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Az új nyugdíjtörvény_röl 

u. 

A fetszab.dulás előtti munlcaviuony figyelembevét•I• 

a nyugdíj megállapításánál 

Az 1954-ben kiadott nyug-
1 

maradásuk az üzemekben, 
díjtörvény alapján a felsza- munkahelyeken. . ,, . 
badulás óta munkaviszonyban A fels_zab_ad�las elotti 1\2� 
töltött minden év után a munkanelkühseg másokat is 
tfüzsnyugdíj 1 százalékának \ megakadál!o� ab�an, hogy 
megfelelő nyugdíj kiegészítés 

I 
errol az 1d<;>szab.-rol . folyama• 

járult a nyugdiihoz. Ezentúl tos munk_av1szonyt _1_ga�ol�as• 
1929. január 1-tól minden iga- sanak. Ezert - az UJ törveny 
zolt szolgalati év után a alapján - például olyan_ e.se• 
tőrzsnyugdíj 1 százalékát kell tekben, an1ikor a dolg-0zo _a 
a nyugdíjhoz hozzászámítani. nyugdíjhoz szükséges szolga• 

,. . . , . , . lati idővel rendelkezik, mun• 
A nyugd:3k1egesz1tés figJ:e- kaviszonynak ismerhető el a lemibeveheto kezdetekent me"felelően igazolt munkás• a�ért kel!ett az 1929-es évet mo;galmi múlt, a folyamatos, valasztam, mert Magyaror- felszabadulás előtti szakszer• 

s�gon „a!-kor v�ze�k _b; a vezeti tagság is. Az így bekotelezo oregség1 b1ztositast. számított évek után is jo�o• 
FelszabaduLás elótti munkás- sult a nyugdíjat igénylő az 
mozgalmi múlt (szak.szervezett 1 százalékos kiegészítésre. 
tagság) figyelembevétele a 

szolgálati időnél. Ill. 

1959-től megváltozik 
a nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati idő 

A rövid szolgálati idő meg• 
állapítására azért volt szük• 
ség, hogy a Horthy-rendszer• 
ben gyakran munkanélküli, 
vagy fekete listán sze1·eplő 
dolgozók is megszerezhessék 
a nyugdíjazáshoz szükséges 
időt. 

Öregségi nyugdíj 
Az új nyug!iíjtörvény é1·tel• 

méhen 1959-ben, az eddigi 

(Folvw.tás a �. ow.a.lon.J 
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AZ ÚJ NYUGDUTÖRVÉNYRŐL � SZAKSZERVEZETI AKTÍVÁK OKTATÁSÁRÓL 
(Folt,toia., az 1, oldlllr61.) 

.korhatár érvénybentartáaa 
.mellett 14 éves ipzolt szol
galati Idő alapJáJI jogosultak 
e dolgozók a munkabérük 50 
,&Zázalékában meghatározott 
törzaDY\lldijra. A telazabadu
Us óta már több mint 13 év 
�t eL IIIY nem áll :tenn a 
veszélye, hogy nem kaphat 
nyugdíjat az, aki csak a tel-

zabadullÍII után kezdett rend
,u.eresen dolaoznL 

1960-ban 15 évi, 1961-ben 16 
,évi �zolgálati ido után jár a 
,teljes törzsnyugdíj. A fokoza
� emelkedés 19i0-ig tart, 
.evenként eggyel nö,·elve az 
,igazolandó szolgálati évek szá
mát. 1970-tol 25 éves munka
wiszony alapján tarthatnak 
!el_jes összegű törzsnyugdíjra 
�genyt a dolgozók. 
�entett ÖiSSZegű örepégi 

llYU1rdíJ (résznyugdíj) 
• Az a dolgozó, aki legalább 
10 eves szolgálati idóvel ren
�eJkezik, ezután is jogosult 
'öregségi nyugdíjra. Törzs
n) ugd1Ja azonban annyiszor 
2 százalékkal csökken, ahany 
ev hiányzik mindenkor 
-szükséges t.el szolgálati 
idobóL 
Kokk.a�gi nyugclijloz eaiik-

séges szolgalati .idö 
Rokkantsági nyugdíjra jo

iosult az a rokkantnak el
jsmert dolgozó, aki a rokkant
sagi nyugdíjhoz szükséges 
11zolgálati idővel rendelkezik. 

Az új törvcny az öregségi 
nyugdíjjal párhuzamosan a 
J'Okkantsági nyugdíj esetében 
1s fokozatosan nö,·eli - 35 
éves kortól felfelé - a szol
galati idol Aki az eloírtnál 
kevesebb, de legalább 10 
eves sZ<llgálati idő\"el rendel
kezik. az öregségi nyugdíjhoz 
)lasonló módon, csökkentett 
i> szegű rokkantsági nyugdíjat 
kaphat. A törzsnyugdij anv
JlY iszor :! százalékkal csökke"n, 
ahany ev hiányzik a minden
kor szükséges teljes 8zolgálati 
idi>ból. 

35 éven aluli megrokkant 
dolgozók kevesebb szolgálati 
idő e,et.én is teljes összegú 
rokkanbágí nyugdíjat kaphat-
11ak. 

Az új törvény alapJán a 22 
éves korukig megrokkanok az 
eddigi 3 év helyett :l évi ,zol
gálati idó ut-án jogoi;ultak 
rokkantsági nyugdíjra. 

A 22-35 éves dolgozóknak 
ezentúl is 4-8 éves munka
,•iszonyt kell igazolni a rok
kantsági nyugdíjhoz. 

1959-ben a teljes összegü 
rokkantsági nyugdíj 1 1  é\"l 
szolgálati idő után jár 35-45 
éves dolgozóknak. 45-55 éves 
korig 12 é,•i, 55-60 éves ko
rig 13 evi munkaviszony 
alapján állapítanak meg tel
jes rokkantsági nyugdíjat. 

A törvény külön kedvez
ményt biztosít azoknak, akik 
korkedvezményre jogosító 
munkakörökben dolgoznak. 
(Vasútnál a mozdonyszemély
zet. vonatk1 érók, kocsirende
ro:-). Ilyeneknél a megki,·ánt
nál rövidebb szolgá!ati idö után 
allapítanak meg teljes össze
gű rokkantsági nyugdíjat. 

A teljes rokkantsági nyug
d1jhoz szükséges szolgálati 
idó - 35 éves koron túl 
az 1960. esztendőtől 1970-ig 
fokozatosan emelkedik. 

Tekintet nélkül a szolgá
lati idó nagyságára, teljes 
összegű rokkantsági nyugdíj 
jar annak, aki üzemi baleset 
-.:agy foglalkozási betegség 
következtében rokkan meg. 

Rokkantsági nyugdíjnál i;; 
f1gye:embe lkell venni az 1929 
január 1. óta szerzett minden 
�aolgálati évet (munk oz
r,almi múltat, folyamatos szak-
1,zervezeti tagságot), amelyek 
11tán a törzs.nyugdíj 1-1 szá
zalékával emelkedik a nyug
díj, 
R-0.kkantliigi nyugdíj mecáJla-

pítása 

IV. 

A nyugdíj összegének 
kiszámít,sa 

Eddig a nyugdíj összegének 
kiszámításánál a nyugdíjigény 
bejelentését megelőző évi át
lagos keresetet kellett figye
lembe vennl. 1D59-ben az 
utolsó két év, 1960-ban 3, 
1961-ben 4, továbbiakban pe
dig az utolsó 5 év munka
bérének átlagát kell figye
lembevenni a nyugdíj kiszá
mításánál. 'föbb év kereseté
nek összesítése alapján az ed
diginél reálisabb nyugdíjalap 
me&állapítása lehetséges. 

V. 

A nyugdíj legkisebb 
és legmagasabb összege 

de a hosszabb munkavi
szolUU'll) rendelkezok ehhu 
minden 10 6vea felüli munká
ban elUlltött iN ut4n 1-1 
százalékkal emelt nyugdíjat 
kapnak. 20 évi szolgálat után 
tehát 550 forint, 30 évi szol
gálat után pedig 800 forint a 
minimália nyugdíj. A nyugdíj 
azonban nem lehet több a 
munkabér 100 szá7.alékánál. 

b) A2. új törvény megálla
pítja a nyugdíj felső határát. 
A nyugdíj megállapításánál a 
jövoben 4700 forintnál maga
sabb munkabér-átlagot nem 
lehet figyelembe venni. 

VI. 

Házastársi pótlék 

Az eddigi havi 18 forintos 
házastársi pótlékot az új tör
vény 100 forintra emeli, 

a) A2. 1954-ben kiadott tör- amennyiben a pótlékkal 
vény alapján az alacsony együttesen számolt nyugdíj 
munkabérek 75 százalékában nem haladja meg a 850 fo
lehetett a nyugdíjat megálla- rintot. 850 forintos nyugdíjon 
pítani. A� új törvény szerint felül változatlanul megkaphat-
500 forintig terjedő kereset ják a 18 forintos házastársi 
esetén a nyugdíj a munkabér pótlékot azok, akiknek nyug-
100 százaléka lehet. díját az új tönény életbe-

b) A nyugdíj alsó határa lépése előtt 850 forint felett 
500 forint marad a jö,·öben is, állapították meg. 

VII. 

Nyugdíj folyósítása kereső foglalkozás 
vagy munkaviszony esetén 

a) Ha a nyugdíjas keresó 
foglalkozást folytat, részére 
nem folyósítható az öregségi 
nyugdíj. Kereső foglalkozás
nak minősül, ha valaki ipar
engedéllyel, vagy hasznot 
hajtó jogosítvánnyal rendel
kezik, kisipari szövetkezet 
tagja. magánmérnöki, ,·agy 
ügyvédi gyakorlatot folytat, 
5 katasztrális holdnál na
gyobb ingatlanon i>nallóan 
gazdálkodik, illetve ilvet ha
szonbérbe adás útján haszno
sít. 

b) Folyós1tható munkaYi
szony esetén az öregségi nyug
díj akkor, ha a kereset nem 
haladJa meg a havi 500 fo
rintot. Amely hónapban a 

meg. Efelett nyugdíjának 
egyharmadát, üzemi baleset
ből, vagy foglalkozási beteg
ségből eredó rokkantság ese
tében nyugdíjának felét ío· 
lyósítják. 

VIII. 

Hogyan kell 
nyugdíjat igényelni 

öregségi nyugdíjat a mun• 
kaviszony meg&zünése esetén 
lehet megállapítani. A dolgo
zó ezt munkakönyvével, vagy 
felmondó levéllel igazolhatja. 
Vasutas dolgozók szolgálat! 
fónökségüknél jelentik be 
nyugdíjigényükeL 

kereset 500 forinton felül van, • 
szünetel az öregségi nyugdíj Felhívjuk oli:asóink figyel-
folyósitása. mét, hogy lapunkban soroza-

Fenti rendelkezésektől eltér tosan, -részleteiben ismertetni 
a korkedvezményre jogosíto fog;u_k a n11ugdijtöruény ma
m�nka�ö_rben d<;>lgozól. �- az 11"1arazatat. A n11ugdíjtör
on osok oregség1 nyugd1Janak venyre vonatko2ó kérdéseik
korlátozása. kel levélben forduljanak 4 

c) A III. csoportba tarto�ó szerkesztó;;égünkhöz. A felve
rokkant. munka•,iszony „seten tett problémakra. 4 valaszt 
korlát?:l'ás nélkül ka;,;� meg J zevél útjan. vagy az ujsagon 
nyugd1Jat. ha munkr.::iere a k�-resztül készségesen meg
havi 500 forintot netll. haladja adjuk.. 

Társadalmi takarékossági bizottság 
A "konnány anyagtakarékos-

, 
.;ág a munkafegyelem :ne(!ISzi· 

sági felhívására 1958 tavaszt.n l::.niitásán is. 
Társadalmi Takarékossági Bi-

, 
Jankovics elvtárs szerint a 

zotisa.g alakuit a pécsi gócon, vonat�rő szol?ála�nál a 
a part, a szakszervezet és a gazdasáF,talan vezenyles meg

szakvona1 veze1ésével és irá- szüntetésével 11 975 forint 
nyitásával. megt-:1-karítást értek eL 

A bizottság a munkaját 
program alapján végezte. Vizs
gálatainak ered:nényeiről ha
vonta beszámolt a csúcsbi
z.oUságnalt. Az év végi beszá
molón Lá.s;lófi Antal, a csúcs
bizottság vezetője értékelt.e az 
egyéves tevékenységet. Meg
emlitelte, hogy a tá,•irda
műhelyben tartott anyag
takarékoosági heten a hasz
nált anyagok felújításával 2000 
forintot takarítottak meg. 

A bizottság figyelmeztetésé
re szuntek meg a zöldáruk 
mérlegelésénél levö zökkenók. 
Sokat munkálkodott a bizott-

Harmat Gyula eJvtárs. a pé
csi KISZ-fiatalok taa:arékossá
gi mozgalmáról beszélt, akik 
1600 kg papírt és 300 q ocs.ka
vasat adtak ál a MÉH-nek. 

A Társadalmi Takarékossá
gi Bizottság jóformán a mun
ka kezdelnénel tart, de ez ed
digi eredmények is igazolj"k 
tevékenységük hasznosságát. 
Ha több segítséget kapnak a 
központi szolgálat vezetoitől, 
:ninden biz.onnyal még Jelen
tősebb slkerekról :számolhat
nak be. 

Várnai Lá&ló 
pécsi igazgatóság 

Régi óra halkan jár 

A XIX. kongresszus és az 
azt követő párt,. éa kormány
határozatok véarehajtásárulk 
me,könnyítése érdekében 
bentla� és esti tanfolya
mokat sáervezünk aktiviatáink 
r�re. 

A tanfolyamok célja egy
rázt, hogy tóként azok, akik 
a közelmúltban kerültek a 
szaks:>.ervezet! mozgalomba, 
meg..s.zeressék a szakszervezeti 
munkát, megis:ncrjék a leg
fontosabb tennivalókat. Más
részt: elősegíteni a jó módsze.. 
relmek széleskörű elterjeszté
sét. összegyújteni, általánosí
tani az üzemi funkcionáriusok 
tapasztalatait, választ adni a 
munka közben felmerült prob
lémákra. 

�bb alapeh·_eit kell � hail- j A szakszervezeti bizottságok 
gatók.kal meg1smertetm„ Eh- 1 mérjék fel, hogy üzemükben 
hez fel kell használni szent• hány tanfolyamot hány hall
�éltető �yago)tat, brosúrákat gatóval (reszorto�ként) akar: 
es a Nep,za.va.ba!', a Mafl'll4r nak indit.ani. Készí�k el az 
Vasuta.&ban megJelent, e.zz.el oktntási tervüket, s ezek alap
kapa;olat<>;'l anyagokat is, ján kezdjék el a hallgatók az 

Az elmult évben szervezett előadók és az ellenorök ' ki
tanfolya."Tlok eredrnénye�k választását. Lehetőleg minden 
voltak. �0'.1 tanfolyamon kozel tanfolyamot nem végzett ak-
730� a1:tivat �lctattunk. A hall- tivista részesüljön oktatásban. 
�atók erdeklodését fokozta az A tanfolyamok szervezéséhez 
15, h?gy a szakszervezeti bi- és a hallgatók kiválasztásához 
zottsagok által jól kiválasz- kérjék a párbzervezetek és a 
tott előadók. szemléltető, gya- KISZ se"Ítségét. 
korlati módszereket alkalmaz-

" 

tak az anyag könnyebb meg
értése érdekében. A pártszer
veu.tek nagy része helyesen 
segítette a tanfolyamok szer-

A tanfolyamok után sem 

feledkezzünk meg az aktívákról 

vezését, ellenőrz,ését, a hall- A pártszervezettel és a gaz-
gatók kiválasztását. dasági vezetőkkel válasszák 

A tanfolyamok télj1 Persze, akadtak hibák is, ki az oktatásra legmeg!ele-
Most és a jövőben is a szak- amelyeket moi;t igyekezzünk lőbb időpontot. Az oktatás tu

szervezeti munkát túlnyomóan megelőzni. Több szakszerveze- datosítására az egyéni agitá
az önkéntes társadalmi aktí- ti bizottságnál például nem ció mellett használják fel az 
,-ákkal kell ellátnunk. Társa- vontak be valamennyi okta- üze.-ni sajtót, faliújságot, slb. 

dalrni aktivistáink közül azon- tásban :nég nem részesült ak- Gondoskodjanak megfelelóen 
ban soknak nincs tapasztalata tfvát, ugyanakkor a tanfolya- fűtött helyiségről. Kísérjék fi
:negfeleló ismerete a szakszer� 1 

mot végzetteket mégegyszer gyelemmel a tanfolyamok me

vezeti munkát illetően. Eze- ugyanarra a tanfolyamra irá- netét, a problémák megoldá

ket a hiányokat is pótolni nyitották, ami lemorzsolódás- sához adjanak segítséget. Tö

akarjuk az esti tanfolyamo- hoz vezetett. A szakszervezeti rekedjenek arra. hogy az esti 

kon. bizottságok sok helyen nem tanfolyamokat marcius 15-ig 

A szakszervezeti aktivisták. igényelték a helyi pártszerve- befejezzék. 
eredményes tevékenységének zetek segítségét, ami a szín- A szakszen,ezeti bizottságok: 
legfcmt06abb elöfeltétele: esz· vonal rovására ment különö- segítsék az aktívákat, hogy az 
mei-{�o�tikai_ és szakm�i kép- sen ha a rendezvé;..,.ek ke- elméletben tanultakat a ,n·a-
zettseguk allandó novelése. . . ' . . . .,, . 
Ezt a célt szolgálják szerve- resztezték _egy�t. Altalaban korlati munkaban hasznos1t-

zett formában a szakszerve- az oktatással kapcsolatban I sák, :nert ez elősegíti a szak

zeti aktivisták tanfolyamai, nem volt megfelelő a propa- szervezeti tömegmunka foko
vala�t a továbbképző tan· ganda.-nunka. j zását. A társadalmi aktivistá• 
folyai:nok, amelyek a szaksze';'- Ezek figyelembevételével a kat a tanfolyamok befejezése 
vezeti munka gyakorlati re- t f 1 

• után is rendsze ese b · · kl 
sz.évei foglalkoznak. an o uamok szerve:.ésével, le- . r n tzza 

Elnökségünk határozata ér- bonyolításával . kapcsolatban I meg konkret feladatokkal. 

tel:nében az aktivisták isko- feladataink a kővetkezók. 1 Szervezési osztály 
lánkivilli képzésének két for
mája lesz: 

1. Esti tanfol114mot még 
nem végzett aktivisták alap
képzését biztosító tanfolua.
mok. 

Ezeket a területi bizottsá
gok által készített. tananyag 
alapján kell megtartani, he
lyi példákkal, konkrétumok• 
kal: kie0észit,e 

2. Sz:Íkszernczeti 1111akorlat
tal -relldelke:.ő és az előző 
években már esti tanfolya.mot -
t:égzett aktivisták toi:abbkép· 
=ése. 

'Enne'� ":! c,ktatás1 formának 
az anyaga az aktí,·ák napi 
munkáját elosegitő :nódszer• 
ben.i, gyakorlati kérdéseket. 
üzemszen·ezési ismereteket. a 
szaksze1Tezeti , ezetés kérdé
seit tartalmazza. Az előadáso
kat a köz.pont munkatársai 
tartjak. 

.. 

Hasznosítsuk I t1paut1l1toht 
Ezeken az oktatásokon a 

szakszervezeti munka legfon-

Dombat LuElö, Bun� e.-acz Endre és Blazsek Sándor a dombó,·árt J'éP• 
ülomu többszörös újítói eu ta.tptafúrórépet szerelnek át ,·ma.mos• 

megbajlúra 
(Mezo L�fló l"l ·.) 

-------- * ------...:..-

Ismét az állomásokon történik 
a küldemények számfejtése 

Januar 1-�l a
. 
küldeménye

_
k 

I 
állom�okon szamíejtik a jö

számfeJtese 1smet az alloma- voben. Az árupénztári szolgá
sokon történik. Ezzel az áru- lat dolgozói nagymértékben 
pénztári szolgálat utánpótlása gyarapíthatják szakmai tudá
minöségileg javulni fog, mivel sukat és válhatnak mcgbe
:nind a hitelezett, mind a ma- csült szakernbereiVé a vasút
gánküldemények fuvardíjat u nak. 

........... 

Békeest a Vörös Csillag Traktorgyárban 
1'.agysikerü bék�tet re_n-

1 dolgozók nagyszerű alkotásait. 
dez:�k d�ember 13-an a ktS- Közö ebéd után a gyür kul
pe�ti Voros Csillag _Traktor- túrtermében Hantos János 
gyarb_an. P: !alál!�ozora Sze- elvtárs, az Országos Béketa
ge� allo�as.rol harman kap- nács titkára tartott ünnepi be
tak meg_h1y8:"t. .. .. szédet. :najd a gyár békebi
• A Vtde� . kuldotlségeket z.ottságának titkára, Fellegi 
os�mte barat_saggal fogadták a elvtárs megjut.almazta a rnoz
gyarban. Mod; nyílt arra . js, galomban kitűnt dolgozókat. 
h?gy a __ vendegek _m,egtekmt- A nagyszerű müsoi·t reggelig 
sek az uzem munkajat, az ott tartó tánc követte. 

KI PARANCSOL ? 

December 1 7-én történt az 

1901-es pécsi gyorsvonato11. 
Dombóvár felé jártunk, ami
kor az étkezőkocsiban hangos 
v_�s�ekedés zaja ütötte meg a 
fulunket. A s:akacs és a ka
lauznő perlekedett. A nem ép
pen udi:arias hangú szócsatá
nak a kalauznőböl kitörő zo
kogás vetett véget. 

- Mi az ? l\Ii történt ? -
érdeklődtek egyszerre többen 
is. 

- Azért akar, engem le
vágni a vonatról, mert dél• 
előtt Pécs felé menet az 
eg11ik állomáson az étkezőko• 
csi kon11ha feléli ajtaján száll• 
tam le - mondta akadozi:a, 
el-elcsukló hangon a kalauz
nő. - l\Iiért a vatkozik az én 
munkámba, nem bántottam cn 
őt . . •  !liem törődöm én azzal, 
hogy ó mit csinál a lconyhá
ban. Máskülönben pedig ott 
szállok le a kocsiból, ahol ép
pen dolgozom • • •  Az új tön·ény az eddigiek

től eltéróen állapítja meg a 
rokkantsági törzsnyugdíjakat. AZ u� J SEfIOGY SE 
!���!o 

0
!o:tr�tit�i��i:: . T . . . . . .M Kik nyerték az elnökség újítási pályadíját? az M:�!:: :::�!��k��!

y 

:� 
rúk 50-{i0-70 százalékát, adtá

o
k
bb .-t

mmt 
f
negy honapJa 

l nokban elhelyezett víl'anyórák értő utasok is az önérzetében 
a a orgalomnak a még m „ Az · · k.sé ·• -

üzemi baleset vagy foglalko- 1/YŐri állomás fel.-ételi épüle- t 
id ?- sem mutat3ak a pon• .. eu,,o " mellett mdködo !. Páoat I&tvác: . . vonatt,>\'ább!- megsértett kalauznőnek adtak 

zási betegség esetén 60-70- tét. A moden1, korszerüen be-
os ot · • • Musz.aki Tanács l9öl. miliU& 16-én tasi mod hatása a vonta\;jsi ener- igazat és elítélték az izgága, 

80 százalékát kapták. Ezentúl rendezett. épület a legkénye- A Ny�ati-pályaudvar rep- kun. pályázatára :!-� úUt� java,,, - !on-ra". Jutalom 1200 egyesek szerint gyakran spic-

az egyes csoportok között sebb jgényeket is kielégíti. rezentatív, új köntö,be öltöz-
lat érkezett be. forint. ces szakácsot. 

csak 5 százalékos eltérés lesz, Büszkék is rá a győriek, de tetett Utasellátó éttermébe 
A Mú4Ul.ki Tan,a, a ja\'&slatokat 3. llfurár.vt Ako,s: .. személvko-

tehát 5�, illetve 60- azok a környékbeliek Is akik sem került vissza a villany- 1elül\-!zs,::álta. Elfol!adásra. Illet- cslk k'ills6 tisztitása". Jutalom Elítéljük mi is. De ugyan-

ti5-7o · úgyszólván naponta :n�gíor- óra. Emiatt is eleget bosszan-
ve dIJazásra az allibbi úhtá6o- 100 forint. akkor megkérdezzük: milyen 

A m6dositás azért vált d ln Itat 1 · b 
u ak az állomáson. kodnak azok, akik vonat m· -

avasolta - amelyet az el- � ru,·A. Jen•, l!.alázs J'-os ·. 
Jogon eszél így a feladatát 

szükségessé, mert ezentul a d 1 . 1 .. nökség 1s;a. december 22-1 ülésén - u �, 

rokkants�i nyugdíj kiszámi- A feh·ételi épületnek saj- u as e ott betérnek falatozni, elfogadott: .,caas:. sn. 10 thermit ha,,•t:,-� vég::;ö lcalauznövel? úgy v�-

tásánál is figyelembe veszik no,s van egy szépséghibája is, vagy egy pohár sörre az élte- ,n,árth'1tó csaoáiiv!ém alkalmazA� jük nem ártana, ha az Utas-

a hosszabb szolgálati időt, ami miatt aokat bosszankod- re--nbe. 
1· Benedek Jáno& Jordtn Imre, ....... Jutalom 700 forlnt ellátó illetékesei kioktatnák 

vagyis 1 929-től számít a nak az utasok. A várótermek- Kedues i'letékesek. l\'em le· Pá:t� -�-
á.11D&: •. K

,
orae"? na.."'V 5. su.-,�rút Lai�s·, . . Kender 

I 
felelősségre vonnák az előt� 

nyugdíj kiegészítés. ben, foluosókon, a pén�árcsar- hetne ezen segiter.i? 
sú"'1tó-rt

.
álv .i<or.nyafembo1". 

j pozdorja a:1,agú müanyagleme• tünk Ismeretlen nevú s�aká-
Jutalom .100 formt. ha=-..áJata·•. J'1".A:om 300 forint. csot. 
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Bangó Sándor MAV vezériga:zgatóhelyettes: 

1 

Minden éi, küszöbén, ha rint, nogy kit, a munka milven 
posztjdra állttott az élet. 

Tarján SzilveS'Ltu, a budapesti C110111óponti � 
másocU.itkáza: 

4 
m<ir számot vetettünk a múlt-

.,_ r:ezetók és a beosztottak közötti bizalom, tal, emberi megszokásból ter• 
megbecsülé& erósödését" veket tzövü11k, célokat tűzünk A nagy vasutas család né-

' ki az l!lkövetkezendő évre. Ki h<inv vezetőjét, e911szeru do!-
,,Erósödjék- tovább a párt töínegkapcsolata•• 

Mit várok az új esztendö
tol? Blsösorban a jó munka 

egyik fontos alapfeltételének, 
a vezetök és a beosztottak kö
zötti bizalomnak, megbecsü
lésnek további erösödését. 

Mint �zető tudatában va
gyok annak, hogy az elsősor
ban rajtunk, a mi magatartá
sunkon . munkamódszereinken 

múlik. Ugy akarunk tevékeny
kedni, Vezetni, hogy a dolgo
zók érezzék : reflektálunk vé
leményükre, megbecsüljük 

munkájukat, 
A vasút vezetőinek nagy ré

sze - nem is olyan régen -
még ott állt a mozdonysza
bályzó mellett, indította a 
vonatokat, vagy lendítette a 
krampácsot. Ismerik a vasuta
sok munkáját. életét, de gyak
ran megtörtént. hogy a hiva
tali elfoglaltság mellett nem 

jutott elég idő an-a. hogy 
felkeressék a dolgoz.ókat. ta
nácsot kérjenek töltik, segítse_ 
nek bajaikon. 

Bízom abban. és minden 
Igyekezetem arra irányul az 
új e,ztendöben, hogy ez a 
kapcsolat sokkal szorosabb le
gyen. Minden vasutas érezze, 
hogy az a munka. amelyet 
,,égez, elengedhetetlenül fon
tos a nagy futószalag, a vasút 
iavartalan működéséhez. Ha 
ez így lesz, akkor joggal vár
batunk az új esztendőben fe-

gyelmezett, utasítás szerinti 

I 

ország
.
as problémák megoldá- gozóját mi is felkereStük és Mosolyogva vá.laszol kérdé-

munkát. És azt. hogy a vas- sá.t, ki sajátos célkitűzései va- feltettük a kérdést: mit vár az sünkre. 
,_,___ .• ,. . , ,._ új esztendőtől? 

utasok áldozatos munkájával ...,, .. v,u...,,at szeretne ,u,, -meg- - Azt várom, amit a párt-
született eredményeket nem hozná az új esztendő. Asze- Ime a v<ilaszok: bizottság le„elében kívánt a 
fogják balesetek, dézsmálások pártszervezeteknek, eredmé-
beárnyékolni. Remák János, a Ceglédi YSE válogatott nehézsúlyú nyekben gazdag, békés, boldog 

Pártunk és kormányunk az birkózója, többszörös magyar bajnok: új esztendőt. 

utóbbi években sokat tett a Komolyra fordítva. a szót 
\'asút korszerűsítéséért és - ,,A: eddiginél is többször így folytatja: Mtnt kommu-
ehogy a lap is megírta - még 11zeretném gyóztesen elhagyni a szónyeget" nistának mél11 meag11öződé-
többet kíván tenni 1959-ben. sem, hogy 1959-ben töretlenül 
Az új technika alkalmazása Két éve versenyzem nehéz- első három között is i:égezhet- javulni fog a p<irtunk áUal 
kuJturáltabb vasuta.sokat kö\·e- súlyban. 1951-ben még gyen- tem volna. vezetett munkásooztály és az 
te!, olyanokat, akik megfele- gébben ment. 1958-ban viszont egész magyar nép élet- és 
lóen alkalmazni tudják az új mind kötött-, mind szabadfo- Számomra 1959 nem Lesz munkakörülménye. Hogv ez 
gépeket, berendezéseket, mun- gásban megnyertem a magyar könnyü. é,,, A magyar bajnok- így legyen, ah.hoz szükséges, 
kamódszerekct. Ez az érdeke bajnokságot, 3 a válogatott ságok, a nemzetközi versenyek hogy pártunk minden egyes 
egész népgazdaságunknak, de viadalokon is én képviseltem a mellett, amelyek már a római tagja szüntelenül munkálkod
egyéni érdeke a vasutasoknak magyar színeket. olimpiá-ra. való felkészülés je- jon a párt politik<ijának meg
is• Az 1958-as évben a szállí- Bár nyáron a Budapesten gyében zajlanak le, Ir<inban valósítás<in, harcoljon a há
tási . tervek túlteljesítésének rendezett kötöttfogású világ- bonyolítják le a szabadfogású roméves terv stkeréért, a 
kedvezö hatásat közvetlenül is bajnokságon csak az ötödik birkózó világbajnokságot. Nem gyors, biztonságos, gazdaságos 
érezték a dolgozók, h1szen lettem, de ha eg11 kicsit is kis feladatok ezek. Ennek el- szállításért. 
több kategóriának a bérét si- szerencsésebb a sorsolásom és Zené-re a ·magam részéről a Az 1958-ba.n elért eredmé
került emelni, kormányzatunk nem kerülök mi114járt az első tavalyinál is eredményesebb nyek bizon11ítják a vasutasok 
jelentősen segíteni tudott a fordulókban össze a legjob b  szereplést i·árok az új eszten- hűségét a prolet.árha.talomhoz, 
nyugdíjasok helyzetén. Remé- nehézsúlyú versenyzökkel, az dőben• a Magyar Szocialista Munkás-
Iem, hogy egy esztendő múl- � ........................................................... 

1

.pártlwz._ Azon lesz_ünk, h;_ogy 

va hasonló kedvező intézke- • .,. ezt a bizalmat tovabb erosft-

désekről adhatunk számot. 1• T Tf01,,,• /e ,tJ s0k· Pártunk �ÖZJJ?n:i Bízott-

Meggyozodésem, hogy a vas- tott arra, hogyan kell kommu-

nista módon dolgozni. A mun
kásosztály helyzetéről szóló 
határozat előtt 40 ezer mun• 
kásnak a véleményét kérte ki. 
A hozott határozattal és egu. 
sor azóta megvalósult intézke
déssel bizonyította., hogy ko
molyan veszi tanácsaikat, hogfl 
együtt él, együtt érez a dolgo
zó néppel. Mély meggyőződé
sem, hogy a vasutas pá-rtszei
vezetek tanulnak a. példából. 
Mi magunk minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a pártha
tározat minden egyes pontjá
nak érvényt szerezzünk a vas• 
úton. 

Az új esztendőtöl pá.rtszer
vezeteink további erősödését 
várom egyrészt a párt tömeg
kapcsollstának növelésén, más
részt a párt tagjainak elmé
leti, politikai felkészültségé• 
n.ek emelésén keresztül. Emel
let nem feledkezünk meg ar 
r6l sem, hogy a munkásosz
tály legjobbjaival erősítsük 
sorainkat. 

A búcsúzásnál ismét hamis
kás mosollyal mondja: persze 
azt sem bánnám, ha ötös talá• 
latom lenne a lottón. - _ LJ Í �-"" v� 

i

saga nagyszeru peldat muta-

utaso_k, fokozva az elmúlt es�- : tjfélt az óra elütötte. 
ten_do nagyszeru munkalendu- i Az ó-év sietve megszökött • Dóka Jóuief jegyvbsgáló, Szolnok á.llomá.s: 

magatartásukkal to\'ább fog- : szikrázó csillagok között. ,,JJlinél több idót tölthessek a család körében" 
ják nö\'clni népünkben a vas- • 
utasok iránti bizalmat es : J\'em volt idő a búcSúzásra, Almosan, elcsigázva száll- galmazza meg mondanivaló-
megbecsulést. i 

a percmutató úgy futott. nak ki az utasok a Keleti pá- ját: 

t 
Lehet az Uj szokatlan - 1 par na„ Jyaudvarra begördült 5527-es 

!etet, udvarias, szolgálatkész i s elvágtatott a végtelenbe 

l i 
elírjuk még a dátumot, _ Szolnokról érkezett _ sze- - Az idén sokat javutt a 

Ki!& IV. Karol7 vonatfékero, Bp. FerencYáros: 

1• i
• méJyv·onatr·o· l. A J'egyv,·zsga'Jók mi helyzetünk• Csökkent a 

Hallgatag áll a karacson.yfa, 
,.Szakképzett vasuta& szeretnék lenni•• az e;;üstpapfr nem remeg; arcán is meglátszik, hogy al- szolgálati idő, többet lehetün1' 

+ az ejszakát nem szántja gránát, vas nélkül töltötték el a tél a család körében.. De még " 

többször gondoltam arra, hogy •1 nem sírnak fel a gyermekek. 
i

éj�zakát .. A szerelvé?Y k�zep': készenléti szolgálat miatt sok 
.A ferenevárost pal11audi:ar 

lrökmozgó áramlatában, a 
'69 számú teheri:onat erkeze.se... 
utan találkoztunk Ki IV. �
TOii/ újfelvételes vonatfekezó

itrhagyom a vasutat. vonatve- taián _D_oka József Jegyv1zsga- probléma akad. Remélem a 

zetóm..-e.:i icw.•ebb roun.katár- Cjfélt az óra elütötte; lót szolitottuk meg, szakszervezet segítségével az 

sai1� ető�z l4s bátori- : 
az ó-év valamit itthagyott: t _Kissé el;ond?.lkodik _a kér- új esztendőben ezt is kedve-

tcisa, sey.itsege I n azonban, : Hajamban. 11éhan11 szürke s;:állst, : desen. aztan rovlden i.gy to- zően rende;.ik. 

vel. 
S.zit:esen valaszol 

$U11kre: 

ha nen� is könnyebbnek, de : de attól n11ugodtan alhatok. : 
kérde- szebbnek lcitom a t·Mutas szol- i S hogy megleg11en az a.rányossag t· Péter JÓl.4d SZB-elnök Pécs, pályafenntartás L azakasz: 

gálatot. Remélem, hogy az új milliárd öröm s gond között: i 
- ?\·egy hónapja vagyok 

vasutas. l>,"em mondom. az első 
h,osszu hideg éjs.zak.ak utan 

esztendöben sikerul a i;onat- Í türelmet. erőt nem kímélve • ,Jobb anyagellátást. 
1:ezetói és kezelöi s:qlct;i:sgat • Valaki mindig orködött. 

i megszereznem. : meg hatásosabb egészségvédelmet" 
• Szeretném ll éki megköszonni • 

ltciaai Jánot1 mozoonyveseíő, Budapest, Hámán Kaw 
ház: _ •1 

s ha lehet egyet kérni meg: i Nálunk az utóbbi két é,·ben 
ldw- Sorsom leteszem érckezedbe a szakszervezeti munka nem 

• 
vig11ázz rá bátor Emberiseg! volt kielégít�. Ennek elsősor-

zeten 1959-ben feltétlenül vál
toztatunk. El akarjuk érni, 
hogy az 1. 5zakaszon min
denki szervezett dolgozó le
gyen-,,Ritkábban áflilsanak meg rr bejárati jef::ó elótt " : t;félt az óra elütötte: ban a szerteagazó munkaterü-

: az ó-ev valamit itthagyott: !Iet a magyarázata. Sajnos még 

Öl perc késéssel fu:o:t be a 

Nyugati p.:lyai:civarra a Ealt
Orient-Expressz. Odaw::n'.é:nk 
a mozdonyvezetóhöz. aki ola
jos rongycsomóval a kezében 
éppen akkor kás?..álódolt le a 
424-esröl- Bemutatkozás után 
elöbb amiatt bos ·z::tr.kodc,• , 
hogy Nógrad,·e··öcen k1 ::-run 
engedték át, Ráko.�ren·1�7.:; és 
't\yugatí e1ő t pcd;g k. \ e- !;ap_ 
tak szabadjelzé�t. Kérdé:;ünk-
1·e ig�- ,•álaszoll : 

- őszintén megmondom. én 

bejárati jelzi>k elort. mert a : Ha1amban néhány szürke szalat, :akadnak Ol):an dolgozók, akik 

i·onatok késése, elsö�orban a : � és azt, hog11 1111ugodtan alhatok . . .  : nem ta�Jat a �zakszervezet-

gyors�onatoké a legtöbb eset- : inek, masok rendszertelenul 
Ltn e!>ból adód k. : Irtó Gyula. •fizetik a tagdíjat. Ezen a hely-

Z3on�t. huHttmzott az �tt. 
rr�.:1tl':!l e2v neo,•ánclo:-ld.> \ onulna 
t:11?C-SZ.till az a�lo!ll.á�or,. Ré;zve• 
" 01 ma"'aal. b5:-önddcl birkóz ... 
tak. De a ezemekben ni..ár ott 
bu�r:ált az ünneo han.iu1ata: a 
szilló. ,:yermek.. test\·er. lóbarat 
vi�zontlátast.nak Otöme. az aján ... 
dékoz.á� fe!emelo erze..,e. a:z űnr 
neot bor csillt'!nó st::vön!{ye. a 
me-gt;>�kéles, a m��boc.4-át.á.s. a 
szeretet.. 

Karácsonyéj az állonuís01i 

csak homálvosa.n kerekedeL1 ki. a 
Dá!"ét!, lomha sötetbőL AJ,, ,..dót. 
h.ailJ.SOló \'illanvóra sáraa '\iláf{U 
szamlapja mint .a: hertz.ont mö
Jttil kaoankodó klilönös ésrit<'c:-t. 

Az esel lálhaietlanul e:<ltslt. 

- l\ekem !�érte a ki5 btc,kht. 
amit u-ev várt. a bundi:i.clnőt. a 
meletf naelrá�ot és sok minden 
olvant is • .ami aoró kis aRvában 
utólirhetetler..ként élt. öternbe 
\·ettem éc; a pajtciba reitett karé\
C60n'\•faról lelooott szaloncukor
ral meR\o'esnle&!ettem a k.!s zsar
nokot. 

- l�en ! - &zü1eté6'n.ao. k&.ra
C.'wns,·e-c;;t és én itt. - mOTJdia 'en,y
he nosztal�á\·al. xa. de . . .  
iev van rendién! Val&kinek it.t is 
kell le.11111! HazaseJ(iteni ezt a tö
méntelen utast: aoáL anvát. ro
kont. 1óbarátot. a Janc6i.ká.khoz 
e,; a Jullskákhoz. 

rácsonvt töltöttem Itt. de 161 Jd.
birtan1. Ehun-e a ooc.ak. Es .két
kezzeJ húzol(atfa feljel:>b a nad
ráR korcát. 

Za1hk az élet. ltl 1.9, ott Is csi
korogva fékez eev mozdo1�v. 
osörre� a kocsL-c. dobbannak 
a nehéz Cfl;lzmlik. Hainali szél 
kerekedUc:. hordia a csípós de
cemberl eM>t. Ltnj?enek az osz.Io
POk-Y-a fü..er.!e.5.Zteu. l�moák. .(,é
r.,·ük játékos. moz.26 árnyakat 
kelt. 

Az állomás körül minden csen
des. a vila2 az i�az.ak álmát 
all!SSZ9.. Az Ö6SZebúlt házak fe
lett ali� 6S"ttevehetóen looakodlk 
a szintelen s.ötétself. védtelen Jeo
lc alá bú Itatva vlsz.l. vl6Zi a ka
r..icson:rré.it. 

A szakmai munkát illetően 

az anyagellátá,, é.s a dolgozók 
egészség\·édelme tekintetében 

nir�k javulást az új esztendő
ben. A lakatos-, a bádogos- a 
festő- és a vízvezetékszereÍö
múhelyb€n ugyanis megfelelő 
szellözöbe,endczés hiányában 

a dolgozók egészségtelen, 
szennyezett levegőjü múhe
lyekben dolgoznak. Mondani 
sem kell, hogy ez ártalmas az 
egészségre. 

Az is gátol bennünket, hogy 
nem kielégítő az anyagellátás. 
Hogy c,,ak egy példát említ
sek : . amikor a bádogosmúhely 
reszere szegecset igényelünk a 
dombó,·ári osztószerlártól 30 
dkg-nál nem kapunk egys�er
re többet. Ez kc\'és. Jóformán 

meg sem érkezil,, már elfogy. 
Ilyen esetben azután a követ
kező küldeményi'( szegecs hiá

• jelenlegi s:olgálattal és a 
keresettel elégedett t·agvok. 
Ha,;onta a szolgálat 210-260 
óra, a kereset pedig 2600-3000 
forint között vá.lLakozik. Azt 
azonban szeretném ugy 
gondolom rajtam kii·ül mások 
i& - ha 1959-ben ritkábban 
állita11ának meg bennünket a 

Aa: r. szánni 1-0ror:.r. a vezér• 
anas. mint a iest e1�t a SZJ.v. 
mozt?atta. a na-?v ,.\\!erk''-et. Pat
totó parancsszan\lc. Csattoi:(ó 
váltó:oarok, ,�atona.son s1.alutá1ó 
váltólelzlf,. A karcsu fénv1elzők 
Yillanó &árt!�'l. zöld és vörös sz.í
nei. az. ivlámOd.k fénveivel k.m·e
TCd'\'e n1int eR:v na2"7-L., ·1v kar--id.
csor.vfa.. A toronv sziluettje 

millió c�eooie be�ta m.aaat J. 
kövenv a 6.ao.i.ca rostjai közé. 
vaev a !elázott talaion ,·Alt e&Jz
mát Wnadó. alattomos te":-.:ete la
tva:oká. �l!élre Járt az idő. de 

mé� sti:11r.- J>U!te. n ti&k az ellö
köt t k,ocsik. Mell:,rtük imbolv�o 
:t.jn\'Ck, a .kocsfrendezök kézllám
pát. AZ örhelvek elcirvt!.lt s.ar
k·,llban fénvezellen kálvhák piS!á
koltak, rattuk JeidísZk:ér.t e,o,·
egy lábas - jóféle hazai\'al, 

A fútóblizl6rs Is üre11. A re,r
�elt vonatok OSEZeállitasa talora 
oa:-anc lt ntindenkiL .. Uvenkor 
a bakternek kinn a he'\'e" 
mondta futtában a váltóőr. s 
na«v lendül�ttel dobia át az ar.
JCol Yáltó földbebűit stilvkörl.éiét. 

És. mintha az ,elérzélcenvill
akarná letörölrJ. a S?iJ!oní rán
cokb:1 feszült ábrázatáról. �e
rr..énvké�Jtti te!lverébe 1'0flta ar
c3t. El jc; tű:1tek az elPUhl11t \"0-
ndsolc. de a szemében valahotv 
u,.;.z.k.ah·a csillo!lott az éiieli 1ám
oa fénve. 

Genreiv József nyában tétlenkedik a bádogos-
-----------------------

Uaai Ferenc_ N Bárdo !-lá.n4or oktatók ,·eze��vPI moTdon,·Ia.k.ato.s ll.nUl6k a muszal<l ein·�tem �szére •r�· mozdony-modellt kéÚllenelc. 
(lümll.n KaW FQtób&z) 

Utana léotem. Arról ké1·dez�e
tem. ho'!lvan -vélekedi.k a vas.utes 
n1unkárol. a vasutas 60l'5ról. a 
karácsonvi vasutas hétköZ1U11>ról. 
amikor méa: a \"onatok Ikertest
vére. a sán?a villamos is a re
m.izben pihen es,a;..: a vasut, a 
nauv !utó&zalast mozoli!. 

Nem tudott belemel�ed.ni a be
széleetéBbe. Jobbra. balra tekint
getett . .ti«v�t•� a mouást. T<erek 
kén.ében ülő barr..a szemei ió· 
kedvu. mele.K91.iívu emberre val
lanak. 

Kérdet4:-etem . . . eJnondja., hogy 
Dor-tnandról 1.ar be sroUlál1tra. 

- En e5a.k �elenvu,odtam. 
h02V be kellett jönni. de a lt\ e
rekek . . .  

Kics1t" elhall.-atott. azt.án. fal , .. 
ta•,ta: - A Je,rklsebbel. a 3 e, e 
karacaonv é11elén szUletett Já
noeká1nmal so•· bai volt. .N�i 
nehéz volt me-umartvarámt, hoev 
az apta ,·uutas. Xvaka.mon 
cs..mpaszkodott et!é�z nao ez a 
.k:.� VA:MYúró. Cirócatott.. h!z.el
aett: 

- APU ne me-ti el! Mai-ad1 11,t
J,onl 

A szeeedi szerelvP.nv tolhat, a 
kJtolon körbe. a osarnok elsőre··. 
- Recs.4!«. dörör:t a l1anRSZó!"ó!:>ól 
a narancs. s szalad az emberem 
1,z1nte mese-feledkezve rólam. ha
tározott m07..dUlatait a hivatásé:
zet. a \'&�Ut iránti szeretet. ve
ti:rll. 

Tol a szerelvény . . .  A moz-
donykonvha olaios füst!?önve mö
llÜI Jd.kar.dikál. fitlveli a JeJZé 1 
- a moidoayvezetö. A tit.oc„tr.-n
dezök a lél)('SÖkön csür.,u,nek. 
Röv!<l-h<>.<sxu tütt;rJ e,el<. 

A híd oo:11ozata a!att néhám·an 
beu.élf;(e1r.dc. AZ. �Yik szőke.ké
pű kocs.irendez.ö azt meséli, hos:iv 
náluk a karácoonvest re,a ,?J 
le57.. A több!ek mOROJVORn.a!.;. de 
o hozziite!';.zi: ,.Hat tlverme'".:ein 
nn. látni akarom holtY örül
r.ek az aiándék<utrll&k'', 

Kicsit szomorkas a han�a. 
Csak akkor derOl tel. a.mikor 
e1v td6sebb cimbora 1átékosan 
me-'tt'r!csk&u:a: 

, Fel a fel! el hékás. 1918, mi-
1us 1-en .<e.td!em .a ,:asutat, u
o,,a .iárok � BerceJröL Solk l<a-

----------------. 

Stein DánleI be1eszt6 & Farka., Ferenc ag'ttg,tor-kezelli a FelépUmé• 
Dll VasaDl&gJavit6 UV dolg"OZ61 kueszteZés fell6ltését vép;II( Puuta

a:J&bolcaon 
(Mező Uaúó felv.) 

• 
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1959. J .'o.,'tl.411. 1 . 

Mi ,111 1 Hi,at1los L19ban ? 1 L E V E L E I N K B Ő L 
A Htvatal<lS LIID 1>0rtalmá.ból a 1 , · Ó 

• K SZ Meghalt 
�t�bun�lz István "'h1ár� do!Ro� .,,. a szapzervezetl bl- A szegedi igazgat sag I • 

-
,-ot1Sá2ok lí1Velm � a ánlluk a fialal;iai eddig közel 1200 ora 
kö,-.,•kezcl rendelete;cet: j társadalmi munkát végeztek. 

munkás-eszperantó m<>zgalom 
régi harcosa. T-óth Ambrus 
elvtárs tartotta. 

8telamets lltwAn f'h.-d.r�, 55. ''!"ból: 131 409 '19�8 . .1· Fk,·. A thrsadalml mw1káért járó 
���n o.���J����le���*e:,�; 

J 
jelvényt - a megyei KISZ-

* 
IIJ', 1114.V f«llpq-a\4, a XI\". 
ke� párt-VéJrttbajtóbizoll· 
.•ál'állllk, a Maa-Yar Partizán 
9z6v!'lff„ek •IJ•, me,rhalt, 
1911-'bul, mlot llatal mérnök, 

bpcsol\ldott a munkáMnozga
lomba. Vaautuntrájkot szerve
'Mtt, u1, 6ta tagja a párlnak, 
191l-19Sl-ll' Arl'enlillában. 1931· 
tfl t9U·.i&'. i.zatéréJ.éir a szo.-
Je-•NII élt emigrációban. 

nze•!'Eének FZ!lbá!vozL.,., bizottság érté-kelése alapján - A mi�kolci fútőhaz é-\·i szál-
ni 1w11aia. t 't. A, \"asu•a, m-

, 
a Vasútr0t·galmi Technikum- !itási tel'\·ét de<:ember 3-an 

f/��:;ok munkA!deJ<!nek sza.ba- na! lO_ fia.
tat kapta _

:neg. Si
� 

teljesítette. Az év első tizen- 40 éves a mag yar kommunista 

1:!0 ,:;4110�8. J 14. A. A• �,·•• 
, 

pos Lászlo 50 óra tarsadalm1 egy hónapjában mintegy 22 OOO 

s•.&'bacl6a�olá,\ ies,·ek bese1en1é•� munkáért a jeh-ény- e.rost fo-- tonna szenet takarítottak meg, 
ás a szab.:!cl,;a<(ok álvtfele 

;
ö,·

o I kozatának viselésére Jeti jo- ami azt jelenti, hogy decem-
evt·e. ber e!ejé:ől vona1jaikat meg-

111,, számból : 1:;o 762 ma. t 3. gosull * takarított szénnel 1o\·ábbi;ot-

i f júsági mozgalom 
1918. december 30-at írtak. elleni harcban es az orstái 

Budapesten az Eöt\·ös utca 3. fegyveres védelmében 1s. 

A, A nyu,:-ch1 me�á.!a:oftásához 
1 

... . _ . . lák. szil cséee,; kere""tl adatok é.s " A L4ndler Je110 Jarmu;at:i- * tarto7Asok köz.l„Sé,·e-1 ka_o<.'601•- tó 1938. évi terYét december 
Megjelent és 1959 január e!-

szám alatti házban tartotta 
ülését és határozta el az Ifjú
munkások Ors:ágos S�övetse
ge. hogy szakít a s�ociálde
mokrata Parttal és a to,•áb
biakban a Kom r•w ni�lcik �la
gyarországi Pci11·jcinak se;::ítsé
gé\'el \·égzi munkaját. Az 
IOSZ néhány hónappal kesöbb 
te!jesen a párt vezetése, ini
nviti:sa alá került és 1919 áp
rllis 6-án új - Kommunis'.a 
Ifjúm unkások S::.övetsége 

,;\Ii negyHn év után csak há
lárnl adózhatunk és fejet 
hajthatunk azok előtt a hős 
Kli\JSZ-esek előtt, akik a leg
drágábbat, az életüket áldoz
ták a proletár hazáért, majd 
később a negvedszázados 
Horthy-uralom idején az esz
méért, a szebb é,; boldogabb 
életért. amelynek mi már r� 
szesei vagyunk. 

' 
l'le. Steinmetz �Jiklós kapi- :�tx,"2;.;;:bálv=«-1•! ker<lése, 19-en sikeresen befejezte. sején életbe lép 11 Gazda.sági 

132 220/t!!S8. I. F.kv. B. A ha82· * Vasutak Személu- és Arudij-"-7', lnint partament�r. Ma
�S tdszabadítá.sako-r 
�.enklie tk,tét.. Steinmrtz Ist
•áa ehtáraat a pán saját ba
lottjánalt t-11. Temetése ja
"""' 3-Úl délulá.n fél 2 ón.kor 
IM• a Uk..,keresztúrl új köz-

nalatoo n le.·ó. ,•i elesl !<10,•el IPr• Debrecenben a vasutas esz- szabása. amely a iu\·aro:.<ási 
helt enen- "" mookaruha.k !cl- perantisták :;zakköre decem- szerzódé. feJtételeit - beletéro sa ber 18-án a vasutasok szak- értve a fuvarozással és azzal 
1.;w 1�;!'!,,.!;!·1.,:, �uJ.�'efz1 szervezetének kullúrotthoná- kapcsolatos egyéb teljesitmé
""ünetének di!au1sa. ban emlékes:et rend�zett az nyekért járó díjak kiszámitá-

. -�t6 heloUuháúból. 
131 us/19;;3, 1 •- e. A tudo- eszperantó n,veh, alkotója - sára vonatkozó ha-tároz.,1ányo

má!;!Yru?vetemeken folyó levele,.6 dr. Za.menhof Lajos születé.sé- kat _ és díjakat tarta'.mazza. 
::tiJ 941��t;�M �

b
ti�

o
��: nek 99. évfordu!ója alkalma- A célfuvarozásokat külön szer-

számu utasi'-", módosí.ária. ból. Az emlékbe<;zédet a ződés szabályozza. ne,·et vett fel. 
A négy évtized tapasztalatai 

alapján azt is elmondhatjuk 
A magyar kommunista ifjú-* sági mozgalom a párt oldalán 

- ezt számos példa igazolja 
- a magyar ifjúság legjobb-

Szallitási értekezletet tar- nagy utat te:t meg az eltelt 
tottak a. pécsi igazgatóságon négy é\·tized alatt. A;. ifjú 
december 10-én. Schubert kommunisták mur a dicső 
Guörgy elvtárs. a Baranya múltú Tanácskö=társaság ide
megyei Tanács Épité.>i és Köz- 1 jén eredményesen küzdöttek 
l�kedési oszt_a'.:l'.�nak mun_k&- a forradalmi \·í,mányok meg
tarsa megny1t0Jaban f�h,tvta ! \'alósitásáért. de az idősebb 
a vallalatokat, hogy a Jovoben I test{·érek oldalán meg lehetett 
nemcsak a \·a.sut, hanem az 

I őket ta!álni a belső ellenség 
egész nepgazdaság érdekeben 
!okozott figyelmel fordítsanak 

jainak azok bi:tonyultak, akik 
a párt oldalán küzdöttek a 

párt célkitűzéseiért a nép ér
dekében. S hozzátesszük fía
taljaink ma sem harcolhatnak 
eredménye.sen a szocializmus 
építéséért, a szebb és boldo• 
gabb jövőért a párt vezetése 
nélkül. 

a ga:zdasűglalan szállitások el
kerü:ésére. 

1 958 legeredményesebb vasutas sportoló ja 
legeredményesebb szakosztálya 

A beszámolót Nagu Káro11/ 
labda slAlk06Z1á!ya ú�·azóL,·án . elv.árs,_ az ig_azi;atóság ker��
•�l forma eséll, el p.ilyá.w,.t •-' ev I kedelm1 osztalyanak vezetoJe 

A munkavédelmi  re jtvényverseny 

1 .  fordu lója bmét et1tlt egy - a sportban is ' zelme n.agys1..enl �gyeni tel,.. esit
- ered..nényekben gazd; g et..zten- mE>n:v volt. H1szen a francia fó\ á
dp. Ha \'a.lctk1 Ie-lüt.i az. 11.;a. é\'i I rosban nem kev• bb mint hat 
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\ ü-agbajnok:-.Hgokra. mindentilt ta- f r.rigyo�ó '\Í\'á?--c;;aJ s01Ta tegyöz•e el-
1�r"ű� k �y-kct va!lt.ltas vcn,enl'- lenfcle1t és megérdemel\c-n JuttJtf. 

A. BVSC 1er1i é5 női tóraapata megnyerte az országos ba.fnok�ágot. Ké· 
rt\n.kön dr-. Csan.á.d:i Gy6ri;y elvt.i.rs, a k.öz.J.ekedés-- és pru,taügyi mlni�z„ 
'lel' ekö heJsette.-ie a férfi csa);lat tagJaivuJ bKzélget az egyesiüPt házi 
tloAepdég'é:n. Csanádi elvt.i" mellett Ka:'11 1.1ti Senó, a.t idei 2\-IanWi 

Kupa IYOZN!lfie á.Jl. Mellette Kamuti Lá.sz.J.o éb CZ'\'ik:OV!\zk.i Ferenc 
(Kovács Gé.ta leh .) 

ró nevé\>"1. S o,nt a le,törvendete- a Kupa birtokába. A t!atal ,-i,·ó-
aebb� spot'toloink között sz.áp néi.k nagy ré<i·-:e van abban iS. hogy 
azá.mmaJ. akadtak olyanok.. ald:k a a BYSC ferfi tórc..c;apa1a b.ztos .... n 
leen,eh.ez.ebb ..  csatákban" is klve- megn;,-en..e az 1958. e·:i csapatbaj
reked.ték a gyOze.met. dicsóseget. noks.igot. 
AlCfle,·e-� szei·eztek .l ,va&utas es a A sza.kvez.etök si.,erint ha sror-
1uagyar stine:Jmek. g&bna a.t elk,:jverkezö tdóben se,11 

Az esyéru teljesitmén.yeket uökk,en, az. 19:J9. éVi n�mutköz1 
bgyel�be\·�ye az év legeredmé· ver·senyekten és a római olimpián 
a}·esebb ••Juta.a sportolója Kamuti is megaUJa majd helrét. Ehhez k1• 
�ea.ö. a B\·sc .tiataJ. �í-rója. l!."'rre , án�mk nü is sok sikert Kamut! 
Y.aJ:i az a 5i.kersor0'7J&t, amelye! J enónek. 
K«muú alig két év alatt. de főként • 
.az idén eJért, Az ifjúaegl vívó·-.·i· 

1 
A szakvsztAlyol:at H!etően nem 

rag;bajn-0.kságon má.iodik lett, volt könn�-ü a v�lasz.:á.:.. Annal 1s 
ciecem oer kö:,..epén Pdriz-:iban me?-

I 
inkább. mivel az 1058. é:vi eredmé

nyecte a MarHn1 Kupát. Ez a gyó- nyek arapjan .::. B\�Sc ,·i\'ó· � \· ll.i-
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. 

B!.r elhamarkodott döntés 
és a következ1nénye 

�e-:::ern.ber kötet>en a BVSC el- j z�tE.ltéresek __ Yoltak_ a� . edZ6 és 
�é.ne;: ervi.k tagja felkeres- a szakosztaivvezeto köz.öt!. Em;
tc Oroán Gvulát. a női röplab- att a sz.ak.osz.lálv Veze',őJe íe,
d6�...éoat edzö�ét és közölte vele, kereme a% . eln�é?ct_ es kö-.z_öl
hc-" további mun.káiára nem te: nem ha.1lando to\abb Orb':"n
tartanra.k. iCénvt. ri._:ll ein,iltt doll?OZni.. Az . elnö!{• 

.'\ né-os.Zerü edzcS váratlan le- �ll e!'Te fel horz:'...a m� 1téle��
,•á11'ásáru\.k hírére Dánik töri ki U iivancsak ellutmarkodottan !ilJ:(• 
„ C$a.Oatb&n. • ·em C6Qda. hi&Zen 11es'Ziették lel Bo.kros iát.éldodt 
ó:."Dtin Gyula keze alatt n-5ti: !el. is. A tehetsé2es 1át-ko� u�an!s 
kovácsolódott Ö6!lZe .az estVti\tes. az tt��et. klrobba.náse Után �ze-
emélv már az elmúlt evben 1.s hh-ot: fi-L;lk06ttálv értekezl�en 
k.öze1 •'allt a bajnoksá.e m�ve- Lársa.1 neveben elmor.dott néhanv 
,:�e:-;. . .a_oró�ál(o•·•. Hoav ,·olt miről be-

At. id.Pn ee. kezdtek rOS&ZUl a s-zelnle? E2_ els6�rba.n an:iaik. tu
li.nyo!c. E= az. eset azonbtn k:-- latdonithato. hol!v immá:r ktst 
7Md[-en.tette ó�et a me:ir.sz.okott é'"e ne!11 tartottak s1.a.�ztal1· 
:r,,ede 'bal. E1vmásután két mér- énekez:olct. 
k6zést ves::tcltek el. 

J.f! lrlbf>e e,6 az edz<'! váratlan 
elbocsatasáU Mint kldcril,t. rié-

MAGY.4'K VASUTAS 
A··--:� szakszervezetének 

}Apja 
Szerkesztőség: 

Budapeat� VI., :se.n.czur ut.c& 41 
Te!efon: 

4!4-114, ü'!eml 24-41, 38--00 
• Megj�enB: havonta kétszer 

szérke;.:zu a azerl<eszt6 bizotts,,.g 
Terjeszti 

a Xépf.Zava Lapkiadó Válla�at 
B1.1d.a.peM". \."11., Rák.o<:2J. :: J◄ 

� 4" Sz.ikra Lapnyom�a 
I', v,: Ku!aoár Mihá .y 

Tanulsa�: A soortdemokrácJa 
érvfn:vesltéSI? é. dekében 1<va�
rnbi>ü.n kell tartani sz..a.kosziálv 
értekezle1 et és mcllfontoltabi>an 
k-ell dönte.i1J o!van esetekban is. 
amikor eru5 és sz"-kosztá vve-ze
t:6 közOtt valaml!éle nézcteltéré6 
-ánU?d. 

* 

Berczik Zoli.ln a \'as,\tép!tó Tö
rek-,.és f4ur0pa-baJnoJ< asit.a.�ttent
sze�bj e nyerte Budapest asztali· 
tenisL b.&j.noks•s•t. Berczi'.it Sidó
\"al ke1ilit a dőniöbe. Sidó már 
2:0-ra vezeLe·t, de Bexz.i;.: okos 

1 
taktilah:aJ me•tordltOt:.a a mér�tó
i. l!:S állását es végeredmén� bc:1 
3 :2 arányban megerdemelt�, gyt.>--
2.Ött, 

legt-redn1�yesebb vasutas sua:- tartotta. Rámü.t2tott a vál13- Előzó számunkban hírt ad1 un:k l\.oz.za a sza.Jn•onaU és • •�
osz"!:i.:ya Cimre . . Mivel _köz.iudom.a- 1 1alok hiányos tervezésere és artól. hogv a mun:<.&.s\-�detmt es szen-ezeü !CZer\""ek. mu.oka'\·éddml 
su. hogy c�pat6portnal. e-ls6sor- j . , mu.!lkóts�llátási osx!.álv több sz,.- te,·ékenységét'l (15 nont.) 
b�.n a neve!�s � a csapatok össze- arra, hogy a terven kn•úli-

ka-.zból áli.ó re1tvénv\·ersenvt 1n--- .l\'Z elsö fordulóban eiérb.et.6 kovácsolása tekinteleben len•·ege- sz.állítás milyen nehézséget dit. !uma�asabb oon!'s:z:ám: ao. sen nehez.ebb a hel:r1,et a mérleg I okoz a ,·asútnak A hozzászó- A versenv elc.6 forduló.lAna.k .- -. t :��!:':
yöje • •izHabdi11zók javára Jó:r e!sóso:-b.:..n a· 

ko�ik ké�ö1 k♦irdései a kó,•eU.:ezö�: 1 � :!;:!1z�:!;; aci�:/:arsJ�:: 
A „nagyok" a harmadik r.el;en t beál!1tását k:fogásolták, 1. • lih en érintéwédelml ror-
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Vasutuok 

az Optimista tragédia előadásín 
eredmtnv. De még ennél iB f!g,e- j leg le,�g.? vedt a d<rl„ozokat t. KI ve�ezbeti az •mel<ls,erke-
1•mr..mé!tó'>b hozy három B\'SC 

I 

h,deg 1doben. zetek ;a,•itását •• karbantartá· A Szegedi Nemzeti Színház 
•á!ékOB. Molnár, Csillag- u. és ll;a- ______ 1átT n 0ont.) ;s műsorra tűzte a Budapes-
tora tiag,:a volt az Európn-ba;nok- s. Allomá,okon •• 11Yill oál_ván ten nagy sikert aratott Opti-
�;�l

l
,;;�r 

magyar viz.!la�da ,·a-
LAKÁSCSERE �

ll\
�o�

Jmeter u ur uheOI'I 
miSt/l tragédiát, amely a i\."aQ'11 

1938-ban Laky &irolv i.,gs�abb ;, Köbméter�nként hánv milll• Okt.óberi Szoci4lista F'orra-
Wl!1.it\-· nyai és _az lllk l� kl!e.te.:..: j - K.e<:skemét köz9ontj&ba.n le- r-ram.m • le•na,.,.,obb mee-enrced• dalom harcos, társacl.a,ln,at; 
magukért. Az uionc bajnok5:á�bJ.n \·ö 2 SZ.Ob.a komfort0& üve�\·ei-an- hetö töm.envse,. ha a oor kvarc� 

fort11áló napJ"ait el.cveni:t fel. , S?f'Tepert ké-� csapa közű! egyiI.; dá3 lailc:a.som.at elcsere!ném nan-- t:.1.rtalma mual.abb ;;o SLázalék-
b.-?jnokságot nyert •

. 
• másik a ne-

! 
b.Jd.aoestt kbebbért. va-11v PCbt n.tl? :\Iilven rendelet. val!'v �za-- Alig indult :neg a va�utasok 

�-- e1ik h �1ye-n véez"·t. u�·anaA'.-- kü�nj·é.kiért. Telefon : 4i&-6í3. báJ�-zat irja ezt elő! OO oant.) között a szervezés a 13: ... elő ... 
�or .�z, �fik • 1_R,·ql_yi br-a,�u"t me�• t - BudaJJesti 2 szoba összkom- 7O
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!z :��• ,::��,e;�iz;rá�u, bi� adá.sra, rö\·idesen eláras.ttot-
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ai �dén 1 . , er_� !emu? f�rto� M..A.V s:!oleli!aü lakásomat tae-jai! (3 DQnt.) ták a közönségszervezót az 
a -J.:om,ádf �1 u9�iti ba;noké&got é� , e1cseré:ném Debret·en központJá.- 1. Hánv munkanao klest!tsel • upa,. bsn levő 2. ,·aev 3 szoba. ö�sz- érdeklődök. 

Az ifik között Is �kadn.ak tehet- Irornfor1.os lakással. �tde<lőc!ni ���t��r�f;"[f1 

p��:}
•nelmile,r ki· 

A 720 J·egyigén..,lő mellett séges játt'ko,;ok, E"o;:t mt se-m blzo- lehet: .Benedekné, H-06. Uká,- ,. l\teg"·áltozlathatja-e a baleset- � 
f'l'.Vítja jobban. mint az, hogy az felelon 18 ó1a után.: l!.19-555. vizse-áló bizottsál!' vélemf'n,·es .1e- sokan \-Qitak bérlettel · rendel-
idén h:�!"'om t'i.d.�a.l Filz�J, Konrád 1. - Duna--1•1.rti ! szobú: összli.om-- le-otését a stolt�lati f0nök7 ,1e- kezök is. A vasutas közön�ég: 
és Konrád U. ál!andJ tagja volt fortos t.el eton-os kö.!.oonti fütéses l
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'!:! pont,) la az előadást és lelke.$ taps-
== - - """ - - •· 10._ M•lvik Hintalos Lapban sal i· utalmazta a mű,·észek ja-l&:if-58. évi telj�ítmén}·e szinte ma•�Ój_flla.kással. C1m a szer,.z..es1- tuer1elf'nt rende-te-t és mtlven szá• 

eg)�ed:ü..dlló ebben a &portágban. to�l:$ben. mü :MT-SZOT határozat ,S7aba.• tékát. 

Ké-t n�p.g tanácskoztak a 
Landler Járniüjavító művelő
dési otthonában a szakszer
vezeti vezel.ó könyvtárosok. 
Az értekezleten a kultúrne
ve:ési osztály értékelte a 
könyvtárak egyesztendős mun
káját, a könyvtárosok bei,zá
moltak tapasztalataikról. majd 
meghatározták a jövő év fel
adatait. 

A könyvtarvezetők köve
tendő mód�zerekröl. új kez
deményezésekrol. a könyvtá
rak javuló :nunkájáról adtak 
számot. 

Örvel\Cletes, hogy egyre 
többen ke,,-esik fel a szak
s:zen·ezet köny„tárait. Je
lenleg közel 3t OOO dolgozó 
rendszeres könyvtá.r:áto-

gató. 
Rél'Jalviné, a Budapesti tpí
tési Főnökség könyvtárosa sze
r:nt az elmúit fél év alatt 
a pályamunkások kö:tött je
lentösen megnött az olv�ók 
száma. A Szolnoki és Land
ler Járműjavítóban a látoga
tók száma eléri az ezret. 

Bő, ült és javult a könyvtá
r:,:!< programja is. A szom
bathel·yi Adl/ Endre kultúr
otthon köny\'lárában ha\·onta 
eg\· anket és a gyermekek ré
szére két mesés, játékos fcg-
1.al.:oz.ás van fil:nYetfté:,se 1. 

Becsüljék jobban a könyvtárakat 
a szolgálati és szakszervezet: vezetők 

Töt,b könyvtárban rendszeres
sé ,·ált a könyvismertetés, írók 
találkozása oh asókkal. 

Az eredmények mellett a 
könyv,tárvezetők arról is szól
tak, hogy sok értetlenséggel 
találkoznak munkájuk során. 
Sok szakszerve;r..eti b:zott.,,ág 
még nem fordít kellő gondot 
a ki;nyvtárra: 

� könyvtárvezetoket ma
g-okra hagyják, nem gya
rapítják a .könyvállo-

mányt. 
A Szolnoki Járműjavítóban a 
könyválJcmány.  bödté,;ére az 
előirányzott hatezer forint he
lyett 3200 .forintot biz.to.sitottak. 
Zaho11uban az e!oirányzoltbúl 
még 5000 forintot nem ha�z
náltak fel. Debrecenben, Sal
gótarjánban, a szolnol,i fütó
házban, Szekesfehérvárott és 
még több helyen :nost.oha 
gyermek a könyvtár, Kultúr
otthon-vezetők, szakszervezeti 
bizottságok elnökei, gazdasági 
'-'czetők nem ismerték fel a 
könyvtár jelentőségét. 

Nem egy helyen a góc• 
könyvtárak részére könyv
beszer.iésre elöirányzott 
�zeget más célokra. hasz-

nálják fel. 
s a h�Iytelen SZ('m]életet kü
lör.!é'.e kifogássa1 igyekeznek 
igazolni. Ideje )enne, ha min-

t 1 

1 ,  

den gócköny\·tár felügyeletét 
ellátó szaks7..ervezeti bizott;ág 
és kultúrotthon \'CZetőség \'é-
get\'etne az ilyen állapotok
nak. 

Számos szolgálati vezető 
közömbösen szemléli a 
.könyvtárak egyre javuló 

teiékenységét. 
Püspökladányban gyakran a 
szabad ég alatt kell várakoz
niuk az olvasóknak. míg 
könyvhöz jutnak. Csupán 
azért, mert egy vezeto hely
telen feifogl\sa szerint köny\'
kö!csönzéshez ol\'asónként 
elég egy perc. 

Egy-egy kö?,ép- és kis szol
gú'ati hely küny\'ellátása sok
szor hetekig. hónapok:g húzó
dik a köny\'ek elhe!yezéJének 
hiányaban. Helyenként már 
„hivatali'' szol:ássá lett a 
könyvtár költöztetése. A N yu
gati-páluaudrar góckönyvtára 
másfél év alatt kétszer köl
tözködött. 

A Keleti 1\lúsza'k.i Kocsiszo1-
gcilatnál a nün,kvó olvasófor
galom ellenére elvettél< a 
könyvtár egyik helyi-égét. Az 
atépítés alatt hetekig mé,z, 
homok, téglatörmelék borítot
ta a köny\-ek n agy részét. 
l\lindez a �zolgálali Yezetö 
szer·nt ,.szociális'' szen,ponJok 
figyclembe\·é:e:é,·el törlént. 

A Szolnoki Jármú.javító Ű\". 
dulgozói évente 80-100 ezer 
forint értékű köny\·et vásárol• 
lak az üzem könyvbizományo
sánál. A vállálat vezetője az 
üzem területén a köny\'áru.si• 
tást megtiltotta. 

J\1edd4, tart még a könvv• 
tárah semmibevevése, 'l)Q{l"i/ 
szükséges rosszként való meg� 
tűrése? Legfőbb ideje lenne 
ha minden vezető felismerné, 
hogy a párt művelődéspolili 
kai irányelveinek végrehajtá· 
sában milyen pozitív szerep 
vár rá. E:nlékeztetni szeret
nénk minden, ma még a kuc• 
turális működést ci:ak eppen 
megtűrö ,·ezetöt. hogy a 
könyv . egítette őt Is a művelt 
emberek sorába. Ebből ter
mészetesen következik, hegy 
a mű\·elődni vágyó emberek 
nem hátráltatói a fejlődés• 
nek, a ter.ne!és fokozásának 
sem. Sőt! S ha ez így van, 
akkor a l·e;zetőnek nemcsak 
támogatnia kell a mÜ\·elódés 
meg:ndult folyamatát, hanem 
kutatni is '  az új lehetősége
ket. felkarolni m.,.en kel!:de
ményezest. Érdemes Máté 
elvtársn!lk, a Landler Jármű.• 
jat'itó igazgatójának é,; :ná
soknak ilyen vonaU,:ozású 
példáját kö\·e\ni. 

Ko,•ács J;inos 
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Az új nyugdíjtörvény egyes pontjainak 
részletes ismertetése 

Harcban a hóviharral 

Hogyan történik a nyugdíjak emelése? 

Január 9-én. pénteken este 11oz láttak a dolgozók. me;;• 
orkánszerű szél dühöngött az kezdték a hoeltakarítást. Fá· 
ország nyugati részén. Nem- rado<lásuk nem ,•olt hiábavaló, 

haladná, a 100 Ft-ot annyival tott özvegyi nyugdíjakat, sokára megérkeztek Buda- a ha;nali órákban ismét meg• 
kell csökkenteni, hogy a 850 amennyiben az 19�4. é\'i tör- pestre az elsó jelentések: több indulhatott az élet Ferenc• 

Az 1959. január l-től érvé- idók alapján annyi száza:ék- Ft-on belül! összegbe beférjen. vény alapján még nem pótlé- va_sútvonalo1: hóakadályok cá;,_osef��r. mint i smeretes, nyes új nyugdíjtörvény a mun- kal kell emelni, ahány évet Akinek nvugellátása. a. 800 kolták, szintén pótlékolni kell miatt me�benult a f�rgalom. 
több helyen megrongálta a kaviszonyban nem álló nyug- 1929-töl a nyugdíjazásig, i l- Ft-ot meghalad.ja, n11ugdí;át (25 százalékkal) és az fgy ka- j Bu�apestr?1• . . Komar?�b?l-. vasuti tá,·beszélő vezetékeket. d tjasok 800 Ft-on aluli nyug- lelve amennyiben nyug- emelni nem lehet. Ha a nyug- pott teljes összeget keH ismét Szekesfeher�arrol vasutépito 
Budapestről 5 dunántúli állodíjának emelését rendeli el. díjazását követően is do!- díjasnak nyugdíja 850 Ft-ot 25 százalékkal felemelni maxi- mérnökök vezetésével elindul-
másra küldtek ki ultrarövid-Az emelésnél különbséget kell gozott, a kiegészítés ké- is meghaladja, és részére 1939. mum 400 Ft-ig. 

' tak a hókotrógépek, hogy 
hullámú adó-vevó berendczé-tenni az 1952. január I-ét meg- réséig munkaviszonyban töl- j&nuár 1-ét megelőzően a há- Amennyiben az özvegyi megtisztítsák a vonalakat. seket; a telefon szerepét át-előzően megállapított, az tött. A nyugdíjklegészítést a zastársi pótlékot megállapltot- nyugdíjakat jelen rendelet Egész éjszaka folyt a harc vette a rádió és fennakadas 1952. I. 1. és 1954. október 1-e megállapított törzsnyugdijra ták, a házastársi pótlékot a megjelenése előtt már pótlé- a hóval. A nagyerejü vihar nélkül bonyolithatták le a között megállapított és az 1954. újból kell megállapítani. A nyugdíj összegére való tekin- kolták (az 1954. é,·i törvény kidöntötte a tá\'iróoszlopokat ,·onatforgalmat a legveszélyeX. l. és 1 959. január 1 -e kö- kiegészítéssel a nyugdíjat leg- tet nélkül folyósítani kell, ha alapján 25 százalékkal fel- Almásfüzitő és Neszmély kö- sebb csomópontok térségében zött megállapított nyugdíjak feljebb 800 Ft-ra lehet emelni. a feleség keresete, vagy jöve- emelték) csak a jelen törvény zött. A posta és a MA V mú- is. kinöit. Pl. egy 1956-ban nyugdíjazott delme annak folyósítását nem alapján megállapított 25 szá- szaki emberei még az éjszaka 

Akinek a nyugdíját 1 952. ja- dolgozó 666.- Ft. nyugdíjat kGrlátozza, illetöleg ha a nyug- zalékos emeléssel lehet pótlé- megkísérelték a pálya felsza-nuár 1-ét megelöző szabályok kap, melyből 600 Ft a törzs- díjassal együtt él. kolni .  badítá,át, de minden kísérlet KIG\ (LT A , ILLA�Y 
.!>Zerint állapították meg, 25 nyugdíj, 66 Ft nyugdíikiegé- Az 1 954. október 1-l köve- hiábavalónak bizonyult: a százalékkal kell emelni a nyug- szítés, az 1945_től 1956_ig el- M k . ba /1 töen megállapított öz\'egyi ,•adu! düliöngő szél akadá- November 17-i lapunkban 
díjának a lakbérpótlékkal töltött szolgálati ideje alapján. un av,szony n 6 Ó nyugdíjat, amennyiben a Jyozta a munkát. ,.Villan11világitást kérnek'· ci-c�ökkentett összegét. A lak- Ha ez a dolgozó 1929-tól 1 956- nyugdíjasok 400 Ft-ot nem haladja meg. Este fél 10-kor a ferencvá- mű írásunkban szóvátettük, bérpótlék az emelés után meg- íg dolgozott, akkor a nyugdíj 10 százalékkal kell emelni .  Az rosi rendező pu. is szoronga- hogy Kisterenyén, a mátrai szűnik. kiegészítése a 66 Ft helyett Azoknak a. n11ugdíjasokttak emeléssel a nyugellátás 400 Fl- tott helyzetbe került. Még a elágazásnál késik a villan1-Ha azonban a nyugdíjazást 162.- Ft lesz, nyugdlját te- ellátását, akik jelenleg munka- nál magasabb nem lehet. Az ,·áltók is lefagytak. A teher- vi lágítás bevezetése. Most 8;Z követően végig munkaviszony- hát 762 Ft-ra kell emelni. viszonyban vannak, csak ak- 1952. január 1-ét megelőzően forgalom úgyszólván teljesen ott dolgozó vasutasok arrol ban állott, \'agy legalább 1954. kor lehet emelni, ha a jelenleg megállapított özvegyi nyug- me"bénult. A személyvonato- adnak hfrt, hoey kigyulladt junius 30-án és még nyugdíj- fennálló munkaviszOflyuk meg- díjakat, amennyiben az öz- kat"is csak el(y vá!!ányon tud-

1 
a !�ny s�:ol!l_álati_ helyü_kö:', pótlékot ez ideig nem kért. Házast6rsi pótlék szűnik. Munkaviszonyuk meg- vegy még nem töltötte be az lák át�ocsátani. l\�_i,·e! gym·s a'.°1er� koszonetuket_ feJez1k nyugellátását az 19�4- évi nyug- szűnése után attól füg.gőeo, 55. életévét, folyósítani a ke- cselekvesre mit szükseg, meg k1 mmdawknak. akik ehhez dijfön·ény szerint 30 százalék- Bármelyik törvény s1.ei'int hogy az ellátásukat mel"t.k resetre. illetve jövedelemre az éJ·szaka foJ,•amán munká- hozzáse.,"ilelték őket. k l kell f I J · • • T megállapított és az elözökben , , &. e eme. m, mmima 1

1
-
t felsorolt nyugdíJ. emelésénél, törvény értelmében állapítol- ,·.;Jó tekintettel csak akkor san 500 Ft-ra es ezen eme lehet, ha a kereset, illetve a ö,szeg 25 százalékával kell a ha a feleség az 55 életévét be- lák meg, az előbbiekben is- jö,·edelem 1400 Ft-ot nem éri l\)·ugdíját a mostani szabályok töltötte, a nyugdíjassal együtt mertetett módon kell eljárni.  el. Azt, hogy mely nyugdíjat Ko"sz·o···n,·u"k a tetfreke'szse'gef szerint emelni. Az emelésnél a él, és 36° Ft-ot meghaladó ke- Nyugdíj emelés az öregségi hány szá�lékkal kell emelni, lakbérpótlék levonását és az resete, jövedelme nincs, lOO korhatárt be nem töltött nyug- nemcsak a megállapítás idó- • no··do··110·, ha�af'as ,i"1p- , időszerűtlen köszönetet mon• 1 •  • 1 • b · ·t · · t Ft házastársi pótlék jár. ha a h f ,.. � • - ' eme esoe va o eszami asa a diJ·asoknál nincs, illen e csak tartama, ancm az is be oly:s- fro,it-biz· ottsa·,, e·s ha" ro,n •0ú-

j
l dani az öntudatos munkáért. tt ód k l1 LOO forintos háza&tár,i pót- 1 1 é � � í�nt ismertete m on e lékkal a nyugdíj összege a akkor lehet, ha az öregségi so ja. hogy mi yen lörv ny folásig megtelt \'asúti kocsi Boronkay A.kos. eszközölni. 

dll !130 Ft-hl nem halr.dJa meg. korhatárt elérik, vaa ha meg- alapján kapja az öz,·esy az el- utas i nevéb n ezúton mondok a hazafias nép!ront-bizott /ig Az az 1 95:!. elott1 n,us a- Amennyiben 850 Ft-ot meg- rokkannak. ,atást. köszönetet a Jó.-.sefvárO<ii Pá· 1 elnöke. :1c,t!, aki a nyugdíjazasát kö- Tehát az a nyugdiJas \'ngy lyafennt-irtási Fónökség V111 .  ----Yetően egyáltalán nem dolgo- öz,·egy. akinek ugyan egy ké- pályamest�ri szakaszán dolgo-zott, rngy ha dolgozott. de Az özvegyi nyugdíjak emelése sőbbi törvény életbelépését kö- zó Csiba József szerelönek, "Megértést és rendet Urünk 193!. június 30-án munka,·i- ,·etően állapították meg a aki éberségével 1958. decem-6lom·ban nem állott és ezideig Az 1954. október 1-ét meg- több. emelés nélkül továbbra nyugellátást. de egy elozó 1ó,·- ber 17-én reggel Gödölló-Al- A decemberi országos ÚJitói 
az 1·9�4-ben kiadott nyugdíj- elózöen megállapított öz,·egyi is mi:gkapják a régi  összeget, vcnyben megállapított mcrtJk- sóöreghegy megállónál súlyos- konferenciára többen utaz• 
törvény alapján nyugdijpót- nyugdíjakat 25 százalékkal, az Az 1 952. január 1-ét megelo- ben kapja, az elózó tör\'ény nak ígérkező balesetet hárított tunk Szegedról BudapeSfre. 
Irkát még nem kért.e, először 195-l. október 1-ét kö\'etóen zően megállapított özvegyi időtartam alatt megállapított el. Fútta elvtárs. a területi bizotl-
nrugellátását az 195-t. éYi megállapítottakat 10 százalék- nyugdíjakat. amennyiben azt ellátásnak kell tekinteni a 1 - • ság munkatársa 5 fő részére 
�yugd1·i· to··rve·nv alapJ·a· n 2' A reggeli hata mas esozes az =--e·r·t sza· ll--·•t a Nyugati-pál,·a-u , v kal kell felemelni abban az már 1 954. ev október l-én nyugdíj emelésének szem- · t ·t · · ó tag · ·t g t n = ' •z,;zale"kkal i-eU emelni·. Az • u a Jar ra ,:as iszapre e e udvaron. p - n esetben, ha a nyugellátás ösz- megjelent nyugdijtörveny pontjából. Például 1 952. I. h d tt F ·1ö Jt h v ewelés alapján elért összeget szege a 400 Ft-ot nem haladja alapján 25 százalékkal fel- 1-ét megelőzően nyugdíjazott or O 
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1 
_ogf-2� _ e- Megérkezéskor az állomáskell lakbérpótlékkal csökken- meg. A felemelt nyugdíj 250 emelték, a lakbéi'pótlék lern- dolgozó meghalt 1 958-ban, az 

reseg
t
y; z ro 1.1: �:f tb� · �� !önök előszobájaban• azzal fo-

teni és újabb 23 százalék:<al Ft-ná
.
l kevesebb és az eme-

, 
nása után maradt összegét kell öz,·egy nyugdíját 1958-ban ál- �ona �- a 

r 
szur u e en gadlak, hogy nincs szállas-

emelni. Az emelés<el a nyug- léssel 400 Ft-11ál több 11em le- 25 százalékkal emelni. Az lapítotlák meg, de a� 1952. I. iszap ieme 1· hely, nevünk nincs elöjegyez-
e!látás 500 Ft-nál kevesebb · het. Természetesen, azok. 1 952. január 1-ét kö,·etöen 1-ét megelözö törvény szerin- Csiba József - aki maga is ,·e. Atböngésztük a köny, et 
l"!em lehet. Ezek a régi nyug- akike 400 Ft-nál jelenleg is 1954_ oklóbet• l-ig megállapi- ti mértékben. vonalra várt - felismerte a és megtaláltuk a számszerinti 
díjasok. házastársi pótlékra te- baleseti veszélyt, a vonat elé előjegyzést. Mindjárt lett szál-
lesegük 55 éves életkora után ------------c>-0------------ ment és sapkájával „megállj" !ásunk. 
Jc.gosultak. (Korábban 60 év jelzést adott. Csiba József és Nem kérünk különleges el-
után.) 

l 't 
, 

f , • M, • 1 1 kt 'b 
Horváth Károly mozdony,·eze- bánást, sem tisztább ágyne-

Az 1952. januá.- l-től 1954. a ogatas a erencvaros1 3JUS a anya an tó gyors intézkedése nyomán műt, mint más - d e  rendet 
októberig terjedő idóben meg- igen. A Nyugati laktanyában 
állapított nyugellátást, ha a a hordalék eltűnt a sínekról 

a fejpárnák huzatai gyak1·an 
nyugdíjas munkaviszonyban A fe

.
rencvárosi fűtőház mö- 1 zik és bevágja. az ajtót cagy társaik kózötl akad Somo1111 és és náhány perces késéssel a nem tiszták. Nincs gyékény az 

nincs, szintén 25 százalékkal gött levő Május 1 . laktanya az abla.kot, nyom ban megre- Szabolcs-Szatmá1• megyei is. vonat folytathatta útját. ágyak előtt, ninc enek papu-
kell emelni az elöbbiekben is- kivülról modernnek, korsze1 ű- ped a fal és hull a. vakolat, _ Mi, távollakók ritkán ju- Ma már erről írni talán idő- csok. A dolgozók érdekéber 
rnertetett módon, azzal a kü- nek látszik. belseje azonban tunk haza - mondja Kiss szerűtlen, de ha arra gondo- helyes lenne ezen segíteni. 
lönbséggel, hogy lakbérpóllék egy öregedő épület benyomá-

I / Gyula. _ Ezért több ruhát lunk. hogy a beleset milyen Tótka Károly lernnásának helye nincs. mi- sát kelti. A laktanya alig négy- Tú/zsú 0 fs6g kell magunknál tartani és ha- kárt okozhatott volna, ma sem Szeged , el e törYény alapj in lakbér- éves, falai mégis szürkülnek. · l · · bb f z k ll k l Pótlékot már nem állapítot- az ablak- e·· aJ·tótokok .,,,., Elsőnek a �0-es szobába nyi- zawa is 30 � n e _e pa ·o : i❖❖❖❖❖❖❖❖❖•l>❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ � ...... , nunk. Itt sa1nos, mncs hova •• --,-.�,....-� .. ,,._, -· tak meg. része mozog, körülöttük !eper- toltunk be. A tíz lakó közül tenni. l,ega!ább eg11 szekrényt :j. • • • .,..,.. � 
Házastársi pótlék e törvény e:elt a vakok,t. csak Kovács Antal kocsilaka- d k t · k h ❖ - a nana ·, mer az agya ·on e- ❖ szerint is a feleség 35 éves ko- - Ez a lélektelen mun-/,a je- tost találtuk ott. Villanyreu;ó- verő ruházatunk hamar be- ❖ rálól já1·. le - halljuk kísérőnktől, Kom- ián éppen teát főzött. piszkolódik. t _ Az 1954; okt?ber 1-ét köv� lós Győző művezetötól. amint - A családom Dunak,lttin ❖ toen megallap1tott nyugella- fe!érúnk az emeletre. _ A lak- 1 lakik - válaszolja kérdésünk- ❖ tásl, amennyiben a 800 Ft-ot tanya épító, va;mi keveset tó- re. - Ha. a. szolgálat megen- Tegyék otthonosabl,6 t 

nem haladja meg, maximum rődhettek a minős�ggel. Ha gedi, nég11naponként hazauta- ••• 
800 Ft-ig, az 1929-töl eltbltött szellőztetésnél huzat keletke- zom néhán11 órára. a. csaladhoz. - Elkelne egy olyan hel11i- ·> 

,d.zzal, hogy itt lakom, sok ség is. ahol az esti órlikb"an ;t ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖.:-❖❖❖❖❖•�❖❖❖❖❖<,❖❖❖❖'}❖❖.;.❖❖*)❖❖❖❖❖❖❖❖.,..-❖•·;. pénzt megta1carítok. A szoba összejbhetnénk beszélgetni, .)-
,� �- �: nem valami előkelő, s ami a szórakozni - , ette át a szót t 

ltrdel<e1 dtkeresztezödéflen robog At a pécsi Jyor, 

(MeZő Lúzló lel„ételel 

❖ legnawobb baj, nagyon zsú- Szabó József. - Kellemesen • ., 
tfolt. Még dohányozni se m  sza- eltölthetnénk a szabadidőt, ha ❖ 
<· bad, mert amú1111 is rossz a le- lenne hol. Az egyetlen ping- ! 
: vegö. A nér,y kisméretű szek- pang-asztalt a konyhában he- ❖ 
❖ -rény is kevés tiz fóre. Sem ru- lyezték el. D" ha valaki ételt: 
❖ háinkat, sem a. hazait nem tud- főz. olyan füst va11, hogy ott ❖ 
�: juk benne elhel11ezni. sem lehet megmaradni. ;t 
1 Még rosszabb a helyzet a A többi szobában is zsúfolt- ♦ 
+ �3-as szobában, ahol hat moz- ság, az ágyakon ruhák, az asz- l 

:f,donyfútö lakik. Emeletes vas- talon az élelem. ❖ 
• A tisztaság a szobákban és •❖ ::;ágyak. egy kis asztal, néhány 
,é. szék az egész bútorzat. Szek- a folyosón kielégitó. A köz- : 
l rény hiányában a fehérneműt ponti fűtéssel és a melegviz- ❖ 

szolgáltatással sincs baj. Még- Í f és a szennyest az ágyakon, a ... 
l telsőrúházatot az ágyak végén, is úgy ,·éljük, hogy a 62 do!- : 
i a lábbelit az ágyak alatt tart- gozó érdekében emberibb kö- + 

rülményeket lehetne teremte- •
❖ : ják. Nem valami lenyúgözo 

+♦ látvány, ni a Május 1. laktanyában. A : 
. . . . zsúfolt�ág megszüntetésével, + + A szoba hal lakoJ� ":özul szekrények beállításá\'al és + + Kiss G11ula és Szabo Jozsef • . . + 

i tartózkodott otthon. Egyikük I 
egy klubszo?a berende�ese\e! : 

❖ Nemessándorházáról, másikuk I 
otthonosabba letne varau;olm + 

t Biáró! jött fel Budapestre, de ezt a „legényszá!lást·' ill. 1: 
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Elsó helyen az őszi foraalmi versenyben Erősítsük az általános műveltség 

emelésére irányuló tömegmozgahnat Írto : T6tlt J6zsef a pksi i,oqat6ság vezetője 

A,. ítl19os terhelés 

Munkánkat a gazdaságos
ságra Yaló törekYés, a kor
mány takarékossági felhiYásá
nak szem elött tartása vezet
te. Tudtuk, hogy feladatunkat 
csak úgy tudju!c teljesíteni, ha 
biztosítjuk a kocsikat. Ezért 
megjavítottuk a kocsikihasz
ilálást. Az 1935. évi 14,23 ton• 
ttás kihasználás 1957-ben 14,54 
tonnára. javult, s ezt e meltilk 
ez 1958-ba.n 15,15 tonnára. Ez 

a novekedés - az 1957. évi 
Jobb eredményt is figyelembe
Yéve - 21 025 kocsimegtakarí
tást, illetve k0CSimegrakást 
eredményezett. 

Emeltük a tehervagonok ki
használását. Az 1955. évi 512 
ton-nas átlagos terheléat 1957-

......... 

EGY SIKERES ESZTENllŐ UTÁN 
Szerkesztőségünkhöz számos Nem e.,"}'szer pénzjutalom ki-

1:evél érkezik. melyben · arról osztására is sor került. Az ál
a.dna.k hírt, hogy igen sok szol- lomás versenyben áll Sturovó
gálati hel11 határidő előtt be- t:a!. Az év első három negyed
fejezte ét:es tervét. évében a csehek vitték el a 

BANR'EVE ALLOMAS 1957. pálmát, de most minden re
július 1-töl élüzemszint felett mény meg\·an an-a. hogy a 
teljesíti tervét. Különösen jó szobiak kerülnek ki győzte
eredmények születtek noYem- s:m. (Kot•ács István leveléből.) 
berben és decemberben. 18 hó- A TAPOLCAI FŰTŐHÁZ 
n«p alatt aszemélyi sérülés, DOLGOZÓI 4237 tonna szenet 
vagy forgalmi baleset nem t:i.:<arítottak mep; tavaly. Az 
volt. éves tervet december lo-én 

A munka mellett jutott idő globálisan befejezté:<. Az 
&zórakozásra is. A szakszcrve- őszi forgalom idején - három 
zet i.,--ultúrcsoportja december hónap alatt - 48 386 tonna 
26-án silrerrel mutatta be Kis- túlsúlyt továbbítottak. ami kb. 
falu.dy: Caalódások dmü víg- 250 OOO forint me�akaritru,t 
játékát. A darab bctanltásáért jelent. Jó eredményt értek el 
Győn{lyősi Zoltánt illeti dicsé- a KISZ-fiatalo,k szénmegtaka
ret. (Haraszin Károly levelé- ritásban, a használt anyagok 
bői.) újbóli fe!haszn:\lásával, a vas-

SZOB ALLOMAS december és fémhulladék gyűjtésével. 
5-én befejezte éves tervét. A Megtakarításuk 61 OOO forint. 
dolgozók jó munitájának bizo- (Danca Józaef 7,ei-e!.éból.) 
nyítéka, hogy 1958 elso napjá- A SZTALINVAROSJ Fű
től éli12etn5'Zinten dolgoznak, TőHAZ DOLGOZÓI Is határ
Az éves terven beltll tolatási Idő előtt teljes/1etté'k tervüket. 
tervü11:et 110 százalékra telje- Szá2Jegytonnakilométer-ter
sitették. A kocsitartózkodás- ,-üket már no,·ember 27-én be
nál 108 százalékot értek eL fejezték. December 1-to! 1959. 
E� évben nem fordult elő február 10-i,: a múli é\-ben 
baleset az állomáson. megtakarított szénnel füti,k 

A Budapesti l{l(lZ{l(ltÓSIÍ{I ól- mo2'.donyaikat. A i'fijlagos költ
lom.ó&ai >között fOII/Ó 1'erae1lV• ségeknél 1 8!)4 013 forintot ta
ben háromszor elsó, hatao1' 

1 
karftotflak mé11. Ez az összeg a 

mó.w<W.: �yeúst búk el. !iltóház teljes üzemeltetb>éhez 
Heten J..-e.pta� ,.Kiváló Dolga- 27 napl,c el�dö. (Farkas Fe
zó'' oklevelet., illetve jelvényt. renc leveléből.) 

Az első emeleten a barátsá
gos. cserépkályhákkal ellátott 
2-5 ágyas .;zobákat - össze
sen 60 ággyal - még decem
berben birtokukba \'ehették a 
vonatkísérők. A földszinten 
még most is dolgoznak a kJ
művesek és a szerelők. De ja
nuár végéig itt is befejeződik 
a munka. 

A földszin.en a nói szobák, 
néhány iroda. a konyha és az 
oktatóterem kapott helyet. Az 
oktató-termet, úgy akarják 

A szakszenezet központi mert a Horthy-:-VIagyarorszáa 
vezetoségének mu1t évi ju- j kulturális „hagyatékaként" a 
nluhi határozata, mely a vas- vasutas dolgozók 60 százalé
utasok kulturális helyzetét kának hiányos iskolai mű
e�em,e�te és meg�at�rozta a veltsége éppen olyan fehér 
JO\'o utiát. a terul h szervek folt volt a •,asutasok kultu-és az alapszervezetek fontos . . . . . . 
feladatává tette a közoktatás rálls terkepen, mint a tobb 

segítését. Feladattá azért, száz írástudatlan. 

Tanulnak a viharsarki p6/yamunlc6solc 

küszöbét. Szamo dolgozot 
munkatársai egitenek a ta
nulásban, mások magánúton 
készülnek a hiányzó osztaly
yfzsgák letételére. 

Sokakhoz. ajnos. még nem 
jutott el központi ,·ezetósé
günk sza, a. ten·e és célkitú
zése. Ezt mutatja az is. hogy 
olyan nagy szolgálati helye
ken, mint Fe„e11ci;áros állo
más, 5, Jó:sefl'áros állomcia 3, 
Győr állomás, 8 dolgozó tanul 
csak általános i�kolában, pe
dig sok száznak van még i;:ó
tolnivalója. A debrece11i igaz
gatóság területén a dolgozók 
esti általános iokolájában 
mindössze 51-en tanulnak, 
pedig több ezer doglozónak 
hiányzik még a 8 általános 
iskolája. 

A miskolci igazgatóság terü• 
letén közel 1900. Diósgyör ál
lomáson 135, a. miskolci futó
háznál 195 dolgozónak hii,ny
zik a beosztásához szükséges 
iskolai Yégzetts�ge. 

Gyengén halad az írástudat
lan dolgozókkal ,·aló foglalko
zás is. Pedig erre lehetőség 
kínálkozik. elsősorban a mun
kásszállásokon. Ezek tanítása 
minden munkás és vezető tár
sadalmi kötelessége. 

Kovács János 

Hogyan készítik elő 
a személyvonatok szerelvényét? 

SÖTÉT KOCSIK 
Örvendetes, ho{fJI egyre ke

vesebb pana.sz hangzik el a 
nemélykocsik világítását ille
tően. Annál szembetűnőbb 

jában is ötödére csökkent a ki• 
fogásoJható hiányosság. 

A szerel,·ények tisztaságánál 
még nincs minden rendben. 

115 vonatnál merült fel ki• 
foA"ás a tisztasáa- ellen. 

Egyáltalán nem dicséretes, 
hogy a megvizsgált vonatok 
negyedrészénél kisebb-nagyobb 
hiányosság volt tapasztalható. 
Mit szólnak ehhez a l\Iűsl&ki 
KocsiszoJgálati Főnökségek ve
zetői, dolgozói? 

Helyes megszíYlelni a kom
munista őrjáratok tapasztala
tait és javítani a személyszál
lító vonatok indulás előtti elő
készítésén. 

Banka József 

-----

Az igazgatóságok 
egymásközti verseny, 
Az 1958 novemberi eredml-

nyek alapján az Igazgatóságok 
helyezési sorrendje a követke
ző: 

1. Pécs, 
2. Budapest, 
3. Miskolc, 
4. Debrecen, 
5. Szeged, 
6. Szombathely, 

& ... -- -

A S1tlT és a Találmányi Hi,atal 
felhi\ása a többszörös újítókhet 

volt, hogy a. •111-es január 6-i A SZCYr és az OTH ar úJit6mo1-
szerelvénynek pazarul kivilá- ��;

o
;ö�!�

é
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Elérték az élüzemszintet 

f!Ított kocsi�orá,_ hál'om helyen n! a ne··�t azokn.•k a fizikai és 1s megszak1tottak a. koromsö- műszaki dolgozóknak. aktk ön·e:1-
tét kocsik. Vé!etienül, gondat- né! több úJ!tássat gyarapltották 
�n&�gból, �'dl11f kés?akan·a né1g:��f �!�

3

6rn azzal a gontörte.nt-�. de m�nd a három 1.1 dolattal ;a foglalkozik. bogy a leg-
Budapest-Nyugati pályaud- ez a szép eredmény. Fóként, osztalyu volt (tobb nem i, fu- kiválóbb r•ztkal � mú,zald úJl

var forgalmi dolgozói az 1958 ha fig�·e!embe vesszük. milyen tott a azert>lvényben), az uta- tókat okl..véllel és éremmel tOnte
első felében elért kiváló ered- nehéz megoldani a feladato- aok ew f'észf 1ek nem kis tl ki._ A röVidesen meginduló a.sz• 
ményeikért vezérigazgatói el- kat a korszerűtlen, szúk csar- boaszúsáQára. · ��':;

a

;Y1\���1\:,';;� �. t;�/i,"��:; 
lsmerésben és magas pénziu- nokban és a teherpályaudva- 1 Telepállo,ná&alnkon gondo- azo:c.a1. al-nk az f'ml!'e t kl!Ont&-
talomban részesültek. A mása- ron. sabban e!!enöri,. •k h sésr<' é•il=esek. Az összeir•• •n-
d'k f'lé t · j"I · t"k A· ·11 · ő" • f --e ' Of1I/ •z•nhifé•f' lrd�kéb•n az Újit6k 1 e ,·e .. 1s o .. zar a ·. a L. a omas .. ,·ezet 1 _es or- re�dben van-e a dlá{litás. Lapja Január 211-1 sztm�bán mell6-.. nyugatlak . Az cltlzemszintet 

1 

11alm1 dolgo,01 elhataroztak 19;,9-b,m má,- ig.a
.:dn sZéUllen- kelik »z összetróiHt, amelyet u 

átla�'!san. 104.J száz�lékban részi vesznek a mlntaállomá:; j foltja a vasútr.t1k 4 ko-romsö- u:it.sk,t�:••�:k ,,1 :•.•. ••�•z.,,...e• 
te!Jes1tettek. Méltatást erdemel címert 1olyó Yersenyben is.. tét a:::emél11koiri. �

1

!;,�1
1
�öad3���i�m;_:i�;.� 
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♦ 

Ahol · m�llal lgatiák 
ott nem 

a dolgozókat, 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 

P U S Z TA SZ A B O LC S I  K É P E K  

marad el az eredmény 
• 
♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

A SZOT XIX. kohg!'es:SZU
sa új fejezetet nyílott a cell
dömölki fűtőház szakszer,·e--..:e
tl életében is. Al. uJJaszen·e
zett sza"k:;zenezeli bizottság a 
hizaimiú segítségérnl ein·éni 
beszélt:eté6L folytatott a dol
gozókkal a kongres.szus előtt 
e& javasJataú,at elküldték a 
területi bizou.S>ágnak. 

A kongresszus határcmi.• 
t&it i;yűléseken, Cfioportos 
és egyéni beszélgetéseken 

ismerleiték. 
Hogy a határozatok mennyire 
megnyerték a dol:-4ozók tetszé
sét. az is biwnyíLja, hogy akik 
még nem voltak tagjai a s.rer
vezett munkások táborán-aik, 
•zok is 'kérték felvéte!ülret. 

Az eredményekben része Yan 
annak is, hogy az SZB kéri, 
igényli a prirtszervezet t ámo-

gatását. amit meg is kap. A 
s.za;;szervezeti bizottságon be
lül létrehnott pártcsopor, 
mint ele,·en lüktető erő műkö
dik. A párlcsoporton keresz
tül biztosítva van a párt- és 
kormányhatározatok helyes 
értelmezése és megvalósítása. 

A 1 1  főből álló szakszerve
zeti bizottság gond:it fordít a 
dolgozók jólétét megalapozó 
gazda.ságoo sz.állításra. Ered
mény: az előzetes értélvelések 
szerint a fűtőház a második 
félévben is teljesítette az él
üzem szintet. 

Az albizottságok mun-káját 
dicséri. hogy 1958-ban 8 dolgo
gozó üdült az ország különbö
ző helyein, egy pedig külföl
dön töltötte szabadságát. A 
beteglátogatási albizottság 70 
beteget látogatott és ejándé-

VA S ÚTAVATÁ S FÜLE S D E N  
Az elmúlt napokban ked

ves ünnepség színhelye volt 
a Szabolcs-Szatmár megyei 
Fülesd község. 

Gál Ferenc elvtárs. az 
MSZMP Fehérgyarmati Járási 
Pártbizottságának titkára mél
tatta a vasút jelentőségét. 
Pánti Béla elvtárs, a GazdaA múlt évben üzembehelye- sági Vasutak igazgatója elzett Jánkmajtis-Kisnamény- mondotta, hogy minden törek

Csaholc-Vámosoroszi vonal- vés arra irányul, hogy a 
szakaszhoz csatlakozva meg- múltban a kultúrától és az 
épült és átadásra került a Vá- iparvidékektől elvágott köz
mosoroszi-fülesdi négy kilo- ségeket bekapcsolják az or
méteres szakasz is. szág vérkeringésébe és ezzel 

Ennek jelentőségét csak az is megvalósuljon pártunk és 
tudja igazán megérteni, aki kormányunk célkitűzése: a 
jelen \"Olt az átadásnál. A falu. és váTos közötti különb
mintegy 700 főt számláló köz- ség mielőbbi megszüntetése. 
ség lakói közül csak a járó- A nagy tetszéssel fogadott 
képtelen betegek maradtak beszédek után Botos Elek ta
otthon a többiek ott szorong- nácselnök a község nevében 
tak a '  kis szerelvény körül. átvette a vasutat, majd a 
Sokan először ültek vonatra, hallgatóság soraiból kivált egy 
hogy részt vegyenek a Gazda- őszhajú, nagy?a_j_�szú bácsi, 
sági Vasutak - ez alkalomból aki a nép halaJll;t _ versben 
indított diJmentes séta- I f

ejezte ki. Ime. nehany. sor a 
járatain. szívvel írott rigmusokbol: 

Megszilnt a sötétség -nincs már sötét Szatmár, 
Mert miénk lett vé�·re e drá,ga, szép ország. 
A dolgozók fillérjének g-11�17:ölcsét _ lássatok, 
Nem viszik iJci idegl!libe az un betyaro�. 
Sipolj kis vonatunk, hírd,m!,.. 1J\in.(le;i�11el-. , 
SipolJ.sod has.�a át a csendes -�emetoket. 
Hassa át a sírh.a.ntokat, hol apat11k nvugsza-nak, 
Hadd halljak .meg, meg-i;alósult, miről ők álmodtak. 

Both Zoltán 
G. V. igazgatóság 

A kapital ista orszagok 
nyugdíiel lát ásáról 

N�u,oíJKORmAR 

Az ti.; nyugdíjtörvénv meg
jelenése után a dolgo;,ók eg·y
része „csalódottan" vette tu
domásul, hogy nem szállítot
ták le a nyugdíjkorhatárt. 
Bár a mozgalmi szervek jó
előre felhívták a figyelmet 
arra, hogy szó sincs a korha
tár leszállításáról. 

Mások megelégedéssel vet
ték tu.domásu/, hogy megma
radt a. 60, illetve az 55 éves 
n:yugdíjkorhatár, mert ezek a 
kényszernyugdíjazástól féltek. 
S elsősorban az aggasztotta 
őket, hogy természetszerűleg 
kényszernyugdíjazás esetén 
keve&ebb lett volna a nvugdí
;uk, mint munkaviszonyban· 
állás idején a fizetésük. 

�rdemes összehasonlítást 
tenni a. nyugdíjrendsze„ünk 
egyes pontja és néhány kap'· 
talista ország nyugdijrendsze
re között. 

Nézzük a. nyugdíjkorhatárt. 
Férfiaknál, nőknél egyaránt 
70 év: Kanadában, Irország
ban, Norvégiában. 67 év: 

Közös eróYel 

A váratlanul beköszöntött 
tél, a vadul tomboló hóvihar a 
józsefvárosi pályaudvaron is 
kíméletlenül betakarta a vál· 
tókat. Mozgásról szó sem lehe• 
tett a. váltók kitisztltásáig. 

loen ám, de honnan vegye
nek a.nnyi embeTt? Nem so• 
káig tanakodtak. Néhány perc 
múlva minden elérhető fizikai 
és adminisztratív dolgozó hoz• 
zálátott a hótakarításhoz. 

Az önkéntes brigádok 9 
óráig több mint 100 váltót 
tisztítottak mep a hótól. Atig 
két óra alatt megszünt a hó
a.kadály és za1·artalanut foly• 
tatódhatott a munka. 

Svédországban, Izlandban, 65 
év: Német Szövetségi Köz
társaságban, Svájcban, _ Hol
landiában, Spanyolo·rszagban, 
Portugáliában, Finnors;,ágban, 
Chilében. 65 éo férfiaknál, 
60 éi, nőknél: Angliában, 
Ausztriában, Belgiumban, Dá· 
niában, Görögországban. 

A NYUGDÍJ MÉRTÉKE 

A. -nyugdíjnak a. fizetéshez 
viszonyított aránya nemcsak 
az egyes kapitalista országok 
között tér el egymástól. Or• 
szágokon IJelül is változó at
tól is függően, hogy a szám
talan biztosító intézet melyi
kéhez ta.rt-zik a dolgozó. A 
nyugdíjat a nettó kereset 
alapján számítják ki, levon
ják ugyanis a. fizetésből a ke
reseti adóra, társadalombizto
sítási, baleset' stb. jár-ulékra 
fizetett összeget. 

A Német Szövetségi Köz
társaságban például az átlag• 
kereset 20-25 százaléka a 
nyugdíj, S1,édországban az át
lagos munká,kereset 15-20 
százaléka, Svájcban a munka.
bér kb 18 százaléka. Angliá
ban heti 2 fontsterling egye
dül álló nyugdíjasnak, házas
pámak heti 3.5 fontsterling. 
(Egy ipari munkás heti átlag
keresete 12 fontsterling.) 

SZOLGÁLATI IOÖ 

Kapitalista országokban el
térő a. nyugdíj megállapításá
hoz szükséges szolgálati idő. 
Altalában 35-40 évi munka.
viszony esetén kap1iatnak tel
jes nyugdijat a dolgozók és 
legalább 25 évi minimális 
szolgálati idő kell ahhoz, hogy 
csökkentett összegű résznyug
díjba.n részesülhessenek. llye11 
a helyzet például a Német 
Szövetségi Kfütá,1•saságban is. 

., 
kozott meg. A segélyezési al- 1958-ban 100 1100 forinton fe!ü- ♦ 
bizottság javaslatára 23 300 fo- li megtafw.ritást értek el újí- • 
rintot fizetrek ki a rászorul- tással. • 
fa1knak. A sokirányú munka mellett !. 

A kéthetenként tariolt ve- jut idő a dolgozók egyéni ♦t 
zetőségi ülésen egy-e,gy re- problémáival való törődésre ; 
szortfelelős számol be is. Igy intéződött el - az egy • 

munkájáról. éve húzódó - Böröcz istván ! 
Nagy jelentősége van a ha· kovács kislányának mag;áru)r- t 
vont-a megtartott összbizalmi vosi kezelési költségeinek a ♦  
értekezletnek, ahol a párt nép- megtérítése is. • 
nevelői is résztvesznek, és kö- Hoss2ran lehetne írn-i a jól !· 
zösen besz.élik meg a felada- meg�ervezet,t s-ajtómunkáról, ♦. 
tokat. A szakszervezeten be- a sportoló!{ terveiről, de rö,i- ♦ 
Jül létrehozott v�ányellenör- den csak aru1yit, hogy a dol- • 
zés.i csoport a komntunista őr- gozók:kal közösen végzett mun- ! 
járattal együtt működik. kának, a párt irányításának és ♦ 

,_ A szakszervezeti bizottság 
l 

a szakvezetőG:ikel való együtt- t .:. "'.j egyik célkitűz<ise az újra va- működésnek megvan az ered- • 
ló , törekvés, a h�adó . m�n�a- ménye. . - .. .. ! IIAJdú József főtiszt (Pus,.iaSzabolcs állomasJ az l·"" toronybh a -Yál• módszerek általanos,tasa. Kistn1hók Robert Celldomol!c ! tóállltó központ mecha.nil<us berendezésének működését lsmened az 

• • ,..._ •• t úJfelvételesek előtt 

Jarnl a beteglátog atási albizottság munkája 
az Északi Járműjavítóban ? 

♦ 

• 
♦ 

• 
♦ 

• 
♦ 

♦ 

A központi vezetőség határo- szal volt betegállományban, de t 
zatának végrehajtása során a a főorvos röntgenre küldte, • 
Budapesti Területi Bizottság mert tudőgyulladás-gyanút vélt ! 
megvizsgálta a betegszázalék nála. ♦ 
alakulását, az Északi Játmű- Persze • 
javító szakszervezeti bizottsá- találkoztunk olyanokkal is, ; 
gának egészségvédelmi és el- akik semmlbevéve az or• • lenőtzó tevékenységét . . A ta- vos utasításait, szinte ♦ 
pasztalatokat területi bizottsá- készakarva hátráltatták t gi ülésen megvitatták. v,ógyulásukat. ; A társadalombiztosítási ta- Kifut Istpán pilisi lakos a láto- • nács bevonásával SZB-ülésen g::.tás alkalmával - felesége t mi is megtárgyaltuk a területi állítása szerint - a szőlőben ♦ bizottság jelentését és határo- tartózkodott. Kerék János isa-

♦
• zatot hoztunk a társadalombiz- szegi lakos házépítéssel fogla- • tosíláson belül működő albi- latoskodott. Akad tehát dolga ♦ zottságok kiegészítésére, fel- a vitásügyi bizottságnak is. ; &dataik rögzítésére, a végre

hajtás ellenőrzésére. Munka- Ellenőrző orvosaink is ta- • 
tervbe foglaltuk a körzeten- nuljanak tapasztalatainkból. ; 
kén ti ellenőrzést. Kövessenek el minden lehetőt • 

Éppen ideje volt. Korábban a betegek gyors gyógyulása é1:- ♦ Zábó József távírász, Mogyoró•! Editnek man,adu. a t&-.lrólléo mll· 
keveset foglalkoztunk a beteg- dekében, de akadályozzák meg; ködes! elvét 
ség-megelőzéssel. nem fordí- a lógást. Ne forduljon elő • 
tottunk kellő gondot betegtár- oiyan eset, mint a ceglédi el- t 
saink meglátogatására. Az lenőrző orvosnál, aki Kifu.t ♦ 
üzemorvos nem vezetett pon- Istvánt november 22-iől de- ♦ 
tos kimutatást a krónikus be- cember 18-ig nem rendelte el- • 
tegeklről. Sok esetben elmarad- lenőr-.<IÖ főorYosi vizsgálatra, t 

.+a:lr a befegség,JWi!elő:ú.st .• Qé.1--- _ gy9g;yszert ré.srere nem: irt fel. • 
zó- J:lőad�k. ,étet i,a.,óija, ...hogy- t. 

Október 20 és november szükséges a béteglátoga• •
• 30 között 40 vidéken lakó tás. • 

beteget látogattunk meg A gyógyulásra várók örömmel ! azzal a céllal, hogy segítsük fogadják a látogatókat, akik t 
esetleges problémáik megoldá- pedig nem egyenes úton jár- ; 
sát, meggyőződjünk arról. hogy nak, érezzék a becsületes dol- •

♦ megfelelő orvosi-·és gyógyszer- gozók megvetését. • ellátásban részesülnek-e és • hogy tájékoztassuk őket az Surman Imre, • 
üzem életéről. Dr. Bánóczi el- az tszaki Járműjavító SZB ! 
lenőrző főorvosnő több beteget elnöke ♦ 
győzött meg arról, hogy csak ; 
pihenéssel tud hamarosan meg- --•• • 
gyógyulni. -! 

Hegedüs Guörgy Üllőn lakó Lakásesere ♦ 

dolgozónk szívesen fogadta az ; 
orvosi tanácsokat, awkat meg- Elcserélnélll � stoba, kom!or- • 
szívlelte és így betegségéből a tos lakásomat Pest belterületén, ♦ Bognár JánoS lakatos_ so �ve,_ Horváth_ Feren� lakat�• 1, tve dolgorlk 
vártnál gyorsabban gyógyúlt vagy Budan 2 szoba összkomfor• t a vasútnál. lllindketto �válo dolgo�o. A kepen Iegszlvattyílszerelé3 
fel. Találkoztunk olyan beteg- tos vag-y s ,zobás lakásra. Apor t kozben lálbalJul< iSket 
geJ is, aki meghüléses panasz- Sándor, VII., Dohány utca 3'1. II. 5. • !Kovács � felvételei 

Nem kell mel!lepődni. a riP<>rt• 
ban nem 61áo:erekről. tát?<:dalok• 
ról lesz szó. mint az.t a cim se.f
teti, hanem Záhonyban. hazánk 
legnagyobb és eioroen legforgal
masabb határá.�lomásán szolgála• 
tot te1Jesi'6 fiatal vasutasokról. 
Azokró�, akik a környez6 fah·ak
bó-1 azért mentek tu.catjá\·al Zá
hony·b.a, mert e:határoztá k, hogy 
vasutasok akarnak lenni. 

Igenám. de ahh.oz, hoJtY valaati
bdl jó vasutas legyen _ !ilgsret
!enül attól. hopy 8 általá.nos-t 
végzett.. vag:v érettsé�lje �-an 
- szakv!zsiá.k szüksé�e.::;ek. Te
hát a szo1J:;á!at ellátása mellett 
tanulni iS k-ell. 

Márpedig ahogy a „ro""" nyel
vek" beszéli·k, a tanulás nem 
mindegyik ifjúnak van un•ére. 
Itt ls szép SZá!UllUll akadnak 
olyanok. akiknak a hátuk ls b-Or• s-ódzik, amikor arra ösztökélik 
őket. hogy minél több 6zak• 
vizsgát szerezzenek, mert egyedül ez a fe!t,éte:e annallt, hogy előre
jus.sanak. magasabb beosztásba 
ke:·üljene-k. 

Mi a közömbösség oka 

. látra; János okt.at.óUs.zt szerint. ak.i\'.el irodájáb&.n beszélee-
tünk. a fiatalok egyrt:szénet . 
a!D-olyan nemtörődöm. ahogy lesz úgy lesz baa-'u!at uralkodik. 

- Vajon miér!? 
_ A kérdésre nem kö1myG v<i

laszolni _ mondjaf _ Magam :s 
sokat gondolkozts1n már ezen. 
Ma is •Handóan keresem. ku
tatom a nagyfokú közömbösség 
okát. Egyflcnél -erü! megta
lálni, a másiknál nem, l!lgy tani
tóképz6t végz-ett fJat.al például 
rniu�án látta, hogy a szakvizsgák 
nl!att nem h..1J?1,ink békén, kere
ken meg1ne.ndta: öt nem l-rdekli 
a s2�kv1zsga. A t·a&Uthoz csak 
az ;rt Jött. mert az is�o!a elvé-gzé
se után, mint tanHó nem tudott el
he!yez.kedni és pénzre. keresetre 
vo:t szük6ége. Egy másik fia-

Ahogy lesz, ú/y lesz . . .  
ta1 min,denáron 
akart len.rJ. Ezek 
rüitek tőlünk. 

gél)kOcsi'1ezető 
már el m ke-

A7fok.nál a :tiatalokt"á!, akik 
csak átm.eneti ál!omásnak szá!l-ták 
.a vasutat. érU1et6 a közömbösség, 
de miért han.yaJroliá.k el a tanu
lást, a rendszeres továbbképzést 
a többiek ?  Miért húzz'lik halasz
szák a sz.akvi:zagák letételét olyan 
:fiatalok, mint például.. Geröc.s 
István, Jóni Sándor é& még 
jó néhány <érettségizett, vagy 
nyo!c általánossal rendelkező :fia
tal? Talán 6k s-ern akarnak vas
utasO'k lenni? 

- De igen! LegaJább ls <>lőt
tünk eddig űgy nyllatkoz.tall<, 
hogy é1eth1vatásUik.naik választ-o.t
ták a vasutat. �n úgy látom. 
ná:ak inikább a szorgalommal 
van baj. De talán beszéi.jenek 
erröl magu'.k a fiatalok. 

Az oldat5tiszt alig 1'ejezte be a 
mondan!l.'a!óját, már nyúlt ls 
a te:.efonhoz és sorra felhívt.a 
azokat a szo�gátau hel��eket, aho-1 
szép &ám.mai dolgoznak fiata
lok. 

Néhány napos 

tanulás kevés 

Ami.g telefoná1t. vártunk. Kint 
az eső ni..ár második napja csen
desen öntözi a fekete záhonyi 
földet. Az állomás területén és 
a nagyklterJedésú ren<lezöpálya
udvaron h:ttalma:::: víztócsák, né
hol bokál>? ér6 sár. A határ• 
állomáson a sötét este, a sűrűn 
hulló eső ellenére i6 pezseg 
az élet. A ltiv!lágított rakodók 
mentén a daruk szorgal.m.asan 
n�-újtog.a.tíák hosszú nyakukat a 
vagonok fö�é. Ott mindi.!? akad 
egy-két; export va.,-y import 

;lr11t szállító szerelvény. Egyik 
szerelvény ki-. a más!:k bejár 
valamelYik rakodó mellé . . •  

- Szerencsénk van, mondja 
3\U.tral elvtárs - miután befe
jezte a tclefon.álást. - Sikerül be
szélnünk néhány fiatallal. 

Még 10 perc sem telt, márls 
sz.emt.ól-szembe ülünk Gerócs 
Istvánnal, Szabó Lajossal, Fo
dor J6zs•ffe1 és másol<kal. A 
beszélgetés lassan Indult, de a 
:fiúk őszintén eimondtak min
dent. G<or6cs például azzal keZd
le. hogy Mátészalkáról jár Zá
honyba, s az utazás 4 órát vesz. 
el szabadide.iéből. 

- lts otthon mivel tölti az kle
jét? 

- Mivel? Kérdezi vifiisza ld6sé 
pirulva. _ Mt...:.gmondom őszintén, 
keveeet t.art,6zkodom otthon. Rö
Vide;;en -megn&sülök és 6ZRbad 
időmben menyasszonyomnál tar
t.67.'kodom Nyir„áto�ban. Néha 
még alvásra Is kevé& idő jut. 
Ha már ltt tartok, azt is bev"1-
lom. h<:>gy elhanyagoltam a ta• 
nutást. Az.t !.artotta·m. majd 
csa!-c lesz valahogy. Ha pedlg a 
szakvizsgákkal szoritor...ak, né
hány napot rás7..ánok a tanulás
ra és kész. A gilnnázitl•mban is 
mindig 0óak a vizsgák elött ta
nultam. 

Jón! Sándor Ger6csnél ls 
jol>ban lemaradt. 0 már négy 
tanfolyamot hagyott k1. és a tá
virdavl-zsgával is adós. Vel-e ugyan 
nem sikerült személyesen beszél
ni. de mivel GerlSccsel egy(ltt 
do!.go�ik és c5 jól ismeri prob
lém.·li:, ;gy vé:eked.ett barátjá• 
ról: 

J óni ls távolról, Naeydobosról 
jár Záhony-ba. úgy tudom. sza
bad i<leiében ott.bon oegit ldc5s 
szüleinek a mezl!i:-aZdaságban. 

Máskülönben neki ?né« 
sin.as ínyére a tanutás. mint 
kein. 

Az idővel is tudni kell 
gazdálkodni 

Kéúségtelen, hogy a távol lait& 
szabadidejükből néhány órát vo,
naton töltenek. El.íoga<iható m,
dok az is, hogy segi;leni k-eli ott• 
hon a szulóiknek. T�eseft 
pihenni ls kcll. arra ls szükség 
va.."l. De mindez. nem mehet a ta
nulás, a sz-o.lgálat rovására. Ki
csit jobban kellen<! beosztani 
az időt. Lehet a vonaton ls ta
nulni. Szabó Lajos is Mátészal
kán lakik, n1égis jut ideje a 
tanulásra. ö a távtrdaVizsga után 
már a forga!omból is m-ecszerez
te a szail<vJulgát, Ko-YAC9 Lajos 
kocsirendező is azon Igyekszik; 
hogy mlnél több s"8kvizsgája le
gyen. 

Mintei:rv 200-2ro azoknak a !la
talaknak a száma. akik Záhony
ban teljesltenek szolgálatot. S 
mint a példák is bizonyítják, 
nagyrészü.."< könnyen veszt az 
életet, saját jövőjét és kénye
!e!Il6Zeretetb01, vagy ECYéb okok 
miatt elhanyagolja szakképzett-
ségének sztintelen oov„1-. 
Mintha nem maguknak. hanem 
szolgálati fönöküknek tan.u.lná
nak. 

s hogy ez !gy van. abban 
nagyrész.e van annak is. hogy 
a KISZ-szervezet még nem találta meJ! a flatalokkal való foglalkozás helyes módját. Nem beszélve arról, hogy ógy,szólván alig-all.l! törlid:nek problémáil<lkal. Pedtg ki másnak. mint a,: i:f• Júság! szervezetnek kellene oda· hatni, hogy Záhonyban m�l 
;fa1:i��?Cát szerezzenek .� 

Leh-etséges, hogy 61< Is mésirányű e!J'ogla!tság miatt ha• 
nyago!ják el ezt az égetően fontos munkát? 

Vfsl Ferene 



A tanmühelyben alilt é11enl 
azót, olyan zajt csapnak zlze-
10 hangű reszelöikkel a satu
pJdok mellett dolgozó ipari 
tanulók. Jó érzés nézni a 
munka ·hevében kipirult arcú 
fiata'.lokat, a jövő azakmunká
aait. 

A Miskolci Jármííjavftóban 
103 fiú tanulja a lakatos, a ko
Vá('.s, az esztergályos és az asz
talos szakmát. Miskolcról és a 
környező falvakbol jöttek ide 
mesterséget tanulni. Egy tan
mühely\·ezetó. egy művezető és 
hat .szakoktató foglalkozik a 
103 fiúval. 

Ho(J1la n boldogulMk 11 
fJiierekekke!? kérdeztük 
Zs11r,1oi;szki Györg11tö! a tan
műhely Yezetöjé(öl. 

A fiúkkal elégedettek va
s,·unk mondotta. - Bár 
akad köztük- néhán�·. akiknél 
baj nn a1. elméleti tanulással. 
A műhelyben �zonban vala
mennyi szorgalma an Ismer
kedik a szakm:i ,,lapismeretei
vel. Persze. az ilgyesebbek itt 
Is ;n·orsabban haladnak. rövi
debb idó alatt elkészítenek 
egy-egy munkadarabot. De a 
m:akoldatók a lemaradókat 
sem hagyják magukra. Akinél 
megáll a tudomány, annak se
gitenek. 

A gye!'ekelt tanulmánvi er�
menyeit is fígyelemmel kís.lr
jük. Ha megtudjuk, hogy vala
ki elhanyagolja a tanulást, azt 
állandóan ostorozzuk. 

Ezután a műhelyben lolvó 
munkára terelődött a szó. Hogv 
a !iúkbÓI jó szakembel'ek val
janak a kötelezö tanmunka 
mellett. termelő munkát is 
vegeznek. A tanmunka a te
matika szerint. a szakma alap
ismereteinek az elsajátításából. 
lakatosoknál például jelölés
ből, reszelésböl, 87.abásból és 
fúrásból áll. 

Í'-.s miből áll a termelő mt>n
ka? 

Ki�ebb-nagyobb kocsi- és 
mozdon)•gyártási alkatrészek, 
m,nt például fékbódéajtózár, 
tékorsóburkolat. kocsitalpsin, 
zárrugók, szerkoc�ialváz ki
mérő müszer készíté6éból 
volt a válasz. - A múlt év 
végén még a KPM-toJ is kap
tur.k megbízatást 150 moz
donyr3 villamos kis ellenállá
si szekrény készítésére, mint-
. . . . 

egy 80 ezer forint értékben. 
Beszélgetés közben néhány 

probléma b szóba került.  El
sönek: talán azt említjük meg, 
hogy a tanműhely ma rru:t· 
szúk, zs�folt. nem felei meg 
a követelményeknek. Még a 66 
lakatos és esztergályos tan�ló 
is csak szűkösen fér el benne. 
Szerencsére a kovácsok és asz
ta106ok máshol dolgoznak. A 
régi, elavult gépi berendez,}se;. 
kicserélése i lassan halad. 
Nemrég ugyan kaplak egy új 
fúró- és köszörúgépel. de még 
mindig \'an két olyan eszter
gapadjuk, amelynek mahol
nap múzeumba lesz a helye, 
nem pedig tanműhelyben. 

Ha már a problémáknál tar
tunk. szólni kell a KlSZ-szer
Yezetröl iS. Amikor a fiúk elött 
szóbahoztuk a KISZ-élete�. 
csak a \"állukat vonogattáic. 
Yégü1 egyikük bevallotta. 
hogy a KISZ-bizottság nem so
kat törodik Yelü \e. Arra a ké,·
désUnkre pedi� hogy hány 
K ISZ-tag van a tanműhelybe.'l, 
pontosan senki sem tudott 
,·álaszt adni. 

Ugy emlél,sum tizenöten 

1>111111unk - mondotta késóbb 
az a fiú, aki a KISZ ta6könyv
c;;erével kapcsol... tban az o ·sze
írást végezte. 

Ez bizony nem sok. Pedig, 
de sokat segíthetne a KISZ, 
legfőképpen a tanulásukat el
hanyligoló fiúk nevelésében. 
A mühely vezetői is érzik a 
KISZ-szervezet h1ányál. Zsar-
110Vszkt bácsi szerint a tan
műhelyben dolgozó fia!.llo\c 
népes létszámát tekintve. leg
célszerűbb az lenne. ha a mú
helyben önálló alapszervezetet 
hoznának létre. Ezen a KISZ
bizottság is elgondolkozha'.11a. 
Mert bizony az ö munkáju!n-:1 
sem vet jó fényt. hogy a 103 
14-17 éves fiú között alig rúg 
tizenötre a KISZ-tagok szá
ma. 

A tanmúhe)}·ben feJ 3-:ior 
véget ér a munka. A Yid�m 
arcú, pajkosan ficánkoló ka
maszok gy9rsan rendet csilül
nak. l\Iég ennél is gyorsabban 
elkészülnek a zuhanyozá�sal. 
az öltözködéssel, majd egy 
szakoktató kíséretében fe
gyelmezetten hagyják el a jár
műja,itó területét. 

-- -----

N É G Y  S ZÖ K E V É N Y  
Még tartott a szórako7.ás a_ 

Szegedi MA V l\°et•elointezet 
házi ünnepségén. amikor az 
üg_\·eJetes jelentette. hogy négr 
növendék engedél} nélkül el
hagJ·ta az épületet b. bálba 
ment. 

Alig telt el egy óra és a négy 
.. szökevén-ut·· egy nevelóianár 
\'isszahozta. Bánatosan men
tek szobájukba és n�·ugtal:tnul 
hallgatták a kultúrteremböl 
kiszűrödö zenét. s a szórakozó 
fiatalok jókedvü nevetését. 

A többit Domonkos András, 
az intézet igazgatója mondta 
el : 

- Amikor felelősségre von
tuk a fiúkat, megb!lnást mu
tattak. Ugy éreztem olyan bün
tetést kell kirónunk, hogy töb
bet se ,:elük. se másokkal ha
sonló eset ne forduljon elö. 
Érezzék. ho�y cselekedetükkel 
foltot ejtettek az osztály és az 
intézet bec,;ületén. 

Le,:elct írattunk velük szü
leiknek. mel:vben beszámoltak 
a történtekről és civil ruhát 

kértek, mert a fegyelmi dön· 
tésig egyen,-uhát nem visel
hetnek. 

l\'övendék-itvü'ésen felolvas
tattuk a le\·elet. A négy gye
rek kezében remegett a Je,·él. 
amikor a gyűlés elé léptek 
,.Szerelt>tt Édesa1111ó m!  . . ... 
kezdlt> az olvasást az elso é, 
szeméből megerdt a könn;-. 
Az utobó sorokat m,\r alig 
hallható. elcsukló hangon ol
vasta. A másik felolva,latta a 
levelet. mert a fellörö sfras 
miatt, erre képtelen ,·olt. 

Az igazsághoz tartozik 
fejezte be a beszélgetést Do
monk05 elvtái·s -. hogy eg_nk 
szülö sem ti;dolt civilruhát 
küldeni. mert a régi ruhái�at 
négy év alatt kinőtték a si.ye
rekek. Ekkor érezték igaz!in. 
hogy becsülni kell az intézetet. 
mely úgy nevell öke(, úgy 
gondoskodik róluk. hogy az 
életbe lépve. hasznos tagjai 
legyenek társadalmunknak. 

Dáni .l'tlihál11 
Szeged. 

Kis csapatokról 
röviden 

i CSAK RÖVIDEN . . .  
SZIUIIHIÍ : 

Jelenleg a szovjet vasutakon 
csaknem öt és félszer annyi 
villamosenergiát használnak 
fel, mint amennyit a Cb.n 
Ornszország , illanyte!epei 
1913-ban tefrr.eltek. Az utolsó 
hét év alatt a vasúti közleke
désnek a villamosene1·giára ki
adott összege 2,5-szeresére 
emelkedett. 1958-ban csupán a 
,·iJlamosvontatásra töbl) mint 
6,5 milliárd kilowattó1·a ener
giát használtak fel. i:i6szesen 
pedig 10.8 milliárdot. 

Még nagyobbmén·ü változá
sok !esznek a \'asúti közleke
dés energetikai mérlegében a 
héié,·es terv alatt. 1965-ben a 
vasutak már H milliárd kilo
wattóra energiát fognak fel
használni. Ez a mennyiség lé
nyegesen több, mint amennyit 
1956-ban egész Ola�zország 
termelt. Ilyen nagy mennyisé
gű villamosenergia elöállítá
sához 8,8 millió kilowattos ka
pacitású erömütelep tizüksé-
ges. 

StÁJC : 
A acájci szöv�tségi vasutak 

a ·racionalizálás folyamán 11 
teherforgalmat az éj&zakai 
órákra korláto::zák. hogy nap
pal ne akadál11ozzák a ,ze· 
mélyforgalmal, 

\ÍMll DJM. KÖZTÁRSASÁG : 
Az NDK vasulasai tiltakoz• 

nak az ellen, hogy a bonn; 
közlekedésügyi minisztérium 

1961. ' " SUAl'l 1 �. 

\\�0 ·-;�iwara��:' � 
Bizony f tledékenyek az emberek 

A nag11obb palyaudva·rokon, egy biblia!:ec� �ö;1vc;be 1:e
zetiJ: be 4 vonatol,:ban fe:ejtett tú.rr;11ak11t._ Keri,,Z, ut nit11de11 11 
svá;ci sa.pká.tól 4 mii.tiiür/.:és ·vadás�kc:lap,g, __ k.as,:ó.tól . a nes;e
s::erig, TékWöZ & je1sey kfl,Td,gú.�i�, ,ta.c;csot:es, i·ad�s�puska, 
ilyen és o1-11an fé·nvképe:.ogép, l:tetk.,,pumpa es bckeaokefe. 
Egyszóval mindeni • . . . . . 

Egyik nap 11 kutató (az fll dolgozo, akt �eg-io·!aTJll a 1:on!1: 
tot beérkezés után) fehér papircson.agot t, o::ott_ az erl.:e::e•1 
ügyeletre. r,ézegetjiik. bontogatjuk . . •  Min_t az erett, ba 1 11ck.
ból a mag, - kifoTdul be!öle eg11 lila. noi �alap: i o! t te Ott 
szalag. madáTtoll, gyö·1igyhazt,i, és 11 fene t>_td;a. meg mi. 

Egy ott idóző középkorú ass::on11 (� ,mn i-ett�_ a �:.emet 
11 kalapcsodtiTÖl. l\1i kö::ben �eg·11e::gett11nk _11 _ na�yko1_

1�-,;be • .. 
Egyszercsak ttiru!t az ajto es 11 h_,deg, te!, l�•e�ovc. e_g�utt 

termetes asszony viharzott be az 1Todaba. Fel,-o ol.tavban 
gurgulázott -i•alami érthetetlen szö,·eget, � de . csak add,g, 
amíg meg nem látta a kicsomagolt kala�;at. Elalit � hang,a 
és ,·iadt áb-rázatát egyt>tlen szempilla.ntas alatt csabos mo-
sol11 fo!yta be. 

Hálákodás, átvétel, aláírás, 11hog11 len?t _szokott. De a 
más-ik asszony, a középkorú, mintha felke_rtek _vol11a, kor
holta a feledékeny „veszelytőt". ,.Borzaszto, mtl11e,i fe,fodé� 
k.enyek az emberek. I-logv lehet 1:alaki �1yen teleaekett�-- lcnn11, 
bajt és ·izgalmat crkozni önm<1gó.na!k es ezeknek a 30 tias• 
utasok.J111k." - • · i l!t Elér=ékP-nyedtünk . . .  A kalapjátvesztett no JO . a .  a. 11 
kemény bírálatot. összecsomagolta 11 csodas ltla fc;d,szt. � 
már ment is nag11 boldogan. 

Emez i., vég::ett ti mondókával aztán eQ11-ket .,asszé hát-
rafelé, s ő is elment. 

r,:éhálly perc mtil·L'a megint tarult a. nehéz _ajtó. i\leg,nt 
11 szél és megint az 11sszon11, de most a k.orho!o toppant b� 
rajta. l\Ielle =ihált az izgalomtól. A drappsz,nu keng11eles 
Tetik.ü!jét felejtette ott, azon az asztalon

,-
ahol ko!abban 4 

lila. kalapot lelte meg a gazdaja. Eg11 swt seni szolt, de én 
annyit igen: 

Hááá-jaó.aj . . •  - bizony feledékenyelc az emberek! 

állami kezelésben levö köz]e- _ ti mKU6 forintos költsérel 
kedési vállalatokat magánk�z- ;,•! e,·e knd·t<'k metr a l�c
re aka:· átjátszani. l\Jint mond- balassan·&smatl vonal ú·i.iéoité�t. 
ják - adandó alkalommal fe- i'ei���;!1

..,
0v

a
ákm��•��o� ";;;_�;; 

lel<5.,ségre vonják őkel a nép szalU!"" ú I Já,'pi,é,,e 1a befeiezt.'6· 

- ötszáz lóerős Dieset motorko· 
bl két mintadarabja elkf'szült a 
Gar-..,z V3.fWn!nTcl.rb.an és eljn.á.ult 
p!"óbaut�ara. A \'asút már az. Idén 
hW.-z ilyen mot0rkoc-&�t kan. KCt 
motorkocsi &.-c.zekao-c-<,.1)1.Ash� hat 
pó.t.kocsit indílhatn&k. me!,· Uvo� .. 
�d exor�!l!i=-.Wonatk.ént kö.tl�ed• 
het. Az ú1 motorkocsi ouha. pá:-• 
ruis, ü:é.ekkeJ kK?,i.11. lén,.·cSO'\,c.k 
\ i1J.�1tr..na.k az utas.!i.ll'_cekben. • a 
koci:;lba e:n.·enletes. k-elleme� hő
n�él�ek.lete-t su1:.áno aUtomatikua 
fülüberendez.-ést szerelnM. 

Yag ·onának kiáru,ilásáért. bez kö2el<!<lik. 
" ·· " " j - ::uinden bóu.1tbu teljesítette 

kOR(AI -f PI DUi. kOZJAftSASAG: az éliinm f•ltételeket Szombaé-
he:1v állomá...; l9�1-b3.!'1:. A n1Asodik 

Korea ban elkészült a� első !él.évbe" 10,u szazalélcot ér'.el< el. 
hazai gy'Írlmá1111ú vi!l11mos
mozdon·11. A mozdonyt Dél
Pungán tartomán11 egyU, ü-;e
mének munkásai és mérnökei 
épttették. 

I\DIA : 

- A Hociallsta erezáiok va.súri tu
dom;;.n:vos-músMld e�yüttm.úl..ödé
si bizottsáA'a Moszkvában tartotta 
tanáC6k.o2.ását decemberOen. A ta• 
nácsl«>záson töbDl'k között M�\·i
tatták k ö.....,eharuiolt.lk a vasúti 
köz!el<edésl><'n.. a Jél)koo;i-sui.111-
tá.<ban ,;.. • klnúli közlekedésben 

India második ötéves ter"·e- �itJ��a=J
nd

!�-u�t:0� ben elóirányzott teljes összeg- tel'\·eket, lódol..-o,!.ák a közö, tu
nek 29 szá,.alékát a közleke- _ctománcv"" Jiutat�uruca temati• 
dés fejlesztésére fordíiják. A o<áJát. . "' 
gördülőanyag behozc:taláról 

1 
- l ,rbo�árdl .-.a,11� l<Ullú

. 
·r-

. mindinkább áttérnek a bel- csoport ';:"""' "'�·re! mutatta b<' 
földi gyártásra. ��;�rcod.enu: Taa;l.:6 ClfflU 

Mi szükséges a mozgalmas 
szakszervezeti élethez ? 

- Munkásakadémi.i.t szerveE.ntk 
a S1.ombathelvi Jármúla.vitóOan a 
pártb1zott6áz é6 a szaksze!'\·e2et 
javasla�ára. A icnu�rbr..n kezdoc.ió 
öt-hónaoos tanfo1,�amra edd!.« 18:l 
dol.:ozó Jelentkezett. 

- Uta,�2.i.mlilá�t rendez.ntk 19i9, 
máreh1,.i.ban. é.i h.iliu.sában 41 J!,,a„ 

J?Vobb nemz.etúC-ózi -..aslltvon.alv:,. 
Á._z adalo!< alaohln - a �zük9é:d��
nek me11Jelet6en - �var..t0"il.."'iít 
va�v e:.ö�er. .. Llk nlaid a ,;on.:1to';. 
e,; koc,;lk száma� 

- Obudán TILgy a Filatórh;át iJ• 
lomá$hoz közel lakó nyugdijH" 
vagy öz.\·egy nöt nóbeteg mtl!e 
beJárónönek keresttnk. (Tal:.Y:1• 
t.ani nem kelt.) :Megbe�"!é'ts 9-17 
ór,i.tt 3"13-791. 17-21 órái2 16:Z
'iíS-os le�efonon. 

A szerkesztőség üzeni Akarnt. szív és kollektív kötetes könyvtár várja a pi
munka. Ezt az állítást igazol- henni és szórakozni �.-ágyókat. 
ja Fegyvernek állomás példa- Karácsony délutánján mese- �:!:!kna:'.0!�:;.�z J�::t�:!;'J ja .  • filmben gyönyörködhettek a alkalmából J6 J<ivliruág-aikkal szerA Magyar Vasutas 1938 nya- kicsinyek és 75-en kaptak kesztoségiln.líet felkeresték. 

.� """'o.kban ke1.ünkb,, ke:illt a rán hírt adott az itteni szak- ajándékcsomagot. Orrutay s,odor, Jászberenv, 

Íf yonalbeli labdarúg ó-tsapataint őszi mérlege 
Mae-,·ar Kosárlabda Siövetse!? hi- szerveLeti élet pangásáról. A ��,·.u/mJ

dcíta ... _-_az
ha�}.,6�r,._u __ .�l

d
plJ6

t�te��e�_..·,1 vatalos lalllának 19jS évi utolsó cikk megíelené.:,e után a ter-ü- Nemcsak szórakozni, hanem ,. · =• = - ., . �--
száma. A Jaoot torR�tva rúi<ad- leti bizottság és a piispökl.adá- tanulni is lehet kis otthonunk- együtt 850 forintra eme!.kedtk. Be• 
tunk a.: 1957/38, é,'! kosárlabda ban. Nagy érdeklődés mellett 

recz György, Han,an. A :l!AV _,.!• 
ba,inol<sá�ok ,·úeredménvére. A nyi szakszervezeti bizottság kalma2ottak E!.s6 Biztosító � 

Hosszú ldó 011á.n. az u:a-59. évi • zés. T oonttal a tábLázat tizenba,notsá,rb.an 15mét három NB I- hami.ad1.k helvén. á:lnak. 
,es V&SU�.2S labdartut:ó-csaoat küzd Az NB Il-ben őt \.'SSUtascsanat a ba�noki ocmtoké;.·t. Kötülük az iátszi.;.c. ...�z 6szi idén"ben va1ael:núlt évekbe?lt a .kiesés ellen menn1�1 •váltakozó slkerret szere-1<ü2ció St.:ombatheh·t Ha.ladás pelt. Mé!l{ a ba!nok..Q�ra tö:·6 ttcrepelt le:eredményesebben. A Debrecent VSC !Ot"máia is ina?aa.zomhathe!yiek valamennYi vidé- dozó volt. Feltíinöen 1tvemt-én <.i e&apatot me2előZ\•e 15 11onttal I s:zerepelt a Ce:itlédi VSE. a Szolaz ötödik llelyen ,réreztek. noki MA V és a Pécsi VSK. Pe-

_A virta.iJ__ �eredménvese��ben 1 :tie:
z
��p�rt���� a �.��1�! u� az elso felé

.
':d .  az . u1!lnc 

I 

eJeién to�lta.k h

. 

elvet. t:.l?Van�\ se is. _wr .a �Jnoki ra1t 1de-- akkor öi:vendetes iavul-'s taOas:z.�� _ • aza.H:embere� nem n3f!V talható a SzeRedl VSE iatéltá-10" ot 16.solt.ak a fiatal e&a!AniOr- ban. Az öt csaOA+ helvz t f ru rendeik�ző csanab'lak. A iós- rest a ke�eti �s · nvue:atl �! � lat nem ,:alt be. A csa� .. t 12 1 t.áb!ázat.in °0 
■ontot "6:itött es a. tizedik b� Xe.le•i eJ:ouort• s n b tven kötött k..f. 

1 
vsc. &. sz�� ·vsE · 13. '"'s:f�� 'l _Misl<olet VSC·D•k már ke• lc.i MA v. 16. Ce!!:lédl VSE. •�sbe slktriilt az o Zi nontszer- 1':yugati csoport: u. Pécsi VSK. 

!ao 82 NB. I. és l'."B n-es csac,atok segítségünkre sietett. A szak- itt tartjuk a szemináriumokat, �r
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kivéte'ével valam ,1 balnoló bzen·ezeti tagok véleménye politikai elöadásokat. · , -•�• 
osztáh.:ban szereo!ö csaoatról kö- alapján kiegészült vezetőség függetlenül a vasutas szaksze!""\ e ... 
z.ölt táb!áza.tot. Ennek alaot•n s.ta- · nagy lendülettel látott munkí.- � f!�!\�
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tisz.tik.l.t ké5'-!leuun··. hogv me�- hoz. Régebben a szer,:ezett Alpár. � 
a
;;�· 91 szá';,,léko,, ��;� tudiuk 'hám• ,•as;ius esaoat ..,..,,..,. tendöre szőtt sok szép terve a 1can,s.ig mellett nyug:l!Joa menne, Pe!t a !kosárlabda bttlnok..á2ba!'� dolgozók jelentős része csak tagság támogatásával bizonyo- az új törvény értelmében havi 801 

és\s�J{��!�:��f�e���;'. fizette a szakszervezeti tagdí- si;n megvalósul. Többek között forint nyu;iclijban részesülne. orc.l 
Közül-ük a S1-0lnok.l lL\ v. a Ko- jat. de kevesen tudták, hogy színjátszócsoport létrehozása Béla, Vésztö. A szeged! tgazgato
má!"Omi MAV Te,·Ules é.s a Na�·- tniért. televízió beszerzése ·szerepei �;i

in
����á�
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�efel����

d
·

1tn �anlz.sat Vl'E; férrl. ,•aJam!nt a Kis- l\Ja már más a helyzet. A a programban. de elsö helyen részére megtelelö m&etú ruh•t. uiszt.llá.sl MAV TE. a Szombathe- a. dolgozók jólétét biztosító Gellért Józ.sef. J\Iezötúr. Járadét,,t l�•i Haladás és a Kbkunléle�vhAzi szakszervezeti aktívák foglal- az uJ nyugdíjtörvény nem érinti, Rsi'.._�� 
n
n.5ve

!rtc
.
sanat.a me,n,ei bainok- koznak a dolgozókkal, segítik szállítási munka megjavítása, az változatlanul 100 roctnt mar.ad. 

Budaoesten a BVSC-nek az ?-.'B őket. törödnek ügyes-bajos az élüzem cím elnyerése áll. Kismihók Róbert, Celldömölk; 
r-es férfi- é« nöl csaoat.on túl hat dolgaikkal. Például az állomás Ebben is legfontosabb a kocsi- Jászai Nagy József, Kisteren� e, 
c.sa.oata szereoe!t 8 különbciző b-i- nyilvántartásában szereplő továbbítás meggyorsítása. A B�th Zoltán. Budao,st: vtrnal 
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n- �=��:i,or��1Y T_t!!:, �ti1JJ; �!: �r "" 8 n. 11 a. ne ez órü mények közöt .. . ni J\tibity, Szered; Farka,, Ferenc, csooonban surenl5 o,aoat bai• tengődött _ a szakszervezet tunk az igazgatósághoz. Re- Sztálinváro,; Dancs József Tapot-
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v
o��.:;'J�,.:,:1� ��� szociális otthonba segítette. méljük. hogy a felsőbb szenek e�; Hara.sUn K>iroly, Bánr�,e; Ko• 

oat oeá.iJ< a második helven ,·éJ!- Fellendült a kulturális élet tám�gatásaval ró,i�esen je- 1 ;:���::; 58,,�°.!ln ��e El;:::i�".: 
1 -f' ' 

f l • 
zett. �ókr.�l az lf'iús.i,rt cuoat ne-

! 
is. Egy hasznalaton kívüli he- lentos eredményekrol számol- pest. Le, e!eiket lapunk aZ:y.gahoz 1f1.egegyszer a SpOr egyeSÜ ett "'edik. a serdü:6k oedil! az ötödik lyiséget gondos kezek barát- hatunk be. 

1 
fe!?la!IS,r.á'iuk. he!:ven vé,:�ek. 

1 
ságos klubszobává varázsoltak, Nary Elemér Dá_Yld Géza. :\le,:-yehld; K1"• u. 

vezetóségválasztásról ·•-'I• ahol sakk, asztalitenisz. 100 Fegyvernek ����ÍJ��-dapest, P.inaszukat me�-

A Magyar Vasutas december 16-1 helyeken a tömeg"l)ortta-l Je be- Sporth'irek 
�'+i�++++#M>•N>++++H�#·M-+�·##�·�l>s�-N+�>M+W,+<,+,'><;-f s:.amábai1 már frt.unk. a 6-:Portegye,- hatóc:en foglalkouia.k. A soronkö-
f &illeti vezetöségváJantásról. A \"á- "\."etkez6 válnsztá�okon -eppen e1.ért las,;ctáso.: kilszö�n még akadnak folkozott J!ondot kell forruta,,..t ar- tl'J edzó 5�ombatllelven. KJ� Gá- 1� P�·oblém.6:k. félreértése;c. ra. hogy olyanok. kerüljenek. az Uj bor • .a Szombathelyi Ha.!adás edz6-- 4 .. ,z el!enf'orr.ada!om ót.a e!telt két vezetö�é:be, akik. az elért eredmé- ie me«-t�áu a labdani«ó �oattól. 
1
· #:·,• alatt. va$Utas s.po�egyesille1ei!1� n:v�k me1szil&rdítá.,a. mt>Uet.t to-- Helyette Si;abó Imre a csaoat �•-• mtn6&é-e:i wortot U;et6en 57.éo "\"ábbi sik.-rrk felé kepuek vezet- .:Cori v3!o
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e:-edménYeket értek el. Ei!Vee :! �.:S'J/:��.

tr,:•a���e ������n�: az edzői teendőket. 
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het tám:;�7kodni a s-por1„o\ó Ujú�g Az idln ilnneoU bú1zi-ve1 edzöf • 
ne\· e!éeéi:>en. jubilt>umat La.kv litJ;rolv. a BYSC ... 

MAGYA& VASUTAS Az utóbbi naookban egy-k-et bi- itízi!á.bda CMNtán ... k edzóie. A ·� 
A \"asut860k Szakszervezetének 

lapj.a 
Szerl<eszt6�g: 

Budapest, "�-. Benczur utca 41 
T�leíon: 

2.0nytalanság fe!Utöt1e fejé�. e�sö- n�nS?.er-ú ed-ző a k.6-t évUzed a.tatt f 
s.orban vidéken. llyen többek kö- so.- tehelsfJ!e,; fiatal '&;i:abdázót -� 
zött. hogy a kö7,g}'úlé.sen nyíltan. .��:ti· :-. .. �'i:�-
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... ��e•. ead� �\, vagy titkosan történjék-e a szava- '"" ,i::- "'""""".., � 

zás. Ha!lottunk olyan híreket i;. ménveket az utár:roótlús ne-velésé-
l
l. 

hon a sza.k�z.:iUvvezetös-é-!ek az. �- A 1Ub11Pum alkalmából to-
elnö�gek úJJiivá\<,is•:isa előtt is vábbl Slk•reket klvánu.nk Laky 
megválti.szthatök stb. F...zzel és a Károlvn.a.k . 

KÁ K Á N  C S OM ÓT 

� �Li, � -

-� 
4�4-184, tilemi :?4---41, 38-00 
.Megjel.euik havonta két&:rer 

sze-.·keiZti a sz:erkeazt6 bizottság 
Terje&ti 

a �épsuva Lapkiadó Vállalat 
Sudap""1:, \"II., Rák6cZJ tlt ö4 

Szi:kr.a Lapnyomda 
F. v.: KUlcar M.ihá.y 

hasonló mende-mondiilckal kap- Sítúra a l\lttriban. A Záhonvi
i 
•
. 
, csolatban c.;.ak annnytt, hogy mind VSC tern-;,é-�zettiil�ó szakos?tálva a 
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a választások el�kl!i::zit�lben. mind téli h6naookban .se� t�tlenkedi'.,;:. ... � azok Jebon:rou�as.ii.ban a s?.akszrr-- Ja'luár 17-én JB-An � 19-én &f„úrát �� �--,--. --.--------- ____; 
nzet nortoszt.ilra �Ital _elkénftett 

I 
rendezne< a �U••·Jban. Későbbi .. - Ku;a,icst i;agyok, most milyen kifogást · �z e!nök!er �éfferol Jot'aha,-yott te:-n�lk :i.:ö=t a "Va1o�úrák: me!- ,t utmutat4 ■zennt járjanak el. !M kerékoáco.s �Jca is sre-eneL talalnak 11 1:asur11sok 11 1:0.'Ultk�ésre. 
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- Lemaradt 1:11111.fd?I 
- Dehogy! A fiúk meg�::ok.ták az eMd 

előtti ,id,:;é;;! • 
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lll, �VFOLl'AM, 3, SZÁM Ára 40 fillér 1959, FEBRUÁR 1. 

·Az 195 9. evi feladatokiól tanacskoztak 
a vasúti_ főosztály kommunistái 

Aktiva.ü.lésre gyűltek öss;u, 

1 
megjelenteket Német

.
h József 

• vasúti főosztály kommums- . . l , -
iái január 22_én, hogy megbe- mmiszterhe yettes elvta·ri ta-

azéijék az éves feladatokat. A jékoztatta a tennivalókról. 

Szárnyaljuk túl az 1958.  évi eredményeket 

Befejezésül a kommunisták 
példamutatását kérte a minisz
terhelyettes elvtárs. 

Gyócsi Jenő elvtárs azokról 
az intézkedésekről szólt, ame
lyeket a kereskedelmi szak
osztály tett a jobb kocsiki-

Bevezetőben Németh elvtárs 
I 

Idei feladat.aink nagyobbak használás érdekében . Megem
az elmúlt esztendő munkáját a tavalyinál, Hetvenkil,encmíl- litette, hogy a darabáru-for
értékelte. 1958-ban 75 millió lió ton= árut kell elszállíta- galmat fokozatosan átterelik a 
tonna árut szállítottunk. 9,1 

1 
nunk, va{fllis 5,6 százalékkal közutakra. Az elmúlt évben 

százalékkal többet, mint 1957- többet, mint az elmúlt évben. 80 tehergépkocsit helyeztek 
ben. A kocsifordulót az 1957. A beruházás és felújítás vona- üzembe és ezzel mintegy 300-
évi 4,17 napról sikerült 3,9 lán is nagyobbak a tennivalók, 320 fedett teherkocsit takarí
napra leszorítani. A kocsiter- hiszen a tavalyi lemaradást is tottak meg_ 
helést az 1957. évi 14,7 tonná- pótolnunk kell. Megkönnyíti .. . . . , 
ró! 1958-ban 15 tonnára növel- viszont a munkát, hogy a leg- '!'�lgyes TA,os elvtars_ hozza-
tük. Tizenhat százalékkal több több terv elkészült és az épí- szolasaoon a 20�0 _t�nnas m?z
utast szállítottunk és emellett tési engedélyek is megél'kez- 1 galo1;1 Jelentősegerol _!)eszeJt. 
javult a személy- és tehervo- 1 tek. A sulyo� k�1h_elyzetrol . szol-

- , 
1 l 

va a múlt bunet hangsulyoz-natok ,!TI":netrendszerusege. Megvan-e az elófeltétele a t A MAV 1916-t 'l 1942-·"  Az osz1 forgalom alatt sem "bble . ka l • 
• 

• k• 
a. . 0 • • •� 

szüneteltek a pályafenntartási to„ t�un • � �eflzcs� . egyetlen :cocs1t se� vasarolt. 
munkák. Ennek ellenére sem Tobb axu . elszall�tásához tobb A háboru al'.'tt . mintegy 2200 
kellett árufuvarozási korláto- mozdony es kocsi kell. A 424- d�. IZK_-kocs1t ':5 _2000 db. le
:zást bevezetni, sőt, kényszer- es sorozatú, nain; teljesítmé• ge!lyseg1 �ocs1t ep1tettek. E�
kirakodásokat sem végeztünk. nyű mozdonyok szarna nem fog után �kovetkezett a háborus 

Nagyobb lemaradás csak a növekedni. A tavalyról elma- pusztulas. 
beruházási é,s felújítási mun- radt 375. sorozatú gépekből 1952-ben 8000 kocsit szerez
kákná! volt. Költségeinket sem még kapunk 1 5 darabot és ez- tünk be. Négy esztendő alatt 
sikerült a kívánt mérté�n zel véglegesen befejeződik a háromszor annyi kocsival gya
csökkenteni. gőzmozdonygyártás. rapodtunk, mint az elmúlt 

Attérünk a villamos és dieselvontatásra 

Villamos vontató járművet árumennyiséget, a vasút bizto
ebben az évben még nem ka- sítja a kocsit, de azt már nem 
punk. Diesel-jármi.iből 60 jut tudja, hogy a szállítás milyen 

a vasútnak. ebből 40 db. 400 vonalon fog történni. 
l��Tős és 20 _db. 60_0 lóeYÓ$. Ter-

, 

Elófordult. hogy húsztonnás 
,·unkben Jelentos számmal kocsik 12 tonna terheléssel 
szerepel a teherkocsi-beszer- mellékvonalon szaladtak, míg 
zés, de a terv realizálása elé a fővonalon kisebb raksúlyú 
akadályok gördültek. Külke- kocsik közlekedtek. 
reskedelmi szerveink nem tud
ják a kívánt mennyiséget be
szerezni. Ez idáig 1600 teher
kocsi szállítása látszik biztosí
tottnak. 

Jelentős műszaki fejlesztésre 

rendm:e1·ben egészen a felsza
badulásig. 

A 'l. szakosztály vezetője 
megemlítette, hogy a vontató
járműveken kívül 50 db. ötten
gelyes motorkocsival szaporo
dik a MÁV gépjárműparkja. 

Lékai E!ek elvtárs, a buda
pesti csomóponti pártbizottság 
titkára beszélt a helyes mun
kastílus kialakításáról. Elsö
sorban azt hangsúlyozta, hogy 
a vezetők az eddígieknél job
ban tlllnaszkodjanak a dolgo
zókra. Hallgassálc meg a vé-
leményüket, tartsanak szoros 
kapcsolatot a szolgála ti helyek 
kommunistáival, segítsék a 
pü.f;:,zervezetek mU�1ik•áját is. 

A továbbia@bain a vasut.a:sok 
verseny!kedvérőJ szólt. Helye
se�te. hogy nincs kir,a1katpoliti
ka, de az már nem jó, hogy 
:,,gyonhallgatju:k az eredmé
nyeket. M:inden feltétel ad,·a 
van a szocialista mun•kastílus 
továbbfejlesztéséhez. 

Szabó Antal elvtárs a S<la•li� 
�zervezet főtitkára a,rról a 
kedvező léglk:örről beszélt, 
amely a Magyar Szocialista 
Munkáspárt politilkája nyo
mán kialakult. Ennek hatá
sa volt érezhető a vasút telje
s,tményeinéJ is. 

Ezut.án egy néhány hiá
nyOS&ágra hívta fel a figyel
met. A qyóri áHomás nagyon 
szép építkezés - mondotta. De 
amiiko.r munkavédelmi szem
pon1lból felülvizsgálták, őt és 
féloldalas hiány,iegyzőikönyvet 
,,ettek fel. Vannak dolgozó:k. 
aki•k hideg helyiségben végzilk 
munh"lájukat. mert ni•ncs fű
tés. A továbbiakban a V<l>S
utaSOlk nagyfokú leterheltsé
géről szólt. 

A .lrocs.fk védelméról meg
említette. hogy a Jtocsi,Jroak 
nincs gazdájuk. A mozdony
vezető féltve őrzi gépét, a ko
csilm.ál viszont senki sem k' a
bál, ha ÖllSZetörfü, ha kdmé
letlen ül tolatnak. Javasolta 
ennek a problémának felill.
vizsgáJatát és megoklását. 

A BOLDOGSÁG PROGRAMJA 
Az egész világ Moszkvára tekint, a.hol január 27-én • 

K'rem! üléste-rmében megke�te tanáoskozását a Szovjet-unió 
Kommunista Pá-rtjána.k XXI. KO'IIQ1'esszusa. A kommuniz• 
mu.s épí.t,és.ének vezetői, 4 SZKP Közpanti Bizottsága első tit
kárának, N. Sz. Hruscscwnak beszá:nwlója alapján megt.á.r„ 
gyaljá,k a kommunizmus építésének, a gazdaság és kultúra 
újabb felemelkedésének, a népjólét növelésének nagyszerű 
programját. 

A 'fwngre3'SZUS'l'a 70 Mszá{I kommuni.st.a• és munká.spó,rlj11 
küldte el kii:ldö/Jtét. Köztük foglal helyet a magyar nép, a ma• 
gya-r kommum.isták küldöbtséoe, Kádár János elvtárs vezeté8é• 
vel. 

A maqyar vasutasok - akik oly sokat köszönhetnek JZOV
iet testvéreiknek -. figyelemmel kísérik a nagyjelentöségú 
tanácskozást, a.mely az egész embe-ri haladás, a béke megör1 
zése szempontjából vs rendkívül fontos. A szcwjet hétéves nép◄ 
gflzdasági terv számai, a mi nagyszerű jövőnket is mutatják. 
A kommunizmus évtizedekig a népek boldogságának e&ak. re• 
ménysége volt. Ma a reménység megvalósul,ása egész közel 
van. lgaZUJk van a magyar vasutaBoknak, amikor úgy gondol• 
ják, hogy nekik íS cselekvően ki kell -i:enniiik. részüket a bol· 
dogsá(J programjá,bói. A va,51i.tüzem minden területén kom,. 
1m11'lli.sták és hazájukat, népüket szerető pá:rtonkívütiek közö• 
sen hat.á.rozták el, hogy az idősebb testvér pél.dája nyomán; 
jobban, gazdaságosabban dolgoznak, mert ők is erejűkhÖz éti 
�ehetségükhöz mé-rtf!n részt kívánnak venni a szocializmu., 
es IL kapitalizmus között folyó versenyben mely m.ost a döntő 
szakaszá.hoz érkezett. '. 

A magyar vasutasság egységes akaratát fejezzük ki a.mi• 
kor leírjuk: szív-ünk egész melegével köszöntjük az �be·ri 
h��dás fá!zlévivójét, a Szovjetunió Kommunista Pártját. Sok 
sikert k,-i:a�unk _ a kongresszus munkájához és erót, egészsé
get a szov3et nepnek, a nagy.szerű progra,m végrehajtásához. 

Sikerrel járt a W ard- Leonard típusú 
új villanymozdony próbaútja 

Az új ward-Leonard típusú 'tillanymozdony, 

Január 23-án Budapest éa 
Hatvan között került sor a 
Klement Gottwald Villamossá
gi Gyár és a MA VAG elsi5 
felsővezetékes Ward-Leo
nard.-típusú villanytnozdonyá
nak utolsó, úgynevezett vonta
tási próbájára. A próba sike
res volt. A 69 tonnás, 1300 ló
erős villanymozdony az 1060 
tonnás szerelvénnyel emelke
dőkön is könnyedén nyelte a 
kilométereket. 

(Németh Gyula felv.) 

11. vonójármű- és kocsipark te
rületén az idén nem számítha
tunk. Ezt az úrt jobb munka
szervezéssel kell pótolnu,nk. 
19j8 is bebizonyította, hogy ha 
a dolgozókkal megbeszéljük a 
tennivalókat, segfü;égüket kér
jük, akkor le tudjuk gyűrni a 
nehézségeket. Pártnapokon, 
termelési tanácskozásokon be
szél tünk a menetrendszerűség
ről és meghallgatva a dolgo
zók tanácsait, sikereket értünk 
el. Most is ezt kell tennünk a 
kocsik jobb kihasználása érde

Gyorsit::,ni kell a kocsifordu
lót, még akkor is, ha nagyobb 
költséggel jár. Nagyobb súlyú 
vonatok közlekedtetésével 
csökkenteni tudnánk a vona
tok számát, ami a vonóerőnél 
eredményezne megtakarítást. 
Ezt a módszert elsősorban a 
Budapeat,-Miskolc és a Zá-

Lindner József elvtárs. töb
beK között a tranzitforgalom 
fontosságáról beszélt. Ha tarta
ni akarjuk a jelenlegi forgal
mat, akkor (el kell vennünl, 
a versenyt a külföldi - első
sorban az osztrák vasúttal. 
Ezért javasolta, hogy a gyor
sabb szállítás érdekében az 
1965-re tervezett Lökösháza
Somoskőújfalu és az Újszász 
-Hat-i:an közötti pályafenn
tartási munkálatokat hozzák 
előbbre. 

A hozzászólásokra Németh l Az űj villanymozdonyt, 
elvtárs válaszolt. amelynek 80 kilométe1· a ma-

ximális sebessége, most gyár
tották először hazánkban. A 
gép motorjait a Kandó-mozdo. 
nyokkal szemben egyenáram 
működteti. A hálózattól ka
pott 16 ezer volt feszültségű 
lpari váltóáramot a mozdony
ba beépített transzformátorok 
1000 voltr& redukálják, majd 
a Ward-Leonard-gépcsoport 
egyenárammá alakítja át. Az 
ilyen típusú mozdonyok gyár
tása műszakilag egyszerűbb és 
gazdaságosabb, m.int az előző 
típusoké. Az új villanymoz
donyt, me!yet elsősorban te
hervonatok vontatására hasz
nálnak, egy hónapon belül 
másik követC 

kében. 

Használjuk ki jobban 
a kocsikat 

Az elmúlt esztendőben elő
fordult, hogy Záhonyban ma
gas oldalfalú kocsikba rakták 
a vasércet és az alacsony ol
dalfalúba a deszkát, holott for
dítva gazdaságosabb lett vol-
11a. Sok a probléma a kőb_á
nyáknál. A bánya megadja 
tonnában a szállításra váró 

h&ny - Nyíregyháza - Debre
cen vonalon )ehetne alkalmaz-
ni. 

Fontos a tehervonatok me
netrendszerúségének növelése. 
Az elmúlt évben a vonatok öt,
ven s.zázaléka köz.lelkedett ren
desen; ezt a számot 35-40 szá
zalékkal szük.<;éges növelni, a 
személyvonatok menetrendsze-
1-űs,ége mellett. 

Gazdaságosabb 
üzemvitelt 

A fókönyvelőség mutat ki 
eredményjavulást, de még 
mindi-g vannak felesleges ki
adások. Helyenként megtalál
ható a kapun belüli munkanél
küliség, ugyanakikor máshol 
túlterheltek az emberek. Indo
kolatlanul magas a beteglet
szám. súlyos kiadásokat jelent 
a meggondolatlan építkezés. 

A Távközlő és Blztosltóbere.nd,eúsl Főnökség {NYU!t'a.11 DU,) két fiatal 

dolgOE:ója., Brau.n ltva és Sári Mária a X.elenföJdJ állom.á& I-es közi,ont 

1ntegra biztositó berendezés má,:nesállvinyának szeTelését vt�z.i.. 

(Kováco Gba felv.) 

Az új nyugdíjtörvény egyes pontjainak 
részletes ismertetése 

öregsegi nyugdíj szerinti munkabért, ahol sze- vehető. Tehát a-z a legkisebb 1 
zóknál a 1112l0lllélyi besorolás I zastársi pótlék figyelembe nem 

Az öregségi nyug<iíj lehet mélyi besorolás nincs, a rend- összegen felül illeti meg az el
teljes és i·észnyu,g'díj. Teljes szeresen végzett munka alap- látottat. 
nyugdíjra jogosult a .60. élet- bérét kell alapul venni. A Az 1959. január 1-ét köve
évét betöltött férfi illetve az n11ugdíj összegének megáll.apí- tóen megáliapított öregségi tel-
55. életévét betöltött nö ha tásánál az öregségi n11ugdíjra. jes vagy résznyugdíj szünetel, 
1959-ben 14 év 1960-ba� 15 jogosító, vag11 ennél öt évvel ha a nyugdíjas munkaviszony
év {és így tovább 1970-i" 25 ala.cso-n11abb életkor betöltésé- ba lép és a munkabérének ha
év) szolgálati idővel �del- nek időpontját megelőző (és vi össz,ege az 500 Ft-ot megha
kezik. Teljes n11ugdíjra jo- �z _ előbbiekben ismertete�) !adja. 
gosult az 55. évét betöltött fér- idota1'tamra ka.pott munlcaber 

Ezzel a két új mozdonnyal 
lényegében megkezdődik a ma
�ar _vasút jövendő mozdony
típusanak a kialakítása. Ezeket 
a mozdonyokat a szakemberek 
ugyanis � átmenetnek, a 
villahlosítási program első lé
pésének tekintik. A jövő vil
lanymozdony-típusa olyan lesz, 
amelyen az egyenáramot a 
nagy helyet elfoglaló gépcso
portok helyett egyenirányítók 
szolgáltatják. A Szovjetunió
ban és Franciaországban már 
futnak ilyen villanymozdo
nyok. 

fi, illetőleg 50. évét betöltött átl_agát kell az íg�n11lö kére!
ná. aki a MAV-nál kocsiren- m.ere alapul venni, ha ez ra
dezó, vonatkísérő, vag11 moz- ".1ézve ked1:_ező. Az öregségi tel.
d.onukísérő szolgálatban férfi J� _nyug�1J 05:lzeg� a mun!-,a-
25 évet, nő legalább 20 évet bératl�� �O szazale�. A resz
do!gozott. öregségi résznyu.g_ n�gd13 a m_unk_abérnek . any
díjra jogosult az, aki az öreg- �yrszor 2 szazalekkal  �•se�b 
ségi korhatárt már betöltötte osszege az 50 százaléknal, 
(férfi 60, nö 55 év) és legalább ahány„ év �iá!�yzik a teljes 
10 évi szolgálati ideje van. nyugd13hoz. Példaul 1959-ben 

Ünnepi műszak az SIKP 
XXL kongresszusa tiszteletére 

A nyugdíj összege 

Az öregségi te!ljes és rész
nyugdíj, két részből áll: törzs
nyugdíjból és nyugdíjkiegé
szítésből. 

Az öregségi nyugdíj összegét 
Ul59-ben a megelöző 24 hónap, 
1 960-ban 36 hónap, 1961-ben 
48 hó;nap. 1962-ben pedig 60 
hónap alatt elért munkabér 
havi átlaga alapján kell meg
állapítani. Ha ez idő alatt a 
dolg'Ozó nem teljes idő alatt 
kapott bért, de legalább fele 
idóben munkabérben részesült, 
úgy ezen rövidebb idö alatt 
kiérdemelt bérátlaga lesz a 
nyugdíj alapja. Ha a fent le
írt időnek megfelelő munka
bérre nincs adat, akkor a mun
kásoknál és havidíjas dolgo-

14 év szüksé,,"e.s az öregségi tel
jes nyugdíjához, de a dolgozó 
csal, 13 évvel rendelkezik, 50 
százal� helyett 48 százalék 
lesz a részöregségi töru.nyug
díj összege_ 

Az öregségi teljes va1111 rész
n11Ugdíj legkisebb összege havi 
500 forint. ha azonban a szol
gálati idő 10 évnél több, an11-
nj/Íszor 5 Ft-tal emelkedik ez 
az összeg, mint ahánu évvel a 
szolgálati idő több 10 évnél. Az 
öregségi teljes vagu részn11ug
díj összege a n11uydíj 1negálla
pításánál ala1tul 1,ett munka
bérnél több nem lehet és ha
t>i 3500 forintot nem haladhat 
meg. Az öregségi teljes vagy 
résznyugdíj legkisebb összegé
re vonatkozó rendelkezések al
kalmazásánál a nyug!3ijast 
megillető családi pótlék é.s há-

A ferencvárosi pályaudvar 
I 

án KISZ-brigádokkal, túlsú• 
kommunistái elhatározták, lyos békevcmatot indítanak 
hogy a Szovjetunió Ko-mmu- Sztálinvárosba és Szolnokra. 
nista Pártja XXI. (-rendkivüli) 
kongresszusa tiszteletére ünne
pi műszakot kezdeményeznek. 
Január 27-én a Nyugati ren
dező átmenesztő irodájában 

néhány perces röpgyűlésre 
gyűl_tek össze az „A"-műszak 
dolgozói. Kádár Miklós, a fe
rencváros gócpont PB-titkára 
beszélt a kongresszus jelentő
ségéről. 

A jelenlevők elhatározták: 
követik a kommunistákat és a 
kongresszus ideje alatt, ja
nuár 27-töl február l-ig ünne
pi műszakot tartanak. Vállal
ták, hogy az év elején - a 
kedvezőtlen időjárás miatt -
keletkezett lemaradást pótol
ják, növelik a tehervonatok 
átlagos terhelését. Január 30-

A fútóháznál Indulásra váró 
mowonyok előtt mozdonyve
zetők, szerelők. lakatosok és 
kovácsok tartottak röpgy'1!ést. 
Elhatározták: csatlakoznak az 
állomás dolgozói kezdeménve
zéséhez. A két mozdonyjavító
brigád vállalta, hogy terven fe
lül elvég2;j egy-egy mozdonvon 
az időszakos ja'Vítást. Ez töb:b 
mint tízezer farínws megta. 
karítást ;elent. A javítóműhely 
ani11ak ellenére, hogy 6Za!k• 
munkáshiánnyal küzd, 7000 fo
rintos megtakarUá.st vállalt, A 
mozdonyszemélyzet �géretet 
tett, hogy 10  szá1.alékos szén• 
rregtakarítást ér el. és menet
rendszerint továbbítja az ál
lomáson összeállított túlsúlyos 
vonatokat. 



, .  \fAC.YAR VA�UTA� 1!15!1. 'P'F."1tUAff t, 

A vasutas nők eg és1.Ség ügyi problémáiról tárgyalt az elnökség !�::�.! :��:���� 1 
Szak�zervezetünk elnöksége gitséget nyújtott a helytelen J het kell emelniük. Sok helyen nattal utaztunk Budapestre. 

január 12-i ülésén megvitatta álszemérem feloldásához. Ma nincs rnegfelelöen biztosítva a Vámosgyörkön a. 3307. &Z. 1 .  
a vasúton dolgozó nök egész- már egyre többen fordulnak nők tisztálkodási lehetősége. A osztályú kocsiba; uálltunk. aég1;édelmével kapcsolatos problémáikkal szakorvoshoz. megfelelő higiénla hiánya pe- �gyohb meglepetésünkre a problémákat és határozatot ho- Meglehetősen magas a ter- dig melegágya a gyulladásos folyosón annyi víz volt, hogy 2JOtt a nők fokozott védelmének he&ségmegszakítás miatt, ki- megbetegedéseknek, csónakkal lehetett volna közérdekében. esett munkanapok száma. mert Sokszor a vigyázatlan szol- lekednl. A fülkéből a takari-

1 : : : : :  . .  , , , , , , , , , , , . ,  . . . . . . . . . . •  , . . . . . • . • • • •  

A szo,jet ,osutok l,été,es tervéből 
A társadalombiztosítási osz- nem folyik kellő felvilágosítás gálatellátá� ves;,.élyezteti a do!- tónő nagy buzgalommal söpör- A kommunizmust építő hét-

, 
költséget fogn,ak megtakarita.• 

tály jelentéséből, valamint a a fogamzásgáilásról. Nem ma- gowk egészségét. A Nyugati te a vizet a folyosóra, majd éves tervben minden eddiginél ni. Hogyan érhető el ez a meg• 
vitából kitűnt. hogy évente sok gyarázzák kellően. a terhes- Kocsiszolgálatnál a külsó abla- onnan a szabadba. Következ• nagyobb feladatok várnak a takarítás? 
ez.er munkanap esik ki nőgyó- ségmeg.szakítá� káros követ- kok mosását végző nöke senki mény: olya.n ;égpáncél kelet• szovjet vasutakra, a szovjet Elsősorban nagy befo4'Bdó,. 
in•á&l:ati megbetegedés miatt. kezményeit. Nemcsak a1Tól sem figyelmezteti arra. hogy a kezett, hogy a.jcínlatos lett vol- vasutasokra. Ennek megfelelő- képességű teherkocsik epitésé-
A viszonylag magas szám - van szó, hogy a munkanap-ki- sz.erelvényre mikor jár rá a 114 korcsolllát használni. en kutatják, keresik azokat a ,·el. A jövőben a szovjet te-
amely egyaránt. káros a dol- e,;ést megérzi népgazdaságunk, mozdony. Több ei;etben elöfor- K . d • .. k k 1 el módszereket, amelyekkel a herkocsiparkot hattengelyes, 
aozóra 1:, a vasútra is - csök- hanem elsősorban arról, hogy dult, hogy az erős !ökéstól a er esun re a .� auz - leggazdaságosabban tudják teljesen fémből készült, 95--
kenthető, ha emeljük a nök minden művi beavatkozás Ye- létráról leestek. Felmerült az IT!0.nd0tta .• hogy. a '1Z .  a �-ele- megoldani szállítási feladatu- 100 tonna teherbírású, 107 
egész.,égü�i k ultúráját, ha a szélyeket rejt, gyakran jár a probléma fs, hogy egyes gt!?tE:8tbol folyik. Mar. t�b�- 1 kat. Egyik ilyen céll<itűzés a köbméter befogadoképes égű 
Munka Törvénykönyve nővé- utókövet.keunényekkel. munkakörökben a nőket szok- szor Jelentette, de il:lenteset _r,- 1 vasúti kocsik átlagos terhelé- kocsikkal gazdagítják. 
delemre vonatkozó rendelkezé.. Az elnökség úau döntött, nya helyett. nadrággal kellene &Yt;l�be . s�m v�k. A . taka- 1 sének az .-?melése. Ezekben a teherszállítás 15-
aemek érvénYt szerzünk. hogv az elkövetkezend6 id6- ellátni, _hop óva legyenek a rí�no. álhtása szennt mar ep Elózetes számítások szerint 20 százalékkal kevesebbe ke

ben minden csomóponton megfázast�l. . 
honapJa tart ez az áldatlan 'al- 1965-ben csupán a statikai rül, m int a négytengelyes va-

egészséaü(llli el6adásokat kell Az e!nokség ut�sttotta, _11 lapot. terhelés növelése alapján 75 gonoknál. A kőolajtermékek 
ta.rtaní. munka.vedelmi osztalut. mer;e Nincs okom kételkedni a millió tonnával többet tudnak számára az eddiginél 10 köb-

Gyakoriak a daganatos meg- fel, milven munkakörökben felvilágosítás iga:zaban. Egy majd elszállítani, s ezzel éven- méterrel nagyobb befogadóké-
betegedések is. Ezeknek egy foglalkozta.tnak nőket a vas- bizonyos, nem tesz jó szolgá• te mintegy 50 ezer vasúti ko- pességű kocsikat gyártanak. Az 

A nők száma a vasútnál részét, míg különösebb zavart ú_ton. és szere�en ér�é'!'llt a lat?� a vasút _hírnevének a�. csit szabaddá tenni. A mód-
1 

új, négytengelyes, fedett ko
n.em túl magas, az összlétszám- nem okoznak _ nem lehet fel- to,;venybe� elotrt szoc�hs �or- 1 aki ilyen kocsikat enged futm. szer a.lka.lmazásá1:al hét év esik köbtartalma is 31 köbmé-
nak alig több mint tíz száza- fedezni mert a panaszmentes- makroak, bi..--tcsittassa a. egesz- . • al4tt egymilliárd rubel üzemi terrel emelkedik. 
léka, mégi,: szükséges velük ség miatt a beteg nem fordul ségiig-ui ú higiéniai feltétele• Szentr�ll 15.tvan 
külön foglalkozni, mert sajá- orvoshoz. A szűrővizsgálatok ket. Gyongyos 
tos problémáikhoz nem kapják meghonosodása sokat segített 

Még egyszer a Kel eti Műszaki 

Kocsiszolgálati Főnökség könyvtáráról 

TILTA KO Z U N K! 
Súlyos terror nehezedik kö• 

1 
·•megtagadta a munkát és 

zel két hónap óta a2; �gentín szakszervezeti jellegű hatá
vasutaro.<.ra. Szovetseguk 1958. zatok t t • t tt" rnn:ember 28-án sztrájkha.táro- ro a enesz e • 

meg a megfelelő segítséget ugyan, de mivel nem kötele
Ezen kivánt segíteni a szak- zők, sokan nem veszik igény
azervezeti központ, amikor az be. Az elnökség Úf/11 ha.tároelmúlt e1zUnd6be11, a területi zott, hOQII e társad4lombiztosíttóbizottságokkal karöltve, tási osztcíl11 a. sza.kvonal bevoe{l.észségügyí elöadasokka.l eg11- náscí�l dÖlgozzon ki 1"endelet
bekötött tGnác&kozásoka.t sze-r- te zet,.,. • t · ·t 
t:ezett. 

rve �• az even e me(II.Sme • Legutóbbi lapunkban cikk I telen volt az is, hogy a szolgá-lendö r4lcuúrő•1'i.ugál4tokm jelent meg a könyvtárak je- lati vezetés a könyvtárért ag-
zatot hozott mert az álla.mooi- Az egész haladó világ el
tott vasutak igazgatósága meg- ítéli az . . argentin kormány 
tagadta. a munkabérek 1958. terrorakc10t. A magyar vas
október 25-én elrendelt una.- utasok . is követelik, hogy az. 
rendezését. A ha.tározatot csak- argentm kormánv bocsássa 
nem 250 OOO 1>a.suta.s támogatja. i;zabadon a leta.rlóztal:>ttakat, 

két.:;,�::ll�:� =� 
vona.tkozólag. Jentő6égéröl, a könyvtármunka gódó szakszervezeti bizottság-

"' 
u •• f f f L fel · 1 •· fontosságáról. A cikk írója he- nak és a felsöbb szerveknek elöadást. követő kérdéSEk s.zá- .-.-., e e ó llltlftlll tele uet lyesen hívja fel a figyelmet 

1
. más könyvtárhe!yiséget ígért. ma igazolta, hogy a nők nagy egy sor olyan körülményre, • �deklödést tanúsítanak a té- Egyre kevesebb a női mun- amelyek gátolják ezt a nagy ma iránt. De az is kiderült - kaerők foglalkoztatásával kap- fontosságú tennivalót. Szívesen tettünk el.eaet az 

A kormány válaszul fegyve- szüntesse be az üldöztet:é.,je. 
res erőkkel e!.foglaltat!a a k�t. , és a sza�•zervezetl hel} i
s:zakszervezeti heh�eket és rege.cet adja nssza a dolgozók
megtiltotta a munkásszen·eze- nak . 

különösen vidéken - hQgy a csolatos törvénysértések szá- ·· d z ói k,é é · k é 
nök döntő többsége mennyire ma. Helyenként mé&is előfor- Megállapításait több példá- uzem • 0 goz _ _  r �ene 8 4 

ta. l·ék·ozaUan a női ett.<.-zség-
, 

dul, hogy nőket oh.•an munka- val igazolja. Saj_nála_tos. hogy_ hel�s�M.n 1111ozodtunk meg .4 
......, el táll pé]d 11 �,alosagrol. De e.tt akkor ,.s 

ügyi problémákról. Az orvosok helyen foglalkoztatnak. ahol a egy so� h Y.. 0 . a me e 
megtettük volna, h4 nem 1111uj

felvilágosít-ó munkája nagy se- megengedettnél nagyobb ter- olyan 15• kerult, ami ne!'1 te!-
tenek több száz aláírást. jesen felel meg a valosagnak, 

tek működé. ét. Hét külön ka- A Közlel<édési, Kikbt6i és 
tonai törvényszéket állítottak Ha.lászipa.ri Dolgozók Szak
fel. A haditanácsok a dolgo- szervezeteinek Nemutkö::I 
zók tucatjai fölött ítél\eztek Szöcetsége szo1i.da.riúísról biz
má�. Buenos Aire�n Fran- 1 tositotta. az argentin i:a.suta• 
c:'.;eo l\Iatr-oniano Bartleyt eU11- sokat és tiltakozott a.z argen-

w..,.,,., .,..-...................... ..,.. ..... ,.,,......,....,,_.,. • .,. • ..,.,,..,. • ...,.,....,.......,..,.....,.,-,.. ............. .,. • ...,. ....... .., • ..,.,.. í: �  amelyre a Keleti Műszaki 
) Kocsiszolgálat dol.gozói hivták 

P E, C S I K E' p E K 
fel a figyelmünket. 

Igaz, hogy a cikk íróját kint• 
jártakor szomorú kép fogadta. 
:eppen folyt az épftkezé,; és 

ÚJ típusú kínai mozdony 
A Szinhua hírügynökség 

közli, hogy a dalyniji mozdony
és vagongyárban uJ típusú 
mozdonyt készítettek. Jelölése: 
.,Khu11ci 1so·•. Az új gó:rmoz
dony gyártásánál 28,3 százalék
kal kevesebb fémet használtak 
fel és 30 százalék.cal rövidebb 
időt fo,·dítottak, mint a ,;Khe

pin 151 '' jelzésű mo:r.donyra, 
melynek vontató erejét és se
bességét is fehilmúlták 7. il
len·e 12 százalékkal. 1939-ben 
megkezdik az úí típusú moz
dony sorozatgy.\Hásál. 

evi börtönre ítélték, mert tin kormán11nál. 

nem tölthette el nagy öröm
mel. hogy a feltett könyveket 
a falbontásból eredő por é� tör
melék takarta. De azóta a 
könyv·ek megtisztítva sora-i k02'!1ak a polcokon, amelyeket 
függöny véd a portól. Tálaló
nak ch·ettek ugyan egy ki. ol

( vasószobát, de a megnagyob
i bodott éttermet nyugodtan le
'• het olvasónak használni.  

Kiosztották a bétsi nemzetközi vasutas képzömíívészeti 
kiállítás és a nürnbergi r otokiáUítás díjait 

1958 ö zén Bécsben rendez- 1 mű és kerámia. 111. díját és 500 
ték meg a nemzetközi vasutas schillinget nyert S::öcs Jó:ollf 
képzőmű, észeti kiállitást. A (Budapest.) Ok!e,·elet kapott: 
kiállításon a magyar vasutas 

I 
Naw Lajos (Miskolc), Kerén11i 

képzőművészek 92 műalkotás- István (Budapest). Dobó Sán
sal szerepeltek. Képzömű,·é- dor (Miskolc) és Orosz Károl11 
szeink sikerét mutatja, hogy 1 (Budapest). Ficzere László 
,•alai:nenny_i �iküldött múa!ko-

1 

(l\�isk_<;>lc) a Bé�! . Műv�ze�I 
tásukat k1alhtotulk, " a reez- Nepfo1skola elnokenek d1cse
vevó országok képzőművészei ró oklevelét kapta. 

� Előrebocsál\'a azt. hogy bár 
} mindenütt olyan megbecsülés
t ben Tész.esülne a könyvtár, 
� mint a Keleti Mfü1zal<nál. hely-

� $  

Hozzászólás a tö rvényesség 
kérdéséhez 

k!>zül a magy�_r vasut�sok k?P· Ugyancsak ezen a napon ke• 
ták a !egtobb ehsmerest: rült átadásra a nürnbergi fo
számszerint két dfjat és öt el- tokiállítás magyar nyertese di
ismerő oklevelet. jfmak átadása is. Ezen & ki

A díjak kiosztására január •:llításon .• Zalányi :ános (Vas-1 
Gaál lenö inlézll, ktll ő forplmt „olgAlalt�va. a •on.atok 1razduágos A Magyar Vasutas egyik szá
terbel�sén�k oro, !'<agy Lajos -lóz6val •CY•zt�ll „ vonatok terhelését mában A tö-rvényesséa kérdé

séről címmel cikk jelent meg. 

? • • uttervezo OV.) Rtla-kolostor-
tudja. hogy túlfogyasztás nem A-en kerult sor a szakszerve- részlet című · zínes képével I. 
1:1

.

in�ig �on_datlan.,,ágna:.. a kö-
, 

zet közpon_t/ába_n. _A festé_sz�t- díjat nyert. " 
,etkezmenJe. ben Ill. d1Jat es oOO sch1lhn-

1 Gratulálunk tz kitüntetettek-amelyben bírálat erte a pusz
t.;szabolcsi fűtöházat. Ezzel 
kapc,solatban szeretnek né
hány megjegyzé&t tenni. An
nál is inkább, mivel olyan hi
bákat is fejünkre olnsnak, 
amelyek nálunk nem fordul
nak elő. 

Kétségtelen, szabadságom 

Angyal Lajos get nyert Czikora úiszló (Uta&- ne k  és további síl,eres mun-otla{otiaszt, Puszta6zabolcs fth. ellátó) ; a szobrásrat, dombor- kálkodást kii·ánunk. 
--------- - ---------

Az SZB elnöki tanfolyam okról 
tdején � ízben megtöiiént, Akárhány résztvevőjét kér- tos megbe,;zé!ések módot ad- megkapják a programot, de az ogy . yettesem a sza ·mai dezzük a zamárdi SZB-elnöki nak a tapasztalatcserére. De már sokan kifogásolják, hogy �ktata��lO f� �la�t eli;

t
téz_te; tanföJy;.mnak, egyöntetű a vé- arra is, hogy a tanfolyam hall- a,; esti befejezés egy-egy köz-e a ese v e mi O atas, lemény: 11ag11on hasznos az el- gatói ellenőrizzék: helyes beik"tatott elóadással elhúzó-pontosan megtartották. Fűtó- nöksénnek ez a. kezdemén11e- volt-e az edd1·g ko"••etett mód- d'k házunknál az sem fordult még zése. " v 1 • Hasznosak ezek az elö-

e.lő, hogy olyan újfeh;ét<>les szerük. Hasznosak a tanfolya- adások is. Vegyük hát fel már 
dolgowt állítottunk munkába. Hetvenes-nyolcvanas csopor- mok olyan szempontból is, kezdetben a programba. A 
é'ki előzöleg nem ré ·z.esült ok- '.okba_n C;S<lknem 400 szb. kap hogy a központ számos ol11an zsúfoltság miatt, helyesen, 
t;.tá,,ban. (Ezt a ciki: írója sem atfogo kepet a �atnapos tan- problémá ról értesül, amely nem adnak irodalmat az anya
Pusztaszabolcsra értette ha- folyamokon. Elsosorban olya- gondot okoz a küls6 szervek- gokhoz. esti vagy szabadidőben 
nem általánosságban. A ;urk.) , nok, akik nemrégen kerültek né! a. mindenn,ipi munkában. való olvasgatásra azonban nem 

. . . . , egy-egy szakszervezeti bízott- Annak ellenére, hogy a ko- ártott volna néhány fontosabb 
. Er�01. en!1Y1L . �• pedig .a l ság élére. Legtöbbjük ugyan rábbi tapa. ztaiatokat felh;;,sz- rendeletet ajánlani. beszerez

A JY•rmelmirót.enm, ahol ,..., .• 1 srivnl v„zik l<örlit „ vooat lnduH- torveny4:5 �et _illeti, . ahhoz is évek óta irányította már a he- nálva az eddiginél mnga-;abo ni. hiszen a kisebb helyek dra ,·iinal<oz.ó uerm�k•t. ( lenne ne�any esu,evete!em. A lyi szervezetek egy-egy reszort- szin,·onalúak a tanfolyamok, SZB-elnökeihez még a hivata-

l

s�J;<szervezell koz�n'.1 ,eze- ját, de hiányzott nekik egy akad néhány olyan momen- los lap sem jut el. Ez azért Is 
t.nse� �-e csa� a,: aktiva� _fe)- átfogó ismerteto a szakszerve- tum. amelyen javítani kell. ajánlatos lenne, mert általá-«' adata\ a  �legye_ a ;mu:1kaJogi es zeti munka egészét illetöen. Általában azok az el,..da·sok ba_n azokról a kérd_ésekröl munkavédelmi kerdc.sekben az . , , . � 
ellenőrzést, hanem hasson oda, 0

•
1a
De .· akik ma•: hosszu e�«;k a kedveltek. amelyeket gya- f esik a l�gkE;vesebb szo, ame

ho"y a Munka Tön·énykönv- 1".tn".k el . ilyen funkc1ot, korlati példák tesznek szlnes- 1 lyek�t . ton·cnye�
'. 

. ren�ele_tek 

vében szerepeljenek olyan fe- �zo� '� . �gy: velekednf'.k, hogy sé. Nem mJndjul<. hoiy elvi •�ba!yoznak. (UJ1tas, onkolt-
gyel mi és rendbh.·ági paragra- fgµ1s kitunoen mega(lJa a h_e- kérdésekkel ne foglalko7.7.ana1< segcsokkent�s stb.) 
fusok is, amelyek pontosan nu,et

e
a tanfolyam: "!'!.'.t az •t az előadók. Az is kell. De a A kol�ekt1v szellemrol, a fe

elóirják. hoev milyen fegyelmi er _tei_ .fele1e.�en,toJe. No magyarázat módja némelyik- gyelemrc,l _ csak a legjobbat 
,·etségérr. m. yen büntetés jár. me� igazán �ok ttJat is kapnal,.• nél - el ósorban a bérügyi mondhiünan�. �a. egy-egy,. a 

Ellenörzo kó7.egeink  gyakran �•�zen e�y ev alatt Is �ok ha- elfü,dásnál -, lehetne köz�r,- hallgat<?k. re,zerol mél)·sege
ltangoztatják: meg kell bün- tá1oza . r:ndelet Jelenik meg. hetöbb 1s. A má •odik turnus en el_itelt cselekedet foltot 

• telni a fegyelmezetleneket. De ame\yek'.·ol . soh_as.�n� lehel eie- hallgatói szerint a nagyon !'em eJtett volna rajta. Nem 
arra már nem kapunk ..,.ála,zt. get beszel 111. Kulonosen pedig hasznos gazda�ágl témánál •lren . helyre, ¾lanem ehová 
hogyan. milyen eszközökkel. az ellenforrada'.om után tett többet kellene foglalkozni az sem, 11!1k �gy SZB-elnöknek U-

A részkártérítéseknél sincs olyan elöreha'.adást a S"Z.ak.szer- ellenörzés mikén'jéve' lummalt allapolban beállítani, 
t· J 

• · de az sem válik az illeto elv-min�en_ rE;ndben: Ha egy d?l- veze I mw�a °:11· ho�q' �sak az Követendó módszer a n,·u _ t · d. · gozo pé]daul tobb kenoolaJat tud_ a te_nmvalokkal lepest tar- dijtörvénv ismertetésénei' 
g
a JifJtszJ

cs
C:i=.�;?· 

fk' nagyon 
•

. 
h��ál . az �lőírtnál, men;1)·i ta

0

111• aki '.'113ndóan tanul, ké- példák alkalmazasa. Nagyon késett a tanfol)'=:,:róf
gy napot 

� karterftest f1z.e.';6en? A fcls?bb I P-21 mngat. . helyes az is, hogy a szeminá- 1 ö»zegeue: nagyon helyes 
..._ • szervek_ hamar �.am�>nd,Já�: A cé'. . elsós?�ban az vol!, I riun11:eze•ők konkrétan isme- ondolat ,·olt a taníolyamok amennyiben a SZQlgalah .f.ono„ hogy a . t egrehaJtas "}Ódszer'!,t l rik az egyes szaks=en·�zeti bi- szervezése. Igazi eredményes• Tolyil< a fútöbiz !!61<.mubelyeiw,k lt6vi1'éoe t,s millló forintos 1<31t· nem a rendelet szerint Ja!' el . targyal;ak meg a rcsztvevok. 

1 
zottsá'7<:>lmál fellelhető h ibci- ségét persze elsősorban az el •�n•J. AZ fpltl<••"'' elórelilhatóla,: u tv vei:ére bdeJe,11<. l ő sem �erüli el a bünt�té�:. 

I 
H& zsúfolt i, .a program. az ka•. , kö,·etkezendő idők gyakorla� (ltov...,. Gha ret.,l l Pedig. akt ai: anyaggal bánik, eloadasok, a koletlen, c.iOpor- Helye.s a� is, ho.:y előre igazolja majd. 
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24 OOO dolgozót érintő bérkorrekció 
Havi bérlci1Nrt6so: 1 539 950 lorinl 

Átadták rendeltetésének a Szombathelyi 
Jármüjavító 720 személyes öltözöjét és mosdóját 

Az ellenfor,adalmat követő- külsős-belsős szolgálattevő r., 
en pártunk é6 kormányunk II .• ITT .. IV.; tornyos vagy me
fgéretet tett arra. hogy a te1·- nesztő térfelvigyáz6 I., U., I ll.;  
melékenység emelkedésével. a guritóberendezés-kezelő, szol
munka minőségi színvonalá- gálatvezető váltóőr, váltókeze
nak javulásával sor kerülhet ló váltóőr I., II., I I I ., IV. ; vá
a bérek emelésére. Két esz- gányfékező. \'Onatjelentő tér
tendő alatt mi. vasutasok is közőr, sorompóőr, hídőr. ,:áJ
többször voltunk tanúi az fgé- tótisztító, forgalmi és kereske
ret betartásAnak. Minden egyes delmi tartalékos 1., II. ,  l l l„ 

bérkorrekciónál. helyesen, az IV.; szertárfőnök III., IV. ; ön
a törek,·és érvényesült, hogy álló anyaggazdálkodó, beosz
a szocialista bérezés elvének tott anyaggazdálkodó, szertári 
megfelelően helyes bérarányo- számadó I . .  I I„ III . ;  anyaglel
kat alakítsunk ki. tár-számadó, szertári raktár-

1959. január l-től a vasút kezelő r .. n., III . :  anyagleltár
több munkaterületén ismét rovancsoló, pályafenntartási 
bérkorrekcióra került sor. Az előmunkás, vontatási műveze
intézkedés mintegy 24 ezer tő, olajg. gázmester (2), vezető 
dolgozót érint. Havi bérkiha- föelektrikus (1), föelektrikus 
tása 1 millió 539 ezer 950 fo- (2), elektrikus (1-2), müveze
rint. tő, újítási megbízott, vontatá-

Az új e6'Zlendó egyik jelen
tős létesítményét, a Szombat
helyi Jarmiijavitó új 720 sze• 
mélyes öltö2'Öjét is mo.sdóját 

januá,- 20�n átadták ,-endelte
tésé-nek. 

Az új létesítmény a terve
zéssel és a kivitelezé.ssel 
együtt 2 millió 600 <.>:-:er fo
rintba került. Az öltözökben 
240 háromrészes szekrérlyt he
lyeztek el. Ez azt jelenti, hogy 
minden dol,gozó külön. zárható 
szekrényt kapott. A fürdöben 
�2 zuhanyozó és 58 mosdó 
hideg és melegvizzel - áll  a 
dolgozók rendelkezéi.érc_ 

A fürdő a takarék066ági e!
' ek figyelembevételével ké
szült. A mele-gv1zet. a központi 
fütúhez szükséges gőzt a g.:iz.. 
!<alapác&-kn:\l és más gépeknél 
fe'.ihasznált gőzbiíl nyeii:-:. A 
fá1-adtgözt az új épületben el-

helyezett. - et"re a célra ké
�zílett - tartályokba gyűjtik 
össze. Ezt szükségszerint a jár
műjavító két nagy kazánjából 
egészítik ki. Igy az öltöző fű
tése és a fürdök me!egvízzel 
rnló ellátása aránylag kevés 
l:öltségge1 jár. 

Az öltö:r.ök, mol!dók, für
dők berer.dezéaie, ízléses, ké
nyelmes. A szekrények mellett 
padokat, falitükraket helyez
tek el az öltözőben. Az új kor
szerű épület-ben egyéb-ként a 
mozdony-, a kocsi- és a meg
munkáló oszt.ily dolgozói kap
tak helyet_ A tényezőknek és 
a tűzikovácsoknak külön öltö
zőjük, mosdójuk van. 

Az épülettel egyi,döben ad
ták át a 26 ezer forintcs költ-
6éggel épült 71 méter hosszá 
betonkerítést is. 

Személyenként átlagosan 50 si technikus, mozdonyfelvigyá
-100 forintos fizetésemelésben zó (1-2), szénátvevő csoport
részesültek az alábbi munka- vezető (1-2), üzemi konyhave
körökben foglalkoztatottak: zető. szakács, konyhamészáros, 

Állomásvezető I II., IV. : konyhalány, vámkezelő, pénz
"ezető állomáskezelő, vonali tárátadó, számadó és fizető 
menetirányító, oktatótiszt 1., árupénztáros 1., I I ., I II., IV.; 
II . ;  forgalmi hivatalnok 1., I I . ;  kezelő árupénztári számfejtö 
ügyeletes tiszt I . ;  vezénylő- ! I., I I„  III . :  vezető raktárnok 
tiszt r .. I I . ;  körzeti kocsiintéző 1., I I . ;  raldárnok 1 ,  I I„ III. ,  
I., I I.

. 
állomá6i koc.,;iintézó 

l 
lV.; segédrakt�rno'.c ra!;tá. ke-

1., II . ;  rendelkező forgalmi zelő I.. II . ;  kereskedelmi e
ezo!gáh,ttevó I., II., I II., IV.; géderő. 

........... 

Kü•delena a vilaarral 

A szobi vasutasokat sem ér
te készületlenül a tél. de a 
január 1 0-re virradó éjjel 
olyan vihar dühöngött, hogy 
már-már úgy látszott, megbé-

Akikhez még nem jutott el a szakszervezet szava 

nul a forgalom A hótakarító 
munkások aliii; tisztították meg 
a váltó egyik felét, a másikat 
betemette a hó. 

Péter A,-pád állomásfőnök 
kiadta a jelszót: az ös.<zes iro-
dákból minden férfidolgozó 
utánam ! Nem kellett kétszer 
mondani. meg az állomáson 
tartózkodó szabadnaposok is 
mentek. Amikor Takács fő-

al - k • · · • hadnagy elvtárs, szolgál tos Végh Ferenc elvtárss , Sze- 1 asdi bácsi es ket tarsa koráb- 1 .,mit kapunk mi a. szak.szerve- határőrtiszt látta a vasutasok kesfehérvár állomás szakszer- ban a szabadbattyáni pálya-
,
· zettől, mi értelme van annak, 

Vezeti bi:rottságának elnökével fenntartáqiál clolgozo\l. A hogy tagdi;ja.t fizessünk''. erőfeszítéseit. katonáival se-
irodájában beszélgettünk. repülőtérre a múlt év második Ki magyarázhatná meg ne- gítségükre sietett. 
örömmel újságolta, hogy a felében :kerültek \'áltó- és so- 1  kik jobban, mint a bizalmi, Ha sikerült egy-egy váltót 
csomóponton az utóbbi hóna- rompóőrnek. Most létszámilag hogy mennyire téves nézetet megtisztítani, tiz katona és 
pokban rendben megy a szak- felhérvári allomásttoz tartoz- vallanak. Kitol tudhatnák \'asutas összefogódzkodott, és 
szervez.eti munka. A bizalmiak nak. meg, hogy a szakszervezet testükkel védték a váltót a hó
helytállnak, a tagdíjakat ille- Mint Végh eh·társ elmondot- munkához \·aló jogot, erkölcsi !úvástól. Igy haladtak ecyik 
töen sem merül fel különösebb ta. figyelembevéve nehéz csa- védelmet, üdülél.t, kultúrái. \'áltótól a másikig. Az egyik 
probléma. A szervezettség ará- ládi helyzetét, módot adtak sportot, biztosít, segélyt ad váltót "Például csak úgy tudta 
nya sem rossz, Bár itt-ott még Fark.a.sdi bácsinak az elmaradt stb.? A bizalmi, a szak;zervc- - -�:védeni a fónök e vtál'8 a 
akadnak olyanok. akik ezideig tagdíj pótlására, de ó nem fi- zeti bi:rottság tagjar, ,;agy azok. hótól. hogy levetette köpenyét 
nem léptek a szervezett dolgo- zetett, mert a korábbi 7 forint ákik már tagjai a szakszen·e- és azzal borult rá. A többi 
zók sorába. Székesfehérvár- helyett 10 forint tagdíjat. kér- zetnek. elvtárs sem kímélte erejét. 
Repülőtér megállóhelyen pél- tek tőle. S mi\·el senki sem Befejezésül egy szerény ja- Az önfeláldozó munka siker-
dául a három sorompóőr közül magyarázta meg neki, hogy vaslatot szerelnénk tenni: Ka- rei já_rt. Az orkánszerü hóvihar 
egyik sem tagja a szak.szerve- 1050 forintos havi keresete lapác, Géza jegypénztároo tag- ellenere, az összes &Zeffl!lyvo
zetnek. után nem 7, hanem 10  forintot, ja a szakszervc?etnek Szor- nat menetrend szerint mdult 

Miért? Erre a kérdésre már fizetése egy százalékát kell fi- galmas, becsületes ember. Biz- ! Szob állomásrol. 
a he]J.·szinen kerestük a vá- zetnie1 úgy érezte félre,·ezetik. zák meg a7.zal, hogy fogla!koz- KO\'illll lwtrin 
!aszt. Ka.lapács Géza jegypénz- Pedig ő továbbra is szakszer- wn a három sorompóor!·el. 1 szb. termelési felelós, Szob 
tárost é6 Farkasdi Imre sorom- vezeti tag szeretne lenni. Nem Juttassák cl 1·ajta keresz,ü: 
póőrt találtuk swlgálatban. úgy. mint két társa. G11enes e.s hozzájuk is a szakszerveze·. 
Kalapács Géza szakszerveze:i i\'émeth. Ők Szabadbattyánban �zavát. 
tag, de Farkasdi Imre é8 ké� sem Yoltak tagok és mo,:t Íi 
,•áltótársa. G11e11es Sandor es elzárkóznak. 1ínt mondják: 
i\"emeth József nem. .,nekik nincs arra pé,i.zük, ho1111 F E L H Í VÁ S !  

Nem vezették félre 

ha.vonta 10 forintos bél11eget 
rásároljanak." 

1

. 
Raktá rnoki fülkét Egerbe 

tvek óta keri az egri állo
más vezelósélle és az igazgató-

A 31-es Vörös 1Yaloeezred ! ság VI. os2tálya. hogy a mér
volt katonái, akik 1919-ben a j leg mellé épitsenek egy hel,;-

Hármasban beszélgetünk. Mi értelme Felvidék (Miskolc-Hernád- · séget. ahol a darabárus rak-
Farka.sdi bácsit - nyugodtan a tagdíjlizetésnek ? kércs-Kassa), valamint a ro-

1 
tárnok le�alább hideg időben 

:nevezhetjük így, hio;.1..en legény mán frontszakasz harcaiban tartózkodhatna. 
fiai vannak - nem nagyon Tanulságos volt ez a beszél- rés'Lt vettek, l.alálkozó meg- Aki vasúti raktárban csak 
1,ellett. arra kérlelni : mondja getés. Elsö.s:irban azért, mert beszélése és megn-ndezése cél- egy órát tölt el, az tudja, hogy 
el, mi az oka annak, hogy öreg kiderült, hogy azokhoz. akik a jából közöljék címüket For- igen könnyen megy ott a meg
'\·a.,utas létére. miért nem lagja �onalon dolgoznak és bizalmi gács Béla volt zásdóaljpa- fázás, a megbetegedés. Lovasi 
a szakszen·ezetnek. sincs köztük. ritkán jut el a rancsnokkal, Budapest, V., Vá- Imre sztahanovista raktárnok 

.- Hát, ha nag11cm kíi:áncsi szakszen·ezet . zaya, J;;ppen rosház utca 9-1 1. fsz. 12. Te- - aki már egy súly06 betegsé-
f'a, _elmondom. tn szak�zerce- ezért nem csoda, ha egyesek lefon: lll�SG (Fővárosi Ta• gen keresztül esett - napi 
zeti tag voltam, de a mult esz- r.apjainkban is így vélekedne;.: nács). nyolc órát tölt ott. A mérleg 
tendóben valahoo11 hiba cs1i-

1 ---- --•-------
mellett egy asztalkán vé,Jzi 

szott_ !' doloo�a. és kimarad�m. ,.,._._,.. írásbeli munkáját. Kérjük. 
H� Jol emleksze1�, utol;ara. _ ,  , , , , hogy oldják meg ezt a régóta 
19�7 dece!7lberben f1z_ettem tag- \:eha11y per"eS 1nterJU Dobos Ferent zb-elnötl.el húzódó problémát. 
d1Jat. Utana. a felesegem su- t, '- · Bakó János 
l11os betegsége miatt félévi fi-

Az ellenforradalom után ne- helybi:rottsági tagok lelkiisme- Miskolci Igazgatóság 
zctésn.élküli. szabads6got vet-
tem ki, Ez idó alatt elfelej•- hezen indult a szakszen·ezeti retes, felvilágosító munkája 
J..eztek rólam, nem tették félre munka a Landler Járműjavító- nyomán egy év alatt 540 do!- M 

H 1 __ L-L- ? azámomra a bél1Jegeket iis igll ban. Az 1957. év arra szolgált, gozóYa! erősödött a szen·ezett j Vílll a jyalall:5 .,... , 
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A MAGYAR SAJTÓ NAPJÁRA 
Minden it, februéf' 1-e, a Szabad Nép el.lő sz4ffl& tMgjele• 

11.érinek évfordulója, a ma'111ar 84Jt6. • ,ajtó muttlcúainak 
114J);it. 

A sajtó munkásának lenni meoti&zteUl, nehéz, de hozzli• 
tehetjük, hogy szocializmust építő o-rszágban hálás fellldat. 
Arról, hoQ'II az újságírás témája, ha114;ja. mil11en változ� 
ment keresztül a felszabadulás óta, - nem sokat 'kell beszelni. 
Az indulatokat, 'kedélyeket fel,-ázó eseményhajhálzá.st felváL• 
totta a fef/6dúiJnkd bemutató, a megi,áltcnoU élet- éa munka• 
körülmén11einkről szóló beszámolás. 

Aki azzal kérkedik hOf/11 mai életünkben 11.m.caenek ol114n 
izga.lmas témák az újságírók előtt, mint a. múltban volta.k, mél
tatlan arra, ho(Jll a sajtó munlkásának vaUj(l ma.gát. Néhánv 
színfolt va,lóban hiányzik: a „fel.só tízezer" tá1'sadalmi életét'ől, 
viselt dol{,airól uó!ó pletyka és csevegés eltűnt hőseii•el e'11JÜtt. 
De helyette ezerszer pompásabb szlnfdt, a szocilllizmust építő 
társadalom naponta változó a1'culllta !kínál szinesel>bnél-szine• 
sebb témát. 

A kákán csomót ke-resok, az ellenfo1'radalom ,zellemi eUí• 
készítői számára valóban nem akad hálás téma, De hol va.n nci• 
lunlc a.z a sajtóorgánum, amelyik ma helyet adna rágalmat azó• 
,-ó ömlengésüknek? 

Azoknak sem lett igazuk, akik az ellenforra,dal,om után 
önkéntes számkivetésbe kén11szerítették mag11.kat. Ha valakinek 
ártanak azok csak maguk lehetnek. Aki a népből jött, aki részt 
vállal az építésből, a.z ha kell tol!al is a nép mellé, a nép ige 
ügye mellé áll • 

A sajtó munkása.inak feladata szocialista építőmunkánk 
széles és gazdaa technikájának vonzó, érdekes feldolgozá.sa, 1 
párt politikájáért való következetes harc, a tömegek kritikájci• 
nak képviselete és felkarolása, az előrehaladásunkat akadályo• 
zó hián11osságok kiküszöböléséért folyó ha.re eredmén11esséae 
érdekében ennek a lkritikána.k a kibontakozta.tása. Ebb61 adó
dóa.n a MQ{}ya,- Vasutas ír6i11llk. szerkesztőinek. tudósítóf.nak, 
leve!ezöinek teendője a vasutas dolgozók e/.sősorban a szak
szervezeti tagok mozgósítása a vasút előtt álló fellldatok meg
oldására. Altalánosítani a jó munkamódszereket, feltárni a va• 

sút munkájában fe!l.elhetö hibáka.t, a bírálat helyes alkalmazá
sával küzdeni a fogyatékos&ígdk kiküszöböl.éséért. 

A magya,- sajtó 11,4pján ismételten megfogadjuk, hoQ11 eb
ben a azellemben, a párt útmutatásait követve végezzük mun• 
!kánkat. Az ünnep alkal,mából köszönetet mondunk mind4zok,, 
nak, akik önzetlenül, szabad idejüket feláldozva segítenek ben
nünket célkitúZ!éaeink valóraváltá.sáhan. 

ZMZJ6sf Gba wesliq lal<ato.s (Hl.min Kató ltll,) élen,JAró del· 
IMÓ munka közben. 

(Kovács � felv.) 

Jobb írószert 
Furcsa levelet hozott a posta 

szerkesztőségünkhöz. A borí
�é;,M, e��- ceruza hullott )ti. 
IIIeg,lepetten forl(attuk a va
donatúj tintairónt, és bár is
merjük a közmondást, hogy 
ajándék lónak ne nézd a fo
l(át - megállapítottuk, hogy 
biwnv nem valami remek író
szerszám. 

Q;ak a levélbö! derült ki, 
hogy a ceruzát nem aj,ándék
na:k szánták. Ime néhány sor 
küldője, Németh Ernő, az ajka-

csingeri fút6ház dolgozóJá:nak 
leveléből: 

A felsőbb vezetők és mi a:r. 
iroda 1'észéröl niegk.ö1,eteljük, 
hogy olvashatoon, tisztán ve
zea:sék o mozdonytel;eaitményi 
lapokat, de ol11an ceruzát kap 
az utazószemélyzet - évente 
kettót -, ami1:el nem lehet 
,-endesen ími. Legutóbb t., 
csak hosszas aaitáció utá!l 
i:ették át tőlem a dolgozók az 
i1'ónt. Nem lehetne jt>bb író
sze1Te1 ellát11i a d.olgozóka.t? 

alaposan lemaradtam. hogy megalakuljanak a mü- munkások tábora. A múlt é,· 
Miközben to\'ább beszél. egy helybizott.ságok, melyek élére Yégén 86 százaléka,; S7.erve7etl- A füyata."" Lap tar.ta,mábó! a Meg ·1elent a Vasu't1' Tudoma'nyos . d • olyan elvtársak keriJltek, akik ség volt az üzemben. 00,'N2:óx e.. a ozallaszenez.ett m-

va onatuj szakszer\'ezeti tag- Dobos Ferenc eh-tár . aki zo•tsag.k tigye.'mébe a1ano:juk az 
könyvet mulat. A könyvet jártasak a munkában. él,•ez.t.k a a:.abo! rendoceteZ<et: K t t '  1 t ' t ' k „ 1958. január 18-i keltezéssel ál- dolgozók bizalmát. Mafüz Ja- több mint egy esztendje áll a ?. sz.imból; 131 81t! 1e.11, I/4, B. U a O n 8Z8 8V Onyve 
lították ki, Bélyeget még nem nos, Stum István. Szigetvári t���"-2:�:::t�z���� á�·ai:!!�i ����;�Y��lta.'.;..!:rt"'�,;;: Megjelent a Vasúti TudOl'l'lám·06

1 
módsurei: az áruforgalom meg-

ragasztottak bele. Itt szeret- lstt:án, Kocsi Gáspár é,; a ve- e • · · gozók Juu mazAsá<·6J és a. tenne- Kutató Intézet első é\'könyve, A ostt�sa a közlekedést ágazatok kó-
J,énk megjegyezni. hogy Far- lük együtt munkálkodó mú- a jö,· ő ten·eiről. ;,':,1 uuuc�k<násoilc sz=•eze6"e,rol. tudo,manyos l11enny,01 szerkesztett zöu. Jl.lindCLeknek a feladatoknak 

- Ebben az esztendőben sze- 1:12 865/ 193'. 114. A. Az áJ!ain- évkonyv szán1ot ad az lnteut ala- megoldásához rontos ,•uúU és nép-
retnénk a szert•ezettséget 95 vasúti <toJgozó,c 'kineve.:<!f;éhez ri�����b el��tm:��:el�ő�� ��;;:,�� gazdasági. 

ér<\ekek füződnek, 
százalékra emelni, termé.yzete- ;�

,;_
�g�

a
r•::i„u:. atuer egyen- nyo, munkáS&ágáról eredményei- AZ tvkönyv beszimol az inU• 

sen a telj�s önkéntesség alap- 130 909, ui;3. J/J. B. va,,utas Szak- röl 
· zethez tartozó Közlekedési Múzeum 

1án. Ez a szám lénvegében azt szervezet Sportosztalva alá tarto- A
. 

s-'c k·, .,u,·'"~u· ,  ••• oldal ter-
belyze&éröl, gyüJteményelnek állil

jelentene, hogv a= állandóa n zó �portkörök t.erm..,.zetJ.;rö Jedel.::Í. kö;;yv Ísm:;;'eu a vasúti ���%of'a 't.;';l;;"'f�7:fm�-��: 
joglalkoztatott dolgozók 1·al11- :

1
�!�;�talya1naik ut.a:z.álSli kedvez- muszaki- és gazdaságtudonumyi szótár szerke�t-ésér61 és az inié-

1,ienn11ien szm·mtt munkások 128 ;;99/1003. I/7. B. L Szem· y- ��:�:·�-�
1S��t." Áö

�:n�� !!!é�é! ;;:;;:ii::y�!gl��';;�: lennének. ug11anis hai-onta hö- vonat<ik e!.ofu&é. • i!Cet,·e tűt,....,, kutatások eredmt!nyéról külön !alja a J<özólt cl.kkelc tartaJrni kiriilbeliil 80 ki- és belépő11k A7. &l'.li Jo1 ga,mt ,·er,;.eny éf-té.. cikkekben •zámol be. A>< évkönyv- vonatát orosz, francia, német és ran. Ezek ol11a11 i-á ndormada- ke e-,e__ . . höz dr. C1anidl GYÖl'lrY akadé- angol nyelven. telsoro]Ja az ln• 
rak. akik nem 1ud11ak megma- 3· szamból : IOO W./18öt. 1 4• e. miai levciez6 !.lg, eiryeteml tanai-. lé,:et által kidolgo,ott feladatokat, 
, a.dni ott, ahol dolgozni kell. A h�:asztő .,,a,,mun,ká&ok kepz.e.. 

l
a kö1.IekedéSügy1 mlnlaz•er elsó közli a munkat.trsak né-t _, 

Ja ,rnárba11 32 új tag l·érte fel- s
e
1:l.l":1;�Ja�

tio

z1�·r A váróler- hei)'ei'.1!6" írt előszót, lrodalm1 tevékenységét Is. 
réte/ét. m,:;. 1utés<'rel k.>p<-so.tat06 hiá- A l<llnyv tarta1m,b61 em.t!Usre Aa évkönyv újalob eredm6Dyü-

Az említett 86 százalékban r.;-ossi.tcok. méliók azok a kutatiaok, amelyek kel J'Azdag(tJa közlel<edts&udomi· 
100 ?.1/1939 1/,. B. subélye;- az lnlézet tudományOJI munkat.ir- nyunl< irodaJmjt és hoi.z6Jkul a 

·" csak azok a dolgozók szerepe/- Jen.esen u1,a�ó , ·asuta..�k biN>ág-,- salnak zömében úJszenl ön.tiló vasúti közlekedés koraul'Üllitésé-
11ek. akik nemcsak aláírták. a Iá5árál ""6ló 1'<Sl>de;et mód=- munkál, Uyenek: a vasúU talpfák hez a müszakl leJl.esztés éa gaz
belépési nyilatkozatot, hanem , tá51:. -
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·: daságos ürem,'itel leglont<>"8.bb 

már el vannak látL•a szaks-er- :00 ,73/1-. I ,. _B. S""'?9dje,fYei< rend5u,i·ü v�bbítáa " 
g
ő

z- kérdéseinek tisztázása áltaL 

vezeti tagkön11vvel is. Saj;1os, :':rr:;:eine:y,eti J"ln"<tk er\•énytar- moulonyüzemben : wsúti kocsi- A könyv elsósorban a Taaútl 
148 dolgozónak még ma sincs 4, számból : tOO lltl/le;t. I/3. A. csapágyak tökéletesl&és,, a hldro- szakemberek e,s a közlekedéstudo
taysa·gt' ,.;:..,11ve, EZtl' seg,·tltel- 1 A. ' -· �•-08 önkéntes Tamoea•nsi dinamllcal kenéselmélet alapján: mány m(lvelólnek táJékoztat.tsál·a """' • e t"kk___ --�- ké;zü!t, de rn•sol( szátnára is hoz-
ne a s:akszen·ezeti központ. 

[ 
A:ap

. 
ke,.élee 

.
. teréi, tapa.�zta!t la- �u�Portos vonetol< rend=' " fé h 6 

-. 

A NyuJatl 1Eertlirf6nill<sé!lea er6sáramd vUlamos aMtalrhtek IIZót
esctúát és rutározúát vlpl Szekere, Ferenc raklárkeu,16 éa 

S,endrel Lajos mllllkás. 

. . z.a-s1gok m;::gszilnlet.et.e. a köt.úti vasutak tet'Jesítók-éne!l&é- za r. et lesz. mert rövidesen a 
. - Dobos el\'ta_rs ny:latkoza- 101 6&2/lt19. I/.l, B. 'l'én��eges gének meghatározása; módszer a könyvkereske<!éselcben Is megjele-

tahoz csak ann)'1l : a Landler- t, nyugd.lJas vasutas dolgozói< kisfor&a]mü m Uélcvonalak ön- nik. Akik énlekl&lnek a közleke
ben nen1 kezdődik rosszul az ..,.,_á,océ:u 'kilil,l'!l'dl utazalsáru,.< köll$égének megál!apitá&ihoz: a déstudom4ny lránt, nélkülözhet:et
esztendő. Bízunk benne hogv <>abáu•oz.ása. 

va1út tu,·arozót fe!elósségérek len fornlmnun.kához julba1alal< u 
a folyla'.ása sem '!'arad-�l. · ,1�T:.,t:j,1i

1!� ,!����! problémát: a nem ga7.daságos tu- evi<önyv �erzé&ével. 
Bánki Jouer &Zál!:itás! i<e,h·em>en� varozá&ok okai „ esökkent&ük Bal6al Dezsl 
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A SZERKESZTŐSÉG tZE�l 

Ne bélyegezzük meg az utast . . .  

Ne hagyjuk magukra 

eredményese,1 dolg.)znak a 
fiatalok. De ugyanakkor el
mondták a fiatalok, hogy sok 
helyen, különösen kisebb szol_ 
gálati helyeken, mint például 
Tápióozelén, Bárándon, Aszö
don nem fordítanak megfele 
ló gondot a fiatalok nevelé,;é
re, segítésére. Sok helyen 
maga a szolgálati ve2etó azért 
nem foglalkozik velük, mert 
azt tartja. hogy azok elméle
tileg jól képzettek. 

z,. Molnár Gyula, Mesólr.i..,•d. 
.Amennyiben lparenge<lélye meg
szünlk, az uj nyugdfjlön·ény er
teimében - há:d.artl!sl pótlék.'<al 
együtt - IIOD forint eHátásl>an ré
szes.üL láth6 Jguac. !\.la.dara.s. 
Nyugclija :;oo forint lett. Az úJ 
nyugdíjtörvényne� az a pont.ja. 
hogy 30 év után 600 forln!ot irell 
:roly08itanJ„ csak awMa von.atlko
Zik. aJdk 1951. január e'.Sejét kóve
t6en mennek nyu•d!Jba. MolnAr 
Lászlo, Bwlapest. N�,i�dija január 
l-től - háZM'árst p�tlékkal -
a.;o forint. A 103 for!J>.t az 1&39. Ja
nuár hóra szóló lcülönbÖZ.et. , .. arg:a. 
József várJ)alola. 'E:rdekes levelet 
küldőit. Kár, hogy kója nem irta 
ala a ne,..ét. Legközelebbi .,.,._ 
munkbao. közo:ni fogtuk. 

Talán az sem iga::, hogy Jfoa a. felelős mindazért, ami  tö�
tént. Lehet, h<>(Jll Adám volt a torkos. Lehe� hogy Xant1ppe J�• 
ságos volt, csalt az az átok Sokrates volt turelmet!e n. A harci
as amazonokról szóló mese is csak mese. Az is . lel�et

'.. hogy • 
nók csak azért idegesek, há:uártosak, mert m, bunos fer{l.(l1' 
nem értJiik meg a gyengéd női lelket. 

a technikumot végzett fiatalokat 
(:rudó,uónktól.) Ez.en a 

napon a $7,egedi Vasútforgal
mi. Technikum csengóje nem 
swlitotta tanterembe a tanu
lokat. A leli szünet még tart. 
A IY. B. kellemesen fűtött 
tenne azonban zsúfolt. 

Techn;kumot .-égzett fiuk 
és lanyok. ldosebb vasutasok, 
nevelok gyűltek ö:sze, hogy 
megbe;zéljék a III. és IV. 
e,·e.� tanulók háromhónapos 
S?;rakorlati kiképzé.•,ének és az 
hkolát már korábban végzet
tek tapasztalatait Az általá
·nos vélenlény, sajnos, nem 
'sokkal jobb a ikorábbiakná1: 
a s:olgálati vezetök egy része 
még ma is félcállról kezel; a 
fiatalokat. Pedig ha többet tö
rődnének ,·eJük, ha segítenék 
r,. et., az csak haa.onnal jár
na 

:t.s ezt a példák Igazolják 
Az 1958-ban ,·égzettek közül 
�okan megtalálták már helyü
ket az eletben. Szegeden Ab
,-11hám elvtárs önállóan végzi 
feladatát. Debrecenben Lfrai 
Andra,. KISZ vezetó,.égi tag, 
a ,·álasztá, során \' ·�zett jó 
munkájáért emléklapot ka
pott, Ugyancsak Debrecenben 
teljesít szol!(álatot Bánszegi 
Jáz.•ef, aki a páMoktatásból 
mfnt prnpa�an:lista ves7i ki 
a ré,zét Del)recen-Vá.sárté-

J;rdel.-födö fiatalok 

A Va útten;ezö Üzemi Vál
lalat múszaki raizolé.'a és se
gedtervezö KISZ-fiataljai ja
nuár 13-án a párt- és a vál
la!atvezetősé!( segítségével 
1negtekintették a dunakes,..J 
múhelytelepet. 

Feltűnő volt fiataljaink "ér
deklődése minden gyártási 
munka iránt. Ez a látogatás bi
zonyította, hogv a rajz-. illetve 
szerkesztói asztalon túlnö a 
fiatalság érdeklödése, tudás
vág}·a. amit igyekezni kell ki
eléglteni. A látogatás és az 
ottani elYtársak .!'egíl'iége igen 
haszno volt szamunkra. 

Yágó Pál 
Vasúttervero OV. 

reii a fiatalok és idó6ebbek 
egymást segítik a szakvizs
gákra való felkészülésben. Ott 
ahol jó az. együttműködés, 
megbecsülik egymást, ,;zépen 
m� a munka. fgy van ez 
S=entesen 1s, Debrecenben 
is, 

Ahol a párt, a KISZ és a 
szaksrervezet komolyan veszi 
a jövő vasutasainak nevelését, 

A találkozó a problemák 
felvetését illet.öen hasznos 
volt ugyan. de eredményessé
ge csa.lt akkor mutatkozik; ha 
mielőbb �zünik a fiatalok 
mellőzése. s a szolgálati veze
tők úgy ke,-..ellk óket. mint a 
vasút ut-átl;,ótlás,inak káde
reit. 

Sziládi Sándor 
Szeged 

Rablót fogott el egy fiatal vasutas 
A hús?..éves Tupcsia Pál. a 

I 
küló két lábát. és a köziJen 

Felépítményi Vasanvagjavit..i odasietök segitségével ártal
villany�zerel,;je. Szerény. sz:>�- matlaná tette. 
�lma:5, b�ületes embernek I Mint kiderült, a támadó a 
ISmenk , az u�:ien, 

j bün letett előéletű 25 éves 
Ez a fiatal kisz1 ta, bátor cse- Gt1uricza Ferenc mef/,leste a 

lekedetet ha;tott vegre a na- 4_es számú óra- és tskszerbolt 
pokba_':· A_ v,llamos, a1:1e1ynek I alkalmazottját. aki 59 OOO fo
peron3an allt. a Keleh-p3:ya- 1 rinttal sietett a postára. Gvu
udvar . me]let_t �a}adt. a'!nkor 

I ricza a védtelen nötől elrabol
egy n? s_eg1t.ségert lctalt,:,tt. 

1 ta a pénzt, de ezúttal rajta 
Tupcs1a Pal nem ryab_ozott, )e-

1 
vei;;i:tett. u�olt a v1llam-05t·ol es az 1&-

meretlen nő támadója után ve- A r1,11tal kiszistcít dic•éret il-
tette magtt. Elkapta a mene- leti bátor tettéért. 

Xat6 a BVSC 1!"2tHe, u lfJú bi Jl'J'SZ•bri
Uuta.s art"kt=ou tcaNh'•v•kat k · �it�-

- a >tA V lllCY»vomdáb..,_ 
lill:Hies Géaa feh',l 

mo&?atásárót bi7.tOV.:to�:.a t.l<et. A 1. 

mnöki teendők e 'átá91i.t &Una. is 
Boer BéLl.ra bJZUlk. 

Szendrei FrigJ·es, ),lli;,k.olc; Binkl 
J'óz.,et Budapest; suntsa.li 16tvan, 
Gvön.iY6s; JOsmih6k Bób�, Coll
d.ömölk; Vú:nai. László, Peca; Ke
leü MÜSZ&k dolg'O'Lól; Veres J"'
nosné, SWdli�.et; Ntmeth Ernö, 
AJ1<U.•inferv61gy Balt6 Járu>•, 
'.Mlsk.0Je9 V'-;• P'1, Buda:pest. Tot
ka Károly, szeged; AA>WM S.\.Ddor, 
Budapest; Hasznos .József, Göd�l· 
Ui; Jt.ová.t.-.a ISU'án, S7.ob; S7JJUi 
Sindor, Szeg�; LUdánvJ Jóuef, 
Budapest. LeVele!.k,-.t lapunk anya
gához felbaszni!Juk. 

V-ar&& Jfitvin, !\fiskoJc; Urt>i.n 
Jó>Mf, Gy6r: Király György, 
AbOD'.\-�; �ömpJil ('!") Ferenc. Fo• 
JtY6d; xovács 111. lm.r4?. K.i6várda. 
PQna&ukat m„gviu,gáljuk. 

l smer juk meg 

más népek életét 
.... v .... úti Foo,zt.íly MSZBT stet

vezete az etmu.H esztendőben e1·ed
monyesen munkálkodott azon, 
hogy rneg;,,,Mrt"""" a do\gozók
k.;1 mJ.s népek. et&őaorban a ba:-a
ti Sz.o"Jetunió ni'peine,1< éle,ét, kul
túráját és S1'okás.lll. 

s,uvezetunk 1959-ben !, terv e7. 

ilyen és ru.sonló elöadásOl<at. AZ 
év első előúdását, illetve élmény� 
bes'.!a.molój..i.t január J6-án� _Hc.ntl 
Györg-y elvt.ire, &Z MLSZ főtttkAra 
t.lrtotta. 

Honti �lvtAnr, 11<1 különben a 
Vc111UtaM>k nagy ca;.\.i.djába tarto
zi.k, e:ménybeb::úmolójá_�n a 
s.:.ovje�wüóról be:;zt,.Jt le,st.obbet. A 
többi .közölt megemütette. hogy a 
szovjet ernberek fegyelmezel� 
,�sellc.ednc'ie r�erncsa.k az utcán. a 
k.özlei<edesi ján:nűveken, hanern a 
-sportpályák l�tó1n �. A.Zon a 
labdarúgó ntérkó:rhen például. 
arne1yl�en a magym· rsspat 1 0 
a.r.l.nyl>án gy6,ött M06ZJ<"db3n 
mindkét csapatnak �'formán ki
jutott a ..._,/'t>vl, 

A �iek � külföldön Járt 
elóadóinkat� v.a.kosztálY- .. és ()l'!,2-

lályveatóin,ke,t 18 m•érjull: m�j_d, 
hogy számolja� be é.lmén�·e,krol. 
Tenn�esen. rend.ezünlc mor.\6 t<.
mával foglalkozó előadá..o;ok.a• iia a 
,óo;ztáiy új l<ultur·ecmd><'fl. 

Hámor Béla 

Lakáscsere 

- Deoertktém Jl;örvndÖll le ·ó 
ktsmeretu szoba. konyha, fürdö
s.zo?a, .kd.m,ra:; laká.9omat haeo�ó 
na;:yobi> méretúre,. v:.gy szoba hal
losra, 6S,fj\).et: a�ov06ra. �ün _: Rei
tir..g<>< JóZ6ef, Bp„ VI.. Ne,pkóztá.r
s.."1.Ság útja •�- I. lt/a. Telefon: 124 
-.Hl. (Nyugati.) 

- El<aeréblétll 1 n:oba. kGnyhú 

Uj éietet kezdünk! Seglteni akarjuk a _gyengebb ftem.et, 
most és mindörökké. Ezért kortársi és sorstarsi szeretettel, se
gíteni a.k,arással elmondjuk azt, amit lapasztaltuni,. 

Ba.J van a nökkel! A nőkkel? Már megi nt ez a aok_ ezer
éves ál!alánositás! Tegyük hoz:á bátran: a pénztarkezelö nok• 
kel. Itt is ott is panaszt hallottunk. 1\·em nagyot .csak egy ic-ike• 
picikét. Csak éppen ann11it, mint amekkora. !1Z a csepp bizto,i• 
tási bélyeg. 

Jól elt:•égúk 11 nök a reájuk bízott munkát - tapasztaltl.l'k. 
De,-ekasan helytállnak! Bizony sokszo,- tanulhatnának a férfiak 
kitartást, szívósságot és következetességet tőlú.k. De . • . isten 
bocsá' a biztosítási bélyegragasztásnál jó i·oln.a, ha. kicsit ke• 
vésbé következetesen, férfiasan viselkednének. 

El ken adni a bélyeget! Rá kell „csenni'' a. jegyre pontosan 
ú,g11 ahogy csinálják. De kérjük . • •  A vasúti vezetés megparan
csolja. Az elvtársias, emberi szellem elvárja hogy ha az utas 
tiltakozik ellene. nem kéri, azaz nem akarja magát bíztositani, 
mert ,iem fél a i·o�úti ves;;élyes üzemtöz - bízik bennünk -
azt ne biztosítsuk! 

Ne tagadjuk meg ezért a jewldadást. 1\'e átkozzuk meg czz 
utast. Hagyjuk a „cuccaval" és a benne élö optomizmuscital 
e1111ütt bél11eg nélkül elutazni. 

Ennyit akartunk mondani! Nem bélyegezzük meq e:ért • 
pénztárkezelönóket. S:ent a belce továbbra is köztiink de na• 
gyon kérjük, hogy ölt sem bélyegezzék meg a;:Olkat az utasokat, 
akik nem kérnek belöle. - lllf -

- Hl mlllló fonn..,t ford.lt a 
szombathelyi Jgazg,itóság ebben az 
é1,,ben állomások b6>11é.!lére, hlc18k 
é> pályák épit..é.sere. 

- Tiz úJ f!'lknGkocs4t állit for
galomba az UtaseHátó márch.is• 
ban. Az uj kocsik a r)enuetköl.J 
szabvcinyok. tteo.·int k�üinek Eti 

Í.!?Y Man,·arorsz.ág Mi reszt vehet 
ezentúl a nemzetköz..i �tkezök:OOl'il
to1 galon1ban. 

- \'örö l<eres:úes egészség{igyl állom.ások. léte;ü!nek a pályaudva
rokon. Baleset e.se:én segélyt nyúj
tanalc és közremüködnek az utazó-
köLÜ06Cg eg�Z&égügyt eUAtásáb1.1n, 
valantint a betegek Jcórh.á1,ba lrU
nyitásában. 

- Hl ·zonb� tonna szenet ta.ka
rított n1eg egy hón.,p alatt Kas�l 
Pé•ei.· mozdonyve7...etó és fütóje. 
akik a nyiregyháZi fútöház dol�o
zö.inak széntaknrékosság:l ver&e
nyében ezzel az eredményüklkel 
e:sö helyen vanrw.k. 

- A nyári menetrend-te-rYezriet 
vitatják meg janu&r ,·egé-n é& tcb
ruár e�ején Buda.J)e6ten és a na
�obb vidéki gócpontokon. A Vi
tákra a MAV meght,ia a taná
c.s<Jk. n· �yüzem.l< és az lskolál.: 
ve,ut6it bi véleményüket meghaU
ga4va álh jak össze a ny r1 me
netrend<,(. 

- 108 e.�ztendös a miskolci TUtH
áll-omá:a. A máJ\16 j:4-i 3ubi!eumra 
mi.l:�:: ! ' án1Q;t ie-:t� a dolg<,
zok. Vál'altál� a-z éHlzem-t�nve
ro:.. 103 a.za.,,.� tc�jesitését. 

- Tize-nhét Tasúti •irny'fonaJ forg.alm&t tanulmán,>·oita a v�sut.t 
Tudonianyos Kutató ln Lé?et. Meg
állapi\ otta, hogy ezek köl.01 nJ• 
hán')·nak a napi áruforgal1na nein 
éri el a 20 tonnát, az utasok �
ma mindössze 30--10. öt vonal 
sorsáról a közeljövóben döntenek. 

- Kimagasló eredmén:yt erte.k 
et a szolnoki futóhi,z. Kl�Z-.tlatal• 
ja! a takar ko:ilSág:t mozgalomban. 
A múlt évben :;z:; ezer forint meg
ta.karitást értri< el éa eael a lt.í:6-
hu:d t1ata1ok or,tágos va·senyé
ben a má60dik helyen vé:ezte:<. 

- Hét.sz.áz tonna szf'net takan• tottak meg Ulév alatt a UlaC8erszegi fűtöhá.z dolgozol. MotorolöJ• 
ból kilenc százalé.kOb a megtakari„ 
!.ás. 

- Va.súU aluljárót lpitenek Sió
fokon a Sió-csatorn. mellett leY6 
szűk V3bűti átjárónul. 

- 140 OOO tt>nnával több 
ezállitott a tervezd,tn, 1 az 
es.1:tendoben az. orosz..lan •i 
,ági ,·�sut. 

sze.nee 
elmuu 
&az.da• 

GózmGzdonyok Javttisibos 
szük.Séges gOLh.engerekrt g-)·á.rta• 
nak a Lan<Her Jenő Jármtljavuó 
kaz::i.nkészitoi. A M,\VAG mUhe
lyeibe.a a d.1ese!esíté61 program to
vaobi fejlec;:ztése miatt U�l·anls a 
gö7.lnozdon:,·javitbt, ; a hen-;er'kl.
&titést megszilntettfék. 

- Elérte az élüze.m�zintet a .szol
noki vasutallomás. KülönÖ6en -+ó 
eredményt - 107 százailko:, ter"\� .. 
t.eljesitést - értek el a koeöli..iha ;z... 
ná�ásban. 

föberleti lal<A!IO<nat MA V ;zolgá
lati 1 szoba komt0l1.os lál<á.;a-a A �Meeenl VSC köz� (csalC beltefületen), Költilzköd""'- S k ' ' k  .f. [ �� s,.�� to�t� ix:::=; fizetem. Halma; Béla, Bp„ VI., zakszervezeti a twa tan,o '.1.rama a SaY u•.ca 56. J 

A sportegyesületi 
vezetőségválasztások hírei 

s:.>ik.a.t; vl,.t.toi.t k�-dé.llre :is vá- L d T • 
�'::�B•��i;. n;é'"b�� "i!"'�-.1� 

--<>-- a an ler Jármü1avítólxui 
:;�..a.� �=ok�� 4 Óra 27 perC Az ellenforradalom leverése 

I 
A hét tanfolyam kozül kettő 

til2'1.e ki c&-..1 a Ja� .,,..k- , • • ! S,a tobb mint S7.ázzal g:; ara- - a �izalmi é,; a t:,rsadalom• 
c�tá.Y e, . A WZ&Yű!"'","' . �og,i,al a be1arah 

I 
podott a szak,;zer\'ezeti aktf- 1 biztos1tási - január :!3-.1n 

��:!��:�: =��P�t ,ák sruna a Landler JarmtiJa- meg.tmdódött. 
A , asutas 'POrtegye.-;ületek

nél januur 13-én kezdódte!, 
meg a vezetoségvá!a.sztó köz
gyűlések. Az idén 78 egyesü
letben vála.sztauak új vezető
séget. Az eddig megrendezett 
,·álasztások egy-két kivételtól 
eltekintve gondos előkészítés 
után, eredményesen zajlottak 
le. Sajnos olyan esetekkel is 
találkoztunk. ahol a kitüzött 
,·álB.l>ztást elhalasztották. mert 
a tagságnak fele sem jelent 
meg a közgyülé,en. Az eddig 
megtartott választások ta-

pasztalataiból egy e okorra 
valót gyűjtöttünk össze. 

A Töttl<véo SE ianuár 1,;..e,n az �ki J .... nnüja'\'iló .K.LSZ-h��·.:.s.egében IUlotta Ye,;eóöségv-ó k0i:g'l�úlé;é:, am.e13-�eai min.1.er.v 1i60 .t<i Je:en.t n-. kö:z,tü.k a 110 eves Bolonyat .Jen� báa&i, ao; egyesület egyet,:""' é!lő. 8Jla.pitó tagja. Boér Bfla, a 11Tör.1·· el..nök:e &TAimOt!t be a.z e.múlt két. él1lben vé.tze'.t m'.lnká.ról.. az; eRrt eredm,,,.Sny6l<rol, ma.la felsorolta azo.lcnak a �ml -.::ti .:.1kna.k a nevet. 
kl< nagy hozú..-t-, tüttlrne
sen neve!lk .a .sport.o.ló1c..at . .  � A 
kö� bJza�at &2.avazort az uJ v� k és t>o8cozot!al>b te.-

Fiatal vívók csapatbajnoksága 
A szakszervez.c·· me.lett működő 

1 
n\o szakbizottság 1938-ban csapat-
bajnokságot irt ki a va';Utas vívó-
1..;anpóUáe részére, A CSB meg
rendez,!,;e helyes kezdeményezés 
,·olt, Különösen a tizenkét vidéki 
szakoe,ztiilyban verse,nyző fiatalok 
feJ16désé ..,.gítette elő. A baJnol<
sigoi a �L\V Hódmezövás,rhdyi 
:'\ITE lG-11 éve tehetséges fiata
lokból iJló csapata nyert.e, veret
lenül. 

:\IAGYAR V SUTAS 
A ,·aautaeok Szakszervezetének 

JapJ.a 
Szerkes>-tlieég: 

Budapest, VI.. Benczur utca 41 
Telefon: 

l"C-184, ilzeml 24-U, 3&-80 
Mel!Jelenik havonta kétszer 

szerke3"t! a szerkesztő blzottság 
Terjeszti 

ft • 'épszava Lapkiadó Vállalat 
B-ida.pest, VU., Rákóczi út 31 

szikra Lapnyomda 
F. "·' Kwcsar Mlhá:;v 

A bajnolml.g Yéfet'ed.ménye: 
1. MAV HMTE 
!. Szolnoki MA V 
3. Debrecen! vsc 
4. BVSC 
li. Swmb. Haladás 
6. Kaposvárt MA V 
7. Szegedi VSE 
a. l'ápal MA V Petőfi 
9. Tapolcai I.IA V IAC 

10. Kesztheiyl MAV 
11, Pécsi VSK 
12. Szentesi VSC 
13. Slófold VSC 

100:40 2oC 
93:51 20 
84:48 20 

89:55 18 
114:30 16 
tl:54 lS 
84:61 10 
61:71 t 
J2:92 7 
4-1:100 i 
37 :60 4 
111:96 4 
U:102 2 

A sportoctály az Idén is lrupa
rendnerben bonyolítja Je a fiatal 
vivők csapatba1no.kságát. A ver
senyklirás január eleJen ellté6ztilt. 
A tavalyi tapasztalatok flgye1em
bevételéve1 szal<osztályaJnk 1959-
ben .is egy vegyes csapatot nei;ez
hetnek. A telsö korhatár 19 év. 
Mint érdeke;,;éget emlltjO.k, hogy 
cal< III. oulályú, IIJú•id és r.a:tt
engedflyes fla.talok. Indulhatnak a 
baJnokdgban. Ha vul<u<t bajnok
ság közben elért a rrulsod06Ztályú 
szintet. a következő találkozón már 
nem indulhat. A CSB-t az országos 
ViYó naptár figyelembevételével 
Budapesten rendezlk meg, A csa
patok körmétl<6úst vívnak egy
mru,,saJ. 

�-- . tőb-.örös magyar ba. ";r.oJt 1'elzo" elo"tt vitóban. Uegtisztelő feladatll- A bizalmi fanfolyam elso 
111""'·" ,--.ie a Debr6Cltt>L vsc- gyakorh,t hiányában nem min- elöadása a &zakszervezet 
b:.: ót.ól. aki � el:e ..,.,..._Oi,j,ja, 

1 

ka t azonban a képzettség, a 
nek. Január 12-én a 4764. sz. vo-

dig tud�ák közmegelégedésre szerepéró1 és feladatáról 
A Sopr?� VSE l<öz,ryQl�én P>ere natnak voltam a. von�tv_ez�tó- ellátni. Ezért helyeseljük a kö- szólt a szocializmus épité-

::,,,�v =��-�tú::, je. Ferenci:ár_?sbo! 3·2a . 
ora,-or 

zelmtiltban indult aktivista- sében. 
h� a szaacvonaU ,·e-.rtbk az. el- in.Iultunk es J.4o _orakor e��ez• tanfolyamok rendszerét. Következő előadásaikon szó mú.t két éVl""'1 nem segite,1& az. tü 1k Köbánya-K,apest beJara-

Külön csopo,·tban tárgyal- lesz a bizalmiak jogairól ls �Y<;Sűlet mu.nlkiáJát. Kevés ....,. ti jelzöjéhez. I nnen s.o7 óra- nak feladataikról a bizalmiak, kötelességeiről, a párt ,·ezető �'.�gÍi1���t1;".� ;!d;!v�E

e�..= kor indultunk tová_bb. A.zt . hi- a bér-, a munkavédelmi, a kul- szerepéról. a munkáshatalo,n sület eredmén.'I' :ebb mUIIS<át vé- szem, ehhez nem 15 szukséges túrfelelösök. de rendeznek újí- erősítéséről. továbbá a dolgo,iezhe.ine. ha ,:n;nd a sz.a.cvon� a magyará7..at. . . .. • tási. munká. ellátási és társa- zók élet- és munkakörülmévezet.ö.k. _ m,nd • !':clregroett l
_a� Hogyan be.szelJunk az aruk, dalombizto,;ítási tanfolyamot nyeinek j,wítasáról, kulturális ��:' !�t�ha�!"��t� kocsik mi�ló_bbi �e!l�eltetési 

I is. ne\'elésükról. eée mlllllkádához helyre valo Juttatasarol, ha 1 • . • 
· • egy-egy be,iárati jelzőnél 2- , Kethett-nkent. negy_ al_ka- A társadalombiztosítási fe• 

A szeredi VSE 1<öznúlé!éi -,i·e- 3--4 órát feltartóztatnak. 
1 

lommal tartanak eloada,-o- lelösök tanfolyamán ré..zlete• dd•!eg l->nw.<' 1a-ra tü>.tü k:. Csak akkor valósul meg a kat a tanfolyamok hallga- sen tárgyalják majd a nyug-
�:;;_";,oz� 

1
•t,�!� :z'e 'i,

0
;: menetrendszerinli közlekedés, tóinak. díj rendezéssel kapcsolatos te-

:a=oHá-'k. FoLUtta! skerlllt leoo- ha vasutas s1.ivvel, akará:;.,al Az előadások után alkalom endöket. Azért is szükség van 
nyolil9;DI. _bár. " . szakosztályok összefogunk és harcolunk az nyílik at·ra is, hogy a hallga- erre, hogy a szakszer\'ezet ak
=�'�: J;;""z' :fö�ru�" : ilyen lapiságok ellen. _ tók 1;1egvi�s.,ák «:<idig! . mun- tivái megfelcló tlíJékoztatá,t 
aital.á:n nem tü:u-öz!e, 1,ogy a A!>-zalos Sándor vonal\·ezetö, kamódszereiket. k1c,erel3ék ta- tudjanak adni a hozzájuk for-
Tisza-parta V'ár<lb leJ!ll.lllyobb Bp. Ferencváros pasztalataikat. dulók kérdéseire. 
sportegyesü'et.e 1a..rtotta -á:asz-.. 
t.isá.t. Fbl>óa arr„ lehet kö""lrez-

1

:�♦H $ 6 1$$1M,111$1$11111 itt 111 �H-,�l-»-N#;
U,tnll, hogy az egy-U.:<>t v,e,z,etöl ,é,; 

� �,,d;,1;;'!':������ te�1t u ó F ú " A s n A :-. ü J í T A s 
9Zll1<ál>en. • 

Bl-ké8csabán !S e.maradt a MAV 
G:ri;:

_ 
� ® Bocskai jan'li '!" lö-re te,:vczeut � � kö•,iyfj:ésP. l!l'm•raót, met a fl!r-

fl kézilal><Ll.zók "" a tem-.étue1Já- ct'í!h, ró:k, al!aik k.ö1.ö1.t ·g 1kad va&- � u.l.ls. n�m Je!oen:ek meg, fcy a 
k.<>l'gyil:.és nem vo!:&. b.atározatiké-- Q .... TM.I. 
P<'<'I. Mint icideriilt, a ké'"1al>d&- --
zólk a'.lért mara<Malk távo1-. mert 
asz elnö."lQséig a múlt é-v végdl nem 
tudta l<!elléititent an-ya• i11én,ye!i
ket. a terméuetiár6k pedig 1958-
ban nem lka!)'bak oza.1>6.dJ<O!n•et. 

I� lre<h-.<ért; meg ke'lll :le
gyezni. hogy e2>ért az e:in.Ma,ég 
nem hlbá?.talha.tó. Ha a l<éala.boo-1 
zó'k jobban ga,ulállkod :lak é,i 
koltségvsetl'5lik'kle1 és nem marad- · 

� :i�sar,,�ta,k toti������ ._ _________ _._ _ _;,_.....,....,__:>,_,..j 
�- öen......,...re a két .57.akomtály - 'll-11 tessék! Kijöcök ebben • h,degben. t.avo:marad -:.a a k;ö-z.,ryu'éerl)l egy- ·z · zz · 
�:ta''n ,,..m ""' ezbető apo, tezenl y va toe enőrz.esre, a erre el.kan·ya,-odik oda. 
C9é,ol<edetnd<, :t ahol n.incs is vágán11! 

Kerekeke.n jár0 fúthelö örhtí:: cáltó- éa 
váganyelle11órzé�ek megtartásá1·a. 
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Válaszul a XXL kongresszus határozatára Az igazgatós6golc. 
egymásközti versenye 

A Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XXI. kongresszusa 
felemelő hatással volt a ma
�ua r vasutasokra i.s. A Szer
kesztőségünkhöz érkezett nagy
s�ámú levél tartal1)Ja arról ta

n úskodik, hogu vasutas dolgo
zóink is részt kérnek és vállal
nak a boldogabb jöt:ő épitésé
i>ől. 

A Keleti pályaudvar 

dolgozói úgy határoztak, hogy 
a kongresszusi munkaversenyt 

Budapest felszabadulásának 14. 
évfordulója tiszteletére - to
,,ább folyLatják. VáUaMák, 
hogy jó minőségű munkával 
minden tetvtényezőt élüzem
szinten teljesítenek. 

Azt is megfogadtak. hogy az 
állomás külső és belső terüle
tét tisztán tartják. munkájukat 
balesetmentesen végzik, nagy 
gonddal őrködnek a társadal
mi tulajdon felett és szoros 

kapcsolatot tartanak a társszol
gálati ágakkal. A Nyugati- és 
a Déli-pályaudvar doJgozóit 
versenyre hívták. (Vass Lajos 
leveléből.� 

A Szolnoki Járműjavítóban 

helyett 1 574 OOO forint érték- 1 csak a rendeltetési szakasz ál
ben óeska és OH-anyagoikat l lomásáig_ hanem a vonat célál
használlnak fel. A T,a;n.ácsköz- k>másáig továbbították. Ilyen 
társa,ság 40. évfordulójának vonatot továbbított január 29-
tiszreletére 393 600 forintos én, 30-án balesetmentesen, me
megtakarítást vállaltak. A se- netrend szerint Tubol11 István, 
lejtmentes munkára is nagy Farkas Ferenc és Kiss István 

1 gondot fordítanak. (Hegedüs vonatkísérők brigádja. A kez
József leveléből.) deményez.és a KISZ-fiataloktól 

u1dult. (Leiti Ferenc leveléből.) 

Az 1958 december havi e-red
mén11ek alapján az igazgató
ságok hel11ezési sorrendje a 
következő: 

1. Pécs, 
2, Budapest. 
3. Szombaithely, 
4. Szeged, 
5. Miskolc, 
6. Debrecen. 

A Hídépítési Főnökség 

vezetősége, pártbizottsága és 
szakszervezeti bizottsága a 19. 
számú építésvezetőség dolgo
zóinak kezdeményezésére ver
senyre szólítja a főnö� va
lpmennyi doJ.gozóját az első fé>l
évre. 

A versenypontok a követke
zők : A féléves terv teljesít�. 
az önköltségi terv 2, a terme
lékenységi terv háromszázalé
kos túlteljesítése. 

Az;t akarják, hogy valameny
nyi dolgozó mielőbb szakszer
vezeti tag legyen. 

A főnökség a három első 
helyezettet 3000, 2500, illetve 
2000 forinttal jutalmazza. (Mü!
!E-T János leveléből.) 

Pécs állomáson 

A szovjet film és könyv ünnepe, előadások, kiállítások 

a magyar-szovjet barátsági hónap alkalmából 
A február 18-án kezdődó 
magya-r-szovjet barátsági 

hónap 

több új szovjet könyvet je
lentetnek meg. Ezen túl a 
szovjet és orosz irodalom re
mekeiből a fővárosban és vi

gazdag programjának kétség- déken könyvkiállításokat, iro
telen a szovjet film ücnepe dalmi esteket és ankétokat 
és a szovjet ünnepi könyvhéc rebdeznek, Az ünnepi könyv
lesz a legkiemelkedőbb ese- hét bevezető aktusaként feb
ménye. Emellett természete- ruár 22-én Majakovszkij-em
sen számos előadást és kiá!li- lékestet rendeznek a fővárosi 
tást rendeznek a fővárosban Irodalmi Színpadon. 
és vidéken egyaránt. 1 Hosszú lenne felsorolni az 

A február 19-e és március ünnepi könyvhét alkalmá':al 
11-e között megrendezésre megjelenő legújabb szov3et 
kerülő szovjet film ünne- könyvek címét. Néhány érde-

pét kes könyvre azonban felhívjuk ' 
a könyvbarátok figyelmét. A 

a januán te1·melési tanácsko
záson úgv döntöttek a dolgo-
zók, hogy egész esztendőre a párttagok és a pártonkívüliek 
meghaitározzák a munkaver- egyaránt nagy figyelemme1 kí
seny föbb célJdtüzéseit. sérték a XXI. kongresszus ta-

ÉVj tervüket határidő előtt nácskozásait. Ünnepi műszak 
1dván.iák te1Je.srtef\r. At. év hat- keretében bizonyították. hogy 
ralevő részében 1416 egység- egységesen kívánnak tevékeny
teljesítményt teljesítenek ter- kedni a szocialista tábor erősí
ven felül. Termelési tervüket tésén. 

a m� k?,ráb_ban 
. 

bemutatott 
többi között kapható lesz A. 

nagys1ker� fifrne� mell<;t.c a 
Kuznyecov: A legenda folyta

s:wvJet f1lmgyartas _legUJ�bb 
t '  N Ad�mjan · A jereváni r:_mekeJt is �egt<:kmth_eti a 
1:�. Ny. · csuko"vszkij: Egy ko�seg. Az e_n. draga par�m, 
lány. szerelme, Lermo-ntov: A 

A felkegyelm:t, A „  kapita-r;v 
démon Lev Tolsztoj: Családi 

lánya. Tenger�.szrevu. ,HaJtyuk 
boTdog�áa L6cisz: A halász tava, � c:wdala.t-Os· k� �m<!-- . . • ·. .. • · · -

új szovjet filmalkotást is be- fia cimu konY1 e. 

mutatják filmszínházaink. 

A szovjet könyv ünnepi 
hete február 21-én kezdó

dlk. 
Megjelent az új F. 2. · 102,6 száza1ékra. termelékeny- A sok nagyszerű felajánlás 

ségüket pedig 2.5 százalékkal közül hadd említsük meg a vo
kívánják emelni. 

1 
natkísérőkét. Az ünnepi mű-

Vállallák, hogy új anyagok szak alatt a vonatokat nem- Erre az alkalomra kiadóink A forgalom lebonyolításá-

Ünnepélyesen adták át a KPM Vasúti Főosztálya és a szakszervezet 
vándorzászlaját az igazgatóságok versenyében győztes 

Pécs, 1959. február 12. 
Az ünnepség kezdetét 11 

<Órára hirdették, de már 10 óra 
után sűrű sorokban érJ(eztek a 
vasutasok a Pécsi VSK torna
csarnokába. A tágas teremben 
mintegy ötszázan gyültek 
essze, hogy megünnepeljék a 
nagyszerű győzelmet az igaz
gatóságok verrenyében a múlt 
év második felében elért első 
helyet. 

A széksorokban a nagyobb 
szolgálati helyek szak-vonali 
vezetői, a pártszervezetek és a 
szakszervezeti bizottságok 
képviselői és a különböző szol
gálati ágak legjobb dolgozói 
foglaltak helyet. 

pécsi igazgatóságnak 
vonatok átlagos terhelésére, az 

l 
Kiváló dolgozó jelvényt 111 ,  

önköltség csökl«mt_ésére és a kiváló dol.gozó oklevelet pedig 
balesetmentes szolgalatra. 287 dolgozó kapott. Hogy ér-Az igazgató beszéde után demes volt a pécsi vasutasokPécs állomás és a fűtőház egy-
egy dolgozója állt fel és be- nak 1958-ban haricolni a jobb 
jelentette, hogy mind az állo- eredményekért, azt ez a be1� 
más, mind pedig a fűtőJház sőséges ünnepség bizonyította 
dolgoz6i elhatározták: túltelje- legjobban. Hiszen a vándor
sítik 1959. évi ter-vwket. zá.szl6 és a kitüntetések, ok-

Az ünnepség vidl§m kultús-- levelek mellett mintegy 270 
műsorral folytatódott, majd ezer forint került szétosztásra 
utolsó aktusként került sor az az igazgatóság 210 legjobb dol
igazgatóság és a legjobb szol- gozója !között. Nem vitás. rá
gálati helyek kiváló dolgooói- szolgáltak az elis.merésre, a 
n.ak a jutalmazásárn. jutalomra. 

ban részvevő dolgozók nagy 
feladat előtt állnak ez év ele
jén az oktatást illetően is, 
Megjelent az új forgalmi uta
sítás és nw.gilrezdté11r az okta
tását. 

A modern vasúti technika 
igényeinek megfelelően elké
szített új F. 2.-nek a font.ossá
gát és szükségességét a. dolgo
zók jelencős része megértette. 
Felelősségüket átérezve fogtak 
hozzá az utasítás tanulásához 
a budapesti igazgatóság terü
letén dolgozók. Ezt bizonyítja, 
hogy számos állomás forgalmi 
dolgozói versenyi� hívták 
egymást: melyik állomás kol
lektívája készül fel jobban a 
vizsgáztatás·ra. 

Az igazgatóság örömmel üd
vöz.li a dolgozók kezdeménye
zésére indult tanulmányi ver
senyt. 

Fejes István 
Budapesti Ig. III. osztály, 

1 1  órakor az elnökség tagjai 
is elfoglalták <helyüket, majd 
Kincz!i Józ·sef elvtárs TB-

A vasút első dieselüzemű fütöháza 

elnök megnyitója után meg- Az arra utazóknak bizonyá- - Mi.lyen vonatokat továb-
kezdödött az ünnepség. ra már feltűnt, :hogy a rwkosi bítanak majd a fú,tőházhoz · 

A KPM és a szakszervezet fűtőház mályen üres, szinte el- tartozó dieselmozdonyok? 
vándorzászlaját Bangó Sá ndor hagyatott az utóbbi időben. Ez - A dieselek személy- és te
elvtárs adta át az igazgatóság azonban csak látszat. mert a herforgalomra egyaránt hasz
vezetöjének és további ered- valóság az. hogy e „kihalt" fű- nálhatók, sőt. a gurítódombo
ményes munkát kívánt az tőháznál új, nagy feladatokra kon is jól beváltak. A diesel
igazgató;,ág valamennyi dol- készülnek. Itt lesz a MAV első vontatású vonatok nemcsak 
gozójának. Gróf József elvtáa-s dieselüzemű jűtőháza. Rákos körzetében hanem Bu.
a szakszervezet elnökség-e ne- Látogatásunk alkalmával Fá- dapest valamennyi nagy állo
vében köszöntötte a győztes bián Béla elvtárssal. a fűtőház másáról. illetve állomására 
tgazgatóság vezetőit és dolgo- személyzeti vezetőjével beszél- közlekednek majd. Előnyük -
tóLt. Ezután Tóth József elv- gettünk. ellentétben a gözösökkel , 
társ. az igazgatóság vezetője - Mint látható, gőzöseink hogy szerelésre nem kell be-
mondott rövid beszédet. elköltöztek, hogy helyet adja- térniük a fű'töházba. Például : 

korszerűsítés útján haladó vas
út szolgálatába - fejezte be 
nyilatkozatát Fábián elvtárs. 

Az ígéret valóraváltásának 
előlegezett biztosítéka, hogy a 
rákosi fűtőház dolgozói eddig 
is az élvonalban jártak. 

Kovács József 

Felhív6s 
bajt6rsi találkozóra 

- Az el.sé; hely és a v4ndor- na,k a jövő korszerű vontató- ha egy mozdony megérkezik a A VI, hadosztály vörös roham-
Zászló megszerzése nem volt járműveinek, a dieselmozdo- Déli-pályaudvarra, ott esetleg zászlóalj (aradi különítmények, 
könnyű feladat - hangsúlyoz- nyoknak - mondotta. - Már üzemanyagot vételez. és tovább huszárok, vadászok, tüzérek), v.a• 
ta a többi között. Az is megkezdődött a régi mozdony- szolgálatképes. A mozdonyok !amint a 33. aradi vörös gyaloq.. 
bizonyos, hogy az 1959--es esz- szín átéipí1ése. Márciusig kö- és a személyzet vezénylése Rá- :z�:t;';Jt

_
ka�':,7;�,��lk a1':.;!;,,� 

�endőben még nagyobb lendü- rülbelül 40-42 darab diesel- kosról .!örté_nik. frontszakasz harcaiban részt lettel kell dolgoznunk, ha azt mozdonyt kapunk. Az év vé- - Buszkek vagyunk arra, vettel<, közöljék címüket Popav 
akarjuk, hogy az éum ma-rad- gére ez a szám megkétszerezö- hogy nálunk létesül az első Pát volt zászloalJ. par�ncsnokkal, 
junk. Mindenekelőtt f_okozot- dik. A számok mu��ják

:. 
�o� diese)-fűtő_ház. Ezt kitünt�:és= r:t:,r:1, Ju�iiei:;:::

1á1
��! e�l 

tabb gondot kell forditanunk az 1959-es esztendo fú,toha-
1 

nek erezzuk. Valamennymnk 
I készítése, az 1 91 9-es ""41ménye4<

a menet1·e;1�szerűségre, a 
J 

zunknál milyen fejlődést ho- i:ievében Íf:érhetem . .  h'?g_y leg- �•"· élmény�knek egr1>eqyaJt6se 
kocsrkihaszn.alasra, a teher- zott. 3obb tudasunkat allit1uk a es feldolqo.:asa �elJábot. 

..J ,.[ 
WILJIA!li 

RV/JEt tef2 

A vas1ít berub.izása 7 é• alatt UG-115 milliáro rubel lesz. 195%..f' 
1&58 1<ö:i:Mt 5&.3 milliánl rubelt for<litot'31< ilyen célra. 

, "'1 alatt l!, m:11116 � éi,111, liibb mint :a szovjethatalom "" 

A ttst1ti teherforgalem t,H-19f5 1<67.Ött 3!-f3%·kaJ emelll.edll<, 

A mezőga2C1ast11 term.iét! a T éves tent véré.re eléri a jelenlegi
nek 1. 7-szeresét, 

ffl9-19t5 fv'd<ben a �olM<&t 2.3119,INMI sukember hanla el, AI 
elmúlt 7 é'v alatt J.700MI aakemben képez- ki & föislr.olákon. 
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A pily111dnri h1ngosbemondók 

érthetőségét sokszor kifogá
solják. De talán néha jobb is, 
ha nem hallható a bemondott 
szöveg. Sok helyen ugyanis 

_, ,Nelt.e,n ,,agy örömet okoz, 

ha másokon segíthetek"' 
nem t.öródnek a szabatos és 

portjával é,; juttatta el az helyes kifejezés mellett az ud-

1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  . . .  

._ Nálunk ;61 dollJ(1fflak a 
bizalmiak, minde,i hónapban 
pontosan beizedik a tagdijat. 
- Nem egy szakszervezeti bi• 
rottsági elnöktől kap ilyen vá• 
l.:szt, aki a bizalmiak munkája 
iránt érdeklödik. l\leg]epó ez 
a válasz. Meg!epó a:r.ért, mert 
szinte úgy tűnik, mintha a bi
zalminak eg:iéb feladata nem 
lenne, mint a c.oportjába tar
tozó szakszervezeti tagoktól 
beszedni a tagdí.iat. 

s:tfllai miatt nagy bajba ju• 
tott a család. A bizalmi azon• 
ban IJem hagyta cserben őket. 
Javaslatára a s?.akszervezeti 
bizottság ejJylk gyereket údül
ni küldte. Egy másik kislányt 
a Kapos\'ári Leányneveló In
tézetbe javasolt felvételre. Sze
mélyesen irta meg a kérelmet 
a 3. szakosztályhoz. Ez is si
került. 

Kocsisné hamarabb felgyó
gyult, mint férje. S hogy a 
gyerekek ne nélkülözzenek, 
ugyancsak Windhofferné ja
vaslatára a. múlL év ösllén fel
t·otték takarítónőnek az állo
mi,�ra. Kocsisné azóta szak
szervezeti tag, s férjével együtt 
Windhofferné csoportjába tar
toaoo 

Mlitlk1iclő ut•n sem rest 

i!dillésl felelősnek. Segély- v..riassággal sem. 
ügyekben is körültekintóen jár Okulásként egyetlen példát 
el. Környezettanulmányozás említek. Februilr 11-én Nyír
nélkül egyetlen esetben sem egyházán az 1706 sz. gyorsvo
javasol senkit sem segélyre. nat érkezése után (de íeltéte

VA LA HA ÉS MOS T 
Írta : A Simoens 

Amikor a szakszervezeti bi- Jezhetöen máskor is így mond
zottság irodájában a bizalmiak ják) ezt hallottuk: 
munkájáról beszélgettünk, - Az utazóközönség menetWindhoffernéróL úgy véleked- jegyét a kijáratnál adja. le, 
:ek az elvtársak, hogy_ nem- vagy továbbutazásra érvényes igen akad olyan problema - jegyét mutassa fel! természetesen, ha az ligy nem 1 . . • • _ • 
szabályellenes -. amit ő ne l\h lenne, _ h� sziveskedne
tudna ellntézni. Ha napközben nek egy k1cs1t udvariasabb 
nem sikerül munkaidó után formában kérni ezt? 
keresi fel az ' illetékeseket, de Ne feledjük. hogy az utasok 
intézkedik. vasútunlt ügyfelei, akik iránt 

A két világháború között 
történt. 

Sok tízezer mag11ar ,/'llerek 
került külföldre, hogy megme
neküljön a nuomortóL és az 
éhségtol. El lehet képzelni, mi 
ment végbe a s:iilök szívébe,,. 
akik nem tudták etetni. ruh,íz
ni gyermekeiket. és arra kén11· 
szerültek. hogu az ismeretle,1• 
be küldjék óket. Ebben az idó
szakban Horth11 és fasisztái riak 
Maguarországa i•alóban a sö-

- Ha valamit sikeriil elin· nem mellőzhetjük az udvarias 
téznem, jobban örülök mint az, beszédet és tájekoztalásl. tét nyomor országa 

-��lt. 

akin segítettem - mondja. - K 1 . f A gyermekek kozul s�kan 

de nekem IUIQU örömet okoz. ------ munkascsa!a�:>knal helye::.t�k 

rctettel -i:ette körill. A 'kis!,int, 
is nagyon szerette a „belga." 
sziileit, és az eayetlen go,1d, 
ami kicsi az!L•ét nuomta. uz 
volt. hogy olyan me.,sze colt 
iga.zi szűleitól éa szülőföldjé
től. 

Nem sokkal a másodtk i:ilág• 
háború előtt a leány hazatért 
szülőföldjére. Örült szülei t•!• 
swntlátásának, ,négis bánattal 
telt szívvel hao11ta e l Oscar 
van Doorn családját, ahol tíz 
évet töltött. 

Persze ez.t a jelenséget nem 
lehet általano. ítani. Szép 
számmal találhatók olyan bi
zalmiak · . akiknek - amellett. 
hogy a munkában példát mu
tatnak. ponto,;an elszámolnak 
a tagdíjjal - arra is jut. ide
jük. hogy segítsék a sza"kszer
vez.eti bizottsá� munkájilt. tö
rodjenek dolgozótársaik ügyes
bajos dolgaival.  Nos, ezúttal 
ilyen bizalmit. szeretnék bemu
tatni az oh·asónak, 

Nem tudom ki 1togy i•an i-ele, ovács ozse 

I 

jöttek . Belgi}lmba._ Jó részüke� 

ha. valnkin segít hetek. Pedig el. Ezek . kozott rolt egy k_'. s-
Decemberben Rémi Antal de sokszor előfordult már LAKÁSCSERE lány, akit eau Courtrai kor-

vezető fóraktárnok kérésére hogy népszerűtlen feladatot i; 1 
nyéki . (Flandre Occidentare 

l\fagyal'országra. való vissza• 
térése után is állandóan leve• 
lezett a Doorn-családdal, akik 
még a remén11ét is eli:esztet
ték. 110911 ralaha l"ÍSZOlltlát
hatják magy:zr lányukat. Az 
idő múlt. ismét háború ráz• 
kódtatta meg a t"ilágot. de • 
lei·elezési kapcsolat továbbrci 
is fennmaradt. 

Akire mindig lehet súnlítai 
járta KI, hogy megkapja két év el kellett végeznem. Sn azon- - .Elcaertlntm i szoba, komfor- t".rtomany) belga. vasu_tas csa-
ó a esedékes bundáját. Egy ban azt tartom, hogy nem le- ,tos, háztartási aramos, 5f torl:1t !ad fogadott be. A kis m�
másik dolgozónak a kislánya het ;ó bizalmi az, aki csak a �i:t':,s1:a�"�Ja�!:����ibbf;a

b:·a���= gy�r 1��11,t ol11an szttr�tette� es 
elhelye21é�ében segédkezik. Az könn111i. a népszerű feladatokat lő ,·an. A költözködési költséget gyong�dseggel for,_'!-dtak, mrnt-
1959. évJ üdültetési tervet is I végzi el, aki nem szívesen se- megtérítem. Telefon: 29:>-709 (7-Jj ha. saiát g11ermek1'k lenne. 

Win.dhoffer Kálmánné Gyór
lillomás kereskedelmi szolgá
la lnál mint VÍ.SSZl'.tei·eső dol
gozik. 01 é,·e bizalmi. Azelőtt 
tai-,adalmi munkásként dolgo
zott. É,·ek során sok hasznos 
tapasztalatot gyűjtött, annál is 
inkább. mivel nála a bélyegek 
kiosztása, a tagdíj beszedése. a 
bizalmi munka kl11 töredékét 
jelenti csupán. 

elsó!t között beszélte meg cso- gít bajba jutott dolgozótá.rsain. ór�'i:ö;g�;i1;a1;rus;���; komfortos Az évek múltak. A 1d11lá.1111 
lakásomat elcserélném hasonló, ncvekedett. iskolába járt a. 
nem szolgál•tl budapestire. Tele- többi flamand qyerekkel. Tö-

* 

Egy szép napon Osca.r ca" 
Doorn azt hallotta, hog11 ew 
vasutas csoport készül a ma
gyar-belga. labda.riigó-mérkö
zésre Budapestre. Azo11nal fel• 
ötlött a gondolatában. hogy ez 
az utazás l,iL•ciló alkalmul szol
gálhat arra, ltogy felkeresse 

Windhofferné azok kö7.é a 
bizalmiak közé tartozik. akik
nek áldozatké�z munkájára, 
.,egítségére mindig lehet szá
mítani. Ezt ódor elvtárs, a 
c;,omópont szak.,zervezeli b1. 
zottságanak elnöke es azok a 
dolgozók tudják legjobban, 
akiknek segített. ha bajba ju
tottak. ha családi problémá
juk Yolt . •  Tépszerüségét, dol
gozótársai �zeretetét é,; meg
becsülését éppen azzal vívta 
ki. hogy még senkinek sem ;Ía
gadta meg a segítségnyújtást. 

A 41 éves Kocsis Imre moz
donyfútő volt. Súlyo,- betegsé
ge miatt azonban néhány ,h·
vel ezelólt levették 'a gépról és 
éjjeliőrnek osztottnk be. Ma
kacs betegsége tovább gyötör
te. Tavaly például háromszor 
operálták. A harmadik mülét 
után olyan ro.sz bőrben \Olt, 
hogy alig lézengett. 

Eg�·üd Sindor többszörösen kltünte_tett �aüo•ó távl>nendezélkeret me
nnvágásán dolgozik a Ti�Jcözlo es B1z.tosít6beren.dez,efii fonökau: j ;,,;,·ug&U plllyaudvarl munkabelJ·én. 

(Kovác• Géu relT,) 

Gyümölcsöztetjük a tanultakat 

- Küldjük szanatóriumba, 
hadd szedje össze magát - ja
vasolta Windhofferné az SZB
elnöknek. Elküldték. Időköz
ben Kocsisné is betee: lett. s 
ott volt öt gyerek. A beteg 

.Január 12-18-ig Zamárdi
ba.n részt \"ettem az SZB-elnö
ki tanfolyamon, ahol jól kép
zett elóadók segítségével, na
gyon hasznosan töltöttük idon
ket. Tudásban gyarapodva tér-

A szegedi vasutasok pártmegbizatása 

tünk vissza munkahelyünkre, 
ahol mindent elkövetünk, hogy 
a tanultakat gytimölcsöztessük. 

Ezúton mondok köszönete! a 
szakszervezet elnökségének a 
tanfolyam szervezéséért, a jó 
ellátásért. 

Igérjük., hogy a termelésb.;1 
kiesett idót jó munkával pó-

Jelentős tanácskozás zín- lentő szocialista mezógazda- toljuk. 
helye \'Olt február 9-én a sze- s�ghoz. A �eg11ei pártbizott-

1 KI ln J , SZB-elnök gedi igazgatóság tanácsterme. sag'u szeged, vasutas kommu- e eno 
Kommunista aldlvák. \·eze- nistáka.t bizta meg a két köz- Sztálinvárosi Pít. Fönökliég 
tök, társadalmi munkában ki- ség segítésével. 
túnt pártonkívüliek gyűltek Fehér elvtárs hangsúlyozta, 
össze, hogy meghallgassák hogy nem olyan patronáló 
Fehér elvuirsat, a Csongrád munkáról van szó, hogy a pa
rnegyei pártbizottság másod- rasztok helyett elvégezzük a 
titkárát, aki pártunk' agrár- kapálást. aratást, hanem első
politlkájáról tartott előadást. ban arról, hogy politikai � 

Az elöadó közvetlen hangon gltséget nyújtsunk: 
beszélt a gyakorlatí tenniva- Lelkes és bizakodő volt a 
Jókról és ké1ie a megjelentek megjelentek hangulaca. Szinte 
segítségét. Elmondotta többek egyszerre mondtuk „örömmel 
között, hogy a kisvasút mellett vállaljuk a megbízatást és 
levő Domaszék és Székkutas becsülettel eleget fogunk ten
községt,en nagy sziikség van ni.'' Mindenki megtiszteltetés
a meggyőző szóra. Segíteni 

I 
nek ,·ette a megyei pártbi

kell a paraszcságot. hl)gy meg- zoctság bizalmát. 
találja az utat a jobb létet je- T. K. 

&11,i.r .Jóuef m8vezeUI éa T6tll l(jlm'1, •ater1ályoa a P�-1c,1 
h6JuDQbel;v dol101<11, el)' kereeztfeJcsapnecqy Javlüsának teend611 

besú!IJ< -. 
(Kovica G6z.a felv.) 

A Tanieskii,tirsasir; ki· 
kliltúinak közeiJö 40, év• fordul6Ja alkalmiból kil•öl• 
jilk ezt a vlsszaemlékeztst, 

- Nyomolvasók jártak nálam 
tegnap délután . . .  - ujságolta Kő
czián bácsi a napokban. 

- Miféle nyomolvasók'! - kér
deztük csodálkozva. 

- Hát. 87, últörók, akik a Ta• 
nác$köztarsasctg emlékeit gyúJUk. 
Elmondtam nekik. mennyi minden 
történt \·elem abban az idöben, s 
Ok :iazépen feJirtak mindent. 

- Ha nekünk is elmondaná� ml 
is örömmel feljegye1.nénk. 

s Kóc1üin Józser. a Landler Já
roműjavitó 70 éve� nyu�díJasa. az 
egykori vöröskatona szivesen tel• 
jesíteHe kérCsünket. 

Együtt I bolsevikokkal 

Az elsö világháború idején engem 
is bevonultattak a n1onarchta had-
seregébe. Magamra kellett. öltenem 
a K. u. K. zöldesszilrke egyenru• 
háj�t. v�lem fs megtanultatták, 
hogyan kell német vezény�1óra �o
rakozni, szuron�'t szege-zve roha
moznt, s utúna kl\·lttek a frontra. 
Marhavagonban uta1.tam a nagy 
.,vágóhídr.1 ... hogy ha kell. élete
met adjam 11. csii&zar dicsőségéért. 

m��rJ;i�
e

�:m i��•�� koz������� 
káir,;: az oro z fronton. Idejében 
eldobtuk a fegyvert ts Inkább a 
hadllogsn1ot válas,tottuk. Csinál
Ja tovább. aki akarja . . . 

Elóször Szibériában dolgoztunk. 
Ott megtanultam oroszul. Később Ukrajnába vittek bennünke1. me--
20gazda,ági munkára, azután m•:g 
Harkov kö1:elébe egy kohóilzembe. 
Mint Ipari szakmunk,st ellctllön!t
ve, úgynevezett „iparos barakkban0 tartottak bennünket. Ml fon
tosak voltunk, hiszen a kohóü.zcm 
karbantartását végeztilk. 

1917-ben Harltovba Is meg�rkeztek 
a szib�rtai száműzetf1..sböl szabadult 
kommunisták, akik a forradalomra 
agitáltak. Felvettük ,·elílk a kap-
c�ol:itot é1 együtt. aztrá.lkoltunk az 
orosi munkásokkal. A kommunista 
aiit&torok szavat DlfOmán egyre vi--

f
on

.:._ 
1
�;,r/!�yházán levö 2 szoba- kéletesen beszélte a nyelvü,1-

konyhú, tür<!ö�wbts lnti!z.etl 
I 

ket, és rövidesen az isl,:ola 
lakilsoma! <c-Jcser�ln�m ml,..,olcl, egyik legjobb nöi:endéke lett. 
v<1gv esetleg budaf)Cf>tl 1,i;.-,1,,..,.1. b ·· k • lt  Ko:1tr" Gyfri}' Intéző, l\lisko!c, � r_asu!as usz ·e to magyar 
sz.em6y pu. ktslanuara. A legnagyobb sze-

.,kislányát"', es sztnte legelső• 

BVSC-BAL 
ként jelentkezett az 1i!ra. 

Az utazás kellemes körül• 

Nagyszabású sportbált ren
de;. március 14-én a !\faT.r Ká
rolu Közgazdasági Egyetem 
:,ulájában és összes termeiben 
a :avsc. A bálteremben dr. 
Holéc::y Ákos tánczenekara. a 
bárban üjtisági jazz, az étte
remben pedig Kóczé G11ula és 
zenekara játszik. énekel Mi11d-

menyek között zajlott le. No• 
sz:entv István. A bálteremben vember 21-én tizenhat fáradt, 
fellépnek: Vámost János, Zá-

1 

de boldog belga. vasutas érke• 
rat Márta, Kocács Erzsi és zett Budapestre. Oscar első 
Akos Stefi. gondja az rnlt, hoQll érdeklód-

Jegyek elővételben kapha- jék „leánya" utá.n, aki m-\r 
!ók a BVSC Thökölv út 41. vasárnap reggel felkereste.• őt 
szám alatti klubhelyiségében a. szállóban. és az egész na.ptJt 
é� az üzemi közönségszer-:e- egyiitt töltötték. 
;.óknél. A kislányból 38 éves as&zon11 

lett, akine1. 18 éves lci1tya van, 
és sokkal jobb körülmények 
között él, mint valaha az any• 

A to··r· ve·n.v,nsse•,,,, n-�b-- i�- �szelesen pann� mg 
J ,.,,  o ,c;a,,c; >v•• _,,_ _ __,,.,civansagaik - mint ahogy 

i,Jil'tt !Ju,i'kfl.ak •an -. Oa-
A tbrvényesség nevében 

I 

főnokségén ke1esztúl értesftet- car i-an Doorn azonball MQII 
emelimk szót a miskolci Igaz- te Kopasz János Jegy,·iz,gálót, megelégedéssel állapította mzg, 
gatóság mellett múködő - a hogy 1959. január 2-án az 1529. • hogy leánya. nem a sótét 11110• 
személyvonatok késését t·izs- �zamu személy\onat 28 perces mor Magyarországában él, ha• 
gáló bizottság által alkalmi.- · ké,;és�rt - a vonat aliitólag nem olyan orszáqban. a.hol ci 
zott felelösségrevonások ellen. ömiatta ké;,ett - büntetéliböl munkásoknak nem kell félnNk 
A vizsgálatok szükségességét egy hónapig vonatfékezónek attól. hog11 mit hoz a holnap. 
nem vonjuk kétségbe. Sajnos. osztják be és egyidejűleg fe- Oscar a munkásokra jellem
még bőven akad tennivaló a gyelmi eljárást indítanak elle- ző nyiltságnal bevallotta ne
vonatké,;ések csökkenté,sét il- ne. Hasonló értesítést kapott kem. hogy előzetesen igen rossz 
lelően. Az is heiyénvaló. hogy Szász Ottó, Úji:ári István és véleménnyel volt MagytLror• 
azokat a dolgozókat. akik ha- Balázs Erzsébet jegyvizsgáló, szágról. De ,i „leányával" tör• 
nyagul látják el a szogálatot, valamint Juhász Sámuel és tént találkozás. s a háromna• 
íelclósségre vonják. Amellett Lovas Ba.rna \·onatvezetó. PO$ budapesti tartózkodás fel· 
azonban nem lehel elmenni A bizottság ott követte el a nyitotta a szemét. 
szó nélkül. ahogyan a miskol- hibái. hogy fegyelmi eljárás A viszontlátás reményében 
ci igazgatóság területén a fe- nélkül hozott ítéleteket. Hogy búcstizott Pesttől s leányától, 
lelősségrevonás történik. ez így történt, annak minde- mert Oscar biztos abban. hogy 

fme, egy példa a sok közül. nekelótt az az oka. hogy nem l"issza fog még térni Magya,·-
1059. januar 2-i keltezé.,,,fel az hallgatták meg az illetékes országra. S ma. már nemcsrzk 
igazgatóság helyettes vezetöje sza_kszervezeti szen·ek , élemé- 1 magyar leányát szereti. hanem 
Miskolc pályaudvar allomás- nyel. az új l\Iagyarországot is. 

Felépítettük a Marx-hidat 
lágosabban láttam. mit kell tenni, 
hogy rendbehozzuk a vér.tó vUag 
dolgait. Magam Is agitálnt kezd
tem, Röplapokat írtam és ki ragasz
tottam a Ulborben . Jlyen szöveg 
állt rajtuk: .,Nekünk is példát kell 
venni az orosz munkásoktól. Ha 
hazajutunk, ml iit: kergessük el a 
népnyúzó burz.soákat!'' 

Kijevben voltam, amikor gyözött 
a bolse,1kok íorradalma. Egysze!iben szabaddá lettilnk. Indulhattunk haza abban reménykedve. hogy ná• lunk sem késhe1. sokáig a forraddlom. 1918 m,írctusában �Jkerillt átlépnem a demark&ciób határt. De a monarchisták ellogtnk és egy ga-
1Jc1ai kJsvárosban. S2amborban új
ra felszereltek. Elhatároztam, ha 
tOrik, ha szakad, én mcsszökö1n abból a pokolból. usy Js tettem. Az egylk élszaka kisaöktem a katonai táborból és a hegvek között napokig vándoroltam ·Magyarország íelr'. 

Sikerült eljutnom Budapestre. Akkoriban Lukasich tábornok uralta a hadsereget eA könvörtelenill agyonlö'\.·ette a katona5;1,:Öker'enyeket. C!:ialádom rábeszélésére jelentkeztem a parancsnok.,;.;igon. Haza sem engedte�, hanem Erdflvbe ,·tttek. Lukfalvdra. a hazatért ·hadifoglyok táborába. 
h�
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k�� ressük tovlibb a monarchia d1c.�őségét. Slker,llt elkerülnöm a frontszázadból és újra Budapestre jöhettem. Itt a vasútőr•é1nél te! 1e
sitett6n azoldlatot. Az 6a.iróz.sás forradalom az újpesti vasútállom1tson t.alált. 

D1lt1nul•s I műhelyben 

Néhány h�ttel kés6bb már az Istvántelkl Főműhelyben, az öntödében dotgoztam, 1819 tavaszán, amikor gy6zótt a r,roletdortorrada
lom, én tanítottam me11 az embere-

kel az öntödében az Internacl->n(
léra. 

„Ez a harc lesz a végso. csak 
összefogni hát 

Es nem7etközh'é lesz, holnapra a 
vUág!'' 

E dal útemere lépkedtünk, amikor Iei;y\·erbe �zóhtott bennünket a prolelilrhatalom. Ujra katona lettem. de most m�r magam is ii;:-y akartam. PolitJkai megbfzottlt(mt l•e.rült�m a vai:.útezred elsö épilO szazaduhOl', 

H:dat ve,tünk a Hernádon 

Az Tstvántelkl Fömúhelybcn három vasútépítő szerelvényt illitot
tal< össze. Elsó feladatul azt. kap� 
tt.11<. hogy az tnten.·enct6sok MtaJ felrobbantott hernádnémett vasúti ttfcJ helyt.'be újat építsünk. AU�hogy oda.Crtünk a Hernád pnnJ6-ra. a csehek mt.atémadtak bennünket. Heves harcban vertük Yisszn a támadókat. hogy megtnnsuk ezt a fontos hidfóáUást. 

Eleinte nehezen ment az építés. A !li.Z37Bd nem \'Olt elég fegyelme-2ett.. "t.lelmezésUnk gyenge \'Olt. ezert. sokan a munka helyett inkább a környl.'kbelt falvakat jár
ti.tk. Ilyen körillmények között nem volt könnl'U a polltlkaj meabfaotL dolga. Mégis it:ikerillt. eléri:iem, ho -y megváltozzon a hell,•zet es 8 órá'f váltásokkal szlintelenill folyjék a mun!<a. 

Nyolc hetet kaptunk a híd fel
építésére, de mt hnt hét alatt vég
rehajtottuk a feladatot. A l�O mé
ter hosszU ,·asúti hidat l\tarx-hid
nak ne,·eztük el. ErOs alkalmato-;
sitg volt ez. kibírta a legnehezebb 
szerelvenyeket is. Nemcsak dicséretet kaptunk a parancsnokságtól9 hanem jutalomk�ppen több ezer 
cigarettát is. Ez Igen na1:v dolog 
volt akkoriban. 

A kö,·etkező felndatunk az volt, 
hOi:V Thzafürednél iS rendbehoz-

zuk a. hidat. Ezt a munk&t sajnos 
már nem tudtuk befejezni, mert 
visszavonulásra késztetett bennün
ket az intervenctósok tUlereje. 

Az ellenforradalom idején is 

szervezkedtünk 

Porba hullt. a vörös z,iszló. A:r: 
ellenforradalom tiszti különítmé
nyei garázdálkodtak mindeniel�. 
Engem 1s kerestek, dc sikerült 
megszöknöm előlük. 

Mt. kommuntMák �ohasem adtuk 
fel a reményt. hogy egyszer még 
tl�ta

1es81:-:;�1.&nk
b:z a

ur\.a:ira��� 
szervezkedését, igyekeztünk ren
dezni sor.,tnknt. 1\1.ugam 1s a szak
szervezet illegalis o�ztálybtu.Jm1ja. 
\.Oltam. 1941-ben teUelentettek tz-
:?atás min1t. ,.Még itt a múhely
ben 1étez.i.k egy fs�entelen kom
munist:i. nkl n hazi'ft:1s munkésc;a.:. 
got mételyezi'' - Irt.a a felJeleTI• 
tóm. 

Az egyik korabeli úJsóg „lzgat6 
kommunista" címmel C7.t frta ró
lam: .. Kóc?ián József MA V lakatos csoportvezető munkatárc;Ri 
előtt :lZzal kérkedett, hogy a pro
letárdiktatúrában politikai megbí
zott volt és arról besz�lt, hogy rr.egtnt kommunista uralom lesz. A 
budnpestt bilntetőtörvényszék ötös 
tanácsa a rendtür\'énybe ütköz6 
lzgP.tas vétsége minit egyhónap! 
fogházra i!.élte. de a bünteté.s vég• 
rchajt:i.sAt !elfíli,gesztette. Az 
üeyészseg semmi5:égJ panaszára a 
Kúria ma a vádlott büntetését 3 
hónapi ro�hAzra emelte iel és met
lözte a büntetés felfüR1esztésére 
vonatkozó rendelkez!st:• 

A három hónapot börtönben töl
tötte KóczMn bá.c.�t. de ezután m&.r nemsokára megjött a sr.abadség, virradat követte az ellentorrada ... lom negyedszázados éjszaké:f4t. Végeszakadt a tengernyi ezenye• désnek. 

Ezt mesélte el a nyomoh-asó dt• töröknek Kóczián bacsJ. a veterán, 
harcos, hadd tudják a natalok. ho• 
gyan küzdöttek, mennyit szenved• 
te1< apáik, nagyapáik a munkásnép 
szabadságáért. 

Lórincz János 
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KÉPEK A JEGYNYOMDÁBÓL 
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§ 
§ 
§ 
§ 

§ 
§ 

A gépészeti szakszolgálat feladata 

az 1959. évi szállítási tervek teQesítésében 
frw.: Tölgyes Lajos 

§ szakosztályvezető. 

§ Az elmúlt esztendő a sike
§ r€ik éve volt. Ez a megál1api§ tás nemcsak a vasútra vonat-
§ kozik, hanem népi demokrá

ciánk egészére, minden szek
§ torára. Minket természetesen 
§ közelebbről a vasúti szállítás 
\\" érdekel. 
� Az elmúlt évben érte el a 
§ vasút fennállása óta legna-

valy is megvolt, s még az idén 
I 

holnaputánJa, egész élete_ !?S 
is meglesz. ami még a vasutasoknál kulo-

Valamivel erősödött vontató- nösen fontos: a nyugdíja is. 

1957 évi 729 tonnáról 745 ton• 
nára emelkedett. Az 1958. évi 
tervszám 724 tonnájához ké• 
pest is 21 tonna az emelkedés. parkunk. mert 15 darab 600 A vasutasok tábora munká-

lóerős, 1 darab 400 lóerős die- 1 jávai bizonyította, hogy har-
A vezeto"k e's beosztottak selgép és 24 darab 424-es so- cos híve a szocinl1zntus építé-

rozatú mozdony állt csatasor- 1 sének. Kommunisták, párton
ba; igaz. hogy 29 korszerútlen kívüliek, soha olyan egységben kapcsolata 
gőzgépet kiselejteztünk. Ez az nem dolgoztak a vasúton, mint in• erősödés nem teszi ki a 9,1 szá- most. Az elmúlt év sikereinek 
zalékot. amivel megnőtt szál- A sikereknek egyik alapja dítéka volt az is, hogy a vas• 
lítási teljesítményünk, tehát tehát a biztonságérzet és a út vezetése közelebb került a 
valamilyen más dolognak kel- biztos szocialista jövő tudata. végrehajtó szolgálathoz. A köz. 
lett történnie, hogy a MA V a Egy másik fontos emelő volt ponti vezetés ir_ányelY,eit _a 
szállítási feladatokat olyan si- a munka sikeres vitelében a végrehajtó szolgalat onteve-
keresen ellátta. munkaverseny. Korántsem csa- kenységével toldotta meg. _A § gyohb teljesitirr:ényét. Azt már 

megszokták vasutas dolgozó
§ ink hogy minden évben ' 

. § �gyanezt , mondjuk : ,.A jövő 
:.zepesi László vállalati fönö-1<. Vegh Vince rakúirnok és tlberbardl § evben meg nagyobb feladatok 

, punk akkora hűhót a munka- vasúti főosztálynak egyik 
Egysegben, fegyelmezetlen verseny körül, mint az ellen- irányelve az volt, hogy miv1;l 

forradalom előtt. Akkor sta- kevés a kocsi az áru elszállt• 
.l\fargit az elszállításra váró jegyek milliói között. várnak vasutunkra." Ez a szo- A legfc.ntosabb és a s;ikernele I tisztikák százai készültek a tásához kétféle lehetőség ki· 

egyik döntő forrása volt a 150 versenyről és mégsem voltak nálkozik: a kocsik raksúlyá
ezer vasutas egységes, fegyel- J akkora sikerek, mint amilye- nak kihasználása és a kocsi• 
mezett akarata. Felvethetné nek a múlt évben születtek forduló meggyorsítása. Célki• 
valaki. hogy a vasutas azelőtt statisztikák nélkül. A szakszer- túzésében mindkettő kereske
is fegyelmezett volt. Ez igaz. vezeti bizottságok versenyszer- delmi és forgalmi tennivaló, 
de most ehhez lelkesedés is vezési tevékenységét bizonyít- a megoldás természetesf',n 
párosult, ami a megváltozott ják az eredmények. Például a összvasutas feladat. 
életkörülményekből táplálko- MA V 1958. évben százelegy- A kocsiforduló-idő leszorl
zott. tonnára számítva 8,67 kg- tásának megvannak az objek• 

§ cialista építés alaptörvényéböl 
§ ered minden évben többet és 

jobb�t termelünk, és ennek 
§ következtében minden évben 
§ jobban élünk, szebb az éle-
§ tünk. 

Fontos és szükséges elemez§ ni az elmúlt év szállítási fel-
§ adatait a gépészeti szakosztály 
§ szempontjából, mert a tanul

ság levonása fontos ahhoz, 
§ hogy az idén jelentkező szál-
§ Iítási feladatokat is megold

hassuk. § Ismeretes, hogy az elmúlt 
§ évben 74 millió tonna árut 
§ szállítottunk el, 9.1 százalék

kal többet, mint 1957-ben és 
§ 16 százalékkal több utast szál-
§ lítottunk. mint az előző évben. 

A vonatkéséseket európai át
'" § lagszintre csökkentettük. Nyá-
� s;" ro;-i a személyszállító vonatok 

•' 3 százaléka késett. ősszel, a Rép .Józsefné é.1 ltováes Klára tanulú úrJegyeket készítenek elö § legnagyobb forgalom idején 5 

Sokat hangoztattuk éveken ra teljesitebt,e a fajki,go,s · tív akadályai, nem lehet a 
át, hogy a jó vasúti munka szénfogyasztási tervét. Az Or- végtelenségig feszíteni. Négy 
legfontosabb feltétele a vas- szágos Tervhivatal tervszáma nap alá _vinn! _a kocsiford,ulót, 
utas biztons-ágérzete, a bizta,- erre az évre 9,20 . kilogramm nagy erof,es21tések�e kerül . és 
JÖVŐ. Ez a biztonságérzet most volt, az 1957. évi tenyszám pe- nem olcso megoldas .. Olcso�b 
minden vasutast de minden dig 9,07 ltilogramm. és hasznosabb a kocsik raksu• 
hazáját szerető p�lgárt eltölt. . . Mi _rejlik e szám mögött? A 

1
1:1_'.ána� kihas�_nálása:_ A főosz

Tudja mind<"nki a vasúton, Jol kiterhelt vonatok, a moz- taly mtenc101t a �ulszolgálat 
ha fegyelmezetten végzi el donyok jól karbantartott álla- kitűnően . vég�ehaJto!(a. Az 
a munkáját, ha betartja a né- pota, a munka jobb megszer- efJY. kocs�ra .eso '.aks�ly eme• 
pi demokrácia törvényeit be- vezése. 1958-ban 20 millió száz- 1 lesevel döntoe11; si�rult a k.o• 
tartja a MAV utasításait'. ak- elegytonnával többet szállítot- csihiányo-n segitem. 
kor egy hajaszá!a sem görbül- tunk. mint 1957-ben. A teher- . 
het meg, biztos a holnapja, vonatok átlagos terhelése az (FolytatJuk.) 

kiszállít.ásra. § százalék körül mozgott a ké
§ se�t személyszállító vonatok 

szarna. 

§ Kétségtelenül minden vas
§ utasnak o!m van büszkélked
� ni az elmúlt év teljesítményei-

Kétéves a szakszervezet muszaki tanácsa 

§.; vel. Ezt annál is inkább hang
súlyozni kell. mert ezek a sí

§ kerek 150 ezer vasutas dolgo
t\ zó egységes erőfeszítésének 
:; erédményei 

· l - vaj;;··,;;tie"tte i�hető�é az 
§ elmúlt év si�reít? , 
§ Talán megszaporodott kocsi
§ parkunk, megnövekedett a ,,,-o-

nóerőnk, lényegesen jobbak 
§ és korszerűh-bel, lettek állomá§ 

si berendezéseink? Erre sem 
§ lehet nemmel felelni, de ko� 
§ rántsem ez játszotta a döntő 
§ szerepet. Különösen a teber

kocsiparknál rossz a helyzet, 
Kármán László tömöntö érdeme, ho2"y ma már a nyomdában ólom § hiszen több teherkocsit selejhelyet_t PVC . anyo.got használna'1< a. klis�k készit�sére. Ezzel_ a �ék § teztünk mint amennyit besze-11yoma.steljes1tménye meg•�:��1.'.'az�k 

m":g:t•I•ntos mennyise2a olmot § re�tü_nk. A magy'.1r . _vasutak 

1957 februárjában hívta I tot az európai népi demokra-
életee szakszervezetünk elnök- tikus országok megfelelő szer
sége a műszaki tanácsot. A veivel. Az '1958. évi lipcsei 
kétéves működést értékelve nemzetközi vásárra már lehe
megál!apíthatjuk. hogy a mú- tővé vált kéttagú delegáció 
szaki tanács beváltotta a hoz- küldése. 
zá'"1űzött reményeket. A mű- Tevékenyen részt vett a ta
szaki dolgozók és a. . .szakszer,-. nacs � újítómozgalom nép� 
vezet elnöksége közötti kap- szerűsítésében. A mozgalom 
csolatot mindkét részről elis- tízéves fennállásának méltó 
meréssel ápolja. ünneplésére szervezett újítási 

l\Ifrel foglalkoztunk ? 
kiállitás modelljeinek elkészí
tését üzemi szerveivel karölt
ve segítette. Ezenkívül aktí-

Ezt az elismerést kiérdemel- váival rendszeresen végzi az 
ni nem volt könnyú. A kez- elutasított újítási javaslatok 
deti nehézségeken a tanács felülvizsgálatát. 

kon és előadásokon - a mű
anyagok vasúti alkalmazásá• 
val, a gazdaságos vonattováb-
bítással és a lipcsei vásár 
vasúti újdonságaival foglalko
zott. 

Mivel. foglalkozunk ? 

A tanács a közeljövőben a 
gazdaságos vonattovábbítás 
módszereinek terjesztésével, a 
járművek javítási idejének 
csökkentésével, az any.agellá• 
tás javításával, az építkezések
nél tapasztalt )liányosságok ki• 
küszöbölésével és a munka• 
verseny kiszélesítését elősegítő 
javaslatok kidolgozásával kí
vánja előbbre vinni szocialis
ta vasútunk építését. 

Bajza Endre (Kovács Géza felv.) § kromkus teherkocs1-luanya ta-
�"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'.""""""'"""'""""""''-""'"""'-""''-""''-<'' -------------

tuljutott - bár közben a lét- A TechnLka Háza és a Köz!e
száma 19 főről 13-ra csökkent. kedéstudományi Egyesület 
- Ma már a vasút 20 vállala- 1 v�úti vonatk?zású �!?adásait 
tánál kiépített üzemi szerve j 

szamontartJa es_ felh1v1a ezek
foglalkozik a hiányosságok , 1;e _a dolgozó� f1�elmet. t?n
feltárásával) megszüntetésével 

l 
allo rendezvenyem - anketo-

és a műszaki dolgozók legfőbb --------------
problémáinak egybegyújtésé-

Az új nyugdíjtörvény egyes pontjainak 
részletes ismertetése 

vél, orvoslásával. Legeredmé- Z A M A' R D I J E G Y Z E T E K nyesebben az Északi, és a 
Szombathelyi Járműjavítóban 
dolgoznak. 

Nem kívánjuk mindenre ki
terjedő részletességgel ismer
tetni a tanács munkáját, a je

II. csoportbeli rokkant törzs- lentősebb eredmények azon-

A vasútvonal és a múút, 
mint szürkés színú pántlika 
kígyózik a Balaton déli part
ján. A t,áj kihalt_ Az üdülők, 
villák, nyaralók csendesek. 

tos beszélgetéseken pedig szin. 
te ontják a kérdéseket. 

- Mi a véleménye a tanfo
lyamról? - tettük fel a kér• 
dést az egyik elvtársnak. Rokkantsági nyugdíj : 

Rokkantslígi teljes nyugdíj 
I 
előírt szolgálati idővel rendel

i ár annak a megrokkant dol- kezik, az alábbi táblázat sze
gozónak, aki az életkorához rint: 

22 éves életkorig 2 év, korkedvezményre jogosító munka
körben 2 év, 

22-25 éves életkorig 4 év, korkedvezményre jogosító munka
körben 3 év, 

25-30 éves életkorig 6 év. korkedvezményre jogosító munka
körben 4 év, 

30-35 éves életkorig 8 év, korkedvezményre jogosító munt.;a
körben 6 év, 

35-40 éves életkorig 1 1  ~év, korkedvezményre jogosító munka
körben 8 év, 

40-45 éves életkorig 14 év, korkedvezményre jogosító mu·nka-
kőrben 10 év, 

45-50 éves életkorig 17 év, korkedvezményre jogosító munka
körben 12 év, 

50-55 éves életkorig 20 év, korkedvezményre jogosító munka
körben 15 év, 

C5-60 éves életkorig 23 év, korkedvezményre jogosító munka
körben 18 év. 

Atmenetileg a rokkantság! l gozó hányadik csoportbeli rok
teljes nyugdíjhoz szükséges kant és rokkantságát üzemi 
azolg,\l 1ti idő a 35-60 éves ko- 1 baleset vagy foglalkozási be
rú do·'!ozónál 1969-ig fokoza- tegség okozta-e? Csoporton
lcsan évenként, a táblázatban ként és rokkantságot okozó 
feltüntetett időre emelkedik. feltételektől függően a rok-

RoJ.:kantsági résznyugdíjra kantsá�i t�ljes nyugdíj a bé:·
;logo!><.it az a dolgozó, aki a ne� alabbtakban felsorolt sza
r'okkantsági teljes nyugdíjhoz zaleka: 
szükséges teljes időt még nem I. csoportbeli rokkant törzs-
szerezte meg., azonban leg- nyugdíja: 
alább 10 évi szolgálattal ren
delkezik. 'I'ermészetesen, aki
bél életkoránál fogva rövidebb 
tzolgálati idő elegendő, az is 
teljes -rokkantsági nyugdíjra 
togosult, 

A rokkantsági teljes nyugdíj 
&sszege attól függ, hogy a do!-

a) üzemi balesetből vagy 
foglalkozási betegségből ere
dő rokkantság esetén a mun
kabér 70 százaléka. 

b) egyéb okból eredő rok
kantság esetén a munkabár 60 
százaléka, 

nyugdíja: 
· 

ban helyet kérnek. A tanács a 
a) üzemi balesetből vagy' szakszervezet elnöksége útján .foglalkozási betegségből ere- szorgalmazta és javaslataival dö 1;okkantság �setén a mun- segítette a múszakiak bér

kaber 65 százaleka. emelési premizálási és ruha-
b) �gyéb okból eredő ro�-

, 
ellátás/ ügyét. Jelenleg is na

k_an!:s:ig esetén a mun,kaber pirenden tartja a túlóráztatás-5o szazaléka. sal és a fiatal mérnökök al-
III. csoportbeli rokkant kalmazásával szakmai to-

törzsnyugdíja: vábbképzésév'e! kapcsolatos 
a) üzemi balesetből vagy pr-oblémákat. 

foglalkozási betegségből ere- A múlt év tavaszán újítási 
dó rokkantság esetén a mun- pályázatot hirdetett a tanács. kabér 60 százaléka. A beérkezett számos és érté-

b) egyéb okból eredő rok- kes tanulmány, javaslat azt 
kantság esetén a munkabér bizonyítja, hogy dolgozóink 
50 százaléka. érdeklődésének ily módon va-

A rokkantsági rész-törzs- ló felkeltése helyes volt. 
nyugdíj összege annyiszor két Külföldi tapasztalatcserék 
százalékkal csökkentett össze- érdekében felvette a kapcsola

Nem így a zamárdi vasutas
üdülő. Ott janúár közepe óta 
hétről hétre telt ház van. De 
ezúttal nem pihenni, szórakoz
ni vágyók keresték fel az üdü
lőt. A szakszervezet SZB-elnö• 
ki tanfolyamának hallgatói 
töltenek ott hat napot, hogy 
felfrissítsék ismereteiket, ki

cseréljék tapasztalataikla.t. 
Ottjártunkkor a munkavé

delemmel és munkásellátással 
ismerkedtek a harmadik cso
port résztvevői, akik szinte ki

vétel nélkül társadalmi mun
kában látják el szakszervezeti 
teendőiket. Tanulásra, elméle
ti tudásuk növelésére nem sok 
idejük jut. Nem feltűnő hát, 
hogy az előadásokon szorgal
masan jegyzetelnek, a csopor-

ge a munkabérnek, ahány év 
a rokkantsági teljes nyugdíj
hoz szükséges időből hiányzik. 
A rokkantsági teljes vagy 
résznyugdíj férfiaknál 60, nők
nél 55 év betöltése után a rok
kantság súlyosbodása miatt 
nem emelhető fel. ki véve, ha a 
rokkantságot üzemi baleset 
vagy foglalkozási betegség 
okozta. A rokkantsági teljes 
és résznyugdíjhoz, valamint az 
öregségi teljes és résznyugdíj
hoz kiegészítésként 1929. év 
január 1. napja óta munkában 
töltött minden teljes év után a 
törzsnyugdíj egy száza1éka já

A szakszervezeti munka nyilvánosságának 
hasznos módszere 

rul. 
(A nyugdíjösszeg alsó s felső 

határa megegyezik az előző 
lapszámunkban az öregségi 
nyugdíj vonatkozó részével.) 

Szakszervezeti bizottságunk anyag tárgyalásánál és a ha
arra törekszik, hogy a dolgo- tározathozatalnál figyelembe 
zók véleményét minden kér- vette ezeket. A határozatot is
désben meghallgassa. Uj mód- mét kifüggesztettük. Január 
szer munkánkban - és na- 27-e és február 3-a között 47 
gyon hasznosnak bizonyult -, dolgozó mondott róla kedvező 
hogy az SZB-ülés anyagát a véleményt. 
tárgyalás előtt 12 nappal jól Ezzel a módszerrel köny
látható helyen kifüggesztjük. nyebb, színvonalasabb lett a 
Elértük, hogy például az egyik munkánk és a határozatok 
napirend anyagáról - megtár- VÉ'grehajtásának ellenőrzése is 
gyalása előtt - 34 dolgozó 

j 
biztosítva lesz. 

mondta el a véleményét, ja- Tótka Károly 
vaslatát. mb. SZB-elnök 

A szakszervezeti bizottság az Szeged-állomás 

- Nem akarok túlozni, de 
erre nekünk szinte olyan szü.k• 
ségűnk volt, mint a levegőre 
- mondotta. - Annyí újat 
kapunk a tanfolyamtól. hogy 
alig győzzük feljegyezni. 

Hasonlóan vélekedtek má
sok is. Pedig nem könnyű reg
gel 8-tól este 6-ig tanteremben 
ülni, előadásokat hallgatni. 
Azok az előadások és megbe
szélések a legtanulságosabbak, 
amelyeken gyakorlati példák 
617JOlgáltatják a vita alapját. 
A kecs�méti gazdasági vas
utak SZB-elnöke például egy 
náluk megtörtént üzemi bal· 
esetről beszé1t és kérte, hogy 
segítsék megállapítani a fele• 
!ősöket. 

Érdekes vita alakult ki Az 
előadó helyesen, hagyta, hogy 
a hallgatók döntsenek a kér
désben. Az tizemi baleseteket 
illetően többször is helyesen 
foglalt állást a nyírmadai 
XVI-os pályamesteri szakasz 
SZB-elnöke. 

Megállapításunk, hogy a 
tanfolyamból a vitavezetők is 
sokat tanulnak, sok gyakorlati 
példa birtokába jutnak. 

A hallgatók az étkezésről is 
sokat beszélnek. Kifejezett ké
résük. hogy a konyha dolgozói
ról is írjunk. mert változatos, 
ízletes és bőséges ellátást biz• 
tosítanak. Nem sajnálják a 
dupla adagot sem. 

örömmel teszünk eleget en• 
nek a kérésnek, mert a kony
ha dolgozói is megérdemlik a 
dicséretet. 



• 

Várpal ota 
ismet a f iatalok á l lomása lesz 

A fiatalok lelke edésében és 
• szervezeti éc.etben gazdag 
multi.a! rendelkezö Várpalota 
állomás ifjú ága újra bonlo
catja szárnvait. A nemrég 
rnegtartott KISZ vezetöség
l<icgészitö tag1syülés után meg
tót1ént az ünnepélye-; tag
könyv-kioszt,\s is. A jól sike
rült taggyúlésen mintegy 
· harminc fiatal tett htiség

fogadalmat 
■1.ocialista hazánk ügye 
lett. 

mel-

A taggyűlés elótti lá1.as kJ
■ztilődés nem volt hiábavaló. 
A megvei, a iarási és a városi 
KISZ-bizotts;lg_ a szombathe
lyi igazgatóság. a helyi pácl
é, szakszervezet küldöttei. nz 
lillomásfonök. elvtars és he-

lyettese is eljött a fiatalok .-:ö
zé. 

Marton Ji11os KISZ-titkár 
tartott beszámolót a szervezet 
életéről. Elmondta, 

hogyan kell élni annak, aki 
a piros tagkönyvet a szíve 

fölött hordhatja. 
Utána Dobál!Szki elvlárs vá
rosi KISZ-:itkár emlékezett 
meg a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség dicső múltjáról. s 
azokról az ifjú kommunisták
ról. akik a nehéz években éle
tüket sem kiméh•e, hósiesen 
helytálltak. Szólt a bányász és 
vasutas KISZ-szervezetek 
együttmúködésének fontossá
gárol. 

Varga Jó=sef állomásfónök 
azt a reményét feJezte ki, hogy 

Egy takarékossági brigád működéséről 
A járműjavító nillalatok •

1 

tos megbízatásukat. a takaré
után a vasút egyéb szolgálati kossági mo7,ga lom tO\·ábbszé
helyein is 1·endre alakulnak a lesítését. 
t11ka��k05;sági brigadok. Leg: 

1 
Nem mondjuk azt. hogy csutobbJukn�l a10nban a kezde_h pán ennek követke,ménye, fe�len�ulest olyan ha1:y�tlas hogy a fónökség az 1958-as k�,·ett. a':'t szinte se!"m1\'e te- tervs?.ámait nem tudta teljesí■ZJ a korabb1 eredmenyeket. leni De minden bizonnval en-

A S:ékesfehéri-ári Pálya- nek · is köze v"an hozzá: 
fenntartási Fónökség tal<are
kossági brigádja Is nagy aka
rással látott munkához a múlt 
ev elején. Meg is lett az ered
rnény. A má50dik negyedév 
,·é� �1� 2-34 ezer fl)r]ntos meg
ta arit.f,t tudtak Celmutatni. 

Mindenki joggal várta, hogy 
ezt a fig�•elemre méltó ered
ményt az év végéig tovább nö
, elik. Nem {gy történt. A bd
&ád tagjai elhanyagolták fon-

Amikor a szak.-zen·ezet ter
melé. i osztálya melleit mükö
dó társadalmi aktívák felhív
ták a helytelenségre a brigád 
figyelmét. ígéretet tettek, hogy 
tovább folytatják kézzelfog
ható eredményt hozó tevé
kenységüket. 

Reméljük. hogy ígéretüket 
valóra is \'áltják. 

Baláu Imre 

N YU G D ÍJASOK  KÖSZÖ N ET E  
A szegedi igazgatósághoz I az alábbi levelet juttatták 

tartozó nyugdíjasok nevében szerkesztőségünkhöz: 
el 

A Vasutasok Szakszervezete Szeged Területi Bizottsdgához 
tartozó 23 nyugdijascsoport el11öki értekezlete. valamint az 
1959. január hai-ában tartott nyugdíjas-taggyúlés 600 rész1:e
t:Öje öszinte köszönetét és háláját fejezi ki az MSZMP Köz
pont; Bizottságának. a kormánynak és a szak.$zervezetnek az 
ti; n11ugdijtön-ény megalkotásáért. 

Az új nyugdíjtörvény örömet és megelégedést váltott ki a 
,iyugdijasok és nyugdíjas özl'egyek körében. 

Igérjük. hoo11 minden erönkkel támogatni fogjuk pártun
kat, kormányunl:at. 

A résmevók ne,·ében: 
Horváth Béla 

nyugdíjas szervezó 

K I  A G A Z D A 1 

1!159. FF.BRUAR ti . 

a megújult �zervezet mél-

CSAK RÖVIDEN . . .  \((a»)r;J�[;l��� tó örököse lesz elődjének, 
amely korábban annyi dicső
séget szerzett az állomásnak. , 
A pártszervezet nevében is 

l megígérte, hogy a KISZ szer- • • , 
vezeti életet továbbra is a leg- Szo, Jelumo , ,N E H É Z M .É N Y" messzebbmenőkig támogatják. 

Az ünnepélyes tagkönyvld-

1 

A ktogáj és Alakuj kozött a 

osztás után a pártszervezet ja- közelmú1tban nyitották m�g a 
vaslatára rendezett „Dupla több mint 130 kilométer hos:
t•agy semmi" játék következett. szú vonalszakaszt. A i:011al 
A játék célja: szórakozva ta- üzembehelyezésével megindult 
nulni és_ tanítani .A v�llalko�ó J �� utasforg,ilom a Barátság tí!
szellemu fiatalokat pcnz- cs Jan. 

Furcsa szó. Vasúti „terminus technl!·u•''. Tal<in az se . .  • 
Kiegészitó szó. mmt a fajmagyar •. izé''. Ha i-alahoI rendelle
nesség_ baj van - így mondják: nehézmény. 

l\'os . • •  egyik „nehézmény" - napjainkban - a po�a11ola, 
magyartalan fogalmazás és a fenekestől felforgatott szórend. 

tárgyjutalom!:>an részesítette a 
I 

A kolomnai mozdonygyár
szakszervezet és az állomásfő- ban befejezték egv TE-50 iel
nök el\•társ. A feleletek meg- zésü 3000 lóerós, fővonalra ké-
mutatták. hogy szült dieselmozdony gyártását. 

Néhány példa: Egy irodalapon felelósseare 1:onják „ X'' 
állomást, mert ,.panasz érkezett az utazóközön'!;ég kóréböl Y« 
t·onatt1l érkezó hálókocsira". , mert „X'' állama.s (11em a dol
gozók az állomás) rossz helyre állítja azt és igy a les?álló uta
sok c;omagokkal a vágán11ok közt bOtorkáhiak Sugcny ltá'ó
kocsi! Pedig jól betölti szerepét, elringatja az utast, mégis el
lene van panasz? az Ifik nem állnak rosszul A g_vár kollektívája ígéretet 

Egy másik irodalapon ez olvasható: ,.Ismételten állapitj1<k 
meg (brrr. s=óre11d), hogy állo?'ása az in�u!? t·on_a,!oknál a ta
lálkozó vonatokat a menetlevelben nem ir;ak elo. 

az általános müveltséget tett. hogy még ebben az esL-
illetöen sem. tendóben üzembe helyezik a� 

Várpalota állomás ifjúságá- elsó gázturbinás mozdonyt 1s. 
Az állomás áll csendben a vágányokkal. a i:áltókkal, a 

jelz3kkel, a fő- és mellékhelyiségekkel együtt. mégis öt fe1111i
tik meg, pedig a forgalmi szolgálattei:ó, a ludas, _aki n_em

., 
,e• 

Sedki i-parü1111i miniszter sze- gyezte eló 11 tr,lálkozó vonatokat. Azuta11 az „allomasa -

nak jó része megértette. hogy 
a KISZ-ben a helve. Munka 
után a közp'lnti ·fütéses. ké
nyelmes Iegénysz.álló könyvtá

rában. a modernül t>a·endezett 
foto-s.zakkörben. a társalgó
ban vagy a tele,•ízió melle�! 
kelle•ne.�en töltik el stabad
ide.iüket. 

Minden jel arra mutat. hogy 
Várpalota rö,•idesen ismét a 
fiatalok állomása lesz. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Kóródi László, Füzesabony. 

Az egészségügyi állomá.so!cat 
nem a vasút, hanem a Vörös
kereS<'.L szervezi, így kéréséhez 
nem tudunk segítséget nyúj
tani. Igazolásait visszaküldjük. 

Biró Sándor, Budapest. Pót
lék igénylőlapon kérheti a 
MAV-tól nyugdíjának feleme
lését. E lapon a munkahely 
és a lakóhely . zerint illeté,es 
tanác.5 igazolásának szerepel
nie kell. Ellátása a MAV-tól 
- házastársi pótlékkal együtt 
- 830 forint lesz, Amennyi-
ben ottani bére alapján ellá
tása kedvewbb lenne. mivel 
Yibb mint tíz évYel rendelke
zik. nyugdíjác ott is kérheti. 

Szepesi Imréné, Cegléd. Szí
nes kis írásai nem vasutas té-
májúak, így lapunkban nem 
tudjuk felhasználni. Nyugdij
emelését hel)·esen haitották 
végre. Nyugdíját - lakbérpót
lék levonása után - 2� szá
zalékkal emelték. így a lak
bér folyósítására nincs mód. 
Nyugdíjának emelt ö, szege 
288 forint. 

Kovács Hl. Imre. Debrecen. 
Az igazgatóság ve1.c•őie érte
sítette szcrkesztóségünket. 
hogy áthelyezéséhez hoz1.ájá
ruL 

Kismihók Róbert Celldö-
mölk, flori:áth Gyula Komá
rom. Bakó János Miskolc, 
Horváth Béla Szeged. Leiti 
Fere11c Pécs. Dáni Mihály 
Szeged, Hegedüs József Szol
nok. Tótka Károl11 Szeged, 
Bognár Károly Tapolca. Klein 
Jenő S.:tálini-áros, Fejes Ist
rán, Vass Lajos. Müller Já
nos. Surmann Imre Budapest. 

Eg)iplom 

rint az EQYesült Arab Köztár- egyesszám. ,,Nem írják elő'• _ többesszám. Igaz ? 
:�:t

g
,;;J!

-
�i:

11
Jit �Z�se::� Egy tát·irat .�zöi:egében a !öb�i között ez all: ·:.Febr.tar 

5-én tehát aznap_ az 1720. szamu t·o11attal utaznak. M111ek 
úti kocsit fog gyártani. az, hogy a�ul1p?  5-e az 5-e. . . , . . . , . 

·i:mel Demolralikus A polgár; menetre11dkimyvben 1da1g haromfelel:eppen ,r-

, . .  , , ták a szép bolgár főt·áros 11et•ét: ,.Sz"-szel, .. i(-iel és ,,i"'-ve(; Kozlarsa�ag szerencsére jat·ult a helyzet, az új menetrendkon�vben a;= .. Sz 
már elmaradt. De a 95. oldalon az E/2-es mezoben meq .!,6-

Kereken 150 OOO tonna sze-
1 

fijába érkezik a vonat és 70 perc múlva már „j" nélkül Sófiá
net _takarítanak meg éven��nt ból indul. B"J.aresten át Sófiába. Belgrádon át Sófijába meg11 
a . 'emet De::no.1�r;,t1kus Koz- a vonat. 
társaság eddig villamosított A sok között e néhányat ,.nehézményezzük�, 
vonalain. 

Spanyolország 

A sürgósen szükségessé vá!t 
korszerúsltés keretében a i\fad
-ridtól északra eső 1.'0nalawt öt 
év alatt villamosvontatásra ál
lítják be. 

I rak. 

Második rnsútvonal épitését 
tervezik Bagdadtól Baszrá.i:,. a 
legnagyobb Iraki kikötöii,:. A 
meglevő vonal egyméteres 
OJ'Omtávú. az új vonal norm.i
lis nyomtávolságú lesz. 

Belgium 

Januá-r 1-tól a t„asúti jegyek 
árát Belgiumban átlag 1,5 szá
zalékkal emelték. 

lyt 

_ Közel eqymlllló forintos 
l 

�ms. ,..,1 közösen e!őedást �_•..,.. 
költséqqe,I me,qkezdték -a múlt ·ve7.JCtt .az Erk Fere,nc • fr,mu,e� 
5J?áz·-td uyokY.anns é-\ c,l?e-n �pii!1 '.-é�l Otthonban_ 
t,apolN!! tí11omáct l>u\1 f·., · fc.. "or. - UJ állomást kap .a Ba-1'..aton 
su··üsltt<sd. , P<1r.lán rek,ú Szepezdtilrdő •• 

- Vendégül látta a Szegedi \'Mt1E?-tel„p, Több á'lomli épO:e
MJ.V Hazánk t,,.kkara, Sz ' 10k tet be>!< ]X'ethUIJ< a \'!?,háló ba. 
var .., n · 1 _ egyC•!<l!:f' ' _ .· - Sikerrel vendégszerepelt a 
k::ar: -\ 11 ro$!atá"t ,,sz.on7,a · re ctombl'wát'I Y utn.-; k111túrC't-0pcrt 
i.d.'\ . ,....;7.. l kPriH sor . ll Kajmádt Alluml Gnr.daságban 
kocsik.uiPh����

ö
�q 

��el!= - A Szocialista Kultúráért Jel� 
bn,!1 1 :;-1:;  nemtelk�zit f.7Rmélv- vénnyel kitüntet&lt .. Tism tá! 
ko,:-�it 1--,"'ln -A :\-1.'.V. Az 1i1 1,<or�lk eg üttes éq népi zenekar .. (�ro] .. E1•róoa ,cs \'Ollaleln köz.eke<!- noki ((i'6báz) 10 éws re:i<16llhe n k. 

- Még az ld1>n átadják a fo�
oalomnak a ro1úe<"�e21 , 'hűti 
h'nnt s· d,-1 p, ·., telújl' t,l< a 
TI1ökö1v ú'i re1 i·1 1_iflPót. 

- Turisták Is Igényi><> vehetik 
� tiR\ 2.'-'71 hó"l"l ,ktöl l�, e, a1. 
Eger-�7.Mr,-a . ..-, :6 közötti 1 1  
km-e<:f kl�-asutnt, melyet a múlt 
évben hf'Iyezt !< ürembe. 

- V.a:sutas dolqozók felad1ta 
� tiaz:a védetm,ben dmnl'f'I fi. 
m h.o1ct tieriHel I bi7.0tt�ág az 

a .---!mából nagysi..: cra Jub!Je-uml 
elöad.ást ren<!iez�lt a Szifgl!geti 
s,J b,z1 n. 

- 1 958 eseménye; .az ENSZ 
közgyűlésének tükrében clmmel 
Pé cer János. " kOiűgymlnl�ztft" 
el,ó hely<>tlese robru�r 3-án elő
adá� tertott a ,Mút! rőa6:r.1d:y 
kultúrtermében. 

- 563 OOO forint meqt�kadtást 
értek el a mlllt é,"ben a c�1l• 
dömM<t fútlihllz KJ Z-tlatal L A 
ezegedl ezerelé „ ezetéség „él 
ezslatt "" !dő alatt �00 OOO tar.n
lot IID.k,alitottal< meg " fi ta;ok. 

Változatos programmal 

Jól sikerült a vezetőségválasztó-közgyűlés 
Celldömölkön 

készUI a magyar-. zov t l,arát
Aégt hónapra a ml J,o1cl terU'.etl 
b!7,Ditóág az ,1szBT,\'el, " KISZ• 
,,,.,e,1 •• a n0i>l,.ottságokl<"'1 1-e. � 
lllt,e 

- Megalakult a vasutas cso
mópont; KISZ-bizottság Celldömöl• 
kön. A \'ezetG�fg mind n tag .a 
[gé1·ete! teL�. hegy a szeneut 
cé kitüz.ése,he,.. mé 1óan fog dot-

Nagy érdeklődés el�zt_e meg � 
ccuaomölki \.'SE '-·ezetosegvala:;L.to 
közgyUlését. Yasarnap már a kora 
dél.utáni órakban suni sorokban 
i�yekeztek a sportolók, '-'eret6k é� 
a v�•noló tagok a vasuta� múvel�
de!-;1 ouhon felé. 

:Erthetö volt a nagy érdeklődé-.. 

lés utan m� sokáig együtt ma• 
r.:;,dtak a �portolók, vezetők é.� 
�zurkolók és tovabb ,itáztak a 
CVSE jövoJéről. 

SPORTHÍREK 

goml. 

Celldömölk.ön, eg,· hatalmas I kások dacolnak - jó pár év Leveleikec lapunk anyagához 
■aroképűleten tábla hirdeti· óta - a közönnye1• hidergel. felhasználjuk. 
Petófi Vasut11s Kultúrotthon. , Az épület belseje renoválás- Szentgáli Istrán, Gyöngyös. Vajon mit takar a tábla -. j ra szorulna. Igen ám, de ki- Levelét helyszúke miatt nen1 mikor köztudomású. hogy a nek a költségére? Ki a gazda? tudjuk közölni, a bennefog]al
több száz celldömölki vasutas 

I 
A névleges tulajdonos a Vas- takra illetékesek figyelmét 

nem mondhat mag�én!lk egyet- utasok S1.a�zervezete. De i�a- felhívtuk. 

Celldömölk sports1eretö népt.;" 
ugyanis azt várja az: új vez;etőség
tol, hogy elsősorban a labdarugo
spartot. ktve7,esse a kátyúból. A 
labdarúgó-csapat mUltCvi gyenge 
szereplése n:itatt bizony sok pá�
ló tag Iord1tott hátat a sportkór
nek. 

Jót si.kf'ri11t- tornabemutatót tar
tottak a Testvériség férfi- és női 
tornászat Cyómrón. a közsét?i 
sportkör vezetöségvála�ztó köz;gyu
lé.Se alkalmAbol. 

és az egyik oldalon kövezett lelá ó 
van. Az idén tovább folyw.t,ák nz  
épitkezést. Az atletlkat paly<h"ol 
�gy időben labdarugó-edz3pályái 1-9 
épitenek. Ehhez szakszervezctlink• 
től kaptak anyagi támogutást A 
sporoniak. Ha a GYS.EV Igazgató• 
ságtól és a szolgálati f6nökségt •l 
1öbb se�tse�et kapnanak, az éve-.C. 
óta esedékes tornaterem Ml öllö• 
zök tatarozására is sor kerUlne. 

len helyiséget. anu tenyleg az za van. amikor azt mondJa.: Beró József Budapest. Bolövé lenne._ ., . _ 

1

1\'in_cs érte_(me �ddig tataro:nz, dizsár Gyula Békéscsaba. Ke-A ,,cegtabla ellE;ne�e. Peto- amtg az �zem1 �onyha. goze, 
\ 

rekes János Zalaszentit•án. Lefi szellem1; és kult;-1".áJa k1sz?- �?en�ye . r�tel�p,mk, a falakra veleiket kés,·e kaptuk, így rul az utcara. Az epuletben ot es 1·egz1 onkent vallalt mun- t dcuk lapunkban fel
helyiséget az üzemi konyha káját. szedi a vakolatot, _!ia g::ná�ni foglal el. Egy szoba Jaktanyá- szép, ha csúnya. ,Joggal mond- , . . · . . . . 
ul szolgál a katonaságnak. ják azt is, hogy járuljon hoz- Baton _ Pal K_u 11.•zentm1k!os-
Vendégszobából három van a zá a költségekhez a vasút ís. 1 Ta�s. Szony, Bela ��eged. Pa-
.kultúrotthonban" és hogy a hiszen bért sem fizet a helyi-

1 
naszukat meg_v,zs11.a_l1uk. .. 

le�fontosabbról se feledkez- ségekért. A \'asút válasza: . Varga lstt·an. l'o!is�olc · Ko
ziink meg, az Utasellátó keze- Semmi közöm hozzá, nem �z >ül,1e . P·' 'll?s lak�1met._ hogy 
lésében le,·ö büfé-sörözó bo- enyém az épület: az Utasella- let·elere valaszolni tudJun,c. 
nvolitj-i le a legnagyobb for- tóról nem is szólva. 

KétségtelenUl nem na,y d.lcsc5-
sé.,: az NB Ill. nyugati c�oportjc;t
ban 2 ponttal az: utolsó helyen kul
logni. Főként azért. nem. mert ez 
a csapat. 1957 ószen a táblázat 3. 
helyén ,•égzett.. Sajnos. &?.óta sok 
víz Ieíolyt a Mar�alon. A vezetösCg 
és a J•i.téko�ok soraiban megbom
lott a kollektív .szellem, a regy�
lf'm. Bhhcz jti.rult még a csapclt 
több játéko�ánnk kiesése, beteg
ség é,; egyebek miatt. 

A sportkör többi '-:tako�ztálya. az 
okölvivók, az atléták, a tornác.1.ok, 
a7. asztaliteniszezők eredményesen 
dclgoznak. Nagyon helyesen. a fit.i
talok nevelcse a legfőbb feladatuk. 

A közgyulés jól slker!llt. A ho7· 
1:aszólók az eredmények mellett 
bMran elmondtt.k a hibákat � tanácsot adtak az úJ ve1:etösegnek. 

A több mint héromór"'s közgyü-

* 

Szor�alma.lian ké.s2üln�k a tava-
szl idén_vre a Békésc�abo.l MAV 
Bocskai atlétat. Stefanik Mihúly 
edző az idén elsősorban a hosszú
tiivfutóktól és a fiatal. tehetséges 
Such Idától vár Jó szereplést. 

.. 
Febru6r 2?-é.n kezdödik az Ul!t. 

é,i ifjú.sági vasutas vívó csapat
baJnoks,g. Az első fordulóban a 
Debreceni \�se, a Tapolcai MAV 
JAC. a Ke�zthelyl VSC és a Ka
posvárt MÁV Hunyadi csapatat ta
lálkoznak. A versenyek mindenko
ri stinhel:ve: BVSC-, ívóterem. B1J
dapest, VII., Tanács körút 9. 1. 3. 

* 

Fest61, szép helyen, a Lővérek 
aljon van a Sopront VSE spon.te
lepe. Jelenleg a fü,·es lPbdarú�ó
p.ilya mellett nch<'TIY t':'ntszpalya 

* 

Jól halad a "''"zetdségválaszU.s • 
\. �sutas sponeg ·esületckben. Feb
ruár 10-1.g ;;:; egyesület és sportl{ör 
v.i.lasztott uj vezetöséget. 

A tapasztalatok ut btzonyi1.ják; 
hogy a legtöbb helyen élénk vita 
követi a le.lépő elnök�i\g b4:•szám,,
Jóját. A hozzuszólók - nagyon he
lyesen - az eredm�nyek melle•t 
beszélnek a hibakról is. Sőt. nern 
ritka eset amikor vnlamelyil< spor
toló. vagy vezető hasznos tanáC'S<Jt, 
útmui.atá.st ad az új vezetőségnek.. 

A közelmúltban megtartott veze
tóség\'álasztó közgyülések kö.!i..l 
Jól sikerillt a Fcrencváro�i VSK. a 
Szombathel!,'i Haladás. a BVSC. a 
Pécsi VSK. a Ceglédi VSE közi;>-U
lése. hogy csak néhányat emli•
stlnk. 

galmat. Nem csod�, hiszen itt Aki ezek után azt gondolja. 
mérik a legolcsóbb sört a ,·á- hogy a kultúnnunká�ok felad
rosban. ták a harcot - tévednek. A 

. •.•.•.•.•.•...•.....•...•.•.•..••.•.•...•.........•...•.....•••.•.• 
Mi van a Hivatalos Lapban ? ! 

Igaz. van úgynevezett klub- kultúrotthonban 4413 kötetes 
s7oba is, de miután az épület könyvtár van Fél év alatt 
központi fek,·é. ü. minden hé- 6725 könyvet olvastak a dolgo
ten három-négy értekezle�•t zók. Hon•áth Já,ws karnagy 
tartanak benne Tháliának itt vezetésével - a fiatalokkal 
sincs etthona. megerősödve - ismét mükö-

1\larad a nagyterem a maga dik a fú,·ószenekar. A 18 ta
ósdi. rideg. ,·izes falait·al. ahol gú pengetős zenekar is jó szol
mindenre elszánt kultúrmun- gálatot tesz. A színjátszó-cso-

MAGYAR VASUTAS 
A vasutasok Szakszerv�e•ének 

IAPJ• 
Sterkesztöc;é : 

eudapee,t. VI .• Benczur utca 41 
Telefon: 

Uf-181. územi 24-41. 38--00 
Megjelenik ba\'onta kétszer 

5zerke:iZU a szerkeszt6 bizottság 
TerjeszU 

a N�pszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. Vll� Rik6CZI út St 

szikra Lapnyomda 
I'. v.: Kwcs4r J\.Uhá!y 

port Pozsonyi Pál vezetésével 
Shaw „So.•em lehet tudni" cí
mü "igjátékának előadására 
készül. Tartanak politikai, ter
mészettudományi és müszaki 
előadásokat Is. A barkácsoló
csoportnak bár van felszerelé
se, nem tud működni, helyi
ség hiányában. 

Azt hiszem, hogy a celldö
mölki kultúrmunkások és a 
kultúrára "·ágyó vasutasok 
megérdemlik az Illetékesek 
támogatását. 

Kb;mihók Róbert 
Celldömölk 

• 
♦ 

A Hivatalos Lap tartalmából a • 
dotgozólc fis a szakszervezeti bi· ♦ 
zott�á�ok :tJe-vetmébe ajánljuk az t 
alábbi rende-letf"ket; 

; 

F Ű T É S  

!i, számból: 1019-tt 1!'59. t./t. B. M.. • 
ideff\ pótlék nzetésf'nek szabJlyoza- t SL t 

101 S76/t9ö9. T ◄. e. Eayetemet. 11- t 
let,·e főJskolüt vég;,cttek c:;zakc:;zol- ; [__j__:;:-'d"!""';'--., 
gálati tsmeretetnek et{(;egft�c;,e, • 

,. szimb61: $2' 02011•;•. A, 1. e. A ♦ 
MA V h;htarU1!i.l tüzcl(fanyae:ellátás • 
�-':,��lyozása az 1939-60. tilzelé�i ! 

7. ,;imb61: 102 139/1939. 1 14. B. A !  
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102 838/1939. T/3, A. Pályázati hlr- t 
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répceszent,2:yörgyl és a �zegedi ; 
MA v Nevelő!ntézetekbe történő ♦ 
felvételre. ♦ ,_ _________ ...,_ _______ ;;;... _ _, 102 910/19j9 I/4. C. Klképztsl ♦ 
könyv rendc.zereslt�e a vac:;úU ♦ 
te_chnlkumok nappali tagozatán ♦ - Térdhajlítá.�! Egy. kettő! Egy, ·kett�! Egy .•• vegzettek rMzére. • A'ki pedig már nem panaszkodik a fútésre, az 
�r!����*��:,;��\.�;lt���;:"1t: ! abbahagyhatja. 
é\'i tavaszi tanfolyamairól, • 

FA R S A N G  

- Az úgy t·olt, hogy erre jött egy kisasszo11, 
és itt tudta meg. hogy jelmezbál L·a11. Persze, 
hogy kölcsönadtam az egyenruhámat, hisze 1 
i:irradat elótt visszahozza. 



VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK ! 
A nök nemzetközi szolidaritásának 

ünnepe 

M 
árcius 8-án a világ minden részén megkű!önböztet4' megbecsüléssel fordulnak a nők felé. A férfiak haf'o costársaikat, munkatársaikat, a családi otthonok őrzőit kö_szöntik ezen a napon. 

A szolgaság alól felszabadult orszá.gokban vidáman, "'"' rűsen ünnepelnelc, hiszen a legfontosabb, amiért a nemzetkö
zi nőmozgalom már több mint félévszázada szervezetten ha1'• col - a nők egyenjogúsága - valóság lett. 

A S Z E R V E Z E T T  V A S U T A S 

Ára 40 fillér 

D O L G O Z Ó K L A P J A 

Akadnak még olyan helyek, ahol csak titkon szorítanalb lcezet a békélrt, szabadságért, egyenjogúságért küzdő nőkkel 
- kijátszva a. munkafeliigyelőt egy-egy percet elrabolva • tőkés hajszából. Algériában talán harci szünetben, tJil.fJY rohamra indulás előtt biztatva. bá:t-oritva köszöntik a. hős sza!Kz.d,. ságharcc.s asszon110kat. 

UL fVFOLYAM. 5. SZAM. 

Készüljünk lel a.szakszervezeti választásokra 
A Magyar Szakszervezetek vításáért. a törvények és ren

Alapszabálya értelmében le- deletek betartásáért. 
járt a szakszervezeti szervek Az alapszervezetek újravá
megbizatásának határideje. lasztása biztosítja a szakszer
Ezért a SZOT elnökségének vezeti munka megjavítását, a 
határozata értelmében 1959. hibák bírálatának kibontakoá.pri!is 15-től július l-ig a zását. a vasutas dolgozókkal t1asút területén is megtartjuk való kapcsolat megszilárdítá
a sZJLkszervezeti bizalmi, a mii,- sát. A bizalmi, műhelybizotthcl11bizottsági és szaksurve- sági, szakszervezeti bizottzeti bizott.sá.gi beszámolókat sági választások segítenek 
és választásokat. feltárni a szakszervezeti mun-

tag időben értes.ü!jön a vá
lasztás idejéről és helyéről 
és tevékenyen részt is tudjon 
venni a taggyűlésen. 

A pártszervezettel és a 

1959. MARCIUS t. 

1 9 65 

B
ármilyen legyen is az ünneplés módja, ez a ,w;p újabb erőt ad a nőknek ahhoz, hogy a férfiakkal vállvetve az egész_ világon győzelemre vigyék, amit a munkás• mozgalom nagyjai már több mint száz esztemdeje tanítanal'c 

- a szabadságot, az egyenjogúságot. Egyaránt szerepük tia11 ebben a küzd.elemben a szocializmust épító és a még szabad• ságuké.rt szóval, fegyverrel harcoló leányoknak, asszonyok• nak. Ma.r.r, Engels világosan látták a nők szerepét a munkááoszttily felszabadításában. Lenin azt vallotta, hogy nők nél• kii! a kapitalizmust legyőzni, az osztálynélküli társada:lmat felépíteni nem !ehet. 
M

a már messze vagyunk 1889-től, amikor a II. lnte1'• nacíonálén a munkásmozgalom történetében előszót' lépett nő a szónoki emelvényre. Ez az asszony Klara Zetkiii volt, aki többek között elmondotta: nem lehet azon csodál„ kozni, hogy a reakciós elemeknek a nőmunkáról reakciós fel• fogásuk van, de a legnagyobb mértékben meglepő az, Mílfl még a szocialista táborban is találkozik az ember téves né• zettel . . .  • 

A szakszervezeti szervek kában észlelhet5 hiányossá
beszámolója és a választás gollrnt, hibá'ka,t, S7..erve:zetileg js 

fontos szakaszt jelent a szak- erősítik a vezető kolla�ívá,kat. 
szervezet életében. Növeli a A választás a vezetői; el
választás jelentőségét az is, lenőrzésének, munkáju/( érté
hogy egybeesik a pártkong- kelésének haté7conu eszlcöze. 
resszusra való felkészülés A választások akkor lesznek 
idejével. amikor a vasutasok eredményesek, ha a bizal
nagyszerű munkalendülete is mial,. műhelybizotltságolt és 
újabb eredmények kiinduló- szakszervezeti bizottságok 
pontja lesz. Az alapszervi gondosan �elkészüLT1ek a be
választások idején minden te-

1 

számolókra és a választások
vékenl•ségünkkel erősítsük a ra. A bizaL'n.iak segítsék, 
"l'lunkáshatalmat, fokozottan hogy minden szakszervezeti 
harcoljunk a dolgozók élet- tag tevékenyen vegyen részt 
és munkakörülményeinek ja- ebben a fontos munkában. 

gazdasági vezetőkkel a szakszervezeti bizottságok beszéljék meg a legmegfelelőbb időpontot a választás megtartására. Ügyeljenek arra, hogy 
különböz5 rendezvények és 
más irányú értekezletek ne 
zavarják a szakszervezeti vá
lasztásokat. A választások is
mertetésére az egyéni agitáció 
mellett használják fel az üze
mi sajtót, hangos bemondót, 
faliújságot stb. Idejekorán A 7 éves terv végére a villamos• 

gondoskodjanak a gyú!és énergla termelés 500-520 milliárd 

megtartására alkalmas helyi- kilowattóra lesz, az eröművek te!• 

ségről. szerény dekorálásról. 
jesltöképessége megkétszerezlldlk, 
l\legkezdl működését több latom-

Talán nem lesz ünneprontás, ha a Nemzetközi Nónap al• ka!mával Klara Zetkin szava.ira emlélceztetjük azokat, akil'c még ma is azt vallják, hogy a nő helye a főzőkanál• mellett van, hogy a nő nem alkalmas vezetésre. Tények bizonyítják, hogy olyan munkahelyeken, ahol azelőtt elképzelhetetlen, volt női munkaerő, most nagyszerűen helytállnak az asszonyok, leanyok. De nemcsa,k a munkában, hanem a békéért folyó nemes küzdelemben is. Hiszen. ki érezné jobban a háború nyomorúságát, mint a gyermekét féltő anya, a férjéért aggó• 
dó feleség, a párját váró leány. A választások előkészftésé- -.mamoserllmd. A villamosenergia 

ben és levezetésében nem fogyasztás az lplU'ban 2.2-szeresen 
szabad megengedni semmifé-

1 

n6. (A Szovjetunió 7 éves tervé• 
le igazolható igyekezetet nek adataiból,) 
(kapkodást). hogy a válasz-
tást minél gyorsabban leda
,rálják. Ez a választás lebe
csülését jelentené, A szak
szervezeti bizottságpk . hassa
nak oda, hogy a választások 
előkészítésében és azok le
folytatásában felmerülő hibá
kat gyorsan kijavítsák, hatá
rozottan akadályozzák meg a 
szakszervezeti demokrácia 
megsértését. a kritika és ön
kiritika elfojtását. 

A 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom nagyszerit példáján ma már szerte a világon tudják az a.sszo• nyok, hogy egyenjogúságukat, társadalmi megbecsülésüket, csak a munkásosztály felszabadításával vívhatják ki. Ezt bizonyítja a Tanácsköztársaság története is, amikor rendelete'k sora biztosította a nők felemellcedését. Ezért találjuk ott min,,, denütt a nőket, ahol a haladásért, a szabadságért lcell mun,,, ká!kodni. Ezért fordulunk március 8-án a Nemzetközi Nőna

pon szeretettel é8 megbecsüléssel az asszonyok, .leányok feJ,é. Milyen legyen a beszámoló ? 

A besZámolási kötelerettség vezeti bizottság munkájának. 
érvénJ•esítése, a szakszerveze- alapvető fogyatékosságait a 
ti tagsággal való kapcsolat bírálat és önbírálat bátor . al
megerősftésének döntő eszkö- kalmazásával. A beszá,molólc 
ze. Ezért minden szinten nagy foglalkozzanak n szakszerve
gonddal kel! elkészíteni a be- zeti bizottság előtt álló fel
számolókat. Ehhez kérjék adatokkal. Ismertessék. hogy 
'alapszervezeteink a pártszer- a szakszervezeti bizottság mi
vezetek segítségét. Pártszer- lyen kérdéseket kíván megol
vezeteínk pedig ellen:'irizzék, dani éa ahhoz a tagság mi
hogy a szakszervezeti szer- lyen segítsége szükséaes. A 
vek alapos. tárgyilagos beszá- beszámolókat a múhelybi
molót készítsenek az elvég- zottságok. szak.szervezeti bi
zett szakszervezeti munkáról, zottságok kollektívan készít
amely térjen ki a szakszer- sék el éJ; azt vezetőségi ülé
vezeti munka minden terüle- sen vitassák meg és hagyják 
tére, jóvá. 

A . l:)eszámoló politikai tar- A választások során ügyel-
talmát az MSZMP október ni kell an·a, hogy pártunk 
16-i határozata. a 11zakszerve- vezetése. célkitűzései alap
zetek XIX. kongaiessllUsálilak =vezete:ilillklbeI megfe:elóen 
haté=tai 6Zak6zervezietün!k érvényre jusson. El kell ér
IV k,on;g:reS&2llli'lának. határoza- ni, hogy a választások alatt 
ta," va,Jammt az adott i<ló- a szakszervezeti szervek ösz
,;za,k aktuális bel- és kül- szetételükben meger5södje
politikai kérdései szabják nek. Ezért alapszervezeteink
meg. Ennek megfelelően ad- ben az eddig is jól dolgozó 
janak számot a beszámolók a szakszervezeti funkcionáriu
vasutas dolgozók érdekében sok mellé becsületes, tehetsé
végzett szakszervezeti mun- ges. " dolgozók által ismert 
káról. Hogyan hajtották vég- és megbecsült, a termelésben 
re saját üzemükben a fenti és a szakszervezeti munkában 
határozatokat, hogyan intéz- példamutató káderek kerülje
te· ,, szakszervezeti bizottság nek, Olyan vezetőket válasz
a dolgozók problémáit. A be- szanalc, aki/e felelősséget 
számolók adjanak számot a 

I 
éreznek az őket megválasztó 

· vasutas dolgozók munka- és munkások, munkatársaik 
életkörülményeinek javításá- iránt, akik tudnak hatni ,a 
ró!, a dolgozók törvényben dolgozókra, akik alkalmasak 
biztosított jogainak védelme arra a megtisztelő feladat
érdekében végzett munkáról. ra, hogy a munkásöntudat 

Mondják el a bizalmi, a formálói. munkatársaik neve
lllűhe1ybizottság, a szakszer- !ői !eg11enek. 

A valasz:tas segítse 
a sz:aksz:ervez:eti demokrácia szélesítését 

A véílasztasi 
taggyűlés hat4Í6·ozata 

legyen a tova'bbi 
tevékenység alapja 

A választások alkalmával 
több ezer szakszervezeti tag 
€.1 majd a szakszervezeti 
alapszabályban biztosított jo
gával, mely szerint bírálhat
ja bármelyik funkcionárius 
tevékenységét. Fel fogják 
tárni a beszámoló taggyűlé
seken a műhelyb!zottságok, 
szakszervezeti bizottságok 
munkájá,ca,n muté.ltkow hi
bákat, közölni fogják tapasz
talataikat és sok értékes ja
vasi! atot tesznel�. A j:av.as
latokat a műhe!ybizottságok, 
szakszervezeti bizottságok 
gyűjtsék össze, és szinte ez 
legyen további tevékenységük 
programja. A legfonto�abb fo,T:adatokra a tq,ggyűlés hozzon határozatot. 

A választásoknak a szak
•zervezeti munka megeroso
ll.ését, a szakszervezeti de
.fllokrácia kiszélesítését, szak
pervezetünk tömegkapcsola
fának megjavítását kell ered
llényeznie. Törekedni kell 
.,rra, !hogy a megváfuasztott 
tzervek összetétele lehet5Ieg 
fejezze ki az üzem. szolgálati 
lg dolgozóinak összetételét. 
tl"gyeljenek arra is, hogy az 
•zem, szolgálati ág sajátossá
lának megfelelően műhelybi
·,ottságokba és szakszervezeti 
bizottságokba megfelelő 
,rányban kerüljenek be mun
lások, értelmiségi és admi-
1,isztratív dolgozók, nők és 
Ifik. Ezelrnek a feladatoknak 
.eredményes végrehajtá.�a 
a:iegköveteli, hogy a szak
fZervezeti bizottságok foko
&ottabb mértékben igényel
jék a he\yi pártszervezetelt 
segítségét. 

A szakszervezeti választás
sal a szakszervezeti bizottsá
gok érjék el. hogy a szakszer
vezeti aktívák fokozottabba.-, 
törődjenek a vasutas dolgo
zók mindennapi problémái
val. Az eddiginél határozot
tabban fel kell lépni a vas
utas dolgozók törvényes jo
gainak biztosításáért. Az 
alapszervezetek újraválasztá
sa segítse elő, hogy „ szak
szervezet termelési tömeg
munkája er5södjön a szocia-

A választásokat fel kell lista munkaverseny még na
használni arra. hogy fokozott gyobb tömegeket átfogó moz
éberségre, az ellenség elleni galommá fejlődjön és az ön
harcra neveljük a funkcioná- tudaton alapuló ,·asfegye]em 
riusokat és a szakszervezeti a vasút területén meava1ó-
ta,g;sá,g-Ot. Akadá!yc.zzuk meg, suljon. 

"' 

hogy e'l!enséges elemek. el- Elsősorban ezek a f lad _ lenforradalm�rok k_e;üljenek 
I 

tok, amelyek elengediete�szakszervezeti funlccioba. Fel- lenül szükségesek ahh h vi_lágos�tó- mu�kávaI. gondos a megválasztott szalrnz��e�!ii k?derlnv:11:i�zt:issal, �- . dolg?- ':'ezetők becsülettel megfelel
zok aktivrtásanak k1fei.lezté- Jenek a bizalomnak. A be
sével el kell érni. hogy el- számolókra és a vúlasztások
lenséges elemeket, a dolgozók ra való alapos felkészülés. a 
érdekeit semmibevevő dema- beszámolók. választási gyűlé
giógokat ne jelöljenek és ne sek színvonaJ„ segítségükre 
válasszanak me�. 

lesz a szaksz�rvezéti szervek-
. . � , • nek, hogy meg nagyobb mér-

• A valaszt�se>1;t eredmenye�- �kben kifejlesszék a dolgosege nagymertekben az elo- zok alkotó kezdeményezés 't 
készítő munkától függ_ Az és öntevékenységét a szoci!
el5készítő munkánál alapszer- !izmus építése terén elérendő 
vezeteink nem szorítkozhat- ú.i. eredményekért folytatott 
nak csupán a beszámolók hárcban. 
összeállítására. úgy kell meg- Bán István 
srervezni a választásokat, a s:rerv!'zésj osztály ve:re-
hogy minden szakszervezeti tője. 

· Március S-én ülést tart 
a szakszervezet központi vezetősége 

A szakszervezet központi kavédelmi beruházások hell/" 
vezetősége március 5-én ülést zete a vasúton. 
tart a következő napirenddel: Előadó: Berta István a mun-

I.) Az elnökség beszámolója kásv_édelmi �- munkásellátási 

a központi vezetőség legutóbbi osztály vezetoJe. 

• • • . fobb szamadatai. Eloodo: S:zia• ülése óta végzett munkáról. l

l 

_4.) Az_ 1959. éVi �lts�gveté.1 
_Eloado: Szabó Antal fotit- bó József, a f&önyvelőség ve-

K'b. 100 OOO kllometerre nllvek• kar. retóje. 
sz.ik az ek,ktromos és djese!•von• Z.) Szakszervezetünk fel- 5.) A s;?akszervezeti vála.sZ• 
tatású vonalak hossza, stállitóké• adata a mezőgazdaság szocia- 1 tásoldkal ka,pcsokvtos feUuiatok. 
pességiik megkét.szerezlldik. Eze- lista átszervezésében,, Előadó: Bán István a szer• 
ken a vonabkon az ilzemeltetési 

I 
Előadó: Pánti Béla alelnök. vezési osztá:ly vezetője. 

!:!.:"
é

t�"- '!2��!!:6 
r;

b

:!:
1 

���!: 3.) A dolgozók munkakörü.l- 1 Az ülésről :1 következő la• 

nek adataiból,) ményeinek alakulása, a mun- punkban beszamolunk. 

ltadták rendeltetésének 
a vasútegészségügyi szolgálat mozgó-laboratóriumát 

Páter János dr., a MAV 
Egészségügyi Kutató Labora
tórium vezető főorVosánaik ter
vei ,alapján a Duna/keszi Járműjavítóban !készítették. el 
EuróPa legkoo;srerúibb mozgó
laboratóriurnát. A mintegy 
másfél millió forintos költség
gel készült mozgó 1alborató
riumot, amelyet _23, 7 meter 
hosszú. 38 tonna súlyú, IIlé,,,ay
ten,gelyes vasúti kocsiban he
lyeztek el, február 19-én ad
ták át rendeltetésének. A ko
csi belső borítása, valamint 
bútorzata könnyen tisztítható 
műanyagból készült. 

A kocsi három fő rés:,,ből ál<: 
n adatfelvevő helyiségből, az 
orvosi sztiirő- és vizsgálóból, 
illetve rendelőből és• a labora
tóriumból. A vizsgálóban egy 
- tüdőszűrésre a]Jkalmas -
emyőfényképes röntgenkészü
lék mellett fog ásza Ili röntgen. 
tová'bbá villanysterilizá,tor 
fogászati és szemészeti műsze
rek sterilizálására - is meg
található. 

A laboratórium áramellátá
sát álió helyzetben hálózati 
áram, morzgó helyzetten pedig 
a kocsilba beépített akkumulá
torok szolgáltatják. Miillt érde
kességet említjük meg, h ogy a 
l�ocsi minden helyiségébe tele
font szereltek. A telefon a 
vasúti és. az országos hálózat
ra is rákapcsolható. Ez azt je
lénti, hogy munka közben 
l an�lkül. ho,."Y egyik helyiség

ből a mási1k'ba mem1ének, 
érintke2hetnek egymás6al a 

laboratórium dolgozói Rend- sportorvosi, ittassági stb. vizs„ 
kív:ü1i esetben pedig a !kocsi- gá,latok eh:égzé.�. 
ból is telefonálhatnak mentő- A mozgó-,la,bc,ratórium ameI-
kért. lett, hogy az eddigieknél 

A moz,gó-liaboraitórium fel- f(ikozolltabb orvosi eHenórzést 
adatáról Páter János dr. adott biztosít a vidéki vasutas dol
tájékoztatást: 1 aozáknak, attól is megkímél! 

A la.boratóriuml kocsi belsejének egyik részlege 
(Német:ll Gyula felv.) 

áket, hogy napokat hiányozzanak a muwká.ból mv0$i vízsgá� latok miatt. 
- A vasúte.gészségügy régi vágya. teljesült a kocs'i megépítéséve!. Legfőbb feladata: a MAV-üze mekben, a, vasúti Az új. modern „guroló orvo

szolgálati heLyeken az idősza- sí rerurelő" 5 fős személyzet• 
kos és 1'endszeres 'vizsgálatok tel elsőné� szül�ott1:,�ná?8:11• a 

. . 
,.

, 
• , . Dunakeszi JarmuJav:itóban elveg_ese, a foglaUwzasi be-

, 
kezdi meg mu1JJkáját, m · d teys!g�k f�Vk-u;�a, ��á�b� tovább folytatja útját a vid:k 

tü,dó- e, rakszures, h·i.gié-niai, csomópontokra., 
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a régi szak::�;::::ti taaokhoz \ . .  A K"'":.f,
L
'f !��,.::�!!!,,V!:O,. "=' 

t:, l �lá;�;r�
l)la ns .1.1.v.&nos, Jel1gés pályázatot hirdet .az alábbi téma meg� 

A SZOT ehwksé�nek hata- Allitsana!,; a multnak tart� ,,A g6zilzemü futüh.,tak litaJllk;tása di•••I üzemre" 
'l'o:.tta alapján megkezdüdátt a emléket azal ,s, /ic,gv dokumen-

1 
� pa;.,-=�« az<>k a7. 6ltaU..1os e'vekct kc:1 tartalmaz.ni, amc· 

magyar szak.!zervczeti mozga- tuma!k őr:::.ését a• arra hit·atott l)ek a _megl"'lí b a1 k-,_� ,-,._;:y ne;y6ZJg a:'.apteril!etü gözUzemil fú-
kmr_ tifrté-netére t'<>Mtko;ó for- • 1 b" . • 

tö.\azak úu,Jakfiására szw· ,; e-k agy. hogy az át lakitott te1 phe-
s.eri:� .re 1=,.za_T., t"Ogy leg- !rck:.,e állomádított dte !Jam1u,·c� Uzenú es fenntartást igényeit a 

'1'4Sllnyagok, do1cument11m·a1; a.1abb'-8 lehetoi•e tes:11• a:o); lehető legkisebb becuh<\ 01 kiekg1thess ··• 
tudcnnányos feldoloorás11. .11 t1u1-0mányos feldolgozás'át. Kér- 1 � -�- pe:dányba.1 •• '.< 1 elt vázJatol.k , el:.1t.ott pályánt.ot zárt 
matdra d?',14, J,ony a. lehető leg- · ··1- teh •t 

• . 1 . - ,. . 1 bQ.. J;an a Jel�•� r: ..avat f'Uátva \· ll b<.i<Oldenl. ,·,,.:iy beadni a 
tel -

JU • a , aia Ja,- fel a b11·- , Közlel<ed - és Köziekcd�scpit tudomanyi E8Yesület - Budapest 
,<>3ebbe,i feltárJttk és meg- tokukban levő s.::akszereezeti \ ., Sz.cbacL>t.g ier 17. Ill. �22 "'· _ nclylségéb" 

í-rju;i. a magy11r szakszervezeti dok111nentum?kat mnn'kacsb- . A borlt ·. on =01 kül6.11 z,u-t bOrl!(>;<ban a jelige re!L"llsával mel-
mozgalom törtél1etét. portunk rés·é H f 1 „ 1 • 16<e 11 kell_ a pát,•ázó ,P•·t:1. !•kelmét és munkahelyét. 

A rég! 1 • . . . • • "" re.. a a e a1a.n ? A p'1�·n3t bekDld� t hat,\rJarJo: 195!. szeptember 1. 
h _. !arco�ok __ Jol IUdJal,, j 7lem sz-it:e'len ralna mPg eala- A_ palyázatok r1b;.-á1á,áu•k hat.irldejo: us,. december 1. 

og-,J Jelennnk es Jo�onk • s:a• mely - szó.mára s:::.emélyes em- D1Jazas :  1. a,; !·'°°·- n 
mara mlluen -nagy ;elcmose.ge léke• . • 1 t. cwk 

u. d1J •• ooo_ n 
1:a.1& a szakszerre- ti m - l 

• ,s Je en o - ume11- JU. <l!J 2.000,_ n 
története hú .e • .  :,.ga

7 
om tumtól, úgy arról fotokópiá.t .-\ em-csIDet !ein.ntartJa mr.�:,n,, e a Jogot. hogy C8l'enl6 é�;n1 . megiras na ,, s kés·T· ,. d t· . é :,á:yáz�tl munk1:. közö t " <llJa': e•yúttes össu,g<ének ke,retén belill, 

'fl1'egertik, hogy ezt csak a moz- ki un ... , s a:: ere e 1t eps g. a di_i!bknt ruJis clo'"Ztásban Is k'ad''" •. 
galomba,i szllletett hiteles do- ben l'iss;:aacJuk tulajdonosá- A_ pá!yi<zat?n bárki rcszt•·e'-:,t._ A páll•ázat ercd':'ényé! a Köz:e-
kumentumok. tan ulmányouisá- nak. =.;','dom��tl ::-""'16ben. a "\a.sut é,; a Magyar "\asutas clmu la· 

1'<1l lehet e lvegezni. A -p:.lyl\za�a von 1,1coZ<>'tl1 fel,i!ágosi ad Váah"!Y! Kár"!Y 
A� int�h·M I kb .. SZOT Történeti <'SOport Budapest, vr., Népl<ö�á" útJa 71-7;;_ I\". em. i-13. sz. Te.'e!.oo: 
__ ... .. ... nye n en  oss.;e. Bp V Alkut . 

1t 2 �4t'-tao,122 m. 
f1VUJtott anyagon kívül számos 

- ·• ·• many · · Xözlekedés• és Közlekedéséplt•s<udományl En•sűlct 
felbecsülhetet!e11 értékű doku- Telefon: 115-659 va.suti szako ·,tálya 

ni:entum - újsagok. füzetek, 
-r�plap_o1(. más nyomtatz:ányok, 
feny1,epek, iratok lerelek em
léktárgyak stb . ....'. i-a1ma1'. ma
gánazemélyek, a harcok • rész. 
vei:ö! és hozzátarto:óik blrto
kába.n. Kérjük őket: tegye-1;. 

��:::1�::�1C:t �
oc

s;:,s;:!á� 
"-1/0& kutatás rendelke:ésére/ 

KITÜNTETÉS 

A panaszok, beielentések 
az e lnökség előtt 

intézése 

SzO(ializin..1st építő orsz;:,- legyen, ha a népvagyon her-
1 

maga i s  a i,zak,,zervezell moz
gV'1S,;ban törvény szd;:ilycn;a dálf1Sát tapasztalja. ha bürok- galom aktiv tagjává, szószóló
a dolgoz.ók bejelentéseinek, ratilrns tigyintézéssel találko-

1 
jani. 

panE< --'<linak megvlzz�á1ásat, zik, ha bfinnilyen törvénysér- _ 
ci\nt�zés 'r.e:, módját és ha-

1 
té;.t tap.::sztal, ha java 1ata1 Nem indokolt a nagy sz6m 

kinek törvén�·adta joga, hogy szervek munkájának tokélc- Az elnökség megállapí:otta, u_ ·ír:clej�•t. H3>ánkba:, minden-
t 
vaimak az allami , gazdasági 

ill�t&es sz,,rvne!< bejelentést tesí!és:!re. hogy a beérkezett panaszok 

Mint annak idején hírül an- 1 
je:cntfü r.-,ze olyan ten!lé.Ze-

tuk. a múlt év október 24-·'.n Egy év alatt 12 340 bejelentés tű, amelyet helyben, az adott 
Szabari Bertala.n mozdonvY.'.!- 1 .;�oigálati helyen is lehetne 
zető é két fütője N1Jírec:_,J.á- A dolgozú_k . ész.revételeine:, 

l 
A bcjcle_ntésc),_ �.láma nem- orvosolni. PJldául sokan -:-ilo-

• zán súlyos kimenetelű b:ilese-
1 

��Y je!enw$ege van a szak- a:i{ azt b1zony1tJa, ho·•y so.< 3ásoiják, hogy nem kapják 
tet hárított el éberségé\'el i;x_.·vc;- ti mnr:!�ában ...s. Szak- probléma vár mé� megoldás- n;eg időben illetmén ·- vagy 

1!159 �ARC11JS 4. 
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Szolidaritási hónap 

az algériai nép megsegítésére 

Algéria Észak-Kyugat Af- j ket segítő bizottságot. A b!.-
1'.!kában, l\Inrokkó es Tun.;z:a zoltság célul tüztc ki, hogy 
közölt fekszik. Terülele 1959. március 1-31-ig 

229 OOO négyzetkilométer. La- gyfijté,t indít a meoeJdil-

kossága 8 824 OOO. Algéria tek szenvedéseinek és nél-
1830-tól francia gyarmat. Te- kiilözéseinek enyhítésér�. 

hát_ jelenleg a Francia Unió A bizottság 1 és 2 forintos 
tagJa. címletekben bélyeget bocsát 

A gyarmati elnyomas alatt ki, melyeket „ s,.aks,:erveze
so:;at szem•edelt algériai nép tek, a 1 'ütnnács é,; a Vörös• 
�jr többst.ör prób�lkozo�. ez-

1 
kcre�zt aktivistt.i ju

.
Uatn�k el 

1d 1Ii azonb�n tneg nem tu- a do!,gozokhnz. ,:\ b12olt,úg a 
dott fcl,zabs.dulni a rabság• különbözéi szcn·ekt jJ, tömeg
bóL 1945-ben ptldáu! a la- szervezetcklól és az egyhá-

ValaboJ AlrGtiban. Ep· algériai rsaU.'1 az otthonaból �Jüldözütt 
200 eoo közül 

Február 27-én a Közlek�és- <':e vezetünk e:nUk • .-;cge a tör- ra
1 

hanem azt is - Cs ennek r-,1un�3.r11.hájukat. A ,· rz<i;�álal
és Postaügyi Minisztériumban \·;;ny !!!eg)�:en� óta több íz- 1 fo;1tos;;ágát nem szabod .!e�- nál_ ._1yair:ran . �(d�1·ül, hogy _a 
Kossa István miniszter  elvtárs ben fogu,.11tozo,t ez.zcl a fon- csülm -, hogy a c!olgozo,,: bt- . �zo1galat1 fono><.?eg nem 1s 
•. �ős __ i·a.suta�_oknak átadta a los �ro�lé_m�rnl; �egutóbb zalommal �•iscltetnek a szak• 1• igényc

-

lte a ruhad�ra'::okat. 
Nepkozta-rsasag Elnöki Taná- februar 2J-.1 ul5.sen tuzle na-

1 
szel"\'ezet 1rant. A �;:ern,zett A hol a. s:aks:P.rvezet, bi:ott-

csá1lak kitüntetését. Szabári pirendre a panaszok, bejclen- munkáso'k, de a nc;n szer\'e• ságn11k mcafel�lö kapcsolata kossag beké6 tüntetését a ! za.1-tól is támogatást kapott a 

Bertala.n mozdonyvezető Szo- 11'.,sek in'ézését. zettck h bátran :fordulna>< I ran a t3gsá1J:::al. ott tvdnal; a f,·�ncia h�tós.i_,;?k _1.'rutuJis 1
1 

r,yüjtés leoonyol!tásál:oz. . 

eialista Mu7lk.áért Érdemérem, 1958-ba n több mint 2500 J hozzánk scgltséi;.rt, mert tud- cfalgozól;: ptablémáirú1, inté:- modon ,·e l:.UcJt.)�t.1.,. A A i-asutasok ,s bizonyariz 

Ragály Gyula és D1•'ljkó István írásbeli és 1540 szóbeli beje- ják. hogy jog0s problérni:i k  a kcdnek ,;3 i(JY sok fárado::;ás- tün•ele,nck 40 ezer áldozata '
j 
hozzf iárul11a1;. forintjaikkal a. 

fútö pedig 1\1,r nka E:rdemérem lentés panasz érke:ett a kö:- lehetéíEég hat..rain belül cl:n- 'ci! 1-imélik meg a pattas:,e- let t. szabaclsál]s:erető algériai nép 
kftilntetésben ré.�zesiilt. pont ' osztályaihoz. A területi ' tézést nyerne�. Nem egy szer- vöt. 1934. noYemberéb-en Algéria ' t;;cnredéseinek enyhitétéhe=. 

Gratulálunk a kitüntetettek- bizottsa"oklioz ko:cl 4000 írás- veretlen munkus e :i 1.� i'..• Emlitesre méilo, hoov - 2 n<:pe L'.'"'":�i·ef"n kelt ;'el e!- ! � V ..,,.. ö 

1 
" • . 11 \ l('I' •1 • ' " • 

ne!, és Yalamennyi Yasutas beli és mintegy 4300 szób�li 
I 

tiil L':l"l1cri,ed,k meg a 'terYe- <>g;-é:ni  panu,.::,':on t .: <.'gyre �J�1::0�_.';_- -en_- /, z a �'-"· -�1 n '1 ! Filnu:elitógépet kaptunk 
példaképéül álliljuk öket. bejeleutés jutott cl. .t.e•t �:: crcJc.,;e„ ei, \alik ó .szaporodik a küz.'.rcle: • .:: ot?jt>• ' ,�zao��-d:'��rc ... _,. amc_I�cL ? 

1 
'cnté:.-e'- a s"'aksnn•cze'i · s 1 · rim'l.,tr.1'!, P irt 57"1 ' 1'7. es I A� elmúlt cYekben nem sok • • � "'' ... f _.., e� •

, 
, . 

·+ f . ható . - ' 
. slakvon:úi mu���i. segiló ja- tr.1nyt., � ra�cia

,. . :Sé �C'�: ·,. .. ... ..  �1 l...he�ég nyilott 
i \"aslato< &Zárna. - 1 

�- . tudJllK , crbe.oJlam. Pe- • ' o:-Tass állomás 
1 

,ug 

Szovjet gyártmányú Jyukkártyagéneket talib!2!�
1

1a�:;:;�t���r:�at
1

; 1 a 120 00° -b•d�&har- ;i��";::,1: ;;\�: ;��
ki

;;;�: 
I' l;e'.ül int!z!:ednel,. Mé6 n�:n- 1 ,·os ellen 4or. OOO •

. 
Jol fel- r ·� I":' k<!"lctt _ gyalogolnia; A 

'-,.n*n'- a 8 IIUU ,.Jafno,.,0'1· dig akadnak azonb:m o'.�an l lelg-yv�.1"71'H francia ka(o- - -�-ic-5 kulturotthon se.--n 

lfu,.&uff f/flff Ul 'f!, 1,, esete]:, amik•"'r a do'gNÓ �é- 1 nat Hleitek be. i
. 

n !:e'} ;.slta dolgozóinak szó-

. . • 
. _ 

'.:"lmé:�· ''.3� vé_;� -�,.:::::•
:·e j . _Algiruai:i fohát m�r ötödik : .wzásat. Néhány hete azon-

A mult _ev no\ em ereben j A r •� Jyukkart} agepek 45
1 

dol.;ozn.-:.t. A k in-,unk:.Ias :,em_ kar 1d_:,�n_ \.� �;--:t. I� .. z, i �:e puszt_,t a 1:egyct,en _h,tl?o- :.:m megtörtént a változás: 

hatalma.s !adakat rak,a). le a o:sz.opcsak voltak, keve.s &á- ul;;n rú,·idcscn ger,, ,_,1,,,-, :, '1;a} ��)-e„y � uf„ c,�,fézzs, 
I 

1 \l s egyre �o�b s_zem cde;t. a s:ol-:szen·ezet kultúr-nevelési 

BVKH cpulete előtt. A jaró- moló szerkezete alig tudo,t i ,ül,:�! �,té .. c:�-··J cs r: _ _ \ ,ZEJ��la so.;J;zor t�bb idot 1 ,,:::_nzo m�!\P��balla:a�� ok?z a o :!á!yú.tól film ceti,ógépet 

kelök meg-megálltak egy pil- megb1rkó:.mi a ráharuló 1el- tés:·e a , oi:tat::.si te!jesí,mé- 1 ; �� i�·oe, n_-,,r..t __ a to·,ér: -� •��i,.et _e,1Segc�s·t kuzoo �--f-• kapt11,nk. 

lanatra, s kí\·ánc,san olvasták adatokkal. Amíg a régi Jyu!,- 1 r,)(. ;, A l,','"'"1 \ek :,ü: , c „a.:i.r,du (e.:: k, ,unoscn a m�n- na1 nepnek� Az ember,e.e'l A . .;t:i :-cr,ineres a mozi elő

a cili!lbetüs feliratot. A nagy- kártyagépeken 45 adatot Jehe- 1 újabb, nagyurúnyu mcgtaka- 1 1:a_vedelm: o!:lályon ford1t1t pusztítás elol sok védte!en , ri>.,. SC, terr,1e:,bi tanácsko• 

számú és méreteiben is im- telt ;ögzít<;ni és ö.s,zeadé..,ra 

I 

rítást t,s1. majd Jchetr,,•é. ! c!o!:. �e 1_1·�:l'k?.1: is méd lenne �ver:nck. asszony é,; öre; .::is is alig múlik el film,eti

pozáns kü1deményt ,;,zoyjct 48 szamk�_ek á)lt rendelke- � B�KH \:!· .. o,,z!ái"án�k 
I 

a l,o„o_"\ e.o taiekoztata,ra. ;,én_\ t_elen elhagyni otthonát. tés nélkül. Az oktató filmek 

b�rtit:ánk küldtél,, hc.;,;y me;,;- z • .;re, az u1 szc-:·;et gépek le- do.go-:1 na�y orornmel bar, t- A kes„de!emnek oka az is. .tazaiat. olyan Yonzó hatásúak. hogy a 

könnyítsék a magyar Yasut /JetőL-é teszik 80 adat rögzít;,- ':ozm1 • az új g�pe!:l�cl, sajá- •,�w ami� a vasút egye-< szer- A meneküluk mma ma korábbi 30-40-es létszám a 
adatszolgáilatási munkáját. A sé_t. A 88 száml.�rél;. szinte el- ! títJ�, e! a szovj�t b�rdc,:t,,; o \'C - mlnt például az Anyag- mar 200 OOO-re tehető. duplájára nö,·ekedett. . 
kitúrni gépeket a közelmúlt- �ep

_
:ell:�t�tlen ossze�, .  szam r.epp.·u·:� ke7(�!és�-�:- _mli\·�zc- el!a�si h:azgatÓ!iág _ gyor- A kegyetlen elnyom:u;ban � rendszeres f1lm,e�1tes 

ban adták át rcndeltetéséne!;: oss��ada_sara ad lehef:?se�et. . ,t:t . . Jo . mu,n, ,.,_ , b1'70- 1 •a:-i e, ha!1konyan intézked- , érző algériai nép mei;se:;:íté- sz1:1te fordul�tot hozot\. _ allo• 
6zm·jet szakemberek. �l1t . Jelent ez az onk?_lls;c� n} ít;a rr-;2�1, �0;2v rre,_;t�- r,e'.,, v.íla,zo'!nak. add!� más sére a Ma(Jyar röröskeres:!, 

1 
·1_· á;ur " c'<'t< �en. Ko3�o:net 

:.\'lár beszámoltunk lapun1, a
1
lakula•a. . szempontJab?l? melték ne�t . al!a.-,• u k LIJé.,o':> •wrve't csak vontatoi•an. ké-

1 

a SZOT és a l\Iagyar Xo1; erte a . szaks,e�t:ez_etnek /S 11 
olYasóinak arról a munkáról, Nem n�hez ra felelm. _  A maid- gondosk�da,,--at. I edclr.�c�cn vizsgálják ki a be- Ors�á(Jos Tanácsa mega!aki- KPJ\l f1/mPloszto reszlege7lek. 
mely a statisztikai adat.szol- n;m ketszeres „lmpac,tás al�al I Sz. I. jelen! ·seket. tolta a,: algériai menekülte- Bátori Pál szb. elnök 

�Itatás kapc,án hárul erre a lenycgesen csekken a gcp1 
·vasúti intézn1� 1�:,·re. :\Iost, a mun.kLk ön költ.s�-· . Az Uj gé- �•�·�I!l€�L!.��:!Ji.ti���� �:EG.i •�- • _..iíE�t!ll5[!)��!l�:il 'ii'J:'.'!:'(!JE�t!J����!!.�:--' • i!J!J���i!l!!:::!éJJj • rE·•· ·••-� .. ?�-.• .-.ii •�:.-•�::a:�C!.t!! l!f!i 
nagyobb telje ;fonényíi lyuk- pe'- beállilásrí�al iO OOO fori,,t -� :-.r !!Varorsro� 1o=<1�:m1 -,e 

kártyagépek beúllitásávaJ to- megtakarítást ér el éz:enle a r,;i - amely az .19li-es 01-asz ror-rnda1-
,·ább íejlödik, 1·cndszere2.0dik BVl{H_.. . _ . ; �����t�:�,: rcr�����":,

1
,���:���: 

ez a munka, még jobban, még Az UJ gepekkel leheto,·e Ya-:.J ból ér.kezo lúre.k:t le,,te _ 1910. 
erőteljesebben ·egítve nem- lik a ré:,zöSszegek ö.sszeadásá-� c,,'.ctóbeo- p-ról n-re ,.rra<!ó <..i
o;ak a vasúti munkát, de a nak ellenórzése is. Ez kizárja ;.i s.u: �a a n1.U,--'<J,-o.>2.tAly vuel<'.oé· 
népgazda-ságét is. amely fon- a helytelen ö-szeadásból szár•� �!!,,0l';�t'i}:'"''i',,�

1
!�U:at 

polg '1 
t06 adatokat \'ár és kap pénz- mazó inka.ss.zóös.szegek érvé-l'1 
ügyi és egyéb \·onatkozásban nresítését a Magya,· Nemzeti � . 

A tt gye,·es haoon,t ,·e.;:Jsnyo-
a BVKH t " l  B k k i.i l  ""kk ! l!J o 

ll<> mur..:sso.,. P>ra.sztok ts 
- o ao ·on ereszt , cso · ·ent a i.: n  11;, ,;,z;;,,,c·, boru,:malt átttt 

A lyukkártyagépek fclhasz- b�yúj lott !·ek!amációk .szá- � _ .' '.< �D'l '' m'"•�n me,d?ntiJ1-
nálása nem új kclctú a MAV- mat, s tenneszetesen csökken- '•l tek az atkos Habsbmg-mona,clna1, 

ál 1\1 • 1927 ! "1 d t· BVK d . .  . .  @ O• .�"�·z 1c - \·d.r1-.,iJ�n és f:tl1.r:1 n . a-r · - o ren ,zere- 1 a . . H a, m1mszlrác10sl!J egya-:-:,nt _ m.eg,keu:tté'.< a bűnös 
sen használják u legnagyobb munkái át 1.s. l!l tcudilk-�Jtall,ta urn!ominsl \"n• 
tömegii adminisztrác'ó� mun- l\Iár megkezdték az új géo- � :'.' Iesz,ruml:l6t. , ·':, n'p _ell_ telelt 
kát Igénylő áruszá1!íhísi sta- par'<on a ,·ontatási swlaá:nt ,,i Al>:'Cte,t_ a ,i .• ghabo.-u oc-,a n 
t. 

tik 
. d - 1 · . • . . , e &J tctcr.tU �"ltrt es �'.!en\'"ec("'Sct 'rt. !SZ ·a.t a a tok klgyüjté;crc. te ies1tJnenyemek k1serleti fel- •i ·'1. koni,-,íny, - "'"�:y 8 po," ,.1 �!.l ... Inol!�:a1.t1a.:6 fo:.i:,ict.alom ro·o,;: �:!l mc után ll'o;-e.t"".:iHs po "'!'\.rl p:;,Jlt!

�p:uso.�l � :f<bbQld1.t1 i::lZO<'l•U
i!ldernOOtr ta ,•ez,ére:,c,001 a!sk:.:lt _ :-J a  p.o�ári ter:.d n:dellnc ér�.ké[!l h:n. n n ;>tfü1�ele�- lef'.:.�y\'n"'l-... -i!:r':.re. a :torradJlom m . llít „a � torc.."t;�tt. 
·� A.-,_ l.-J ' ... ...,,. nn:.-. -t· r el,·� lcö,� ;.,. tflobbe.1 sugta a varosl <·s ta-" p„11lc.•.1 o, ! i : .. ,l<'J:' ne 
: HIIJ, 1>ro1etart Elörr ! Eloret L" I 
�� ,zrnt. t'ori-aclalomra !'' s mi�rl >P· 
·�hotdta méh�•�n az idl>. t913. no

� vemberE. _ , , égén a \ ar ms-
�jor '..UC.. 01:11 megszu1etcti .az 
.-� t'1J rorr�d�k:m vez :-�rnrn: a 
.:, Kommun1st.tk :uagya,..onl.tgi 
i,;iPáclja. Ez a párt n 6Ztllatésc p.1-
@ ':matától kezdt·e a man-nr hn.za 
� <'.�JJ:ozlS mpének Jobb, <'mberlbb 
� e '•etéért ,�a10 ha:-cot f.rta Zh,z-
� l:11.ára. N}1ltan hiTilette, hogj nél
�J.a a m.u.."11:t.'.'...s.ii.atnlom mea:te.ren11 -

Alexander u�zan !'17.0vjet müsuki a:z.ak�mber Szec;edf ".\tlklös i:ép- �se és feladatának t�iilll a liuta-
techniku saJ i ... merteti a tyulíkiutyagtp muködi,ét \ "om átvét�lé e. a prol�t. t..,. "·ti

"' dalom k�vfv át-a e.ők�zílent a 
• munk88ó"sztá:.),·t. (Nadai Ji.árO))" ft"h .) 

Vasutasok 
ro1.t.•i jav 1:,l;;;tat. me::v sz.e:. .nt 
,,lr. e-... :lki Főműhely öntmtatos 
n1.;.ml.tásstil(a • . •  kö,·eteli a kom
mun.!sfa. elvtársak szabadon bo· 
e ::i�á�át . . .  a rendürség_ csend.őr
s.:; lefe�y\·enéliét és a m1m1.:,s• 
� á!" fe!fen:n•1.tt'sit. Követeli a 
g1 .. 'é-!'-, ho-;·v minden hatalmat a 
u�-n 1

-··i�ok,. é� falusi �7.eK�D)t-k 
a Tanácsköztársaság megteremtéséért 
,\ háb úeUe::.-es tfünegm.oz.g.al-

n'k'"l.:" e·�& \ ona ában hnrooló \: ..1-
&Uti n:�Jsd..;: pol!U..1tJ-_1i121 leg
k,.:")z..!tt�Jb t:15 legDntudatcsabb 
el-e.:11� - iildJ� ,i: cls1.;,, .. .: között 
c•c:---:.t.1,-.. :cr .... -,: h }{n.,_--_ �l· :..: \:1 ;
grnrorS'Z .:1 PártJállo;,; - a kom
tnlL'1izmu:.., cszmé!r..-e•c Je!:�es l1ar
c.:os.1... és a pArt .a.khv sien.•ezoi 
\"Ol .:1,,. 

A:r. J:o,;zaki Fömühetyffn - .nho! 
JJ�t'l"--1 ,lúr t'f. Pá1ilztor Fr„rnc. 
:Mezei Lajos va.sesz.ter-gdly�. � ·sg-y 
S.indor. La!lk Káro�Y. E�e.!;i. 
KODC',l"k Ferenc l:l.rC'.llo.:;, blza1-
mir�, volt:.k a komn1-u.:l!sta m-:'lZ
g:,tum u�<lrU;. - m-ár c1eceinb r 
ere: -...:e _. .. lá!r.cl kont;;nunlc,t.a ma� 
alrJ.c '.t kl. D.:C'e:..'"Tlber k3ze.o,é 1 
.az 1lsz· 'ki FőmCü1t"ly kommu
n'-.tM s '.-ctkan rés1.t vett �-t •• az 
fü;�es Jp.tri sza"mék kommunbta 
'-.ff'rvr10 biolo(tsJ.gának„ nlei'.3.la
,.:.tás·ib ,.. 

Szolnok n1r1,·ébrn a J..:orrur��ntst l S'.7-el"'\":{ .... s élhal'C06al t-zi:nt. n .a. VD9Ú11 ll\l.C,';á-s· ,� \"Olto!<. F. Bt>de t..á-;7.]Ó "MAV múhe:lyi v:ise5ztc &ölYo�. Gajdos Béla :tor· 
galMi dOl'.l;)7.Ó, Frfes:1' Kálmán 
,·a."),!Íh m · ·t s neve ott .u.eret>cl & korn.."'nunf:sta ixírt szolno'k1 
szen�z.óJn,e,,,k sorában. A szert> 
me'?SZálI-ás abttt !eY6 P�t"sett a:z: 
el...,ö i1 álls kcm...., • n� �ejt 
me,:,;--z ·,• ·.1óje LefkoTfcs Ernő, a 
).TA V ü �1ct,·ezett::.Et� táitl�"'ászn 
,·olt. A lei�több Ol!·an \á:"OS�llln. 
ahol C·:Kö• 1,·��ítt ccomó:,o.nt var... 
a n•úll '-' ·: 00•, Jezöntudaio
c:.1bb 1Ai els�,:- között cs.atla:oozWk 
a K:\fP-her. 

� hónappal a IOl!P m�alaJrn· 
1 ,<a ut n - ltJ.8. <iec<>mi>er -n 

- a ::\-IAV öt.bzec; mun�· �s t,n .. ·f••.;1ti ve"v(',1l'k i\t . • •  ·• 
t l.z.p·i- u k..l\;. �ó:-1.:.4in:."-,;, •-._,, , _ A komm1.mista párt el�enl ti
lói jo� s:.ke."'Ült b.-t&:.,eele.ükőn tr." d .; n:-gy 1 ta -al , .t. az ·
ht,zt� "' 1 t.. a. .,k6hlruU11.s�la , a,- ra a b'llolda1f 5,z ci,;::

"' 1 JJ� .k:.·t;tl 
ut,sok s1:�ezo b:.tottsJ.gát.'•. A , e"'.ct<i.:.t !! < i tön�e?; . .:.:-e �.s. a�:.tk 
ko,nmun:su ,·a.sutaSok é-rtot:!kezlcte b!'it Ö.'.itin.t.én tö:·e�Nltr�t a mun
han�7.il:rozta a vasutas :;;za�;.-.z.e.r- 'kúsll'.lt:.1�c�n me-�et·cmt�rc, de 
vezet eg)·-sésrén.21k font:-.c;"'á ,gát, eg)·elore �i a szoci��d-ettto.i.,,;,.:·11.
s �on n1e,f"":g_} J'zódlsá:t�k a<!,.)ll k!- t.a p.d.rtban ·:,nraci � ·e. F:'7e":c so
:fzj'.ez.e:.t, ho,.,,· felvra;:-: ;,.itó mur.- rába tartozott Landlt-r Jenö e:s a 
káJuk ercd?T?.�:""'•ek � .,rövid iclo sz�c'.1lis a v�uti mut:'•· k .sú
atatt a �azd15.i�ila� rcttenett ... f'n s ,-ezetóJe. AZ élet. a� os.,.
elnyomott ,•;f. �Uf;.t_,.-or;:li,: körében t l�..S,:1rc gyi.':!.0.:-'1.ta gyl'Szte n:ei 
a kommuni.anus fog- d.iadalmas- a n1u1 �smo7.ga1r.mns-"k eteú.::ei; a 
kod.tli." hc --cosnit a 'ko-num.mlsta -cárt 

A fiutat �O!n.m�nh,ta párt ta�- !;�
-:á

:
Ó
�O�l1l'�1�r::� 

m
�rli��i��= Jail1'."'.k iá�adsá.�ot n�.m i� i-u. vc-�. a Jer. nlzru,l:S eszméivel, Úff t'Jt na::,-p,llá. tc\•ó sun· .. zö muri.< .. - kUz:eledte'< a l{'.MP-he7_ :ta erec.n1-én1� �nt a K.? fP befo- 191�. 1n'f-:-cius elejb ni.Aro ei.Y

]}-· '.'l rö-vkl e'1 nt.h�éoo_;a or- re- tób-'>;!"11 fE"ljg)1°rté1<. h:,.�• azO::ts:z.á�SZ.!rte. A Po�1 li� ... alit k n �-e a c-zocia!de�-At1·rn„C-c r·!.ci:� e.; �bb:>�<!_ a �-.:.o-C!.ildc11._:.,. . .nt k r: !l1. [il_: 'l.1< ,.a J;auitalizmus �-1on:{c!OS � ·!'ffl , ·a a k1zsi:l-:..'1¾.- trtJpolónfiil'é" s0•1� •�,. a s-z::r n�·oló OQ\jly é"dekl!>en 1919. e· �!-.ta ren 1 ..... ,. létrehoz.á.-sa ér· te;,ru;irj:J".>. klse.rl.et<::t tett a de�-: b�n e!ó kell segíteni a ko..Tu-nunista párt �r..él\·,�rt;. e. � ,r..,:ri..; ,:�• °' p?i:-L!a1 való rr.e!(-L�t�rtóztattn a párt vezfrú. Kun pto-,·e7P;<:.t, a k"t mi.-:i'l"cit1:').:irt er6··Belat Ps a KU,;q)Ontl Bizolt!- i n� e.2:-· -Ht t A tag,·arors:zá-!-..,. n,o; 11 · :4 „ A önt· ·.;, t ·1 �?· al ,��c-11tnc;: '-=zö,·e-tsé� Kö7.pontl redt mu:�l�•dt.t6m�g ... k nem ha&Y"' ,-��etösé ... � I.andl�r Jpnt) .1&TJt.!I ... ts.•.c a nártot. \ lci.a�·l'lztato t veze- !�tar„ 1,1,. m;ircfu,i, e!ején ta:r• t�-c: he'y!be u:J$ 1-é�L '"' és a p rt tott füP<:én „ cél érllek�b�n batá• 
�ég rr:"Jy�b'blre e:-eszt�� ;i,;iúl!- ro:tMt ú••·y. ho�v hivataloc; Ur• ret a tö1ne'°�b�. A kom..'11U 6- P'yll:1::i�oJ,;�t kell kP7..dt-nf JCw, Jll„ ta Pl'"t üldőT..ésie n.ern hamvas,- J:i:n11. a kommu11tsta. pút Jetar
:�t•: eJ. elte�e?.őle1. 'fe:s"!it0t- tózt:-tott ,:e?:Ptöiél"PI. 

szoctalfsta forrad.alom lá-r.1t:- A magy.:::r \ asűtl n:..llnlcá.saá,t 
ját. osz1aI1·harco.s mültj;ihoz méltóan 

A'6 .t.sznkf 1"6ml1hely rr ..nk· .-
kollel<úvAJa lfll9. március 6-1 
.in·ülé:se !�!!lees tilntetés!<ol t,ette 
maaaé\·á a bluJmf testü:ct ha•á· 

vett� ki réazct 1914-19-ben a m�,A.s.rtat lom. a Tanác 1 3.ztA:·• 
68.sA� IT1e2terentésé+rt vívott h -::cból. 

Gadan.ett aela 



t!IH. MÁRCIUS 4. 

A fELEMELKEDÉS ÚTJÁN 
Népünk megértette. hogy a mezőgazdaság szocialista fej

lesztése, nemcsak a parasztság, nem kizárólag a kmnmunisták 
iig31e, hanem össznépi érdek. A szerkesztöséghez érkezett leve
lek anól adnak hírt, hogy a 1.-'aSutasok részt kérnek és részt 
t:állalnak a párthatározat végrehajtásából. · 

A szegediek eleget tesznek a pártmegbízatásnak 

Mint februá1' 17-i lapunlkba11 si.ncs szövet'kezetellenes han
megirtuk, a megyei pártbizott- gulat, de a kistulajdonosi gon
aág a szeiledi vas-utasokat biz- dolkodásmód még húzza a pa
ta. meg Domaszék és Székku- rasztot. 
ta., községek patronálásával. Pedig mindenki láthatja, Február 19-én már 25 sze- hogy kijnnyebben leh et boldofedi va.s-utas indult Székku- gulni a közösben. Nagy Sándor t4Sl"a Annus István elvtárs I tsz-tag elmondotta, hogy IO 

l)ezetésével. , esztendőt:el ezelőtt. amikor Az állomáson Szarka elv- belépett cr termelőszöi:etkczettá.1's, a pártszen;ezet titkára I be, két dolgos karján, szegéha.1'madmagá.val t'árta az I nyes rullázatan és nagy csaérkezlíket. A községbeliekkel 
I ládján kíl'ül semmije sem • község kultúrtermében ta- volt. Azóta négy gyermeke lálkoztak, ahol tsz tagok, a ! kelt a maga szárnyára, most községi orvos, az igazgató I rn,i soron az ötödik. Fehér ta.n!tó, a. tanács VB. elnöke cipőtől - kerékpárig mi,iden umerlette a község h elyzetét. , van a háznal, a m i re azelőtt 

"Elmonaották, hogy az ellen- 1 gondolni se,n lehetett. 
f0f1'adale>m idején Szegedröl, '  A székkula$iak el�ösorben Szentesről. Hódme:ővásárhely- saját erejükre támaszkodnak. rol, de még Pestről is érkez- ' 
tek osztályidege n elemek, akik 180 agitátoruk t·an: tsz tagok, 
bomlasztó munkát végeztek . . kommun isták és pártonkívü
Székkuta.son a 1:ilenc termelö- ' Uek. de örülnek a városból 
,zövet1'ezetből három maradt. érkezett seg,•ségnek is. A 

De az új, könnyebb term e- szegediek az első alkalommal 
?én formát megismerő szék- 1 nagyjából megismerték a köz
kutasiak nem törődtek bele a 

l 
ség helyutét és a legközelebbi 

t1ereségbe. 1957-ben 78-an, látogatáskor már ismerősként 
1958-ban pedig 96-an léptek " krJzdhetik meg munkájukat. 
közös termelés útjára. Ma ('I'ótka Károly !et·eléből.) 

Akik vidámságot vittek a faluba 

Pécs állomás békebizottsága 
I 

sor előadására képes együttest 
& Hazafias Népfronttól 1(,a.pott hozott létre. 
fcmtos feladatot: kultú:rm·üsor- A község lakói szeretettel 
,-az gazdagítsák Málom kö=- 1 fogadták a pécsieket. Az isko
aégben a falulátogatók mun- la. kicsinek bizonyult, sokan 
ká.ját. Gyorsan kellett csele- '

j 

ú(�rn haUgatták _ a _ Haz:,.fi�s 
kedni. Nem volt könnyü, mert , Nepf�ont .. és __ a i:arosi pa;t�1-

k lt • ttl • • • t • zottsag kuldottemek beszedet, • -u_ . 
uro ion_ szm1a_ szo cso- 1 amelyet másfél órás mfi.sor port'._at

. 
betegseg ritk�to:ta, de 1 _követett. A meghitt iinnepsé

legyoztek a neheu.egeket. , gért Málom köz.,.ég ta-ruicsel11ö
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(Folytatás.) 

k.ell a kocsijavitás tempóját. 

, 

!!:s ez nem kis dolog. Ezt csak 
úgy kell ütemezni a munkát, sok tanulással lehet elérni.  
hogy az őszi forgalom idejére A Szovjetunió Kommunista 
minél kevesebb kocsijavítás Pártjának XXI. kongresszusán 

Az 1958. évi feladatok tanul- merüljön fel. Tavaly kicsit el- '. vázolt távlatok mindenki előtt 
ságaiból kell kiindulnunk, ami- késtünk �zz71 a munká".al, _ �i- 1 1egyőzhetetlen erővel bizonyít
kor az 1959. évi feladatok szen az osz1 forgalom 1deJere I ják hogy a technika fejleszté
megoldására készülünk. Ebben 

j 
2-;-3000 _ köz_épjayílás�s kocsi sé-n'ek soha nem láto�t arány:ii 

az évben ötmillió tonnával vart műhelyi befogadasra. következnek. Ennek hatása a 
kell többet elszállítanunk, A mozdonyja.vítási átfutási magyar népgazdaságra is ma
mint 1958-ban. Ugyanakkor el időket a minimálisra kell le• gával sodróan nagy lesz és a 
kell érni, hogy a tehervonatok szorítani. Anyaghelyzetünk lé- jelentkező feladatok mei:i;oldá-
75 százaléka közlekedjen me- r.:i,egesen jobb, mint a koráb- sához politikailag, szakmailag. 
netrend szerint. Ne csak indul- bi években volt, bár sokszor kulturálisan művelt emberek 
jon és a legközelebbi térközig anyaghiány miatt a javításból sokaságára van szükség. 
hali:djon ri:enetrend sz�rint ki kell emelni 11;0:;dony�kat. Az 195a. év jó esztendő volt. (am1 ma meg sokszor e�ofor- Ha ez<;k ? zavaro Jelensegek A magyar vasutasok boldogan dul)

_. 
h/3Jflem l!1 célállomásig. Ez nem lepnenek_ fel

_. 
lényegesen emlékeznek rá. de 1959 még a cel. tgy a felada� ugyan ne- �e 1<;1:etn_e sz�n_ta_m a. mozdony- jobbnak látszik. A fejlődés hezebb - de szép. Javitás atfutas1 1deJet. egyenletes, töretlen iránya • H9gya!i alakul a_ helyz�t a biztosíthatja az 1 959. év ered-ll!Peszeti szakszolg_alatot tlle- Minőségileg is jobbat rr-énye,t. sik€,reit. 

1958-65 között a nemzett jlhr„ 
delem 62-65 °,0-kal növekszik, hat
�zorosára az 1940. évinek. A f<>
ll-·aszt:ás volumene. 60-63, a reA.l• 
jövedf"lem 40 %-kal emelkedik, (A 
Szovjetunió 7 éves tervének ada• 
talb61.) 

Mi van 
a Hivatalos Lapban ? toen? Ebben az evben már 1 több kocsit fogunk beszerez.ni, . . . . . . . A gépészeti szakszolgálat ' A Hivatalos u,p tartalmábósl a 

mint amennyit selejtezünk, l _A . mozdo:"y- es kocsiJ�VJt�s: dolgozói továbbra is olyan lel- 1 óol.goZók és a s?.akszervezet.t bi-
d •· ked tt • U-t • • • nal fokozni kell a mmoseg1 k . . 1 wt•�áaok figyelmébe aJánl1uk az e a megnm:e e s-:a I a�1 kát A vontatá-· ánevök ·esen. egy.segesen harcolJanak 

I 
81,.�t rende!eteket : feladatokkal_ a beszer�s �� ] ::1u�

eós
�k sokkal s�igortlbba,;, a rájuk eső feladatok legjobb s. •zámb61: 132 m íI9öll. r-4, B. nem lesz aranyos. Eddig mm,- ll .. ,·, . 1 d k . 8 meooldásáért 10,11• edd-i" tet- Végrehaj1a.s.i tttasilás. szolgál,a1i 

egy 1 400 nyitott és néhány száz , e en_o, z.ze e_ a. '?'0Z: oii�o . e . 0 
•. • 

• 
• 

' 0 he,yelc ver,,enve az élüzem klliln
f d tt t he ·k - besze ·ése a lwcs11c mmoseg1 3al'Ltasat. A tek, fuzzek meg szorosabbra tetés elnyeréséért. A szolgálati he-
b
e

zt
e · e r ocs, rz minöségi ellenőrzésbe az idén az elvtársi baráti viszonyt ly<,k versenye a M!nisztertanác.s és I os. ,, · oál • f" ""k ·oet ·s . '. . ' a szo·r elmiksége vándorzászlaját'-

Vonóerőnk nö,·ekedni fog. az an�a„v1zso . o ono s_e.,. . ' amit a szocialista Magyaror- ért Az élüzem cím elnyerésének 
Már folyik az utolsó 1 5  darab b�voniuk. ToYabb kell Javita: szágért való harc eszméje has- 1959. év:!' cé1kitü;iés,ei. 
37--_ .. t . ·· • 1 ' !- m a mozdonykarbantartás1 · t H . 1 . kk. 1959 ,. számból: 102 690/t959. I/f. A. . � os �oroz.a u g?zg� «:5za munkákat son a . a igy esz. a oc C$-�J�idienntan,J sorkö!e!E:Sek szol• litasa es ezzel veget ts ert a , t... . · .. is a sikerek é"l.'e lesz. gá1athalaszt.á.sa. gőzgépek beszerzése. Kapunk Nagy erdemuk .-olt a moz-
10 darab 600 lóerős 40 darab donyvezetőknek az elmúlt év 

H ÍRADÁS KECSK EMÉTRŐL 
400 lóerös és 2 0  darab 130 ló- sikereinek kivívásában. Szám
erös dieselgépet. 20 darab öt- talanszor C$Ökkentctlék a vo
tengelyes motorkocsit, dolgoz- natkésést a rövidebb menet
ni fog a két Wal'd-Leonard- ·

, 
idők alkalmazásá,·aJ. Ezt C$ak 

gép is. Ez a MAV dieselesité- jó gépekkel és jó személyzet- A januári termelési tanács- j „A kocsitartózkodásnál Ba1t• 
si programjának jelimtós nyi- te! lehet elérni .  Ezért kell kozáson Kecskemét állomás dt, ott nyomjátok meg." 
tánya. nagy súlyt helyezni a szakmai dolgozói elhatározták :  minden ts „Bandiék"' megnyomták. 

továbbképzésre. 'llehézséget leküzdenek és tel- 1 Az eredmény nem maradt el. 
A bevált módszere/eke/ A jövőben nem túrhetjük, jesitik az élüzemszintet. Az év első két hónapjában 

hogy művezetői, csoportveze- Az elhatározást tett követ- 1 
túlteljesítettük az élüzem-szin-

Ehhez azonban szükséges az k ,  tet .. , . , - _ , . töi beosztásba szakmailag nem te. Lelkes, becsületes mun -a-
, 

· . . . osszes, bev�lt ,moaskerel. f��o- a legképzettebb emberek kap- val harc indult a fegyelem Az_ eredme_ny� a ��rsszolg�-zottabb mel'tek� al_kayna-asa. janak beosztást. A múvezetők- megszilárdit.ásáért. megindult lati_ agak_ elvtarsill:s, �o mu_nka
A_ szaksze:·,·czelt aktJvák fokoz- 1 től - különösen a fiatalabbak- a nemes vetélkedés a túrok I Ja ,s _segrtette . . D1c�eret illeti 
�ak tovabb a_ v:e-1�y«ed:•_ct I tól -. megköveteljük, hogy között. A dolgozókat ma már I 

R�de1, F:Ze_�'
'. 

es Lormcz szol
';S _a ko.mmun,stwk•>-::t1. egv�tt végezzék el a technikumot, Ma érdekli a saját és a rivális túr gála�i fonök?'ket. a!ki� mef al_lianak a v_erse�y clere. P�l - mindenkinek tanulnia kell. A teljesítménye, de az állomás tudta!< ny�·-n�- a _dolgozok bl-qaJuk most _,s, mmt. az elmult következő é,·ekben gőzvonta- összeredménye is. zalmal a kozos ugynek. A s1; evben, magaval fog!a r'.1g!'dm tásról átállunk a dieseles és kerek nem tesznek bennünket a vasutasok nagy tobbseget. ,·illamos ,·ontatásra. At kell �yako� az olyan párbeszéd, elbiza!\:odottá. hiszen még na-Meg kell őrizni a lelkes. fe- állni az embet·eknek is a „gö- mmt_ amilye;'1 Santa �ndras gyobb feladatok állnak előtgyelrnezetl akaratot. El kell ér- zös gondolkodásról'· a ,.diesel- �°<;Sur�esÚ;r �s K_iss _!s_tvan te�- tünk: Várjuk az 1959. évi gyü-

Fogla/kozzunk a kétlaki va$utasokkal ni, hogy az egy kocsira esö és ,'illamQS -•SQnd�k�ra'•·
r

�sttro�i;d:ékelo .ls:azott - zaJ,,  ·ntölessze:zont.-raksúly tovább emelkedjen. (Ez jelenti va,utunkon a ma- !ott le: MÉSZÁROS GABOR 
A celldömölki vasutasok o111a nok vesznek részt a mttn- �:;ig11:fá���g�z!er:;'.k��� gasabb technikát, ez a jövő.) ,,Pista. bácsi, hol szorít?" Kecskemét 

mindjo,bban megértik, hogy a l�ában. akik jól ismerik a falzt ha.itá�áb�n nagv fela-:1?.t llárnl mezőgazdaság szocialista nagy- problémáit. Első lépésnek ' - a forgalmi szolgálat dolgozóiiizeml fejlődése elkerülhetet- nagyon helyesen - azt tekin- ra. lett. Erről kell meggyőzniök !l tették. hogy a. vasutasok 1n-u- Körülbelill ötmillió tonna parasztságot. anélkíil, hogy tassanah példát. Rendszeresen áruval kell többet el-s:állíta
erőszakosan lépnének fel. Fi- beszélpetnek a földdel rendel- nunk. milit az elmúlt évben . 

Patkányeldorádó vagy oktató /Je{risé/? 
gyelembe veszik Lenin ta nítá- kező 1·asutasokkal . . 4kit sike- H a  napi 13  ezer kocsirakodást A ferencvárusi fütííház eföteréhen irodának 1955-ben. amikor az 
sát; minde 11t el kell követ- riil meggyőzni arról, hogy veszünk alapul és ha minden kCLveGenül a felszabad,,Ls irndái,at a megé;:,i.i.H új helyi
nünk, hogy ezt az tttat meg- kö11 11y-cbb é.; jobb lesz a= élete, kocsiba egy tonnával többet 

után ideiglenes jelleggel eg,; ségekbe költözte,té'k, minden
könnyitsiik a parasztság szá- ha a családja belép a ször t- rakunk, ez már naponta 13 iabarakkot épHellek a bomba- ;.i azt gondolta, hogy lebont

mára. kezetbe. azt bel'011ják az agi- ezer tonna árutöbblet el\"itelét 
támadások során elpusztult já., a,z épületet. Nem igy tör-

A fűtőházban pártvezetőségi tációs munkába. teszi lehető,·é. Ez egy év alatt 
irodá-k helyett. t.'.cnt. Ivllvtl alkalmasabb okta-

tilésen beszélték meg a párt- A fütőhúzból mindennap 4 millió 475 ezer tonna áru \.óhelyisé:;;ekct úgy látszik 
é& a. kormányhatározatból 1,ét-1,árom ·tagbó, álló brigád elszállítását biztosítaná. tehát Két-három é·vet i:alahO(ly nem sikeri.il

t ta
Líl

ni, a barak-
ad-0dó tennivalókat. A tanács- látogatja a patronalt fal,;akat. majdnem annyit, mint a je-

1
· csak kibír - mondt.á:SC akkori- icot jelölt.:;

;: ki a mozd,.myve
kozásra meghívták a tömeg- Lel t -1 · d;n ugyanazok lentkező árutöbblet. ban az illeté.:iese-:,. Tévedtek. zetők, fútöi<. rend�zeres to-ie � _eg min '"" . . .. ' A teher kocsipark átlagos A barakk ma is áll. Igaz, az azen.'ezetek vezetőit is. A cso- h_ogy 30! _m�'!�smer;ek .. a. �oz- raksúlvkapacilása 20_5 tonna. idő vasfoga kji,ezdte már a vábbképzésének helyéül. 
móponti és járási pártbizott- seg pro�lPmr,1_,. l\em t?reked: Az elmúlt évben elértünk 15.5 tetőzetét 5 az egerek, patká- Két nagyobb szobát berenaág tervével összhangban teh � r ndena ron _ _ sza�sze,:u

\ 
tonnát, ha tehát 16,5 tonnát ér- nyok is otthonra leltek benne. deztek tanteremnek. 4-5 szoütemtervet készítettek. Vállal- eredm_enure, meg1s buszken nénk el, még mélyen a 20.5 A rozoga alkotás megérett a ba üresen áll, egyet lomtártá!k, hogy Duka, Me·rse,,at és 1ele71_tn�t,k, .. h?gy Mersevat tonna alatt maradunk (bát' ezt lebontásra. nalk használnak. Ott kapott 

Kemenespálfalva községek szocia.l,sta kozseg lett, s ebben sohasem lehet elérni )  dc bizo- _ É·vekkei ezelőtt lebontot, helyet a konyha, az étterem, 
szocialista átszerz;ezését segi- benne i·an a celldömölki fii.tő- nyitja, hogy megleh�tös nagy tuk volna, de sajnos mi nem átellenben egy bádogosmű
tik. ház do!gozőinak jó munkája tartalék áll rendelkezésünkre. rendelkeziink vele _ mond- hely és egy WC. (Ez a,:l:in hí-Külön szerz:ező b rigád ala- is. (Kismiliók nóbe,-t levelé- A nagy vasúti múhe!yekben tá.1;: a fűtőház szakszervezeti giénía ?) 
kult fiatalokból. Első.�orba11 bő!.) az őszi forgalom előtt fokozni bizott..ágán, amiikor ott jár- A két tant�rem jelenleg is 

Az új nyugdíjtörvény 
egyes pontjainak részletes ismertetése 

Özvegyi nyugdíj 

Ideiglenes özvegyi nyugdíj
ra l évig jogosult a férj halá
lától �zámitott egy éven át az 
a feleség, akinek férje öreg
ségi, vagy rokkantsági nyug
díjas volt, vagy haláláig a rok
kan tság:i teljes. vagy résznyug
díjhoz szük.séges szolgálati 
:di)t (öregségi és ro-!ikantsági 

életévét már betöltötte. ideig
lenes. vagy állandó özv-2gvi 
nyugdíjra csak abban az eset
ben jogosult. ha a házasságból 
(együttéiés.ból) gyermek szüle
tett vagy a házastár�.ak a há
zasság megkötése után leg
alább 5 évig együtt éltek. 

A. ii/önéM há:::asiárs 
vagy e/l'ált 11ö 

ö::i·egyi 11yugdíja 

landó özvegyi nyugdíj az 
egyéb feltélele.1;; mellett is csailC 
abban az esetben jár, ha 

férjének hal.áb';o.r tartás
díjban részesült. vagy az ,állan
dó özvegyi nyugdíj1·a jogosult
ság feltételei a különéléstől 
sz;,mított 15 éven belül kö\'et
keznék be. és a feles.ég tartás
ra \'aló érdemtelenségét a bí
róság nem állapította meg. 

Életlárs ÖZV<!f!YÍ n:yugdijo 

tunk. zsúfolt. Az egyikben diesel-
Hogy tulajdonképpen ki a mozdonyvezetők, a másikban 

barakk gazdája, nem felada- fútéik tamtlnaik. 
tunk kinyomozni. Ezúttal A lomtár egyik sarkában 
azokról a körülményekről sze- nagy halom szemét. (Igazi 
retnénk írni, amelyek az &pü- patkánytanya.) A szemét-
letben uralkodnak. domb mellett vaságyak. mat-

K J• 
.. 1_ I '  1_. , 

racok és takarók. 
ez1Ja1 ta ilfl az err:)Cfl. A ba- l A gőzmozdonyvezetők na

rakkot tíz évig használlák pokban induló tanfolyamát is 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

itt rendezik meg. A három 
tanrolyani - egy-egy tanfo
lyam 30 főből áll - felváltva 
használja majd a két tanter
met. Ez még megjárná, de az 
már megengedhetetlen, hogy 
a mozdonyvezetőket ennek a 
patkányeldorádónak az üres 
szobáiban akarják elhelyezni 
és azokkal a vaságyakkal. 
matracokkal és takarókkal 
fogjak szobáikat berendezni, 
amelyek a lomtárban látha
tók, és olyan koszosak, hogy 
rájuk nézni is rossz. 

Hogy mennyi féreg lehet 
ebben a fabarakkban? Csupán 
a bádogosműhelyben Bartos 

János az utóbbi időben 13  
patkányt ,.ejtett el" saját ma
ga készítette csapdájával. 

Még néhány apróság. A téli 
hónapoltban a kályha közelé
ben ülők nekivet.kőzve, az ab
laknál levők pedig bundában 
hallgatják az előadást. Nyá
ron még rosszabb a helyzet. 
Ha nyitva tartják az ablako• 
ka t, a füst és a gáz, ha bez.ár
ják, a hőség miatt szenved
nek a hallgatók. Nem beszél
ve ai-ról., hogy a barakk északi 
oldalán a gurító, déli végében 
pedig a fordítókorong miatt 
egész napon át olyan nagy a 
zaj. hogy alig érteni az előadó 
szavát. 

Az állandó rázkódtatás 

? 1:á,•á,nál ü:mertettiE{) n,e,�- 1 
,?zrezte. illetőleg üzemi ba'.
�s?t ,·agv foglalkozási beteg- ' 
,é, ,üvetkeztében halt meg. Annak a nöm,k. akinek há

zasságát felbontották, és an
nak a fe!2ségnek, aki férjétől 
egy évnél h=zab ideje külön 
él, az ideiglenes özvegyi nyug
díj egyéb fellóte!e,:, mellett is 
csak abban az esetben jár. ha 
férjének halálakor tartásdíj
ban részesült. Az özvegyi 
nnigdíj összege a tartásdíj 
összegénél több nem lehet. 

Allandó özvegyi nyugdíj 

miatt az épület már baleset
veszélyes. M3 még csak a va
kolat hull a hallgatók nyaká
ba. amikor a fütöházból a !o1·
dítókorongra kijár egy moz-özvecgyi nyugdíjra jGgosult a �•-!!!!!!IJl!I!:: c!ony. De lehet.. hogy holnap feleséggel egyen'ó feltéte'ek 

I l l éven túl is) jár a feleségnek 
tbban "3 esetben is. ha 

a) 55. é1:ét eléri. vagy meg
·.ck,kan, feltéve, hogy férjének 
11lálakor 40, életévét már be
ültötte, 

b) férjének haliálakor 40. 
>,ét ugyan mée: nem töltötte 
�'. de -férje ha!álátó1 számított 
\J é\'en be!ül megro!,-'.,an. 

Al a'.t öz\·egv, a:::::ir:ek fér-je a 
ázasság megkötése'.,or 60. 

Annak a nőnek. ak:nek há
z2s.ságát felbontottó.k és annak 
a nónek. aki fé1·jétöl eav évnél 
hosszabb ideje küiön él, az ál-

mellett ;;z a nő (élettárs) i< ;_1111111111i11i,lll,-.:;:.;4 
már a mennyezet is felmonc -

aki a meg.halt férfi\·el annak �i,11111!'�� .ia a szo!gálatot. 
halálát közvetlenül megek- Az egészségügyi szolgálat és 

az illetékesek -, ha egyálta-zően legalább egy é,·en i:t  lán ismerik a ferencvárosi együttélt. ha az együttéléstől 
gyermek sz;'.c\rmazott és a fél'fi fűtőház fabaraklkjában ural-
az apaságot elismerte, .-�gy kcdó áldatlan állapotokat -, 
azt a bíróség jogerősen m �g- . , . meddig tűrik 1;1ég_ hogy ily':n 
állapította. özvegn nyugdíj . e  at"'''""'••�- ,, � ) 

mostoh�. _egesz.segtelen -� · CX!osull . az é'ettárs is a 'd baleset, eszély es helyen to1 -
� ;,eghalt�érfiv;l annak • h�- 1 Esős.  i<!öben iLven k•P•.t mntot . Oombovár „i.ó állomás rakte;ül•_u,.

1 
ténjék . . a vontatási szolgál�t ' .  . .  . . . . · j RemelJilk, hl'gy mlel6bb klJeSJtik az '11omás dol�ozólnak 19,Z otra dolgozoinak rendszeres elme-1a!a•,:i l�alabb 10 even at vajúdó kérelmet és kónl burkoljál< a rakterliletet 
1 t· t á- bb'- . . , eg_rült élt. (Mezei László relv,) e 1 O\' "'epzese . 
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Osztrák labdarúgó csapat a Szőnyi úton 
és Szombathelyen 

0ta:;trák Labdarúgó-csapatot Iá
- ,endégül a BVSC és a szom
bathelyi HRLadAs. Az ellenforrada
lom 61a az NB l-es Kapfenberg sv 
az els6 osztrák l&bdarugó csapat, 
� ba&inkb& látogatott. 

A �csapat február 19-én a 
BVSC-vel mérkélz.ött. AZ NB I-es 
BVSC-nek ez volt az els6 nemzet
költ mérkőzése. 2'. bemutatkozás 
o.!J<erQh. A talállcozót 1 :1--es félidő 
\ltán 4:1 aráleyban nyerték. 

Február 22-én a SzombaUlelyl 
Ha.ladás látta vendégUl a Kapfen• 
berg együttesét. A szombathelyiek 
Is kitettek magukért, 5 :0 (3 :0) ará
nyú győzelmet aratta.k. 

Bemé!Jlll<, hogy a Kapfeaherr 
marYaroraú.rf szereplt.ae kllndu16-
pont.Ja lesz a magyar--osztri.k 
sportkapcsolatok 6Jb6ll merer616-
d6sének, amelynek mindkét orazig 
sportja haaznAt látJa. 

Javítsuk a tehervonatok 
menetrendszerűségét 

A s.zemélys:zálllió vonatok vult a tehervonatok menet
menetrendszerúsége mellett, rend szerinti köz'ekecl:é6e, s 
mindjobban előtéribe kerül a emellett a személyszállító vo
tehervonatok menetrends1.erú natok rendes�ége sem romlott. 
közlekedtetése is. Nem feledkeznek meg a dol-

H.a a tehervonatok menet- gozók a menetrendszerűség 
rend szerint közlekednek, mellett a kocsik, a vonóerő 
amellett, hogy növekszik a jobb kihasználásáról sem. 
bizalom a vasút iránt, az uta- Február ll�n az igazgató
zószemélyzet hasznos teljesít- ság teriJ.letén köztekedó 470 
ménye előre megtervezhető. tehervonat közül 426 rendesen 
Csökken az ötletsrerű vezény- indult és 385 menetrend sze
lések száma és a készenléti rint érkezett rendeltetés{ állo
idő. Előre kiszámítható, hogy mására. A társigazgatóságok 
a vonatkíséret dolgowi meny- feté indított 59 vonatból 48 

nyí időt tölthetnek családjuk- lépte át rendes idöben az 

h k 
kaL Több idejük lesz szórako- igazgatósági határt. 

Sport íre �. tanulásra. A szakszervezeti bizottságok 
A -.árlDAJ. eredményesebben ne- A vasatu Vhr6 Kapa els(5 tor- A budapesti igazgatóság !i.gyelemme

\�
íséri

� er a .. � 
repelt.ek a vasulas l!júaágl blrk6- dulójánaJc kilzdelme'it február 22-én ! egyes csomópontjain, Ferenc.- too tenn:val • s O s.zu 
sók az országos l!Júságl sza.bad!o- a BVSC vivótermében bonyolitot-

1 
városban, Rákosrendezőn, ges ott segítenek. 

���m�=�
on

J!�t"
y
is��':,� �c�k.,,;�:t;ién.J'�' 10 ,t,i'K'!;;",! . Szolnokon, Komáromban a Azt kérjük a többi lgazgató-

MAV) Juskörepsulyban, Bordlis várt MAV Hunyadi-Tapolcai MAV I forgalom és a vontatás dolgo- ságtól, hogy saját eredményeik 
(BVSC) nagyközépsulyban, Kovács IAC 7:5, Kap06vál'--DVSC 7:5, Ta- zói szerzödést kötöttek a te- növelésével t.-unogassák közös tsre� VSE) pedig félnehézsúly- polca-Keszthely 8:4, DVSC-Ta- hervonatcik menetrend s:reri,nti törekvésünket. 
�:�gy=�f�!· ! ��s� polca 9 :3, Kaposvár-Keszthely 8:4. közlekedésének javítására. Banka. Jó�ef, 
=.,•\�,;.:6�,�� Az utóbbi időben az igaz�a- a Budapesti Területi 
nyen(Jk a csapatbajnokságot. tóság területén jelentősen ja- Bizottság munkatársa 

* Lal,áae11ere •-··-•·-··-•·-••-•·-··-·•-·•-• Vaautu vf•ósiker a Vaaas és a 
' Betonútép!tők m. osztályÚ Jcard- - Elcse,tlném pécell 1 srobás, 

An·ke't a munkavédelemro"I Viv6-versenyén. A versenyen - 41 féllcomforto<i l.a.kásomat hasonló 
Vivó lépett pástra - a MA v Hód- nagybudapestlre. Kemenesi László, 
mezé5vásárhelyt MTE tehetséges teleron: !4-12 városi: 122-2.12. 
lcardozóJa, az ifjúsági korban levél - Budapest Vizafogó illomás JlGvea szerezte meg az el.6<5 helyet. mellett, killönálló kertes házban * levél nagyméretü, ol.csóbénl 2 szo-.161 szettpeltek a -.asuta, apon- bás komfortos szogá.latl laJtásomat egyeslllelek flatal llkölvlvói a ke- elcserélném hasonló kisebbre belleti területi 11júságl egyéni ököl- ter!lletcn. IIL emeletig. Parragh, '\-:ív6-bajnokságon. A Debrecen4 telefon: 31-95. VSC !latalJaJ három, a Szolnokl 
MA V Wstái pedl.g egy bajnokságot 
és több helyezést srereztek. Az 
öss:z.esített pontveresenyben a 
DVSC 18 ppnttal a harmadik, a 
Szolnoki MA V 7 ponttal a ne
CYedik lett.. 

* 
A aporto16k szocialista nevelésé-

nek prol>lémál clmmel rendezett 
ankétot február 16-án a szakszer-

1�:!ic���b� :�=�t 
letek vezetőit és az élvonalbeli 
esa,patok edzőit hívlák meg_ A 
szak!lzervezet székházának tanács
t.etmében mintegy 80 sportvezető 
hal,lgatta meg Szabó Antal főtitkár 
beszámolóját, amelyet vita kOve
tet>t. 

* 
Kétlordul6s kerek))iro1 terepver-

aenyt rendezett a buda.1 hegyekben 
a Budapesti Kerékpáros Sz.övetség. 
.AZ elsé5 fordulóban Horváth (BVSC) 
ml; a másodikban Déval János 
(Pécr;i VSK) szerezte meg az elsé5 
helyet. Occse Déval András előtt. 

* 
. Szolnokon lfjdságt férfi és női 

Országos munkavédelmi an
kétot rendezett pénteken a 
vasúti főosztály kultúrten:né
ben az I/3. C. osztály. Az an
kéton mintegy száz munkavé
delmi előadó, munkavédelmi 

tllrversenyt rendeztek, Fért! tőr
ben 1. Boda (MA V HódmerovAsár
helyl MTE) 7 gy, 2. Németh (BVSC) 
• gy. Női tör: 1. Keresztes (BVSC) 
S gy, • • • •  3. Józaa (MAV HMTE) 

A nehéz flzU<aJ er6klfejtést klván6 munkik klkQszllbOUsúe ezolgl\Jó 
gépek karbantartl.sit vtgzlk ezekben az 6J azerel6csa.rnokokban a 

Dombóvirt Ptt. F6nllksér dolroz61 
.. gy. 

A 

�ed Lúz16 fel-..) 

személypályaudvari munka· 
javítása érdekében 

Csamangó Henrik elvtárs, alapján el6re meg kell állapí- 1 Sziímolnak 
a budapesti iga,.,gatóság veze- tani a napi munkák technol6-

am áltozással is tóje értekezletet hívott össze gtáját. ! a progr v 

felügyelő és biztonsági megbí
zott vett részt. 

A munkavédelem Időszerű 
kérdéseiről, a balesetelhárítás
ról, az 1958. évi tapasztalatok
ról Kvassai István a 3. C osz
tály vezetője tartott beszámo-
lót. A beszámoló az eredmé
nyek mellett azokkal a hibák
kal is részletesen foglalkozott, 
amelyek gátolják az előreha
ladást. Ilyenek: a külszolgála
ti főnökségek sok helyen el
hanyagolják a munkavédelmi 
oktatások megtartását. Még 
ennél is rosszabb" a helyzet az 
ú.jfelvételes dolgozók oktatásá
nál. Hiba az is, how az igaz

i gatóságok munkavédelmi elő
adói a kon'l/haügyektől kezdve 
mindent végeznek, csak éppen 
a munkavédelemmel nem fog
lalkoznak megfelelően. Kár, 
hog-y az ewébként gondosan 
elkészített beszámoló nem 
adott tanácsot a hibák kikü
szöböléséhez. 

A beszámolót hasznos vita 
követte. A problémák mellett 

1 nem egy hozzászóló mondta el 
a munkában szerzett tapaszta
latait. A budapesti igazgatóság 
munkavédelmi előadói például 
elmondották, hogy egy Igazga
tói rendelet szerint havonta 
csak három napot tölthetnek 
vidéken. Ez kevés. Iróasztal 
mellől nem lehet a balesetek 
ellen védekezni. 

Az értekezlet végén az 1958-
as évben jó munkát végzett 
munkavédelmi előadókat Ban
gó Sándor elvtárs vezérigazga
tóhelyettes pénzjutalomban ré
szesítette, 

1959. M.tRClllS 1. 

_ .Jól slkorlllt békeestet rende- - l\legkezdft!k a Keletl-pál:,aall-
zett Szege<! állomás bci<ebizotts&· ,·ar felúJilásl munkáit, Hannlnc 
ga. Az es1en a c,;a..ádta;okkal mUllóruU nagyobb beruhá-.i 
együtt közel má,;fclsLlla dolgozó visszaállítják az épillet eredetll jel
Jelent m.,g, akllcet a békemozga- le·•ét. 
lom eredményelról szólo elóadás - Száznál több ba.lt6kit pirt 
után 62.invonalaa lmltúrmusorral 1959-ben a sreg«I� Fe!éplt.ményl és 
sz.ór-a.kozta.tott a rendezobizottság. �=���vito. Tavaly negyvenet 

- Korszerds!tlk a Rákos-ÚJ• - Súlyos baleset tilnáU a mAza-száSz közötti vasútvonalat„ Az idén ,;zászvAr1 auomtu:;on. Egy mé."l!lel 38 ktlométer nyilt vorulilat és 15 ralkott vagon r055zul lezárt ajtaja kilométer állomási vágányt hoz- a vonat Jndutlisai<or kinyílt. A kin!tk rendbe. A tervek szerint 1960.
1 
tuduló szén maga alá temetett egy január l-tc51 a Buk:a"'8L-Szófia ,-asutast, akinek a lábfejét le\·ágta felé tartó nemz.etköz:1 vonatok a vonat kereke. már 100 kilométeres tiebc,,�gel _ Kombinált -.Ulanymozdonyt haladhatn&k az uj pályán. készítettek Prágában, amely bosz• 

- OJ, korszero. hangszóróval sze... szabb utat t.c.het meg nem vi:llamo
relik fel a Keleti-pályaudvart. sltott pálifán Is. A mozdony áram
Minden csarnoki peron felett négy f.ejlesztő telepe a vfilamOS!tott pá
méw,r maga66ágban, han-an darab lyán feltőltódll<, s az igy tárolt 
úgynevezett gömbsugárzót szerel- áram blztositJa a továbbhaladá&t 
nek fel, tlz-ti:anéteres távolság- nem ,-tllamosi:ott szakaszon Is. 
!Jan. Bevezetik az idegen nyelvű - A Tanársk6ztá.naság to. 6vfor-
t.áJékoztatást ls. dulója alka1máb61 a Sz.ol.n<>kl Já,.. 

_ Evente csak egy polgári me- muJavitó hegyi vörös-ütegének 
netrendkön�et ad k.l a l\l.A v a egykori tazjat is megrendezték ta• 
Jövőben. Ezt a módszert miír több lálkozójukat. A találkozón megje
országba.n bevezették. A május lent 2S harcost szeretettel kö
közepére várható utolsó „nyári" sZl\ntötték a megyei pártbizotl• 
menetrend egyútta:l téli menet- sag és a nőszövetség tagjai. Az 
rend Is lesz. 

�����
k 
��esl= :�e':;!: _ K.inal megrendelésre vasút- noknak. blZtos!ló-alkatrészeket gyárt a Sze- _ Joi>b munkára tettek -.lUagedl MA V Felép!lménYl Vasan�·ag- lást Pécs állomás dolgozói áprill1 JaVitó Vállalat. Jelenleg a váltók- 4 tiszteletére. Vállal.á'"'4k elsö

�;_
zWWéges kampózárakat ké- sorban a kocslimozditá,J egység-

- Zenés, mGsoros táncestéJyt ld'.'._ ��.;;:''i'.':(6
e 

n�r:::· a rendezett február U-én az Ady Sz.ege<l-AJ.só\·árosi l:,kala 6ttör5 
Endre népművelési otthonban, a csapata. A kÖZelmultbe.n megtarszombathelyi lg�atóség forg91- t,Qlt névadó ünnepségen _ arnemi 062.tálya. lyen zöm<'ben vasutas gyermekek 

- Bensőséges ünnepséget rende• 
zett febr. 27-ért a Landler Jenő Jár
mQJaVitó müve!Odésl ott.honában 
a Testvérl3ég tomAsz-sza.ka;z,tálya. 

Mint Honll Mária rövid bes:zámo-
1�;11.bói kltw,t. a Te,stv(,rl&ég férfi 
és .Alói tornáS?,a1 eredményesen sze
repeltek 11158-ban. Ez a fiatalok 
GZOrgalma és lelkesedése mellet.t 
kétsélltelenül a szakoszt.á.ly vezeti,s 
és a két edző Halász Gyula (férfi) 
és Beregszászi Frigyes (női) jó 
munkáját Is dicséri. 

A családias ünnepségen l\láthé 
Ferenc a JármtlJavitó Igazgatója Is 
eJ!smeresool beszélt a szakosztály
ról, majd zoller l\lirlit, Honti Má
riát és Slmonek Piroskát pénzju
talomban rész.esitette. 

Nem nagy dolog, 

de mégis . . .  

A pusztaszabolcsi fűtőháznál 
naponta legalább 5()-60 em
ber mosakodik a fürdőben. 
Tükör híján egymástól kérdik: 
vajon nem maradtam-e kor
mos? Mert nem könnyű Pusz
taszabolcson a tisztálkodás. A 
víz kemény és úgy látsz.:Lk ol
dószerrel is gyengén áll a 
vasut. 

Kiderült, hogy van négy tü
kör a fütóháznál, de mivel 
négy iroda is van, nem jut 
belőle a fürdőbe. Amikor szó
vátesszük, a takarítónő csak 
legyint: ugyan ki hallgat egy 
öreg asszony szavára. 

Remélem a sajtó szavát nem 
intézik el kézlegyintéssel. 

Tóth n. József 
munkásellátási felelős 

Dombóvár fútóház 

\·ettek réSzt. - meleg szavaldcal 
mólta tták Hámán Kató mun.lcú
ságát. 

_ 5 mUU6 dollir bouzúlejira
tű kölcsönt ny,ljtott az USA .1a
goszlá,'1ának diesel•mozdonyok 
vásárlására. A vásárlást a jugosz
láv va,;u-tak öt éves fejlesztési 
ten·ének keretében bonyolitják 
l
e:_ l\lozg6 légoltalmt ltlállitás 
Járta a szegedi igazgatóság na• 
gyobb szolgálati heiyelt. A k:lálli
tá.� a bud.ape,,tl Igazgatóség sze,,,, 
,·el állHották össz.e és adték tt a 
szegedieknek. 

_ ElkészüJt az els6 emeletes 
dlcselvonat Kínában, a cindaót 
vagongyárban. A 57.ere:.vény két 
dieselmozdonyból és négy darab 
emele-tes vagonból áll, s óránként 
l.20 kilométeres sebességgel i,a
ladhat. Egy-<,gy kocsi 1N férő
helyes. 

- Onáll6 hang-versenyt adott -a 
szege<!! vasutasok Ha.zánk Ene!<
kara tel>ruár 28-án a békéscsa
bai MA V kultúrotthonban. � 
énekkar április 4-én a szolnold 
JármüJavit.ó kultúrtennébeo:l lép 
fel a szolnokiak vendégszereplé
sének vlszonzásáuL 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
llléa Gyula, Pécs; Dldek István. 

Ollll· cserháti ,167.Bef, sze1ed; T6tll 
llllhlilyné, Budapest. Bekilldött Jrá
aaikat verseiket a TanácskO:r.tá.r• 
sasAg '40. évfordulója alkalmából 
meghirdetett Irodalmi pályázat 50-
rán b!ráljuk el. A pályázat ered
m ... nyét lapunkban közzétesszük. 

l\larkos Jó7.Bef, ZaJaegerozer, Ja
vaslatára lllei,ekesek figyelmét fel
hívtuk. Egyelőre nincs mód u 
utasítás megváltoztatására. .Ar.ért 
fontos, hogy a vonatveret6k 6&?.'"' 
kajukon viseljék a t cm s7Jéies vo
rös szalagot. hogy az távolról 19 
Jól látható Jegyen. Hasonló jelzé
seket kül!öldl vasutaknál Is al.kal
ma1.nak. 

azzal a céllal, hogy a személy- . Mi a Nyugati pá)!audvaron I A technológiai munkafolyapályaudvarokon, állomásokon bizottságot szerveztünk, mely- , matot mindig a való helyzet.is jobban érvényesüljön a me- nek feladata: 
nek megfelelően, tehát a megrietrend mint „vastörvény". 1. Felülvizsgálni a szerel- levő kocsiparkra dolgozzuk ki, Az értekezleten jelen vol- vényfordulókat (főleg azt, ügyelve arra, hogy a legki-

Miért nem kaptak jutalmat ?  

Papp LajOII, Budapest. Kös:zö_nt,o 
Jllk. hogy a 408. 6Z, vonatban koz
lekedö hibás kocsit gyOl'SBn meg
Javitottálc. A len,Jiró tteyelmét fel
hívjuk, hogy a hibákat ne túlozza 
el.

Papp Gtza, Szolnok, öregségi 
nyugdiját 60 éves korában kér!le
tl. mivel az 1938. évi 41. sz. tör
vény sze1i.n1. munkaköre nincs fel„ 
sorolva a korkedvezményben ré
szesülő munkakörök között. 

tak a nagy�bb �ll�k, fú- hog-y az érkez6 vonatok sze- sebb részmunka se maradjon tó�áza!<• .. muszak1 kocs�zolgá- relvényet, melyik vágányon ki. A munkarnozzanatokat a lati fonokségek, val�mmt a mettől-meddig tartózkodna�) köz!,e,kedésére kell építeni. Ha párt �-s szaksz�rvezet!- szervek a vágányk:has:z:nálást, a kOCSl- vonatkésés, w,gy egyélb miatt vezetői. Az eloadásbol_ és a tartózkodási időket, a tároló- E!€:Yik-másik tolatómozdony a hozzászólásokból a kovetkező 
l 

vágányok kljelöléret (- fifl!le- n-kaf 1 tból k " a tennivaló kristályos�ott ki: a Zemmel a tárolandó vonat, ko- ���= arra ���öreszerelvények ésszeru for�a�- csic.soport hossZára, mennyi- kednie hogy az mielőbb v'sz-sa, az esetleges műszaki h1- s.égére) mer.!Vlzsgálni hogy zaállj' tervs • és ló-bák mielőbbi megállapítása és megfelelők-e 'a javí�j tiszti- fás on .
a 

ti f 1 
ze

ru tb 
e 

elhárítása, a helyes, gazdasá- tási víztölt.ési helyek. Ide so-
r sze

�m 
o yarn

tó 
a 

l
a.
térő lő•-tés, t· t tás, tola ' A napi program 1 e -gos e �u .. 182 �ga - roljuk feladatként azt is, hogy a felsólbbségtól kapott felada-tás, von.atösszeálhtás, tehát a rendtől való eltérésről, mun,- · · 

mmden, a vonatforgalommal kalgénylésról a tánsszolgálati tok ellátása - (mert il�en is 

:
függő teendő jobb elvég- ág időben kapjon értesítést. ���ve�� ���v 1t!= 2. A tolatómozdonyok ré- tézkedéseit úgy hozza meg, 

Technológiai terv alapján szére folyamatosan. óra és hogy a tervszerű folyamat 
perc megjelölésével megálla- üteme tartható legyen. 

Tehát - hangzott a határo
&at - az áUomásokon a helyi 
i,iszonyok figyelembevételével, 
1J társszolgálati ágakkal tör
tént megbeszélés, megegyezés 

MAGYAB VASUTAS 
A Vasutasok SzakUervezetének 

Lapja 
Szerkeszt&lég: 

pítani a tolatási munkákat. Mivel az állomás munkája (Például az I. &Z. tartaték bizonyos vonatkozásban a me-
12.35-kor a 714. sz. vonat sze- netrencl folytatása illetve azrelvé7:�t az öreg tároló III. zal összefügg, m�den menetsz. vagan'l/tól a c&arnok I. sz. rendi idás.zakra új munkaiovágányra betolja és 13.15-�

j 

l lyamatot kell k!idolgozni és a 
a 7. az. váltón át a tároló ki- gyakorlatba bevezetni. toló v�nyra mew stb.) A 

I 
Reméljük és hisszük, hogy 

terv5Zeruen felbontott vona- ezzel a mód.szerrel le tudjuk 
tok kocsijainak elhelyezési győzni az állomásWlk: sztlk 
vágányát a vonatokból kike- kereazt.metszetéb6l" eredő nerült kocsik - étkező, háló, hézségeket és jó &2JOlgá!atot 

Budapeflt, VI„ Benczur utca 41 posta, gyújtó, le�el�ő stb. - teszül)k az utazóközönség, a 
Telefon: helyét ki kell jelolni. Meg kell jobb korszerűbb vasúti forga-

UC-lH, üzemi U-41. :18--00 
Megjelenik havonta kétszer 

Szerkeszt1 a szerkesztő blZottság 
Terjeszti 

állapítan:1 a kihúzás és a beto- lom ' érdekében, amit - a 
láa Idejét is. csaknem közhellyé vált, nem 

3. A gépkfsér6k feladatait valami szerenasés azóval -
pontos ldőadatokkal és Idő- úgy hívunk, hogy: kulturált 
rendben megállapítani. Azt Is, utazás. 

• Népszava Lapkiadó Vállalat hogy melyik szerelvényt, vagy Mark6 Lúza6 
főfelügyelő, 

Budapest Nyugati 
állomt6fónöe.te 

Budap-. vn.. Rákóc� út 54 gépet mikor, hová kísérik és 
l a munka befejezése után hová 

kell viszzatérniük. 
Szikra Lapnyomda 

I'. v,: KuJ.c&ár 1141.hAly 
pu. 

Szovjet tapasztalatok alap
ján 1950-ben hazánkban is be
vezették az áruirányltói szol
gálatot. A tapasztala.t igazolja, 
hogy ez hasznos volt, mert je
lentősen segíti a vasút szállí
tási munkáját. Különösen a 
kocsik ki- és berakásánál, va
lamint a szállíttató felekkel 
való kapcsolat kialakításában 
értek el jelentős eredményt. 

A kereskedelmi szolgálat 
dolgozói ismerik és értékelik 
az áruirányítók munkáját, ép
pen ezért furcsálljuk, hogy az 

Közöny 

1958 decemberi jutalmazásnál 
egyetlen áruirányítót sem vet
tek :számításba. 

A gócpont! áruirányitók az 
állomások létszámába tartoz
nak. Fegyelmileg és szakszem
pontból az igazgatóság VI. osz
tályához. A VI. osztály nem 
jutalmazhat, az állomás pedig 
nem ismeri munkájukat. Ez 
nem lehet ok arra, hogy ha 
megérdemlik, ne kapjanak ju
talmat. 

Bakó János 
Miskolci igazgatóság 

Cserháti József, Szeged; l\lésú• 
ros Gábor Kecskemét; Bátori Pál, 
Kunszentmlkl6-Tass, Sz.Uidl Sán
dor, Szeged; Lelti Ferenc, Pécs; 
Banka József, Budapest, Tóth IL 
József, Dombóvár; Tótka Károly, 
Szeged; Klsnub6k Róbert, Celldö• 
mülk. Levelelket lapunk anyagá• 
hoz felhasználjuk. 

Babácsl Imre, . tarton't'isir; Tég• 
14.s János. Tatabánya-Felső; Gu• 
tyás István, Adács; Tóth Gl---ula, 
Tapolca. Panaszaikat megvizsgál• 
Juk. 

Ismeri a beosztottját 

Mondja! Bejelentette 
állapotban van a vágány? 

- En ttt szoktam á!Ini 
köl . .. 

és itt 

hog-y ilyen
! 

- Most jelent beteget, amikor nincs u 

nem fröcs- aratás, se szüret, se disznóölés? Csak nen1 
beteg?! 
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A negyvenedik évfordulóra 
1919 március �1. A„m�-

• g11ar nep torte
nelmének eg11ik legdicsőbb 
napja. Jtvszá.zados zsarnokság, 

, külső eln11omás és mérhetetlen 
n11omor után eljött népünk ta-
11asza.. 

rú vámszedői ellen. A munkás
mozgalmon belül is egészséges 
erjedési folvama.t ment végbe. 
Egyre-másra lepleződtek le a 
rrrnnlcások.a;t elá.1-uló jobboldali 
szociáldemokrata vezetéil..'c. A 
forradalmat nem lehetett fel
tartóztatni. Ea1Jetlen szervezett 
e1·ő a munkásosztá.111 volt és a. 
nép - csalódva a polgári de• 
molcratikus formdalomban -
követte vezetőit. 

Szovjet testvéreink, szövet
ségesei,ik vére tőlünk több száz 
kilométerre hullott. N eni tud
tak segítségünitre sietni. Elke
se1·edett, dicsőséges. g11őzelmes 
harcot vívtak hazájukért. az 
egész nemzetközi munkásmoz
galomért. 

A mag1Jar Tanácsköztársaság 
elbukása ellenére iS, a. magva.r 
nép, a maglJ<l.r munká.sosztá.111 

soha. el nem ha.lvanuu!ó nem
zeti és osztá!ydicsőÚge. 

40 esztendő után keg1Je!ettel 
áldozunk az el.lő ma.g31ar pro
letárdiktatúra mártir ja inak. 
1919 nagyszerű cselekedetei, 
hősi harcai ma is lelikesitik és 
lelkesíteni fogják szocializ
must építő népünket, a szabad
sáué rt, békéért kü'Zdő nemzet
közi proletariátust. Plakát a Tanáesl<öztársaság Idejéből 

A forroda.lom magvát a 
Na.gv Október szele hozta el. 
Jó talajra. talált. A magvat né
pünk vérével öntözte és csak· 
hamar virágba borult a fo·r�a
dalom fája. Sajnos, mindössze 
133 napig élvezhette népünk a 
g11ümölcsét, mert a nemzetközi 
imperiaii.zmus reá támadt. A 
fát ug1Jan ki tudták dönteni, 
de g11ölcereit soha nem téphet
ték ki a. ma.r;11a.r proleta riátu.s 
nfoéböl. 

Aki ismeri az első magyar 
p:roletárdi.kti,túra iküzd.elm�it, 
intézkedéseit. a.nnak nem szem
betűnő, hog11 <r. nemzetközi 
p-roletármozgalom csodá.latta.l 
szemlélte a 11W{JJ1a.r eseménye
ket. A politikai és gazdasági 

. hatalom átvétele szinte ember-

Veterán harcosok� volt vöröskatonák emlékeznek 

Alig négJI és fél hónapig 
hirdette a magvar dolgozók! 
r;i;őzelmét a. Tanácsköztá.rsa.
Bá.g_ még!s huszonöt esztendeig 
szórta. rá átkát a Horthl/•fa.siz• 
mus. Neg1Jedsiázadig folut a 
tbrténelemhamisítás minden 
eszközzel. A rádió hullámhosz
.szá.n, a. színháza.)c dobogóján, 
a filmek vásznán, az újságok 

feletti feladatokat rótt a. m-un
kásosztá.lyra.. Korábban csak 
robot jutott osztálurészéül. A 
munkán kívül máshoz nem 
volt köze, 1919 tava,sza isme
retlen feladatok tömege elé ál
lított-a.. Szervező, vezető osztá
l11a. lett a. társadalomna'k. és 
soha nem látott jó vezetője. 

"Landler Jenő szavára . . . 
0 

zászlóaljához. Egy ideig Ko-
1 

vöröskatonák: voltunk. Azt 
márom és Almásfüzitő kőzött hiszem, a laktanyából nem 
�. n,una mentén teljesítettek egyhamar szabadulunk 'nleg, 
JaroJ:Szo1gálatot. A román in- mondtam társaimnak, mi• 
tervenciósok betörése után közben elindultunk a parancs

'hasábjain, a könuvek lapjain. Ez kiderült az április 7-én 
Gualázták a mag11ar né·p lea- tartott vála.sztá.sokon is. A 
dicsőbb tettét az óvodáktól az több mint 4,5 millió szava.zat 
egvetemekig, a tanonciskolák- mindennél ékesebben igazolta, 
tól az üzemekig. De semmi· hog1J a. nép többsé.Qe saját ha.
l-i,en rá.ga.lomhadjára.t 1iem talmá.t látja a Tanácsköztársa.
tudta felejtetni, hogv 1919-ben ságba.n és követi a kommunis
o. ma.gyar nép a világs.zabadsá,.. ttika.t. 1"1ég a, f'ranciá.k által 
gért kilzdőJc első sorában ha· megszáll.t Szegeden is több 
ladt. mint negyvenezren tettek hitet 

nü§zkék vaguun/.: rá. hoo·u a proletárhatalom mellett. 
LT' 4 magvar 1·ru;utasolk is k „ 

'réSft vállaltak ebből a nemes csa ot nap telt ez a hata.-
lenn megragadásától és a Ml'Cból. Kegyelettel hajtjuk munkások, bánj/ászok. köz!e-n�eg a. meaemlékezés lobogóját kedési dolgozók vissza.kapták azok előtt, akik életüket, vérü- jogos tulajdonukat. a vérükikel, ket áldozták az első magvar verejtékükkel alkotott gyára.proletá.rdiktatúrá.é rt. kat, bán11áka.t, közlekedési üU-Va.jon mi volt az oka, hog11 a meket. ma.g31ar nép elsőnek követte az 

orosz népet. be bizonyítva a vi- A tőke n1Jomorá.tói sanva.r
lágnak, hogy Szovjetoroszor- ga.tott vézna. sápadt arcú gver
azá.g példája követendő út és mekekkel elindultak a vonatok 
követhető minden ország mun- a Balaton partjára. A burziluj
ká.sosztál1Ja, dolgozó népe szá.- üdülő)c proletárguermekek lka
mára. ca.jától hangzot<,A.k, Ez a. kacaj 

A nW{l!Jar Ta.nácsköztársa- belevágott a. levert tőkés és 
ság létrejötte a fiatal Kom- töldbirtoi�os osztály húsába. És. 
munistá); Ma.gyarorszáai Párt- mig a dolgozó nép éhezve, de 
j,hiak történ�mi győzelme felszabadu,lta.n, látott hozzá. 
volt. Kun Be/;a. vezetésével boldog jövőjének építéséhez, 
csa!kha.mar meghódította. a addig a levitézlett uralkodó 
mun.ká.sosztá.lu túlnllomó több- osztály tagjai á.rultá.k ezer seb
aégét. bál vérzá hazánkat. Ezeket az 

tfunkahelyén, az Északi 
Jánnúja·vitó villamos moz
dony műhelyében kerestük 
fel Thiri Ödön reszortveze
(őt. aki me�zakítás nélkül 
több mint négy évtizede dol
gozik az üzemben Kérésünk
re Thiri bácsi készsegesen el
r.iesélte. hogyan vette ki részét 
a .fiatal . Tanácskqztarsasá,got 
megtániadó inter�•e'l'.l.füós csa
patok elleni ha1:cokból. 

keztünk. A Maria Terézia. la.t.
tanyában szereltek fel bennün
ket. majd megkaptuk beosz
tasunkat. Én, a 6. vörös mun
kásezred el.sö zászlóaljába ke
rü1:em. Budaoestrfü Jászárck
�állá;n:a kerilltünk. ott ka,p;, 
tull!k !kéthetes k.iJképzést. 

azonban átdohták őket Debre- nokságra, 

A kiképzés után Miskolc 
környékére, a cseh interven
ciósok ellen vetették be ezi·e
dünket. Mezököv.esdig vona-

cen környékére. Az ő százada 
Báránd határánál foglalt tü
zelőállást. 

A jól felszerelt román csa-
patokkal szemben a vörös szá
zadol;: nem sokáig állták a sa
rat. Mivel a bekerítés veszélye 
fenyegette őket, elrendelték 
visszavonulásukat. Bárándtól 
Hajduszoboszló és Püspöl,la.
dá.nv irányába vonult vissza a 

· százada. Szoboszlóhoz érve 
j futótűzként terjedt a hír: itt 

1 

van Szamuely elvtárs kü!önit
mén11e. Mindenki látni akarta 
Swmuet11t, ezért piben,iit t,artott 
a század. 

j Személyesen n'em beszéltem 
1 uguan vele, de láttam. Kata
' ná.s, határozott megjelenésé

ből 1t1JOmba.n megállapítottam, 
hogJI bátor, keménukezű pa
ro:ncsnok, nem keg1Jelmez a 
nép ellenségeinek • • •  - emlé-
kezik Rétfalvi elvtárs. _j 

A veterán harcos kedves 
emlékeit, élményeit a Tanács
köztársaság bukása után olyan 
időszak követte, amelyre nem 
szívesen gondol vissza a ko
máromiak népszerű Feri bá
csija. Kérdésünkre awnban, 
ha szűkszavúan is, a nehéz na
pokról is elmondott egyet s 
mást. 

Egy ficsur fonna tiszt foga
dott bennünket. Néhány, 'kéP
dést intézett hozzánk, majd,el· 
sönek engem beküldött .egy ta
pétázott, ajtós szobába, ahol a 
legnagyobb meglepetésemre 
két markos őrmester fogadott. 
A legények nem sokat teketó
riáztak velem. 

- Vöröskatona voltál ugye, 
az an!Jád? . . .  ordította a2: 
egyik, s mielőtt felelhettem 
volna, akkora pofont adott, 
hogy a csillagokat láttam. Utá
n-& társa vett kezelésbe. rgy 
jártak a többiek is. 1 ,  

A laktanyából a híres mo
nastc•ri erődbe kerültünk a 
büntetöszázad.hoz. Hogy ott 
milyen élet várt ránk? Még 
rágondolni is rossz. Akárhogy 
viselkedtünk, a tisztek és 
tiszthelyettesek mindenben ki• 
fogást találtak. Egyszer -
már pontosan nem is emlék• 
szem, hogy miért, az egyik 
tiszthelyettes levágott egy tin· 
eset a hajamból, Népszavából 
hasított papírszeletbe csoma• 
golta, s rámparancsolt: 

- Edd meg te bitang, mert 

különben összeta.poslak. 
Mit tehettem mást, papíros,. 

tól együtt lenyeltem a haja
mat. 

A 
i imperialista háború ál- ura.ka.t nem érdekelte a. haza 

ta.l ag11onglJötört nép bé- sorsa., csak eggyel törődtek: 
kére vágyott. A vasúti munká- bármilyen áron, bármilyen 
iok háborúellenességének je- eszközökkel vissza.szerezni 1,-a

' tei má.r a. világluíború első hó- g11onukat. Landler Jenó, a Vörös Hadsereg tóp,arancsnoka 

- A Tanácsköztársaság bu
kása után hazamentem Komá
romba. Alig töltöttem otthon 
néhány napot, értesít.ést kap
tam, hogy jelenjek meg a ka
tonai parancsnokságon. Raj-
tam k ívül még két ismerósöm 
kapott értesítést. Mindhárman 

Rétfalvi bácsi, az egykori 
vöröskatona ezekben a napok• 
ban a komáromi iskolákban, s 
az állomás dolgozói körében is 
elmond egy-egy történetet ré
gi, 40 évvel ezelőtti élményei
ből . . .  napjaiban megmutatkoztak. A A nl/U{/a.ti imperi.a.listálk biz-

főmiihelyek munbisai kezdet- ta.tására. a román és cseh bur• - Másodéves tanonc vol
tő! fogva ha.·rcban i.llt.a.1c a. mű- zsoázia csapatai 1919 á.prilisá- tam itt az Ész.akiban, amikor 
helvei,; élére kirendelt katonai ban megtá.madtá.k a Tanács- megalakult a Tanácsköztársa: 
parancsnokokkal, igazgatók)cal. köztársaságot. Má,ius elseje ság. Hogy a proletárhatalom 
is azok hajcsá.raival. Landler után a tanácskormány mo.zgó- milyen változást hozott a mun
Jenő íg•y ír erről.: ,,Az István- sította a munká.ssáuot. Több kások életében. azt, mi ta
te!ki főműhely leiielső alkalom- mint százezren jelentkeztek noncok is tapasztalhattuk. Pe
ma.!' fellázadt. hami megaka.- önként a proletárhaza védel- ctig az még csak a kezdet volt. 
dálvozza a megkísérelt legel.ső mére. Folytatása sajnos, nem követ
katonai fegvelmi büntetés vég- Csenevész 15-16 éves. a. ka.· kezhetett. mert a belső és a 
rehajtásá.t . . . Ugya.nez a mű- pitalizmus nyüge alatt agyon- külső reakció gyors ütemben 
hel11 később . . •  a csendőrkülö- csigázott gyermekek kértek hozzáfogott a régi rend vissza
nitményt vasdorongokkal, eme- fegvvert. És a.mikor a ha.düg11i állításához. 
lőrndakkal, fejszékikel kiveri a népbiztos rendeletére lefegy- Az Északi'ban megtartott 
gyár területéről . . • Sátora.lja- verezték őket, u1711anazok az munkásgyűlésen Landler elv
újhelven a vasúti műhel11 iro- ifjúmunkásolc. akik még nem társ mondott beszédet és harc
dájá.t da.rabokra. törik és vé- is o!ya·n régen harsány hangon ba hívta a munkásokat a Ta
Tesre verik a. főnököt . . .  " tatalkoztak az imperialista. há- nácsköztársaság védelmére. A 

Az tszakí Főműhelvben a ború ellen, most erős osztálv- gyűlés után a munkások tu-
1ztrá.jkoló munkások a statá.- öntudattal ragaszkodtak a catjával mentek a Vörös Had
rium kihirdetéséi'e a ,.Marsei!- feg1Jverhez. Sokan sírtak, sok,an seregbe. Az irl,:sebbek példáját 
la.ise" éneklésével feleltek. A idősebbnek httzudtá.k magukat, követve mi tanoncok is jelent-
sztr<ljkokba.n rész1;evö mun- hogy bentma.radha.ssana.k a ' 

ton mentünk, onnan pedig 
Nyékiádházáig gyalog. A köz
ség határában, a szőlőben fog
laltunk tüzelőállást. Amint a 
vörös ezredek a cseheket ki
'Vertétk Miskolcról, ezred.Dnket 
Sajópetri. környékén a romá
nok ellen vetették be. Ha jól 
emlékszem, itt harcolt zászló
aljunk akkor is. amikor fel
sőbb parancsra a 18 éven aluli 
fiatalokat visszarendelték a 
frontról. A felsőbb parancs
nokságon. Mezőkövesden az
után közölték velünk, hogy 
"issza kell mennünk az üzem
be. 

Thiri Ödön június végén is
mét dolgozott az Északi Fő
műhelyben. Ott dolgozik ma is. 
1917-től immár 42 esztendőt 
töltött az Északiban. 

ká.sok politikai öntudata.. látó- Vörös Hadseregben. 
1 köre szélesedett és mind töb- Á z Északi-főmű1iely 3000 Aki megjárta a mouostori eródöt 

ben ismerték fel a. szervezett- dolgozóía. közül a ha.za. 
ség erejét. A sza.kszervezetek hívó szavára - 1800-an sora• 
befolyá.::a. a tömegek között koztak munkásszáza.dokba., De 
na.pr6l napra, óráról órára nö- 1 minden erőfeszítés. minden tel. 
t,ekedett. kesedés, gvözelmes ütközet 

FGJ.yt a ha.re a csatamezőn, , kevés volt a túlerővel szem
folyt a küzd.elem a há.bo- ben. 

Mindössze 20 éves volt, ami
.kor kikiáltották a Tanácsköz
társaságot. A kommunistákról 
akkoriban még keveset hallott. 
Azt azonban jól tudta, hogy 
neki is azok között a helye, 

akik fegyvert fogtak a prole
tárhatalom védelmére. 
. Rétfa.lvt Ferenc, a fiatal 

munkás is behívót kapott a 
Vörös Hadseregbe. Tatára ke
rült a 71. gyalogezred első 

Az algériai szolidaritási hónappal 

kapcsolatos előadások 
Aa Algéti.a.i Meneik#lteket 

Segélyező Bizottság felhívá
sára a vasúti szolgálati he
lyeken, üzemekben is meg
kezdődött a szolidaritási bé
lyegek: átusítása. Dolgozóink 
proletár internacionalista ér

' zebneinek bizonyítéka, hogy 
már az első napokban elfogy
tak a korlátolt mennyiségben 
kiadott bélyegek. 

A szolidaritási hónap egyik 
célkitűzése, hogy a magyar 
dolgozók megismerjék az al
gériai . nép életét, küzdelmes 
harcát a szabadságért. Ennek 
elősegítése érdekében a szak
szervezet appairátusáoo.k dol
gozói hat helyen tartottak Al
gériáról szóló előadást 
Budapest Nyugati pályaudva
ron, Debrecenben, Mlskol.con, 
Pécsett, Szeg11den és Szombat
helyen. 

A nagyszámú hallgat�g 
előtt megtartott ·előadásokról 
az egyöntetű megálla;pwss 
az volt, hogy elerte a célját, 
felkeltette az érdeklődést az 
algériai nép szabadságharca 
iránt. 

Raktárt épít 
a kommunista brigád 

Az �s:z,a.kt Já.rmújavít6 
dieselmozdony műhelyének 
építése mellett egy csererak
tár építése i5 szükségessé vált. 
A mozdonyműhely mellé t.er
vezett raktár építését a IX. 
osztály dolgozóiból alakult 20 
fős kommunista brigád tiég� 
A brigád élén _ Ambrm József, 
az alapszervez.et párttitkára 
áll. 
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A siófokiak ,nár a nyárra gondolnak Több figyelmet 

az anyagszerlcezelési szolgálatra 
1 Siófok. Ki tudná mcgszam-

1 
S':_en:ektöl pedig arról _értesül- ketten a munkát. Problém.,it 

, !klni, hány ember tordul meg tu.nk. lwgu a felveteh epulet okoz az is. hoou ninca n1egfe• 
, itt a nyári húnapo:-ban. A vo- Budapest felóli o!dalá n új par• lelő ruhatár. A VII. é• a VIIl 

A teLszabadula, óta az or-. munka rveket áz.ooban csak .. . . , .. .. nr,tok - fuként a hét\·égi pi- kot létesítenek. s�ökökúttal és t.ágányok mentét köve...-ni lul-
. den Jforülmcn> e ... kozol� ha,z-

1 henónapokon - \"aló ·ággal egy széles sétánnyal. A tervel, lene. A nagy forgalom mitnl BZll& gazdasági eletének .hata!- az an ag.fclhnsznalú sze1Tek nara valna ncpgaLdasagunk- ontják a pihenni. szói•akozni között szerepel az allomá• neo- oda is fogadni 1.:ell t:on.atolr.a.t 
ma fejlodése nem hag:i,ta cs fjllüg}eleti ható ágaik b- nak. nígyókat. rlyenkor nem irigy- nosítása is. Ha száraz ido ran, a, bokáif 
érintetlenül a vasutat sem. Az merik. Az. Anyagellátú.,i Igaz- A pénwgy, kér de:s�k meg- lé re méltó Sió ·ok állomáson Ezután azokról a problé- érö por. esös idöl>mi pedig • anyllg6Zerkczelé ben és a,: gató.ság tehát c ·ak tulük kap- old,..sa sem okozhat akad?lyo- 1 szol�alatot teljesíteni.  . i:naltróJ �eszélt. amelyek }vele sár miatt méltatlankodoak az 
anyaggazdá1kodásban azonban hut ezekre vonatkozóan ada- kat. m�rt az ;,nyag forgoalap Meg szerenc,;c. hogy negy- ota akadalyozzáv. a mun�at_. utasok. 
a 1ejlódé8 mért.élte meg sem tokat. l!:ppen el:i\rt surün e:o- kezelése m,:a· dhatna tovább- ötbónapos megeroltelö m�•1ún - Sajnos, a felz;ételi epulet A problémákat feltet1�·•1 
kö:reliti az eq,éb "20lgál.atl fordul. ho y közbee u idóben ra is az Am·aoellát�si 1,32„3_ utar1 j,;n a hosszabb. úgrnc-,·e- a ,,yári ;dénybe,i szüknek bi- 01Tosoln( kellene. m ert mint 
ágaknál tekövetkezctt fejlő- statbz�ikai adatok alapján tóeágn 1. Á fof!vóe.;2köz í�r-

1 
zdt uborka�7ezon . . 11,rcnkor ki- ::<?nyul - m<?ndja . . - A i-a- m

.
?nd�ttak, sok .. ,bek:át"' le _kell 

dé, mértékét. Ez nagyréi.zt , már régen rendelte'., olyan gúalapot is a MAV adja át p1henhehk a nyárt 1aradalrna- roterfl!-ek . k,s meretu.ek . •  _ .A: 
1 

n.�eJ,:i!uk ezekert az utazókö-
alJért történt lgy. mert első- anyugokat és alkatrésLekct, forgóalapjából a 7. D. osz!ály- ke.\ . . . . 

3egypenzta rba11, sem guo-tl, zonse„tol. 
IIOt'ba.n a vasút anyag,;zerkeze- amelyekre az Idoközben tör- na!·. i llet,·e a já:niu;a,·í!óm,k.  . Nos. m, ,s ulx!l l-as7ezonban ,.,,_,,. 
lési szakemberei okk�I. ,·agy I tént változ;\ ok mia;t már Ezáltal a fo Qóalap-felha�rn:í- , latogattunlt: el a ma�n,r ten-
ok nélkül nem okat fo;:;!al- nincs .zük.ség. lás ellenö ·lb

"" . . h· 1 .· �••"ré- , ger e fe,rgalmas \"arosaba. hogy 
koz!:ak az anyagszerkezel&.. a b� 

1 · e ,, a a a .. ,o l meg!udjuk, hogyan ké,zülne!; 
helyes és takarékQ, anyaggaz- A termelés emelése 

-n maradna. a nyárra. az eddiginél is jóval 
rálkodás legégetobb é; leg- közös érdek 

Felmerül a mtiheI,·i osztó- n.lg,,}">bb torga'omrn 
súr""'--bb kérdéseivel 

szertárak siük·éges,ége is. 
B l 

.
,,. _1 "'= Annál is inkr' bb. miYel a mil- a eset ne ,,:u 

Senki sem vonhatja kétség- A jármüja\itú üzemi válla- he!yi anyagszükséglet a gyár-
be, hogy a vasútl).ál is szük- latoknál különál!ó szolgálati lóktól réf;zben közvetJe:,ül a Az üdiilési szezonban va
r.eges egy szerv, amely kizá- szervként muküdne:, a sza!c- múheh e', ani·a�-aktár:i.'ba lóban óriási foroal 11uit bonyo
rólag a MA v anyagi;.zükségle- zcrtórak. Ez�k dolgozói nin- IJ7·ílli1h�tó, do �·éb milhelyi lít le állomá..sunk - tájékoztat 
tének beszerzésé,·el foglalko- c„enek rüggöségi vi�,onyban a anyag,kész'etek tá. olá 'ra is Kiss Ferenc, az állomásfőnök 
'""L A• ,. k;.,,-c•gtelen, hogy jármujavitókkal. A termelési „ 11 • . , 1  helyettese. - A szolgálatte

:,:':ane�nnek=· 8"'""5,��vnek kell eredmény ,et iUetóen sem er-
rercie ,ez.e,,;,re a. r.nak i;z igaz- 1:öknek ilyenkor s„mte nincs 

e.....,lJe�-'•..,,-t avako�.·olni· a k"--�- dckeltek, s ez ai: ee.ymással 
gatésngl oSZlószertárak é.s !ütő- megállásuk. Tavalv sikerült 

•=.a= ..., � , ~ házi szertárak. baleset nélkül dolgoznunk. A: 
letek: alakulása · azok szak- . va 6 érlntkezésb�n is megmu- idén is így szeretnénk. t;ppen 
•-ru· t'-o'"·- f•'ett . Ezt te- ' talkozik. Az lgaz,cág kedvéért Ugy érzem. hogy 11mennyi-
- <U � ~ be · k b' · 'k k ezert ok.taúisoko11, érte1;.e:/ete-
szi mostani stervezetbégében meg kell mond'-nL hogy a jrír- n

d 
ez;�ne - a p

�
c .

�
a t� ken már most foluik az eloke-

az anyagkezelé.,i ,zolgálat és mnj \'llo:, fokönyveloi é., ren„ ezesere a s,�. em .  ": • -� s:ület a n2hé= na po1:ra. 
ezt kellene gyakorolnia akkor p.nzüg1•i '2ervei sem lelke- 1 � töme1\<J?ervczetek kepnse!o, 

Ezúttal is llaro1n fő jelada-

, 
i�. ha a ké.,--zletta1ió szervek 1 sedne., a s.,.ertar t>irt()klásáért. •

, 
e.·!ek�z)etet tartanának„ e�ed- tot tíiztünl� magu ,i/.: elé. Pon· 

· be . 6 h . 1 Pcdin. m. ;,·el a termelés e
.
red- meny,-ent a nepgazda�ag es a tosan betartani a menetrendet, resz n nem az . anem az I . "'. . .. . ,·asút még et·cdmém·eis•bb anyagot felhasználó szolg,dati rrienJ ess�ge s�o,: an o,;sze- , · .· . • · .  · - . .  balesetmentesen ellátni a szo!-

tőnöksé"ek alá tartoznak. fu._g� az anya ',é,zlcttartás.sal 1 munkaiat 3egfto ha!arozat �zu- gálatot és tis:tá11 ta 1·ta ni az ál-"' és az. an ·agfe1 használá:;saJ. 1 letne. !omás területét. A tisttasdgrn 

Ljjá rpítik CrJldömülk állomás felrételi rpiiltttt 

Ilyen l az új � 
Lépjünk előre 

ö.sszc kell tartozniok. E,z min- &!ffládi István l\li3ka bácsi ügyel. A múlt 
••-'" ���

ron
m����

dül
��i�i��a��i�� Kéhány héttw eul<Ítt ala- tel'em pechg Ccl ci-i111ólk le&-

A régi elképzelés szerint az 

L lk k k• 1 ,  d 
, 

k 
oyujtött össze a i;á{/ányok po.,a0 fdfordu: t a rend a szebb étterme lesz. 

anyagot t.íroló szertárak azért 
e ,magas O ere menve 

. ci!lldömiilki fillom.l.son. )!:p;- A csarnok belső fala kőlap 
nem tartozhattak az anyagot e S mun a = 1 

m
�;;:;�n Mészáros Gvörgy ál- tö:c lepték el az állomá.,t, burkolatot kap. Az épület 

telhasználó szolgálati ághoz, lomásföi1ök is megerkezett el- hogy a régi. korszerütcen fel- kükö falait \'iszont vízüve�-
mert ebből a helyzelból össze- örömmel ,·ej'ék tudomásul j sikere Yan az utazoszeméli·ze, j 1enörzö körútjáról i;;; nyomba,1 Yt,e.l li:,iútet újjáépítsék. A gel festik Je. Az új felvlteli 
játszás, korrupció származha- a Miskolci Fütöház dolgc,1ói, , körében folyó pontozá506 ver- bekapcsolódott a beszélgetés- ,alakra mint Yalami íutó:10- épilleliJe neo., v:I�t.'.i;t ..ze. 
tobt; Ez ma már nem lehet h';'gY 193�. másodi:;: . fc:é�n I s€n>·nE:1:: . . 1 be. Azzal. kezdte. hogy nem- 1 Yciny i;!tY _kú••nak �L ál'-:•:

,-
rének. 

erv a régi elképzelét, to,·ábbi ,·e �E;�t Jo n!unka,·a1 e:n:;ertek 1 . �.z ui1tomozga_lom IS felle�-
,
, csak az alloma dolgo;zói ke- nyok eg,!ele meredezo ka. Ja1. A munka bt:!ejezését erede• 

fenntartására, mert a terme- az cluzem c1met. 100 c..egyrnn- 1 du,t. Ime, ,-gy pelda. A centn- �zülnek na)?y szorgalommal <\ 1 A m,,nká.!atokat a C<'' aö- tileg szep,embcr \"égére ter
lés és a termelékcnywg eme- r,akilomét.er tervüket p.-§Jdánl , fugul ágyiinto géppei a 411-e, 1 n1·árra. hanem az állomüs kör- 1 möll:i Epitési Főnökség I;.r;� vezték. De mivel a11 épületen 
lésével a népi tulaJdon védel- 1 1_1,., százalékra teljesítették és I wr7z�tú m�zd�nY?k �ajtó- és 

1 n
yékén is történnek vál lozá- 1 r,z<imú épité•i;ezetósége v,� • ,nintegy húsz al\·állalat dol• 

mével és a munkafegyelem minte_g.v 13 ez.e1· tonna s.un�; ! Cfü;'loc,apa�):�ma,c„ el�tarta- · ,ok. : a l�gmodernebb gépek �e;ít- gozík é;, ezek között ninu 
megszilárdításával kapcsolat- takan!ottak me-.. H::so:i,c, 1 n • a duplaJara nove!Jk. E.e: 1 • , • • 

1 
· •ével Az új épüle!ben a meg a ió kapc:!>Oil.at, féh-e tu-

ban előtérbe lép a Ie�go- e�_ed�én�eket é_rtek el az ön- • ;:.z �J:tás _Kór is Gy�rgy _m„ fő- S:::epite11:::elt tervek t:gas 
· 
c,a,:!lOk, várótermek, szem, hogy tartani tudják a 

rúbb egyéni felelÖ&ég. ko!t. eg�s�kken•esben, a s,.e- : tGJ!.iC�. cs Moc.�an_ 1:1-J.?·� fo- . . . . t pénz·�rak és irodák mcl:ett határi dot. Problémát okoz az 
1 le 1 ké zl ti t. . mel."szalh!ó vonatok menet- 1 ,m,vezew ne\·éhez fuzödti,. - .::t Ba!nto1;1 Jntezo Bi.:01•- , .- . "hc •. . t osd . 1 1 is hogy a bútorokra a beru-

e n eg a · 6 e ar O e.s rPncls7.crüségében é.� a 1-ocija- i Befejezésül még annyit sze- sá17 alltljá.ró épiti�ét terve.zi 11 ' ;:!, �t • -�1��-e:
J e 

k 
m 

, 
ova 

( 
-

házási hitel mé1?: nem érke• anyagfelhasználó szerv között vítási terv teljesítésében is. 1 1e' nék megjegyez.ni, hogy fűtö- Sió-csato-rna mell.etti átjáró ! '"'.fJ dO ·-tzot
A 

apna.c .: .. -�
o- zett me". 

"' 1 
nines függőségi viszony, s en-

A fütöh.íz dolgozói az idén , h.aunk dolgowi közül 60 fö �el;Jett. 1- tanács a [elt•�teli 1 ��'.;e�
,, 

��0• ·• . � �-'.1�0 uzo�- . 0 • • .. , ·
t !lél!ogva elmosódi k  a Ie!elfü- . k k 1 d . . . ,·esz rés7t diese'-mozdom·vcze- 1 epillet varos fcl61i elotereben • -., k_n}e n,et .zol„álJa maid BcleJe7.c�ul csup„n ann:,1 , 

... ,, •- A .,, · · cm 3 arna emara m. A , ... - f - • • · ! • · • • a 1·� '"o·,- az e'•o- ,·a· oán� ·- hog · nemc·ak a c•�mo·=nt .....g "'· sz,.,oruan anyaggaz- · · t 1 • • t · , • · , töi és szerelolanfol,·amon E7 tene- rgy s·emelygepkocs,· z · • ·• '°" · ' 0 ., e. ' = .. ""' 
dálkodás alá tarl-Ozó anyag 1:

u
i;

r
;tá�·

r
mhe C;'

t 
T�

n
���?,�S?� 1 . n·u�t·a , • cklleo�óiri:� 

l

i i's egy o.utcibus�par1,íro:6 lie- 1 a p:ron f,-da:t Je.,;z. s a kiJú- rnsutas dolgozói, hanem �-
s•üksé"le' "nek gh t · · Hl a ·'• og, 3 anac.s�oztar. · • · 

1 k · • · ,. · �at nem a ,·áro·•-eken h "·mo··1k e""''z la„ossága büsz-
• ., "" · me a arozasa sa<ág me�alakulásána!, 40. é.� 8 pagy érdeklódéssel kísérik a l11et. ugyaM, ·or meg;avit;a.; • , "'""' , �-

- ?0 • o= . � . . . : 
a felhas��lónak é�. !elüg_:ele- felszabadulás ! 4. éYíordulója vontatási technika fejlöd�ét. r.� r.i!Ull!enp•1_ ;,n i,· le <': é �,·- 1 

nem_ a esarn?,-on ker��z•ul 
l �e _ }ehet m��d az . UJ f�hétell 

ti hatósa?'Tiak a kotelessege. . tbzteletére az élüzem színt Ie- 1 Fekete Ll zlo lethe� ,:ezelo u•at. Fe/sobb torteruk. Az UJ Utasella,o�t- cpwetre. Kismihok JLóbed 
� fentiekhez. nem 1ai;tozo lett teljesít ik  tervüket. Válla-an, ago� • �c;?lcttartösanak I,,,uknak ez ideig maradéktala-ll"eghat.iroza.sanal az Anyag-

, 
nul eleget tettek. Itt kell meo- ., m11< , . .., 'lrul<! ,t•s..� :lw,e

ellátási Jgaz;;ató,á;; l-s a kész- emliten,, hogv a ftitőháznál l:le,cu ú fa az �Jllsz i1'i-Jto0•n 
lettarl · t • t .r. • • nal{Y �:j-:i:!ic.,d. t .kclteLt. E1. r !. ér-
T • o � u�r éir s���1szti- e�és7. ·�:s \ Crse�\:�z:llem van Uek!�.: ... 2 teL�sen érthc.ó. h ••11 ka1 adatoKra t..i.nG.>iJ<o_,,"· A k1alakuloban. Kulono.sen nagy 1 :t, ..,aw: .t . ·, • t<Jze!-K•'e'n 

SZICP X.,1, l<0.ngr"66ZU!lának elő• 
j <., �é,1 t.&!. nt cs .ES{ytpt•om. �- -

t� é-i 1:-a:k 1:.,.,�1ánvkiörel�á l- .. 
1 t�;oo::it ::Jó: \"3.18Tl"'�t-nnvlen .ki}v-e -
ve:.-t?-'hettürJc e e�cne,·c BZ cc...za-
ao' •· t>O::u:at iö · ire. 

Görögország 
UUJl'l!. e."'6 állomása Gorö-

'IZAP. \'◊,:. MeRa..:><!�ttui< At!lént, a 
1 „tej1ti.· \ A.i::v6t". �hol mmcseil-: a 

sze�", �- ba::-c.vnoe palotákat 
1 f�k . .feherre. l1a nem a ny •. t

t:in:s."'á�a.t bemeszelik. J8..l'• 

1 =,t��1�1:e:
00flt�1� 

HadrLl.nus kaP.U!i t és me-a?�::>.d.á:
tuG.; a ka:inthosi C6. ton1ht. m,et,• 
a m.a�on· Tü.1't' 1/,tvé.n ter\',ei. 
alapJán tpWt. 

A?. an11k \'il..i.R e«1' · le-$11'1.�Yobb 
éPit.é&Let.1 rem<;...e, a hL .s ·o
tinth ... · Ot>Zlo:.:;,c(: rt:ellcti or- 'íl{ 
álln3.k, me1·t A kil1tJ·d:. - l�,:t-.i,bb-
6,:..Ör arn .. �.:..il tU.:.�!áik - r. �so.n 
su,retnetk U • ecelL>;et" h -
za \"°'nni es ,e.,o·-e�y d.ar irot le
törn� a mc1:edo1.6 'k.&.-e:t.?úl . . .  
Ezek a kOve:-r oed ?. Gö�.l!�·
o7:i.f CJ!Sl� l :tu-nt,os.:.b" °"�é -

8'.rlia Isttút Szeged rendezö nertlr dolfi;ozója fatu-;f néptu�\.·e.JUkkel lét bJ..Z.to-sitJü : az �nt-ora-ai-
el')'énileir irazdáll<od6 dol:ozó para„tol< latoptúára I.Ddul • mat. 

&,./eseti kihallgatáskor már késö 
Január 24-én Komárom rpu. 

UI. Yágányára 1,10 órakor be
járt az 58. sz. gyorstehervonat 
továbbmenö elcMyel. A kocsi
vizsgálók - kiizvetlen a beér
be?.és után - elkP.roték a ,·ona
tot viz.sgálni.  5-6 perces tar
tóutod� után a vonat elindult. 
!gy a kocsh·iz.sgálok nem tud
ták végi� vizsgál ni 11 vonatot. 

Kihaladás közben ve:ték 
1,szre a sípoló hőnfuiást jelző 
ti:mgot KézilAfnpáikkaJ azon-
11a1 megállj jelzé t adtak. de 
cenki nem hederített rá. Azon
cal ért.el;ítették a , :,;pu, forenl
mi szolgálattevő· ét, hogy állit
ta-.sa mei: a vonatot. m"rt. hőn
futott kocsival 57,alad. Ez az 
intézkedé. is hatástalan ma
radt. A hőn futott l\!Á V M. 
117 936. f'.:t.. exoor1serté el ra
kott kocsit Ac;, állomáson .so
roZlt.ák ki. 

AUomásunken a \"Oflat be
haladásakor és kihaladásakór 
három-három S7.0lgálati hely 
előtt haladt el .  A sípoló han
got a koe.,ivizs:::álókon kí\'ül 
nyilvan m�snak is hallania 
kellet't. még5em állí ot\ák meg 
a vonatot .  Ez az <-set bár 
n ag_y költséget em -zt fel 
mfgf,; szerencsé;; voJt. de mi 
törtcriik, ha a vonat nem tucl 
eJJu I a sz.oms7.éd állomásig? 

Már nemegys?.er s1.óltam a 
hőniulott kocsik elhurcolá.sá
ból eredő következményekról, 
de úgy láts?Jk vannak. akik 
még nem értik meg_ Többet 
lörödJünk a bunfutotl kocsik 
1- zel.ésével mert a baleseti 
klhallgatlbkor már késő. 

HORVATH GYUL 
SZB-elnök 

Komarom fth. 

Ath.énbt51 a Pob:i.e.iB (Gz,6,..ei-e.m.) 
:lC\iÍ 6'!0VJe h:l.ión fólyt.atb 
úU�t a k.il:dötts.é.%Qn1--. A bZO\.;�t 
h!Jo!1 a ten:lt-�er� sze..-etettel 
1:'!:tte.i<: köcül a m.a.-(l·U' <isete,_iµ.
ciót. 

Egyiptom 
H'ajóutua·.k \'éil"""n me�;!1entot

t1,f:".c a t.h·olb�n a ,zsön:v 1' -:üen ki, 1  · -,t•.oft �·ex. ncJ 1it1-. A s'31 �t Afrika" fényei sak-90k kLomé
_te1.·r.e v1. '(ft na a terr.,;:eren. A!e
�:::incir ab� autón t>1 •12.tt < 
út1.4•\.al E�·ipto,;n fov'-.rixa, Kl:ró 
tek. útun:1 2 SlVM3�0ll \."t,7(

tet t- ke!'esz1 üt. 
Dc má....; :.a.); én!.Clhtk el a i-

\ J. J,ot J!,·e�· óri o: ,,1tqrru,n •tt:,k ut·· n 1  A� e�_\·korl kari' inütvn. a tevec&3Qás he::itén kv:-S?"etil. s'7é'-f':! b1tu :.enű kanv.tro� 
a homal--r,jolT".00.Jr ikó-r.Citt. T�el')
· aTó 'kccsh·al n1,.,,!U)dt n lf" lehetne térni az úLróJ. mm-t a homo
'!.:on is •�.!let ,-1�an nufóz.nl. �a.kh� a bentU13.a, :"'k otvan az ér-7,ése. ml..�tha a B!llaton.on ,·lhar
b..,n k.imerk:zl<�1c c-són,ak
,<;ll • • • A siva ,ma• Jlll.fátsá,oa 
ó\"éJlv-1.:ete :S vim. Uttun:c tils-

�-e�{�:;!T:!�n �:�i�r.r
e-1c

;1z 
'11:'nl>o,J( te\<!J le�eln.e!c Jófzuen. 

· n Jzt on ljá •• hOJ11' a 
hirea e. Dtoml n,fr�:1:nió!lto-"k: Ka1ro-
t61 messie vannalk. Pedl.r az 

k•1 1nma1 in..r hh·atalOti v�nd 

liJtl·t la' ttu,zk 
k,'m \.rtó.<i<,voo:,,- az o,· s:,.n. 
•rr..'álkoztu..;k Na«,zer- elnlJ'jdcel A 
a.u lakáö<án fog�<lott bennfin:«ot. 

Eoy!p+ommal való ke,,e,;üoe<[el-

m e iaretek· v,·la'·ua' ban ? 
ml k .... J)c.i()}ata� n révén Jl)-ár m.e-.i• 

a ll . t:, • �-��;!; ·\.:,,1/;;�..1�i/e.��� 
Elmondolla : Kossa lshán 

r. r ':! elkkszüa lli-l m-es he!u.áni 
(1-üak, a6 El TAoin-1 erömű.

n •k. 
J..özleL.edés. és postaügyi miniszter 

er 'lptlQl"ni :t6„ál'08 ec: .._ I��
ru�obb 00:.J.le- 4.rd:a. eppé-n a Ptra
mi�.knil - z.dJdik, 

A Kairóban Uiltoi.f, mút-el r:,_ao 
a:att n�te,;.clnte:.titk a b� '6:. 
A:.az.at'-t • .1101 60lk. nemzet c.!A.da 
e�yet.emi !o.l<on tanuJ.:a All!l!l 

� etét. .a Kvnvve,;c Kl>n,.v,;ét, 
a Korant. E.ze.k w. d!ál'l-cok a.ze.115 t 
rcrak adomd.nv 1 tartot .. • t  
rr..a0lb"k<lt, most t:.'ll.tt fi.Zi;il1od'dh.�.< 
,·.,n éa állami ösztön-ci:ijat !kao
:n.a,k. 

T•eltűno &Z eU!Tópai tP.l?lin.n'elk a 
"-O�-�v:, 1n ---�""t. ahor.nan. m�-
h3+áro7�lt "dóbcn !t!h.a"'�'tln a 
mü�uui han11a. mel:r""t. - a ko· -
na k n'?'!�ielelóe-::, - ha ��órókM 
kJ:z:<. e1iten-:-.:. Kairo k-ereskcti."'lnl.1 
n�'T'O• d'Zbf"tl, E�,·tp.Mm ÓlŰ!i.Í 
.,Te:ek1 te�n''. ml: �en ka.Pható. 
- Cbáok oerw. lc:ell houa. 

Ira.1.. 
\.!tll.1<.or rep!ll�tink fól<let 

t':-t a��j. ct r J1,.>1e.r :,, 'kat-?nt1ii 
d.liZsZ.ázad tl.6Zt.e:1Jett. A városban 
1•1t sé� ·•·k a!:,al111av.1l me2'srn "'..1·
kedt� az or_ cin""-< le_-:?• ... •e
táb1.J p:-ob1émájá\�a1, a laJc.á&h1á:n.· .. 
nyal. A ktrálvi re,..,�:1n haltl-'&té
ka &.t e l'<épt,elhe!etlenill sok 
n.yomort'.lnva. A lc.ount.nv elhatá
rozta. hc1v 1n OOO 1"' \ 4'.t éf)"'f•. 
Pt1'Sze ezef.,: nem európai kénye
lemn1el ellát.olt ttd-t·� ;k le,,.z �:e. 
hlr.S!m az .ir"-d f 1u1lmtrkr":llt n 5!.-
1d"'l1j !?.�XJ méteres �?0�.) k. A� 
ottanl \'b""Ton•·d.:at fi� .. ·ete.m?e---
,-�, , e?. a +erv if!. hatalin.1!J je-
lentö-.��u. 

Ta!áj"k02tu111t az ir. ki kormánv 
llatat min,szterelnö-.é,� : A't>d �, 
K�:ein Ka -iem-m�t. aki n:a.scson 
k.eo...-e en toel.dott ben,iü .il!t (..e; 
meg:....me,rtetett oru..'lea p.,Jrflkal 
helvzetével. AL u-.wti konnwy 
m 1ndent mM esz. bO-'lV killp,oli
t .':1111""� stPhHtzálla it h"'tv,e-t-'t. 
Ottlétünk alatt az iraki Hazafias 
Front szen•ez :é-ben három tU n
te+és MJloH le. amelyen tlltüoz
t'.'t''k. a korm.:1n)·e1l�es Ö'-�,.-�e�o
vés:>k m' t. KU@<i iri.lm: sl
'ke:-e=. s:1 ·1ófo,'l{sd t .&d-01,t metvet 
lcközöl1ek az úl l lel l:ormii•w
nvet !'- lest loJ4Hs an v ·yel
vll lapc:.c ts. 

Megato-"' tta 
icalő va !1.:.· 
az-eme!. ahol 

kU!dll <ru"lk az 
� "'1-c iirmúja\lto 

Uazte�etilnk:"e r�-

tö,-...z.ott :,·m� t !a:1:�>ttsk a .m.un
k Ok. L-a'koa.n n . .xt i'\Ott:,k t01.·
\ é!lyt a �!ak�.er.eze�t mo, .. a.1001 
ku.D:.tj'6á,_i.a,;ól is a n .. �t rr:.ea- •.á
la�tá,ra keri.11ő \'"ez.elÖcll� �00 
embert mcl,&ó�to'!'t a .'�Yll .. �re. 
S2::n·odnkat. e�y itt do1Ao16 .r.ttb 
m_rnM rorditotta le • .aid :e.; é,·
, eJ e.zeli>lt Peate:i. vé!!eztc ..i.. 
:\I·.::e�\·et.e11tet. lr.,..'-,ba.1 e.,. ·éCltként 
töbO emberrel tald. 'k-oz!u.;1i'..c. &.td 
egv k"-..-e;ct b�;e.?.élt ma�-:raruL 

A legnagyobb tnej{lepeW:s. az 
volt, ml�« ezy :tek-e-te núbbi 

«..-s:%ólóan üd\ ,62.,0H. bennUntk<-t 
an"MYCl\iln4cön. A núWal évttze
é '•i<el e1.�ott ines ,·olt U-zt-er
hiz�• birto!-cdn • • .  

Az ltak! \ • �� ' k 71')0 ki}on)é,
tern\•.i k�Y"lYO1n�d$lú hR.:óz. t
tt-! r-e;.1.c.e!··t-mek. A7 i·•:):.::J v ,__ Ut�llom.tso�,on mindenütt rend• 
o:-k .-i?arnyá::.: \ anr..a::...., a ,·onatcL�l ,.rendőrkoer;f'<'' közla!.c d
ne�. A sivat�g l::cicoi. e.KYes no
mád tOl"zsek \.tg),rlinis ��alcran :t�l-
57ed,ü a &ine::et �s '"ciraboU •• a 
t·o.:.ato·<:.it. A lc.ortn.lny ;tc.l 1�!fe�vve.rzett t'el'l66rcea pata J aoks�r n11 !!:\� harco'k árán kéi;:ft..eo:,c, C6"k \''..<szaszori.anl a t&-nsid6kat. Az elűzött Fej�zál k'.rály ma�á,,�él:chti.tn rötid lk.irán.dutást -till1'!<. A jacht berend<0tb"'rcH c,;sk e-nny t :  a lalr.:u, .. t.eleto1� �zlP :-k� '!-·zJ�uu·anvOOl Yolt, A. r; 1rtról ni.in<enfc'öl tiz.ez..rM kfü-dték f"'"énJ.: t.i l12:1etil!<("L Fi'i�I! a \· .. � ,1.;,J!on,J,;on h talm s tö neg !'.!Vti!t. ti��e bú�ú?letám1nt!n·a. a \.-"00!ltu '< C::sl.k iiib-i.>órii8 k . 
sel indulhatott útn.ak • . . 1rakb111 mi,..d,..,ü t niN?l!Vör.ódhettil�-:: ar-ól, ho�� a né„ ntn� ro"· ...., "7"''"\.'"''•I l>/1/t , rf P.""c" - �-1 ki-.�ri kil!d„tt&!e:ün�-c 11 'ját. A� 1-aXI nép nem f�!cfte••e el. hogy gy.,-ztes torra,13'.ma ufán Mar,aror:.zAiz az E"lis6'< !ciiz'Stt t�mene Pl 
!-!i:

r
!

kj 
;t:i�

t
�,�����g

ot k�c����;� Ugyanfgv a többi !iZI.X''alis11 o�nt\g le; meead01.t mfn<ie-n t..fmooa��'!t a 
ffQt.a) kö71/irsn.s...-; 1tt·n1 k. A k�t or
g':'i_� l<fi1.ö1ti bRrátl kapcsol ok e!rr:'?'Jv\llkér·e m!ndtt1 r rr:Nly meg. 
\an. 

Cjra Egyiptomban 
. .  r..,,�t ESM>lotom - az r;a ,-. 

5UJt Arab KOztársa,saz. Ez. al-

... ·an jeJen•u,é�et tUlaja.oni• 
tunJ.: amn!lc. h<,f,' az egyiptomi 
re,-,Jlétú·cn b ..i.C6jztat-.sun.kra 
m..,gjelent In:il•, All'9T�•. s,·.,a
ors„Jg kö\·ete, ott \"Olt a� Jt&ni, a 
töri:.l:. a .Etsrö1 k et la a ba„ 
nu iillemok :kö\. ete n lrtvill. Cs1-k 
a� amc.ct:.c:al kö\·et tartotta 1:iivol 
m1.z-.t. 

Szíria 

Külóöt �e:eünt< �ő•:et.k:ezó -illo-
nil.sa 0z 1'.:AK szilial tarto,m.a-

n� a. EObe 1 ,n o .. �z..á�:>a.11 ls nem-
'.<.�ra üJ tld r- 'l!'l htrcetr.l • 

n· agi·ar ipar fej:e•t•égét. A hí• 
re--; L'..U. te-,. tolY'ó...'l R-.. k.�.tb•n 
,·olt 3� e�•ct „en hid. E:& a hi-d 
J'J'lie-g!"Cli.c�1r:.1. A l{YOC3 "MJ.yó 
e�·szetuen ldmo�ta a pillérekiet. 
A �z.iria.i t....:.rtománvl korrri!.n'.'' ké
rtsece a beluinl h\<i!p!tö J!á�da�Ac 
mo.:.t R.2!U-.iba vonult a hfd he1:r-
rc!lliti-5ára. A budap.e&ti U\"'A• 
T&:n;..·-:,en -pedig rr..é:rr.,5,..'\:e':.n:'.( la• 
2asa.:1 doI�zna!.C ;;-z Eu:t'rátes fo-
1,-1 hid!'O�Ó�!li \."iSZO'n'l,""ainll me-.,.. 
\.- ltoztatáf.án. 

Na,g'\• bec5.ü'.ete van .a mac:r.ar 
1,-,arn,;J,: a 6!é'.> sLlr!Al k'kötó,•,-
1'06b?.n, Lattl\!kiáoan Is. Ott dol· 
Zozik je1enleg �"'• 100 tonr .... .s 
úszó5arun ·-e é4\ két man--a r toló
hajó. A t •gn>:n'<>bl> m�glei>e* 
�lh-, "-<re ., t "� rt:n.e...,::--hen » f'l'la• 
gyar úszódarut vlszon!littll'l<. 
Lalt.�kia vá�os l�t>t a tnJg1-a.r 
d:'lrut ,·áta5ztolt • \. .. .iro.s:iu.;k Cin'le
réül. 

Bá.tran -c:m . .on.dhatjuk. hon 
kil'.dött�é�r,..ti: út  'a eredrr:-é.n ee 
�.,olt. T .i!"�va1 sain:u,n mJnóe
nütt kölcsönosen �n e!ott tar
tottu'.-< e�yll".! s: ér-C:.ek-e:t. Mi sz..i:,·e
..,en ke:-e.-.ke,ct-n.-....:c az arab oraz.a
i<>'-k.a!, 6'7-állitunk ne-lcik �
)cet. n1reN.-anyagot. telefon- és 
U .róberenw,úseket, hídabt ú 
V't>6útl motoro,,n.'<at. Láiogo IOlIT.k 
me"!fyó:zött 8.lTO). h� a Köz.el-
K�let on;:z.ágr,�?an tz....rn.err..e1c beft„ nün;•� r.z em':>erek. · nemcq}: ter ... 
m-.. e!n":cT"Ol ha.nem aokkaJ kő� 
lE-b:>ről l,i;: &J"'ó,h·a ti'°ye:té-1,c sor-6:.tn.kat az elleDlottadAlom � 
fé'l és ,·.Plünk e.t{n.ltt öt-illte"".c a 
n"" �ó-,..�•mf'-·J "1� A"- 0-...,.11 ""�_..,.._,.< 
közti !ok ezer kiJor,,éteres távo!• 
árot ,�sza:,·•1 a lcöl-n;� elo
r.l„ö:<et b:,.t.osftó kere!llkedc?em, a 
b!i� e�yiitté:.b. ,� a bEke m�.
szilárd.itáea.n.aJc .kőL08 har-1:ja . • •  
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Beszámoló a l<özponti vezetőség üléséről 
A szakszervezet központi ve

:i:etósége március S-én ülést 
tartott. Az elnökségben helyet 
foglalt Herczeg K írol11 elv
tá1·s, az MSZMP párt- és tö
megszervezetek osztályának 
munkatá,·sa. Karácsony J,í.nM 
elvtirs, a SZOT képviseletében 
és Rangó Sándcn- elvtál's, MA V 
vezerigazgat.óhelyettes. 

' 

hoz, és más elnyomott népek I 
Nyilvánvalo - hangsúl:;ozta 

I 
Szoml>atltelyi Jármújavító VI. 

harcához. Ezt a tevékenységün- Szabó el,;társ , ahlloz, hogy osztálya tetőzetének javításá
ket tovább kell fokozni elsősor-

1 
rnég nagyobb jav11,ást érjünk hoz csak akkor fogtak ho�zá. 

ban a békebizottságokon ke- el, az szültséges, hogy tovabb amikor szakszervezetünk kilá
resztül. javítsuk a vasút munkáját. El- tásba helyezte az üzemrész le

Az elnökség a munkáso�z-

1 

sösorban a tehervonatok me- zárását. 

eredményt értek el. Viszont 
sok a hiányosság a MÁV Fa
telítönél, ahol az egyéni mun
kavédelmi felszereléseket a 
dolgozók nem használják. A 
dombóvári telepes, az üzemor
vos nem vesz részt a havi 
üzen1szemléken. 

tlilY helyzetéről szóló pártha- netrendszerüségét szükséges A hiányosság megszüntetése 
tározat szellemében, valamint javítani. A már jelentkező érdekében az elmúlt év során 
a SZOT XIX. kongresszusának eredmények. a dolgozók akti- a területi munkavédelmi fel
határozata alapján (o:il:t ll<'>- vitásána. k növekedése biztosi- ügyelők bevonásával szakszer
zott a vasutasok életkörii!né- ték arr� hogy ha a szakszer- ,·ezetünk elkészítette a 15 éves 

A megjelenteket Pánti Béla nyeinek javitásával, a szoéia- vezeti bizoitsúgok ezzel a prob- távlati tervet és kidolgozta a 
alelnök üdvözölte, majd Szabó lista törvényesség betartásá- Jémával megfelelően foglalkoz- létesítmények ép/tésének sür
Antal főtitkár számolt be az val. Részt vettünk a 34 (100 nak, akkor az idén döntő tor- gősségi sorrendjét. Ezt a tervet 
elnökség munkájáról. Többek vasutast érintő bérkorrekció dulatot érhetünk el ezen a té- összhangba kell hozni a mi-
között hangsótyozta. hogy eg.r- ( kidol�ozásáb�n, foglalk':'zturil, ren! ,. . . , , . . nisztérium tevvé,·el. 

Hiba, hogy a meglevő létesít
ményeket. szociális intézmé
nyeket nem védik. nem óvják 
eléggé, így egy részük idő előtt 
tönkre.megy. Ezt nem lel,et tét
lenül nézni .  

Ezek után a bal"seti okokról. 

re tevékenyebben veszi ki ,•é- i a l_akasp!·o�lerna mego!�asával. __ A fo!1tkar ?e;;zarnoloJat 
,
a A vasutasok egészségügvi 

szét szakszervezetünk a nem- Kozremukodtunk az UJ nyug- kozponil vezetoseg elfogadta. helyzetének kérdésével is fog
zetki\zi munkásmozgalom har- 1 díjtörvény kidolgozásában, a Ezután Pánti Béla elv�árs, az lalkozott a beszámoló. Meg
caibot.  Erkölcsi segítséget ruházati utasítás módosításá- elnökség anyagát teqesztette állapította. hogy a védőruha
nyújtottun� az argent!n vas• ! b'.1n, foglal�ozunk a lüzelő�Jlá- :lő a me�őgazdaság szocial ista ell:í.tá•ban van előrelépés. de 

I l letve azok megszüntetéséről 
esett szó. 

'l'öbb m u uk,n-érh•hn i 

új foíst 

ut&.sok sztr'.'jkmozgalm'.1hoz. �z I !asban .. lev� �avarok okainak atszerveze_�ével .kapcsolatos még sok a probléma a bunda-, Az előterjesztés m�gállapí-algériai nep szabadsagharca- megszuntetesevel - mond.�tta. feladatokt ol. csizma- és sapkaellátásnál . Em- totta, hogy a helyi szervek és 
, , lítés történt arról is, hogy a vezetők még sok - látszólag A m ezőg,azdaság szoei alista átszer"t'ezése az egcsz nep ii.g,·e szakszervezeti bizottságoknak kicsinek tűnő _ dolgot elnéz-sokkal szorosabb kapcsolatot nek. amin pedig lehetne segíkell tartaniuk az üzemoi·vosok- teni. A helyzet javításának kal.  Az egészségügyi felvilágo- egyik eszköze a munkavédelmi sító munkának fontos módsze-- újítások számának növelése. re az egészsegugyi előadás. Jelenleg az a helyzet, hogy a n1el�·eken az etyéni higiénia a benyújtott újft«soknak még a munkaegészségügy. az egész- két százalékát srm érik el az 

séges munkahely alapekeit he- ilyen jellegű újítások. Szaklyes ismertetni . szervezetünk a szakvonallal 

Bevezetőben arról a nagy
arállyú társadalmi átalakulás
ról szólt Pánti elvtárs, mely 
hazánkban a felszabadulás óta 
végbement. össznér.ii tulajdon
ba vettük a bányákat. banko
kat, gyárakat. a kereskedelem 
nagy ré,szét. Kulturális előre
haladásunk is számot,evő. Je
lentős változások következtek 
be a mezőgazdaságban is. A 
föld azé lett, aki megműveli. 
Em,él is lényegesebb a mező
gazdaság szocialist.a szektorá
nak megjelenése. 

kétirányú feladat _áll: Egyrészt 
I 
tulajd_onosi_ ga�_dál�odási mó

a vasutas dolgozokat megsza- don, atadtak foldJuket a ter
badítaní a kis.tulajdonosi vi- , melőszövetkezetnek, illetve 
szony béklyóitól, aminek ál- 1 családtagjaik léptek a közös 
datlansága a munkafegyelem gazdálkodás űtjára . Ezek az 
lazaságában, a baleseti statisz- elvtársak saját példájukon tud
tikában, a beteglétszám alaku- ják bizonyítani elhatározásuk 
lásában egyaránt lemérhető, előnyeit. 
másrészt k; kell aknáznunk 
azt a lehetőséget. hogy dolgo
zóink túlnyor,1ó több11ége na
ponta érintkezik a faluval, a 

A paironilási 

mozgalomról 

mezőgazdasági dolgozókkal .  A továbbiakban a patronáló-Elsőrendű felade.t tehát a munka jelentőségéről. illetve 
földdel rendelkező vasutasok feladatairól volt szó. A patromeggyőzése arról, hogy család- nálás Jegyen személyre szóló. tagjaik lépjenek be a te1melő- politikai nevelő, tanácsadó 

Szükséges a dolgozók figyel- , közösen újítási konferenciák. 
mét felhívni az egyéni mun- kiállítások szervezésével igyek
kavédelmi j"elszerelések hasz- szik ezt a mozgalmat szélesíte-
nálatára. A békéscsabai és deb- rd . az újításokat néps7.erűsíteni. 
Teceni fűtőház üzemorvosai a Az eredményesebb munkát 
szakszervezeti bizottsággal kar- gátolja. hogy a munkavédelmi 
öltve ezen a téren jelentős újításokat döntően eszmei ala-

pon díjazzák. A díjazást fel
tétlenül összhangba kel l  hoz
ni a baleseti vesznly, vagy a� 
egészségügyi ártalom- megszű• 
riésének mértékével. 

Szakszervezetünk a Vastitl 
Föosztállyal és a Munkaügyi 
Minisztériummal karöitve ki
dolgozta ' a dolgozók túlzott 
igénybevételéne:- csökkente
sét szolgáló tervezetet. A te,·
vezet a többi között tartalmaz
za a 24 24 ór;ís szolgálatnak a 
megszüntetését is, kivéve azo
kBt a munkaköröket. ahol a 
dolgozók munkaidejét túlnyo
mó1·észt a jelenlét teszi ki. 
Foglalkozunk az egészségre ár
talmas munkakörökben foglal
�oztatott dolgozók munkaide
jének csökkentésé\'el , amlre 
már ebben az évben több he
lyen sor kerül. 

Az előterjesztést élénk vita 
követte. 

A központi vezetőség úgy 
határozott. hogy a szakszerve• 
zeti bizottságok. a területi bi
zottságok, i l letve a központ 
rendszeresen ellenőrizze a be
ruházások helyzetét és a hiá
?tyosságok felszámolására idő
ben hívja fel a figyelmet, illet
ve tegyen intézkedést. 

A központi vezetőség elfo
gadta és jóváhagy:a a szak
szervezet I 959. évi költségTe
tését. majd a soronkövetkező 
�zakszervezeti választásokkal 
kapcsolatos feladatokról tár
gyalt. 

Az ellenfon·adalom e téren 
fs pusztított. Több szövetkezet 
felbomlott, az MSZMP és a 
munkás-paraszt forradalmi 
kormány helyes politikája, ha
tározott intézkedése azonban 
€,!á.tat vetett a tsz-ek csökiken&
sét1ek, sőt a helyes alllrárpoJiti
kla következtében röviddel az 
ellenfami.dalom ut4.ri új terme
lő5ZÖVebkezetek is alakultak 

szövetkezetekbe. A szakszerve- munka - hangsúlyozta az elő
zeti bizottság tagjai egyénileg terjesztés. A szakszervezeti bifog!nlkozzanak ezekkel a dal- zottság elnöke a közsl:gben műgozókkal. A vasutasok hajla- ködő SZB-nek, a . gazdasági Yenak arra, hogy megszabadulja- zető a tsz-elnöknek, a köny\'e
nak a kétlakiságtól. Például lő � tsz könyvelőjének adjon Adács, melyet zömében vasuta• segítséget stb. 

Az új nyugdíjtörvény egyes pontjainak részletes ismertetése 

Ö:::vegyi nyugdíj 

sok laknak, termel3szövetkezet i  megszrinése, feléledése 

A rottkan !sági nY'Ugclíjas öz
vegyének járó özvegyi nyug
díj annak a ro'.,kants-ági teljes 
vagy résznyugdijuak az 50 szá-

1 ·· 'g l tt A megl�vő szövetkezeteiknél rnzse e . 
!\lm· d az i·d�;.i,:•enes, 11u·nd az za_l_éka_ .  a_m_ely a _ f_érjet a nyug-,elsős.:'I'ban a gazdaságos tern,e- = .. • d Ne le�en egyetlen olyan léshez. a termelékenység foko- állandó özvegyi nyugdíj meg- �iJazas 1 opont)aban_ � nem 

re_ndezveny, ahol_ ne foglalkoz- zásához kell segítséget nyújta- szűnik, ha az özvegy újból há-
1 
uzem1 bal�etből e:edo fI_I . 

nank ei:1�ek a kerdésnek nag:i'. ni. Mozdítsuk elő a gépesítés zasságot köt. csoportbe_li ro-kkantsaga e�_te
h�rdereJevel. A szakszervezeti fokozását, a gépek jobb kihasz- A rokikantság címén megál- ben megillette. vagy meg1llet
kozpont �� _me�kezdte a párt nálását. Az új termelőszövet- lapított állandó öZ\•e-gYi nyug- te vo1n

a. 
WárpohtikáJa ,es � szervezett kezeti !,özsége:Cnél sok problé- díj rr-e&,z(i.niJ<, ha n öZ\·egy Az üzem; baleset, vagy fog-�unkás�Kra harulo, feladato_k mát okoz az istálló, magtár és rokkantsái:ra megszűnik. Lalkozási betegség követke&é-
;51;'.:e�t�tés:t a nagyobb sz�lga: egyéo gazdasági épületek hiá- Két ára.vae!lát.ásra jogo.sult ben meghalt dolgozó, illetőleg 
,a I e,_ye e� de e� a teruleti nya. _

A l_)ar:1sn.sággal eg.l'.ü!t í gyenne'.t címén megállapított nyugdíjas ö�vegyének i;iró öz
�s h';)J� szei veknek ts meg kell 

! veg,,Jk kt reszunket ezek cp1- : qllandó ii.:vegyi nVtÍ"'dí\ me"- \'egyi nyugd1i 50 &?.ázaleka an-ennm_ •· 
. , • tés�hől. \'o�j:1k be _i_munl'tá!'a 1

szünik, ha már egyik gyermcl, i nak -� rókka:\lsagi _ _ _  t.e]Jes 

üzemi baleset. illetőleg foglal
kozási betegség alapján a ha• 
J.ál időpontjában a II .  csoport• 
beli rokkantság esetén megil
:ette. vagy megillette volna. 

Ha az özvegyi nyugdijra 
t,Öbben jogosultak, azt közöttük 
meg kell osztani .  

Annak az ideiglenes özvegyi 
nyUgdíjra jogosult nőnek. aki
nek házasságát fP!bontották, és 
annak a feleségnek, a.ki férjé
től e�v évnél hos&zabb ideje 
külön él, nem lehet nagyobb 
ös.szegü n.vugdí.iat me:aáUapí
tani. mint amilyen összegű tar• 
tásdíiban r�zesült. 

Pártunk Központi Bizottsága 
1!}58 decemberében határoza
tot hozott a mezőgazdaság szo
cialista fejlesztéséről. A haü
rozat aktualitását és helyessé
gét az azóta eltelt idő is iga
zolja. A m"zőgazddsági te,n1.e
löszövetkezetek száma nap
jainkban állandósn növekszik, 
sói · egyes megyékben döntő 
fordijj_!at következe1t be. Gl}Jr
So,pron megyében a paraszt
ság teljes egészében a szövet
kezet mellett döntött, de front
áttörés van Veszprém megyé
ben és az ország más területein 
i&. 

A part_h�iár?z:i.t. szellemeben ! i.> .!1_�p_hez ht
1
�rte1�1seget, mei;- l sem jogooult az árvaellátásra. ! nyugd1.1na-k amely a ferJet az 

a megyei es J_aras1 pár�b1zott- l n��ol�et, a�1,� _sokat tehetne;.;: i Ebből a szempontból nem le- ' ·  
ságok, valammt a -�a;usi p�rt- 1 a_ ep1ter:do_ooJ<;ktumok terve,- ' het áravaeJ !átásra jogosu!t.n;:il< - - � � - � � - - -sze,:vezetek szélesk':'ru akt1va- , "ek felu!v1z�gá}.at,ába_n, . es_;'t- 1 te-kinteni azt a 18_ életévét beháJozatot hoznak Jelre. m�ly- , leg a tervek _e.keszi;é�e..-:iel._ H?- töltött gyermeket. aki középnek !ela�ata_: a parasz:-sa�ot J Jyes, ha az 1ly�n ep1t�e7.e�ek- '

j 
vagy közéofokú is'kolai tanulhozzaseg1!em, hogy a _s��mara · hez szakmunkasokat aounk. mányok fÓJytatása címén ré-15_ kedvezobl_J utat. a kozos gaz- 1 A falu kulturi.lis é!etét is I szesül árvaellátásban. 

A 111unkásosztály 

lelelósségt-

Az előterjesztés hangsúlyoz
ta, hogy az egységes szocialis
ta társadalom megvalósítása 
érdekében a munkásosztály
nak, mint a proletárdiktatúra 
vezető osztályának létérdeke, 
högy a mezőgazdaság szocialis
ta átszervezése mielőbb vég
bemenjen. A szpcial.izmust ép!
tő országokban e.z mindenek
eTótt mint a hatalom kérdése 
jelmtkezik, de nem lehet le
becsülni a gazdasági haHsát 
,em. 

�!lkodt5_t v:l�ssz;. A sz:i�szer- . elevenné tehetjük polit'kai, is- Feléled az üzvegyi nvugdíj
ve:i�kk�f �::i��:/r trr ! n:eretterjesztű e)őad�sok tartá- ra .iogosult,sá_ga annat'., �z öz� 
jenek ezekbe b" tt á" 'ttb j 0aval, ahol . mód van rá, a vegynelk, akinek az oz�·egy1 
vasutasokat, v:gye�Z:k �-é;:t ! ; ,-�!uta� ku_ltf�csoportok 

_ 
ven_- nJ:u!{díja n�m ú[abb házssstg

szövetkezet fejlesztési bizottsá-
'

1 

de
�

szet eples�: _el. -!"- sz�ksze'.- kotes folytan, szunt meg_ ha 
.gokban. A szakszervezeti. illet-

• ve�eJ s�rtolm_ ��g�tbett!- , ki- a) 55. élet.évét eléri. feltéve, 
ve területi bizottságok elsősor- 1 alakitam a tsz •fJusaga 

,
koreben hogy nyugdíja 40. életévének 

ban olyan községek munkájá- �--!port1:1ozgalmat. 1:,e.yes, ha betöltése után szünt meg, 
1 nak a segítését vállalják, ahol 

'

i 

ko_os m
�

rkőzeseket r-ndeznek. _bl életkorár� tek�ntet né)� 
sok vasutas él. Az eloterjesztés hangsúlyoz- kul, 'ha az ozvegy1 uyugd1J 

G d t k . kn k 
I ta, hogy legfontosabb a jó megszűnésétől számított 15  

t 
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k 
O 

k
o oz a
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a
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- 1 munkakeocsolat. A ,·asutasok éven belül rokkan meg. u aso na· a re v1 agos asa. , •t ·, ,, , f ·  akik messzi vid ;Kről járnak I n:i:_uJ sanaK segi.seget a iatal 
.4 "ér7· ö:::ve..-,·i nYugd11„a 

1 ál t· h 1 „kc, E k k ' szo,·etke1eteknek a szállítás ad_ J' OJ 
J szo g ·� 1 e yu re. , .. ze -n�_. minisztrációjának elsajátításánagy resze soksza,r kív_ul kerul 

I ban. a szállítási rendeletek a l�kól;:lY és_ �z uze� 1s:11erl;t- , megismerésében. általában a t.e1Jes-.;;'.o polit�lrn,J fe!V'I lágo.s.itó ! száJlftás !ebon r l"tá 'b 

Ha figyelembe vesszük. hogy 
10-15 év múlva az ország la
kossága kb. másfélmillióval 
szaporodik. s a másfélmillió 
embernek évente legalább 2.5 
millió mázsa kenyérgaboQára 
lesz szüksége, máris láthatjuK, 
hogy 4 mezőgazdaság szocia!i.s
ta átszervezese egész tá1·sadal-, 
munk alapvető érde/5e. A pa
rasztság érdeke is. hisz a kis
üzemi termelés akadályozza a 
fejlett technika alkalmazá�f.t. 
márpedig az elengedhetetlen a 
több és olcsóbb mezőgazdasági 
termék előállításánál. Éppen 
ezen okok iniatt mindenkinek, 
így a vasutas szaks,:ervezet ak
tíváinak, tagjainak is ki kell 
venniük részüket ebből a mun
kából. Mlnden funkcionárius. 
1ze-rvezl!tt munkás legyen a 
maga te,·ii1�tén an,tátora a 
,neróg(tzdaság szocialista fejlő
lúének. 

A feladat - kt-ttós 

munkáJán. Ezert helyes íel- 1 
l O I sa an. 

eleveníteni a vonatagit�.ciót. Az I A hozzás,ó!ók hasznos taná
egyes túrok tagjai általában • esokkai segítették az elnökség 
csoportosan utaznak lakóhe- ; to,·ábbi munkáját és több fon
lyükre. Hel�,es a vonat�gitáció- ' tos feladatot jelöltek meg a 
ra azokat felkérni, akik már I Mezőgazdaság szocialista fej
túltették magukat a magán- :ődése érdekéb�n-

.Ja,itsnk a dolgozók n1u n kakörü1111ényei t  

A továbbiakban a vasutasok 
I 

Az 5 .  szakosztály közel 8 millió 
munkakörülményeinek .alaku- f�ri".t .értékb:n v�s���lt kü
lásáról a munkavédelmi beru- lonbozo emelo. szálh,o beren
házások helyzetér:ől tárgya)_t a 1 ��z�se:,et, . valamint ?ltözőszek
központi vezetőseg. Az eloter- ren_, eket, es �oyler�ket. A �
jesztés utalt az 1938. március s�ak<;>s��aly t_obb _m1_nt nyolc es 
21-i üléi;re, mely feladatul felmilho for,�t e�:tekb_e� s�er
szabta a szakszervezetnek. zett b� munka_! �onny1to geJ?e
l,ogy ezzel a problémá,·al ál- ket, tobbek kozo!t � ber:zm
landóan foglalkozzon. motoros talpfaala,·ero gepet. 

E feladatok megoldásához l!r�
í
:féirészt. 1� kitérőlerakó 

nagy segítséget nyújtott pár-
tunk Központi Bizottságának Az előterjesztés részletesen 
1 t '  k '  t " l  beszámolt a 11agyobb szociális 

A vasutasok általában szor<>s 1a arozata a mun -asosz :a Y létesítmények építéséről . A kapcsolatban vannak a faluval helyzetéről. A b1>.számoló szá-
úay is, mint a falut a várossal mot adott az eredményekről központi vezetőség jogosan ki-
66s:i:ekötő nagy futószalag m,m- Tovább folytatódik a vasút fogásolta, hogy ,;an ugyan elő
�!, és úgy is - jelentős ré- korszerűsítése. A nehéz testi reTialadás. a vasút összberuhá
ezük -. mint földtulajdonos. munkát megkönnyítő gépek zásához viszonyítva azonban 
Ha ismerik a párt határozatát, beszerzése javítja a dolgozók alacsony az az ősszeg. amit szo
li uociaJista mezőgazdaság fö- munkakörülményeit. A bizton- . ciális és munkavédelmi beru.
lényét II kisüzemével szemben ságos közlekedés érdekében az I házásokra lcö!tenek. Ezen iel
és ennek érdekében tevékeny-

, 
elmúlt év folyamán az állomá- 1 tétlenül javítani kell Előfor'kednek akkor a vasutasok él- sok biztosító berendezéseinek I 

d 1 h „ 1 :  ill t e harcos�i lehetnek ennek a fejlesztésére a 9. szakosztály u · 0:l! a . szocia '.s, , e ". 
nagyszerű társadalmat formá-

1 
több mint 18 millió forintot I 

munkavedehni beruhazasoknal 
'6 munkának. fordított, a felújítási munkák I nem veszik kel1ően figyelerube 

A vasutas szaksze-r-11ezet előtt elvégzésére 42 milliót költött. a font01Ssági sorrendet. Pl. a 

A feleség özveizyen maradt, 
munkaképtelen fér:lének is jár 
özvegyi nyugdíj, ha 

· a) feles.ége a halálát meg
előzően legalább egy éven át 1 saját háztartásában. túhiyo
mQan saját keresetéből e1tar·
totta. vagy a bír� a férj ré-
szére tart.ásdíjat állapított 
llle.�, • 

b) a feleség öregségi, vagy 
rokkantsági nyug<líjas volt, 
rngy haláhüg a rokkantsági 
nyugdíjhoz szükséges szolgála
ti iaőt meg,szerezte, illetőleg 
üzemi baleset. vagy foglalko
zas, betegség következtében 
halt meg. 

A férj üzve�yi nyugdíja a 
munkaképtelenség megszüné
s,ével. vagy °'1'.1.iabb házasságkö
téssel szűnik meg. 

Özvegyi 11_rugdíjal.· 

öss.::ege 

A dolgozó özvegyének járó 
; özvegyi nyugdíi annak a rok

kantsági, teljes. rngy rész-
i nyugdíjnak 50 százaléka. 
,mely a férjet az elhalálozás 
"dőpont.iában a nem üzem, 
)alesetből eredő III. csoport• 
,Jeli rokkantsága esetén meg
' l lette volna. 

Az öregségi nyugdíjas özve• 
gi,·ének járó &zvegyi nyugdi. 
a meghalt férj részét·e m.egál
a.pitott öregségi teljes nyugdíj, 

i !1et6!e,g öregségi ré6znyug'dij 
50 száa:aléka. 

A M O Z D O N Y  
Ragyogó kék sínpár felett, 
Vetsenyt fut a gép a széfle!; 
Sötét sorok fehér füstje 
Kezet fog a lkéklő éggel. 

i\lam.mut testén a napsugár, 
Mint egy aTanytükör remeg, 
Hátrahu!ló gőz bajuszát 
Bodorítj(ik fürge szelek. 

2'ágra1iyított k,ék nagy szeme, 
ÖleU a messzi tájat. 
Várost, falut, hegyet, rétet 
Pirostetői

i 

wk-sok h ázat, 

De ha tilos a messze út, 
E:s továbbmenni n.im szabad, 
Fürge fékék erős karja 
A kAlrekekre 1·átapad. 

A jelzőnek biztos karja 
lllillt tilalomnak fája 

0

á ll. 
És ha szabad már a pálya 
Hát jókedvűen sza!utá!. 

Büszkén indul a dolgos gép, 
Meg,-ázza a vasruháját, 
És az éjbe beleszói-ja . 
Piros szíve tüz.�zLkráját, 

Tatá� Mária 
Bp. Nyugati pu. 

pecs1 kultúr-vár6teremben az utazóközönsé:!? kEn._velmesen. szóra• 
..........._ kozva töltheti idejét a vonat induJásá.i�. 

(Kovács Géza felv.) 
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egyedszer lobogtatja meg a 
cél az 1848-as szabadságharc 
dicsö zászlaját. 

1848 óta minden esztendö
ben megünnepeljük a magyar 
11ép lánglelkű fiainak dicső 
tetteit. Megünnepeljü·�. mert 
a márciu.si ifjak a magyar 
fuggetlen.séghez való töretlen 
hűségükkel örök idökre be
vésték nevüket a magyar 
nép történetébe, A 48-as ifjú
ság tetteivel a szabadságharc 
bukása ellenére is nagyot, 
maradandót alkotott. 

Közel egy évszázadon át, 
amikor 1848-ra emlékeztek, 
nem a forradalmi demokrati
kus örökséget, nem a ,�p for
radalmi lendületét, elszántsá
gát és vezetöinek bátorságát, 
a. néphez való hűséget ü nne
pelték, inkább a diszmagyar
kodásnak, a. nacionalizmus 
ápolásának szánták. Ha az úri 
Magyarország szavakban hó
dolt is a. 48-a.s eszméknek, a 
·valóságban meggyalázta for-

radalmi és demokra.W,us vol
tát, vezetőinek dicső emlékét. 

Az elnyomott magyar nép
nek csak 1945 tavasza hozta 
meg 1848 eszméinek betelje
sülését. Az új hazában ne
kiink jutott osztályrészül. 
hogy hozzájcgjunk azoknak 
az eszméknek a megt·al6sítá
sához, amelyekért a márctusi 
ifjak küzdöttek. Felszabadult 
ifjúságu11k a bátor, harcos, az 
elnyomást, az úri rendet gyű
lölő, a· szabadságot forrón sze
retö iffzísá.1 tettei örökösei
nek valija magát. 

A komffl,unista párt meg
alakulásától kezdi;e őrzi 1848 
hagyományait és küzd a for
radalmi öröks, g megvalósí
tásáért, 'küz,;, a magyar nép 
szebb és boldogabb jövöjéért, 
a �zocia!izmus felépítéséért. 
Ebben a küzdelemben segí,i 
a pártot a KISZ is, a�iely a 
magyar ifjúság legjobbjait 
tömöríti soraiba, s elődjének 
vallja a. Mpek szabadságáért 
küzdö márciusi ifjakat. 

Szavalóverseny a szakszervezetben 
A Tanácsköztársaság meg- 1 i·an, 3. Lieber Etelka (VSZT0) 

se11Jt � endeztek. m�lyre a b�- Id (Szaksz. Közp.) Petöfi 

Gazdag programot dolgozott ki 1959-re 
az elnökség mellett működő 

lf júsági T anácndó Bizottság 
l\Iint már ismeretes, szak- találkozója is szerepel a prog

szervezetünk elnöksége mellett ramban. A találkozóra március 
még a múlt év végén mega.la- 19-én, E>.Ste kerül sor szakszer
kult az Ifjúsági Tanácsadó Bi- vezetünk Benczúr utca 41. 
zottság, amely gazdag progra- szám aJatti székházában. A ta
mot dolgozott ki 1959-re a va- lálkozóra milltegy 20 veteránt 
sutas fiatalok részére. A prog- és ugyanannyi KISZ-fiatalt hív 
ramot, amely mindenekelőtt meg az elnökség és az Ifjúsági 
&zt a célt szolgálja, hogy a va- Tanácsadó Bizottság. 
sutas ifjúság közelebb keX:Ulj�� l\Iég egy örömhír. A Szakta-a szakszervezethez. az elnoklié,, ., .. dül

. - . t�' 'rt ·t t elfooadta n�cs u es1 osz cu.ya e es1 e -
A" többi között a Tanácsköz-

1 

te ifjúsági bizottságunkat, hogy 
társaság megalakulásának �O. a nógrádveröcei sáto'.·_tá1?<>=bnn 
éfot ,,lója tiszteletére veteran 600 vasutas fiatal udlülhet a 
harC>;ok és fiatal vasutasok nyári idényben, 

Vagy alusznak vagy nem hallják . . .  
Március 3-án Györött jár- győződhettem róla, hogy nem. 

tam. Amint beléptem a mo- Az uJ villanyórák mutatói 
dern felvételi épületbe. eszem- még 3-án is mozdulatlanok 
be jutott a Magyar Vasutas ja- voltak. Ugy látszik, az il
nuár 1-i számában megjelent letékeseknek kevesebb fá
„Régi 6ra halka1i jár . • -'' cí- radságot. nehézséget okoz az 
mű írás, a1:1ely szóvá �eszi, 

utazóköz3nség „felhúzása·•, hogy a varotennekben es a 
mint a vill.anyórák elindítása. 

�nztár�s:rrnokban fe�z:
relt 

Az is lehetséges, hog-y e1kerül
�1�anyorák nem mutatJak az te a figyelmüket a lapban kö-
1dot. 

1 
zölt észrevétel 

Kíváncsian szemlélődtem; 
vajon történt- e változás két Dr. Horváth Karoly 
hónap alatt? Hamarosan meg- · Budapest 

... -... 

Biirtönhüntctést kapott 
az iskolai bizonyítváoyokat hamisító pt.dagégns 

l 059. MA.RCIU'S !9, 

ünnepi mtlszakot tart.anak már-

, 

Leveib�n- feJ„tt6k 1t1 f!Jt&k_od.s• 
ciu.s 1-tól a 'Ia11ácb<küzt:Ursa ag kat a goro; llorniánynal . Pé<Ji,, ai,,, 

megalaku1·....s.a t-0. é\'tordulójli1"?.ak lomas v�1,1�a..:icP_ 1\I,>;1v;�z. q1�
. tiszteletére Diósgyőr Yasgyar for• az . . A \"GI"' �fmu 1a_;, :t�szer.:e&Zto

ga:mt és kereskedelmi do!�ozó1. jé�,e,·.,c ;etartóztatása es fo«va.tar-
Az állo:nás 1-u...iLr!iataljal brigáder tása miatt. 
l<.at alakítottak a még eredménye- * -, 
sebb munka érdekében. A mezögazda.Ság ,u:oclalista át• * szervezésének segitlsére Ttpo,1ca 

VasútáJlomás személyzet nélkül. i,J;orn&son a 6�bA4:.1napoa vasuta• 
Ukrajn:i ®'.fk vas.üt.vonala menten soii: k·özül �1:nde:r.rnap tiZ.,en 1átq
olyan allomást létesitettek, amely• gatnak el ,·!d!lcae a tár-gála'\l 
ben ne:n dolgotn«k :Corga!mÍ-3tá!c, á ak akt1\·;,tlva1 eg)i:üt�. • 
se1n váJtókeze:ók. Az át'.omást tá- 0 

* vo!ból, egy közpjnti elle:10l·zö te-
rembol !rányilják. A legjobb eredményt a Xl. ltá• * Jyamesteri. fozakasz . �rte eJ a r p-ez.-

1aubot reodez.nek be a bata.ss::a.• ,·óro�i ptt. Mnö!..:s�gen foly6 ,;-� 
gyannatt \'asu:..aso-·� az anomás- �nyQen. 
íőnök..�g és a pártszervezet se,glt-

1 
* , 

ségé\.•-e1. A klubban - an:el�{nek ·. 
megnyhását május első te!ében tiO munkagéppel doJg

.
ozik • de•

. tervezik - rádiót. te:evíziót és kü- receni 1'.lA V gépá:.!..omlis. A. g.e-l>-' 
:önféle társasjátékot he:yeznek el. 

l 

ál'.omás �ccl�nil� bá.z.isa az idén 
* tO\'ábh növe.iffiZIL 

Uj diesel hidrauUkus tolató moz• * · 
dony prototípusát késütették el . . . , 
a �-ö!'i \VUhe!m Pieck vagongy�r- :ua�1,�r gyartmanyu motononat. 
ban. A mozdon�.rt a futóp,rób:ik köz.kkedik június. 1-t.ól Bel'·lin
ut.;.n próbaüzeme.!t.ek'..s.t·e átadják a Llpc.-;e-1.{aJ.·lo\-Y 'Vary-Prága vo-
J\IL'> V-n.a.:-. * 

1 
nalon. * 

A vasút segitsége az új termelö- A. termelöszö\"etke·teti mozcalo.111 szövekctz.eteknek. A v�5út vezetői fejlődését segítik a bé:k�bal a közein.,1últb...n lntéU<edtek. hogy anomls dolgozói. A he-1:vt Petó:ti az ü.i terme!ószövelkeze1e.1.t.nek so- :r�z tagjai\ ::-.1 közösen keresik fel ron.1<1tiil továbbit6á:t az új g�p,e- I a meg e�y,c;nileg gctzdálkod6 pa• ket, az. üzem- és lpilésl a:iyagot. r.;i:;.ztokat. A velőmagtéiéket például gyors-
1 

* 
tehen:·onat,o;�,on tová.bbítják. 1\1.in- • . 
d-en jel an·a mutat, hogy a vasút · -� Szo, jetunlob� .. ,égzwrtt fia� 
mw1,:<..ája miatt &ellol sem lesz. kozlekedesJ mérnukok bari.ti talál• 
fenn.akadiás, 

j 
.ko�ót tartottak. március 13„an. A 
ta�á�!(ozót a KOz.!ekedés és Közle
k.edésépitéstudományi. Egyesül�- a 

A SZERKESZIÖSÉG üzeni 
1, 

��;':.,_
••a.k.sze

:
e.tettel

. 
koZ� 

Tizen)latan tanulnak. motorYezetl 
Szónyi Béla, Szeged. AZ igµga„ tanto!yamon a szegedi. ftitc5házbani. 

twág im.L-2.kedett, hogy a szege<.1- i Jelen:e,g csak h_áron:i M� 28-as die,., 
roku.si osztó.sze:.tar a legközeleboi 

1

6al tols.tómoaionY\:1,g:. t:arr �- s.ze
vétiele'Zésnél sz.erezze be a na:-n-·- E;ed1e�rnek, . de rövJd&;en ot .M. 
mére'-t'i r;...hac!arabokat. Koncz Já-- :n-es di.ese. hidrauii°Ml& teha-von• 
.nos, Aszód. Közbenj�rásunk.ra a ta,ot kapnak. 

alakulása 40. évfordulójának 
I 

Juhász Gyula: Tavaszvárás, 4. 
tiszteletére szakszervezetünk Ju1uísz Tibor (VSZT0) Ady 
KlS�-f_iataljai szavalóver-

1 

Endre: Góg és Magóg, 5. Na.gy 

di;pestI vasutas uzemek es •11 , •. : .  
szolgálati helyek kististáit is ' Sand.or: A XIX. szazad koltoi �:ajoros Géza. szászteleki megv�ztegetésé,·t és ?wzhi\ ,-
meghívták. A versenyre mint- c,mű versével. pecbgógus iskolai bizcmyítvá- talno:Ci m:nóségben dköveielt 

budapesti !g
. 
a2gaté.s..i.J te!jesJ.

. 
·te•tc 1· 

kéré.;ét. B&bá.csi Imre, l\Iarton.Yá• - * ---
s.'.r. Az !Razgatóság utatiltotta 

eóy harmincan jelentkeztek. Az első öt helyezett díjazás- ny,;kat adott ki vasutas dol- közol.irathamisitásért 5 évi 
" 

• .. •. J gozólrnak anélkül, hogy azok börtönré, 5 éi,i j�ve;ztéere 

swlg.�_:a:ti fónö�égét, hogy a. fo� 
lyn:r-;;1a-:..Osfln. esedékes ruhadars.• 

· bokat igányeJJe meg. Rullaigényéf. 
- elői-e:á1!la.t6J:ag - a m.á.sodi.< 
negyedev·oen kiel-égitik. 

Gondosabb munkát 

Az első helyet Bujdosó Fe- ban resz.esult. A versenyrol \'izsgát tettek volna. A hami- és 18 7G0 forint 'lia.gyD!:"..elkol;
nncné (Vasúti Főosztály) sze- ar.nyit, hogy megrendezése :;itásokért mintegy 18 700 fo- zi:.sra ítélte, a peclaiógus !og
rezt.e meg Várnai Zseni: Mil- helyes kezdeményezés volt. rintot vett át „ügyfeleitől". I 

IE.lkn�ásCól pedig 10 évre el-
liók szívében című versével, 2. Kár, hogy a benevezett fiata- A Debreceni Járásbíróság tiltot:a. 

kocsilakatosok ! 

l.eiti Ferenc Pécs, Tótk.a Júroly Nem tudom, hogy a Déli;,-
Sze;ed, Beha.n Róza Kuincbar- pá/,yaudvar kocsilaka,osai a 
ei.J<a. A nölla;>pa.l k,,p06olatos 1e- téli hónapokban utaztak-e 
vel�e a szakszervezeti köz.pont olyan kocsiban, amelynek az 
11öreleiooének I1gyelmét telhü·tuk. 1 ablakai menetközben lerázód• 

Szmuk Zsuzsa (Nyugati-pu.) !ok közül tobben távolmarad- ---
Gábor A n.d.or: Mert március tak. 1 

.. _ ._. ._. _ ,... .,. ,,__ _ ,_. _  .. ._, _ ..,  _ __  N _ __ _  M _  ... ....  ___ .. _ _ _ _  , 

;t 5JRttt� Zi 
Szépen fei lődik 

a Pécsi VSK vívószakosztálya 

• I, 
• , 

? 
l'.,a,puclkban hely""-ül<e miatt kö· nak. Bizonyára nem, m� r.a 

Meddig tart eg, motor te,ercselese . zö!nl nem tudju<;o. 
. . utaztak volna, n� �úrnék, 

. , , . ... . , . Bognár Kiroly Tapolca, Kism1• hogy a Budapest Deh-palyaud-
A mult ev aec�mbereben r Azóta töob nunt harem . hó• j hói< Róbert Celldömöll<,_ Feke!e var és Tapolca között kö'?leke

(önént. Villanyszerelő!. ja- 1 nap telt el s a motor ru"� <l László l\ilskolc, Dr. Horvath . Ka• dő 1:!:ti, 1118, 1 117  és 122t szá• 
l:n!ek 1:1eg '?rosházá ri_ és a I m.-..i na?ig s,:m é:k�tt v�.;_- 1 �:�sh,.!:,dt�:/• Fer�:�1i!éc/0't,'; mú vonatok szerelvériy�bert 
futoh��ruü levo sz_erelo,z:al�g j sza. M1ert? _NE;m hmnénk,_ �u„7. J ve'.eiket lspunk anyagahoz !el· gyakran futnak olyan kocsik, 
motor,at tekercSeJés veg�.t 

I 
a tckerésele$ ilyen }",osszu ide., hasz.ná.l,illik. amelyeknek lerázódnak az ab� 

eJ.,,·itték. A tekercseli,s inda- ve= igénybe. Vagy talan Markas Jór.set blae;;erszeg, lé;kai. Mondani sem kell, hogy 
kolt vo:t, mivel a-z: állom.\s a I megfeledkeztek rólrn;_k? • Talléros Lajos ,·eresegyhá7,, Né· az iiyen kocsikban fagyosko-
kcrábl:,i ! ;O  vo.'s helrett 220

1 
Pataki J�zsef meth Pál Szerencs. Panaszaikat áó utasok nem zengenek dics-

.,,olt feszültséget kapott. Oroshaza megvr.z,,gáJJuk. himnuszt az illetékesekről. 
Jegyyizsgálóink �r több 

ízben jelentették, hogy melyik 
Kevés anyag[ támogatást élvez a ,  részt vettek. Mlnd.nyájunl,: örömé- ! l:Jl• 

Péc.si VSK Y'i:vószakosz.tá.lya, mégis I re a versenyzők lköré.001 a r�....z ! 
1s I nta s.::épen fejlodik. AZ egyestilet I hanguiatot ts 511.került sz.á.mllm.1. ! ;-fi szolgá lati hely lesz-e Nógrádkövesd á l lomás? 

kocsikon fordulnak. eJ.ő ezek 
a hibák. Ennek ellenére marad 
minden a régiben, Vajon 

ugyanis csak az edzőt fizeti. Fel· 1 �latalj lnk á 1, - !< •· ,.,_ • 
szerelésről a sportoló'k magU.k go.n- 1 � . a ma � r Ua.n.a.J o:u. , 

� , , . .. .. _ ... � ,, � . 
doskodna.k és a versenyek költsé- ni egymás &lke:emek. Ebben ké<- ; 1958 tava.szan meg gondai- · lest koveto napokban meg- ! nobb: az ailomas 36 dolgozo3a 
gelt .Is nekik kell fedez.niiil<. A s,.;g,eien nagy része van =na.s:, • " ·  & •• ;� 1:ie;ce.." :,::a 1•;{,,;.:-ádkö- i k�zdődött_ a_ mu11k9:. Elsőnek a '  fél év al�tt 5_400 óra társada.l-
szakosztál� tagJ_ai a taii:wj mellett hogy heí.en.l:ént egyszer a szak- \·esd állomás dolgozói, hogy az Berces-bngad Jelentkezett. m, munkat vegzett. h,-·onta :• formto� Dzetn.ek be o.se1.ály tagjal egy-egy v1vó-család· év v-S•g,á:g te'.jcsitik az élüzem- Bércesék négy :kisebb virág- , . _ .  pénztárukba. Ha valaki azt gon- nl.l összeJól1d1ek baráti beszélgetés- . ' , ... ·"'el . ·t N . ácn•at lé"esítettek felvételi Nem lenne t:Iies a .:l.ep: ha 
dol;a, hogy enuatt rossz hangulá.t � , . . . 

d 

S:l„nt .n.Ot:-c„ menyei · em 15 # �- L „ a 
# 

• c.sak az á11on1as teruletenek u,·a.:J<odli< a s;°'kosztá!yban, az te• , J�
n

��':,';. �r������f .;!'e;'1;!: gondolhattak rá. hi�zen az ak- epulet el�t(; Az o pel�Juk csinnsitá;ában elért eredmé-

miért? 
Bognár Károly 

Tapolca 
--- • • ·-

LAKÁ S C S E R E  
�ed. Ellenkezo,eg. Irne: l i\;jcfü rende-/.iinL< vitákat. :.od állomásfőnök es a do!go- '.1yomán kesob!> egyre . tobben nyekröl ú-nánk Ezzel egyidő-A létért való JQüzdelem az utóbbi 1 . , • . .. • . zJk között szinte napirenden Je}entkeztek társadalmi mun- ben ugyanis te�elési &edmé- ,n;;üe���!i'::'�allr

iza.:.::� 
á
:'! hón�pokban Ö662ekovácsoH.a szak- : a,�� ��o=a��t_:inyr�n��tj:Í : v�lt a veszekedés, a torzsalko- kar�-♦ 

.. nyeik is megnöttek. S az 1958- levő, n.a�7néretú. olcs{;bérű s_ sz-0-0&tályuokat - lrja levelében Si- 1 "" dolgozik a Péc,,i VSK vivóei.?.az- 1 das. Kozben elerkezett a VIII. va- as év Yé.,.-l-ég mind:annviuk le"- bá6. komfortos .szolgá.:at! la.oá.se• pos Tibor szakosztályvezet6helyet- i o,z.tfilya. Munl<áJuk aeor.ba.."l sok- l H . l t• áll d . t _ sutasnap. A jól dolgozók pénz- nagyobb 
0

örömére telJesítették ms.t elcse:-é!ném hsson.6 Jds,ebb";, tes. - Ugy élünk, mint egy nagy . ia,1 e:-edményesel>?> lan"e ha az I ogy nu, e • az an ° or jutalomban · - ült k. E . .. . . • . . belterületen, m. eme.etlg. Parragn 
cs:ilád. A közelmúltban jól sikeMilt i egyes.i:.et vezetcii enne-;; ' a leikes . z.i;a1koda5 következménye? ·  # • 

reszes e r�e az eluze::Y1szmt kóve.elmenyeit. :,1-..9;_ 
családi_ este, rendeztünk, amelyen 

I 
gárctána:t is tooo 6.;gi�et n�:új. Napról napra romlottak az n

ak

i:g
1 

azo
ddi

\, IS megmozdul�a
1

.{, Mivel eredményeiket a bízott-
, 

_ Elcserélném Péceli 1
. 

szobás, fél. a szulok es az egyesület vezetői is tanának. eredmények az állomás terüle- 1 t a „ ein: szalm� a� ság is elfogadta, a „Mintaszo!- komfortos lakásomat ha�'lló 
tét felverte ' a gaz, a felvételi :iE':!1 te_ttek odebb a szoj.gálal1 gá!ati heli,/' cím megszerzéséért �agy-Buda?_e.stlre. �em::1es1 Lás%• 
épület környékén és a rakodó idon túl. folyó mozgalo,nban is részt 10i,��: �=�;2;

-� 
J.aká• 

SPORTHIREK 
-területén pedig valóságos sze- veszne:t. MéghozZá nem kis i;.om3t elcserélném budapesti va.gy 
méthegyek keletkeztek. A bu- Park a szeméttelep helyén es:é.llyel. pe,;tkörnyé.ct m�ká':"a is. 

tö��:� !Ti:a�: i::!s:i�:::11 �:� 1 =:e:�L minte
gy 

;i;:�r:��1:�� �n����ar�i 1 * 

da�sti iga:'gat�ság vetett vég�t Mint az állomásfőnök mon- v':::
g
'ii�:::'fi;.;;;""i
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váltották. Helyébe Temesi dolgozók elé. 
az állomás területét és az él- lati lakásért. K61tö:,.ködést és a 

végeredményben a Kamuti-ttvé- Indul a szakszervezeti Jabdarúgö 
rek 6 győzelemmel holtversenyben bajnoksáz tavasZi idénye. A labda
az e1ső helyen. végeztek. Ujravivás- rúgó szaí.t.:bi.zottság döntése értel
ban Kamuti Lászió 5:3 arányban ffiében március 1.6-a és 21-e köz.ött 
nyert. Igy ö lett a győztes. Máso- az ö.szi fordu!ób::>J elm.;..radt mérkö. 
dik Kamuti Jenö. Papp Csaba ne- zések,et Jatsszak le, majd utána a 
gye..J< let,t. 13 budapesti csapat folytatja küz-* delmét a bajnoki pontokért. 

Továbbképzö tanfolyamot rendez * 
március 23-a és 26-a között a vasu
tas sportegyestiletel\'. vezető! ré
szére a szakszervezet spoctosz.ta
lya. n. zamárdi vasutas üdülöben 
megrendezésre kerül6 tanfolyamon 
a területi bizottságok sportfelelő-

MAGYAR VASUTAS 
A Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkesztőség: 

Budapest, vt., Bertczur utca tl 
Telefon: 

42½-184, üzem! 24-41. 38-00 
Megjelen!l< havonta kétszer 

szerkeiZtl a szerkesztő bizottság 
Terjeszti 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. VU„ Rákóczt út. 54 

szikra .Lapnyomda 
!!', v.: K,Ucsar Mlháll' 

Két bét lefoti;ása alatt két jól 
1Jlterült ankétot rendezett a sport
osztály. Az elsőn, mint már isme
re' .. es, az. .élvona.1beli vasutas csa
patok edzői és a nag)·obb egyesü
letek vezetői előtt Szabó Antal fö
titr,tiár elvtáns tartott beszámolót a 
sportolók szocialist.a neveléséröl. 

A második ankéton a tömegsport 
mozgalom tdósz.eru ké'rdéseit tűzte 
napirendre a sportosztály. Ez.úttal 
a vasutas üzemek és a nagyobb 
szolgálati helyek szakszervezeti bi
zottságainak elnökei, KISZ..!itkáral, 
sportfelelöse! és a te...-U:etl sport• 
felelősök rélszére Mrovcsák elv
társ tartott elöadaEit a Wmeg.sport. 
szervezéSéró1 és azokról a f.elada
to1cr61, ame:.yek a töm,egs.port moz
galom lds.zélesftésében a szakszer
vez.et.J bizottságokra és KISZ-szer
vezetekre hárulnak. 

* 
A Te-ériség kivételével vala

mennyi vasutas sportegyesületben 
megválasztották már az új vezető
séiret, 

Sándor felügye'.ő került. - A fel·vételi épület szom- üzemszint teljesítésében költsége.'oet megtérítem. Szabó Mi· 
szédságában levő szeméttelep akarnak lemaradni. s

em 
�!t; !�1r'ii\f��!: �r

é--helyén létesítsünk parkot -
javasolt.a. 

A közömbösségtől 

a tettrekészségig Ez a mu
n

ka sem váratott 
Az új főnök, akit azzal bíz- sokáig, J'.edi� kezdetben l_ü

tak meg felettesei, hogy pró- 1 hetetl_en:'.eic tu�t, hogy a g,d
báljon rendet -teremteni a szét- res-godros területen valaha 
züllesztett állomáson június park lesz. A terv azonban 
11-én érkezett meg Nógr.ádkö- m_eg�alósult. A nyár végéig e�
vesdrJ:, Már az első nap meg- keszült a park, amelyben 1111-
győzödhetett róla, hogy nem niatüi:. vára_t, . szökők�tat és 
lesz könnyű feladata. A dol- e� koralaku kIS hala.�,aya� -
gozók közömbösek. bizalmaUa- kozepén szoborral - is ep1tet
nok voltak egymás iránt, s a t<;k. S,sszel a parkot . bevete!,
rendre, a tisztaságra sem tek _fumaggal es 20 ki.S fenyo
ügyeltek. Ezért úgy határo- fát ültettek el benne. 
zott, hogy már az első meg- Fél év sem telt el és Temesi beszélésen felhívja a figyelmet Sándor állomás.főnökkel az 
a fokozott tisztaságra. élen a dolgozók új köntösbe öl-

Igy is cselekedett. Bár, ami- töztették az egész állomás te
kor a megbeszélésen kijelentet- rületét. Hogy valóban nem volt 
te, hogy az állomás történeté- könnyű ez a munka, azt talán 
ben új lapot kell kezdeni és a néhány számadat biz.onyJtja 
szolgálat ellátása mellett kell legjobban. Csupán a park he
eihanyagolt „portájukat'' rend- lyén, mintegy 550 négyzetmé
behozni, egyesek bizony eJ.fin- ter területet rendeztek el és 
toritott.ák arcukat. 0 azonban több mint 500 köbméter földet 

1 kitartott elhatározása mellett. vagonban szállítottak a hely
Ha lassan is, de a meg�2:é- színre: Még ennél is szembetú-

l'.'j • hidat kap az Orczy-patak. Az új híd alapjainak és enen!alalDak ell<eszitt!sélg ideiglenes pro,'izórtumot helyezne>l< e1 a patak felett. A munl<áutok befejezése júniusban v:lrh.ató 
(llkzö Lása!6 te1T.) 
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1945 

Megnyílt a Tanácsköztársaság kikiáltásának 
tiszteletére rendezett emlékkiállítás 

A Vasúti Fóooztály Pártbi- ís törleszt, azzal, hogy emlé
zoltsága és a Vasutas Szak- ket állít a vasutas dolgozók 
szervezet Elnöksége rendez.ésé- hősi küzdelmének. Adósságot 
ben márchllS 18-án megnyílt a törleszt, mert az elmúlt évek 
Tanácsköztársaság ünnepi e.se- során a vasutasok forradalmi 
ményeinek egyik aktusaként a tradíciói nem voltak kellően 
BVKH kultúrhelyiségében a megbecsülve. 
40. évforduló tiszteletére ren- A kiállítás is bizonyítja, 
dezett emlékkiállítás. A kiálli- hogy méltatlan volt a mellő
tist Németh József miniszter- :zés, mert a Tanács-magyaror
helyettes, a MAV vezérigazga- szágért vívott harcban a vas
t5ja nyitotta meg. A meg.nyí- utasok az eJsó sorokban mene
tón jelen volt: Szabó Antal a teltek és fogtak fegyvert a 
Vasutasok Szakszervezetének Tanácsköztársaság nagyszerű 
főtitkára. vfvmányaLnak megvédéséért, 

A kiállítás rendezői három az urak által eladott haza 
részben szemléltetik és ere- megmentéséért. 
deti dokumentummal teszik A kiállíitás, ha méreteiben 
hitelessé a vasutas dolgozók nem is nagy, de mondanivaló
harcát a tőkés kizsákmányolás jában, ízléses elrendezésében 
ellen, a Tanácsköztársaság di- nagyszerű, ami a rendezők és 
cső napjaiban és a Horthy- a kiállítás megnyitásán mun
fasizmus 25 éves sötét uralma 

I 
kálkodók szívvel-lélekkel vég

idején. zett munkáját dicséri. Köszö-
A kiállítás régi adósságot net érte! 

A kláWtás megnyltúlla résztvev61< en- eaoportJa 
(lNémet,h Gyula �el'Vétele) 

Felszabadulásunk évfordulójára 
r,,cvasz van, rügyfakasztó tavasz. 14 esztendővel ezelőtt • 
.1. 1945 április 4-én is ilyen verőfényes tavaszi 1l4pon 

köszöntött ránk a hőn óhajtott szabadság napja. 
A dicsőséges Vörös Hadsereg feltartóztathata:t!ain cs,ap,atai 

ezen a napon Nemesmedvesről, ebből a nvugat-dunántúli 
falucskából is kiűzték Hitler fasiszta hadseregének maradvá
nyait. Ezzel MagyarorSEá,g egész területe fe!szabaduU az 
SS-ek, a nácik, a nyilasok rémuralma, a legvéresebb te, ror 
alól. 

Mit jel.ent 1945 április 4-e a magyar népnek? Az évszáza
dok óta hőn óhajtott szabadsáa felvirra&isát. Azt, h0(/'11 ha
zánkba,n csúfos vere:,é.get szenvedett a 25 éves Horthy-'l'end
szer, az emberiség eddig legborzalmasabb rendszere, a fasiz
mus, az a rendszer, amelynek vezetői százezer számra terelték 
vágóhídra a magyar katonákat és ezrével írtották azokat, 
akik a nép érdekélb>en síkraszálltak az embertelten pusztítások 
ellen. Hazánk felszabadulásával megnyílt a lehetőség arra, 
hogy a dolgozó n.íp, a munkásosztály a maga !kezébe vegye 
sorsának irányítását. 

H
a mérlegre tesszük az eltelt 14 év eredményeit és hi

báit. megállapíthatjuk, hogy népünk élní tudott a 
Szovjetuniótól kapott szabad.siággal. Azok kapták a. földet, 
akik megmúvelik. A felszabadulás előtt a termőföld 27 &záza.-
1,ékán, nem kevesebb mint 1 700 OOO kat. hold földön mind
össze 79 tulajdonos dőzsölt. A föld további 44 százalé'ka 1101 
birtokosé volt. Hazánk legnagyobb földbirtokosa a Tómai ka
tolikus egyház volt: 994 OOO kat. hold földet birtokolt. Ugyan
tJJklkor 3 milUó sze.gén11Para.sztna.k n,em volt az or�n sem 
földje, sem háza, sem bérlete. 

1945 tavtMzán 642 342 szegény- és nincstel.en para.!zt között 
3 259 OOO kat. hold föl.det és 110 OOO kat. hold házhelyet osztot
tak szét. 

A gyárak, a bányák, a bamke1k és a közlekedési eszközök 
a nép tulajdonába 1cerü!tek. Végre emberhez méltó ú.; életet 
l«>zdh.ette.k a tóklések gyáraiban kiszipolyozott munká..,ok. S 11 
vasutas dolgozók, akikne'lc a Horthy-rendszerben tiltva volt a 
s.zervezkedlés, létrehozhatták saját szervezetiUcet. 

Hol van már a Horthy.,,-end.szer •z.éwenletes munkás
-

SO'l'&a.? Hal tian-nak arok. a mun.káisrcso.!Mok, akik-nek 
a jó falat helyett csak a nyomorból, a megaláztatásból jutott? 
S hol vannak a viskók, a 1111<>morta.nyák? Az ewkor hirhedt 
nyomortanyák helyén a Bé/ce téren, a FÚl$tyúk utcában, Kis
pesten a Mária Valéria-telepen, de szerte az orszá,gba.n korszerű, 
egészséges la!kónegyedek épülnek. 

De menjünlc tovább. A kapitalista Magyarorszáaon 1927-
től 1938-ig az ipari termel.és mindössze 10 százalékkal, míg 
1945-től napjainl:ig az utol.só bék-eévhez vi.st:onyitva közel 300 
százaaélc:kal emelkedett. Nem beszélve arról, hogy az értelmi• 
ség, a tudományos dolgozók és a művészek előtt az alkotó 
munkának olyam, lehetőségei nyíltaJk meg, amelyekhez ha
sonlóról ezelőtt ámodni sem lehetett. Nem véletlen-ül vaUjuk, 
hogy ápriis 4-e hazánk legnagyobb. nemzeti ünnepe. 

Hogy miért? Azért mert az 1919-es Tanácsköztársiuág 133 
napos fennállásától eltekintve 1945 április 4-én nyílt először 
lehetősége népünknek arra, hogy önállóan döntaön az ország 
ügyeiben. 

Felszabadulásunk 14. évfordulója egybeesllk a. Tanács-
köztársaság 1nega!(Lku!ásának 4.0, évforduló3áva1, 

tehát kétszeresen is ünnep számunkra. Kétszeresen ünnep 
azért, mert amit 1919-ben megkezdtünk, csak 1945-ben foly
tathattuk tovább. 

1919-ben sa.jnos nem tudott a külső és belső ellenséggel 
harcoló szov;et állam segíteni. De segített 1945-ben és 1956-
ban. 

1945. áp1'ilis 4-e a magyar és szovjet nép megbon.thatatlan 
barátságának ünnepe is. Hogy milyen barátunk a Szovjetunió, 
azt 1956-ban is megmutatta. Az ellenforradalom tragilkus 
helyzetében a Szovjetunió - a mun'kás-paraszt kormány 
kérésére - véráldozatot vátlalva is segít.,égünkre sietett szo
rongatott helyzetünkben. 

A reakciónak nem sikerült megismételni, amit 1919. 
augusztus 1-e, a di�őséges Tanácsköztársaság bukása után 
végbevitt. Nem sikerülhetett, mert 1919 óta nagyot változott a 
világ. Az 1956-os ellenforradalom idején a Szovjetuni6val 11;, 
élén már majdnem 1 milliárdos szocialista tá.bor állt metlet
tü.nk és segített megvédeni a proletárdiktatúrá.t. 

A 
z ellenforradalom óta eltelt két M fél esztenoo is arr6l 
tanú.skodi!k, hogy dolgozó népünk hú maradt a szo

cializmus ügyéhez és soha nem tapasztalt bizalommal telkint 
a párt és a munkás-paraszt kormány felé. Ezt a nagyfokú bi
zalmat kétségtelen az a 11ag11méretú elő-rehaladás ered,mé
nyezte. amely hazánkban az ellenforradalom óta mindnyá
jum.k szeme előtt véobement. 

1957-ben és 1958-ban az iparban túlteljesítettük a terve
ket. Fizetésemelésre, nyugdíj-rendezésre került sor. A vasút 
korszerűsítése i.t meqkezdődött, A qőzvontatás helyett fok"
zottan előtérbe kerül a diesel- és viUa.m-OSvontatás. A korábbi 
fvekhez viszonyítlla 1959 első három hónapjában óriásit lép
tünk előre 11 mezőgazdasáo szocialista áts�en-ezésében is. 

Felszabadulásunk 14. évford-ulóián hálát•al fordulunk a 
maqyar nén szabadsá„áért oly sok áldozatot hoz6 szovjet nép 

1 

felé, ketn1eletft?l emlékeziink azokra. okiTc fels�abad11.lás11nk é� 
az elienforradalom leveréséért. szaba.dsám111k. függetlenségünk 
ikivívásábt a legdrágábbat, életüket áldozták. 

* 

A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajával 

kitüntetett szolgf lati helyek 
Az 1958. évben elért kiváló 

eredmények alapján a Minisz
tertani:lcs és a SZOT vándor
zászlaját a következő szolgá
lati helyek nyerték el: 

Budapest-Ferencváros állo
más. 

Nagykanizsaiútöház, 

* 

Buda.pesti Építési Főnökség; 

A szervezett vasutas dolgo
zók nevében üdvözöljük a 

három szolgálati hely minden 
dolgozój,áit, mozgalmi és szak
mai vezetőjét. Munkájukhoz 
további sikereket kívánunk. 

1959 

A SZOT határozata a Magyar Szocialista 
Munkáspárt kongresszusának tiszteletére 

indított szocialista munkaversenyről 
A Szakszervezetek, Országos 

Tanácsa március 14-i ülésén az 
MSZMP Központi Bizottsága 
március 6-án hozott !határoza
tát alapul véve megjelölte a 
sza,kszervezetek tennivalóit az 
1959. évi népgazdasági tervek 
teljesítésében. 

Mint a határozat kiemeli, a 
SZOT egyetért a párt határo
zatával és helyesli a Budapesti 
Pártbizottság felhívását, 
amelyben a párt kongresszusa 
tiszteletére szocialista munka
verseny indítását kezdemé
nyezL Felhívja az ország dol
gozóit. a szakszervezeteket, 
bizalmiakat, SZB-elnököket, 
vezetőket, minden szakszer
vezeti aktivistát a kongresz
szusi llllU.11!kawemeny szerve

zésére. 
A 1«>neresszusi veTsenv ál

talános célkitűzései: 

túlieljesítéséből származ6 
töl>bletszál!itásI munka za1,,ar
talan zebonyolítá.sára. A vas
utasok javítsák a. teherszállítás 
egyenletességét és menetrend
szerúségét, érjenei/c el tény
leges szén,megtak.aritást." 

A szalcszervezetek szerepéről 
szólva feladatukká teszi a 
!határozat, hogy követeljék 
meg a gazdasági vezetőszer
vektől a verseny anyagi és 
műszaki feltételeinek biztosí
tását. 

A termelési tanácskozásokon 
beszéljék meg a dolgozókkal a 
tennivalókat, igényeljék a 
dolgozók segítségét a problé
mák megoldásá!hoz. Biztosít
sák az anyagi ösztönzést, a 
bevált munkamódszerek el
terjesztését, a tapasztalatcseré
ket. 

1959. év végére néhány fon- A szakszervezeti bizottságok 
tos mutatóban érjük el az segítsék és ellenőrizzék, hogy 
1960-ra tervezett szintet. a gazdasági vezetők konkrétan 

19_59. év végére növeljük 8,3 dolgozzák ki a szocialista 
százaléklkal a nemzeti jöve- munkaverseny helyi célkitüzé
delmet. seit, s azokat ismertessék a 

Az ipa„ össztermelési tervét termelési tanácskozásokon. A 
az év végéig 4 százalékkal teZ.. legcélszerűbb versenyformá
jesítsii.k túl. Emeljük a terme- kat a dolgozókkal együtt ala
lékenységet a tervezettnél kitsák ki. 
2 száza/.é!kka.l jobban. Továbbiakban a szakszer-

Az önköltségi tervet 1 száza- vezetek mindennapo.s érdek-
lé-kkal teljesítsük túl. védelmi munkájáról é; a te1-

A fe'lsorolt feladatok teljesi- melés kapcsolatáról szól a 
tése esetén az életszínvonal is határozat, majd így fejeződik 
a tervezettnél gyorsabb ütem- be: A Szakszervezetek Orszá
ben errnilkedik. A munkások gos Tanácsa bizo-nyos abban, 
és aDkalmazottak reáljövedel- hogy munkásosztályunk lelke
mét 1959-ben 5-6 százalékkal sedésse1 teszi magáévá az or. 
emeljük. szág és a nép ügyét e!őrelen-

Továbbiak_ban, 
a határozat dítő versenycéldkat. Bizonyos 

az egy:5 1paragakban meg_- abban is. h-0gy a magyar szak
oldan�o feladat��t részletezi. 

! 
szervezetek teljes erejükkel, 

s tobbek kozott ezeket minden eszközzel szolgálják 
mondja: ,.A közlekedési dol- népünket e nagy nemzeti cél (JOZÓk készüljenek fel a tervek eléréséért folytatott llarcában. 



\fAC.VAR VA�llTA� 
1959. MÁRCIUS 31, 

Hazánkban m inden kis és nagy kérdés 

kezd egyre inkább közüggyé válni 
Ú J  É L Ü Z E M E I N K  

A Szaluzerveutek Országos 
Tanácoo. március 14-i teljes 
ülésének napirendjén a szak
azervezetek feladatai az 1959, 
évi népgazdasági terv teljesí
tésében téma megvitatása sze
repelt. 

A SZOT IV. teljes uléséről 

Eredményeink egyik indító I sak és mértéktartóak. Most 
oka - mondotta - az az ál- nem azt kell tennünk, mint a 
landóan növekvő bizalom, múltban sokszor, hogy a teo-
amely a párt és kormány kö-

1 
v.eket csak mennyiségileg tel

vetkezetes politikája iránt az jesítettük túl, s raktán·a ter
országban kialakult. Magyar- meltünk. Tegyük azt, amit a 
országon ma minden kis és Központi Bizottság előírt: ön-
nag11 kérdés kezd egyre inkább I költségcsökkentést, termelé-A napfa:elld előadója Gtispár közüggyé válni. Az emberek ken11ség emelist, növeljük 

1958 mtisodik féLévének 
erednnén11ei al.a.pján az alábbi 
szolgálati hel11ek n11erték e! az 
élüzem címet, s az ezzel járó 
pénzjutalmat:  

ÁLLOMÁSI SZOLGALAT 
Hatvan, Dombóvár, Tata-

bánya-Felső, Nagykanizsa, 
Pusztaszabolcs, Celldömölk, 
Mátészalka, Murakeresztúr, 
Fertőszentmiklós (GYSEV), 
Komoró, Bánréve, Nyékhd
háza, Kőbánya-teher, Bp. 
Vizafogó, Hódmezővásárhely, 
Cegléd, Veszprém. 

Sándor elvtáns, a SZOT fő- többsége egyre inkább a köz- nemzeti jövedelmünket, javít
titkára volt. Bevezetőjében el- ügyekkel foglalkozik. Bár ez suk meg kiilkereskedelmün
mondotta, hogy az elmúlt év- még nem mindenütt egyfor- ket, fizetési mérlegünket. 
ben a vártnál jobbak voltak mán ny!}vánul �eg, �z. üzen:ii Tanultunk 

a korábban el- VONTATÁSI SZOLGALAT 
a gazdasági eredmények. En- d�mokrac,a tovabb1 feJleszte- követett hibákból, ma már ve- Hatvan, Miskolc, Nyiregy-

�:Ube':!��;:ett �
o

d��':i� :;1:s�e�
za

���-�::;
te

; f�:;. zetők és ?E'osztotta� vigyáz- t�
al��t�:��' Dorog, Kis-

zók életszínvonala, javultak mat meggyorsításához annál nak az elert ere�menyekre, s 
Villamosfelsővezeték Építés

az élet- és munkakörülmé- is inkább, mert a·helyes mun- arra, �ogy a !lart vonala a 
vezetőség. 

nyek, s mindebben a szakszer- kamódszerek egyre jobban ér- mostam maradJon. 
vezetek javuló munkiájának vényesülnek a szakszervezeti Ha sikerek vannak, mindig MŰHELYI SZOLGALAT 
is jelentős része van. Az szervek, különö.sen az üzemi, fenyeget az önelégültség - Debreceni Járműjavító, Szé-
MSZMP Központi Bizottsága szakszervezeti bizottságok mondotta. - De mert ezt vi- kesfehérvári Járműjavító. 
legutóbbi üléséről szólva el- munkájában. 
mondotta, hogy Mag11arorszá-

1 
Mint a belső fejlődésünkre 

aon mo.,t minden lehetőség, nagy hatással lévő külső té
feltétel adva van ahhoz, hogy nyezőról emlékezett meg a 

a gazda-Sági épil.ő munkát, a 
I 

munkásmozgalom fellendülé
szocia!izmU-S ép,tését meggyor• 1Séről és az SZKP XXI. kong-
ntsuk. resszusáról. 

Fő figyelmet a mi nőségre 

Ezután a kongresszusi ver- lett gazdaságosabb a termelés, 
aeny célkitűzéseivel foglal.ko- hogyan alakult a termelékeny
zott Gáspár elvtárs. Az első ség, az önköltség, az anyag
és legfontosabb - mondotta felhasználás stb. 
- a népgazdaság általá.noo A versenyfonnákról szólva 

céljainak megvalósítása : a, hangsúlyozta az új módszerek 
nemzeti ;övedelem, a. terme- alkalmaz.ásának, továbbfej
lés, a termelékenység növelé- lesztésének jelentőségét. Majd 
se, az önköltség csökkentése, felhívta a figyelmet, hogy a 
az életszínvonal további ;,wi- szakszervezeteknek továbbra 

tása. i6 feladatuk a dolgozók min-
A fő fi.gyelmet a minőségi dennapos ügyeinek il1tézése, a 

túlteljesítésre kell iranyitani. szakszervezeti munka egészé
tppen ezért minden iparágra, nek továbbfejlesztése, mert 
üzemre pontosan meg kell ha· csak ebben az esetben lehet 
tározni azokat a célokat, ame- eredményes a szakszervezetek 
lyekre a szakszervezeteknek versenyre mozgósító tevékeny
mozgósítaniuk kell. Higgadtan sége ía. 

lágosan látjuk és tanultunk a 
hibákból, ezért mondhatom, 
ne féltsenek minket, sem a 
kormán11t sem a pártot attól, 
hogy elbizakodottá válunk. Ha 

azonban látnak erre valami
lyen jelet a szakszervezeti 
fw1kcionáriusc,k. aktivisták, 
figyelmeztessenek rá bennün
ket. 

A takarékosságról és a 
Szovjetunió segítségéről szólt 
ezután, majd így fejezte be 
beszédét: a siker alapja eddig 
is a kölcsönös bizalom volt, s 

PALYAFENNTARTASI ÉS 
PALYAÉPITÉSI SZOLGÁLAT 

Diósgyőri, Kecskeméti, Kis
kunhalasi pályafenntartási 
főnökség, Kitérögyárló ÜV 
Gyöngyös, Hídépítési Főnök-
se- ,, o· 

KERESKEDELMI 
LAT 

SZOLGA· 

Autófuvarozási Főnökség, 
Budapest-Nyugati, Kiskun-
halasi Rakodási Főnökség. 

rendíthetetlen hit ü nk abban, ANYAGSZERKEZELÉSI 
hogy ha nehézségeink vannak SZOLGALAT 
is, a szocializmus végsó soron 1 
győzni foa Magyarországon I Debreceni műhelyi l>2ak.;ze1-
is. tár, Bp. Nyugati szel'tár. 

Rendelet a három vagy ennél lö bb gyermeket eltartó 

do�ozók és az egyedülálló oolgozó nők 

családi pótlékának emeléséről 

TA VKOZLŐ- ÉS

. 

BIZTOSITÓ-

1 

nökség, Távközlö: � Bizt?sító· 

BJ!:RENDEZÉSI SZOLGALAT berendezési Ép1tes1 Fonök
St!g . • 

Pécsi Távközlo- és Biztosító- GAZDASÁGI VASUTAK 
berendezési Fenntartási Fő- Mezőhegyesi üzemfőnöksé� 

Vezérigazgatói elismeré sben és pénzjutalomban 

részesult szo!gálati helyek 

Forgalmi szolgálat : Bp. 
Kelenföld, Dorog, Bp. Keleti, 
Kiskunhalas, Mezőhegyes, 
Diósgyőr-Szabadság rendező, 
Bp. Nyugati pu., Székesfehér
vár, Bp. Soroksári út. Sztálin
város. Kőbánya-Felső. Bp. 
Józsefváros, Balassa9yarmat, 
Keszthely, Sopron-Deli, Ba
linka. Pestlföinc, Kispest, 
Pusztavám, Lábatlan, Nógrád
kövesd, Ercsi, Kisbér, Acs, 
Ujszász, Gödöllő, Tápiószele, 
Nagykáta . Abony, Zalaszent
iván. Veszprémvarsány, Zala-

szentiván-Kisfaludpuszta. 
Győrsza':Jadhegy, Répcelak, 
Szentgotthárd, Dudarbánya. 
Ormo;;bánya. Debrecen Vásár
tér. Tiszalök, Tokaj. Hajdú
szoboszló. Röszke. Lepsény, 
Mohács. Simontornya, Tolna
Mözs állomás. 

lamos Vontatási Felügyeló
ség, Bp. Kelet!, Horvátkimle, 
Tatabánya-Alsó Villamos 
Femllartási Főnökség. 

Pályafenntartási szolgálat: 
Szeged, Debrecen-Déli, Kisúj
szállás, Baja, Nagykanizsa. 
Sopron, Hódmezővásárhely, 
Győr. Sátoraljaújhely, Debre
cen-Északi, 0-miskolci Pft. 
Főnökség, Debreceni, Miskolci, 
Dombóvári, Celldömölki Épí
tési Főnökség, Bp. Épületelem
gyártó Főnökség. 

Kereskedelmi szolgálat: 
Szombathely, Pécs, Szolnok 
Rakodási Főnökség. 

Tavközlö szolgálat : Miskolc 
TBFF. Bp. Jobbparti BFF, Bp. 
TFF. 

Anyags:,;erkezelési szolgálat: 
Szombathely, Szeged-Rókus, 
Szeged-Rendező, .Miskolc Fth. 
Szertár. 

Vontatási szolgálat: Debre- Gazdasági Vasutak:  Urkút, 
cen KV, Cegled fűtőház, Nyu- Szob űzemfönökség, Mezö
gati. Déli Műsz,iki Kocsiszol- hegyes, Kisújszállás, Szob Mű
gálati Főnökség. Landler Vil- helyfőnökség. 

Igazgatói elismerésben és pénzjutalomban 

részesült s:;.ol gálati helyek 

Budapesti Igazgatóság: Aszár Pécsi Igazgatóság: Nagyhar-
Keményitőgyár, Vácrátót. Dad, sány. l\Iagyarboly. Almamel
Üllő, Pusztaszabolcs szertár, 14k, Gyékényes szertár, Pécs-
Rákospalota-Ujpest szertár. bánya-rendező szertár. 

Szombathelyi Igazgatóság: Gazdasági Vasutak lga.zgató-Uzsa, UzsRbánya, Papkeszi, 
Csákánydoroszló, LöYő, Zala- sága: Szigetvár, Mohács űzem-
cséb-Salomvár. 

1 
főnökség. 

Miskolci Igazgatóság: Ruda- A kitüntetett swlgá.latt 
bánya Va érctelep, Sátoralja-

1 
helyek valamennyi dolgozójá-

Debreceni Igazgatóság: Haj- na. es veze oJene va ra 
1 

újhely szertár. 
k - t ., . . 

k to ' bb 
dúhadház, Debrecen Fatelep. is sikeres munkát kívánunk! 

1 
A nőbizottság címére 

kell megbeszélni a részlet- Ugy dolgozzunk, hogy mi 
kérdéseket a munkásokkal, a szakszen·ezetek, elmondhas
t�elési tanács\,ozásokon. A suk: mindent megtettünk an
veti.en11nek nem az lesz az ook érdekében, hogJ; 11 szo

értekmérője, hogy meli,ti4 I ai.alista munkaverseny célkí• 
üzem mil11en· gyorsan teszi I túzéseit minél eredményeseb
meg a vállalását, hanem az, ben szclgál;uk - fejezte be 
hogy az év végén mennyivel beszrunolóját G áspár elvtárs. 

Ezúton szeretnék köszönetet kó1'házban volt. Az egyik va-
A Minisztertanács március 

f 
ul�1 ez 1:1.ár a negy� olyan mondani a Gyöngyösi Váltó- sárnap kellemes meglepeté!t 

26-i ülésén rendeletet foga- intézkedes, amely Joval az és Kitérögyártó üV nöbizott- érte. A nőbizottság egyik tag
dott el a bérből és fizetésből I igért határidő előtt lép életbe. ságának. Már sokszor hallat- ia meglátogatta. ajándékot 
élő dolgozók. a nyugdíjasok, a ·1 . Az i1�tézkedés . költségk!h�� tam tevékel'lységükről. Nem vitt és elbeszélgetett vele. A 

Mindenki tegye meg azt, amire legjobb tudása szerint 
lcépes 

A vitában felszólalt Fock 
I 

A Központi Bizottság már
Jenő elvtárs, az MSZMP Po- cius 6-i hat{,rozatáról szólva 
liiikai Bizottságának tagja, a elmondotta, hogy a határozat
Központi Bizottság titkára is. ban foglalt célld!ilzések reáli-
��v--vv,.,-v,1v-,-,,.,v,,,v-""',vs.N--..,..,...,..Y 

A veteránok vasúti főosztályi találkozóján Ormos Tibor elvtárs, a ,rr. 
l<eriílell pártbizottság titkára átnyújtja a Tanácsköztársaságt Emlék· 

érmet Szele5 Pál elvUirsuak 
(!Németh Gyula !elvétele) 

Kép a Keleti•pályaudv&ron rendezett veterán�találkozóról. 
(Németh GyuJ,a felvéLele) 

1 
1 ' 

1 

kisipari szóvetkezeti tagok, tasa mmtegy évi 500 mtfüo egy dclgozótár. am elmondotta, kórterem többi betege csak 
valamint a mezőgazdasági ter- for-��t, amel�1.1ek ki/iZetésér__e h-0gy fáradságot nem kímélve csodálkozott, hogy a gyárból 
melőszövetkezeti tagok családi elsotzben ma3us ele1en kerul 

I 

segítik munkatásaikat. Sok- még a hozzátartozókat is meg-
pótlékra jogosult gyermekei sor. szo,· még a vasárnapjukat 1s látogatják. 
után járó családi pótlék fel- Lapunk következő számai- feláldozzák, hogy a betegek Igazán nagyon jólesett beteg 
emeléséről. ban részletes ismertetőt köz- helyett az otthoni munkát el- feleségemnek az asszonyok 

Az egy hómipra járó családi lünk a felemelt családi pót- j \'égezzék. 
I 

figyelmessége. 
pótlék összege három gyer- lék 1·endeletröl. Feleségem hosszabb ideig Szentgáli István 
mek után összesen az eddiai 
180 forint hel'yett 360 forint, s 
minden tt>vábbi gyermek után 
120-120 forinttal emelkedik. 
A kétgyermekes családok csa
ládi pótléka változatlan. 

Korabeli vasutas újság ok a Tanácsköztársaság kikiáltásáról 
Az egyedül.álló dolgozó nők Negyven évvel ezelőtt -

családi pótléka azonban egy 1919. március 21 én - a kom
eltartott gyermek után is munisták vezette forradalmi 
emelkedik, mégpedig az eddi- magyar munkásság új fejeze
gi havi 30 forintról 90 forint- tet nyitott hazá11k történelmé
ra, két gyermek után járó ben. A felsz.abadult nép ha
családi pótlékuk összege pedig tártalan lelkesedéssel, mint 
havi 7...;'orintról 240 forintra. tavaszi rügyfakadást üdvözöl
Amennyiben az egyediiláUó te a Tanácsköztársaság létre
dolgozó nönek három vagy jöttél. A vörös lobogók és a 
ennél több családi pótlékra proletárdiktatúrát éltető 
J?g?su:t !1Yer.meke van. a csa- transzparensek alatt tüntető 
Ladi potlek osszege megegye- tömegek ajkáról lelkesen zenzilc az előző bekezdésben is-

1 
gett az ének: 

mertetett összeggel. 
Az érintett dolgozók első- ,,Örök tavasz lesz a világ 

ízben 1959 április hóra járó Hol munkálva, jólétben 
családi pótlékot kapják fel- élünk!" 
emelt összegben. 

Pártunk és kormányzatunk 
mint ismeretes. 1959 első fe. 
lére ígérte a családi pótlékok 
felemelését. Ebben az eszten
dőben az új nyugdíjtörvény, 
a pedagógusok és az egészség
ügyi dolgozók fizetésrendezése 

Kincsek 
a vágányok mentén 

A vasutasok bizalmi férfiai 
egy gyűlésen vették a hii-t a 
Tanácsköztársaság kikiáltásá
ról. Miután nagy ovációval 
fogadták Landler Jenő beje
lentő beszédét, szolgálati he· 
lyeikre siettek, hogy hírül vi
gyék valamennyi vasutasnak 
az örömhírt. A vasúti távíró
és távbeszélő berendezések 
körtáviratban kivonatokat to
\·ábbitottak Landler beszédé

! bői. 
A vágányok között. a 

\'ágá- 1 A sínek mentén mindenütt 
n.l'0k mentén, sajnos, még ma örömmel, lelkesedéssel fogad
is lá!J)lat a szemlélődő lesza- ták a proletárdiktatúra meg
kadt csavarkapcsc,kat, csava- valósit.ását. 
ro:S:at, aké1éteket. sínszegeket, 1 A vasutas újságok vezércik
'éktuskókat, ütközőket stb. De kekben köszöntötték a Tanács
a Budaörsi út és a vasúti köztársaságot. A Magyar Vas· 
nálya között a töltés oldalá- \ utas többi között a követke
ban hosszú hónapok óta két 

I 

zőket írta : .. Oroszországban 
:asúti kocsiajtót is. kezdődött, Magyarországon 

melés összeomlott, nem tudja 
többé sem a tőkés termelést 
megszervezni, sem pedig mili
tarizmusáual az embereitet 
rabszolgamu nkara kényszen
teni . . . kihullt a kezéből a 

korbács, mellyel eddig a népe
ket a szent profité!'!, hol a 

gyárba, hol a harctél're haj
totta. A nép ura lett önmagá-
nak . . .  " 

A Vonatkísérő vezércikké
ben így irt: ,,A mai napon 
Magyarországon a munka em
berei, a proletárság kezébe 
vette a saját sorsának intézé
sét. · összemolott az osztál11-
uralom, kimult a, kapitalista. 
termelési rendszer összes bű
neivel, gyötrelmeivel. Helyébe 
lépett a munkásság és földmi
ves szegények ui-alma . . . Ba
ráti jobbot nyújtott Magyal'
ország pl'oletársága orosz test• 
véreinek, hogy 1cezet kézben 
vállvetve vonuljun k  a �·ilág 
proletárjainak felszabadítá
sára. 

Eli•társak! Vasutasok! 
Ez a harc, ami most követ

kezik, élethalálharc. Ebben 
a harcban nemcsak azok vesz
nek részt. akik fegyrerrel a 
kezükben harcolnak . . .  hanem 
azok is, akik dolgozna k. Tehát 
mindenkinek harcolni vagy 
dolgozni kell . . .  

Résen kell lennünk. uigyáz
nunk kell nagyon, mert a le
vitézlett bérrabszolgatartók 
mindent elkövetnek. hogy sa
iát hatalmuk i•isszaszerzésére 
a Tanácsköztársaságot lehetet· 
lenné tegyék. 

ország lépett, a 1:Llág prole
tariátusának megváltásához 
vezet. De azon az úton szem

betaláljuk magunkat évezre
deken át kizsákmányolásból 
élő burzsoázia által minden 
mozgósítható erőkkel, győztes 
imperialista reakciós hatalmak 
szul'Onyel'dejével. 

Ez a harc, ez a küzdelem, 
amit most nekünk kell meg
vívnunk, a világ dolgozó mtl• 
lióinak felszabadító háborúja. 

Ha győzünk, örökre lezárul
nak a földi pokloknak kapui 
megnyílik mindenki részére a 
mennyország, örök !esz a ta· 

i:asz. 

Ha csatát vesztünk, mindent 
elvesztettünk. 

De mi győzni fogunk! 
Győznünk kell, mert mellet

tünk a világnak minden dol
gozó embere szívvel-lélekkel. 
gondolatban és érzésben, akik 
melLénk fognak állni fegyver
rel is, hogy közös erővel el
tapossuk a bennünket kizsák
mányoló közös ellenségein• 
ket." 

A vasutas sajtó hangsúlyoz
ta milyen nagy a vasutasok 
feladata és felelőssége az új 
rend meg zilárdításáért folyó 
harcban. ,,Minden vasutas 
álljon helyén erősebben. pon· 
tosabban és lelkiismereteseb
ben, mint bármikor, mert az 
a munka. amit most végzünk, 
magunkél't, szabadságunkért 
folyik." 

Azon coodá1kozom. hogy a folytatódik az a megváltás, 
forgalmas útvonalon ez a két amely rövid idő alatt az egés2 
ajtó még nem tünt fel ob•a-

\ 
világot ki fogja vezetni abból 

1 
noknak, akik hivatottak len- a, zsákutcából. ahová a kapí-
nének els1..állitaní. talizmus önzése az egész em-

B. K, beri-Séget vezette. A tőkés ter-

Rendkivül komoly napokat 
élünk Mert az az út. amire 
Szc.vjetoroszorszcíg és Magyar-

A vasutas dolgozók tízezrei 
vallották ezekben a napokban 
szent meggyőződéssel Móricz 

Z.•igmonddal: ,.Magyarorszá4 
végre a boldog béke útján hcl 

lad." Gada.necz Béla 
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Veteránok taltilkozőja a szakszervezetben 
Bensőséges ünnepség szín- az ifjúllllUallkásoknak. Fekete 

helyé volt március 19-én a elvt:k.sat Landiler Jenő védte 
Vasutasok Szakszervezetének meg a tőkés hajcsár üth,gei
székháza. A munkásmozgalom től és elvezette a munkásott
harcaiban edződött kommu- honba. 

megismerkedtem Landler elv
társsal. Mindannyian mélysé
ges fájdalmat és keserűséget 
éreztünk a Tanács.köztársaság 
vérbefojtása miatt. Landler 
elvtárs szavai azonban új re
ményt költöztettek szívünkbe. 
A forradalmat időlegesen ve
reség érhette, de a forradalom 
tüzét nem lehetett örökre e.l· 
fojtani. dolgoznunk kell. Szí
tani kell a forradalom láng
ját, bármilyen körülmények 
között is. Erre tanított minket 
Landler és példát mutatott .. 

Irányelvek a vasút 1959. évi tervének teljesítésére, 

illetőleg túlteljesítésére 

nistá!k. az ehső magyar prole- A megjelent KISZ-fiatalok 
tárdiktatúra részvevői gyültek megilletődve hallgatták a ve
össze, hogy emlékezzenek a teránok visszaemlékezését, Bi
felej thetetlen 1919-re. zony - mondotta Vicsics elv-

Végh Lajos elnök elvtárs társ fátyolozott hangon - nem 
üdvözlő szavai után Szabó An- volt könnyű dolog az első sza
ta.! főtitkár elvtárs a tisztelet, bad vörös május elsejéről ké
szeretet és megbecsülés hang- szült fényképalbumot 12 ház
ján szólt a veteránokhoz. Mél- kutatás során megőri:mi. 
tatta helytállásukat a Tanács
köztársaság idején, hősies 
munkájukat az illegalitás évei 
alatt és a felszabadult hazá
ban. A szakszervezet elnöksé
gének elismeréseképpen em
léklapot és a szakszervezeti 
tagkönyvek voros borítóját 
nyújtotta át az idős harcosok
nak. 

28 év emigrációban Révész Armin elvtárs 1-919-
, ben a Nyugati műszaki kocsi-

Lapunk más helyén közöl
jük azokat az irányszámo\!'.3t, 
amelyek pártunk Központi 
Bizottsága március 6-i határo
zata szerint az eddigi fejlódé
slinket és a lehetőségeket fi
gyelembe véve népgazdasági 
szinten 1959-ben teljesíthetők. 
Az irányszámok teljesítésével 
meggyorsul szocialista építé
sünk, biztosabb, szélesebb 
alapot teremtünk a második 
ötéves terv célkitűzéseinek, 
meggyorsítjuk az életszínvo
nal emelkedését. 

A pártközpont képviseleté
ben Bajusz Rezső elvtárs a 
SZOT részéről Varga György 
titkár elvtárs folytatott baráti 
beszélgetést a veteránokkal 

Havas Jenő elvtárs, aki 28 szolgálatnál a vörösgárdát 
esztendeig ette az emigrac10 szervezte. Ma már túllépte 
keserű kenyerét az I. Vörös 80. életévét. de töretlen erővel 
Vasutas ezred nagyszerű har- munkálkod,ik ma is a proletár
caira emlékezett. A román diktatúra erősítésén, mert sa
burzsoázia csapatai már Bu- ját bőrén tapasztalta, hogy 
dapest felé nyomultak, egyes mi a sorsa a munkásságnak, 
egységei már elérték a fővá- ha kicsavarják kezéből a ha
rost, de a vasutas ezred ka- talmat. 
tonái augusztus 3-án még vé- Az ifjúság nevében Kovács 
delmezt.ék a csongrád-szente- János elvtárs mondott meg
si hidat. ható szavakkal köszönetet a 

A vasú ti főosztály és a 
szakszérvezet illetékes szervei 
kidolgozták azokat az irány
számokat, amelynek teljesíté
sére a vasút a népgazdaság 
egyes ágainak tervtúlteljesíté
séból eredő többletszállítási 
igényét maradéktalanul ki 
tudja elégíteni. a minőségi és 
gazdasági mutató további ja
vításával, a termelékenység 
emelésével, az önköltség csök
kentésével hozzá tud járulni 
a Központi Bizottság határo
zatának megvalósításához. 

Az első vörös május emlékei 

Amikor a megjelentek ke
zükbe vették az elnökség 
ajándékaként Gad.anecz Béla 
A forradalom vezérkarában 
című könyvét, meghatott sza
vakkal emlékeztek meg Land
ler Jenőről. Felcete Béla elv
társ elmondotta, hogy 1906-
ban Landler elvtárs hatására 
lett szervezett munkás. Nehéz 
soruk volt abban az időben a 
tan0111CO<knak. Nemegyszer az 
üté5, verés jutott osztályrészül 

Majd az emigráció éveiről 
I 

veteránoknak és ígérte, hogy 
szólt: 18 esztendős voltam - hű folytatói lesznek 1919 dicső 
mondotta -, amikor Bécsben eszméjének. 

Új élet a kecskeméti művelődési otthonban 
A vasút legfontosabb mű

szaki-gazdasági mutatóit az 
elkövétkezendő időszakban a 
következőképpen kell alakíta
nunk: Másfél évvel ezelőtt csak 

szombaton és vasárnap volt 
hangos a kecskeméti vasutas 
művelődési otthon, amikor a 
táncos összejöveteleket keres
ték fel, elsősorban a vasúton 
kívülállók. 

A csomóponti pártbizottság 

A mezőgazdaság 

szocialista átszervezéséért 
A pécsi fűtőház kommunis0 

tái a megyei pártbizottságtól 
azt a megbizatást kapták, hogy 
segítsék Tótszentgyörgy köz
ség egyénileg dolgozó paraszt
jait a közös -gazdálkodás út
jára vezetni. A megbizatál,t a 
kommunisták, szakszervezeti 
aktívák, gazdasági vezetők szí
vesen fogadták és késlelkedés 
nélkül hozzáláttak a munká
hoz. 

Jelenleg Tapolcán fol:,ik a 
meggyőző munka. Itt különö
sen fontos a tevékenységük, 
me.rt sok vasutas lakik a köz
ségben. A munka itt is jól 
halad és valószínű, hogy mire 
ez a cikk megjelenik a lapban 
már itt is teljes siker koro
názza a vasutasok fáradozását. 
(Dancs József leveléből.) 

Pá.pa állomás vasutas dol
gozóinak is nagy része van ab

Az agitátorok hozzáállását ban, hogy Veszprém megyé
bizonyítja, hogy Tótszent- ben az ő járásuk egésze lépett györgy termelőszövetkezet� elsőnek a közös gazdálkodás !<.§zség lett. 

út}áora. A megyei brigáddal A vasutasok munkája ezzel Tóth Kábmán váltókezelő és nem fejeződött be. A fűtőház Tóth Lajos 1·aktárnok napokig 
dolgozói továbbra is gazdasági járták a falvakat. A pápai 
és politikai segítséget nyújta- vasutasok Szerecseny, Gecse, 
nak a szövetkezeti község do!- Vaszar és Mezőla'k községekbe 
gozóinak. (Eperjesi Ferenc le- jártak agitálni. Ezek a köz
veléből.) ségek már március elején a 

Tapolca csomópont vasuta- közös útra léptek. Két nyolc 
11ai is eredményesen segítik a fős brigád a város dolgozó 
mezőgazdaság szocialista át,. parasztjai között végzett agitá
szervezését. Február 3-tól jár- ciós munkát. 
ják a falvakat és magyarázzák A szervező munka befejezése 
a parasztságnak a közös gaz- utá.n az állomás, a pályafenn
dálkodás előnyeit. Felvilágosí- tartási főnökség és a fűtőház 
tásuk nyomán egy sor kö?.5ég dolgozói vállalták Pápad.ereske 
határára felkerült a tábla: ter- termelőszövetkezeti község 
melószövet,kezeti k.özség. patronálását. 

és a szakszervezeti területi 
bizottság joggal kifogásolta 
ezt, de nemcsak kifogásolta, 
hanem segítséget is nyújtott. 
A helyi tömegszervezeti és 
szakvcnali vezetőkkel meg
beszélték a tennivalókat, min
dene:celőtt az új vezetőség 
megvá laszt.ásá,t. 

1) A kocsikihasználás érde
kében a teherkocsik átlagos 
statikus terhelését a tervezett 
15.2 tonnáról 16 tonnára kell 
emelni. 

2. A rakott és összes teher
kocsik tengelykilométer vi
szonyát az 1959-re előírt 69,5 

Az új vezetőség lelkiismere- százalék helyett 71 százalékra 
tes munkája nyomán megvál- kell teljesíteni. 
tozott a kultúrottlhon képe. 3. A kocsiforduló idő éves 
Uj könyvekkel. biliárdasztallal, titlapát a terv szerinti 3.9 nap
televízióval gazdagodtunk. Ma ró! 3,8 napra kell csökken
már ifjúsági tánc- és ének- teni. 
próbák verik fel a csendet. 4. A vontatójárművek j�bb 
A vasutasok szívesen látogat- kiha-sználása érdekében a te
ják, magukénak érzik az ott- hervonatok átlagos terhelését 
�ont. Közös vacsorákra, a tervezeti 742 tonnáról 752 
batyusbálra a vasutasok hoz- tonnára kell emelni. 
zátartozói is eljárnak. 5. A többlet teljesítmények 

Most legfontosabb feladat- üzemanyagfelhasználásának 
nak tekintik az ismeretterjesz- biztosí!ása érdekf �en a fajla
tő előadások szervezését. Min- g�s �zenfelhif!�™!las 100 et�m: 
• b. al 1 .. ek , kenti mutato1anal el kell erni aen 1zonny ez a or ve- 8 -- k ot sü� _is sikerr_el fog járni, amit a 

6'.�'.:t %�siti közlekedés teTm�� bizony_Jt az a t!ny, hogy vezett 113,9 százalékos költm�ircius 13-a� 97 f?v�l meg- ségszintjét 113,6 százalékra n)'llt a munkásakaderma. 
l 

kell csökkentenünk. 
Rédei Béla. 7. A vonatok menetTendsze-
Kei:skemét rinti közlekedése terén a sze-

..... _ ... ,, 

Az úi nyugdíitörvény 
egyes pontiainak 

részletes ismertetése 

Végkielégítés 

Annak az özvegynek, akinek 
állandó özvegyi nyugdíja 
újabb házasságkötés folytán 
szűnik meg, egy évi özvegyi 
nyugdíjával egyenlő összegű 
végkielégítés jár. 

Az özvegyi végkielégítésre 
vonatkozó igény az újabb 
házasságkötést követő egy 
éven belül érvényesíthető. 

AZ ÚJ VASÚTI ÁR UDÍJSZABÁS ALKALMAZÁSÁRÓL 

Az az özvegy, aki özvegyi 
nyugdíjat újabb házasság
kötéséig nem érvényesíti, ezt 
a jogát újabb házasságkötés 
után már nem érvényesítlheti 
és végkielégítésre sem jogo
sult. 

Árvaellátás 
A termelői árrendezéssel 

kapcsolatban, ez év első nap
jától kezdődő érvényességgel 
kiadásra került az új Magyar 
Vasúti Arudíjszabás, amely 
alapelveiben, szerkezetében és 
belső tartalmában lényegesen 
eltér az eddig érvényben levő 
4!jszab3soktól. Az önköltség 
�közelítő figyelembevéte
!élrel kialakított fuvar- és 
e!!Véb díjak és díjtételek ki
tűnően támasztják alá az ár
politikai szempontokat és nem 
utolsósorban közlekedéspoli
tikai célkitűzéseinket. 

érdekelt dolgozóknak, hogy az 
átállás zökkenőmentesen tör
ténhessen. 

A munka minőségére -
érthetően - az első hetekben 
több panasz volt mint ma. Az 
állomási számfejtés bevezeté
sével azonban sok értékes 
megfigyelést tettünk. Ezek a 
tapasztalatok arra intenek_ 
bennlinket_ hogy munka köz
ben is figyelemmel kísérjük 
számfejtőink tevékenységét, 
hiszen munkájuk.hoz fontos 
népgazdasági érdek fűződik. 

A leggyakoribb hibák 

összegezését nem végzik el. 
Díjszabási és fuvarlevél felül
vizsgáló csoportjaink előadói 
ellenőrzik és ha szükséges a 
helyszínen segítik a fuvardíj 
számfejtéssel foglalkozó dol
gozókat. 

Milyen intézkedések 
szUkségesek a munka 
további javítására ? 

Árvaellátás jár a meghalt 
nyugdíjas, valamint a rokkant
s:i.,gi nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idő megszerzése 
után, vagy üzemi baleset, ille
tőleg fo_g]alkozásl betegség 
következtében meglhalt dolgozó 
gyermekének, mostohagyerme
kének, a testvérnek és az 
unokának is, ha a dolg,o,ro, 
vagy a nyugdíjas saját háztar
tásában tartotta el, feltéve, 
hogy a nevelt gyermeknek, 
testvérnek, illetőleg unokának 
tartásra köteles és képes 
hoz2látartozója nincs. 

mélyvonatoknál 97 százalékos, megvitatni a dolgozókkal éli 
a teheTvonatoknál 75 százalé- alapos felméi·és alapján meg
kos menetTendszerúséget kell határozni a legfontosabb ten
megvalósítanunk. nivalókat s ezek alapján csat-

Az irányelvek a továbbiak- lakozni a Budapesti Pártbi
ban szakszolgálati ágakra zottságnak a pártkongresszus 
bontva, igazgatóságonként tiszteletére kezdeményezett 
részletezve ismertetik a terv- versenyfelhívásához, 
számokat. A szakszervezeti aktivisták 

A közeli napokban elkészül járjanak élen a versenyszer
az irányszámok lebontása vezésben, a verseny nyilvá
egészen a szolgálati helyekig, nosságának biztosításában, kö
sőt még kisebb egységekig. veteljék meg a szolgálati ve
Ezeket a célkitűzéseket az áp-

1 
zetőktől a vállalások teljesí

rilis első felében tartandó ter- tése műszaki és gazdasági 
melési tanácskozásokon kell fel tételeinek biztosítását. 

Átadták a MÁV-nak az ut�lsó gőzmozdonyt 
Szerény tábla hirdeti a I goztak lki a magyaT mérnökök, 

MAV 375-1032. sz. mozdo- ebből a 375-ös gép a 110. 
nyán, hogy 1959. március típus. 
20-,án a MAVAG átadta a A gyártás megindítása óta 
MAV-naik az utolsó gózmoz- összesen 7580 da,-ab mozdony 
donyt. Ennek a mozdonynak készült ez a MAV AG-nál, • 
az átadásával a MAV AG gőz- ebből az 5000. volt a vi!á.ghirú 
mozdanygyiáirtási programja 424-es gyorsvonati mozdony. 
befejeződött. A 375-ös mozdonyokból az 

Ebből az alkalomból éTde- utolsó 12 darabos ciklust 

rnes egy rövid visszapillantást 
vetni a magyar gőzmozdony· 
gyárf;á;; történetére, amely 
elvitte a MAVAG !hírnevét a 

tavaly kezdték gyártani és az 
1032. psz. géppel befejezték a 
gyá:rtást. 

földgolyó legtávolabbi vidéké- Az egyesített • Ganz és 
re is. 1873-ban llcez.dték meg MAVAG gyár mérnökei a 
Magyarországon a gőzmoz- vasút műszaki követelmé
cwnygyártást. Az első gép nyeinek megfelelően most már 
1874 eLején indult útjára. , új, korszerű dieselmozdon:, 
Azóta 139 mozdonytípust dol· konstrukción dolgoznak. 

I 

Dombóváron leleplezték az· 1919-es 

vasutas niártírok emlékmüvét 

Kossa István közlekedés- & postaQgyl miniszter koszon!JAt elbelyezllt 
az emJékmdvön 

(Mezö László felvétele) 

Mennyire sikerült elsajátí
taniuk a.z érdekelt dolgozók
nak az új díjszabás helyes al
kalmazását? Erre kértünk vá
laszt Herendi István elvtárs
tól, a BVKH II. osztályának 
vezetőjétől. 

- Az Oj árudíjszabást az 
egyszerűség és a könnyen ke
zelhetőség jellemzi - mon
dotta. - Azt tapasztaljuk, 
hogy a kereskedelmi szakszol
gálat dolgozói eredményesen 
sajátították el az új határoz
mányokat. A díjszabás élet
beléptetése előtt a szakosztály 
és az igazgatóságok mellett, 
mi is sok segítséget adtunk az 

- A legtöbb számfejtési 
hiba a tengelynyomás-korlá
tozások figyelmen kívül ha
gyásából. a fuvarleveleken a 
kocsik raksúlyának, illetve 
terhelési határának helytelen 
feltűntetéséből, a költségjegy
zéken elsz:lmolandó mellék
díjaknak a íuvarleveleken való 
elszámolásából és a mérleg
díjak felszámítására vonat
kozó rendelet helytelen vég
rehajtásából ered. 

Gyakori mée. hogy a ren
deltetési állomások a fuyar
költségek utánszámítását és 

- Dolgozóink kérik, mi pe
di1 helyesnek és indokoltnak 
tartanánk, az Arudíjszabási 
Kilométermutató IV. részének 
újbóli kiadását, a mai helyzet
nek megfelelően. Ugyancsak 
türelmetlenül várják a ten
gelynyomások egyidejű fel
tüntetésével kiad1sra kerülő 
térkép megjelenését. 

Szükségesnek látszik a Köz
lekedési Közlönyök példány
számának emelése, valamint 
egyes díjszabási határozmá
nyok helyes alkalmazására 
nézve kialakult álláspontok
nak írásban történő kiadása 
az elszámolóhelyek részére -
fejezte be nyilatkozatát He
r2ndi elvtárs. 

Az árvaellátás az árva 16. 
életévének betöltéséig közép-
vagy középfokú iskolai tanul- A Magyar Tanácsköztársa
mányok folytatása esetében a ság kikiáltásának 40. évfordu
tanulmányok befejezéséig, de lója alka�;ból �ossa István 
legfeljebb 19. életévének be- elvtárs, kozlekedes- és posta
töltéséig jár. Ha az árva 16., ügyi miniszter ünnepélyesen 
illetőleg közép- vagy közép- leleplezte a dombóvári teme
fokú iskolai tanulmányok foly-

1 
tőben az 1?19-es Tanácskö7tár

tatása esetén a tanulmányok saság buka.sa után Tamásiban 
befejezéséig, de legfeljebb 19. meggyil!<o�t kommunista •vas
életévének betöltéséig testi, utas mart1rok emlékművét. 
vagy szellemi fogyatkozás A felszabadulás után máir 
miatt tartósan megrokkan és felállitották a mártírhalált 
eltartásra szorui. ennek az halt vasutasok emlékművét a 
állapotnak tartam.ára az árva- dombóvári temetőben, amelyet 

1 ellátás életkorra való tekintet 1956-ban az ellenforradalmá
nélkül jár. rok leromboltak. A vasút 

lijjáépítette az emlékművet, 
·amely nagyobb és szebb, mint 
a régi volt. 

Az emlékmű leleplezési 
ünnepségén az MSZMP Tolna 
megyei bizottsága részéról 
Szigeti János elvbáirs, a 
dombóvári tanács végrehajtó 
bizottsága részéról Antal I&t
v4n elvtárs mondott beszédet. 
Az ünnepségen megjelent é., 
felszólalt a Dombóváron állo
másozó szovjet katonai hely
őrség párttitkáa, V. Kuznl/0" 
nik elvtárs is. -ln-



Az ifjúsági tanácsadó bizottság 
terveiből 

Bfaonyára minden vasutas 
fiatal örömmel veszi a hírt, 
hogy szakszervezetünk anyagi 
támogatásával a nyár folya· 
mán � nógrádveröcei sátor
táborban 600 vasutas fiatal 
töltheti szabadságát. Az üdül
tetési költségekhez a fiatalok� 
nak napi 10 forinttal kell hoz
zAjárulniok. amiért kitűnó el
látást, kényelmes el!helyezést, 
kulturális és SiX>rtolás! lebe
t&éget kapnak. 

kenesei vasutas üdülő park· 
jának rendezése és ugyanitt 
sátortábor létesítése. Mindkét 
feladat vég:rei1ajtása a vasutas 
fiatalokra vár. A biwttság
nak az az elgondolása, hogy 
április, május és június hó
napokban hétvégi túrák !kere
tében 30-40 fiatal önkéntesen 
vesz részt a mwnJaílatolkban. 

A cél kettós: egyrészt esők· 
kenteni az üdülő létesítésére 
fordítandó költségeket, más
részt1 hogy a fiatalok be-

Az elsó csopm,t jú.niU& 3-án bizortyítsák, hogy képa;ek 
Indul. A tábor.zárás szeptgmber áldozatvállalásra is. Bizonyára 
23"'á:n lesz. Az idei az első esz- lesznek jelentkezők, hiszen a 
tendő, amikor vMUtas fiatalok munka gyümölcsét az elkövet
részére szervezett üdültetést kezendő években a fiatalok 
tudunk biztosítani. Nem kö- fogják élvezni. 
zömbös az sein, hogy mintegy 1':- _mu�� részvevők el· 

l20 ipa.Ti tanuló i,s részesüihet szá.l.basolásáról . a . szakszer-

űri""té b 
. 

6 , . t 
vezet gondoskochk, es alkalom 

� ,.. en napi ionn os nyi1.ik arra is, hogy munka téntés mellett. 
\ 

után a Balaton hullámaiban 
_A tanácsadó bizottság ter- nyerjenek felüdülést a fiata-

\'ébe!t szerepel a balaton- lok. 

Zászlót bpott a szaksznzet tői a Vasút Gépészeti 
Techmn KISZ- szervezete 

A Vasút Gépészeti Tec.hni-

l 

Ezután Gye11{Je K<Umán, a 
� diáikjai és t_a!°'ár� már-- föosztály MSZMP bizottságá· 
c1us 19-én a Vasuti Foosztály nak tagja és Kiss Lajos a 
kultúrtermében emlékeztek Keleti Fűtőlház szakszerv�reti 
meg a Tanácsköztársaság me,g-

1 
bizottságának elnőke s.zalagot 

alakulásának évfordulójáról. kötött a 2Jtszlóra. 
A megnyitó és az ünnepi be- A KISZ-szervezet és az 

széd elhangzása. után Szabó 
\ 

iskola ta/l'l.ulói nevében Borbély 
Antal, a szakszervezet főtitká· Mária KISZ-titkár köszönte 
ra szólt a diá:kalmoz majd át- meg a zászlót. Utána sor 
adta a szakszervezet zászlaját került a k:iszisták fogaoalom

a mártútialált halt Hámán té_telére, majd z=,ibo:ka Ist

K tó · t  · lő te hn"kum 
van., a VII. !k.erulet1 KISZ· a neve vise e 1 bizottság munkatársa nyolc 

KISZ-szervezeténe!k. if:iú kommunistának adta át 
- Ez a zászló arra /kötelez az új tagsági könyvet. 

benneteket, hogy még jobb Végül a KISZ-ben végzett 
eredimények.ert érjetek el a eredmény� munk:iért és a 
tnnwaá&ban. Becsüljétek meg tanulásban elért eredményért 
vigyázzatok ni - fejezte be nyolc tanuló könyvjutalomban 
tövid beszédét. részesült. 

MAC.VAR VA!ö,UTA� 

A választás sikeréért 
A celldömölki fútóház szak· 

1 
kiveszik a részüket az elóké

szervezeti bizottsága és tagsá- szítésből. Ok azt a feladatot 
ga szorgalmasan készül a kü- kapták a vezetóségtól, hogy 
szöbön álló vezetőségválasz-

1 
tanulmányozzák a dolgozók 

tásra. A közelmúltban veze- hangulatát és a közeljövóben 

tóségi ülésen tárgyalták meg bizalmi csoportértekezleten is

a munkatervet, amelyben mertessék a választás mene

pontosan megjelölték, hogy tét. 
kinek mit kell tenni az előké- A jelölöbizottságot taggyű

szítés időszakában. Helyet ka- lésen választjuk meg. A jelöl
pott a munkatervben a vá- tek népszerűsítésére a fali
lasztás tiszteletére indítandó újságot és a hangos bemondót 
ünnepi műszak is, amelyTe is igénybe vesszük. Ami pedig 

május 23-a és június 6-a kö- a beszámoló elkészítését illeti: 
zött kerül sor. a reszortfelelősöknek írásban 

A szakszervezeti bizottság kell eljuttatni az SZB-elnök
tagjai felvették a kapcsolatot höz a feljegyzést eddigi mun
a párt- és a KISZ-szervezet- kájukról. 
te!, valamint a nőtanáccsal. 
Természetesen a bizalmiak is 

JOsmihók Róbert, 

Celldömölk 

Könyvismertetés 
Gadanecz Béla: A forradalom vezérkarában 

Landler Jenő életéről 

1959. MAacrus si, 

Április - tisz(asági hónap 
A vas

. 
úton már hagyomá-

1 
nőkök, a szakszervezeti bizott

nyossá vált hogy áprilisban ságok, a p�irt· és KIS2"szer

lisztasági hónapot szerveznek. vezetek nem elé�e�et�ek 

Hasznos kezdeményezés ez meg azzal, hogy ápnhsban tisz

annál is inkább, hogy a tél tasági hónapot . szervezün�. 

elmúltával visszamaradó sze· A tisztaság fokozasa az ev 
mét és hulladék, amely nem- minden egyes hónapjában kö

csak a dolgozók egészségét te;t?Z?- Ez� a mozgalma� 

veszélyezteti, hanem bale,etek rruelobb _ töm�ozgalomma 
előidézője is ld!et, még a kell feJ!asztem. Ana kel� 
meleg idő beállta előtt a sze- törekedni, ihogf a tiszta.sági 

métgyűjtőbe kerüljön. követelmények es � rend be· 
A mozgalo:m kiterjed a vasút tartása vala.r:11enny1 vasuw 

valamennyi szolgáilati helyére, dolgozó vérévé váljon. 
üzemére és intézményére. Ép· Mivel a tisztast,gi mozgalom 
pen ezért célszerű, ha elsósor- a különféle fertóző betegségek 
ban igazgatóságon belül, a meaelÖ'zését is s,zo!gálja a 
nagyobb szolgálati helyek dolgozók egé=égvédelme' ér-
között tisztasági versenyt 

d ,_
. 
ben zgalm. szerveink 

szerveznek e,..e mo t 

A tiszta�ági mozgalom a fogjanak össz� és . ki-ki a 

vasútnál nem lehet kampány· maga szolgálati helyen harcol· 

szerű feladat. A szolgálati fő- jon a tisztaságért. 

- Jubileumi llnnepségre kéazill 
a s:<egedi MA V énekkar. 70 eszteru
d&s eredlné.nyes, harcos múlt van 
az énekll<aa- mögött. 

- 109,3 százalékra t.eljesitették 
koc:sikiha,sználás! tervüket az egrt 

- Ifjúság! akadémia Indult a 
cetadömölki vasutas maveJőd.ési 
obbhonl>an 5Q hallgatóval. A 10 el<'S
adást fUmvetitéSSel ÖSSZekötve 
lartiák. 

Egy kQ?delmes élet v.aaJ6.ság:hQ Ma,gyarországi Pártrjálg, az lllega- vasútállomás dolgozó! a Tanác.s· 
ál>ráz.ouása.. F.gy olyrun életé, amely lit.ásl.g, a Vöröshadsereg .rőw,,rancs- köztársaság kl.kiALtá.sa 40. évfordu
ar,, ifjúság éveitől a h&lál percé=k ,sá$lg, aa; A1la.mvasúlalc igazgató! lójanaJt tiszteletére rendezett ver
az eml>erlség, elsősorl>an a vasutas tisz;téig, de ez idösza'lc mln<lennoap seny során. 
dolgoz.:OC joit,b é:ietéért, szaba.dsá· elórelépé,; a marxlsta--uenirusta - Jele.nlós azúnú könyvvel M-

- A munkás•heöJegyek árU !t 
százalékkal emelték Belgiumban. 
Ot százalékkal emel.kedett a vasúti 
dljsza.l>ás is. 

- Kéazlll az Qdülésl Idény me
net.rendje. A menetrend.szerinti vo
na,tokon klvUI körillbeJUI 460 hét• 
végi kiránduló vonatot :tndit • 
MA V. ötvennel többet a tavaylinál. 

gáért való ha.rccad, kü7Jde1emmel úton. �::m�v�=� Ai�n� telt el Emberiessége, tetbei szmte legen. Tavaly 17 ez.er fortn,tot, az idén 15 LandJ.er Jenő nem volt vasu.1ias. <llaszerQen v.álit.a.k ismertté a vas- ezer forintot forditol1Jalk könyvtár
Mint tlataa ügyvéd. a vasutasok vé. utasok körében. Gaoanecz Béla fej1es:otésre dőjeként tett OI'S7.ágoos hl.rnévre könyve, amely hiteles dokumentu-

1 

_ versben. prózában zenében 
S7Jert. s a tárgyalótermekból rövl· mokka! igazolja Landler éleldtJát, ciinm<l!. március 29-én "változatos 
desen eljutott a vastrtasdlt szolgá• ha a teljesség;re törekvésben még müsort renderett a celldömölki vala-\t hel,yére. lail<ótelepére, a mű- kívánnivalót h"4!Y Is maga után, suta,; lrultúrotthcm. helyek:be, s á1:it élére a kenyérert, emlék,et áliit Land.lemek, az _ Ludler Jenőnek _ az Iskola 

- A nyugatnémet vasutaknak 630 
mUlió márka deficitje volt a mtilt 
éveben,. annak ellenére, hogy a 
vasúti díjszabást tavaly 8,7-11,4 
sz.ázal.ékkaI emelték. 

Kitüntetés a Jcgért, a SZJabadságért folytatott „öregnek". névadóJá.nak - szobrát március 
S7JtráJklharcukru>k. 

1 
A Tán<Sls llaladását>an �elenit 21-én Jeplezt6k le K65zegen a MA v A Nemzetköz;! Nőnap a.1kalmával 

Hosszú volt 87 űtja a S:rocláJ· könyvet minden vasutas dolgozó- Nevelőintéz.etben. AZ ünnepségen a művelőd.é,;lügyl mmls:,,ter Révay 
demoklrata Pá.TfJlól a Kommunlstá!k llak el kelll olvasnia. lsmertet1>élc Landler Jenő · életraj- Gabriella nevelőtanár (MA V Neve

zát. A szobor a szülői mu.n.kaközös- lőinté7'et, Békéscsaba) és Marton 

Mészáros Ferenc: Fehér orgona 

Fehér or,g,ona • . .  Mit rejthet ma- l A !ldönyvet, amelyet a Mára Fe
gá.ban ez a c1m? Aki kerel>e veszi renc Könyvkiadó J - �. 

��
et 

.. �
r
��

cl
�a1:,!: aján.Jjuk minden V""'1tas dolgo-zó

lokról, szerelemrol szól I Nem I Egy na.k, elsősorban a Kr.SZ-tlatalok
a1SSZOnyt nevez.telt így, egy olyan nak. 
a-ssz.onyt, aki sz.erette az életet. a 
&ll&badságot, ar.tt ba.reoit, tanHott, 
s-rerveretit és üzeneteket továbbí-

ség ajándéka. Anna vezető óvónő (Budapesti Va• 
- VonaUruház" a SzovJetunl6- sutigazgatóság napközi oWlona) 

ban. "A Litván SZSZK-l>an egy vo- rés:aére az Oktatásügy Klvá16 D0I• 
natszerelvényben. áruházat ren- goz6ja, az egészreg(lgyi m1nó.sz.t"1' 
deztek t,e hogy a falusi lakosság 

I 
Kerekes Jánosné egés2.Ségügyi el• 

kényelmesen juthasson olyan cik· lenőr (MAV Kórház és Központi 
kekhez is, amelyn,ek l>evásárlásá.ra Rendelöln<tézet) részére az Egész. 
különben a városokba ke!Lene utaz. ségügy Kiváló Dol:ozója k:ltünt... 
ma. té&t adományozta. 

tott. Hámá!l Kató fedőneve vol't az 
ille@ális �t>a:n.. 

AZ a,Lig 110aldaiaslld&.könyvec.-ké
bö1 -t -meglmnerhe.tl Hárti ,. 
Kal>ót, & "8'Y'ben a:r.ra Is felelebet 
k;a,p, kik ke,xlt,ék egyengetni a,,t a.z 
utat, aanely,en ma emelt f� 
járunk.. 

A munkásakadémia sikere a Szombathelyi Já rműjavítóban 
1958. december első napjai

ban történt. A Vas megye, 
,pát t- és szakszervezeti szer_______ .. __ .,. _ ____,,_ vek néthány vezetője felkereste 
a S1',0mbatbelyi Járműjavító 

Mi wan a Hivatalos lapban ? szakszervezeti bizottságát, ahol 
. elmondották: '1401/on szeret· 

6�= 1;'���:'
ab

t.; ! nék, • ha a jáT1núja-vítóban 
doJ.goz(Jlk figyelmébe ajánl:Ju.k az. J munkásakadé<miát uervezné-
a,!ább! rendelete111:et: nek. 

13. sZÁDlb61: 106 781/1959. I/4. e. - Nem lesz könnyű feladat, 

J�-=ó� 7;;{1�1�:'·m��: de megkísér7ljük - í� véle-
T.isztasági mozgalom éS a tlsztasági kedett akkoriban Ko-vacs elv-
hónap megszervezése a vasút terü- társ, a szakszervezeti bizott.&ág 
letén. elnöke. 

107 503/1959. I/4. e. Tájékoztató 
az egyet.em.t, főiskola! fel'Vételre 
jelentlke:zés 1959. évi ren<lgéról az 
egyetemek, főiskolák nappau 1'11€0-
za,t.án. • 

1s. azámb61: 529 021 /1959. AI. e. 
A házt.art>ási tilzelóanyagoilcból ki· 
siolgáata<tbató m..nnylségek. 

80-112-164-192 

jelent meg, Erre serrki sem 
számított. S ami még ennél is 
meglepőbb, a hallgatók núnt
egy 80 százaléka fizikai mun
k,és. közülük nem egy vidék
ről jár be az üzembe. Az 56 
éves Takács Sándor például 
Porpácon, Poór Mátyás, aki 
szintén túl van má.r az 50-en, 
Kőszegen la.Isik, mégis állandó 
látogatója az elóadásoknak. 
Ková;cs Sándor tűzi.kovács 
feleségével, Nagy László, Szúcs 
Aladár és még sokan mások 
fiaikkal együtt tanulnak a 
munkásakadémián. 

íróiról, a magyar vasutak fej
lesztésének távlatairól, a nagy
üzemi mezőgazdas;g lehető
ségeiről, a magyar népgazda� 
ság fejlődéséről, hogy csak 
n€hány példát említsünk a 
tematika változatos anyagá
ból. 

A munkásakadémia május 
9·én zárja kapui\. A hallgatók 
közül azok, akik 3 előadásnál 
többről nem ihián.yoznak. ok
levelet kapnak. Az ünne
pélyes évzárót a hallgatók és 
tallJárok baráti estje követi 
majd. 

A szerkesztőség üzeni 

Dobó József, Eger; Rédei Béla11 
Kecskemét, Várnai LAszló, Pécs. 

!�!J,
á

�!:,t:i�; 'g,!�f;'s�
s 

;F�r�r:, 

Vasutas sportvezetők között Zamárdiban 

A terv szeiint 80 hallgatóra 
volt szükreg ahhoz, hogy a 
munkásakadémia létrejöhes
sen. A szaksrervezeti biwtt
ság legnagyobb meglepetésére 
december végéig 112-en 
jelentkeztek. 

Hogy miért sz.ámít ez meg 
lepef:ésnek? Azért, mert ko
rábban is rendeztek már elő
adásokat a járműjavító kultúr
ottho11Jáiban, ezeken azonban 
alig jöttek össze néhányan, 
pedig az elóadásokat díjtala· 
nul látogathattá:k a dolgozók, 
a mU!l!kásakadémia tandíja 
viszont 60 forint. 

Kovács Lajo.s elvtárs szerint 
az érdeklódés titka eJsősQl'ban 
az, hogy sikerült felkelteni a 
dolgozók érdeklődését a tanu
lás i:riá.nt. Másrészt az előadá· 
sok érdekesek, a TIT nagyon 
helyesen, jó előadókat jelölt 
ki az elóadáook megtartá
sáira. 

Az akadémia január 7-én 
kezdődött. Azóta minden szer
dián 4 órai kezdettel a jármű
javító kultúrotthonában tart
ják meg az előadásokat. A 
hallgatók négy hónap alatt 19 
foglalkozáson vesznek részt és 

Pécs; dr. Horváth Károly, Buda• 
pest; Szlládi Sándor, Szeged. Leve
le,ket lapUnJk anyagához felhasz
náljuk. 

Tótk.a Károly, Szeged; Adorján 
A.rpád., Budapest; Boldizsár Gyula, 
Békéscsaba; Kiss Lajos, Alsóőrs, 
Leiti Ferenc, Pécs. Leveleiket 
helyszűke miatt nem tudjuk kö
zölni, de tartalmukra illetékesek 
figyelmét felhívtuk. 

A ragyogó tavaszi napsiltésben, múltban megválasztott vasutas 

I 
ra kerillt sor. Azon a napon pélnmt két óriási kék szem, dgy spor1lkörölk ellllöke! és a terület! dául, a.ml.kor látogatást tettillllk a 

bámw egymásra az azunkék éo- biwttságok sport!elelősel. A sport- tanfolyamon a tömegsportról és a 
bolt és a Ba1aton. A hóméró hÍ- osztály renderett részükre három sporto1ota_,'.ó1 rendeztek vitát. A 
ganyszála azonban hlá.ba mutat 24 és fél napos tan.folyamot, hogy vita során kiderült, hogy nemcsak 
fokot, az üdillők még nem nyltot- meglsmenkedhessenek azokkal a az új, hanem a régi sportvezet6k 
ták meg kapuikat, a magyar ten- feladatokkal, amelyek ma sport- között 1s akadnak olyanok, akik 
ger partja még kihalt. vezetólnk előtt állnak. helytelen(ll ért.elrnezik a tömeg-

Az.a.Z mégsem. A zamárdi! vasu- A töl>bi között előadást hallol- sportmozgalom cé1k:ltűzéseit és a 
""8 üdülő egy hónappal a sza,k- tak a sportoktatásról, a sportolók sportolcta-tást illetően Is helytelen 
sziervereti bizottsági elnökök tan- szocialista nevelésénelc prob-lémál- nézete!Jc vannak. 
folyama után újból benépesült. 

, 
ról. a tömegsport mozgalom klszé- A legtöbben a sportolók szak.mai, 

Persze ezúttal sem üdülOvendé'!e,k lesítéséről. erkölcsi és politikai nevelését ér-
lanó:tkodnak ott, hanem a köz.el- Az előad.á.sok: után kö�en vitá- tették a sportokltatás meghatározás 

S PO R T H Í R E K  

Mezei futóversenyt rendezett az 
Eszaiki Jánnűjavltóban a dolgozók 
részére a Tö1iekvés vezetősége. A 
versenyen 96 dolgozó vett részt. 

Két m.érközésböl álló lengyelor• 
szágl tlirára utazott a BVSC lab
ds.rúgó csapata. Az együttes To
runban és Szczeczlnben lép pá
lyára. A tu.rán 16 játékos vesz 
részt. 

Tehets<!ges ökölvlv6 bontogatja 
sz&rnyali a Sulkesfehérvárt MÁV 
ökölivívó szaik:osztályában. Az lfld
sági korban 1evö SLmon az Enelces 
István emlékverseny után harmat-

Lakáscsere 

_ S(lrgősen elcserélném BP-1 
vn. 'k,erületl>en levő, Majakovszkij 
utcai, nogyméreta. szoba-konyhás, 
-f'ürdiőSzoba, kam.ra. ipar! áramos. 
jövedelmező MA V ház.felilgyel "sé
gemet hasonló budapesti föbér
letiért, I-II. emeletig (lehet kertes 
is) nem ST..o!�á�cti lakás:-a t E!"d,e-k
lő:Ín! lehet mindennap du. 5-7-ig, 
a JH� telefonon, 

súlyb-an az =ágoo ifjúsá� baj
�got is megnyerte. Gratu1á
lunk az ujdons(llt bajnolcna.k:. 

Asztalitenisz és sakk bajnol<sá
got lrtak ki a Gyöngyösi Kiléró
gyárban április 4-e tlsz;te.J,etére, 
Asztalitie.nl:szben 27, sa.k!kban 30 
dolgozó mérte össze tudását. 

Férfi egyéni és pá.ros asztalite
nisz versenyt rendeztek a Tanács
lköz<társa.ság megalaJkuJ.ásán,,k 40 
éves évfordulója tiszteletére a Fe
rencvárosi VSK Péczeli út! torna
termében. Egyéniben Mészáros 
(MAV Ma,rasép_ Főn.). párosban a 
Molnár-Korent· páros (lls,ia,ki Jj.) 
szerezte meg a győz.elmet. 

Március 22-én bonyolitottál< le 
az országos vasutas mezei futó
oajnokságot. Orvendetes a serdülő 
számokban a m&kó! éS a pécsi ver
senyzÖk. núg felnőtteknél a hosz
szútávon a békéscsabaJak szerep
lése. 

Osszpontversenyben: 1. Törekvés 
97. 2. llhkói VSE 59, 3. BVSC 55, 4. 
Bélcéscsabai MA V n, 5, Pécsi VSK 
36 ponttal. 

alatt, pedJg köztudomású, hogy a 
sportkörök által megrendezésre 
kerül.6 különféle versenyek, baj
nokságok kiírását. előkészltését és 
Iebonyolltá&át ke!.J e meghatározás 
ala.tt érteni. A sportolók szoclailis
ta nevelése mindennapa, feladata 
a sportikör, a szakosztályaik v� 
tőln.aJ< és edzőinek. 

A Viták sz!lnetél>en több sport
vezetlível beszélgettUnk. Egyöntetű 
volt a vélemény: bár rövid a tan
folyam, de hasznos. Hasznos, mert 
mint a fenti példák Js bizonyítják, 
egy sor vitás kérdés tls2tázódott, 
s még ennél Is töb-b jótrunácsot 
kaptak soortvezet.6!.n.k a feladatolc 
elivégzéséhez. 

MAGYAB V ASUTAS 

A Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkesztőség: 
Budapest, vt .. Benczur utca U 

Telefon: 
424-184. azem1 24--n. sa-oo 
Megjelenik havonta kétszer 

Szerkeut1 a szerkesztő bizottság 
TerJesztl 

a Népszava Laploadó Vállalat 
Budapest. VU.. RAkÓCZl dt 54 

Szikra Lapnyomda 
J". v.: Kulcsár Mihály 

Nos, lha máa:- a meglepetések
nél tartunk, hadd említsük 
meg, !hogy az akadémia első 
előadásán. január 7·én a 112 
jelentkezővel szem!ben 164, a 
másodikon pedig 192 dolgozó 

37 elóadást hallanak az öt 
világrész földrajzáról, a 
magyar és szovjet szocialista 
irodalom nagyjairól, a Tanács
köztársaság íróiról, a mai 
világirodalom forradalmár 

Várszegi György, Vecsés; Gergu• 
lás Gyula, Sztállnváros. Verseiket a 
szerkesztő bizottság nem találta 
közlésre al:kalmasn.a.k. 

Liga József, Nagytétény; Turán 
Irén, Sashalom; Borka Sándor, 
Sztálfnváros; Szabó Erzsébet, 
Szombathely, özv. Gusztos LaJos• 
né, Kiskunhalas, Szűrös István, 
Recsk-Parádfürdó, zs. l\Iolnár 
Gyula. Mezöltövesd. Panaszaikat 
•megvizsgáljuk. 

I T T  A TAVA S Z  

- Tes&ék jól vi,gyázni, flll/llltaloarítás van! . Tavasz tilndér: Mondja, nem lehetne mé� 
,obban takarékoskodni a szénnel? 



Vtt.AG PROI.ETARJAI EGYESÜLJETEK ! � ,.Ez a hatalmaB energiájú ember, a.ki nagyon szereUe & 

A S Z E R V E Z E T T V A S U T A S D O L G O Z Ó K L A J. J A 

� természetei és a gyerekeket, ez az éles humorú és a tinialg-:s• 

bWI kl'.l.!veden ember. a.ki a.mellett lmpulztv h tudott lenni, ez 

a temperamentumos ember, aki azonban temperamentumá, 

mindig törhetetlea akarattal, és férfiasan tartott.a. féken, ez a-z 

ember, a.kiben a lángész minden ismérve egyesült, de a lángel• 

méknek tulajdonított affektálás nélkül, aki tudott szertenl, 11 

akit batá.rta.Ia.n ul szerettek - ez a.z ember ú� korszakot nyitott 

meg az emberiség történeiében; egyszemélyben filozófus és nép• 

vezér is volt; mint a tömegek vezére szerette a. tömegeket, s ép,, 

pen azért, mert szerette a. tömegeket. gyúlölte a. képmutatást, a 

sok.aJma.k kevesek által való kegyetlen kizsákmányolá.iái és el

nyomásá.t. 0 

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

Ill. :f:VFOLYAM, 8. SZAM. Ár a 40 fillér 

A vasutasok válaszolnak 
Az MSZMP március 6-i határozata nagy 

"issmangra talált a vasutasok körében is. 
Megértették, hogy a határozat megvalósítása, 
a szocializmus építésének meggyorsítása nem
csak. a kommunisták feladata és érdeke, ha
nem az egész dolgozó népé. Azt is világosan 
látják, hogy a vasúti szállítást csak úgy le
het gazdaságosabbá, jobbá tenni, ha a vasuta
sok. egységesen, párttagok és pártonkívüliek 
egyaránt munkálkodnak ezen, ha javaslataik
kal, a mU1Dka jobb ll1€gszervezésével, fegyel
mezett, utasítás szerint végzett munkával, al
kotó módon segítik a tervek teljesítését. 

Ezért a legtöbb felajánlás - nagyon helye
sen - arra ir'.á!Dyul, hogy a többletterméket a 
vasút gyorsan, menetrend szerint, gazdaságo
san juttassa el rendel te tési helyére. 

A bontakozó munkaverseny-mozgalom 
amelyben a dolgozók ezrei saját elhatározá
sukból vesznek résm - mindennél ékesebben 
bizonyítja, hogy a vasutasok bizalommal van
nak a párt és a kormány iránt. 

A vasutasok ezrei röpgyúléseken, termelési 
tanácskozásokon úgy döntöttek, hogy részt 
kérnek és részt vállalna!c a párthatározat 
végrehajtásából. A nagy érdeklődés mellett 
lefolyt tanácskozásokon a dolgozók kifeje
zésre. juttatták, hogy a párt célkitűzéseit 
reálisnak, megvalósíthatónak tartják. 

Egyes jelek azonban arra figyelmeztetnek, 
hogy továbbra is szükség van a politikai fel
világosító munkára. Akadnak még kétkedők, 
akik technikai elmaradottságra hivatkozva 
arról beszélnek. hogy a vasúton már nem le
het jobb eredményeket. elérni. Ezek nem 
akarják észrevenní fejlődésünket, szemet 
hunynak az 1958. év nagyszerű szállítási és 
gazdasági sikerei felett, lebecsülik a vasuta
sok erejét, kezdeményezö készségét. 

Alig egy hónap telt el a Közpanti Bizottság 
határozata óta és a legtöbb szolgálati helyen 
a dolgozók bevonásával elkészültek a kong
resszusi felajánlások. A munka dandárja 
azonban most következik. Szakszervezeti bi
zotiságaink meggyőzéssel, a verseny nyilvá
nosságának biztosításával, a dolgozók ügyes
bajos dolgaival való fokozottabb törőctéssel 
segítsék a verneny sikerét, s az ezzel egy idó
ben folyó alapszervezeti választásokat! 

A pártkongresszus tiszteletére tett munka
'Vállal'ások azt bizonyít}�, hogy a vasutasok 

megértették:  a termelés mennyiségének növe• 
lése csak ott lehet a verseny célja, ahol a 
llziikúges anyag- és értékesítési Lehetőség biz
tosított. Számtalan lehetőség van a gazdasá
gusabb !Szállításra, a minőség javítására. a 
Jn.úszaki !lzínvonz.l emelésére, az építkezése
ken az átadási határidők előrehozatalára. 

A ferencvárosi fútöház 
dolgozó! ebbe'.n az esztendőben 
1 283 200 .forintot a karnak 
JnCgtakarít1µ1i. A mozdonyve
zetők és fú'tők vállalták, hogy 
J9ll9-ben a tervezettnél 12 OOO 
wnna szénnel kevesebbet 

ba:sználnak fel. Megfogadták, 
hegy zöld M biztosítása mel
lett.. minden. vonatot - menet
rend szeri.nt továbbítanak ak
kor is, ha 20-25".'o-os túlter
heléssel közlekednek. 

A mozdonyjavftó dolgozói 
fehér fémből az év végéig 720 
kg-t takarítanak meg. A szol
Cálati hely dolgozói színes
fán-huJ:lclrlék'ból 156 kg-ot 
adnak vissza a népgazdaság
nak. 

A Debreceni Já.nnftJa.vító-
ba.n 

rendkívüli termelési tanácsko
záson határozták el a dolgo
zók a háromévei terv idö 
előtti befejezését. Ennek érde
kében a mozdo.nyosztály 
616 OOO, a kocsicszt.<ily 1 107 300 
a karbantartó osztály 50 OOO 
forint értékű többteljesítést 
Vállalt. A megmunkllió osztály 
tagjái meg.fogadták, hogy 
gyáxtmányaik.k.al hozzá!legí.tik 
a t:ársosztályokat tervük túl
teljesítéséhez. 

Bákosrendezö állomáson 
Ú; örömmel és megértés!lel fo
gadták a párt határozatát. A 
megjelölt gyakorlati tenniva
lókat időszerűnek, reálisnak 

és megvalósíthatónak tartják. 
'úgy qön,!öttek, hogy a tech
nológiai folyamatok összehan
golásával, a. munka és.szerű 
l!zervezésével az idén 2 578 392 
:forintot takarítanak meg. 

Figyeleml::-e vették, hogy a 
megnövekedett szállítási fel
adatokat jóformán � 1958. 
évi kocsi!)Brkkal" kell lebonyo
lítani. Ezért vállal>ták, hogy az 
1958. évi 12,5 órás átlagos ko
csitartózkodást 12 órára csök
kentik. Az idegen kocsik tar
tózkodási idejét a tavalyihoz 
viszonyítva kocsinként évi át
Tagbán ötol'áva.J csökkentik. 

A kiskunhalasi pályafenn• 
tartás 

munkásai és műszaki vezetői 
a munka minőségének megja
vítását és a takarekosságot 
tűzték ki célul. Többek között 
vállalták, hogy az egy vkm-re 
eső hibapontot a jelenlegi 
26,5-ről 22-re csökkentik. A2 
1959. évi különhilteles mun
káknál 2%. az anyaggazd!áJko
dásnál a kiadott forgóalappal 
szemben negyedévenként 5•,'0 

megtakaritást vállaltak. 

A Déli pályaudvar mű
szaki kocsiszolgála.tának 

dolgozói 
a pártkilngre!lSzus tiszteletére 
a termelékenységi mutatót az 
elmúlt évhez viszonyítva 50/o
kal növelik, jó minőségű mun
ka mellett. Egész évben él
üzem szint felett dolgozna•k. 
Minden nevezetes ünnep előtt 
egyhetes ünnepi műszakot tar
tanak. 

A miskolci csomóponton 

is mind !Szélesebb körben 
bontakozik ki a szocialista 
munka,·erseny és máris nagy
szerű eredményekről !Számol
hatnak be. Miskolc szem.ély
pályaudi:aron április elsején a 
személyvonatok 100%-a, a te-

.,_.,.,,v,_rv-.M'-'V'./V''--""""""-'"'"---"'""'-""'""'-'"""� 

hervonatok 830/o-a közlekedett 
menetrend szerint. Diósgyőr 
állomá.son valamennyi vonat 
- a tehervonatok is - me
netrend szerint közlekednek, 
bizonyítva, hogy e téren is le
het kimagasló eredményel,et 
elérni. Miskok-Gömörtn a ko
csimozgatást 106, 7. a kocsitar
tózkodá!li tervet 106, a vonatok 

ml',n� rena szerin 1 indit:íii 
te1 vét 105°,'0-ra teljesítik. 

A kongresszusi ven;eny so
rán 

a miskolel fűtőházban 
Kiss Ferdincmd mozdonylaka
tos brig:idja a háromnapos 
gépjavítási mu11kát két nap 
alatt végezte el. Bén6 Zoltán 
koci;ilakata. brigádja a nyolc
órás részlegvizsgrát hat óra 
alatt befejezte. Kiss Mál'ia ko
csitakaritó brigádja a kisza
bott napi mu.nkájfo ielül e�T 

lizenn�gy kocsiból álló szerel
vény takarílá!lá-t \'égezte el. 

A pécsi igazgatóság 
tervoszt:ílyának beruházási és 
felújítási csoportja úgy hatá
rozott, hogy a kongresszus 
tiszteletére az 1939. évi beru
házási tervet határidő elólt, 
november 30-ig teljesitilt. Az 

önköltséget 2,5'/o-kal csökken
tik, a munka termelékenysé
gét 5%-kal növelik. A komlói 
vasutasok többek között vál
lalták, hogy a tehervonatok 

menetrendszerűségénél az 
igazgatóság tervét 5°,0-kal túl
teljesítik. 

Szeged állomás 
vasutasai is a tőlük megszo
kott lendülettel kezdték meg 
a kongresszusi versenyt. Atla
gos tervteljesítésük 102,4%. 
Szeged rendező pályaudvaron 
Herpai László forgalmi szol
gálattevö brigádja, míg Szeged 
személypályaudvaron Engi Jó
zsef brigádja került az élre a 
verseny első szakaszában, 
március 21-re. 

A nyolcszoros élüzem 

Budapesti Rakodási Fö
nökség 

1959. APRILIS 16. 

L e n i n  ügye l egyőzhe te t l en  

N
yolcvankilenc évvel ez

l. előtt, 1810. április 22-én 
született Vlagyimir Iljics Le
nin, Marx és Engels ügyének 
folytatója, a világ dol{/ozóinak 
napy tanítója, a nemzetközi 
forradalmi munkásmozgalom 
vezéraln.kja. 

E!.ete és tevékenysége össze
olvad a hősies bolsevik párt 
tevékenységével, melynek ő 
volt a megteremtője. Az im
perialista korszak kiélezett 
osztálycsatáiban, a háborúk és 
forradalmi megrázk6dtatáso1c 
ko·rs,iakában az ő vezetésével 
aratott győzelmet a Nagy Ok
tóberi Szocialista FoTradalom, 
jött létre százmilliók remény
sége és támasza: a Szovjet
unió. 

Nei:e, tanítása a haladó em

beriség harci zászlaja lett. A 
Leninre 1,aló emlékezés az 
emberiség szebb jövojébe, a 
szocializmus. 0 kommunizmus 
győzelmébe vetett hitünket 
szilárdítja meg. J<Jrőt ad ahhoz 
a harchoz, ameluet pártunk 

vezetésével e magcisztos célok 
eléréséért folvta.tunk. Lenin megvédte a marxiz

mus tanításait a munkás• 
osztály ellenségeinek támadá
sával szemben, alkotó módon 
alkalmazta, új téte!.ekkel gaz
dagította. 

Nemcsak elvileg bizonyítot
ta be az újtípusú marxista 
párt szükségességét, hanem 
ezt a pártot megteremtette és 
győzelem1·e i•itte. Azt tanítot· 
ta, hogy a párt egysége és 
összeforrottsága, a párt tagsá
gának t·asfegye!me, amely a 
kommuni.Sták öntudatán. a 
forradalom irálttí odaadáson 
alapul, a legfontosabb felté
tele annak, 1iogy sikeresen 
harcoljon a munkásosztály 
ügyéért, a szocializmus, a 
kommunizmus győzelméért. 

Azt, hogy a. felszabadulás 
után, s az ellenforradalmi zűr· 
zavart követően a párt i,eze
tésével a neliézségeket le tud
tuk küzdeni és ma a szoci,a
lizmus építésének útján já
runk, annak köszönhetjük, 

hogy pártunk hű maradt • 
nagy Lenin tanításához. A le• 
mm tanítások gyakorlatb,s 
való átültetésének tapasztala
tai felmérhetetlen segitsé-get 
je!.entenek valamennyi szocia
lizmust építő ország, tehát 411 
mi számunkra is. 
Lenin azt tanította, hogy 4 

szocializmus felépítésé• 
ne/e egyedüli szilárd alapja ,s 
nehézipar sokoldalú fejleszté• 
se. Csak a nehézipar e!sődle• 
gessége biztosíthatja a többi 
iparág, a közlekedés, a mező
gazdaság fokozatos fejlődését., 
a népjólét fejlődésének anyagi 
alapját, az ország honvédelmi 
képessége fejlesztésének elő
feltételeit. 

Lenin tudományosan bebj. 
zonyitotta, hogy a szocializ• 
mus felépítéséhez az ipar fej
lesztése mellett a mezőgazda
ság szocialista átalakítása, fej• 
lett nagyüzemi, szocialista me• 
zőgazdaság létrehozása is elen• 
gedhetetlen. Meghatározta a 
munkásosztály és a parasztság 
szövetségének, a szocialista 
ipar és a paraszti gazdaság 
összefogásának formáit, tervet 
készített a parasztság zömé
nek a szövetkezetek révén 4 
szocializmus ér,ítésé be való fo• 
kozatos bevonására. 

Lenin a béke ügyének elvi 
védelmezője és tántorithatat• 
lan harcosa volt. A szovjet ha
ta.lomnak első szava a b� 
t'Olt. Napjainkban, amikor úJ 
1;ilág1ui.ború. kirobbantására tö
rekszenek az tmperialistá.k, a 
sz(mjet lwrmány, a szovjet nép 
a vil.áa vafamennyi békeszerető 
népének rokonszenvétöl, támo
g,atásától kísén:e, Lenin útmu• 
tatásainak megfelelően tánto
ríthatatlanul ,harcol a béke 
megőrzéséért. 

Pártunk, a Magyar Szocia• 
lista · Munkáspárt ered

ményeinek, népszerúségének, 
tömeg kapcsolatának alapja, 

hogy min.denlwr hű maradt a 
leninizmus eszméjéhez. Ezért 
követik milliók a szavát, ezért 
bontakozik ki e(ilJre terebélye• 
sebben, Egyre erőteljesebben 
a párt közelgő kongresszusára 
meghirdetett munkaverseny. 

Lenin nagyságát az idő csak 
emeli. Emléke ott él a világ 
dolgozóinak szívében és gon
dolatában. Ne1-'e lángoló fel
hívás: kíméletlen harcra az 

elnyomók ellen, harcra a sza
bad, boldog életért, a szoci..-i
lizmusért, a kommunizmusért, 

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

Így készülnek a szegediek a választásra 
A je)enlegi időszakban a 

l 
dalmi aktívák között felosz-

1 
melési tanácskozások., ahol a 

szegedi területi bizottság leg- tolták a területet. vasutasok javaslatokat, válla• 
fontosabb teendőjének a A választások sikerét na,gy- láso�at tesznek . a ko?gre�z
szakszervezeti választások jó ban segíti, hogy a szakszer-

szusi verse�y s1�ere erdeké
előkészítését és lebonyolítását vezeti bizoV.ságok jelentős ré- ben. A tanacskozasok�n részt 

tekinti, összekapcsolva ezt a sze biztosítja a munka nyilvá- v�szne�c a cso_m_óponti �árt

kongresszusi verseny segítésé- nosságát. Faliújságon, külön- b'.oott�ok tagJ�, � ter:uieti 

vel. A feladatokat részletes böző tanácskozásokon, a bi- bi��,� m'..un:katá:•sai, az igaz• 

munkatervben határozták zalmiak útján ismertetik a gatosag képviselőt. 

meg. szervezett munkások jogait és Szeged állomáson a vonat• 

A munkatervet értekezleten kötelességeit, a választások kísérők termelési tanácskozá

megvitatták, amelyre meg- politr7rni jelentőségét. sán részt vett és felszólalt 

hívták a függettenített SZB- A dolgozók körében nagy a Csongrád megyei SZMT 

elnököket is. 
dolgozói is nagyszerű munka- A tanácskozáson 5 tagú 
teljesítménnyel köszöntötték operatív bizottságot választot
hazánk felszabadulásának ün- tak, amely közvetlenül össze
nepét. A2lt vállalták, hogy fogja ezt a fontos munkát. márciusban egy óra alatt 27 
métermázsa súlyt rrlozdLtanak, Ugyanakkor minden munka-

tetszést aratott, hogy az SZB- elnöke, Juhász elvtárs. Sok 

rálasztások előtt megválaszt- fontos problémára adott ki• 
ják a je\ölőbizottságokat. Igy elégítő választ, jelezve, hogy 

a jelölöbizotságnak elég ideje a szakszervezeti vezetők tájé• 

van ahhoz, hogy meghallgas- kozotta.k a dolgozókat érintő 

sa a dolgozók véleményét, a kérdésekról és szívesen fog• 

jelölésnél figyelembe vegyék lalkoznak az0kkal. 
javaslataikat. Egyszóval való- Segítsége jó hatást gyako
ban olyanok kerüljenek a rolt a jelenlévőkre és így 
szakszervezeti bízottságokba. minden bizonnyal nemcsak a 
akikben megbíznak, s akik kongresszusi verseny előbbre-
képesek erre a felelősségteljes vitelét segítette. de megköny• 
munkára és szívesen vállalják nyítette a vá'asztás palitikai 

.Pénzes t.n.fos M � •"'11ár László váltóőrök Bp. An�vplfö1d áltomis pét-

4amutató dolgoztil. Jtc(pünkön egy munkamfivelet leggazdaságosabb 

végrehajtását beszélik meg. 
(KO\'>ÍCS Géza !eh·.) 

és 32,53 q-t teljesítettek. Az társ felelós azért, hogy a vá
egy q bérköltségét 38 fillér- lasztások a szakszervezeti 
re vállalták. és 32,92 fillérre munka további javulását, a 
csökkentették. szakszervezeti demokrácia 

A pusztavámiak a balink1ii szélesedését szolgálják. A 
vasutasokkal szeretnének ve- munkáról a csomóponti párt
télkedni:. melyikük sz1llítja el bizottságok titkárait is tájé
gyorsabban, pontosabban, gaz- koztatták és kérték a párt
daságosabban a bányákban I szer1:ezetek segítségét. A i-á
termelt többletszenet, lqsztmányí tagok és a társa• 

is azt. elökészftését is . 
A választások előkészítésé

vel egyidőben fol�nak a ter• 
Tótka. Károly 

Szeged 
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Hosszúsinesítés egyvágányú pályán 
1951-ban a Celldömölki Ep!tésl Fónilkség nem mindennapi feladatot 
kapott.. Hazánkban elsőként kellett megotdanla egyvágányú pályán 
hlzagnélli.üll felépltmény létesítését Ajka és Devecser között. Ezt a 
kísérleti jellegü építést jóformán a hagyományos vágányzár fett.ételek 
mellett oldották meg, eredményesen. A munka tovább folyik, :telE-nleg 
a De\'ecsertöl SomlóYásárhelyig terjedő szaka.i:.zon. Felvételeink erróJ 

az épitkezésr61 készültek. 

lllagassllgok ithoJ:ása a teritéshR. 

.. 

A lánctalpas vontató kisegíti a hengert. 

16 éves diák nyolc ütközetben 
·_Fábián . Tibor felügyeló, a 

BVKH fóelőadója 16 éves volt, 
amikor megalalrn1t a Tanács
köztársaság. A pelyhesállú ara
di gimnazista, aki mozdonyve-
2etö éde,sapjától gyakran hal
lott a kommunistákról, s azok
ról a változásokról, amelyek a 
Nllfl1/ Októberi Szocialista For
radalom győzelmével Szovjet
Ororszországban végbementek, 
elhatározta, hogy az időseb
bek példáját követve ő is részt 
vesz a proletárhatalom védel
mében. 

Kezdetben barátaival együtt 
Aradoii tevékenykedett. A ro
mán intervenciósok betörése 
után azonban hét iskolatársá
val megszökött a városból. 
Hogy mi történt ezután? Ar
ról talán beszéljen maga Fá
bián elvtárs. 

- Aradról Békéscsabára 
mentünk. Megérkezésünk után 
azonnal jelentkeztünk a Vörös 
Hadsereg Bék.éscsa.bci.n állo
másozó 6. hadosztáJyánáL Még 
aznap megkaptuk a beosztá
sunkat, :Mind a nyolcunkat a 
hadooztály vörös rollamz.á.szló
a!jának aradi h."illönitményé'be 
osztottak be, 

Néhány napos kiképzés után 
Békéscsaba alatt vetettek be 
bennünket a románok ellen. A 
háromszoros túleróvel támadó 
román csapatokat Zilahig ve
tettük vissza. Olyan mélyen 
beékelódtünk az ellenség vo
nalába, hogy mire eszünkbe 
jutott: ebből baj származhat, 
már bekerítettek bennünket. 

- No, most mi lesz t:elünk? 
- kérdezgettük cgvmástól. 

- Mi lenne zöldfülűek. Ki-
törünk és kész - válaszolta 

egy idősebb vöröskatona. - A 

gol11ószórókkal oldalba kapjuk 
a románokat és visszavonu
lunk. 

Igy is történt. Hat golyósw
róval tüzet nyitottunk a romá
nokra. Váratlanul érhette óket 
a támadás, mert azt sem tud
ták mer-re meneküljenek. Mi 
pedi,g kfuasználva az alkalmat, 
gyorsan visszavonultunk, 

Nyolc ütközetben vettem 
részt, míg ugyancsak Zilah 
alatt román fogságba estünk. 
Mivel órizetünkre nem nagy 
gondot fordítottak, megszök
tün.k és faluról falura bújdos
va hazamentünk Aradra, ahol 
hamarosan megalakítottuk az 
Ifjú Ma011ar Kommunistá.k 
Szövetségét. S7.övetségünk il
legálisan működött. - 1921-
ben - ekkor már 86 taggal 
rendelkeztünk - valaki besú
gott bennünket a román ható
ságoknak, akiknek sikerült ve
lem együtt mintegy 60 ifit le
tartóztatni. Előbb büntetőtá
borba, majd onnan a szebeni 
sóbányákba kerültünk, 

A sóbányából 18 hónapi 
kényszermunka után engedtek 
haza. Mondanom sem kell, 
hogy Aradon elhelyezkedni 
nem tudtam. Még fizikai mun
kára sem vettek fel. Mivel a 
semmittevésből nem lehetett 
megélni, jobbnak láttam kere
ket oldani. 1925. októbel." 6-án 
átszöktem a határon Magyar
országra . . .  

A 22 éves Fábián Tibor, az 
egykori vöröskatona, akinek 
érettségi volt a ke?..ében, 
,,örült", hogy Horthyék Ma
gyarországán pályamunkás
ként dolgozhatott a MA V-nál. 

�Uf:YAR VA!i!TT'U� 
19611. APalUS K. 

Tisztasági őrjárat a J,udapesti személypályaudvarokon A legiobb 
üzemi konyha A na,pokban meglátogattuk 

I 
gondot _leh�tne _f�rdítani 

a budapesti személypályaud- WC-k tJ.SZt.a.ntartására is. 
varokat, Látogatásunk célja • 
az volt, hogy - az utazókö- Dél, p6lyaudvar 

a Meglepó az is, hogy bár ápri
lis tisztasági hónap a vasút
nál - egyetlen olyan plaká
tot sem láttunk a négy pálya-

A múlt év okthberében a 
szakszervezet köZIIOtttjában 
országos konyhavezető! �tte
kezleten határozták el, hogy a 
jó minőségű élelmezés '8 a 
nyersanyag forlntnonnatfvAk 
betartása érdekében ,ersenyt 
indítanak az üzemi konyhák 
között. 

zönség „szemüvegén" - meg
nézzük: tiszták-e a vá.róter
m.ik, a söntések, a pe-roMk. 

Nyugati p6/yaudvar 

A kora délutáni órákban 
indultunk órjáratunk e1sö ál
lomására, a Nyugati pályaud
varra. Ilyenkor még kevés az 
utas. Helyesen, ez:t az aT.Jral
mat használják fel a takarí
tásra. Ottjártunkkol" éppen a 
csarI\o�oan szorgoskodtak. A 
,,tírótennek kivételével - ahol 
az utasok elég sok szemetet, 
ételmaradékot. papírhulladé
kot „t.ermeltek" - rend és 
tisztaság. A vérótennekben 
gyakrabban kefüme . takarítarú 
és az sem árt,a,na, ha több 
szemétgyűj,tő kosarat helyez
n,én.ek, el 

Keleti pályaudvar 

Délutáni csúcsforgalom. A 
hangosbemondó szinte szünet 
nélkül tájékoztat. A váróter
mekben, a folyosókon és a pe
ronon a 'nagy forgalom ellem§
re is tisztaság, Pedig az uta
sok nem sokat töródoek a 
vasút tisztasági mozgalmával. 
A szemétgyűjtő helyett szíve
sebben dobják a pad alá a 
hulladékot. s a vonatablakok
ból is ki-ki csúszik egy-egy 
&sze,gyűrt papírszelet, A Ke
letiben azonban a nyeles la
páttal és seprűvel felszerelt 
takarítók állandóan cirkálnak, 
nyomban ii6szegyűjtik a hul
ladékot. 

A kül.ső vágányokon már 
nem tapasztalható ugyanez . 
Ott a papírhulladék mellett 
féktuskók, tömlők is hever
nek a sínek között. Nagyobb 

Az indulási oldal peronját 
éppoo tatarozzák. Ilyenkor el
kerülhetetlen a por, a törme
lék. Ezt azonban a munka be
fejezése után mindennap &z
szetakaritják. A váróterem ki
vételével az indulá5i és él."ke· 
zési oldal helyiségei tiszták. A 
várótermet, ahol a büfé miatt 
sok utas megfordul, többször 
is meglátogatbat.ná a takarító 
személyzet. 

Az is feltűnt a Déli pálya
udvaron, hogy a vágányok 
közti peronok elhanyagoltak. 
Az I. II. és a III. IV. vágány 
között több helyen tócsákban 
áll a víz, nagy a sár. Még a 
n•yári forgalom előtt ráférne a 
javítás. 

Budapest-Kelenföld 

A pályaudvar méreteihez 
képest óriási forgalmat bonyo
lít le, különösen a reggeli és 
az esti órákban. A vág.inyok 
közti peronok tiszták, gondo
zottak. Annál elhanyagoltabb 
a váróterem és a jegyyáltó 
csarnok. Mint mondj:ik. eIJi11ek 
az az oka. hogy kevés a ta
kruitó személyzet, a kapusok
nak pedig a nagy forgalom 
miatL elég a peront és a vágá
nyok körn)-ékét rendben tar
tani. 

A négy pályaudvar közül a 
kelenföldit találtuk a legelha
nyagoltabb állapotban. A 
problémák megoldásán azon
ban a közönség nevelésével is 
lehetne segíteni. Kelenföldön 
is van hangosbemondó. Azt 
azonban sem most, sem más
kor nem hallottuk. hogy fel
hívták volna az utazóközön
ség figyelmét az állomás tisz
taságának, rendjének megőr
zésére. 

Ez a megálJapítás a többi 
pályaudvarra is vonatkozik. 

udval."on. amely felhh·ná az 
utazóközönséget a fokozott 
tisztaságra. 

Az igazgatóságok 
egymás közti versenye 

Az 1959 január é8 február 
havi eredmények alapjá.n az 
igazgatóságok helyezés! sor
re-ndje és •;0-ban kifej{?zett 
teljesítménye a következókép
pen alakuU: 

Janu6r 
1. Pécs 
2. Szombathely 
3. Miskolc 
4. Budapest 
5. Debrecen 
6. Szeged 

Febru6r 

85,420,,. 
82,92% 
81,25°.'o 
70,83% 
67,j0°io 
48,33"/• 

1. Pécs 92,92"'• 
2. Budapest 92,08% 
3. Debrecen 87,08% 
4. Szombathely 82,50% 
5. Miskolc 77,500/o 
6. Szeged 55,83"ío 
(Megjegyzés: a •, o-ok az 

összteljesítményt jelzik ha az 
elérhető legjobb eredményt 
100%-nak vesszük.) 

90 konyha dolgozói vetél
kedtek az első helyért, no meg 
a 6000 forint jutalomért. A 
,·erseny feltételei között rte
repelt pl. a változatos étrend, 
kiváló minőség, az egészség
ügyi szabályok bet.artása. 

A versenyben ttz első ltet11d 
Pécs á.llomás üzemi ko1t11'há.ja 
szerezte meg. Dicséret illeti 
Já.v01' l\fihály konyhafőnököt 
és Berta István-né főoszai!mm
nőt, akik fál."adságot nem ;,s.. 
merve munkál'kodna:k azon, 
hogy a dolgozók a lehető leg
jobb ellátásban résu«illjenekl 

A jó hír hallatára vasu1:a� 
saink örömmel kö.szöntötték a 
konyha dolgozóit. 

Leiti Ferenc 
Pécs 

Pályázati felhívás 
A szakszervezet kultűrne,•elési osztálya a IX. vasutasn3.it atkalmi• 

b61 Budapesten Jsmét megrendezl az Országos Vasu\as Képz6mQv'1-
szetl Kiállitast. A klállitáson képz6mü,-észetl köreink tagjai, Unyl
vasutasok, nyugdíjasok és családtagjaik vehetnek réS2t, maguk kfsU• 
tette festményekkel, graítkal munká,·al, szobrokkal és dombormíí,ek• 
kel. A mtlveket u;;!, július z;,-tr kell eljuttatni a kliillitáa ren�i 
bizottságához (Bp., vm., NépszfnhAz u. �-) 

A szocialista. realista képzömúvészet fejlesztése érdekében a szak• 
szervezet elnöksége pályázatot hirdet: 

a) · a vasutas dolgozók mai életét bemutató festményekre, azo► 
rokra, grafikai művekre: 

b) szabadon választott témakörben festmények, grafika!, G20ltrá
szatl és más ipar-, népművészeti alkotásoJ..:.ra. 

A pál�•ázali és a ldállltás célja: bemutatni a vasutas önte�llenJ 
művészek legjobb alkotásait. Tovább erösfteni a képzi5m'1vészet! kilréllr 
munkáját és széles körben kutatni az új tehetségeket, tejltsztenl dot• 
(lozóink k�pzömúvészet iránti érdekl<'Sdését, honáértéaét. A klllttltáso• 
részt vehet minden vasutas dolgozó és caatlidtagJa, függetlenül attól, 
hogy tagja-e Yalamely képzómú,•észet! kömek, vagy sem. ,. _ . 

A klállltásra bek(l!dött alkotásokat neves képzöm0vészekb61 '111 
bizottság fogja elbírálni, 

Szocialista verseny Ruso,ceés llegyes/,a/o,n 
állomás dolgozói között 

A •i.állitá• pályadijai: 
Am.at6rmu.nk.ikná1, festészetben: L dij: 

D, dlj: 
m. dfl: 

1- Fi 
IIG Ft 
, .. Ft 

100, Ft 
Számos határállomás után a 

I 
közleked.és11,ik megjavítása a. 

közelmúltban Hegyeshalom és fut•ardkmán11ok időbeni feldol
Rusovce állomás dolgozói is gozá.sa. és átadása, valamint a 
határforgalmi versenyt kezde- m1íszaki és lkereskedebmi 

szobrliszatban: L dfj: 
11, dij: 

DL dlj: 
grafiktban: I. dfj: 

u. dfJ: 

HO .Fi  
IOO Ft 

g{MI Ft 
llllO Ft 

ményeztek hián11osságok csökkentése. 
1 A versenyszerződések rögzí- A versén11 l!rtékelése 

tése előtt a két állomás veze- negyedévenként történik. A 

tói és dolgozói tanulmányozták g11őztes állomás elnyeri a. 
a munka megjavításának lehe- budapesti és bratislavai terii.-

I töségeit, A sza.kszen•ezet kez- letl bizattság és igazgatóság 
deményezésére termelési ta- 1:örös vándorzászlaját a ule 
nácskozáson vitatták meg a j<Í>'Ó pénzjutalommal. 

Hh•atisos múvégzeknéJ 
festészetben: 

szobrászatban: 
Ujú.!ág-i munkák dfjai: 

L díj: ltoO Ft 
n. dfi: 100 Ft 
L dfj: 1800 Ft 

II. dfj: 100 Ft 
L díj: �00 Ft-11ak 

Dlerfelel6 tiir(Yi 1111:1110.,;,, 
D, díj: ISO Ft-nalr. .1 

meirfelelil túgyt jutato-. 
DL d!j: lot Ft-nak 

megtelelö tá.rui jutaloa. 

javaslatokat. 1 Ba.nka Jó-t 
A vasutasok Szak$ZerTeze�e'lt 

kultúmevetésl osztálya 
A szerződés megkötése elótt 

kéUhónapos próbave,-senyt ren
deztek. Már ez is sikerrel járt. 
Min.dkét állomá.s0n javult a 
menetrendszerűség, jelentósen 
lerövidült a számadás kezelé
sek és a vonatátad,1sok ideje, 
javult a dolgozók kapcsolata. 

A szerzódést a begye6.hal
miak az MSZMP kongresszu
sára való felkészülés, Rusovce 
álomás dolgozói a cseihszlovák 
szakszervezetek kongresszusá
nak tiszteletére indított ver
seny jegyében március 21-én 
kötötték meg. Célkitűzés: a 
tehervonatok menet·ren.dszerű 

KÖSZÖNET 

Az ócsai vasútállomás dolgo-
zói az alábbi levelet kapták: 

,,Most. a. tél elm últá.val en
gedjék meg, how az utazó
közönség nevében köszönete
met és elismerésemet fejezzem 
ki azért a gondoskodásért, 
amelyben minket a. zord hi
deg idő alatt -részesítettek. 
Igazá.n jóleső érzés fogta el 
az ut=kat, amikor má.r haj
nalban is kellemes meleg váró
te1'em fogadta őket. Fig11el
m<!sségük egyúttal igen has?
MS n.épnevelő munka is volt, 
mert növelte a vasutasok i-rá.nt 
érzett megbecsülést és azere-

Az új nyugdíjtörvé ny egyes pontja.inak ismertetése 
Az árroellátás összege 

l 
gozó, továbbá a meg-halt 
nyugdíjas szülőjének, valamint 

Az árvaelláitás összege ár- nagyszütőjének abban az eset
vánként az övegyi nyujdíj 50 

1 
ben, 'ha öt a dolgozó, vagy 

szá2aléka, de legalább 175 nyug�jas halá½ít megelőzó�n 
forint, annak az ál."vának egy even . át egeszen. vagy tul
pedig, akinek mindlrét szülóJe nyomó reszben eltartotta és 
meg.halt, az özvegyi nyugdíj t�rtásra , �öteles és képes hoz-

érné el az árvák résxére e2t 
az összeget kell me(Oállapí• 
tani. 

Caaládi pótlék 

100 S2ázaléka, de legalább 250 zatartozoJa runcs. 

Családi pótlék a nyugdíjat 
gyermek•�. mostohagyermeke, 
örökbefogadott gyermeke, ne
,-elt gyermeke, testvére és 
unokája után a munkaviszony
ban álló dolgozók családi pót
lékára vonatkozó feltételek.kel 
és összegben illeti meg, 

forint. 
Azt az árvát, akinek életben 

levő szülője rokkant, az árva
ellátás szempontjából szülőt
len árv.ának kell tekint.eni. 

Az árvaellátás szempontjá
ból szülótlen árvának kell 
tekinteni azt az árvát is, akit 
életben levő szülője eföagyott 
és róla nem gondoskodik. Az 
árvaellátás és szülótlen árva 
részére járó árvaellátás közötti 
különbözetet a szülőtől be 
kell hajtani, ha gyermekének 
eltartására képes. 

Ha az árvaellátásra jogo;;u]t 
mostohagyermek után a vér
szerin ti szülő tarbtsdíjat fizet, 
ezt az árvaellátásba be kell 
számítani. Ha a tartásdíj ösz
szege több1 mi nt az árvaellátás, 
az árvaellátás . folyósítását 
szüneteltetni kell. 

Szülói nyugdij 

A szülői nyugdíj a szülő, 
illetóleg a nagyszüló rokkant· 
ságának tartan1ára jár, 

A szülói nyugdíj összege 
azoo1os az özvegyi nyugdíJ 
összegével. Ha több szüló, ille
tóleg nagyszülő jogcsult nyug
díjra, a szülói nyugdíj a jogo· 
sultakat egyenló arányban 
illeti meg. 

Családi pótlék arra a hó
napra jár, amelyre a nyug
díjat egészben, vagy részben 
folyósítják:. 

Házastárai pótlék 

Az ellátások összefüggése Az az öregi;égj és a rokkant
sági teljes, vagy �yug-

Az özvegyi nyugdíj, az árva- díjban 1."észesü16 nyugdf.ras 
ellátás és a szülői nyugdíj jogosult házastársi pótlékra, 
együttes összege nem halad- akinek nyugdíja a 850 fenn• 
'.1atja meg az özvegyi nyugdíj tot nem éri el. 
kiszárnításnáJ alapul vett A házastársi pótlék olyas 
nyugdíj 12� százalékát és nem házastál."s (élettárs) után já:r, 
lehet több 3500 forintnál aki 

Ha a hozzá.tartozók nyug- a nyugdljemal együtt éJ. 
e.l:látá.sának együttes összege havi 360 forintot megha!acU 
a fentebb említett 125 száza- keresete (Jövedelme. � 
lékos értéklhatárt meghaladná, mncll és 

tetet. Szülői nyugdij jár a rok-
a nyugeT!átásokat -- az öz-

1 

· a nyugdíjas halála esetén „ 
vegyi nyugdíj kivételével - vegyi nyugdtJra lenne � 
arány�n csökkenteni kell, sult. 

_Kfoánunk tová.bbi jó mun-
j 

kantsági ny�g�ijhoz szü�es 
ká.t a va.suta.a elvtá.rsaknak." szolgálat! tdo megszerzese 

_ ,. , után, vagy üzemi baleset, 
• Torök Janos I illetőleg foglalkozási betegség 

Ócsa következtében megihalt dol-

Ha azon�an az ,  árvaellátás 

1

• A hb.astárai pó$lék arra a 
ennek kovetkezteben a 175 hónapra jár, amelyre a nyu:,, fonntot, illetöJeg szülőtlen ár- díjat korlátozás nélkül foly6" 
\-a esetében a 250 forintot nem sítják. 
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Az alapszervezeti választások előkészítéséről 
Április 15-én megkezdődnek 

az a!ap.szer\'ezeti választások. 
A választások kilszöbén azzal 
a céllal látogattunk meg két 
szolgálati helyet, hogy meg
nézzilk, hogyan készültek fel 
a sza:kszervez.et életében olyan 
jelentős eseményre. 

<lányban legépelcette a _biza!- \ ságba. Györe József SZB-el
miak, a jelölő-bizottság, a ja- nők, idős munkás különben is 
vasolt új vezetőség, valamint hallgatag ember. Ahogy ké-
azoknak a névsorát, akik sza- sőbb tájékozódtunk a beszá
vazati, illetve csak tanácsko- moló elkészítésénél az lesz az 
zási joggal vehetnek részt a egyik probléma, hogy a mun
választ.áson. Ezek a papírlapok káról nem sok lesz a számot 
azóta megtalálhatók a felvé- adni való, hisz.en a szertárnál 
teli épület hirdetőtábláján, az döcög a szaks:r.ervezeti munka. 
oktatót.eremben. Taggyűlést régóra nem tart.ot-

Kiosztották a nyereségrészesedést 
az üzemi válla la toknál 

Ilyen kalauz is van 

Március 9-én a békéscsab4-
dombóv.ári sebesvonattal utaz
tam. Az e6ész szakasznak fel
tűnt a _jegyvizsgáló példamu
ta-tó magatartása. Mielőtt a 
vonat befutott volna Kűikun-
halasra., felhívta az utasok fi
gyelmét hogy ha valamilyen 
felvilágosításra van szilkségi.ik 
a menetrendclel. vagy az át
szállással kapcsolatban, for
duljanak bizalommal hozzá, 
készséggel felel minden kér
désre. Az is jólesett. hogy a 
leszállásnál a lépcsőnél állva 
mindenkinek segítséget nyúj
tott. 

Az önálló elszámolasi egy
séget képező, önálló anyag
és önköltségi tervvel rendel
kező valamennyi MA V üze
mi vállalat n}•ereséggel zárta 
az 1958-as esztendőt. A kor-

mányrendelet érteln1ében az 
év első negyedében valameny
nyi vállalatnál kiosztották a 
dolgozóknak a nyereségrésze
sedést. 

�"- nyeres�grészesedú megoszlA.sa a k{h1etkezö: 
AW aiadeuli tud a iálasztásról . . .  

Az írru;os propagandával el- tak. A szakszervezet propa-
• Vállalatonként 

kif. összeg 
Ki!izetett 

munkil.nap 
13,8 
15,"i 

Az élüzem címmel kitilnre
tett Budapest-Vizafogó állo
máson április 15-én tartják a 
v-e2ető,ségválasztó taggyú1ést. A 
IIZllksz,ervezeti bizottság 
él.én Győri István SZB-elnök
kel - már márciusban hozzá
fogott a v-álasztás előkészíté
lléhez. 

Helyes volt az előrelátás, hi
szen a választás előkészítésé
vel egyidőben olyan font.os 
feladatot is meg keMe<tt ol
dani, mint a kongresszusi ver
iseny srerve.rese. !hogy csak a 
.legfőbb tennivalóról szóljunk. 

Elsőnek a bizalmiakat é.s a 
jel.öió-bizotcságot választották 
meg_ E:rutár. a pár1 vezet&sé� 
gel és a szolgálati főnökökkel 
közösen megbeszé1'ték. kiket 
tarta-nak alkalmasnak a meg
'lrálasztásra kerülő héttagú 
szakszervezeti bizottságba. A 
hizalmiakon keresztül meg
hallgatták a dolgozók vélemé
Jtyét is. 

Következő lépésként a szak
aerve:r.eti bizottság töbi> pél-

érték, hogy az állomás 69 szer- ganda- és politikai nevelő- f:"!!
r 

Jjjj. °'tiv. 
vezett dolgozója között egy munkája pedig úgyszólván is- Dunakeszi JJ. ov. 
sem akad, akj hetekkel a vá- meretlen fqgalom. srolnoJ<I JJ. tJV'. 
la�w\s elöJ� ne tu�� "'.olna, Ez a helyzet a székesfehér- �!�!f�r\ti•.A;�· ";tkor la_:l�á!t vezetosegvalasz- vári szertárnál a vezetőség- szombath„1y1 Jj. OV. to taggyulei:':1ket, s 'l:iket java- választó taggyűlés előtt. Az a Székesfehérvári JJ. OV. 
�Inak _az. '-;l v�etoségbe. A véleményünk, hogy sántít a �f��M;ö•bv�Urögyártö 0\7

• 
J� előkeszt�es so_r�n _egy _dolog- budapesti <erületi bizottság- vuanyagjavít6 uv_ ro!,. a. b:5zamolo 1dobem elké- nak az az értesülése, mely 

1 

szitesero_l azonban m�feled- szerint itt L� jól halad a Yá- A 11 üzemi vállalatnál te-
�:��1/

letve az utolsó hétre lasztás előkészítése. hát több m'nt 15 millió fo-

. . .  és ahol jóformán senki sem 

Nem fogado,t ilyen kedvező 
kép a székesfehérvári =r

tárn.ál. Hamar kiderült, hogy 
még semmiféle előkészületet 
nem tettek a válasmás érde- j kében. Még a bizalmi válasz
tások pontos időpontját sem 
tudta közölni az SZB--elnök, 
sőt azt sem határozták még 
el, hogy 3 vagy 4 bizalmit vá
lasszanak-e. 

Arra a kérdésre sem kap
tunk választ. hogy k,iket java
so1nak a szakszervezeti bízott-

Alvók a vonaton 
tjjel. A vagon lágyan ringat s a, 
kerekek monoton kattogása 
a.z utasokat álomba rázza. 

Egy férfi az ablak mellett ököl-
s könyökre lehajló fejjel alszik -
lcívül szürkén vonul a magyar sík. 

Mellette munkáskiilse )11 a sszo-ny 
hátracsukló nyakáról gabancos 
fejét himbálja s olykor a padhoz 

kopvintja egy-egy nehezebb taktus; 
alszik az éjjel, alszik a vagon. 
Sziporkák csusszannak az ablakon. 

Jó módszer a munkavédelmi tanfolyamoknál F;jjel. Messziről szemafor-lámpák 
fenylenek - zöld mezők. piros holdak -. 
S lenn a kerekek csikorognak. A szaks:r.erveooti aktivisták I kai ismereteit, még nagyobb 

kép?.ése elengedhetetlen felré-- éberségre hívták fel figyelmü
tele a balesetmentes szolgálat ket. 
kialakítá$.állak. Ennek érdeké
ben számos szolgálati helyen 
szervezett esti tanfolyamot a 
budapesti területi bizottság. 

A szakszerve:r.eti bizottságok 
az esti tanfolyamok szervezé-
Béj; helyesen látták el. Külö
:nösen dicséretet érdemelnek 
a Keleti ftlt. és a Nyugati Mű
smk:i. Kocsiszo'[gá.lat munkavé
delmi felügyelői, akik öntevé
kenyen az aktívák tanfolya
mára a csoportvezetőket. mű
vezetőket és a reszortvezetó
ket is be,'ooták. Ezzel a mód
szerrel felfrissítették a mű-
1zaki ve:retók biztonságteclmi-

Bátran aktivizál,ták a fiata
lokat is. A tanfolyamokon a 
hallgatók elmondták észrevé
teleiket, valamint azt is, hogy 
milyen segítséget várnak a 
műszaki ve:r.etéstöl a mozgal
mi srervektól. A tanfolyam 
hallgatói követelték, hogy 
rendszeresftsék az állandó to
vábbképzést. 

A. területi bizottság felada
ta, hogy a helyes kezdeménye
zéselrnt minél cöbb szolgálati 
helyen bev=se. 

Doma Sándor 

Megkezdték a vasútvonal építését 
a Balatonban 

Mint már hít-ül adtuk, Bala
tonkenese és l"ű.zjő között a 
hegycsuszamlás Yeszélye miatt 
mintegy 3-3.5 kilométeres 
szakaszon a Balaton medrébe 
helyezik a vasútvonalat. a 
parttól 80-120 méterre. A 
nagyszabású építkezés előké
uületei már megkezdődtek, 
az úszó-kotrógép munkába 
áUt. A nyomvonal mentén 
ugyanis ezzel távolitják el a 
Í-ápos, iszapos lerakod.ist. 

A töltés alapjául szolgáló 
termésj;.őből mintegy 400 OOO 
köbmétert használnak fel. A 
1 50-200 cm magas terméskő
töltész•e lke'liil az ajlyazat. A 

3.5 kilométeres szakaszon öt 
Átereszt, a Balaton felőli ol· 
dalon pedig több hullámfogót 
építenek. 

Az új vasÚitvonal és a part 
közötti lápos, nádas te1iiletet 
az építéssel párhuzamosan 
feltöltik, mert a tervek sze
linl a műutat is áthel>•ezik a 
vasúi mellé. 

Az új vasútvonal Fílzfőfü.r
di>nél éri el a jelenlegi vona
lat. Fúzfófürdő állomás arcu
lata is megváltozik. Új feh·é
teli épületet építenek, amely
nek környékén sétány és park 
is létesill. 

-------.... ---,..........---� .... " __,_  ...... _ .. .,. _  ... _...,_ ...... ...-....... --

A Tanácsköztársaság emlékezete 
Bensőséges keretek között 

I 
Tanácsköztársaság idején részt . 

!inn.epelték meg a Lanti,!er vettek a Vörös Hadsereg har
Jármújavitő dolgozói a Tanács- caiban, mint az akkori István
köztfrsasag kikiáltásának 40. tetki Főműhely dolgozói. 
évfordulóját. Az ünnepségen Gol!er 

Az lizem zsúfolásig megtelt 
kultúrtermében szeretettel 
fogadtak és láttak vendégül 
130 veterán harcost, akik a 

László párttitkár és Veszelet 
József. a partbizottság tagja 

1 

mondott beszédet. A veteránok 
az üzem dolgozóitól emlék
plakettet ka::;>tak ajándékba. 

A roppant férfi nyújtózik egyet, 
homlokát a hűs üveg1iez n'lfOmja 
és - ránéz a szelíd,, jó asszonvra. 

Valaki sietve pakolni kezd, 
dünnyög magában. csomagot rendez, 
s elmegy gyorsan; aztán újra, csend leaz . . .  

Fazekas La;icM 
Központi Nyomtatványtár 

Úi ítási előadók versenye 
A Közlekedés- és Postaügy' utólkalkuZá.lt eredmény 228 132 

Mini.sztériwn a múlt esztendő- forint. 
ben--meghkdette a,.,.,11;ítá,;� -elő- Az oruágoe verseny, értéke
adók versenyét. A pécsi ;gaz- lése során dr. Marton Aladár, 
gat66ág érdekelt dolgozói szi- a pecsi igazgató&ág anyagosz
vesen fogadták n versenyt és tályának újítási elöadója I. 
eredményeikkel sem vallana!,; belyezést és 350 forint juta!
szégyent. mat, a dombóvári fűWháznál 

A be1t11újtott java.slatdk szá- Pípus Györflll I. helyezést és 
ma 71,4 százalé'kka.l, az el- 400 forint jutalmat, a 
fogadott javaslatok szánna 30,4 dombóvári pft-nél Katona. 
százaLékkal, �níg a. bevezetett Lajos I. helyezést és 400 forint 
javaslatoké 25 százaLékkal I jutalmat kapott. Ezenkívül 
nw.gasabb az előző évinél. Esz- még három doLgozó ért el II. 
mei alapon az elfogadott helyezést az igazgatós.i,g terü-
gazdasági eredmén·yek ösz.. j letén. Várnai László 
szege 323 7:33 forint, míg az Pécs 

__ ... ., 

Egy levél és a válasz 
A LEVÉL 

,.Tisztelt Állomásfőnökség! 
Nag_vkálló. 

1958 december 30-án jegyet valtottam Budapestre és 
96,60 forintot fizettem. Ezzel s·zemben csak 78,40 forint értékű 
jegyet kaptam kézhez, amelyre a kalauz hívta fel a figyelme
met. A vonaton emiatt 37,40 forintot kellett fizetnem. 

Kérem az Önök által elkövetett károsodás miatt a 37,40 
forintot kitevő összeget cimemre megkilldeni szíveskedjék. 

Koós Anna 

. . .  ÉS A VÁLASZ 
Bp., XH., Istenhegyi út 20 e." 

T. Cím! 
Levelére értesítem, hogy a pénztárost az okozott többlet

kiadás meg!izetésére köteleztem. Nevezettel a különbözetet 
postára adattam. Állomásfőnök. 

(Amennyire helytelenítj-ük a téves jeg11kirJ.dást, annyira. 
helyesnek tartjuk és üdvözöljük a glfOTS és megnyugtató inté;;
kedést. A uerk.) 

Pályázati felhívás 

1 

1 '4G 872 Ft 
2 513 100 Ft 
2 118 149 Ft 
2 488 427 Ft 
Z 458 698 Ft 

833 905 Ft 
656 200 FI 
8i4 020 Ft 
265 OOO Ft 
7:.6 OOO Ft 
500 OOO Ft 

21 !> 
u:; 
20.1 
14t4 
L0„8 
?] 8 
1:51 

13,77 
11,62 

rint kerillt felosztásra. A múlt 
évihez viszonyítva különösen 
a Szolnoki és a Debreceni 
Járműjavltónál emelkedett a 
kifizetett összeg. Tavaly Szol
nokon 9.5, Debrecenben 10.5 
napot fizettek. A legnagyobb 
visszaesés a Szombathelyi Jár
mújavitónál. valamint a Gyön
gyösi Kitérőgyártó ÜV-nél 
mutatkozik. A tavalyi összeg 
Szombathelyen 20.5. Gyöngyö
sön 22,4 munkanapra eső bér 
volt. 

--- · • • ---

F E 1� D Í \' Á. S O K 
1 Azok a bajtársak. akik az 1919-es 

václ va�útépitö e�rcdbcn szolgál
tak es Dréget:vpalank, Hont. Hld-

1 vég térségében részt vettek az 
Ipolyon áiketéi csehszto,•ák inter
venciósok elleni harcban, kérem 
közöljék cimfiket: osi�neg FPrenc„ 
Budapest. ·v1n .• Rákóczi út 19. 

Kérem Bánk.úti Antal Cs zsoldos 
József l\1AV dolgozókat, akik 1939-
ben a Sz:encl Felsökereskedelmi 
Iskolában érettségiztek, hogy a 
Pozsonyban tartandó 20 éves érett
ségi találkozóra való meghívás vé
gett ltözöljék címilket: dr. Foga• 
rassy I.siszlóYal, Bratlstava-Pett
zaUca, Iske-rnikovi ullca 11'1 

Cseh• 
szlovák.la. 

Említést érdemel, hogy mi
lyen féltő gonddal őrködött a 
tisztaság felett. Ha valaki sze-
1netelt. nagyon udvaria,;an. de 
határozottan kérte, hogy uta
zótársai érdekében vig}"ázzon 
a tisztaságra. Nevét nem akar
ta elárulni, mert úgy látszi'k, 
nemcsak udvarias. de nagyon 
szerény is, mégis sHÍ:erült 
megtudnom így ide is írom: 
Hegyi Fe1'enc. 

Stern Ernö Budape;;t 

- • -

Csőszkunyhó vagy őrhely ? 

A napokban SzékesfehéT
t:árra utaztam. Ahogy Pol
gárdi állomást elhagytuk, az 
ablaiknál eddig csendesen álló 
Ciúcska ujjongva megszólalt: 

- Nézd, anyu, milyen érde
kes házikó van ott. A tetejét 
11gya1iúgy körülraktá'k téolák
kal, mint a mesésköni,vben 
van. 

A fiúcska mamájával együtt 
én is kinéztem az ablakon, ts 
megdöbbenve láttam, hogy a 
házikó nem más. mint Pol
gárdi állomás egyik váltó

kezelő őrhelye. 
A következő napokban újból 

arra jártam. Leszálltam az ál• 
lorná.son és a következőt tud-

1 L b � tam meg a cséiszkunyhóhoz 
Mi van a Hivata os ap an . hasonló váltókezelői őrhely-

A Hivatalos Lap tartalmából 8 
ről. Idestova tíz éve építet

szakszervezeti bizottság és a do!- ték Polgárdi állomás dolgozói. 
gozók figyelmébe ajánljuk az ideiglenes jelleggel. Az épület 
alábbi rendeieteket: azóta is ott áll az időjárás vi-
5;�:!�

b6
�.\nf�!.f;

9
1t,:•9·ki,�:u szontagságaitól megtépázva. 

Igazgatási szo!gúlatnúl. Oldal:H kukoricaszárral l'ak• 10� 9�2fl959. 1.1.. Az -�- Va�úti ták körül, rozoga tetőzetét peyj1�t.;::e�ég,"6liaJu1SI Uta.s>tas meg-
dig téglával rögzítették. 

n:1�
6 �f/;���1/

1,t,:.;,,.:St�; ����: yajon �eddig_ csúfoskodi� 
zók municabérénel< bekö,·etelése. , meg ez a takolma.ny a balatoni 

11. •zámb61: tos 7ö3/19ö9. 1;2. e. fővonal mentén? 
f.1���� 1!�ef;;�\t�•�t.he�gozall 

Bognár Károly Tapolca 

Az Esztergomi PáJyafe-nntarti\sl Főnökség , .. 1. és vn. S2.akaszán rCC'1 

rendszerű, elavuU kttérök cseréje folyik. A munkát Szenczi Kiroly 
müszaki .töellenűr irányítja. Jó szen,ezö munkájának és a dolgozók 
áldozatkészségének tulajdonitható, hogy április f-e tiszteletére tett 

felajánlásukat március 27,én teljes!tettél<. 
(Szljjártó József feJT.) 

* 

a 1/L Országos Vasutas Fényképkiállításnt 

GoRer Laszló pirltitkár u ünnepi beszMet mondja. 
(Dorozsmai István felv.) 

A szakszervezet elnöksége 1959 októberében a vasutas :fo!okörök 
tagjai vasutas foto-amat6rök, nyugdíjasok és vasutas csaladtagok 
részvételével megrendezi a Ill. országos Vasutas Fényképkiállítást. 

Kbzvétell feltételei<: 
1. cooportban: fehér-fekete kép�k az alábbi témakörökb6! : 
t. vasutas dolgozók élete, munkája. szabad ideje; 
:?. ifjúságunk élete, múltja, jövöje: 
3. szabadon választott témák. 
Az ajánlott képeket 30Xf0 cm-es, de legalább 2tX30 cm-es nagys�g-

ban kell elkészíteni. 
D. csoponban: színes felvételek szabadon választott témakörrel: 
A legkisebb képméret 13Xl8 cm. 
Színezett, valamint az I. és a n. Vasutas Fényké.pkiállítá.eon bemu

tatott képek nem vehetnek részt a klállftáson. 
Az elnökség a kiállitás megnyitásakor a legszebb képeket d!Jaua. 
.4. kiálUU.sra ajánlott képeket 1959. szeptember 20--ig a &aakszen·e

z.etl központi kultűrnevelési osziályra (Bp., VI., Benczur utca 41) .,Fo
toklillltá•" meg-Jelllléssel kell hekllldenl. A fenti határid6 után érkez6 
képeket nem veszik figyelembe. 

A ldállitásra· beküldött képeket ismert fotómúvészekhöl és a szak
szervezet kép,1sel6lb61 alakult z•üri hfrálja el. 

A Vasutasok Szakszerveu.�nek 
11.u,túmevelésl ...Wya 

Abaliget állomú a Dunántúl egyik legszebb helyén f•lr.szilr.. �t,e 

több ezer hazai és külföldi túrlsta fordUI meg az 4llomáson. SaJnos, 
annak ellenére, hogy a villamosvezeték kb. 200 méterre hú.Z6dik, még 
mindig petróleumlámpával világitanak a vasutasok. A villamosáram 
bevezetésével egyld6ben megoldást nyerhetne az alagút 6s a viadukt 
vllágf�sa is. A megoldással csupán hA;vonta több ezer torlnfot taka• 
ríü1atnának meg, amit jelenleg a gazdll8ágta!anul ,•llig!t6 Júnpil< 

Ozem.a.uyagára és az örök b&lre költ a ,·a.�út. 
(Mez6 László fel,.) 



.f 

•i�n 
A balatonkenesei vasutas üdülő területén is 

táborozhatnak a fiatalok 
Lapunk március 31-i számá

ban tájékoztattuk a fiatalokat 
az üjúsági tanácsadó bizottság 
üdültetési tervéről örömmel 
közöljük. hogy a nógrádverő
cei sátortáborba szóló beutaló
jegyek már a bizottság rendel
kezésére állanak, s rövidesen 
megkezdődik a je€Yek szét

.osztása Az elosztásnál elsősor
ban a termelőmunkában, a 
1Szolgálat fegyelmezett, minta-
1Szerú ellátásában kitűnt fia
talok jönnek számításba. 

A nógrádverőcei sátortábo
t"ozá.s mellett a ba.Ia,tonkene
�ei va.�utas üdülő területén ís 
lehetőség nyílik táborozásra.. 
Olt azonban tereprendezési 
munkákat is kell végezni. A 

is felhívjuk a fiatalokat: je
lentkezzenek minél nagyobb 
számban az üdülő területének 
rendbehozására. 

Legfontosabb feladat az ál
lomástól az üdülőig vezető ho
mokos út rend\,ehozása. Ez az 
út az év nagy részében jár
hatatlan és ezért nehézséget 
okoz az anyagszállítás. Ugyan
csak sürgősen el kell végezni 
mintegy 500 folyóméter víz
levezető árok építését és több 
csőáteresz elhelyezésé{. A fia
talok áldozatkész munkája 
nemcsak meggyorsítja az épít
kezést és tereprendezést, ha· 
nem anyagi megtakarítást is 
jelent. 

terep rendezését és az üdülő- Befejezésül még annyit, 
helyen sorra kerülő építke- hogy a jelentkező fiatalok sz<\
zést nagyrészt társadalmi mára a területi bizottságok 
munkában szeretné az ifjú-

1 
szolgálnak bővebb felvilágo

r;ági fanácsadó bizottság meg- sítással A szervezést is ők 
valósítani. Éppen ezért ezúton végzik. 

Megkezdték 
a balatoni állomások parkosítását 

Új köntösbe öltözött 
Pápa állomás felvételi épülete 

A múlt év végén kezdték métgyújtők fölött olvasható 
meg Pápa állomás felvételi figyelmeztetés ellenére is elő
épületének tatarozáióát. Első- fordul, hogy a hanyag, fegyel
nek a peron tetőzetét javítot- mezetlen utasok a padok alá 
ták ki, majd tiozzáfogtak az dobják a papírt, az ételmara
épület kül�ő és belső falainak dékot. Különösen a délutáni 
festéséhez. Bár a téli hónapok- és az estJ vonatok indulása 
ban egy ideig szünetelt a mull-. előtt látni sok hulladékot a vá
ka, április elejére így is be- rótermek padlózatán. 
fejeződött a tataro718s. Többet !kellene tenni a tisz-

Az új ;öntösbe öltöztetett taság megőrzéséért. G11aUcrab
felvételi epület szinte ragyog ban kellene ellenőrizni a váró
a tisztaságtól. A tatarozással temneket és e hangszórón ke
egy időben szemétgyűjtőket is 

I 
desztül is !ehetne figyelmeztet

elhelyeztek a várótermekben ni az utazóközönséget a rend, 
és folyosókon. Sajnos, a sze- a tisztaság megóvására. 

. ......... -----

Síírített mozdonyfordulók a Szovjetunióban 
Az osznovai körzet mozdony

vezetői, akik a gőzvontatásról 
a villamosvontatásra tértek 
at, a föa•galomi.rányítókkal k'ir
öltve olyan módszert vezettek 
be, amelynek segítségével az 
eddiginél jobban ki tudjik 
használni az új tecnlh..ika által 
teremtett lehetőségeket. 

vasútvonal építését. 1963. é:v 
végéig az építők előtt a követ
kező feladat áll: 41 rrúllió köb_ 
méter föld elmozdítása, 840 km 
vágány lefektetése, 10 ,alagút 
fúrása összesen 10 km hosszú
sái;:ban, 

Elhatározták. hogy sűrített 
A k 

• 
grafikon szerint dolgozzák ki Szer esztőség Üzeni 
a mozdonyfordulókat. Ez a 
grafikon napi 925 km futást ír N:::gdlf�t�lier tö:;zlikö�� 
elő egy-egy villamosmozdony foglalkoztiLruk. Vllá.;l:osan megír
számára. A kezdeményező kol- tulc, ho!(V irat.a! nem veszte,k el 
lektivának ezt a magas muta- a nyugdíJhiva,talban, w11amint 
t' • ik ••1t "} ám 1 · az.\ IS, hogy nyugdíját a lurvény-ot lS s eri,1. tu sz ya rua. ben e!öirt időtől emelni folf!áU<:. A 

19?1'9. APRIUS JI. 

Jeg yzet 

Olyan rend van itt mint egy laktanyában - mondogratjá� 
ha irodában laleásban „katonás" a rend. 

Igen a 
O 

laktanyákban általában rend van és a pa;ttog61 
vezénys�vaktól függetelnül csend is. A rend és a csend leg
többször egyenlő a fegy8'emmei. 

Témánál vagyunk . . .  Fegyelem - ez az ami olyan gyakra.11 
hiányzik a vasutas laktanyákból. 

Azt hittük, hogy csak egyes helyeken �a71: e� Íflll, megruiz• 
tűnk hát több laktanyát is. Bizony nem mt�diJ? illik a vasu.ta., 
szállásra a rangos laletanya jelzői Sokszor kimé,etlenek a. hasz
nálói. Az éjféli vagy hajnali órákban érkező, szakaszok gyak,1111 
halottakat ébresztő zajjal rakják le a badog és faládákat, 
csapkodják az ajtókat, 'kurjongatnak. Nincsen�k tekintettel 
azokra, akik néhány órával előbb fáradtctn tertek mea • 
szállásra. 

Kis dolog. de nagy jelentőségű! úgy vigyázni a társr.i111 
álmára pihenésére mint a magaméra. 

Fegyelem az alapja mindennek. amelyből kölcsönösen 
fakad az egymás iránti kímélet. az egymástbecsülés, a rend 

és nagyon sokszor, de különösen éjnek id<ljén a laktanyai 
cse1td is. 

- Hann.lnc szárnyvonal épül 
Jelenleg KJnábau, eze.< az új bá
nya-, ip.aili és mezőgazdasági köz
pontokat kötik Ö$SZe a fóúlvona
LakkaL 

- lyf -

- Tanulmányi versenyre bivtOt 
a gödöllóle.k AsZ6d állomás dol
gozóit az új F 2-es utasítás ala
pos elsajátítása érdekében. 

_ l::lüzem-szint felett telJeúteto 
ték első negyedéves tervilkei Eger 
állomás óolgozód.. A forgalomnál 
különösen Bóta Sándor forga.tnl 
szolgálattevő, Ruz.slnszki András 
váltóőr és Kovác,s Jó-rsef vonat,. 
vezető tűnt ki, a kereskedelnti 
szolgálatnál LOVasl Imt<, raJctár
nok, sz. b. tag mutat példát. 

A Balatoni lntéző Bizottság 
Jnár a múlt évben hoz.záfugott 
a balatoni üdülőhelyek 11zépí
'ré:séhez. A vasút is kiveszi ré
sret ebből a munkából A na
pokban a 6. szakosztály ker
t.ésreti szakembereinek irányí
tásával megkezdődött a par
kok, sétányok csinooítása, bő
vítése. 

A napi átlagos futást 950-
1 

lee:utóbb hoizánlk ltill<lött Jevelé-
1000 km-re emelték. 1>e11 f�altakat a le"'1�tá-oz-,•tsb-idén 111em kevesebb, mint más- an VJSSzautasítju.k. V!.sszautasltju_, 

félmdllió virágpalántát és 250 Megkezdték a Szaján hegy- azo«at a s.erto ;..,; , ... ,. ., .,_ pot 

- Közel 100 OOO forint jutalom
ban részesültek az elmúlt év·ben 
Hó<lmezövásárhely dolgozói. Az 
élil1Jeltl ünnepségen hetvenen ka.P
ta.'k p<!n.z:Ju<Lalmat. Törökgyörgy 
Ernő kereskedelmi állomásf6nök
belyettes és K. Tóth János okta
tó-vez.énylO tiszt „Kiváló Dolgo
z,ó" Jelvényt kapott, öten KlváJó 
Dol,gozó-oklevélben rés.zesIDtek. 

- Az elsó vendégek május 

- A VIr tlsneletére szerve,e!t 
munkabrigádok versenyében há• 
rom ifjúsági brigád vesz részt a 
cellldömölki fűtőháznál. 

facsem,e,tét, cserjét, fGt1,yőt ül-
/ ségen keresztül az Aba/kántól n<!l•'ctllözö me<?fe<>.., ·· ,:krt. a.no.,_ 

tetnek � Tajsetig húzódó 702 km-es '::.O:!��á�!?:= �!;,,!: 

26„án érkeznek a szakszervezet 
korszerüsitett balatonboglári üdü
lőjébe. A beutaltakat többek kö
zött új motorcsónak, vitorlás vár
ja. 

- Távfütést vezetnek be Deb
recenben az új vasútállomáson él 
a \:'.áros központjában 1ev6 na
gyobb bérházakban. Már épltlk a 
csőhálózat számára az alagutat ae 
állomás vágányai alatt. 

A fürdöszezon kezdetéig Ba
dacsonv, Balatonarács, Bala
tonalmádi és Fonyód állomá
rok. területén kerül sor a par
kok rendezésére. Fonyód állo
más parkja a BIB segítségével 
készül. A parkooftással egy
időben ezeken az állomásokon 
- Fonyód kivételével - neon
tilágitást sz,ereLnek feL 

Ez a kezdet. A tervek sz.e
rlnt még az idén Balatonfüred 
és Siófok kap új parlrot -és 
neon világítást. 

Ugyancsak új parkok léte
sülnek a bécsi Világ Ifjúsági 
Találkozóig Sopron déli, Sop
t"on GYSEV, Ágfalva, Magyar
fatva, Hegyeshalom és Rajka 
állomásokon_ Ezután folyama
f<l6an sor kerül a többi határ
állomás csinosítására is. 

Az állomárok parkjadlban az 

Hévlzl Erzsébet engedélyes távirász-tanllló Kllbánya......Klspest Womá
son. Bár még fiatal vasutas, máris megelégedéssel látja el feladatát. 

(Kovács Géza felv.) 

Francia vasüias-labdarúgók hazánkban 
A hllsVétl ünr,..,pek alatt lk;ét A lkér<lést Allaln Andrénak. a Sopron'bon. Szombathelyen é.s :Bu

Jnérkőzé.at Já1.szott hazá.'lJJoban a Frarucia Va,;.utas Sportsrovet.se,g dai>esten részesülrtek. 
.franic1a vasUJt.as l,albd.axW{ó váloJla- Labc!o.1.rúgó Szalk.osztálya e.i:nöké.11€:0t Fernand Cheveannak a Fr.a..n.cia toti. A osapat miru:lllret mérkőzésen !,ettük fel. vasutas Sport.szrö,-etsé� ti1Jk;áránaJc. veresé\get S2lellve<iett. A S:wmbat- - Sajnos, ml nehéz helyzetben alcl egy évvel ez.előtt az usrc helyi Haladástól 2:0, a &ouroni vagyu,nüc - vá·'.aszolt.a. - N,Hun!k a technE<ai bizotisá,� ülése allkalVSJE-IJ61 pedig 2:1 arányban. profe=ionizrnu,; miatt nem köny- mából járt hazán'kl:>an, aa: ország-Hogy a francia vasutas váloga- nyű jó csapatot klalaJtitam. Ha szerte nagy ütemben folyó é>l)ltlk.,_ 1ott sdkáil( :kétessé tudta ten,,ti a egy amat.őr csapatban felszmre 2lés tün,t fel, Szombathelyi Ha.,adá:, gyöze!lil11ét lrerül egy-két tell� ját(;Joos. 
es végeredményben csak 2:0 ara- aZdkat men.ien m�khoz szip
tly.ú vereeé._� szenvedett. lel:kes pantJáik a prcxnicsapatok. A jlen
Véd!('ijátéOcu/lcna·k lrosz.ömet;k. Ez legi francia vasutas válol(atott nem 
a �- no ,,_ az azt meg- loépViselhet na,,o,oob JátéJ!reröt a 
előző :l!áras.otó utazás ooikat kivett magyar NB tn-as élcsapatdlmál. 
a csa..,atbó\ i'sY húsvét má.snal)1á.'l 

l 
Vé.,.oiil AllBin elnök, alki ezúttal 

• Soproni VSE-től Is ki.ka,i,ta.k. járt életében először Magyarorszá-

- Bá.Jhiulatos. oozy milyen S"Zor
galma.ss;, do�- a ma,gyar nép 
- mo.n.d,otta. - Amerre járrtun!k. 
mindenütt fe!tant a nagyméretű 
l.a,kásépltk>ezés. Budapestre pedig 
alig ism,ernd rá. olyan sz.éppé va
rázsolták a múlt év óta. 

Milyen játéker61 képvisel a fran- gon, eira,gad'tatáss&.l bemélt arról A csa.pat áptills l-én utazolt 
Ila vasuta., labdarúg6 válogatott? a ,-enrlJéglszeretetról, amelyben vi:ssza Francia<>n,-zágba, 

S P O R T H Í R E K  
Párizsban rendezték meg az 

1959. évi Ifjúsági vívó vllágbajnok
ságot. A férfi törben Kamuti 
László. a BVSC versenyz6j e a har
madik helyen vépett. 

- Két mérk6zésblll Alló Iengyel
orszllgl túnin vett részt a húsvét! 
ünnepekben a BVSC labdarúgó
csapata. A csapat Szceczinben 

• 5 :01 Torunban pedig 1 :0 arányú 
l;lflzellnet aratott. 

_, A dortmundi asztalitenisz vi
lágbajnoksigon Berczik Zoltán, a 
Vasútépfü! Törekvés Európa-baj
nok versenyzöje a férfipárosban 
Földyvel. a vegyespárosban ped1g 
Lantoo.néval v�gzett a bannadlk he
lyen. Bercziknek nagy része van 
abban 11!!, hogy csapatban a japá
nok mögött a második helyen vég
zett a magyar csapat. 

. 

A sportvezetők figyelmébe 
A• ut.óbb! n"'po,kban többen for-

1 
Juttatjék el az ilzemek és szolgá-

dultak felvllágosltásért a VIT jel- lati helyek KIISZ..Sporttelelooe.1-
vényszerző verseny�<lkel kapcso- hez. 
latban szak.sz.ervezetUnk <!s a Mivel a KISZ s;portblZC>ttságal 
SZOT sportosztályához. 1 

már megkapták a ven,eny:lcilrást 
és eredménylapokat, v.a.1a.mint: a 

A VIT-verseuyekröl a követke- Nép,sport április 13-i számában is 
zöket kell tudni: adott tájékoztatót a szabályokról. 

A VIT-versenyek négy sPort
t.gat foglalnak maigukban, fgy a 
Jelvények m�gsz.erzése egy ,·er
senyen nem lehetséges. Arra Va:J": 
SZU :-OSég. hogy a tömegsport-bi
zottságok az üzemek és szolgála
ti helyek sport.felelősei közösen 
a KISZ-<izervez<rttel <!s a sza.ksz.er-
vezeti blzottsággg,l rendezzenek 
mlnél löbb versenyt, hogy a 
részvevők telJes!thessék a VlT
verseny követelményeit� 

sporiveretéllnk máris muod<ához 
láthatnak. 

MAGYAR VASUTAS 
A Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkesztőség: • 

Budapest, VI .. Benczur utca u 
Telefon: 

a. Az USJC április 18-25 }J:özött Ami a versenyltlfrást <!s az 
Münchenben rendezi meg _a IV. eredménylapokat 1Ueti, a SZOT 
nemzetközi vasutas férfi sakkbaj- és a sz...'l.'<szeI":'-"ezet sportosz:álya 
nokságot. A versenyen dr. Bély nem rendel:keZlk a veraenyktirás
Miklós, Dely Péter. Kardos Ernő.

, 
s11 és �edménvt<nookka-1. E_:zt a 

Ci.goj Gyula és Alföldi László kép- Kl'>Z tcrilletl. lllelve megyei, Já: 
viseli a magyar vasutas színeket. rás1 és vá

� 5'Portblzottsága1 

42t-184 Ozem, 24-41. SB---00 
MegJelen1k havonta kétszer 

Szerke;zfj a szerkeszt.6 bizottság 
Terjeszti 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. vn.. Rákóczi űt 5f 

Szikra Lapnyomda 
F. v.: Kúlesár Mihály 

n.lstáJcat illeti. Eoes. a munkkban 
megós:cil.lt d<>]Jrozó n./lGcikel szemrben 
a krematótiuml mód-szert ajánlja. 
Ezzel 3!:aocsol.at'ban hadd lrdézzük 
emlékezetM:,e, ho,zy ezt a módszert 
a vilá.'!1:örténelemb<,n :ld,ug méJl 
csak <,gy ember merészelte alkal
mazn.i. Ezt az embert Hit!ernek 
hívták és JzyÚJölettel <t<>n<iol rá a 
� minden Jóérzésű embere. 

- Javul a menetrendszerúség a 
szombathelyi tgazgat6sá: terüle
tén. Januárban a személyvonatok„ 
oo.k 2,5 százaléka, a mwn,kásvo
nat.oknak 2 százaléf.<0 köz.lekedett 
késéssel. Februárban már csak 
1,7, illetve 1,4 százalék vo1t a ké
sés. 

Talléros Lajos Veresegyház. A - A Kelrtl pályaudvari vörös• 
h<ld>'l>E>Sti igazgató�tól l.�retet kereszt segélyhely az els6 két het 
kaptunik, hogy h.elyi,;ég p,rool'má-

1 
alatt 30 komolyabb és számoo 

Jtllkat rövid.esen rnel(O!<lják. Tudo- könnyebb esetnél nyújtott 6'eglt
rnásum,k �zerint a kérdéses helyi- ség,et. A közeljövőben széles!tL:, 
�ret már m.,,2 is ka,pták. Bognár a pálya,udvarl egé6zségügyi áJJo
Károly Tapolca. Mint ah<>itva.n ma. mások hálózatát. 
Sz új nvu�<!í]törvény e'!Y sor fon- _ 1\farJorie soulton angol-esztos Problemát orvosolt, s ezért perantó irónö előadó estet tar
n.a,e-v m�éi;.edésscl !o�9.d.tálk. Az tott április 9-en a budapesti iga.z-1s ��az. h()j{v vannaac még -pana- gatóságon, az Esz,perantó su.kkör fl'70" .... de a ió. vag:v P:l6S.Z nwinik.á- rendez..ésében tói ��- hogv a � meR'Qldásra 
váró problémá�,at núl:v,!n gyorsan _.......,... _ _ _  ,.. ... ........_ _ __. .,..___.._ 
sl.kerül me'!<)ldani. 

Bódogb l\fihá13-·, Dombóvár, Bán• 
ki .József _Budapr.st. Stern Ernő 
Budapest. Török János Ocsa, Letti 
Ferenc Pécs, dt", Horváth Károly Budapest, Llznen János Piliscsaba, 
Bognár Károly Tapolca„ Fenyős 
János Pusztavá.m, Deme János, 
Budapest. Tótka Károly, Szegeds Várnai László Pécs, Ug-lyai Sándor 
Miskolc, Négyesi Péter Budapest, 
Dobó Sándor Eger. Huszár József Budar,,e:.st. Debreceni Jj. dolgozó!, 
Kur.tcz József Kiskúnhalas. Hasz• 
nos Józ.sef Gödöllő, Törökgyörgy 
Ernö Hódmezővásárhely. Levelei
ket l<1PtllI1lk a:nyagához feHtasz.náll
JUlk. 

Fenyós J'-nos Pusztavám, Tótka 
Ki.roJy Szeged. Bognár Károly Ta-
polca, Aranyo� István Budapes� 
Panas,.uikat �luk. 

Lakásc:sere 

- Szép helyen. tlivonalon, Debre• 
cenhez 15 km-re fekvő 2 szvba. 
előszoba, honyha. m.osólronyha, 
'kamrás, állomásban levő lakáso
mat gyermekem egés� állapota 
miatt elcserélném Dunántúl bitr
melylk nazyobb he!Ylségében ha
sonlóért. vaJ!;y nem MA V lakásért. 
esetileg eEtV szoba össz!komfortos�. 
Címem : Na.�egyedi János. Boc5-
ka:v'k,ert áHoma:s. 

- Vasutas házban levlS JIJ. emeleti 
félkomfortos naJzy1Jnéretü (�ázos) 
2 szol'-A.s lrultá.sounat elereréln(>Jn e...oYSZobá,s na,.in-méretú fé.l<omtor
tos. lehetőleg Buda <liél!I részén levő nem sz,olg,álatl la!k:ásra, I. 
emeleti�. Cím: Aradi Sándor. BP. xm .. 1'Iautner Sándor u. 13'.5. Ill. 31. 

__ .. ,. 

Eredményes termelési tanácskozás 

- Tervet készltenek a Kelen
földi pályaudvar torgalmmialt 
megjavítására... Eszerint alu:ljáró
kat építenek és a -,et több 
s,..L-i.tben helyez.l.k el. A pályaud
var területét n"lfYobbítják, Bár 
az átépítést csak évek múlva �e•• 
d.i.k el, a környező kisaJátitásra 
szánt területekre nlár nem acl
naik építési engedélyt. 

- :ro korszerü motollkocslt ad it 
a lUAV-nak a Ganz-MAVAG-gyát' 
Július 31-lg. Az átadást ere<letl
le� szeptember vél:<!t"e tervet
t.ék. 

- 2.1 .millió forll\tOI lordltanall 
müszákl {ejleszt.ésre • ebben az 
esztendöben a. szomokf jánn1.1ja• 
,"itóoan. 36 új esz.tergag<!ppel, uni
verzális kerékesztergapadda•l, mo
dern síkesztergáxal, közel 150 
;ctsebb, nn:'D·obb megmunkáló 
géppel gyarapodik , Ozem. 

- Tizenkettedszer Qnnepeltélll 
az élil.zemséget a p�""Sl tgaz.gató
sag Távközlő é:1 Biztosftóberen-
dezési Fenntartási Főnökségének 
dolgozói. ElÖSZÖr 1954--ben nyerték 
el a .k::.tüntet6 cimet és azóta' is 
m-egőrtzték. 

- A sztráJkol6 me,i:lk6I vas,,. 
taso.k kivfvtáJt elsö g-yózeJmüket. 
Az állami vasu�ak vezetősége 
március 16--tól vissza-menőleg 16t8 
százalékos béremel<!st hagyott Jó
vá. Három másik na;cy mexikói 
vasűttAr.saság dolgozóin.ak sztTájk ... 
Ja még tart. 

_ Kivágódott a robogó n,ors
vonatt mozdony göztömlöje, 11 
Z'Sigmondi h"'�ván szolnoki vonat• 
fékező térdének csapódott. Z,sig
mondi zúzódással és csont.r� 
déssel került ké>rházba. 

- .Emeletes Diesel-vonat készül 
a kínai cindadói vagongyárban. 
A szerelvény két D1�1-mozdony-

Siófokon koi,á!bban - ahogy is ki akarják venni részüket a ból és négy emeletes vagonból 
az állomás vezetői elmondot- kcngresszus tiszteletére ki- �\�1y�;;-,X,t����t

n 

�!tet. 52'i ták - a dolgozók nem nagyon bontakozó versenyből vonat óránként 1� kilométere! 
hallatták szavukat a termelési , 1 sebességgel haladhat. . 
tanácskozásokon. Ezzel szem- A be.,zámolo után a dolgo- - Munkavédelmi konrerenclit 
bén a legutóbbi tanácskozá- zók egymás után álltak fel és rendez áprilisban a székesfehér
son, amelyet április 9_én tar- mcndták el, hogran vállalnak ,•ári JárműJavitó szalcszervezetl bi• 

tottak, nem kevesebb, mint részt a vers�nfből és abból a ��
g
t�P

;��
d

'/,';z.t!i=
ta

.';,; 
26 dolgozó kért szót. ne'héz munk>a.bol, amely a vár- repel. 

_ Minek tulajdonítható ez? ható nagy nyári forgalom ide- - Motorkerékpár-vezet61 tan-
- �rdeztük Mészáros Györg.y jén rájuk háruL Egyöntetú �g\��z

ot 
�;�::�e:et�

ell
�

m
t._� 

állomásfőnöktől. volt a \"élemény, mindent el foJi,am népszerüsé�<!f'e Jellemz6, 
- Egyrészt annak, hogy az kell követni a személyvonatok hof!Y 72-en Jelentkeztek. A v!Za-

első negyedévben teljesítettük menetrendszerinti közleked- gákra május !:;-én kerill sor. 
az élüzemszint követelményeit, tetése és a bale�etmentes szol-

n;j. ;�:����� ;�;::/,!"��!�: s ezt a szintet a nrisodik gálat érdekében. ban. Az i'.recháza.kbsn ss 1a,kás és 
negyedévben is tartani akar- A tanácskozáson sok szó egy orvoelekás. továbbá egy or-
. k h tt ál tt t· zt - · és vos-l ren:delő épfi.L Az év második: JU - angzo a v asz. -1  ese a IS asagrol a ta- felében újabb 12 egv<>meletet, 
Másrészt állomásunk dolgozói karékosságról is. négylakásos 1aJc6'11áz épUl. 

Menetrend szerint 

, ' cc::=:=::::;;;, 
- e:::::::::::::, ' ... 

-/ I" f I l \ 

- Gyerünk mosakodni, Plstíke! Apuka az J - Bocsánatot kíván<1k! Délután két óra va.1i, 
1779-est hozza. Míndjárt jön vacsorázni. avagy éjjel 2?  
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k.. ·· '�tt · k ,, · k felszaba pes az uralmon levő munkás-·oszon.vu e •1az.an - május ebején lengetett sza� ' tal szovjet államra tört. Az 
dulásának évfordulóját. Még badon vörös zászlókat a szél. önzetlen testvéri összefogás osztály. A XXI. kongresszus 
várakozáSleli izgalommal ér- 40 esztendővel ezelőtt ünne- nagyszerű példája volt az megállapította : " · ' · a Szovjet-

f l b d Iá · unió 7 éves népgazdaság fej-tékelték a e sza a u Sl ver- pelt első ízben szabadon, bi- 1936-os spanyol polgárháború, lesztési tervénelc teljesítése és i;enyszakasz eredményeit, még zakodóan a magyar prnleta- ahová önkéntesen valóban 
1 h tt · t1í!te!jesítése, valamint a né-jóformán e _ sem _ a_ngzo _a riátus. lVIáJ·us 1 törvénybe saját elhatározás$ból, a Yi-k k k Pi demokratikus országok dal éne esem aJ an, meg iktatott ünnepe lett a magvar !ágnak talán minden országá-

nem p:hente_ k __ meg __ a tán_ cos I népnek. Százezrek aJ"kán szállt · ból mentek munkások, hogy gazdasé1.gi fejlődéséne.k gyors 
1 k üteme köi·etkeztében a szo· lábak, az e uzem-unn;psege _ a forradalmi ének. Szabad életük árán is segítsék a spa-

cíalista világrendszer orszá-felemelö han?ulat� _me�- n_em ünnepet ültek szabad embe- _nyol nép harcát a fasizmus gai a t'ilág ipari termelésének c,szlott szét es maris UJ un- rek. , ellen. 
nepi készülődés derűs izgalma És hiába v olt a fehérterror A Nagy Honvédő Háború is több mint felét fogják szol
kerítette hatalmába dolgozóin- vérengzése, május 1 eszméit nagyszerű példája Yolt a pro- gáltatni. Ezzel a szocialíS!a 
kat. nem tudták kiölni az elnyo- letár internacionalizmusnak. 1:ilágrendszer fölénybe kerül a 

Idős munkások. fiatal vru_s- mott magyar százezrek szívé- A SzovJ·et Hadsereg csapásai kapitalista világrendszerrel 
f l "k szemben az anyagi termelés ..._.,..,,_._.,,..,.,._..,..,....,..,_.,.,-.�� utasok, izikai do gozo , mu- bő!. 1920-ban a budapesti fő- alatt összeomlott a fasizmus terén . _ _  ,. i.zakiak tan_ácskoztak, _hogy _a kapitányság a következőkép- és az országok egész sora vált 

kongresszusi vers�ny Jelent�s pen rerl'delkezett : ,.Mindazok, szabaddá. A terv megvalósulása azt is 
állomá�áYá avassa!,, hpgy ki- akik bolsevizmus szempont1á-

, 
A gyilkos ellenforradalom jelenti hogy a gazdasági fő

váló szállítási_ er�énn;y_el ból rendőri felügyelet alá he- leverésében, riz ellenség . okoz- lénnyel együtt jelentkezik a 
köszöntsék máJUs elso mtpJat. lyezettek és azok is, a kik ta sebek begyógyilásában is v' Jágháború elkerülésének 
a munkásosztály nagy unne-

rendőri felügyelet alatt nem ' ez az erő segített. ,-ég!eges lehetősége. A népek 
pét. . állnak - 10-12 OOO ember - 1 Alig 100 esztendő telt el az- békét akarnak, éppen ezért a 

Üdvözletek a proletár ünnepre 

Hetven eszt�nd_ei_e, hogy � arra köteleztetnek, hogy ápri- óta, hogy Marx Károly veze- 7 é,·es terv megvalósulása 
II, Internac1onale alakulo !is 29 30 május l-én és 2-án a tésével néhány száz forradal- nemcsak a szovjet nép boldog 
kongresszusa május elsejét a munkáb'an töltött időt kivéve már a Kommunisták Szövet- jövőjét jelenti, de legszemé
nemzetközi munkásmozga:om lakásukon kötelesek tartóz- ségébe tömörülve meghirdette Jyesebb érdeke a földkerekség 
ünnepének fogadta el. Hataro- kodni. Lakásuk elhagyása ese- a munkásosztály célját, prog- minden dolgozójának. minden 
zatában k"mondotta: megha-

tén ellenülc rendőri l;!__üntetö és ramját és ma már szerte a bék&zerető emberének. 
tározott napon minden nem- internálási eljárást kell indí- v'Jágon 33 millió kommunista A XXI. kon-:resszus lelke-
zet proletársága minden hely- tani". De semmilyen rendelet- menetel. harcol Marx és Le- sítő hatását mi is érezzük. 
ségben nagyszabású tü?tetést tel nem lwetett rávenni az ön- nin zászlaja alatt és a mun-

1 
Pártunk Központi Bizottságá

rendezzen a munkásv�delem tudatos munkásokat, hogy ki- kásoknak nem százai, hanem nak március 6-i határozata 
mellett. Ez a nap maJus 1 .  vessék szívükből az interna- 100 milliói követik őket a bé- megmutatja . mit kell tennünk, 
legyen. cionalizmus érzését. kéért, a felemelkedésért ví- hogy meggyorsítsuk az utat a 

Május elseje, a nemzetközi 
proleláriátus na,gy ünnepe al
kalmából a szovjet, cseh. len
gyel, francia, román, bolgár, 
német és számos más külföldi 

vasutas szervezet küldött le
velet szakszervezetünkhöz és 
köszöntötte a magyar vasutas 
dolgoz'>kat. A sok :,özül az 
alábbiakban közlünk egyet: 

Kedves elvtársak! 
A 40 ezer vasutast képviseló Vasutasok Nemzeti Szöi:et

ség2 londoni kerületi tan!Ícsa nevében küldöm testvéri üd• 
vözletem 1959. május elseje alkalmából. 

E
z a határozat akkor s_zü-

A 
magyar munkásosztály a vott harcban. És minden ha- kommunizmus küszöbéhez. 

letett, amikor a kap1ta- nemzetközi munkásmoz- !adó gondolkodású ember a amelyet a szocial'sta országok 
!izmus még szilárd társadal- galom tapasztalataiból és a megvalósult és legyőzhetetlen egy időben lépnek keresztül. 
mi rendszernek látszott_ ami- saját példáján i,; megtanulta. sz_ocializmus országá_na� szí: Ismerjük célunkat, ismerjük 
kor még csak kevesen gon- hogy milyen hatalmas erőt vem. l\foszk\'ára vet, v,gyMru tennivalónkat. Eiért készüliíddollái, hogy hamarosan a rejt magában a proletár nem- szemét. mert - ahogyan Hrus- k . t k . dd"" nazy társadalmi összecsapá- zetköziség. Ez az erő fogta le csov elvtárs mondotta a XXI. ne_ a , asu aso ,'5 - e 10 
sok, a fon-adalmi osztályharc a nemzetközi burzsoázia ke- kop.gresszuson - a szocialista m_eg soha sem latott lelkese-
hatalmas csatái következnek. zét és lassította a támadást világ döntő hatással van az dessel - a 15. szabad május 

A félelem és a jogfosztottság e napjaiban szövetségünk 
jelszai•ának a. ,, Világ proletá,·jai egyesüljetek" jelszónak ma 
nagyobb jelentősége van, ment bál-mikor. Mi fajra és vallásra 
való tekintet nélkül tömörülünk, hoqy veletek eayütt dolgoz
zun.k az egész emberiség testvériségének ügyéért. 

Május elseje azt követeli, hogy a munkások még szorosabb 
egységben küzdjenek a béke ügyéért. 

A legforróbb testi:éri üdvözlettel 
Sid,1ey D. Hoskins s. k. 

titkár 

Engels látta és tudta ezt. 1918-1920-ban amikor a fia- egész ember'.ség fejlődésére. elseje megünneplésére. 
Ahol nem kampány a tisz tasági mozgalom 1894-ben a spanyol munká

sokhoz küldött üzenetében 
ezeket írja: .,Május 1-e két 
élesen elhatárolt, egymással 
szemben álló tábort jelent: az 
egyik oldalon a nemzetközi 
moletariátus. amely az általá
nos felszabadulás vörös zász
laja alatt a. győzelem felé ha
lad, a másik oldalon vala
m.ennyi ország 1:(l{}yonos és 
reakciós osztályai, amelyek 
kizsákmányoló kiváltságaik 
védelmére egyesültek. A harc 

megkezdőd'itt, a vörös zászlót 
1-.ibontottulc, a. győzelem biz
tos, előre!" 

A pro!etár nemzetközisé� 
gondolata, felemelő érzése ha
marosan megh(idította a ma
�ar munkásos;,tály szívét is. 
1-Iarco� lelkesedéssel készül
tek 1890-ben az első május el
seje megünneplésére. A bel
üe:vminiszter a felvonulást be-
tiltotta, mégis 60 OOO munkás 
te•• h"tet a nemzetközi össze
fogás nagy gondolata mellett. 
:ts a ma;rvar munkások min
den terror ellenére évről év
re megünnepelték harci nap
jukat. 

A 
felvonuló munkások so
raiból nem hiányoztak � 

vasúti üzemek munkásai sem. 
Ott láttuk őket az első sorok
ban akkor is, amikor harccal. 
sztrájkkal kellett védelmezni 
a munkásünnepet. 1909-ben a 
vasút vezetősége mindenfajta 1 
m�'"'tnozdulást betiltott betil-

1 totta a május 1-i munkaszü
netet is. Az Istvántelki Fő-- 1 
műhely dolgozói azzal vála
szoltak. hogy nem álltak a 
gének mellé, nem vették ke
zükbe a szerszámot. hanem 
úlősztrá_ikot tartottak. 

Hazánkban először 1919. 

Kongresszusi zászlót alapít 
Nem új dolog, nem kam

p.áinyfeladat Vácrátóton a tisz
tasági mozgalom, . az állomás 
szépítése, csi.nosít.ása. Az ápri
lisi tisztasági honap során 

a szakszervezet és a v 3Súti főosztály 
Felmérhetetlen az a hatal

mas erő, amely a dolgozók 
lelkesedésében, akaraterejé
ben rejlik, ami a munkaver
senyben, a tervek túlteljesi
tésében jut kifejezésre. Ennek 
igazolását olyan nagyszerű 
gazdasági eredmények bizo
nyítják, amelyeket az 1958-as 
évben, majd 1959 első negye
dében elértünk. 

A Központi Bizottság már-. 
cius 6-i határozatát a vasuta
sok soha ·nem tapasztalt lelke
sedéssel tárgyalták meg a ter-

melési tanácskozásokon és en- tonnáról 16 tonnára módosi- mégis újjal lepték meg az uta
nek eredményeként, országos tották. Ezt a tervet március- zóközönséget_ akik már hosszú 
munkaverseny bontakozott ki. ban 15,91 tonnára teljesítették hónapok óta figyelemmel kísé

A kongresszusi Yersenyből és előzetes számítás szerint, rik a változást a vasutasck 
adódó többletszálWás lebo- április hónapban az átlagos munkájában. 
nyolítására az átlagos vonat- kocsiterheléa meghaladja a 16 A fában szegényes állomás terhelést a ter1:ezett 742 ton• tonnát. néhány év múlva árnyas Jiget-1�ról 752 tonnfra módosit�t-

l 
Márciusban 47-tel kevesebb té változik, hiszen áprilisban tak. A dolf!0Z?k ezt februar· gőzmozdonnyal 5,6 százalék- töl>b mint 300 fát és 10 OOO sö· 

ban '.70, m
1":rc!t'it: pedig 801 kal több árut szállítottunk el, 1:énycsemetét ültettek e1 a dol· tonnara te JeSt e e · · t ' lt ·v a "dosz· a o ''k Ped;., ·10-so··v•e·nv le'te Kocsiparkunk nagyobb ará- m_m a mu • e zono.s 1 : g zo · .., az e -

nyú növelésére. ez évben nem kaban. A gozn:,oz,donyok napi sítése ;tt nem könnyű. Először 
· , 'th t" k ' rt · teiíerlco- haszon km.-tel3es1tmenye 125 el kellett hordani a salakot a szarni , a un • eze ': · 

km-ről 136 km-re. a villamos- leendő sövény helyéről, és ter-

mjndenben támogatják az ál� 
lomásfőnök keménykezű, a 
munkát megkövetelő, de ha 
kell, dicsérni. j utalmazni is tu
dó vezetését. 

Hogy vannak még, akik nem 
egy nyelven beszélnek a kol
lektívával? Vanna,'< ! De ezek, 
is bizonyára hamarosan belát
ják_ hogy azoknak Yan igazuk, 
akik lelkiismeretes szolgálat 
mellett a szépítésre, csinosí
tásra is gondolnak. 

cs,k atlagos terhelesét 15•2 mozdonyoké 381 km-ről 411  mőföldet odatalicskázni. De 
...... -..... .--. ...... --... .... -.... .--.:,::::::-....,,....-......... -. ..... --.. km-re növekedett a múlt év mint mondják megérte, mert a 

azonos idöszakához viszonyít- munka is üdítőbb, a zl'ilddel 
va. A tervezett évi 1 16 OOO ton- szegett virágos környezetben. 
n� szabványszé_n megtak�rítá· Nem érdemtelenül dícséri saból az !lso n�gyed�v.be;1- őket a 28. sz. igazgatósági ren-83 500 _t�nnat, _az �lomaSi �s I del.et. Méltók a dicséret.re. A t•on�at�_s, ��lg'._llat u7emeltete- 1 ragvogó váltók mellé most a s, on�oltseg�bo! pedig a _!erz,-

1 
baráL<ágos vil·ágágyak is fel-

A rátótiaik szír.te mindent 
megtettek már, ami erejükből 
Lellett. Megérdemelnék, hogy a, 
vasút vezetése is többet gon• 
dolna rájuk. Hiányoznak az 
állomáson a hulladékgyűjtő 
ládák. Nincs sreméttároló he
lyük. Nagyon jót tenne, ha az 
utasok részére vasbetonlábú 
padokat állítanának fel. S ami 
a legég€több, mielőbb megol
danák az ívóvízellát:ís súlyos 
problémáját. 

"' hez 1;,szonyttva _ az_ elso_ ne- sorakoznak. Az élüzem-színt gyede_vben 44 millw forintot túlteljesítéséért kapott igazga- Az igazgatóságok egymásközti 

Pósta termelőszövetkezeti község dolgozó parasztjai vasúti 
rakodót építenek 

(MTI Fvtó: Bereth Ferenc flelv .) 

takantottunk meg. 
tói elismerés ha lehet, még vers�nye A vasút területén mindjob- jobban felviJJanyozta a rátá

i ban k.ibonta�ozó �unkav_:er: tia.kat. A párt!;ongresszus tisz· Az 1959. I. negyedfri ered-
i 

seny tá'?�gatasára es melto teletére megfogadták, hogy mények alapján az igazi;atósá-e!ismeresere a vasutasok . , .. . 
1 szakszervezetének elnöksége továbbra lS éluzem-szmt felett gok helyezési sorrendje és 

és a vasúti főosztály vezetői dolgoznak. Eddig állják is a pontokban kifejezett teljesít. 
elhatározták, hogy a hat igaz- szavukat. ménye a következőképpen ala-
gatóság, a járműjavító válla- Nem is titkolt céljuk: tul- kult: 
latok és a gazdasági vasutak szárnyalni a rend, a tisztaság 1. Pécs 
legjobb eredményt elérő szol- terén is a minta szolgálati 2. Szombathety 
gálati helyeit összesen hely Nógrádwvesd állomást. 3. Miskolc 
nyolc szolgálati helyet - Katók, Stipka, Marcsók, Kapu• 4. Buoopest 
kongresszusi vörös zászlóval ta, Kreidli. Kristóf, Halász, 1 5. Debrecen 
tünteti ki. Rózsah�gyi, Baksza elvtársak 6. Szeged 

327,0 pont 

312.5 pont 
306.5 pont 
306,0 pont 
285.5 pont 
227,0 pont 

. , . .. , 
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�. • V zoU�ágot választanak. hogy - a 
jövoben eredményesebb mun-

Aptilis második felében a 
vcusút IOO let�zámon aluli szol
oa1'1ti helyein megkezdődtek a 
szakszercezeti t·á lasztások. A 
tapasztalatok azt biwnyitják. 
hogy a rezelöségt·álasztó tag
gytiléseket megelörően - a 
szolgálati helyek nagyobb 
többségJ ,1él - a sz-akszen·ezeti 
bízottsagok mindenről ideje-

. . ká t végezhessen a szakszer
be n tájékoztatják a dolgozókat. ' A sza_kszen·ezeti b_1zottsag vezeti bizottság. 
Különösen ott er�dményes a I az ellenl_onadalom utan na�y l Szó van az ütemtervben 
felkhwUs. ahol gondosan el- 1 gondot 1�rclitott_ . a tag�zer,�- . arról b. hogv az állomás kü
készített ütemterv -�zerint dol- 1 ze_,re. 19�8 ,·ege,g az_ all�

.
-'.11�� 

l lönbözö pontjain nyil\·ános
oozik az szb .. ahol biztosítjáJ; m,nte�y 2�,°_ d_ol_g�zoJa k��u, i,ágra hozzák a bizalmiak és 
a
. 

munka nyili:ánosságór  . .fali- j 
��, e_d_u_l Sch '.c�tr.er 

. 
Jo.s�! 1 az új ,·ezetöségbe javasoltak 

ú iságokon, hiradólwn. T;ülön- , altoot nem ta, to_zoH a sze1 névsorát. 
l•/hő ttiná.cskozásokon és a bi- 1 ,·ezett do_lgo7:ók k':'ze. A . s�al,
zalmiak útján isme rtetik a t•<i- s.zer�·ezet ,_ b1zot1sag tagJa1 es 
1 t · k z ·t ·k - . 1 1 • - - 1 a b1zalm1 szinte naponta beasz aso · po t 1 ·a, Je en osege . , szélt ,·ele. H iitba �gitálták. 

Ahol ») ih ánosan , ég ,1i munkáját hiába én·eltek. hogv mit je-
l lent szen ezett dolgozónak 

a szakszen ezeti b izottság lenni. ö hajthatatlan maradt. 
• 1 Ez é,· január.iában tört meg 

Számos kezdeményezés bi- los helyett javasoltak új ta- a jéa. 
zonyitja. hogy szakszervezeti 

I 
gol. Pelő András maholnap 

1 

"' . . . 
bizottságaink mar kezdik fel- nyugdíjba megy. Egyrészt _A :'.z.akszervezel1_ . b1zottsag 
i,merni a pol i t ikai nevelés. az ezért. másrészt pedig elfog- hirado;an ee.y �ik.k Jelent 
agitáció és a propaganda , laltsága miatt. nem tud kel- meg . . amely azzal loglalkozot_l. 
munka jelento,égét. Kh·ált-

, 
Jően !"észt ,·enni a szakszer- m,t Jelent szervez�tt. _dol..e.ozo

képpen a közép- és nagyobb ,·ezeti bizottság munkájában. 1 �ak len�t. A cikk iroJa m'.nd• 
szolgálati hel�·ek szakszen·e- . Pető bá.csi rendes. becsületes ossze ket mondMban eml1tet
zeti bizottságai részéról tör- 1 ember. Személyes beszélgetés- te meg. hoev az állomáson 
ténik egyre több figyelemre- nél ,12 idós gócponti anyagos mindenk i tagja a szakszerve
méltó kezdeményezés. Az megértette. hogy a szak.szer- zetnek. csak Schweitzer .Jó
utóbbi hónapokban igen ered- ,·ezeli bizottságban ráháruló zsef váltóör nem. Schweitzerményes munkát végez e téren felelösségteljes munkát a jö- nek hamar a fülébe jutott a Veszprém ál_lomás szakszer\':• v�ben !'1ég _úgy sem tudná el- dolog. s ml\·el önér✓.etén kiz.el1 b1zottsaga. A valasztas ,·egezn1. mmt eddig. .. 1 d 1 . . . . k elökészitése mintaszerűen ha- Hogy milyen hatása van a "� . 0 gozot_arsa, . se� hagyta 
!ad. munka nyih·ánosságának. er-

1 
beken. egy ik  delutan [elke-

- l\Ii a jó eredmények t i t- ·re befejezésül még egy rö,·id restc a szakszervezeti btzott
ka? - kfrdeztük Fa rkas Lajos történetet szeretnénk ismer- ságot és belépési nyilatkoza-
szb-elnöktől. aki immár hét tetni. tot kért. 
éve. 1932 óla i t•ányitja a szak
szervezeti bizottság munkáját. 

- Ez egyáltalán nem titok. 
Idejében elkészült a választás ütemterve 

Az üteniter\'ből kiragadott 
néhány példa is azt bizonyítja. 
hogy G yör ál!om(is szakszer
, ezeti bizottsága gondosan 

l lelkés,;ül a szaks;.ervezet éle-
1,'ben olv jelentős e,,emény, a 
\·ezetöség újjáválasztására. 

A tapasztalat hiánya 

Csorna GYSEV állomáson 
elsonek az tűnt fel hogy a 
forgalomnál zömében fiatalok 
teljesítenek szolgálatot. A 
szakuer\'ezeli bizottság elnö
ke. Varsányi Lajos szolgálat
te,·ö. akit a forgalmi i rodá
ban munka közben találtw1k, 
is innen van még a 30-on. 
Miközben rendelkezett. a vá
lasztás elökészitéséröl beszél
gettünk. Csakhamar kiderült, 
hogy meglehetősen ten·szerűt
lenül dolgoznak. Bár az ápri
lis 10-én megtartott termelési 
tanácskozáson a jelölőbizott
ságot megYálasztotlák. s a bi
zalmi,·álasztásokhoz is idejé
be11 hozzáfogtak. a felkészülés 
mégsem mondható kielégítő-

Talán azzal kezdeném. hogy 
szakszervezeti bizottságunk 
é,·ek óta gondosan elkészített 
munkaterv szerint dolgozik -
hangzik a válasz. - A mun
katervben mindenkinek meg
szabjuk a feladatát. A vég
zett munkáról kéthetenként 
pontosan meg tartott vezetósé
gi üléseken 5zámolunk be. 
Ugyanitt beszeljük meg a so
ronkövetkezö feladatokat is. 

Győr állomáson június 1 0-én ·1 ütemtervben. A bizalmiak ér- nek. Ennek két oka van. 
,·álasztják újjá a szakszerve- tekezletén a kongresszusi Egyik :. Varsány; Lajosnak  
zeti bizottságot. A nagyf01·- munka,·erseny kiszélesítésének senki sem adott tanácsot a 
galmú csomóponton komoly lehetőségeit és a wílasztással felkészülést i l letően. A területi 
munkát igényel a válaszlás kapcsolatos tennivalókat bc-

1 
bizottságtól néhány í t-ásos út

előkészítése. Gondosan kidol- szélték meg. A május 6-ra mulatót ugyan kapott. szemé
gozolt ü temterv nélkül szinte ten·ezelt akt in,értekezleten is Jyesen azonban nem kereste 
lehetetlen lenne a tömérdek a kongresszusi versenyről. a I fel senki. Másik :  a szakszer
feladatot elvégezni. Éppen ,·álaszlás pol itikai jelentősé-

, 
vezeti bizottság nem készített 

ezért idejében, még március gét·öl kivánják tájékoztatni a választási ütemtervet, így 
végén munkához láttak. Több dolgozókat. majd megnilaszt- l munkájukra a kapkodás. és 
mint hatoldalas ütemtervet ják a jelülobizottságot. a tervszerűtlenség jC'llemzö. 

- Választási ütemlervün- készítettek. s azóta aszerint Lapozzunk to,·ább az ütem- A beszámoló elkészítését is 
ket, amely részletesen„ meg
szabja a tenni,•alókat, még 
március második  felében el
kés;;;itet tük. Bár állomá>,unkon 
május 10-én válasz.\.juk meg 

végzik munkájukat. ten·ben. A bizalmiak megni- ' az utolsó hétre tervezték. Xem 
lasztasára május 12  é.s 16  ki>- 1 beszélve arról. hogv_ a vála.sz
zölt kerül sor. A bizalmi\"á- 1 tás és a knngre. srnsi ,·Nseny 1 
lasztás a kereskedC'lmi fúnök- 1 jelentőségének méltatásáról is 

j ségen mintaválas>.tással kez- j megfeledkeztek. 
az új vezetőséget, mi azonban 
az ütemterv előírásai szerint. 
már április elsö napjaiban 
mttnkához láttunk. Elsőnek 
megbeszéltük a pártvezetőség

Mit  tartalmaz az ütemterv·> 
Már az első oldalon olrns
hatjuk, hogy a fel készülés 
idején fokozolt gondot fordí
tanak a szocialista munkaver
senyr11. a termelési eredmé
nyek nö,·elésére. Aprilis 1 6-án 
vezetőségi. 20-án és 21-é,, bi
zalmi ertekezlet szerepel az 

dödik. A küldöttek megnilasz- A fiatal, még kecés élet
tására is ezúttal kerül sor. 

1 és mó.zgalmi  tapas:talattal 
Györ állomáson eddig nem rendelkező szb-elnöknel, nyújt

V?lt_ műhel;vbizott.ság. l\lájus 

I 

son nagyobb segitséaet a te
,·egen �zonban a forga1omnál. rületi bizottság. 
a kereskedelmi főnökségen és Y. F. geL kikkel kívánjuk megerö

siteni a bizalmi hálozalot. és 
kiket javasolunk az új \·ele
tö*gbe. Ezuta.n hoz.zafogluft� ...,... 
a izalmi\ álasztások d6készi- Vasutasok a mezőgazdaságért 
téséhez. meghallgat,·a a dot- A m iskolci igazgatóság te- a tsz-t. segítik pol i tikailag. de 
gozók ,·éleményét. rületén kommunista és pár- a gépek javit-ísából is kive-

siövelkezetbe látogatnak el a 
,·asutasok. hogy támogatá t 
nyújtsanak a közös gazdálko
dáshoz. A vasutasok nagy se
gítséget nyújtanak ahhoz is. 
hogy a termelőszövetkezetek 
megismerkedjenek a gazdasá
gos és elóirásszerinli szállí
tással is. 

A szakszetTezeti bizottság tonki,·üli ,,asutasok az év ele- sz·k i·észüket. Eg_v traktor rétagjai 20 bizalmi, ké,szüettek jén arról tanácskoztak. hogy szére két darab gömbcsuklós fel, hogy számoljanak be cso- milJ·en módon e�ítsék a me- féltengelyt készítettek. Most portjuk.nak. Ezzel egyidóben a zőg�z�aság szoc·alista . át�zer- egy szekérhidmérleg alapozájavasolt  bizalmtal< fényképét, �·eze.s�t. A ter,·ek . elk_esz;11t�k si munkájához nv. uJ·tanak mű-
jellemzésével. ,·alarrí int a vá- �-:n::i. 

a e ,·a osu a u Jan szaki segítséget. 
az illető munkájának rövid m g J I s t 

l lasztás litemtervével kitették A miskolci futöház dolgozói A sarospata1d fiitőházból a 
a faliújságra, nyilvánosság a külsőböcsr Petőfi és a bel- bodrogolaszi Győzelem és a 

1 elé. Hogy ez a kezdeménye- söbőcsi Haladás Tsz-t patrn- tolcsvai Szabadság Termelö-
Uglyai Sándor, 

Miskolc zés helyes , olt. azt legjobban nálják. Értékes politikai sea választások sikere bizonyít- gitségel nyújtottak a t,z meg-

\ Köszöntjük az édesanyakat l 
1 Az édc,anyuk ün neplésére, köszöntésére . 

ke;-zü!ne� 1, 
1 szerte az orszagba1I. 1\ em tulzas azt ,rm. hogy -�- a nuak 't 
1 1wp1a a legs.:.eoo, tegbensosege;,ebb ü1rn�p�}< koze_ tarto• • 
1 ;,k, amelyet mrnden csaladban - ahol el az egyui;etar· :• 

1· to:a, erzese - megu1111epelnek. .. . .  . .. ,1 · 1 Az életet adó édesa nyakat ko_szo1:tJuk ezen a . �apon . • r 

:1 Mély szeretettel. megbecsüléssel es uszt�let
_
tel cso�?�u�� , 1, 

1 kezet g_s nyújt1uk  át t•iragtinkat ed�s�nyan�11a:, ak,k v, 
_ 

f 
1, gyazták első Iepesu. 1tket. akik aggodca vmas.tottak be 

l 1 tegágyunk . mellett és aki lc . �aha . nem faradtak el, ha ;.. 
•I gyermekeikert /,ellett m u  nkal ,odm. . . . ,, 1 Ae idei any<ik napja t•tdamabb lesz m:nt a tobbt. 

-': • 

1 prole tárhatalom mindig na.gy gondot forditott �z. a nyak t 
1 és különösen a sokgyermekes a nyák . támogatasara. A_z •t 
1 idén ez jelentös forin t  öss;egbe_7: ,_s kifeJezesre_ Jut. Pa,.: • 
1 tunk tpljesitette igéretét. l\Jegto,·tent a csalc:dt potlek�i- t 
'' e melése. melynek aldás<it a sokgyermekes es eauedul• • 
1 álló édesa nyák élt·ezik. . . '.t 1 A vasutas KISZ-szereezetekn.él izgalom mal_ telt tit- • 
't kolódzással készítik a meglepetést az édes�n�.a�lll!k. A l 
' l napközi-otthonokba n az óvónénik kőz�e'"'.1ukodesei;_ez _a • 
1 még gyakorlatlan. ügyellen ujjacská_k p1·obal11ak pamr�ol t 

, 1 szi t·et formálni. És e;,e1'be11 az aprosagokban ben ne van • 
•I sifriik egész melege. l: 
:1: Ezen a napon seáz és százezer gyumek tesz __ foga,- • 
,,, dalmat édesanyjának. hogy szorgalo m mal_. becsu!_ettel • i 

: I' fogja végez11i 11w11káját . hogy úg11 fog ta:'.' t:lm, __ 1,ogu edes- • • 

•I anyja örömét lelje ben ne. Tartsuk meg .'geretu �ket, ha�d t 
' I lássu nk m inél több rnosol11t szeretett edesan yank arcan. J 
J •. --<@, - <!!' - . -- -,p- - --"!'"�---------•--"!!"�� .... � .. �+�. 

Játszóteret kaplak a gye,·el<ek az �szaki Jármúja.-ító lakó• 
telepén. A szépen berendezett játszóteret a V I I I-as pályll.• 
mesteri szakasz dolgozói, ,•alamint a közeli isl.ola V IU-01 

tanulói és tanára! építették. 

Tcngeli l'Ízs;á:at ul trahanggal 

A közelmúllban megkezdte lék segí:ségével. Ha a tapoga• 
működését a z  utrahang t�n- ló[eJ által érintett tengelyre
gelyvizsgáló a Lander Jenó szekben bármiféle rendellenes
JarmÜj'I.L"iló V II I a osztályán. ,ég rnn az a készülék képer-

Felkerestük Lénard Gyula r.yö;én látható. é:s mé, etará
technikust, - aki már egy nyos.an megá!lapilható a repe
éve fo�lalkozik ultrahang ki- dés pontos . helye az a�yagb�n

_. 

sérlctekkct - hogy mondja cl A . m;1nka Jelenleg meg a reg1 
,·éleményét az új módszerröl. elJáras<al pa1:hu�amossan fo• 

· .. .. . . .. ly ik ellenőrzésképpen. Ha na• 
. - K

�
lfoldon_ �ar lob�-. h�-

1 

lunk is bev.álik. ben,zetik a 
)� ':n alk_al�1c1zzak ezt -� ke�zt több, jármüiadtókban. igv lé,eke\Len) ege abba_n :-tl l,_ ho�) m·egesen Jerö,·idüJ a tengelytctszo:cges vastagsa�u Ps ha 

I 
vizseálat ideje kell " meter hosszu tengelyt - -

is meg lehet v izsgálni a készü- Bát�ki J<nsel 
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irá
;:� a Yégzett munkáról - egy- maradt abba. amikor a tsz-elhangúlag meg,·álasztotlák. 

A bizalmiválasztásokat fel- nóköket megválasztották. De 
használták a kongressiusi -ce-r- a fűtöháziak a termelésben is 
seny jelentőségének méltatá- se)!ít ik a közös utat ,,áJasztott 
1ára is. Az eredmény? A ior- parasztságot. A két termelö
galmi dolgozók, a kocsirende- szövetkezet öntözési munkái- ! 
zők, \'áltóőrök és a kereske- hoz szükséges benzinmoto1· el
delmi  dolgozók vállalták, romlott. Hat fűtőházi mun
hogy tovább nö,·elik eddig el- kás összesen 80 · munkaóra 
ért eredményéiket, a vasutas- alatt Ínegjavíto�ta és · most 
napig - a múlt évihez hason- nagyszerűen működik. Két 
lóan - IeljesJtik az élüzem- villanyszerelő és két segéd
szint kö, etelményeit, csökken- munkás 200 munkaórát dolgo
tik az önköltséget, baleset- zott e!(Y szállítószalag megja

I. 

A Szo,·jetunió Kommumsta 
Pártjának XXI .  kongre.sszusa 
!<idolgozta a kommunizmu., 
építésének. heté\'es ten·ét, 
amely minden szovjet ember 
számára lelkesítő, fölemelő 
dokumentum. 

A szovjet vasutasok a 7 éves tervért 
teherforgalma 1965-ben eléri 
az 1800-1850 mil liárd tonna
kilométert. ugyanakkcrr. ami
kor a világ össze országai 
,·asúthálózatának teherforgal• 
ma 1 672 mil l iárd tonnakllo
métert tesz ki ,  köztük az 
Amerikai Egye,ü lt Allamoké 
915 mill iárdot (1 9:5:l. évi ada
tok). Ennél tekintette kell 
venni. hogy a Szovjetunió 
vasutainak hossza a hétéves 
terv ,·égén hozzs\'etölege;,en 
1 30 ezer kilométer lesz. míg a 
,·ilág többi vasi1thálózatának 
kiterjedése 1 171 ezer kilo
méter. köztük az Egyesült 
Allamoké 335 ezer. A Szovjet
unió vasutai tehát nem sokkal 
haladiák túl az egész világ 
vasúthálózatának l0' ',-át. még
is az ország gazda�ági feil0dé-
sének eddig nem látott irama 
eredménveképpen a hétéves 
terv -cé(Jéig ct szot'jet i:asutak 
túl. foaiák .szárm,a111í az  összes 
kiilföldi oY•zágok korszerű 
teherforr,a/..mát és kétszere.oen 
felülm1íÍ iák a leghatalmasabb 
k'l.oitali•t,z ors>6q11_ak az  A me
ril,ai Ea•1e.siilt Allamolmak 
tehertorgalmát. 

mentesen dolgoznak. és me- ,·ításán. 
netrenru;zerint közlekedtetik a A tiszakarádi Új Élet Ter-
személyvonalokat. melőszövetkezet a sátoralja-

Beszélgetés közben az új újhelyi fűtőház segítségét 
\'ezetöség ö�szetétete is szóba- kérte. A fűtőház dolgozói szí
került. A 1 1  tagú ,·ezetőség- vesen tettek eleget kérésük
be csak Pető A ndrás bérfele- nek. Rendszeresen láfoeat iák 

kalmár Lajos g-épmester· U éve készíti a vasúti és a l\lA V
t\UT menetje_gyeket a Jegynyomdá_�an. _K�pü�kön_ C�ene Jó

zsef fépkezelővel a featékmu bealhtásat ,·e1z1k. 
(Kovács Géza !elv,) 

Hétévi csupán hétévi 
- nem könnyű. de lelkesítő, 
megfeszített, de örömmel el
töltő munka. - és a kommu
nizmus a mi országunkban 
már nemcsak látható vonalak
ban lesz meg. mint ahogy azt 
ma mondjuk. hanem ezek kö
zül a vonalak közül számos 
reálisan érzékelhetóvé. té
nyekké válik. olyan tényekké, 
amelvek gyakorlat ilag meg
ee&itik a kommunista rend
szert. 

A hété,·es tervben többek 
között szó van az élelmiszer
bőség megteremtéséról. egé,;z 
sereg ásvány kiaknázásáról. 
sokféle berendezés gyártásáról 
és ami a fő az újratermelés 
eszközeinek fel'halmozá-áról, 
gépekről. amelyekkel új gépe
ket állítanak eló, gépcsopor
tokról. amel�·ek energiát ter
melnek. Eeész sor olyan intéz
kedés születik. amelv hh·atott 
biztosítani a termelés hatal
mas iramú feilödését és a ter
melési eröl, k ihasználását az 
ország népgazdaságának to
vábbi gazdagítására. hogy a 
legközelebbi jövőben teljes
séggel kielégíthessük a dolgo
zók tetszésszerln t i  szükség
leteit. 

A hétéves terv arról szól. 
miként szen·ezzük a nép al
kotó tevékenységét. hogy min
den egyes ember képes•éeei
nek · megfelelően szolgálja 

Írta : B. Krasznyikor, a Gudok főszerkesztője 
a kommunizmus építésének ipari termelés óriási méretei. 
ügyét. a mezőgazdasági termeles * 

Kétségtelen, hogy a számok 
nyeh·e száraz nyelv. l\Iégis 
minden szovjet ember úgy fo
gadta a hétéves terv számait, 
mint egy poetikus elbe,zéJést 
a k.özeli jövőnkról. minl ami a 
szívhez a legközelebb áll és 
számára a legdrágább. Söt a 
nép maga is meg·vitatta ezeket 
a számadatokat. a párt ta
nácskozott ezekröl a néppel 
mfolőtt azokat a kongresszus 
elfogadta volna. 

emelkedése, egész népgazda
ságunk fergeteges fejlődése a 
vasúti szállít,ísok szakadatlan 
növekedését fogja előidézni. 
Vasutainkon csupán a teher
forgalom gyarapodása az el
m últ két esztendő alatt ttíl
számyalta Anglia. Francia
ország, a Német Szövetségi 
Köztársaság, Olaswrscág és 
Eu rópa összes többi kapitalista 
országának forgalmát együtt
vét:·e. 

l\Iég hatalmasabb iramú lesz 
a következő évek fejlődése: a 

Sok dolog jobban megért- szovjet i:astí t teherforgalma 
hető összehasonlítás révén. növekedésének m i nden egyes 
Igv például. bármennyire is százaléka a hétéves terv alatt 
nagyok az első szovjet ötéves 13 milliárd tonna-kilométert 
tervek. milyen kicsinyeknek fog kitenni. Ez csaknem két, 
hinnek azok számadatai .  ha szerese annak, mint amenm'it 
ös,zehasonlítjuk a hétéves a teherforgalom növekedés 
terv adataival. egy százaléka jelentett az el-

Hruscsov elvlárs a kono- múlt hét esztendőben. 
resszuson tett jelentésében rá- Minden ember előtt világo
mutatott ar1·a. hogy az első öt- san kell állni. hocy a teher
éees teri; utolsó é rében (1932) forgalom mérete egyik kifeie
a: ipari te1·melés nöt·ekedésé- zője a szocial ista endálkod;is 
nek eg11 százaléka a mai árak- hatalmas iramú íejlőclé ének 
ba n kö,·ülbeliil 800 millió ru- A teherfo1·ealomban. mint ee,· 
belt tett ki. 19,j9-ben pedia tükörben vi,szaverödik a néo
túlhala.dja a 19 milliárd TU- gazda•áe ágazatai. az ors•ál! 
belt. Vagy: csupán a vaskohá- könetei és a :S7CX'ialista táhn•· 
nati üzemek ép-ítésére és nrszáeai kfüötti qaz'1a�ági 
rekonstrukciójá.ra nagyobb be- k�ocsnlatol\- hom·olult ÖSSZC$
fekteté.<t iránw,,.111,,k •ln. ,,, int. sége és sokféle•é:te. 
amennyit az elmúlt 30 év alatt * 
ilyen célra fordítottunk. A szállításnö,·ekedés mére-* teire Jellemzók a következő 

Igen termeszete�, hogy az ;;.datok: a Szovietunió ,·a.súti 

De a dolgok ilyen állása 
meilett is országunk ,·a.sutat• 
nak részesedése az általános 
teherforgalomban 81 "'0-ról 73-
ra csökken. M iért? Azért, mert 
nagy iramban fejlődik a ten
geri. folyami. csővezetéki. gép
kocsi- és lég; kö:.uekedés is. 
Például a kőolajipar fergete• 
ges fejlödé,e függvényeként 
c.saknem bá1•omszorosára emel
kedik a csővezetékek hossza. a 
továbbított ola-imennv:ség pe
dig öt és rélszeresére fog 
emelkedni.  

( Folytalju.k) 
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Mit kell t�dni a szocialista brigádokról? 

Alig néhány hete ind..ili meg 
a kongresszusi munkaYerseny, 
és máris nagyszerű eredmé
nyekról számolnak be munkás
le\'elezőink. 

SZOB ÁLLOMÁS 

A Szovjetunió kommunista 
brigádjai. majd a csehszlovák 
szocialista brigádok megalakí-
tói hazán:tban is kö\'etőkre ta-�ett. E:i; �agy hatá_·sal .. , olt a2; l kenysé� 2 _szául':'kos em:lését ! GYÖ:_\/GYÖS ALLOMÁSON láltak, elsőnek a termelő üze-1gazgatosag te,ületen kozlek�do 

I 
A mun,rngepek k1 hasznalas1 fo- az utóbbi időben fellendult a mekben. t�h�rvonatok menetren_dszerű- kát_ a tavaI,yivo1_l szemben 5 szá- : \.'ersenym-;,zga!om. A szakmai _• _ uto'bbi' hete'·. ben a •·asút segere. A for6aln11 osztaly do!- zalekkal no,·ehk. l . . = • ' 

gozói azonban nem elégedtek . . ,ezetes a partszen ezettel es a területén is alakultak már 
meg az eredménnyel. és újabb k'"

A 
.. [r

g
�lrntt 

szoigala.t a tobbi I szakszervezeti bizottsággal kar- olyan brigádok. amelyek 
1 4  nap alatt már 14 forda 7

3 
1 

·c�o ,·a a a. iogv a sze-
ólt\·e segiti a dolgozókat mun- célul tűzték ki. hogy elnyerik 

első negyedév i terv�t 106.3 szá- melyvonatok menetrendszerű- , . . . . . . a szocialista brigád címet. 
zalékra teljesítette. és meg- ,onatával közlekedett rendesen Eégének 98 százalékos betartá- kaJuk \.'egze�ében .

. A . 
fahuJ,a- I A szocialista verseny új ryerte a Sturocóva.l folytatott a Körvasúton. A� eredménye- sa mellett a tehervonatok 80 gon keresztul 1s ervenyt sze- ,·onása. a szocialista brigád

r.emzd\özi p!Íl'N,t·e: �r.y,. A ket tovább kívánják fokozni. százalékát menetrend szerint reznek a munka nyi!vánosságá. mozgalom alkalmas arra. hogy Eiker egyik titka. hogy a ,·ég- Dicséretet érdemelnek a Kör- közlekedtetik. r.ak, így a dolgozók tájékozot- a dolgozók kezdeményezó rehajtó szolgálat minden dol-
gozójának zsebében ott Yan vasút dolgozói is. Kiemelkedő A vontatási szolgálat elsű- t&k a problémákról és a fel- kés?.Ségének növelését, a gaz-

egy kis karton, amely tai1al- munkát \'égzett Kocsis Sándor, b - t k 'k , · ., 1 k' adatokról. A jó együttműködés daságos_ termelés, a techn�ka 
mazza a budapesti igazgatóság Mihály György. Sziklai Er�in . �::j:

n 

e�:t::n� � ����';�ósá� ' eredménye, hogy a legutolsó ál- !:��
es

!
te

;:gy
, 

e�m!:�
ma�uic::; célkitűzéseit és act is, hogy a Nla.kkai Mihaly Gelencsér 

célkitűzés teljesítése érdekében László és Vilonyd Imre. eredményeit. A többi szakszol- lomásvizsgálaton - fü:enöt év szolgálatába állítsuk. tppen 
k;r.ek milyen eredményt kell i gálat is kiveszi részét a nemes I után először - ötös lett az ál- ezért a szocialista brigádmoz-
elérnie. Az állomás kollektívá- 1 

A KELETI FŰTŐHÁZ ,etélkedésböl. le.más. galom támogatása és kiszéle-
ja a többi között vállalta. hogy . ÉS VILLAMOS.SZIN �,-,,., 

sítése mind a mozgalmi
1 

s
ál
zer-

a kocsi mozgatási te1Tet május dolgozói közel 8 és félmi!lió Yek, rnmd pedig a s-zo g · ati 
elsejére és a va5uta;napra 104 forint értékű felajanlást tettek vezetők fontos feladata. A szo-
i;zázalékra. a pártkongresszu.;- a Központi Bizottság március Miért nem segítenek az illetékesek ? cialista brigádmoz,aJ.<:m elter-
ra pedig 106 százalékra telje- 6-i hah,rozatának megtárgya- jesztéset célszerű a már meg-
1íti. M:lju, elsej.ire a személy- lása után. A többi kózötl \.'ál- A� elmúlt napokban Selyp mozgatnak meg itt a vas- levő ésszerűsítő. önköltség-
,:onatok 97 százaléka. a Yas- lalták az L típusú belsotiszta- állomásra utaztam, hogy se- utasok. Az állomásfőnök iro- csökkentési és takarékossági 
utasnapra 98 százaléka, a párt- &&gú kazánok számának eme- brigádokra építeni. 
kcngresszusra 100 száza!éka fog Jését. mi,·el ez nagymértékben gí�éget nyújtsak a szakszer- dája egyben raktár-, váltóke- Milyen kö,·etelmények telje-
menetrend &zerint közlekedni. befolyásolja a szén takarékos- ' ezeti választások elókészité- zelő-, málházó- és forgalmi sítése után lehet a szocialista 
A verseny nyi/ ,•á.n:Jssága. jó. ságot. séhez és lebonyol!tásáh,;>z. Ré- szolgalattevő helyiség. Vele- brigád elne,·ezést odaítélni? 
A:z e�edmém·eket nap�ml� ér- A SZOLNOKI I gen utaztam már ezen a \'O- menyem szerint ez helytelen. A kö\ etelményeket a követ-
tekehk, hogy a dolgozok f1gye- , . .. . kező három pontban foglal-
lemmel kísérhessék, hogy áll- JARMOJAVITÓBAN nalon es erdeklodessel szem- Eg,·szer már vittek az álla- tuk össze: 

káJa. a dolgozók véleménye 
alapján - termelési tanács• 
kozásokon - az üzemek moz• 
galmi és gazdasági \.'ezetől 
együttesen adományozzák. A 
címet addig Yiaselhetik a bn• 
&ád tagjai, amíg a célktűzé· 
seknek megfeletöen tevéker.i• 
kednek. Ezt ugyancsak bizo
nyos időszakonként - fél• 
évenként - célszerű felüh·izs• 
gálni, 

A kitüntetésnek elsősorban 
erkölcsi Jellegét kell hangsú• 
Jyozni. Szakszervezeti bízott• 
ságaink e kitüntetó címet el• 
nyerő brigádoknak, illetve 
dolgozóknak zászlót, okleveld 
adományozhatnak. A kitünte
tés addig marad a brigád ét! 
a dolgozók bfrtokában, m!g 
e megtisztelő címet kiérdem• 
lik. Persze ahol megvan rá 
a lehetőség, pénz- és tárgy• 
jutalomban is részesíthetik a 
szocialista brigádot. Az azon· 
ban nem lenne helyes .. ha e1lt 
meghatározott kerettel külön 
kezelnék. 

11ak a , allalások teljesítésében. - nagyon helyesen - a mun- léltem, hogy milyen ,áltozás 
FERENCVÁROS FÜTÓHÁZ i ka jobb_ 1?':gszen·ezésével, új történt a� utóbbi években. 

munkásai, mil,zaki yezetöi a I tecl:,nologia1 f?l_yamatok be\'e
társadalmi zervek támogatá- Letesé\el seg1�1k a ,·er�eny 
l!ával az ebő negyedévben több e:edmenyes.�éget. A kocs,�sz
mint három és Célmillió forin- taly dolgozo1 - annak ellenere, 
tot takarítottak meg. hogy betegség miatt 7000 mun-

Hatvanba én·e büszkeséggel 
teli öröm fogott el. Szembe
tűnő volt az a feJlodés, amely 

másra egy \"8gon téglát, hogy 
uj helyisége k� építsenek, de 
egy idő múh·a elfuvarozták. 
Ez annál érthetetlenebb, mert 

Nem lehet egyetérteni a s.zo
cialista brigádoknak olyan 
formában történő szervezésé
vel sem, hogy már megalaku
láskor adományozzák ezt a 
címet. Az sem helyes. ha ki
zárólag kommunistákból, fe
gyelmezett, élenjáró dolgo

l. Gazdaságos termelés, a zókból hozzák létre a brigá
technika fejlesztése. éS3zerüsf- dokat. A gyengébl>eket, a ke
tésE!< útján. vésbé öntudatos dolgozókat is 

2. A szakmai képzettség nö- be kell venni a brigádba. Ez
velése, egymás politikai neve- zel elsősorban szalanai, poli-

van ott két vasutas, akinek lése. tikai fejlődésüket segítik elő. 
kaóra kiesésük volt - 104,5 

A MISKOLCI IGAZGATÓSÁG százalékra teljesítették ten·ü
vontatási szolgálata március ket. Most a technológiai osz
hónapban rekord eredményt tály szo,·jet, cseh és német ta
ért el. AL. eddigi legmagasabb pasztalatok alapján kidolgozta 
teljesítményt - amel\•et 1958. a szalagrendszerű kocsijavítás 
október hl'lvában értek el - 2.8 m ódszerll. Természetesen \'an
,százalékkal túlteljesítették. nak még nehézségek. Ma még 
Márciusbt\11 4.JOO tonna szenet sok minden akadályozza a sza

ezen a szakaszon történt a eredeti szakmája kőműves és 3. Munka.módszerek átadása, A kongresszusi verseny si-
pályafelújítás, a b:ztonsági vállalták, hogy társadalmi átvétele, fegyelmezett munka keres teljesítését kössük össze 
berendezések és más berende- munkában elvégz:k az építést. 
zesek vonalán. Reméljük, az illetékesek fel-

és egymás baráti segítsége. a szocialista brigádok egész• 
A szocialista brigád címet l sé);ies szervezésével, a mozga

lehetóleg féléve;; időszak mun- lom kiszélesítésével. 
Sajnos nem ezt tapasztal- figyelnek a lőrincziek problé-

,
----------------------------• 

tam, an1ikor Hatvanból to- májara és &egítenek mielőbb 
,·ább utazva Uh-inczi állomás- megoldani. 

takarítotfak meg. Valamennyi lag zavartalan működését, de a ra érkeztem. IS"em nagy állo
filtőház dic éretes munkát yég- kocsiosztály dolgozói nem fél- más. de havonta 2500 kocsit 
zett, de kiem�lkedik az él- nek az újtól. Az új módszerrel 
üzem címmel kitüntetett mis- lényegesen csökken a kocsik 
kolci füt,öház kollektívája. ttfutási ideje. Érdeklődéssel ki
László József mozdonyvezető. sérjük figyelemmel a kocsiosz
Sikora. A ndrás és Pajkos Jó- tály kollektívájának munkáját. 
zsef filtőkkel 100 etkm. tervü- A SZEGEDI IGAZGATóSAG 

H U!ÚT J Ó'Lffl 
Budapest 

ket 125 százalék,·a teljesítették 

1 

. . .. . . , 
és

. 
34 tonna szenet tak2ritottak ,·eze,to1_ a tenJ!eh b1zot�saggal 

:rreg. A bá,iréuei fűroháznál k�rolt\e a koz�nl1 len alap
Tóth ll. Lá.zló mozdony,·ezelö J.:n kidolgozta;, azokat . az 
és Jakkel László fütö 121 szá- ir.n,veheket. , am_el_yek al�pJan 
zalé�ra tel_iesítették 100 etkm. j minden szoigalat, ag��k ln_ kcl
tervuket. es 16.5 tonna szenet - lett munka.�1 tenn,,aloJat a 
fakat'Ítottak mei;. �ongr':'sszus1 ,·er�e-�y sikere 

_ erdekeben. Ezt az 1ranyel\·et a 
A Gi\ZD.\SAGI VASUTAK- dolgozó:.:kal me6yitatlák é, ja
.KAL is jelt,ntö · kezd�ményezé- Vé.Slötaik alapján határozták 
sek születt�k :i p§,·t:,rng:ra '?.Us me,: a tennivalókat. 
t!sz�ele�ére. A ter:ne_lési tan_ács- A pálva.fenntartási szolgá.la.t J:cozasokon a dolf,

ozok hasz,:ios célul tűzte az általános költsé-
1
Ja
a
· vaslatoka\ tet_ ek. A felaJ��- gek öt. az önkö!t;.ég télszázalé_sok a �et eteli_ ter':. telJes!t�- . kos csökkentését „ termelé-sere. az onkol tseg csokkentes�- J 

MIKOR KAP TÉRVILÁGÍTÁST \ PÁPAI ÁLLOMÁS ? 
_É\ek óta problémát °.koz 

I 
is g_yakorlott mo1;dulattal dol

Papan. hogy a meglehetosen gozo kocstrendezo. s egyensú
nagy területü állomáson nincs !yát el\·esztve nem kerül-e a 
megfelelő éjszakai tér\"ilági- st.erelvény alá? 
tás. Ha leszáll az éj, a ]i:ocsi
rendezók sötétben ,·egzik fe
lelősségteljes mun.,áJukat. 
Még a felvételi épület előte
rén is tompa fénnJel égnek a 
,illanyégós:. Szerencsére a 
rossz világitásból eddig bal
eset még nem származott. de 
ki tudja, hogy holnap, Yagy 
holnaputan egy buckaban. 

• A legutóbbi állomá�izsgfln 
a szombathelyi igazgatóság 
ellenőrei is megállapították. 
hogy a rendezón szüksege, a. 
z:ilágitás felszerelése, s a meg
állapítás ki tudja már há
nyadszor, ezúttal is jegyző
köny\·be került. Intézkedés 
azonban nem történt. 

\"agy elhagyott féktuskóban Ne várjunk addig, amíg 
nem botlik-e meg a sötétben drága árat fizetünk ertet 

re. a menett"endszerűség bizto-
11i�á.ra. a vonó- és vontatott 
jJrművek jó kihasználására. a 
javításos já�mű,·ek műhelyi 
átfutási idejének csökkentésé
re és a felújítási és bcruházá i 
ten·ek teljei,ítésére ü·ányulnak. 

Az önköl1ségcsöllentés és a gazdaságos nzetés 
problémái a rontatási szolgálatnál 

A A szakszen·ezet bér- és ter- j kormány határozatát az ön- ! műhely vezetőJe,·el, hogy a 
nUDAPESTI IGAZGATÓSÁG melé,i osz á!ya m�llett immár 

I 

ko 
.
.. lt

.
ségcsökkentést es a. gaz-

1 
javításhoz szüksége.s anyag 

két é, e eredményesen dolga- da.ságosságot illetően. Néhány idoben a do;gozó;c rendelke
forgalmi dolgozói említésre zik az önköltségcsökkentési futóháznál nagyon helyesen zésére álJJon, to,·ábbá a maméltó m:.mkát végeznek a bizottság. ame;y több évtize- . egész évre kidolgozták az ön- sásra és idöszakos jaYításra 
kongresszusi verseny sikere ér- des ,:yakorlati tapasztalattal I költségcsökkentési tervet és az leállitott mozdonyok se e.sse
dekében. Eliogadott ,.elv·' volt, rendelkező nyugdíjas társa- önköltségcsökkentési brigádot nek k! a fordulóból. 
hogy n32y 1,;é;�sel köz'e;;.ed- dalm• aklívákból áll. Ez a bi- is megalakították. Ezzel szem- Szükségesnek tartjuk egy 
nek a körvasúti fordák. A III. zottság kezdetben csak a jár- ben sajnos olyan példák is cső- és energiafelelős kijelölé
osztály dolgozói elhatározták: műjaYítóknál foglalkozott az vannak. hogy a brigádok nem sét is. A csőfe!elősnek mozdo
mindent elkö,·etnek. hogy ezt önköltség csökkentéEé\.'el. A mindenütt �·égzik folyamata- nyakon végzett kaz.ánkovács 
az úgyneyezett ,,el�·et'' meg- múlt év ,·égétöl azonban a san az önköltség vizsgálatát. munkák minőségi ellenőrzése, 
döntsék. Először a bevezetett ,·ontatási szolgálatra is kiter- Mondani sem kell, hogy az a csövek szakszerű lágyítása 
fordák közül az első öt gyoi-s- jedt a bizottsag hatásköre. ilyen fűtőházaknál nem tud és ki-behúzása mellett azt is 

tE'her ,·onathoz csatlakozó A bizottság az eltelt téli eredményt felmutatni a bri- feladatul lehet adni, hogy a 
hónapokban a nagy és közép gád. részlegvizsgára leállított moz-gyűjtös fordákat terel ték visz- fűtőházakat látogatta meg. ! E11pen ezért jó lenne, ha do_;1y?�ból . a mozdonykönyv 

Eza a menetrendbe. helyszínen örvendetes, hogy egyetlen I i:a.la.mennyi jütöhá.z t1ál kidol- csohalozataban feltuntetett 
nyújtott segít.séggel. Az öt for- olya.n fűtőház és müszalci ko- · go�nák intézkedési teri:üket a. le!lrégibb c.sövek�_ől elle�őrzés 
dához ta:·lozó 33 vonat menet- csiszolgálat sem aka.dt, a.hol megalakult önköltségcsök.l<en- ,·egett egyet-ket_tot k1huzzon. 
rend szerint rendesen közleke- elha.n11agolnák a. p<irt és a. j tési brigádok, s ebbe olyan Az c11erp1afelelo� felad�ta: a ----~-~--~-~-~~-~----~-~--~ problémákat is feljegyez11é- fog1•��la� _ellenorzés_e es_ . a 

1 nel;. a.melyeket a. gazdaságos to�atas1 orak__ mellektelJes1t-

Korszerü, eg-éuséges otüiont kapta.k az elmúlt években 
Pus-&tasza.bolcs állomás kOetlireodHÖi 

1 üzemve::etés megkíván. menyének csokkentése. 

1 Most pedig néhány olyan ta- A fűtőházak többségénél 
nácsot szeretnénk adni, ame- nem megfelelő a haszonk:lo
lyeket helyes, ha az intézke- méter és a mellékteljesítmé
dé;;i terv is tartalmaz. nyek aránya, túl sok a gép-

i A mozdonyreszortosok el- menet, az üres járat. Olyan 
lenőrizzék rendszeresen moz- futóházak is ,·annak, amelyek 
donyaik teljesilményét. annak területén használható és ócs
olaj- és �zénfogyasztását. A kavas féleségek hevernek gaz
fió!Pnűhelyben se mulasszák dátlanul, 
cl a mozdonyjavítási bárcák l\Iit•el az intézkedési 
ellenőrzését és azokat aláírá- egész évre megszabja a 
sukkal igazolják. Hasznos len- d&ket a gazdaságos veze
ne egy szén- és anyagfelelös tést i lletően, a mozgalmi 
kijelölése is. Az elobbi a szén szervek segítségével el kell 
időrendbeli felhasználása, a é1 ni, hc.Jy ne csak egy-két \.'e
mérlegelés ellenőrzése mellett zető törődjön az önköltség 
'l szertári szolgálattal csökkentésével, hanem a fű. 
együtt - tárolái,i szabály be- tóház valamennyi dolgozója. 
!adásáért Ll íelelne. Az anyag- Különösen sok segítséget 
felelősnek pedig az anyagterv nyújthat ebben a fontos mun
elkészítése mellett szoros kap- kában az oktatótiszt, aki úgy-

1 c.solatot kell teremteni a szer- szólván nap mint nap foglal
tári szolgálattal és a fiók- kozik a dolgozókkal. Cs. M. 

A pécsiek törődnek a fiatalokkal 

l\láirai Károly, a pécsi fütöház mozdonyla.katosa. Tarlós 
Gyula és Faubl József tanulónak ad gyakorlati útmutatás$ 

a táptej javitásához. 

8ogdanovics füelka Pécs állomás töiávíráaza ·mindenkor lel• 
Jtiismeretesen oktatja a hozzá beoszwU fiatalokat. 

CJtov•cs � felv�il 
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Képzőművészeti kiállítás Idejében szerezzük be a téli tüzelót 

a mátraházi üdülőben Az elmúlt év ,·égén sok za
vart okozott, hogy a dolgozók 
nem kapták meg igényelt téli 
háztartási tüzelőjüket. 1\Ii ,·olt 
ennek az oka? Mindenekelőtt 
az, hogy az igénylők mintegy 
kétharmada az év utolsó hó
napjaira hagyta a tüzelő be
szerzését. Mivel a bányák a 
tél küszöbén sem termelnek 
több szenet, mint a nyári hó
napokban, a TűKER-telepek 
egyszerre nem tudták az igé
nyeket kielégíteni. Előfordult, 
hogy sokan hetekkel a tél be
állta után jutottak csak hoz

A szakszer,;ezet kultúrneve
lési osztálya, nem hivatásos 
képzőművészek legjobb alko
tásaiból kiállítást rendezett a 
mátraházi vasutas üdülő tár
salgójában. A nagyméretű, 
barátságosan berendezett tár
salgóban 40 különböző témá
jú festményt helyeztek el. A 
festmények nagy része részt 
vett a vasutasok nemzetközi 
képzőművészeti kiállításán, 
amelyet a múlt év végén 
Bécsben rendeztek meg. 

Az április első napjaiban 
megnyílt kiállítás anyaga a 
t'7vek szerint hosszú ideig 
d1sziti majd az üdüló társalgó
jának falait. S mint értesü
lünk, ez idő alatt az üdülőben 
pihenő dolgozók részére több 
alkalommal tartanak ismerte
tő előadás� a képzőml'.jvészet
ről. Az első előadást diafilm
,,etítéssel egybekötve, Fischer 
Emő festőművész és tanár 
tartotta április 15-én. A for
galmistából lett festőművész a 
képzőművészeti alkotások 
szemléletéről beszélt, s a film
kockák segítségével magyaráz
ta meg az érdeklődőknek, 
hogy tulajdonképpen mi a 
műalkotások lényege, hogyan 
születik meg egy-egy fest
mény, rézkarc stb. 

- Mi a célja a mátraházi 
vasutas üdülőben megrende
zett képzőművészeti kiállítás
nak? kérdeztük Ka
SZás Istvántól, a szakszervezet 
kultúrnevelési osztályvezető
jétől, aki Kirschma11e1' Károly
l11al, a szakszervezet központi 

képzőművészeti iskolájának 
vezetőjével részt vett az első 
előadáson. 

- Egyrészt megismertetni 
és megszerettetni az üdülőben 
pihenő dolgozókkal a képző
művészetet, másrészt fejleszte
ni azoknak a látáskultúráját, 
akik a festészet, a képzőmű
vészet iránt érdeklődnek. Erre 
a célra nagyon alkalmas a 
mátraházi üdillő gyönyörű 
társalgója. 

Hogy a kiállítás valóban hí- zá az igényelt tüzelőhöz. 
ven szolgálja a kitűzött célt, Hogy az elmúlt évihez ha
arról személyesen is meggyő- sonló eset az idén ne fordul
zódhettünk. A társalgóban tett hasson elő, az anyagellá' ási 
lát-0gatásunk során is érdek-

1 
igazgatóság felhívja

. 
a vasutas 

lódéssel nézegették a kiállított dolgozók és a rtyugdíjasok fi
képeket a d-0lgozók. gyelmét, lhogy ez évi tüzelő-

Régi panasz vár orvoslásra 
Dombóvár vasutasai már henni. Másik javaslat, hogy 

régen kifogásolják, hogy a Lepsényig menjenek, de akkor 
Lepsény:g közlekedő 6062/61 .  ott biztosítsanak részükre p:
sz. vonatnál igen sok a szol- hel)őhelyiséget. Sajnos, ezek a 
gálat. Sokat törték a fejüket, javaslatok nem találnak meg
hogyan lehetne a 26-28 ten- hallgatásra. Azt kívánják 
gelven töltött órát közbeeső bevezetni, hogy a brigád ön
pih.enővel lerövidíteni. költségbe jöjjön haza és egy 

úgy gondolják vonatkísé- másik önköltségbe menjen el 
róink, hogy tp.ost az új · ine- Dotitbóvárrol. Ez egyrészt nem 
nétrehd-keszítésnél lehetne a gazdaságos megoldás, más
bajon segíteni. 

- ' részt nem birja az állomás 
vonatkísérő létszáma· sem. 

.A sok javaslat Is:özüJ néhá.; Kérjük, hogy a menetrend 
nyat megemlítek: Kérik a dol- kcSzítói VE:gyék figyelembe a 
gozókat, hogy az említett vo-, dolgozók javaslatait. 
natot hadd vigyék Veszprém-
külsóig és ott lenne mód né- Bódogh Mihály 
hány órát a laktanyában pi- SZBaelnök, Dombóvár 

A VIT -ielvényszerző versenyek elé 
Az es6s napok után híiv6sre for-

1!.Ult idóJárás sem tudja fel.édtet.nl 
a tavaszt. Hiába hü1t le a levegő, 
hiába murtat a hőmérő higanyszál'\ 
éjszakán.kint minusz 1-2, napköz
ben plusz � fokot, a térrÓészet 
silrü lombokka.l öltözteti fel a fá• 
kat, bokrokat. A sportpályák 
gyepm,{lnyege ls új, búja ZIÖld S'Zlint 
kapott. 

Tavasz van. itt az ideje a sporto
lásnak is. A vea:-senyzésre, a spor
tolásra, a J,a,bc!ajátékok mell:>tt bó 
ólkalmat nyújt a VIT jelvényszer
&ó verseny, Annál ls Inkább, nú
vel a VIT-Jelvény meg97.el'Zésének 
követelményeit nem lehet egy 
alkaJ,ommal tlelJesltenl. A.ki jól 
akar vlzsgámi, annak a verseny
kiírásban szereplő sportágakból 
gondosan fel kefil készillnie, hogy 
a versenyeken minél több pont ke
rUlheS<ien eredménylapjára. 

Az üzemek és sz.olgál.ali helyek 
tömegsport bizottságai, a KISZ
szervezet vezetőségével közosen 
mozgósítsák mielőbb a VIT-verse
JI.Yeken való részvét.elre a do!goz,6-
kat. A mozgósítás Időszakában ne 
csak azokhoz jusson el hivó sz.a.
vu k. akik sportol.nak:, részt vesz
nek valamilyen bajnokságban, ha
nem mlndenk!he2'. 

Különösen a fiatalok szeretik. a 
felüdítő mo?.gást, a verseng,;st, a 
játékot, a testi fejlődésnek, az 
egészsés;! megóvásának egyik esz
közét. Nem jók azok a sportveze
tői<, akik áU..ndóan pálya ÉS fel• 
szerelés hiányra hivatkoznak alr• 
kor is. amikor a tömegek sportjá
ról van szó. A VIT-versenyek 
programjában olyan sportágaJt 
szerepelnek, amelyek nem Igényel• 
nek különö,;ebb felszerelést. 

üzemi labdarúgó l1ajnoksá
got írt lki Oy6r állomás SZllk
szervezeti bizottsága. A kiírást 
Hegyeshalomtól Bicskéig meg
küldték a nagyobb állomások
nak. Egy állomás több csapat
tal is részt velhet a két!ordJulós 
bajnokságban, A kisebb lét
számú állomások pedig közö
sen indíthatnak egy csapatot. 
A bajnokság első három helye
zettjét érem, illetve oklevél 
díjazásban részesítik 

• 
Vivópapák és vívómamák 

f'fszére szülői értekezletet ren
dezett ápr. 18-án a BVSC vívó
szakosztályának vezetősége. A 
jól sikerült szülői értekezleten 
mintegy 300 szülő vett részt és 
hallgatta meg Nedeczky Lász
ló dr. szakosztályvezető beszá
molóját a vivóiskola eredmé
nyeiről és terveiről. 

• 
Sdpen fejlődik 4 tomaaport 

a Pécsi VSK-ban. Az utóbbi 
időben különösen nagy gondot 

Az üzemek és szolgálati helyek 
tömegsport bizottságnJ, spon.veze,. 
tői és KISZ-vezetői awn gondol
koz:z.anak, milyen módon lehet mi
nét több dolgozót kivinni a •�-a
badba.. a sportpályára, futni, ug� 
rönl, dobni. A tapa.GZlala1.olt azt 
bi7'0ny!tják, hogy ahol szeretettel. 
szaJcértelemmel foglalkoz.na.k a tö,. 

megsporttal, ahol hat6kony agi1á
ciót folytatnalc a dolgozók köré
ben, Olt nagyon sz.ép eredménye
ket lehet elérni, 

Mint már előző Lapunkbm ls ír-
1uk, sportvez..etöink a KISZ sport
felellisök útján mielőbb szerezzék 
be a versenykiírást. az eredmény
lapokat és lássanak munkához. 

Belgrád-Budapest országúti kerékpárverseny l!'Yőzteselt ün
neplik a Népstadionban. Az összetett versenyt Horváth Fe• 
ren.c - középen - a BVSC tehetséges fiatal versenyzője nyerte 

/MTI Foto lllikó László felv.) 

Sporthíreh 
fordítanak az utánpótlás neve- pat kedden este megérkezett 
lésére. Ebből a munkából de- Münchenből. A versenyzők a 
rekasan kiveszi részét a szak- várakozásnak megfelelően ki
osztály két edzője, Várkői Fe- tlinő teljesítményt nyújtottak 
renc a férfi és Horváth Leona és megérdemelten nyerték meg 
a női CJ!apat edzöje. áZ, összesített pontversenyt. 

• Csapatunk legfiatalabb tagja, 
Legjobb férfiteniszezőink Dely Péter magabiztos, higgadt 

szorgalmasan készülnek a játékával magasan kiemelke
nemzetek közötti vasutas férfi dett a mezőnyből. Dely szép és 
teniszversenyre, amelyet június · eredményes játékázrt külön 
29 és július 4-e között Prágá- tiszteletdíjat kapott. Dicséret 
ban rendez meg az USIC. illeti a csapat többi tagját is. 

"' 
Veszprém állomás szakszer-

vezeti bizottsága az idén is 
megrendezi a már hagyomá
nyos május elsejei kövérek és 
soványak labdarúgó-mérkőzé
sét. Előmérkőzésként Veszprém 
állomás és Veszprém-külső vá
logatottja mérkőzik. Ezenkívül 
májusban tömegtúrát tervez
nek a Bakonyba és a nagyvá
monyi Kinizsi-várhoz. • 

A IV. nemzetek közötti vas� 
utas férfi sa,kkbajnokságon 
ré.szt vett magyar vasutas csa-

l\lAGYAJl VASUTAS 
A Vasutasok Sz:aksZervezetének 

lapja 
Szerkeszt6ség: 

Budapest. Vt.. Benczur utca '1 
releton: 

124-184. QzemJ H-41. 38-
MegJelenik havonta kétszer 

SzerkeiZtl a szerkesztő bizottság 
Terjeszti 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. VII„ !Ukóczi tl.t 54 

Szikra Lapnyomda 
r. Y,: KUicsár Mihály 

szükségletüket lehetőleg a 
nyári hónapokban szerezzéK 
be. Az 1959. évi háztartási 
tüzelőanyag beszerzésének idé
nye már április l-én megkez
dődött. 

Népgazdaságunk, ezen belül 
a MAV, a részletes háztar'ási 
tüzelőanyagakciót az idén 250, 
500 és 750 forintra ki'erjesz
tette. Az új rendelet mód-01; ad 
arra, hogy a vasutas dolgozók 
- nyugdíjasok is - 1959 60. 
évi tüzelőanya.gszükségletüket 
részletfizetéses és készpénzes 
tüzelőjegyre egyaránt szep
tember 30-ig korlátozás nélkül 
megr:ásárolhassák. 11:ljtmek 
tehát a lehetőségekkel és csa
ládjuk érdekében ne halasz
szák megint novemberre vagy 
decemberre a téli tüzelő be
szerzését. 

Mi van a Hivatalos lapban ? 
A Hivatalos Lap 18. számában a 

követ.!<.ezöket olva.;hatjuk: 
,,A Közlekedés- és PostaűfYJ !\li
nisztériun, Kollegiumánia:k hatara
zata a mérlegbes7.im·o16va1 kap-

csolatban. 
1184/1939, Titkárság. 

mfrc�Mh:�1]:f�u��o�t tgi�n é: 
aláb!>i határozatot hozta: 

,.A kollégium a minisztérium 
1958. év1 mérlegbe.57..ámolónak ada
tai és a jelentés elemzése alapján 
megállapítja, hogy 1058-ban egész
ségesen lejló<lött a tárca területén 
a gazdaságos múködés. A m!nisi:
térium intézményei, vállalatai és 
üzemet közel 300 millió forinttal 
ja vi!ották a7. 19j8. évi er�dményt. 
A mln1.sz.térlurn kollégiuma köszö
netét és elismerését fejezi k1 mind
.azoknak a dolgozóknak, akik en
nek elérésében aktívan közre
n1ú!tödtek. '' 

J\l!"e_�ayöz6désem, hogy e,: az el
ismerés az 1959. évi tervek túltel
jesftéséhez, további ösztönző ha
tást g'.V?�korot va.lamennvt vaSUlta.S 
dolgoT.ó &Zámfira és elöseg!tl az 
eddiginél még jobb eredmények 
kialakítását. 

Budapest, 1959. áprllls 17, 

N6metb Jóaef s. lt, 
mlnlsztorhe!yettes. 

a 1\1...\. V vez�rigazgatója.�1 

Kína 

Kínában fol1/ik a mrís6dik 
naqy híd építése a Ja�e 
folyón át. Ez a délnyugati 
Csunking tartományban épülő 
820 méter hosszú híd több, 
ipari szempontból fontos 
vasútvonalat fog összekap
csolni. 

Guinea 

Guineának jelenleg csupán 
662 km hosszú ViUlútja van. 
A bauxit- és timföldszállitás 
meggyorsítására tervbe vet
ték, hogy 1960-ig egy 120 és 
egy 150 km hosszú vasútvona
lat építenek. 

NDK 

A Deutsche Reichsbahn 
nyári menetrendje szerint egy 
fürdóexpressz fog közlekedni 
a Berlin-Lipa;e-Karlovy 
Vary-Prága szakaszon. A vo. 
nat neve „KARLEX" lesz és 
300 utas továbbítására szolgál. 

Különös vendég a vasúton 
Aprilis 18-át mutatott a naptár. Békés, szombat délelőtt 

volt. A koratavaszi eső csendesen szitált. A vonatok és moz
donyok frissen mozogtak a Városliget melletti vaspályán. Né
hány pályamunkás gyanutlanul kopácsolt. A 182-es szá�ú so
rompóőrhely vasutasai - akik a Robert Káro1y-körút közúti 
forgalmát védik - mit sem sejtve ténykedtek és tisztelegtek az 
ide-oda közlekedő járműveknek. 

Egyszercsak . . . Uram fia - látják ám - hogy a sínek 
mellett a kitaposott keskeny ösvényen lassan cammog ei:(y 
hatalmas fekete medve. úgy ahogy mondom. medve. A feje 
csüngött és a mázsás tappancsai alól ki-ki perdült az olajos 
bagikő. 

Kiabálás, riadalom támadt. Először a pályamunkások ered
tek futásnak. A medve csak ment. Aztán az őrház személyzete 
kereste az eg�rutat. De a medve csak jött. Va :villák, botok 
kerültek elő. Percek alatt csődület lett körülötte, de megköze
líteni nem merték a tenyeres talpast. Mivel a medve idegeit 
sem fonják kötélből, megijedt és hüvelyknyi fogait vi!logtat\·a 
néhány ugrással - barlang hiányában - bemenekült az őrház 
„mellékhelyiségébe·•, pontosan oda, mely ebben a különös szituá
cióban a legszükségesebb lett volna a megrémült emberekr.ek: 
Hála az emberi találékonyságnak! Egy bátor vállalkozó rázárta 
az ajtót a szabadságot óhajtó 3 mázsás öreg mackóra. A vas
utasok kipihent.ék magukat, visszatért az arcokba az élet színe, 
aztán jöttek az Allatkert dolgozói és becsalogatták egy nagy 
faládába az ősvadon &slakóját ts vissza szállították az állat
kerti rács mögé a killönös vasutas vendéget. 

-"- ly! -

* * 
- Meg'.l<e2dödött a vllá11 leg• 

hosszabb vastl.tvona.l&nak a 10 OOO 
km hosszú 1\1:osz.tcya-vlagyivoszto
ki tra.n.szszibériai vasútvonal , 11-
lamositása. Ez a gigászi munka 
több évet vesz igénl1be. 

- Eredményesen dolgozll< az 
utóbbi hónapokban a tapolcai 
fütöhriz KLS'Z-sz.erve?.ete. Az elért 
e1·edménye..¼: egyik f6 részese Hor- 1 
váth József KISZ-titkár, akinek a 
vez.et�se alatt duplájára nlht a 
KISZ-szerveret taglétszáma. 

* 
- A miik0lei terület tócköny·y• 

tárosai részére értekezletet tartot• 
tak Miskolcon a köz.ponti könyv
tárban. A beszámolót Szép László, 
a köz.ponti könyvtár \·ez.etője tar„ 
totta, utána ért.ékelLék az elmúl1 
negyedé,·ben Yégzett munkát ,,. 
megbeszé:ték a jövő felaclalalt. 

- Leve1ezés útján felvették a 
kapcsolatot a Nyugati-pályaudvar• 
vonatkf.sérói a Moszkva Kijevi-pá• 
Jyau,ctvar von.atk.isérőivel. A kap
csoLatnak az a célja, hogy meg„ 
ismerjék a szovjet vonatlrisér-ők 
életét és. kölcsönösen kicseréljék a 
munkában szerzett tapasztalatokat. 

- 10 800 tonna szénmegtakarltást 
'<'álloltak a szegedi Igazgatóság 
m.ozdonyve-zet6i és íútöl A kong• 
resszus tiszteletére. - A magasabb termelékenység 

-. Több mint mástélmllll6 deviza- ��j;'�tó�:t:s�:� á�
k

�:fö1 J;; forintot takarít meg a ?.L.\ V mű• vezették a többtelJe,;ltményl bére-
:O�ŐO�g��ta{!�JáfJ�:i7.a���� zést, 
gaJ. helyettesit. • 1 

- Mintegy 10 mllU6 forintos be• 
; ruházássa1 űj, korszerü 1elvétclJ 

� l Utl tonna uenet takantotuk épületet és vágányokat épftat,iel< 

=a:J���
es

���"'ó��sei:Ktő�� Tlsupalkonyán. 
vontatá&i dol,:07.ói. -----

- A Vasúti F4osztály MSZBT· 
szervezetének rendezésében a Villa
mos- éS dieselvontatás időszerű 
kérdé.sei címmel tart.ott jól sncerüH 
előadást április 23-án Tóth Kálmán 
m. főtanácsos a fó05Zlály kultúr· 
termében. 

� KttllúrmíiAGrraJ b rergeU: 
ta,·t6 tánccal egybekötctt csalá<IJ 
estet rendezett a dolgozók és hoz
zátartozóik rtsrere ápril!; 18-án 
Szeged állomci.s MSZB'l.'-&z.ervez.ete 
és békebiwttsága. 

- Komplex-brigád alakult Veszp
ré.rn-külsön a kongresszust verse.ny 
irányltására. A brigád, amellett, 
hogy irányjtja, segíti a verseny
mozgalom kls:!.élesfté.<.ét1 a dotgo-, 
zók hasz.nos javaslat.alt és mód
sz.ereit 1s közzéteszi. 

.-. Az eredmények naveliR6vel. a 
kulturális utazás feltételeinek blz
tosiwsával, a szál!Jtásl feladatok 
t1Uteljes!tésével, fokozott tiszrta
sággal készültek S1.eged ál:lomás 
dolgozói május 1 mé1t6 megünnep
lésére. Ugy�r a sza.kszerve-
7.eti bizottság javaslatára egy ön
kér:tes br!gá<i alakult. amely rorra 
járta a szolgálati helyeket és mea
hivta a c\C>lgozókat • májua t.1 
felvonulásra. 

i;;;;;jil A terme14sz3vetkezetek meg
segítésére a szolnoki pályafenn
tartási főnö.l<ség 140 fős önként.e,; 
munkabr!gádot szervezett. A bri
gád tagjai összesen soo munkana
!>Ot kitevö munkát vállaltak. 

� zoo személyes IP'ermeküddlót épft a szakszervezet Ba1atonkene
��dtiö�dUlő épit.ése már m�g-

A szerkesztőség üzeni 

Liga J6zsef. Nagytétény. Intéz• 
ked<éa törtér.t. hosy rUhajárando
ságát megkapja. 

Dancs József, Tapolr�; Bódogh 
l\Ubály. Dombovár; Bán.ki József, 

:�:;rr
es

�óz;::�u�l:;!!t; 
8
ti�'t;:i 

Sándor, 1\-llskolc; Szll.\gyl József, 
Budapest; Magyar András, 1\-lls• 
kolc; Beró József. Budapest; Kis• 
mlhók Róbert, Celldömölk; H:.i.• 
mor Béla, Budapest; Kovács Jst• 
ván, Szob; Cseke Imre, Budapest; 
Vass Ernő, Gazda.sági vasutak; 
Fekete László, Miskolc; Szab6 Pál, 
Butlapest; Pataki József, Oros• 
háza; Lándor Emő, Budapest; 
Csomor János, Szolnok; Bezzeg 
Lajos. Gyöngyös; S7J.ládi Sándor, 
Szeged. Leveleiket lapunk anya
gához !elhasználjuk. 

Bódogh :i.lihály, nombovár; Gá• 
los Sámuel_ Dubicsány; Smidé.Uusz 
Sándor, Jszkár; Erdei Ferenc, 
Tiszabezdéd; Aranyos István. Bu• 
d.apest; Bognár Kiroly. Ta:po]ca; 
Kerek Béla. Budapest. Panasuikat 
megvizsgáljuk. 

Böjtös Ferencné. Szolnok; S'Ea• 
bó Tibor. Budapest; Nagy Elemér, 
Fegyvernek; Lévai László, 1\JJskolc. 
Leveleikre az illetékesek figyel• 
mét felhívtuk. Lapunkban hely• 
szűke miatt közölni nem tudjuk. 

Lakásrsere 

Éber dolg ozók 

.;..... Eltserélném föútvonalon M . .A V 
bérházban lévő kétszobás összkom• 
fortos házfelügyel6ségemet (beteg
ség ntlatt) egyszobás össz.lcomfo!'• 
tos főbérletlre, lehptö!cg belterü• 
leten. 1':rdekl!ldnl lehet a 11-21-es 
üZem1 telefonon. 

A napokban_ ké� tolv�jt fo�- J követnek azért, hogy a nép vatak e� a Keleti Muszaki Kocsi- gyonának fosztogatói az őket szolgalati Főnölcséa dolgozói. megillető helyre kerüljenek 
Az egyik tolvajt Andrényi Jó- LŐWI BtLÁ zsefné és dolgozótársai csípték 

- l\lAV házban lévll lakásomat 
elcserélném bárhol, csak vasutas
sa-1. Cím: XIII .. Aiautner Sándor u.. 
137, 1, ajtó. 1':rdekl!ldni bármikor 
lehet. 

nyakon. Andrényiné munka ,.,,.c,.. • .....,.,,....,..,..., .... ., ... ....,., ...... .,,....,.....,.,,. • ..,. •• _,....,., ............. .,,...,_,.,.,...,,.,,,.. • ..,,.. ... .,.,..,..,,...,_,.,.,...,,..,,... ... .,,.. ... ,..,.. 
közben a,:_ra lett figyelmes, 
hogy az egyik új kocsiban egy 
idegen férfi a függönyöket 
démmálja. Azonnal hívta dol
gozótárs3.it. wkik köri.ilfogták a 
kocsit, majd értesítették a 
rendőrséget. A tolvajt bekí
sérték az őrszobára. 

• 
Katona II. József villanysze

:·elő is munka közben vette 
észre. hogy abban a �zerel
vényben amelyet már megja
vított és levjJ.ágított, valami 
nincs rendben, Lesben állt, és 
csakhamar sikerült elfognia az 
izzólámpákat kiszerelö tolvajt, 
�"Y fiatalembert, aki hasOI? ló 
sorsra jutott, mir.t a függönyö
ket dézsmáló társa. 

Dicséretet érdemelnek a Ke
leti Műszak éber . dolgozói, 
akik munka közben nyitott 
szemmel járnak és mindent el,. 

Orház az .Alla,tkert mellett 
(Pusztai raJml 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ! 1 Az európai szakszervezetek 
1 és dolgozók béketalálkozója 
1 A Szakszervezeti Világazö- képviselte, felhívás.s� fordult 

vetség felhívására Európa dol- a világ dolgozóihoz es &zak-
, gozóinak és szakszen·ezeteinek szervezeteihez: _ . . 
képviselői május 8-10-lg az 1959. május 15-tol Juruu� 
Odera-Neisse békehatáron le- 15-ig meg kell tartani a 

' vő Görlitzben konferenciára békeharc hónapját. 
ül ek össze, hogy hitet tegye- E harcos megmozdulás idején 
nek a Németországgal kötendő Európa szakszervezetei és dol• 
békeszerződés, a leszerelés és gozói állást fo(llalnak a német 
az atomfegyverek eltiltása békeszerződés megkötése. a le• 
mellett. szerelés, az atomfegyver eltil• 

,. S Z E R V E Z E  r T V A S U T A S 0 O L G O Z Ó K L A p j A 

A külügyminiszterek genfi tása mellett, küldöttségeket, 
tanácskozásának előestéjén határozatokat küldenek Genf• 
tartott találkozó egyik állomá- te és követelik, üljön össze a 
sa a szervezett dolgozók béke kormányfők értekezlete. 
megóvására irányuló erőfeszí- A felhívás bizonyára nagy 
téseinek. Az európai országok megértésre talál a vasutas
dolgozói emlékeznek mép. ar- <.!olgozól: között is, akiknek tíz. 
ra. hogy 1945 feb.ruárjáb.in - E.zrei ne..-ében kuldték d a bé· 
tehát még a háború alatt - kebizottságok szolidaritási táv_ 
Londonban, októberben pedig iratukat az európai munkásta• 
Párizsban az egész világ szak- lálkozóra. 

Ill. tvFOLYAM, 10. szAM. Ára 40 fillér 

Szerencstől Hidasnémetiig 
Aki \·égigutazik a szerencs

hidasnémeti t:onalon, az nem
csa'.< a táj szépségeiben gyö
nyörködhet. Szinte szembetű
nő a vasutasok odaadással, 
kedvvel végzett munkája is. 

Ha az utasnak ideje van 
hosszabb szemlélödésre, ha
marosan megg,·őzódhet ar
ról, hogy a versenyszellem az, 
ami felvillanyozza a vasút 
dolgozóit, hogy őszinte aka
rás.sal. mun:<álkodnak aron. 
hogv a pártkongresszus tiszte
letére kh·á!ó eredményeket ér
jenek el. 

Szerencs, Mád 
Szerencsen termelési tanács

kozáson beszélték mel! a dole:o-
7.Ók a tennivalókat. A tanács
kozáson részt vett a területi 
bizottsáll é., az igazgatóság 
képviselője is. A dolgozók 
nemes vetélkedésre keltek egy
mással. hogy 10 munkával 
juttassá'< kifeiezésre a párt 
Iránti hősé!lüket. szeretetüket. 
Az első negyedév eredményei 
biztatóak. A fajlagos kocsi-
mozdít.i.�t 103.5, a vonatok ter
helését 112.5. a személyvonatok 
indítását 107.1. a tehen:ona

Egy kis emelkeclő után be
érünk a vonal egyj k jelentős 
állomására. A baújszántóra. 
Gépkezelés közbe:i. jut idó 
néhánv szót váltani Detri"k 
BéLa állomtsfónökkel. örum
mel úisál(olia. hogy a sze
mélyvonatok menetrend sze
rinti indítása 100. a kocsitar
tózkodás 106,5. a kocsimozdí
tás 90,2, a kocsikihasználás 
98. 7 százalékos. 

könyvtárnak letéti könyvtára 
működik. Boldogkővára!ja ál
lomásvezetóje örül, hogy ivó
ví:zil1ez jutott az állomis. 

Hidasnémeti 

Vonatunk több k!s állomá.s 
után átdübörog a Hernád
hídon és befut Hidasnémeti 
állomásra. Ami legelőször 
szembetűnik, a rend és a 
tiszta�ág. A h,da5németiek Az állomás forgalma az szeretik a kultúrát. a sportot, utóbbi időben jelentősen meg- de azt is jól tudják. mindezek növekedett. Naponta 30-35 alapját a ió munka adja. Ezt kocsi kerül megrakásra, rní,: a felfogásukat visszatükrözik Boldog'.,ő,·áralján mintegy 20 termelési eredményeik: a faikocsi. ötletes feliratok hív- Jagos kocsimozditást 104, a 

iák fel az utazóközön�g fi- k lm. , . ocsitarLózkodá.st 100.2. a sze-llve_ et . a rendre es a tisz- mélyvonatok menetrend s,,etasagra IS. Pl.: .,A szemét a 

I 
rinti indítását 105,2, a tepad alatt i.s szemét!" hervonatokét pediJ:l 110,2 :;zl-

Rövid ittlétünk alatt azt zalékra teljesítették. 
is mee:tudtuk. hollv a pálya- A tapasztaltak bizonyságai 
munkásoknál is él a verseny- annak, hozy a mellék\·onalak 
kedv és emellett szabad ide- do!gozói sem akarnak el.marad
iükben olvasni szeretnek. A ni a nemes vetélkedésben. 
pft, szakaszon a szerencsi góc- N. P. 

Beszéljenek a számok 
tok indítását 1 18.6. a kocsi- _ A debreceni és nyireg11házi 

I 

e!só negyedévével szemben az 
tartó:dwdá&i át!ae:ot 96.3, a futoház dolgozói megérdemel- idén 386 ezer 100 etkm-rel túl
kocatk has-:málá.st 101.8 és a nék, hog11 munkájukról szép teljesltették. 
kocsikl!utást 108,9 százalékra szí�es írásban számoljak ��- Az átlagos terhelés 1938 elsó teliesítetlék. S�J!IOS nem ke�yerem az UJ- negyedévében 926 tonna volt. Szerencset elhagvva. vons- sagirás, csak_ mint a szakm,a Ez a szám 1022 tonnára növetunk hazánk egyik legszebb szerelmese 

_v
izsgáltam munka: kedett. Fajlagos szénfoguasztáVidékén halad velünk, a Sá- 31f,kat és n:imt a sz�kszerve_ze!t suk 7,16 kg. lluen teljesttmé

toro.s h.eg11 57,élén. Mádot el- tarsa4aJ.m_, mun�társa prob�- n11ek mellett természetes. hogy hagy\'a, feltűnik a kaolinórló lom néhán11 szaval, konkret a tervezett 116 OOO tonna szab
messziröl fehérlő ipartelepe. adattal dokumentálni azt a ványszén-megtakarításból a 
Ezen a vo:nalszakasron a bá- nagyszerű munkát. amelyet fűtőházra esó részt 2397 tonnányákból kitermelt útburkoló most a kongresszusi 1.1erseny �·al túlteljesítették. kő elszállítása hárít jelent&; j során végeznek. 
feladatot . a �-asutasok�:1- �-

, 
DEBRECEN szen a bánya,;zok is tobb es 

jobb munkárnl készülnek a A debreceni fütóháznál a 
kongresszusra. 100 etkm teljesítmén11t 1958 

Az egriek is élen akarnak járni 
A párt és sl\lkszervezet se- Lovasi Imre raktárnok jeles

gftségével, Pásztor Zoltán ál- kedik. Nemcsak szakmai mun
lomásfőnök körültekintő 1ra- kájával mutat példát, hanem 
nyításával Eger állomás vas- mint szakszervezeti bizalmi is 
utasai jó eredménnyel vesznek nagy g--...mdot fordít a dolgozók 
részt a kon)lresszusi verseny- üzyes-bajos dol!lainak intézé
ben. Április hónapban a fai- sére. nevelésére. 
lagos kocslmozdítást 106,9. a Az áruk gyors berakását Ma
kocsitartózkodást 107,8. a ko- ta János átmenesztó ral<tárnok 
csikihasználást 102,6 százalék- biztosítja jó szervező készség
ra teljesítették. gel. de valamennyi dolgozó 

NYÍREGYHÁZA 
Nyíreg11háza fútőháznál szin

tén iól alakulnak az önköltség
csökkentési tényezők, 100 

etkm teljesítményük ez éu el
ső negyedében 34.J 759 tonná
val több a tavall/Ínál. Átlagos 
terhelésük 597 tonnáról 695 
tonnára emelkedett. A fajla
gos szénfogyasztás 8 ,37-ról 
6,74 kg-ra csökkent. Mindkét 
fútöháznál eredményesen mű
ködnek az önköltségcsökkenté
Si brigádok, 

Ezeket a nagyszerű eredmé
nyeket csak úo11 lehet megtar
tani. ha továbbra is azon igye
keznek a forgalommal karölt
ve. hogu minél több jól kiter
helt vonatot továbbítsanak. 

1959. MAJUS 16, 

fovábbra is ilyen lendülettel 
Salgótarján külső pál11aud

var dolgozói a pártkongresszus 
tiszteletére tett felajánlásuk 
áprilisra eső részének minden 
pontját teljesítették. A moz
galmi és szakvonali vezetők 
mindent elkövetnek, hogy se
gítsék a dolgozókat adott sza
vt;Jt betartásában. Ha a munka 
tovább is így halad, nem két
séges, hogy vállalásainkat túl
szárnyaljuk. 

Különösen Kot•ács Pál for
galmi swlgálattevó. Bozó An
t,al kocsimester, Nag11 Ignác 
tolatásvezetó, Na,g11 László, Ju
hász Gábor kocsirendezők, 
Nagy Béla ,·áltóör, Adám Fe
renc raktárnok, Deák Ferenc 
raktári munkás tűnt ki a ver
seny első szakaszában. 

Hídvá.ri Ish-án 
Salgótarján 

Gazdaságosabban 
Már korábban hírt adtunk 

arról, hogy a Szolnoki Jármü
javító dolgozói vállalták, éves 
tervük határidö elötti teljesíté
sét. Az elsó negyedév eredmé
nyei azt bizonyltják, hogy be
csülettel ál!j:ik szavukat. 

Az egész járműjavító figye
lemmel kíséri az április el e
jén be,·ezetett futószalagos ko
csijavítást. Az új mód, zer be
vezetésénél kiemelkedő mun
kát végzett a Lendvai brigád. 

A pártbizalmiak és a szak
szervezeti bizalmiak, felvil,i.
gositó munkájával sikerült el
érni. hogy dolgozóink világo
san látják. hogy a kongresszu
si versenyben elsőrendű fel
adat a gazdaságosság javítása 
és a kifogástalan minőségű 
munka. Hevesi Tóth András 
bognár és Molnár Ferenc szek
rénylakatos példát mutatnak 
ilyen téren is. 

A bádogosok Is dicséretes 
munkát végeztek. kivették ré
szüket az önköltségcsökkentés
ből. Márciusban 164 tábla OH. 
bádogtető fedést végeztek el 
annak ellenére, hogy a brigád
ból két ember hiányzott. 

Ha a járműjavító kollektívá_ 
ja továbbra is az elsó negyed
évben tanúsított lendülettel 
végzi munkáját, nem kétséges, 
hogy a kongresszus tiszteletére 
tett fogadalmát becsülettel tel

szervezeteinek képviselői arra A munkáskonferencia emlék
kötelezték magukat, hogy egy- iratot juttatott el a genfi kül
<aégben összefogva harcolnak ügyminiszteri értekezlethez. 
az igazságos és tartós békéért, amelyben kérik: a külüg11mi
hogy mindörökre megakadá- niszteri értekezlet i·egye fig11e
lyozzák a náci had.seregek lel- lembe, hogy a népek békét éa 
kiismeretét terhelő szörnyű szai-atolt biztonságot akarnak. 
gyilkosságok me!?;smétlődését. Ne kíméljék a fáradságot, hogl/ 

A görlitzi találkozó - ame-
1 
döntö lépé� történjék a n,em

Jyen a magyar vasutasokat zetközi feszültség en11hítésé
Gács László elvtárs, a Dunake- nek és az európai béke biztosi• 
s::i Járműjavító SZB-elnöke tásának útján. 

Vörös L,szlónA Bp,-Anp,alflllcl en,redélye• Uvlrll.sza. Da az állomú 
minden dolgozója az A.Itala ta.nllsftott Jelkllsmeretességgel munk.á.lko--
dlk:, akkor Angy&ltöld oU lesz a '.kongresszusi versenyben tlen• 

Jirók között 
(Kovács Géza !elv.) 

Ismét a pécsiek nyerték a KPM -és a szakszen·ezet 
elnökségének vándorzászlaját 

A pécsi igazgatóság 1959. I. 
negyedévében végzett kiváló 
munkája alapján ismét elnyer
te a Közlekedés- és Postaügyi 
MLnisztérium és a szakszerve
zet elnökségének vörö3 vándor_ 
zászlaját. 

Az egy mázsa mozdított súly_ 
ra eső bérköltség és a kocsi
tartózkodási idő csökkentésé
nek. valamint a pályafenntar
tási terv teljesítésének kivéte-

lével a többi célk.itűzésnél az 
előírt legjobb eredményt ér
ték el. 

A pécsieknek a kongresszusi 
verseny segítségével elsősor
ban a felépítmény és az ip:ir
vágány fenntartásánáJ mutat
kozó lemaradást kell meg
szüntetniük. 

Az ünnepélyes zászlóátadás
ra május 8-án került sor. 

felhívás Budapest szervezett dolgozóihoz ! 
Az utóbbi időben az illetékes hatósági szervek mellett 

egyre több társadalmi és tömegszervezet kapcsolódik ahhoz 
a mozgalomhoz, amely fóvárosunk köztisztaságát van hivatva 
megjavítani. 

ie;'líti. 

E széleskörú mozgalomból kívánják kivenni részüket a 
szakszervezetek szakmaközi bizottságai is, amelyek sokoldalú 
tevékenységük mellett naph·endre tűzték Budapest, illetve 
kerületeik köztisztaságának kérdését és máris több olyan 
kezdeményezó lépést tettek, amelyek a szervezett dolgozók 

Cseh Zoltán öntudatára és segítőkészségére támaszkodva jelentősen hozzá-

A forgalmi dolgozóknál kivá- azon illYekszik. hogy baleset
ló eredményt ért el Bóta Sán- mentes. fegyelmezett munká
dor forgalmi szolgálattevő és 

l 
val sikerre 

.
vigye a kongresz

brigádia. Tervüket áprilisban szusi versenyt. 

__ .. ,. 
Srolnok járulhatnak kerületeik, illetve fővárosunk közterületei eszté

tikai képének emeléséhez. 
Ismeretes ugyanis, hogy Budapest az európai világváro

107 százalékra teljesítették, Dobó Sándor párttitkár 
A kereskedelmi szolgálatnál Eger 
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Ali V-llo H, pilyamesterl szakasz dolgoz6I a tervezett hatirldd elött 
et"'f:leztéll. a kltér6c1erét DombóvAr ,nomA.son. Enel a kongreHzust 
venenyben április b6ra vállalt kötelezettaéJdket Is maradéktalanul 

teljesUetiö 
(Mez6 L4szló felv.) 

Még hallani fognak . a berenteiekröl 
sok között nem valami előkelő helyet foglal el közterületei 
tisztaságát illetően. S amilyen határtalan büszkeséggel tekin
tünk nagy alkotásainkra, egész városnegyedeket jelentő gyö
nyörű lakóház építkezéseinkre, a sortatarozások házainak 

Ot esztendeje kezdte meg hogy a berenteiek elhatároz- szebbnél-szebb sz!npompájára, gyönyörű parkja1ra, főútvona
müködését a. berentei szénpá- ták, hogu kiváló munkával kö- laink neonfényű ragyogó megvilágítására stb., sajnos, ugyan
lyaudvar. Azóta sokat fejlő- szöntik pártunk kongresszusát. akkor szégyenkeznünk kell - a külföldi vendégeink által is 
dött. létszáma csaknem meg- Elsósorban a bán11áva1 fűz- nemegyszer szóvátett - közterületeink tisztátlansága miatt. 
háromszorozódott. A berentei zük szorosabbra a kapcsolatot, Mindezekb6! az következik, hogy fővárosunk köztiszta
vasutasok mindent elkövetnek, hog11 minden kitermelt szén a ságának megjavítása nem csupán hatósági probléma. Még hogy a szénosztályoz6t zökke- rendeltetési helyére jusson. Se- kevésbé kampányfeladat. Ennek a kérdésnek a megoldását nőmentesen kiszolgálják. gítjük a fiatalokat, hogy a társadalmi ügynek kell tekinteni, s éppen ezért a budapesti Vajon mil11en erő lelkesíti a kongresszus ideiére a szakviz.�- szakmaközi bizottság felhívással fordul minden szervezett dolgozókat? Első helyen kell gákat megszerezzék. Gondot 
említeni jól működő pártszer- fordítunk az állomás csinos!- dolgozóhoz, hogy elsősorban saját maga és hozzátartozói 
vezetünket. 3 a kommunisták tására és éberen őrködünk kerüljék közterületeink elszennyezését, neveljenek másokat 
példamutatását. A szakszen•e- azon. hog11 baleset ne fordul- is a köztisztaság és a rend szeretetére. 
zeti bizottság is gondot fordit jon elő. Meg vagyunk győzödve, hogyha Budapest 700 OOO szerve
a dolgozók problémájának Bízunk abban. hogy -rllvide- zett dolgozója e kérdésben maga is példamutatóan viselke
megoldására. a szakvonalt ve- sen, nagyszerű munkasikerek- dik, őrködik fóvárosunk és lakóházaink tiszt'ISágán. 1íey 
zetéssel karöltve a gazdaságos, ról adhatunk számot a Ma- nagymértékben hozzájárulhat a tisztasági mozgalom siker�-
fegyelmezett munkára. 

l 

1111ar Vasutas olvasóinak. hez. 
Nagy örömet ckozott a 24 Krasznai László Szakszervezetek budapesti 

6rés szolgálat megszüntetése. Berente I szakmaközi blzotbá&"a 
A távollakókat elhelyezték az 
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MI AKADÁLYOZZA AZ UJÍTOMOZGALOM FEJLŐDÉSÉT ? Mi lesz az Avar utca2/b a la.tti vasutas lakóházzal ? 
Nagy fontosságú anyag tár

gyalását tűzte napirendre a 
pécsi területi bizottság: az újí
tómozgalom helyzetéről ta
nácskoztak és igyekeztek 
meghatározni azokat a tenni
valókat, amelyek segítik a 
mozgalom fejlődését. A ta
nácskozáson megjelent és 
felszólalt Soproni József 
elvtárs, a szakszervezet titká
ra is. 

A vitából kiderült, hogy a 
pécsi igazgatóság területén 
csökkent a beadott újítások 
száma, Bár érezhető, hogy él 
'az alkotókedv a dolgozókb,,;n, 
ae nagy011, gyakran nem ér
zik szükségét annak, hogy 
'Ötleteiket, jai,aslataikat úji
'tásként beadják. 

Mi az ok.a annak, hogy az 
l!gyén és közösség számára 
,egyaránt :hasznos mozgalom 
nem fejlődik a kellő mér
t.ékben, sőt, mint ahogy Pécs 
terület példája is mutatia. he
!yenként, esetenként vissza
esést mutat? 

l\Ii a visszaeses oka ? 

1 A hiba gyökere ott van 
kristályosodott ki a vitában 
\-, hogy a mozgalom mind 
:,obba.n elvesztette mozgalom 
;ellegét és valamiféle hiva
tali tennivaló bürokráciájába 
süllyedt. 

Nemigen akad olyan vezető. 
aki tagadná a technika fejlő
désének, az uJ, gazdaságos 
munkamenet felfedésének és 
bevezetésének szükségességét. 
Olyan sem akad, aki tagad
ná az újítómozgalom jelentő
ségét ebből a szempontból. 
Ezek után joggal várnánk, 
hogy minden erkölcsi és gya
korlati segítséget megadja
nak az újítóknak. De a gya
korlat, sajnos, nem ezt mu
tatja. Szavakban elismerik 
a mozgalom jelentőségét, de 
sajnos, gyakori az olyan in
tézkedés, amely gátat vet a 
mozgalom terebé]yesedésé
nek. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
amikor racionalizálásról, lét-
57.ámcsökkentésről volt szó. 
elsősorban az újítással fog
lalkozók sorait ritkították 
meg. Jelenleg az a helyzet, 
hogy az újítási előadók nagy 
részének a leterheltségi foka 
olyan magas, hogy az u11-
tásokkal csak az íróasztal 
mellől tudnak foglalkozni. 
Nem tanácskoznak az újí
tókkal, gyakran nem a hely
színen vizsgálják meg a ja
vaslatot. nem ellenőrzik elég
gé a gyakorlatot, hanem a 
papírok alapján dönienek. 
Nem csoda, hogy ilyen. módon 
sok ihiba csúszik az elbírálás
ba. 

A:z sem ritka eset, hogy az 
újító nem győzi kivárni a dön
tést. A pécsi területi bizott
ság tagjai elmondották, hogy 
bár gyakori, hogy indokolat
lanul elhúzódik egy-egy újí
tás elbírálása, mégsem tud
nak egyet.len olyan esetről 
sem, hogy valakit felelősség
re vontak volna azért, mert 
túllépték a határidőt a dön
tés meghozatalánál. 

Alapos indokolást 

A munkát szaporítja a sok 
fellebbez-.¼. Ennek egyik oka, 
hogy az újító - érthető mó
don - nehezen törődik bele 
javaslata elutasításába, a 
másik, hoa.,y az elutasítások 
indok.lása szűkszavú, gyak
ran érthetetlen, amit jogo
san nem fogad el az újító. 
Arról nem is szólva, hogy a 
hozzáértés hiánya miatt ér
tékes javaslatok is elutasítás
ra kerülhek. 

Ez azért fordulhat elő, mert 
a rendeletek ellenére, gyak
ran váltcznak az újításokkal 
foglalkozó személyek. Igy 
nincs módjuk feladatukat -
ami amúgy is elég sokrétű -
kellően megismerni, tehát 
megfelelő segítséget sem tud
nak nyújtani az újítónak. 

A pécsiek erőfeszítéseket 
tesznek a hibák kijavítására, 
amik sajnos nemcsak a pécsi 
igazgatóságra jellemzőek, ha
nem az egész vasútra, mint 
ahogy azt a szakszerYezet el
nöksége február 23-i ülésén 
is megállapította. Az elnökség 
levélben kérte a miniszter 
elvtársat, hugy hozzon intéz
kedést a hibák megszünteté
sére. A válasz nem sokáig 
váratott magára. Most az a 
fontos, hogy az intézkf'dések 
minél előbb a gyakorlatban is 
megvalósuljanak. 

Vöröstéglás falaival messzi
ről felismerhető a Naphegy 
lejtójén. a Hegyelja út és az 
Avar utca találkoz.:lsánál levő 
vasutas lakóház. Hetven e·. a
.lád, nagyobb részt tényleges és 
nyugdíjas vasutasok lakják 
az egy- és kétszobás lakásokat. 

A háború alatt több he
lyen megrongálódott öreg épü
letet még a Déli Vasút Rt. épí
tette. A sok vihart megért 
épület nem tartozik a mo
dern lakások közé, a lakók 
mégis szeretik. Szeretik. mert 
szép a környezete és ami a 
vasutasok számára még en
ná1 is jelentősebb, egy ug
rásnyira van a Déli pályaud
vartól. Nem is akad a házban 
olyan lakó, aki örülne annak 
a hírnek, hogy a fővárosi ta
nács le akarja bontani az 
épületet . . .  

- Nekünk. megfelel az épü• 
let. Csak tüntessék el a 1,aká
sdkból a dúcokat és cseréljék 
ki a. födémet . . .  Nincs e nnelc 
más hibája. csak a. tetőzete 
ment tmhkre. Ezt javítsák 
meg, ez fele ann11iba sem 'ke
rül. mint egy új - 70 család 
részére alkalma., - la.kóház 
építése. 

Ilyen és hasonló megjegy
zések hangzottak el a május 
5-én megtartott lakógyülé
sen. Meg kell mondanunk, 
nem alaptalanul. Az Épület
fenntartási Főnökség ugyanis, 
hogy megelőzze a tetőzet be
omlását, 1958 márciusában -
18 lakás kivételé•,el a 
földszinttől a padlásiir aládú
coltatta a lakásoka.t. Ez a nem 
éppen látványos dekoráció, a 
lakók nem okis bosszúságára, 
azóta is ott éktelenkedik a 
szobákban. konyhákban. lép
csőházakban. 

ElőzzUk meg a bajt 
A lakások aládúcolá&3 nem

csak mint látvánv nem valami 
épülete.;,. hanem v�lyes és 
egészségtelen is. Egészségte
len, mert nem lehet a laká
sokban nagytakarítá,i: végez
ni. A kiszáradt dúcok ujjnyi 
repedéseiben pedig alkalmas 
menedékhelyet találnak fér
gek. rovarok. 

Nem beszélve arról. hogy 
milyen súlyos sérülést vagy 
kárt okozhat a lakásban. ha a 
sok dúc közül egy meglazul és 
a legcsekélyebb ütődés követ
keztében kidől. Erre már voa 
példa. Szerencsére kár nem 
származott belőle. De kJ tudja, 
ho,;iy holnap val(y holnapután 
nem okoznak-e kárt a megla
zult dúcok Katonáéknál és 
minden olyan családnál. ahol 
az apróbb gyerekek a figyel
mezteté„ eJlenére is fogócskát 
játszanak közöttük. 

Ki a felelős ? 
- Vajon ki a felelős azért, 

hogu en nyire elhanyagolták a 
megrongálódott tetőzet rend
behozását? - kérdeztük An
der Istvántól. a lakóbizottság 

vétóztá;k a fővárosi tanács dcn
tését. 

Valóban így igaz. A Vasúti 
Főosztály vezetői nem nyugoo
ta k bele a döntésbe. Elsősor
ban azért, mert 70 családnak 
semmiképpen sem tudnának 
lakást biztosítani. Ugyanakkor 
a szakemberek szerint az épü
letnek olyan erős falai vannak, 
hogy ak•ir két emeletet is rá
épíVhetnének. 

A hosszú hónapok óta hú
zódó ügy jelenleg a legilletéke
sebb helven, a MiniSztertanác& 
Titkárságának tanácsi osztá
lyán van döntés végett. Meg
győződésünk. hogy rövidesen 
rontot tesznek a bonyolult 
ügy végére, s eldöntik, hogy 
mi lesz az Avar utca 2,b alatti 
vasutas lakóházzal. 

---

Egy szerencsés nyertes 
Btigyi Sándor főintéző, Sze

ged állomásfónöknelyettese i& 
régóta híve a lottózásna.k. 
Munkahelyén és családjával 
koHektíven játszik, ezenkívill 
hetenként egy<'dill iS kitölt e1711 
szelvényt. 

A 1 7. játékheten azután be
kopogtatott ablakukon a sze
rencse. Bugyi elvtárs azzal a egyik tagjától. szelvén nyel ért el négyes talá-

- Egy időben azt gondoltuk, latot, amelyet egyedül töltött 
hogy az :épületfennta rtási Fő- ki. A nyeremény 67 330 forint. 
nölcség a ludas. Később azon- Szép kis összeg. 
ban kiderült, hogy a vasút Az állomáson sokan gratu-

láltak a szere ncsés nyertesnek. már korábban tervbe vette a A kíváncsi természetűek mind-föd.émcserét, de a tóvárosi ta- jirt meg is kérdezték, mire 
nács �·árosrendezési osztálya költi a. nyereményt. 
keresztülhúzta. a tervet. ln- - A családomra. A gyere
dok: városrendezési szempont- , l<

ek ruhát kapnak. Ezenkívi.il 
bál beleesik a zöldövezetbe és szeret_nénk �gu sz�p kom?i�lt 

, ··1 1 •zz tb ' szekrenyt es egyeb aprosa.ga-az ePU et is O Y�n a. apo a n I kat, konyhafelszerelést vásáva.n, hogy legcelszerubb. ha rolni. Persze néhány ezer fo
lebontják. Persze, ez a dön- rintot elhelyezünk a takarék
té, méa nem végleges. úgy I ba.n is - volt a. válasz. 
tudjuk. a vasút vezetői meg- T, K. 

A szoviet vasutasok a 7 éves tervért 
Írta : 8. KRASZNYJKOV, a Gudok főszerkesztője 

A Dombóvári €pités! Főnökség magasépltésl részlege építi Knrd
Csibrákon a felépítményi sza.kszrrtir, valamint a bege-�ztö sza-kasz 
közös, korszerű étkező- és mosdóhelyiségét. A férfiak megelégedéssel 
f'igyellk az építkezést. Annál nagyobb az. elk':seredése a dolgoz') n6k
nek, mert részük.re s.-ru öltözö, sem mosdohelyiség nein l�sz az 
épületben. Nem lehetne ezen méi; az építkezés befejezése elo1t se-

gíteni? 
1Mez6 Lóoszló :felv.) 

II. 

Közgazdászaink kiszámítot
ták, hogy a teherforgalom nö
vekedésének minden egyes 
százaléka az 1959-1965, idő
szak alatt a vasúti fővonalak 
kor,zerü műszaki felszerelése 

mellett megkövetelné, hogy a 
vasúti közlekedés dolgozóinak 
a számát mintegy 20 OOO em
berre! nove!jék és pótlólago
san évenként évenként leg
alább e!i.} millió tonna szenet 
fogyasszanak el. Ez azt je
lentené, hogy a. vasutasok lét
szám.át a. hétéves terv alatt, a 
mostani munlkatermeléke-nyseg 

A Magyarországi Szocialista Szövetséges 
Tanácsköztársaság alkotmánya 

mellett m integ11 800 ezerrel 
emeljék és pótlólagosan 400 

millió tonna szenet fogvassza
nak el. 

És itt jön segítségül a vas
utak gyökeres műszaki re
konstrukciója, mindenekelőtt 
a klstermelékenységű gőzvon
tatásnak villamosmozdony_ és 
motorcsmozdony vontatással 
való helyette;;ítése. A vasúti 
közlekedés műszaki átépít.ése 
magával hozza a termelékeny_ 
ség, a gazdaságosság lényeges 
emelkedését. Például minden 
motoros:nozdony, tekintetbe 
véve a diesel-!űtőanyag fo
gyasztást, évenként 15 ezer 
tonnával csökkenti a vasút 
szénsziikségletét. 

Elfogadta a szövetséges tanácsuk országos gyűlése 191 9. június 23-án 

A Magyarországl szocialista vesek tanácsa:iban a dolgozó nép 
Szövetséges Tanácsköztársaság hozza a törvén,yeket, hajtja azokat 

alkotmányának alapelvei. vegre és bíráskod.i:k: azok megsze-
1. §. A Tanácsköztársaságban a gól fölött. 

proletámág minden szabadságot, A proletárság a tanácsokban gya
jogot és hatalmat kezébe vett, ab- korol minden központi és helyi 
ból a célból, hogy megszüntesse a hatalmat. 
.kapitalista rendet és a burzsoáZia 3. §. A Tanácsköztát-.;aság i;z.a-
uralmát; s ennek helyébe a szocia- bad népek szabad szövetsége. 
lista termelési és társadalmi ren- A Tanáceköztársaság ldilpoJl!lká
clet tegye. A proletariátus dlktatu- ja a vl.!ágforradalom segfl6égével 
rája azonban csupán esz.köz min- el akarja érni a dolgozók v!lágá
dennemtl kiZsánornányolás és rnir.e nak békéjét. Békét akar minden 

=�� �.:���
m 

:,,����= ���ók 
és 11g�.,!��?!

l

;;'és�
élk

��g= 
sadaJ.mi rendnek. amely nem is- alapján. 
mer osztályokat es amelyben meg- A világháborút előidéző lmper:ia
szünil< az osztályuralom legfőbb 1lzmus heJyeu a Tanácsköztársaság 
es-zJköze, az állam hatalma Js. a világ proletárjainak egye,;Ulését, 

a. §. A Tanácsköztársaság a mun- s:z.övelségét, a dolgozók nemzetközi 
:tások, katonák és földmívesek ta- tanácskö:ot:ársaságát a..'<arja. Ezért 
nácsainaik köztársasága. elleruége a ki.ZSákmányoló háborű

A Tanácsköztársaság a kizsák- nak. a népek minden elnyomásá
:mányolóknak semm�é1e tanácsban nak és lelg!lzá&ának. Az osztályáJ
ltelYet nem ad. 1am külpolitikájának esz.közeit, kU

A munkások. katonák és földmí- lönÖSen a titkos di1>lomác.i.át elveti. 

A dolgozó jogai és kötelességei 

a !,fagyarországi Szocialista Szövetséges 

Ta11ácsköztársaságban 

t. 1. A Taa:tács:!<Jélz.társaság .arra 
törelrsl.!k, hogy a dolgozók tarsa
dalmán.ak tulajdonába jU6SOn nun
den termelöeszköz. a kizsá,;k,nányo
lás megszllntetése s a termelés 
112Jel"Vezése és fokozása érdekében. 
Ezért köztulajdonba vesz a kis
üzem kereteit meghaladó minden 

mezőgazdasági. Ipari, bánya- és 
l<ozle.oedésl Uzemet. 

s. 1. A f!nánetóke uralma azzal 
mún.ik: meg a Tanácsköztársasag� 
ban hogy köztulajdonba mennc,k 
át � pénzintézetek és a biztosító-
�-

e. §. A Tanácsköztársaságban 
esa.k annak van helye, aki dolgo
zik. A Tanács:köztársa,;ág elrendeli 
az 4.ltalános munkakf?Tlyszert, ez
zel szemben mególllapitja a mu.'1-
kára való jogot. A mun,kaképtele
neket, valamint azokat, akik dol
e<>:z.nl akarnak. de akt'.!ln<'k az ál
lam munkát juttatni nem tud. az 
'11am tartja el. 

7. §. A dolgozó töme,,"ek hatal
mának biz.t.osítása, a ki.ZSákmtmyo
lok hatalma vlssza.állitáSának meg
gátlása érdekében a Tanác&köztá�
saság felfegyverzi a dolgozókat es 
lefegyverzi o 'lctzsákmányolókat. A 
Vörös Hadsereg a pl"oletárság esz• 
tályhadserege. 

s. §. A Tanácsköztársasi:igbun a 
dolgozók véleményüket irásban és 
· szóban nyllvá.rúthatják, de meg
szünt a tő.kének az a hatalmil. 
amellyel a sajtót a kapitalista gon
dolkodásmód terjesztésének �s a 
proletáröntudat elhomályositásá
nak eszköz.évé alacso11yitotta. l\ieg
szilnt a sajtónak a tlSkélől való 
ttiliili!ése Is. Minden nyomtatvány 
".iadáSána.k joga a munkásságé és 
a Tanács.köztársaság gor.dOsli:Odik 

ról, hogy a szocialista eszme az 

egész or:;zágban sz.aba.don terjed
Jen. 

9. §. A Tanácsköz.bársa&á_e'-b:l� a 
munkásság gyülekezési sz.abadsaga 
lelj es. Minden proletárnak jogá
ban áll, hogy sz:a•badon gyQlekez
h�en. és fölvonuláed.kat rendez.• 
hessen. A burzsoázia uralmának 
megwrésével elhárult a munkások 
57,abad egyesruésl joga útjából 
rr inden gát és a Tanacsköztársa• 
ság nemcsak megadja a munká� 
sol-:nak és fi:>ld.mfveseknek a leg• 
teljesebb egyesillési és s:i:er-
\'ez.kedésl szabadságot, hanem 
egyesülési szabad.s.águk kifejlesz
tése és biz,losítása céljából min
den anyagi és szellem! támogatás
ban tészesl!I őket. 

Az új haladó vontatási mó
dok előnyeiről meggyőz az 
eddigi tapasztalat is. Mint is
meretes, jelenleg villamos- és 10. §. A Tanácsköztársaság meg- motorosmozdonyok bonyolítsz1.intetl a burzsoáZia múveitségl ki- ják le a teherforgalorru,ak váltságát és megnyitja a dolgozók mintegy 30 százalékát. Ennek elótt a m!iveltség tényleges meg-

szerresének lehetőségét. Ezért a eredményeként az utóbbi 
munkások és földmívesek számára három év alatt az üzemi ki
Ingyenes és a múveltség magas fa- adásoknál a megtakarítás 9 
kát nyújtó tarutást biztosít. és fé!.-nilliárd ruoelre rúg'Ott. 

11. §. A dolgo-z<l!'a Igazt lelk!lsme- Ez az összeg jóval túlhaladta 
ret�z.abadságát azz.al védi a Ta- azokat a kiadásokat, amelye
náe&köztáraaság. hogy elválasztja ket ez alatt az idő alatt a 
teljesen az egyházat az államtól. rekonstrukcióra fordítottunk, az iskolát az egyház.tói. Vallását beleértve a villamosmozdom1ndenkl sza.b<Ulon gyakorolhatja. 

12. §. A Tanácsköztársaság a vi- nyok és motorosmozdonyok 
lág proletárjai egyesü!é;>ének a árát is. 
gondolat.át hirdeti ffl ewrt min- 1965-ben a villa.mos- és mo
den kUlföldl proletárnak megadja torosvonta.tásra átalakított vomlndazoka,t a jogokat. amelyek • nalak hossza. körülbelül 100 
�a=�z"�\;;J: m=et

��c!t ezer kilométer lesz. A villa-
hogy a külföldi mulllkásokat kérel- mos- és motorosmozdonyok 
mükre magyar bonosokrulk nyil- az euész teherforgalomnak 
vánlthassa. nem 30. hanem 85-81 s;z:áza.-

13. §. A Tanácsköztársaságban lékát fogják leb011,yolíta.ni. Ez 
minden_ kUlföldi forradalmárnak a.zt jelenti, hegy a, hétéves menedékjoga :=· .. 

tá . 1 terv alatt, az üzemi kiadások-
ls�;,,.l':r,,11 ��y°��,;.,��Tön: ban a_ megtaka.rítas eléri a 4? 
gel. Nem ttlri a nemzeti kisebb&é- m1!Ziard rubelt, A megtakar1-
gek bármilyen e1nyomását és nyel- tás nemcsak fedezi a vasutak 
,,;ik használatána!k bárminő korlá- villamosításának és a motoros-
��;, �!,�fv�!

a

!�de�":: \'ontatás. ?E'vezetésének: tő�e-
tóság köteles Maayarorszáaon hasz- befekleteset, hanem meg pót
nálatos nyelvek 

0

bármelylkén ltlál- lólagos megtakarítást is biz
üLott hozzátartozó beadványt el- tosí t fogadni s mindenkit saját anya- Hét év 
nyeh:én meghallgatni és Yele tar-

.. 

gyalni, ruházások 
alatt a vasútí be

összege 110-ll-'i 

:nilliárd rubel lesz. 83-94 rezódni a teljesen fémből ké
százalékkal több mint az eló- szült :sze:nélykocsik mennyi
zó hét év alatt. Meg kell épí- sége. 
teriünk 9 ezer kilométer új A hatalmas gördülőanyag
Cövonalat és körülbelül 8 ezer park a gyorc•:a.bb forg;a,l.om, az 
kilométer második vágányt, intenzív áruforgalmi sűrűseg 
nem számítva azt a 3 ezer ki- természetesen fokozott köve
lométer hosszú pályát, ame- telményeket támaszt a pály;.
lyet az eddig még é'rintetlen fenntartási szolgálattal szem
erdőrengetegek meghódítása ben is. Ezért nem véleticnill 
,•égett helyezünk üzembe. tervezik 70 ezer kilométer "'·  

őnmt�ködő térközbiztosítás- nehéztípusú sín lerak.ásat a 
sal és központi vezérléssel ki- már meglevő hálózatra és 
vánunh felszerelni 18-20 ezer még•h.ozzá nagy részt kavics
kil<nnéter �•onalat. a váltók aljra. 
tízezreit kapcsoljuk be az ön- * 
míí.köcő biztosító berendezés- Nemcsak a vasúti közleke-
be. Lényegesen emelkedni fog 
a munkák gépesítése. dés technikájában :negy végbe 

A fergetegesen növekedő minőségbeli változás, hanem 

elegyáramlat szükségessé teszi az emberek munkájába!!, :nin
a gördülőanyag állományának dennapi életében is. Az !ÍJ gé
növel<'·ét is. A terv nemcsak pek és mechanizmusok ':>�vea lényeges kiegészítést irá- zetésével fokozatosan megnyoz1..a elő, hanem a struktú-
ra jelentős átalakítását is. Az szűn nek egyes szakmák, így 

uJonnan üzembe helyezendő például a ,·áltóőrök, koc;;re'l
vasúti kocsiknak több mint dezők, samzók, váltóket.elók, 
70 s7,ázaléka négytengelyes fűtők foglalkoztatása és ke
lesz. Nagyszámú hattC'ngelyes letkeznek mások, nagyoob 
nyitott teherkocsikat kapank képzettséghez kötöttek. Ugy;,in. 
95-100 tonna befogadóképes- akkor megnő a kereslet egyéb 
séggel, ta�iálykocsikat �o. to'1- szakmák, kiváltképpen az 
na raksullyal, ezenk1vul a 

1 
· . . . 11 . . , t specializált gördülőanyag :,ok irany,tó a om my 1ran · 

más fajtáját. l\Ieg fog kétsze- (Folytatjuk.) 
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vas Ist-\'lin forgalmi szolgáhttevn:, Köbánya�Kispest állomás dotrozó. Ja 1elk.lismeretes, éber szolgálattal azon n1ur.1cálkodlk, ho-;;v elöseg(tse 
a kollektíva kongresszusi versenyben vállalt köteleZettségelnell 

teljesitéset 

(Kovacs G za fel\·.) 
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A szakszervezeti választások tapa.sztalatai 
Az első lépcsőben megtartott 

szii,kszervezetl vezetöségválasz
tó ta111lYúlések alkalmasak ar
ra. hogy tapasztalatul szol
gáljanak az ezután sorra kerü
lő választásokhoz. 

Elaósorba,n azt kel] leszögez
ni, h<>llV néhány kivételtól el
tekintve. mindenütt az elóre 
megállapított idóben megtör
tént a választás. Amenm"ire 
helYes volt az idóPont betar
tása, ugyanolyan helytelen 
volt. hogy néhány helyen kel
lő előkészület nélkül. csak 
azért. hogy túlessenek rajta. 
akarták me11:ejteni a válasz
tást. Mint például a püspök
ladányi utasellátónál, ahol el 
mulasztották a bizalmiválasz
tást IS, vagy a székesfehén·ári 
azertárnál stb. 

A tagság részvétele 

Ott. ahol a szak�zervezeti 
köz,:,ont é,; a területi bizottság 
instrukciói alapján a párt
szervezet és a szakvonali ve
zetők segítségét kérték. ez a 
választás eredményességében 
1$ vi.sszatükrözódött. A jó 
elókészít.ésre vall, hogy a 
legtöbb helyen a tagság túl
nyomó része részt vett a vá
l111SZtásokon és élt szavazati jo
j!ával. Különösen eredmé
nyes volt ilyen szempontból a 
Gamasá1d Vasutak egves 
alapszervezeteinek taggyűlése. 
Például Oroszlányban. Ka
i,osvárott. Ercsiben a tagság
Jlök mintegv 90 százaléka je
lent meg. A nagykanizsai pft. 
1imökséonél 150-böl 132 szak
szervezeti tag vett részt a vá
lasztáson. 

A bizalmi választások 

Sajnos nem mondható ez el a 
bizalmiválasztásokró!_ A nagy
kanizsai fütöluiznál például 
volt olyan bizalmiválasztás, 
ahol a csoport tagjainak csak 
a fele jelent meg. 

Kiáog.ísol!ható az is, hogy a 
bizalmiaJ, jó része nem ke
sztilt a beszámolóra Sajnos, 
sok helyen alig-alig volt 
miról számot adni. Igy tör
ténhetett meg, hog}· a tagság 
80k CSOPOrtban Új bi.7.almit 
választott. Például Tapolca 
fütöháznál 27 régi bizalmiból 
csak 8..:it választottak újra. 
Városlód5n valamennyit lecse
rélték. Ajka fútöháznál szóvá 
tették, hogy a bizalmiak még 
a tagdíjat sem .szedték be. ezt 
a teendőt a fizetötiszt látta 
el. 

Szeoed terület eg�•tk-máslk 
helyén egyáltalán nem tartot
tak beszámolót a bizalmiak. A 
debreceni fútóházná! helyte
lenül a bizalmivála ztás ide
jén választották meg a küldöt
teket is. 

Beszámolók, aktivitás 

kább kifogásolható a szak- paszt.alható. Helyesen már 
I 

egyidőben, egyforma eredrné
szervezeti munkával foglalkozó elóre közölték a jelöltek név- nyességgel megoldani, Sok he
rész elégtelensége. sorát, viszont a komáromi fú- lyen elhomályosította a kong-

A dolgozók aktivitása a leg- tóháznál helytelenül tették, resszusi versenyt a váJasztásra 
különbözóbb képet mutatja. hogy mindjárt a funkcióra is való készülódés. Pedig a ket
Persze, ez velejárója a beszá- mel!tették a javaslatot. tó nagyon iól megfér egymás 
moló alapo!'Ságának. konkrét- A szakszervezeti demokrá- mellett. egyik a másiknak eló
ságának. Altalában megálla- cia érvényesülését mutatja, relendítője. 
pítható. hogy a legkisebb hogy például Debrecen állo- Az instrukcióknak megfele
aktivitás a pályafenntartasi más egyik múhelybiZottságánál löen a legtöbb helyen szü
szb-knél volt tapasztalható. a javasolt öt személy közül letett határozat. Nemegyszer 
Ahol az aktivitás kielégító, ott csak kelt.öt fogadott el a olvan is. amelvnek a végre
általában a birálat hangja is tagság. A jelölő bizottság tag- hajtá a nem Jesz könnyú. Pél
megfelelő. Szakszervezeti tag- jai a legtöbb helyen elmulasz- dául Várpalota 11-es szakaszon 
iaink azonban még csak a leg- tották véleményüket közölni vállalták. hogy a misodik ne
csekélyebb mértékben élnek a azokkal a régi szb-tagokkal, gyedév végére az 50 szazalé
díc.sérettel. A ió munkát szó alüket nem jelöltek az uJ kos szervezettséget 100 száza
nélkül hagyják. természetes- vezetóségbe. A következó vá- lékra emelik. Helyesen hasz
nek veszik, A hibák ostorozása lasztásoknál ezt is pótolni kell. nálta fel a szombathelyi terű-
mellett a követke7,ákben en- A szóbeli agitáció mellett 

leti bizottsáQ a választási elő-
nek is helyes Jesz hangot adni. készületeket a tai(Szervezis 

az előkészítésre nem hasz- szempontjából. 150 új taggal Elvétve hangzott el bírálat a nálták fel a legtöbb helyen az erósödtek. A pécsi területi bíterületi bizottságok és a írásos és szemléltető agitációt. zott3ágnál 1 s,.ázalék,kol emelszakszervezeti központot ille- Tahln Veszprém állomást em- kedett a szervezetLség, 2,5 szátöen is. de ez iórészt kime- líthetjük ió példának, ahol az zalékkal a tagdíjmorál. rült abban. hogy ezeknek a agitáció minden eszközét a Cikkünkben elsösorban a szerveknek dolgozói ritkán ke- választás szolgálatába állítot- hibák"at igyekeztünk szóvá resik fel őket. ták. tenni. Azok a szakszerve7et1 
A jelö'ő bizottságok munkája 

A jelöló bizofü,:igok néhá!lv 

A kongresszusi verseny 
és a választás 

kivételtól eltekintve alapos A választások során kiütkö
munkát végeztek. A oártszer- zött. hogy különösen a kisebb 
vezetek segítsége elsősorban / szolgálati helyeken még ma 
ezeknek a ténykedésénél ta- sem tudnak több feladatot 

bizottságok, ahol még ez
után kerül sor a választásra. 
igyekezzenek azon. hogy ná
luk ezek ne i�métlodjenek 
meg. s éljenek a tapasztalat
csere lehetóségével , látoga,
sanak meg minél több veze
tóségválasztó taggyülést. 

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

Probléma akad, a nyelvek mégis nehezen oldódnak fel 
Az eddig 1ezajlott vezetóség- hogy több hozzászólás nem 

\ 
r.os csak négyen mondtak vé

választó taggyűlések tapaszta- lesz, amikor Varga Imre bácsi leményt -. nem számítva a 
latai azt bizonyítják. hogy a állt fel é lassan, megfontoltan párttitkár és a felsőbb szerv 
tagsag nem mindenütt él jo- beszélni kezdett. 

1 
kiküldöttjének értékes fel

gaival. Számos szolgálati he- - Nem tudom, mi az oka. szólalását - a szakszervezeti 
lyen a __ jó előkészítés ellenére hogy a beszámolóban nem esett bizottság !"unkájárol. Ez ,bi
sem koveti termékeny vita a I szó a fiatalokrol - mondotta. zony keves. Elsosorban azert, 
lC:épó vezetőség beszámolóját, - Ebból arra lehet következ- mert az építésvezetőség dolgo
Főként a pályamesteri szaka- tetni. hogy a szakszervezeti zóit meglehetósen sok problé
szoknál és a pályaépítöknél bizottság nem sokat toródik az ma foglalkoztatja, hogy csak 
mutat meglehetósen rossz ké- ifjúság nevelésével. Igaz, hi- néhányat említsünk:  gyak
pet a statisztika. básak vagyunk mi is, mert nem ran küzdenek anyaghiánnyal, a 

Az emberek egy része tartóz- figyelmeztetjük óket a takaré- fürdökocsi-ügy is régóta vajú
kodik a nyilváno.s felszólalás- kosságra, a nép vagyonának dik. Igazuk van azoknak, akik 
tól, mások úgy gondolják, meg- megőrzésére. Az új ve�tóség azt mondták. hogy a szakszer
bántják azt. akit bírálnak. de törődjön többet a fiatalól( ne- vezeti bizott�ágnak ilyen kér
tapasztalható olyan jelenség is. velésével, hogy a jövóben ne désekben is következetesebben. 
hogy egyesek félnek a kritika kezeljék csákiszalmájaként a 1 ugalmasabban kell eljárnia. 
.,megtorlásától''. A tagság hall- szerszámokat. a lakókocsDc be- Meg kell azonban mondani, 
gatása azért is szembetűnő, rendeT.ési tárgyait, mert ezzel hogy a megoldatlan problémák 
mert probléma, panasz. sére- nf pgazdaság,mknak okoznak nemcsupán a szakszervezeti bi
!em mindenütt akad bóven, kart. zottságon. hanem a szakmai 
csak éppen a nyel\•ek nem Fekete II. József a tcljesít- vezetésen és a dolgozókon is 
akarnak feloldódni. ménr-értekelés hibáira és a múlik. A szakszervezeti de-

Nem élnek az alkalommal 

Valahogy ígv volt ez május 
7-én Táipószelén, a budapesti 
vasútépítők III-as szúmú moz
gó építésvezetóségének vezetö
!=égválaszt() tag'.Z,yülesén i�. 
Bár az elokészítés gondos volt. 
a vezetőseg besZÚJllolója ,s 
részletesen foglalkozott a szak
szervezeti munkával, az elnök
lő Vargánénak mégis sokáig 
kellett biztatnia a dolgozókat, 

\'erseny élőbbé tételére hívta mokrácia biztosítja a tagok vé
fel a figyelmet. lemény n�"ilvánitási jogát. ti

120-ból csak négyen 
jenek ezzel a III-as s7.ámú épí
tésvezetöség dolgozói i és a 
jövőben és7.revételeikkel, ja-

A valasztáson részt vett 120 vaslataikkal segítsék az uj ,é
szen·ezett dolgozó közül saj- zetőség munkáját. 

A szakszervezeti oktatás 
tapasztalataiból 

A csendet Tálosi János törte 
meg. Arról beszélt. hogy a 

A vezetőségválasztó taggyü- szakszervezeti bizottság nem A SZEGEDI TERÜLETI El-
lések beszámolója sokkal jobb kérte számon a munkaverse- ZOTTSAG nagy gondot fordí
volt. mint a bizalmiaké. Ta- nyek rendszeres értékelé�ét, a toti a szakszervezeti oktatá.s 
lán a legtöbb kifoi:(ás „miatt verseny nyilvánosságának biz- megfelelő elókészitésére, szer
merülhet fel, ho�y sokszor to;sítását. Másik hozzászóló szó- vezésére. Az előző év tapasz
nem kollektív munká,·al ké- 1 vatette, hogy a szakszervezeti talatait fi ,·el?'mbe véve, f_ő 
szült szb-el ··, g d '" l ál bizottság nem szerelteti be a feladatnak tekintették az elo-

kívántak vonni az oktatásba. 
A területi bizottság nem hagy
ta magára a szakszervezeti bi
zottságokat, hanem a helyszí
nen nyújtott segítséget. A .ió 
munkát igazolja többek között 

I az Ls. hogy a tanfolyamok 890 , 
föve1 indultak. s ez a szám '¼ 
tanulás ideje alatt 930-ra nö
vekedett. 

. az no1< e ye u - 1 k "k ikb ·d· · é adók k iválogatüsát és alapos Iította össze. gyakran az utolsó . a o ocs . __ a a ra 10t �- nem . . . 
. . . . . helyezteti uzem be az UJ tele-

\ 

felkeszitését. napon. A bes7amolo politikai víziós készüléküket. A szakszervezeti bizottságok 
része ellen szlnte sehol nem Megint hosszú szünet követ- egyénileg foglalkoztak azok
emelhetünk kiíogá t, annál in- kezett. Már-már úgy látszott, kal az aktivákkal, akiket be 

A PARTSZERVEZET ts A 
SZAKMAI VEZETŐK - né
hány hely kivételé\'el -, jelen
tős segítséget nyújtottak a 
szakszervezeti oktatáshoz, 

A tanfolyamok amellett, Dunakeszin már munkához látott az új  vezetőség 
hogy néhány alapvető elméle

ben ehelyett követelje meg a I aikar}uk. hoou a s:::a.1-szert"e- ti kérdést tisztáztak, jelentó.s 
reszortosaktól a feladatok ma- zeti bizottságu nk eredményes segítséget nyújtottak a gyakor-

Duna.leeszi állomás, valamint 
a Váci Pályafenntartási Fó
nökséo I-es és II-es pályames
teri szakas,..ának szervezett 
d�laM,ól éprilis 23-án válasz
tottak új vezetőséget. A vá
lasztásról még mo,;t Is sok 
IIZÓ e.sík. Zalavári István 
IIZt,-titkár. aki idestova más
fél évtizede meJ?szakítás nél
kOl vezeti a szakszervezeti _bi
zottsá11ot, a naPokban öröm
mel újságolta, hogv a vitá
ban több mint húszan kértek 
szót. 

- Ez már önmagában véve 
ti ll40tl erednM!nu - mondotta 
-. mert liordbban nem sztve• 

radéktalan elvégzését. A munkát régezzen. Ezekkel a lati munkához. Az elmélet és 
szerk.) kérdésekkel a soron Jcöuetkezó gyakorlat helyes ö szekapcso

Nem is volt véletlen hogy a 
régi vezetóségból csak Zalavá
ri elvtársnak és a gazdasági 
felelósnek szavazott bizalmat a 
tagság_ A leköszönt vezető
ségnél az is hiba volt, hogy 
mind a hét tagja az állomási 
dolJ?ozókból keriilt ki. Most 
ezen is változtattak. Az LLJ 
vezetőségben az állomás h:\
rom. az l-es és Il-<?S pálya
mesteri sza,kasz pedl2 két-két 
taggal képviselteti magát. 

értekezleteinken is foolaLko- lásáért dicséret illeti a tanfo
zunk. lyam,·ezetóket. Az általános 

anyagokat - nagyon helyesen 
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Vasútépítés Memle és Újszász ktdtt 
llllsel 50 km-es bONZllÁ(I'� • lr.onzenl lr.6ve&e-n:,elmell min• 

denben megtelel6 vágányzat épll1 Mende-újszász k6zött. nemzet• 
közi forgalom szempontjából ls Jelentős vonalon ?Z és K méter 
hosszú sineket fektetnek le el6feszltett vasbelóna!Jakra. Ez lehető
vé teszi, hogy a vonatok 100 km-es sebességgel baladJanal<. AZ úJ 
vonal munkalatait modem gépekkel, ki.a részben kézlorGvet, közel 
1000 ember végzi. A dolgoz6k vállAlták, bogy az llllzl forJ&lom me1• 
lndllásálg, okt6ber l-ig, elkészlUk az új p.Uyát. 

ut 1.i'i:��de és Süly,lip között a n'J"l vágánvt eltoljf.11: az új vágánv 

* 

tört
!n1

�
asbetonalJak elófllrása b a slncsavarok behajtása la géppel 

* 

A slnek loraltásit portáldaruJtkal végzi!<. 

* 

ver�é:�
béz flzll<a.l m1111l<At6l mente11t1 a dolgoz6kat a betonalj ali• 

(MTI Foto. Lajos György felv.) 

Kizmy a lakáscsere hirdetésekkel bpcsulat. 
Nn aóla'- fel a dolgozók. S - Munkához látotte már az 
&fflf o leftrvendetesebb: a.z úi vezetőség? Milyen terveket 
eouéni alrwlmek mellett a dolgoztak ki? - kérdeztük Za-
1%Gkaz�tt bizott.t<li:, mun- lavári elvtárstól. 

- Terveinkkel kapcsolatban -. helyi példákkal. a szakszere�onek tatán azt említeném, vezeti munka gyakorlati tahogy a jövőben szeretnin:k szo- pasztalataival egészítették ki. rosabban együtt dolgozni a Jó HATASSAL VOLT A pártvezetö&éogel és a szakvo- HALLGATÓKRA. hogy a tannali i-ezetőlklkel. úgy aondo- folyamokon felvetődött jogos lom, ha összefoounk, akkor panaszokat. problémákat az méo jo�b eredményeket érünk elóadók, illetve a területi biet_ Talan_ méo a� el�ze"!: szmt zottság még a tanfolyam ideje ko�ete!men�_elt ts" s!kerul te!- alatt megnyugtató módon e1-jes�te�i ... A tobb! kőzott a fel':_e- intézte, vagy legalább is lépé
teh epulet eloterén,e,k és kor- seket tett megoldásuk érdeké
nyékén4=k csinooítását i3 ten·- 1 ben, s erról tájékoztatták a 
be vettil'k. hallgatókat. Tekintettel arra. hofJ1I lelki- Azoktól. akik személ11esen 

Befejezésül még annyit sze- Persze, akadtak hibák - is, ismeretlen e1111ének dolgozótár_ keresik fel szerkesztőségünket, 

ká1-r61 la hallottun,k véle- .:... Igen. már munkához lát-
Nllflt. tunk - válaszolta. - A vá-

Lectöbben azt küogásolták, l,uztá.,t Jcövetóen tartott i·eze
� a l(azdaságl felelós kivé- tilségi értekezleten - a régi 
telével a reszortfelelősök csak t·ezet&éa hibáiból okult·a -
fas>iron léteztek. A valóság- j töt·iról he'11/ire elmondtam a 
llan Zalavári elvtárs végezte j reszortfelelösa'kne<k hOQ!/ ki
el belyetulk a munklit. (Jövő- nek mit k,el! tennie, ha azt 

retnén.k megjegyezni. hogy amelyekre feltétlenül fel kell satk bosszantása céljából ol11a- csak személt1i ioazolván11ul,, 
Dunakeszi állomáson vala- figyelni. Talán a legfontosabb nok la.káscsere hirdeté&ét vaw vasúti arcképes lgazolt-á
mennyj dolJ?ozó tagja a szak- tanulság, hogy sokkal több akarták k/lzzétenni a lapunk- n11Uk felmutatása mellett fo-
szervezetnek. A tagdjjfizetés gondot és figyelmet kel] fordi- ban akiknek gondolatában 

qad
A

uki�
k
k el ?}rdetéSC • . •  

is rendben van. S ha a veze- tani a kisebb szolgálati helye- ' pos ... 11 ,1Uttat1tík el hoz
t.ösél? valóra váltja terveit. ken munkálkodó szakszervezeti sem fordult me!l a lakáscsere, zánk a hirdetést, estlk akkor 
akkor a következő választáson aktívák képzésére, oktatásba 

j 
4 hirdetés felveteleklul kap- te1BZ1lk k6zzé lapunkban, lta 

sem kell széJ?.venkezniük a j való bevonására. caolatoaan az alábbi rendszert / azt a helvi uakszerwzetl bl-
ta� elott. 1 Sziládi Scíndor vezetjük be: �ttlcíggal láttamoztatják. 
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Helyszíni szemlén a SZOT 
nógrádveróeei ifjúsági sátortáborában 

A i,zakszervezetek ifjúsági ) kézni és természetesen, túráz.
telelósei Bata. Jánosnak, a ni is a közeli hegyekben. 
SZOT szervezési osztálya I Remélhetöleg, a füztálko
munkatársának vezetésével dással sem lesz baj. A tábor 
máius 11-én megtekintették a különböző pontjain zuhanyo
'nógrádverócei ifjúsági sátor- zókat szereltek fel. Ezenkívül 
táhort. ahol már napok óta Iá- ott van a Duna. A táborból 5 
za,; ütemben folynak az cli'i- -10 perc alatt elérhető a du-
1(-észületek a június 3-i nyitás- nai szabadstrand. 
ra. Mivel a Dunakanvar Befejezésül csupán annyit, 
egyik lel?SZebb helvén létesí- hogy a tábor rendje nagyjából 
tP.tt sátortáborban az idén megegyezik a zárt üdülők 
mintegy 600 vasutas fiatal rendjével Változatos, bósé
tölthet; évi szabadságát, sze- ges lesz az étkeZés is. Igy 
TP.tnénk rövid ismertetőt adni minden jel arra mutat, hogy a 
a látottakról, illeve a tábor fiatalok kellemesen eltölthetik 
programjáróL majd nyári szabadságukat a 

A tábor a vasútvonal és a nógrádverócei ifjúsági sátor
Börz.1ön11 déli nyúlványai kö- táborban. 
zött festői  helyen létesült. A 
lakósátrak négy részre tago-
7ódnak. A bejárattól jobbra 
találjuk a nemzetközi tábort, 
halra a Vendéglátóipari Vál
lalat büféjét a szabadtéri tánc_ 
helyiséggel. Ezután raktárépü
letek. maid a konyfia és a 600 
személyes étkezde következik. 
Az étke:r.détől jobibra kezdődik 
,i belföldi tábor, melynek el
ső részében a nők, közvetlen 
mellette a házaspárok. majd 
a férfiak lakosztályai láthatók. 
Az eitvedülálló nők és férfiak 
hatszemélyes, a házaspárok 
kétszemélyes kényelmes sát-
rakban laknak. 

A kényelmet elsósorban a 
matracokkal, fejpárnával, le
pedőkkel és posztótakarókkal 
ell:itott vaságyak, asztalok, pa
dok biztosítják. Itt kell meg
említeni azt is, hogy a sátrak
ban éppúgy, mint az egész tá
bor területén villanyvilágítás 
les?. 

Gazdagnak, változatosnak 
Íl!érkezik a táboi-ban a kultú
rális- és a sportprogram is. 
A szabadtéri színpadon a hét 
minden napján rendeznek mű
soros estet, vagy filinvetíté.st. 

Ezenkívül két, többezer kö
tetes könyvtár várja a könyv
barátokat. A sportszerető fia
talok pedig kedvük szerint 
választhatnak a labdajátékok 
közül. Lehet röplabdázni, asz
taliteniszezni, futballozni, te-

Lakáscsere 

..,. Budaörs állomá.son levő 2 sz.o
bás szolgálati lakásomat elcserél
ném bud.apest! szolgálati vagy 
magánlakásra. �rdeklc5c!ni a hely-
5Zinen bánn11ror 1ehet. Timár Ká
roly, tele.fon :  2.28-284/48. 

- Elcserélném Hatvan. Bajcsy 
ZSwnszky u. 2. I. 6. szám alatt 
levó s szoba öestkomfortos MA v
la.kásoma t buda p,estiért. Erdek
lőd ni lehet: Simon Ferenc mér
nök!nél, Hámán Kató Fűtőház. 

lli �an a Hi,atalos laphan ? 
A Hivatalos Lap tartalmából a 

sz,akszervezetl bizottságok és a 
dolgozók Clgyelmébe ajánljuk a 
következőket: 

19 . .szambót: 1 10143/1959. 1/3. 
A. A dolgozók panaszbeadványai• 
nak Intézése. 

108350/1959. 1/3. C. Uja.bb ki· 
adású balesetelhárltó ée egoo,,
ségvédő óvórendszabályok alkal
mazása az Államvasutak terüle· 
lén. 

20. &Zámbó!: 108295/1959. 1/3. 
B. Az ál1'nmvasutl dolgozók Fe
gyelmi S..abályzatának módosf
tásB. 

1 1 1027 /1959. 1/2. A. A héthó
napo,s telép1tmenY1 mun!kaveze-
töt tanfolyam értéke!ése szakcso
portba történő kinevezés, Illetve 
atm!n66ltés szempontjából. 

Szakszervezeti lahdarúgóhajnokság 
A 6Zlllkszerve:z,etl J.abd,arllgó

bajnokságban eddig 17 fordulót bonyolltották le. A bajnokság taYas,;1 Idényének egyik örvende-1>ee Jelenséiie, hogy mind a mérkőz..ések szfnvomala, mind a fe&>·elem lény<'geoon Jobb, mint 

korábban nem tartozolt az éllova...--Ok .kö:oé. Ugy,an.a.kkor ebben a l:>a.Jnokoogban kltúnö srerepléeé,,.,.J a-z első helyre küroötte rei 
magát és ,a bajnokság egyik esé
ly<'s6vé lépett elő. Meglepetés á 
Hidép!tök utolsó helye Is. Annál .az előzi) években volt. Az !del baJnoksá11ban lep csapata szoliiáltatta gyobb meglepetést. A 

a Géplé- Is Inkább. mlvel a Hldépltök coo
a legn.a- pata az elmúl évben a tábláu>t 
Géptelep élén végzett. 
A bajnoksáq állása 

1. Géptelep 16  14 1 1 47 :13  :l9 2. V. Főosztály 15  12 2 l 35:20 26 3. l!'.s..akt JJ. 15  9 1 5 52 :2,3 19 4. BVKH 16 8 2 6 31 :31 16 5. Vasanya�}aviló 14 8 1 5 39:24 17 6. Nyugati 14  6 4 4 18:16 16 7. Anyagellátás 1 4  6 1 7 19:22 1 3  8 .  FerencvároG 15 3 3 9 30:46 9 9. Rákoo 15  3 2 10 18:60 8 10. Kelet• 15 1 3 11 16:30 5 1 1 .  Hldépltók 15  1 2 12  20:41 Soroksár ceapate Vl66zalépett a bajnokságtól. 

S P O R T H Í R E K  
A !abdarúqó NB I I  Keleti cso

portjában kiesés ellen kllzdó Ceq• 
lédl VSE kapuját heteken ke· 
resztül sérülten. betegen védte a 
38 éves Madar.asi. Kaltenecker 
tényleges katonai ,;zolgálatra V'aló 
bevonulása óta ugyanis másik 
kapus nem állt az egyesület ren
delkezésére. Ezért nem nélkülö:,
hették a sérült Madaraslt. A ceg
lédiek örömére a r1ata1 tehetsé• 
ges kapuvédő!, Kalteneckert a 
napokt;,an Ceglédre helyezték. !gy 
a Jövőben már ö véd! a CVSE ka
puját. A ve�etök elött megcsillant 

MAGYAR VASUTAS 

A Vasutasok Szakszervezetének 
lapJa 

Szerll:esztl\Bég: 
Budapest VL. Benczur utca tl 

Tel;.ton: 
u._184 o,em, H-41 ss-oo 
MerrJelemk 11avont.a kétsze1 

szerl<et.ztl a szerkesztő blzottsa• 
Ter1eszt! 

1 l\l'éi,uava t,apkladó Vállala• 
Budapat. Vtl.. RAkócZI iít 5• 

9z:Ucra Lapnyomda 
I'. ••• Kuldlár Mihál:, 

a remé,ny: talán s1ker01 elke· 
rülni a k1esést. 

Kljelöltók az USIC bajnoksáqon 
részvevc5 vasutas férfi tenisz-vá,-. fogatott taqjait. A N em.:etközl 
V-asutas Sportszövetség június 
29-e és jlll!U6 4-e között Prágá
ban rendezi meg a nemzetek kö• 
zöttr vasut.as Cér(I tenlsz..bajnok• ságol A bajnokságon a válogató 
versenyen elért eredmények 
alapján a következő versenyzők 
képviselik színeinket: Molnár Károly (Miskolc), Szabados Zoltán (Szombathely), Horváth László (Szombathely), Hopp Béla (BVSC) és Köves Kálmán, mint ooapatka· pltány. 

M ·qkezdódött a vízilabda-baj
Mksáq. A BVSC vlzllabdázól má• 
jus 9-én a Bp. Honvéd, 10-én pe
dig Egerben .az Egri se ellen aretott gyózelmet. 

Befejezéshez közeledik a Szl>
nyt ú lon a strandmedence épl • 
tése. Ez a medence amellett. 
hogy a nagymedencét tehermen
tes!tt, kezdök oktetását Is lehe
tővé teszi. 

1 960-ban ünnepli fennálláSM>ak 
60. évfordulóját a Törekvés SE. 
A Jubileumi ünnepségekre elökészltő bizottságot hoznak létre. A biootrság május 17-én tartja ala
kuló (llését a Bihart úti sport- I telep tornatermében. 

M AC.VAR VASTTTAS 
1959. MAJUS 18. 

Segítsük a „Sz,akma ifjú mestere0 

versenymozgalmat 
A Csepel Vas- és Fémmű

vek KISZ-fiataljainak kezde
ményezése nyomán a vasúton 
is szépen bontogatja szárnyait 
a fiatalok között a „Szakma 
ifjú mestere" címért folyó 
verseny, melynek célja: elmé
lyíteni fia.tal;ainkban a. vasút 
iránti szeretetet, biztosítani 
elméleti és gyakorlati tudásuk 
egyenletes fe;lesztését. 

Ez az életrevaló mozgalom 
az elmúlt hónapokban indult 
útjára, elsőnek a budapesti 
igazgatóság nagyobb szolgá
lati helyein, majd mint med
rébó! kilépő folyó terjedt r,o

vább a többi igazgatóság terü
letére. 

Vizsga - mestermunka 

A vizsgákra való felkészülés 
megkönnyítése végett köz
ponti útmutató került kiadás
ra. Az útmutató szakszo!gála
tonként tartalmazza az elmé
leti kérdéseket. Ezentúl olyan 
szolgálati helyeken, ahol ipari 
szakmában dolgoznak a fiata
lok, mestermunkát is kell ké
szíteni. 

A fiataloknak a kilencedik 
vasutasnapot megelözö idő
ben kell vizsgát tenniük. Az 
idő sürget. Éppen ezért kése
delem nélkül hozzá kell fogni 
az elméleti kérd<\sek feldol
gozásához. Ebben nyújtson 
segítséget az ifjú mesterjelöl
teknek a „Fiatal Műszakiak 
Tanácsa". Ahol ilyen tanács 
még nem működik, ott a mű
vezetők, a szolgálati főnökök, 
az oktatótisztek, a mérnökök, 
a technikusok, valantlnt a 
párt- és a KISZ-vezetöségek 
és a szakszervezeti bizottságok 
vegyék párcfogásba a fia talo
kat. 

Kik kapják 
a megtisztelő címet ? 

Milyen legyen a vizsga
bizottság összetétele? A bi
zottságban feltétlen helyet 
kell adni a szolgálati főnök
nek, az üzem főmérnökének, 
egy idős és egy fiatal szak-

- A KGST köxlekedásl bizolt• 
sáq.a áprilisi ülé$én többek kö· 
oott mege-gyeztek ebba.'l•. hogy 
trá.nyvon,atokkal továbbllják a 
gyor...a romló exportárut Szó. 
na - Bukerest - Budapest -
P1·ága - B<>rlin között. A gym-... 
áru továbbltás. vala.rn!nt a jol>b 
kcceikih,,,,-t.nálás �;;k<'ber az 
öt ország közös lrán,·ltó és ellen• 
örzö irodát álllt rei. 

munkásnak, az oktatócisztnek, - Automatikus berendezést 
helye,zte,k próbailzembe a c-seh

a párt, a KISZ-szervezet és sloválkla! Kot tu pályaudvaron "' 
a szakszervezeti bizottság csomópont fagalm4\n<tk irány!• 

tására. Az e:ei�tromecha'lLkUf-i megbízottjának. A vizsgáztató automatarends,,er s,e!l!t;;égével az 
bizottság véleménye, valamint eddigi 12 percről 5-30 másOd-

perc-re c5Ökken eg)-·-esty szere!
az eredmények és a versenyző vény útJán.ak e!ök�szité6e és . 60 
munkájának, magatartásának munka<'rő szat,adul rei a paly.a-
egész versenyidőszak alatti 

\ 
udvaron. 

értékelése alapján ifjúsági - A Tanácsköztársasáq 40. 
,. ,. 

' 
•· • évfordu lójának eml.áké.re rende• nagygyűlesen kell eldonteru, zett Klé•pzömúvészeti Klállitá.s má-

kiket javasolnak a „Szakma 
I 

jus 10-én zárt.a kapuit _A vasula.a · · ,.  " · 1 • 1 16 �z..flksz.ervezet me-�vts 1rfJlta ö :a •f3u. mestere Je vennye va Dénes és Fejes Gyula egy-egy ké-
kitüntetésre, illetve jutalomra. pét. 
,_ -,., ...... 

Korsz.erdsft!k Dombóvá,r 4UomA.s raktá„helyi5égét. A l\Iagasépitési 
Főnökség dolgozói meghosszabb(t/á.k és te.delet emelnek a nyllt 

rakodó fölé Is 
(Mező László felv.) 

- Meqhltt fÉ,g-kijrben zajlott le 
a Sze-�e,dl vasútforoatml Techni
kum 147 diákjának ballaq,sa. Az 
orsz·clg minden réSz.érC-1 ott lévö 
s:oü!Qk nagy figyelemmel hall
l{ntlá:I< B!iji Zsuuxuma IV. oozt� 
1yos tanuló és Kovács Imre !If, 

osztál,,c,s tanuló búcsúztatóját. 
- A Budapesti Ipari \"á.Mron 

első e.11.:'dllomm•al srer·epel önálló 
pavl10trnal a Találmányt Hlv.atal. 
Többek között k!len,c Y<IE\lt1 újltla 
rs ré,szt vesz a klá,llftáson. 

- Több tablóból álló képklálll• 
ttst rendez,ett .a S-Zovjetunió é!e-
1.éból a Vasúti Főosztály MSZBT 
sz.e1'"\·ezete. 

- A vasúti teherforqalom 
1953 6M A�iában 51 .  ,a ezoctal!&
t.a á11amckbao 48. Nyugat-Európá
ban 19 Amerikában ped1g 3 .,.á. 
zalékk·<Í' növekedet,t. VIiágátiag
ban ,az erneik,edés 2:5 száz,a!ékos. 

_ Kitúnéen s!ke..-Utt bált r•n• 
deztek a BVKH K!SZ-!!at,aJJal H 
eltnúlt napokban. A műsoros est
tel egybekötött bál bevételét a 
VIT-alepn-ak Jutt:attá><. 

- 2189 tonna szenet -.rí
tottak meq az e!�ő n,egyedé-Vben 
,a ce!ldömölkl fűtiiliá.z. dolgozói. 
A takiarékoseági mo.zgalomba.n a 
fiatalok járnak élen. 

- Meqkezdódött '! Tran•szl
béri-ai Vasút vil lam0$1tasa. A vl� 
!ág leghossreb� - ltl (?00 km .
vonalá.nak v.llarnosr,a.sa t6l>b 
évig tart. A muaka Jelentőségét 
aldror é1 tjük meg, .ha rtgye!embe 
vesszük, J1ogy Köz.ép-Európát:""n 
össz.esen 3000 k.m vl!lamcd,ott 
vonal van. 

- Teljesftettk.k május elsej6re 
tett válla lásukat Pécsbánya-l'a1• 
dezö dolgo:oól. A versenyben Völ
gyi J á:tl<>s brigádja lett az első, 
másOdU, a Radna!-. harmad�k e 
Koyác,,-brtgád. 

- Az anyák napja alkalm4�1 
,a szakszervezet elnöksége i60k· 
gve11n�k"" anyákat ré.szesltett 
pénzjutalomban. A megjelentel<�t 
Végh Lajos, a szakszervezet el
nöke üdvözölte, majd 6opronl Jó
�ef . .a sz.ak.szerve-zet tltk-ára méJ· 
mtt<t ru, éde<sanyá:k h6sle'!, min
den eJ:.smet•ést megérdemio mun• 
káját 

-

A szerkesztőség Uzeni 

A Vasúti Tudományos Kutató Intézet munkájáról, terveiről i!�:t::l:�:�tkaf 
. , , , . , letak.es ttelye.n me�ettük. 

A Va;,,'Úti Tudományos Kuta- ! o"km.ta hőveszteség,ek csök-
tó Intézet 1958. évi kutatási ' kentési lehetóségci gőzmoz
tervében 40 feladat szerepelt. donyoknál; önürítős kocsik 
A múlt évben lényegesen alkalmazási lehetőségeinek 
megnövekedett a nemzetközi vizsgálata a vasúti közlekedés
kapcsolatokból adódó kötele- ben , üzemi és gazdasági 
zettsége is. szem.pontból ; ólombronz csap-

A korábban befejezett ku• ágyak minőségének javítása 
tatások hasznosítása ér- ultrahanggal; kisforgalmú vas-
dekében az intézet számos útvonalak forgalrnána,k vizs-

intézkedést tett. gálata a gazdaságosság szem-
Többek között: A gazdaságos pontjából ; a közlekedési ágak 
és menetrendszerű vonatto- forgalmának koordinációjára 

irányuló kutatások 1957. évi vábbítás gőzmozdonyüzemi eredményeinek összefog!alá-feltételeire irányuló kutató-
munka eredményeképpen sa, értékelése és az alapelvek 
mind szélesebb körben kerül továbbfeilesztése; új vasúti 
sor a módszer gyakorlati a!- tranzitdijszabás alapelveinek 
kalrnazására. Kiszámították, kidolgozása, ,figyelemmel a 
ho,zy a módszer széleskörű a!- forgalomszerzési lehetöségek
kalmazása esetén évente kb. re; a menetrendszerkesztés ki-
50 ezer tonna szén takarítha- hatása a vasútüzem gazdasá
tó meg, féktuskó fogyasztás
ban pedig 25 százalékos csök
kenés várható, ami évente 4,5 
-5 millió forint megtakarí
tásnak felel meg. 

További, jelentősebb ku-
tatási feladatok voltak: 

mozdonykazánok rostélyszP.r
kezet{mek célszerű kialakítá
sa, a mozdonykazán lángbolt 
kialakításának vizsgálata, kü
lönös tekintettel a hazai sze
nekre; a kocsicsapágyak üze
mi viszonyainak vizsgálata a 
hidrodinamikai kenéselmé!et 
alapján; talpfák és váltófák 
előállítása ragasztás útján; 

gossá{!ára; a hazai iparvágány
hálózat fejlesztésének 1rany
elvei a vasúti kocsihiány gaz
dasági hatásainak felmérésé
re aLkalrnas módszer kidolgo
zása. 

Az 1958. évben munkában 
voli, de még le nem zárt, 
követk,nö évekre áthú

zódó kutatási feladatok: 
Vasúti kocsitengelyek csapágy
törési okainak felderí•ése és 
kiküszöbölése ; közúti-vasúti 
kerékabroncsprofil célsz��ú 

k1_�lakit_asan�!<, ':'1zs�ala•a; _a  

I 
Reméljük. mire válaszunk 

pa.yasz1gete.es v1zssilaia ku- • rkezik probJémájJ.Jk meglönféle _telített faolja'kon, va�- :��ott. Németh Ptü, Sze
�to;ialJakon, v_:1Ia11;.mt 

.��- rencs. Örömmel üdvözöljük 
lonfele _szenny_eződés� ��_} •, - tudósítóink sorában. A vaz�tokon , ;z a.gyaz�h ��tu!.- sutasok életével. é5 a szak�� al?ku!asa a kulonbo7:� ícl- szervezeti munkával foglal-koeprtm_en_Y';' :en�.;'��ne. :  , a zó minden fajta. irá" érdekli k1':'etődes1 ,erok v1zs„akta r.

v;�- szerkesztőségünket és azokat rnal- és hezagmentes fdép,.-• • 'gh ké t iközöl-ménynél · a korszerű vasúti a lehe!ose �z pes . , ' · , iük Ga.los Samuel, Dubtcsa.ny. forgalom lebonyolltasanak el- · · ru · 1 - • 06 1t Az vei és a gyakorlati m,!gvalú- Nyug l eme esre Jo� u · _ 
�ítás lehetőségei a vasú'i  :er- 1954 október 1-e u�n nyu� 
mino.'.ógiai e,g;ységesíté"e és díjba mentek e!látásanak em-
a vasúti értelmező ,s:z;ótár ösz- lése f�lyamatb�n van. _El5rc-
szeállítása láthato!ag e ho fo!yaman va-

. ·. !amennyi arra jogosult meg-A Vasuü Tudományos Ku- k . f !emelt öss.ze"ú en · -tató Intézet egyéb tudományos ?PJa a e " -
tevékenysége is igen jelentős- tást. 
Szakvéleményeket ad a Vasúti Kismihök Róbert Ce!!dö· 
Főosztálynak és más szervek- mölk, Tótka Károlu Szeged 
nek, köMemÜiködik a társa- Pata.ki József, Orosháza, Krasi_ 

nai László Berente, Szi!ádi Sándalmi tudományos munkában. d.or Szeged. Cseh Zoltán Szo!• 
Az intézet munkatársai szá- nok, Németh Pá,l Szerenc•, 
mos előadást tartottak és tar- Dobó Sándor Eger, Híd.vári Ist
tanak, több újítási javaslatot ván Sa.Lgólarján, Csapó Mihál11 

nyújtottak be. Folyamatba tet- Biuoo.pest, dr. Horváth Károl•.· 
tek egy közlekedési izotóp la- Bud,�pest, Leveleiket lapunk 
boratórium szervezését, amely anyagához felhasználjuk. 
nemcsak a vasút, hanem a Borka Sándor. Sztálinváros 

közlekedés valamen,nyi á,ga- A beküldött fényképek kivité
zata részére is hivatott lesz lezésük miatt közlésre nem a · · 
kutatni a rádióaktív izotópok kalrnasak. 
közlekedésbeni alkalmazásá- Kocsis Fereiu: Horvátkim1° 
nak lehetőségeit. Kiss Lajos Alsóőrs, Panaszu· 

Halácsi Dezső kat megvizsgáljuk. 
használt talpfák élettartamá- ;-,<:,,::::,o O e; c,c C C,C,C,C<:>QC,0 =:: 0 C O C �cc CCC, e, 0 C C :><::� e c,c, :::.v::. e; C CC.0 
nak meghosszabbítása felüle-

ti kezelés útján; több csopor
tos vonatok rendezési módsze
re; vontatási energia megta

karítás lehetőségeinek vizsgá
lata a közúti vasúti sínvályú 
tisztításával kapcsolatban ; a 
közlekedési ágazatok koordi
nációjával kapcsolatos önkölt
ségszámítások; módszer a vo
natpótló darabárus gépkocsi
járatok gazdaságosságának 
vizsgálatára; az iparvágányok 
építésének és üzemeltetésének 
�zdasáJgj hatarértékei; a kes
kenyvágányú vasutak helyze
tének feltárása; lemezek ron
csolásmentes vizsgálata és a 
va.�úti kerékabroncsok vizsgá
lata ultrahanggal akusztikus 
emull!álási eljárások; a vas-
utas munkásmozealom ada-
tainak feltárása, 

Az 1958-ban befejezett 
munkák köziil a leglénye-

gesebbek: 
Fa- és vasbetonaljas felépít
mény sínfeszü1tségeinek vizs

Neki semmi sem jó 

. . . . . . . . . ; .  

- Hol lehet pa.naszt tenni a. menel1-e11dre? 
- Tessék talán megvárni az úi menetren-

det. 
- Oh kérem, én már a.rra akarok panaszt 

gálata, füstgáz és fáradtgőz tenni. 

l A PEST KÖRNYEKI VONALAKON 
NEM KÖZLEKEDTETNEK E-KOCSIKAT 

; 

Festi utas: - Fáj a búcsúzás, mert ha csaJ 
rád gondolok, fáj minden tagom. 
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A vasút összeredményében is 
tükröződik 

a kongresszusi ve rseny hatása 
A kongresszu.,i verseny so

t"án 1UI{111SZerú eredmények 
a:iUetnek a t:asúton. A dolgo
zók tízezreinek áldozatos mun
kája, öntevékeny, nem egy 
hel11e-n a fel.hít:ást megelő
zóen tett vállalása má.r az első 
ne1111edévben példás sikerek
kel )árt. A szállítási tervet 
101 ,980:.-ra:. a k.ocsiigényes 
•zállítási to,matervet pedig 
102,13 százalékra teljesitettü.k 
az első három hónapban. 

hóban a forga"lom lebonyoiítá... 
sához 77 tehervonati gőzmoz
donnyal ke,:esebbet ha.szná.l
tak, mint az elmúlt év azo
nos időszakában. 

A nagyszerű eredmények 
persze nem felejtethetik, hogy 
a.Jroa még visszahúzó erő is. 
Több helyen találkozunk ötle
tes versenytáblákkal, jó! szer
kesztett igazgatósági verseny� 
híradóklcal, de különösen a 
kis- és 1:/jzépszolgálati helye-

A gazdaságos szállítás egyéni haszna 
Az élüzem címmel kilünte- fútőkkel május 14-én Miskolc

tett miskolci fütőház dolgozói tó! Hatvanig továbbították a 
ebben az esztendőben is él- 481,11. sz. vcnatot. A 2569 ton
üzemszint felett teljesítik a nás vonatnál 5;;4 tonna volt a 
tervet. Áprilisban a széntaka- túlsúly. A úton 2,22 tonna 
rékossági tervüket 112, a gazda· szenet takru:itottak meg. A 
ságos mozdonyfelhasználá.,--t mozdonyvezető 60, a fűtők 
122,9, termelékenységi tervüket 50-50 forint szénjutalékot 
pedig 120 százalékra teljesitet- kaptak. A túlsúly továbbítá
ték. sért a mozdonyszemélyzet 152 

A jó munkának nemcsak a 

A Déli pályaudvar ú Xelenlöld között lefektetett mllsodlll: driny 
Jclentósége különösen a most meglnduJó balatoni forgalom Idején lesz 
szAmottevö. KépOn.kön egy Balatonra. induló szerelvény aa a1a1ú& 

lúJiratán:11. 
(l\ITI Foto Friedmann Endre felv.) népgazdaság. hanem a dolgo- f�rintban :ész�ült. Visszútban 

zók is hasznát látják.  A kong- 2�58 tonm1t vittek, szénmeg· 
resszusi verseny keretében 

I 
takarításuk 1,91 tonna volt. A 1 •• •• •••• ........... , .. ............... •• •••• .. , .. , .. ,..,. •• •••• ..... ,..,, •• ......... , ... ..,, •• ••• , ...... ;.. • ..,. •• •••• 

Bakos László mozdonyvezető szénjutalék hasonló összegü, 
Dobai István és Rivész 

�::.:
int az előro úton. {]ÖRl/fZ ÜZJNJfJ {]JNfNJK 

Az eredmén11P,k nem tették 
elbizakodottá a vasutasokat. 
Ellenkezőleg, további, nagyobb 
feladatok elérésére ösztönöz
tek. A szakszervezeti vá.lasz
tá.sok is segítséget nyújtanak 
ahhoz, hogy a pá.rtkOTl{}resz
•= ti&zteletére tett fogadal
mukat maradéktalanul telje-
1ítsék, 

ken javitant kell a verseny • , 
nyi!vá.nossá.gát. Fontru, h-Ogu Ami akadalyozza a versenyt Az európai dolgozók és 

szakszervezetek görlitzi érte
kezlete, amelynek napirend
jén a béke megőrzésének ma
gasztoa gondolata, a német 
békeszerződés kérdése, mint a 
népek egyetemes érdeke sze
repelt, felhívással fordult 
Európa dolgozóihoz, hogy má
ju.& 15. és június 15, között 
szervezzenek béke hónapot. 
Ebben az időben ·még na
gyobb aktivitással harcolja
nak az egyetemes béke meg
teremtéséért, a pusztitó fegy
verek betiltásáért, a hideghá
borús őrület felszámolásáért. 

bileu.mi ülésszakán felhívását 
a világ dolgozóihoz: a dolgozók szinte napról nap-

, ra értesüljenek a verseny á.!- A bodvaszilasi pályamesteri esett erről a vezetöségvá1asztó 
Lásáról, tudjanak arról, hol szakaszon Is eredményes a szakszervezeti taggyűlésen. De 
szükséges ;avítani a. munká.n. kongre.sszusi verseny, Sok szó 

I 
arról is beszéltek, ami fékezi a 
munkát. 

- őrökre szüntessék meg 
a nukleáris kisér!eti robban
tásokat, tiltsák be a nukleá
ris fegyvereket! 

- 'Z'ávolitsák el egymástól 
a fegyveres erőket azokban Cl 
térségekben, ahol veszély fe• 
nyegeti a békét, elsősorban 
Európa közepén! Csak részleges a.daltok áll

nak rendelkezésünkre az áp
rüis havi eredményekről, de 
egy-két szám - ha összeha
aonlítjuk az előző év hasonló 
időszakával - bizonyítja az 
előrehaladást. A teherkocsik 
átl4gru kihasznáiása 15 ,22-ről 
16,32 tonnára, eg11 tehervonati 
dolgozó gőzmozdony napi ha-
1zonküométer teljesítménye 
U�-ró! 139 kilométerre 11.ÖL'e
keM«. A azemélyszáll,tó vo
natok kéaése 9,7°,0--ró! 3,1¾-ra 
csökkent. A tehervonat-Ok me
netf'e1!dszerúségénél szinte ug-
1'á.sszerű fejlódés tapasztalha
tó: SO°.'o-ról 74,4%--ra emelke
dett a késé& néZkül közlekedő 
tehervonatok szá,ma. 

Rólunk kevés szó esik 

Az eredmény azért is jelen
t&. mert nem más munka -r<>
vá.&ára történt. Sót, a tehervo
nat-Ok menetren.dszer'llségének 
javulása kedvezően hatott 
má., munkára is. Számos adat 
bizonyitja, hogy a ,:asutasok 
megértették: elsőrendű feladat 
• QQ.Zdaságos szállítás. ApriUs 

Nemigen esik SZó a sajtó 
hasábjain a azolnoki rakodási 
főnökség életéről, munkájáról. 
Szolgálati helyünk méreteiben 
nem kiemelkedő. de azt bátran 
mondlatjuk, hogy valamennyi 
dolgozó tudása legjavával 
igyekszik hozzájárulni a vasút 
eredményes m unlrojá!hoz. 

Az 50 dolgozóból 47 szer,;e
zett munkás, három munka
társunk felvétele most van 
folyamatban. A tagdíjfizetés 
már hónapok óta 100 százalé
kos. 

Az újonnan megválasztott 
szakszervezeti vezetőség elsö
rendű feladatának tekinti a 
kongresszusi verseny segítését. 
Főnökségünk 1958 első és má
sodik tél.évében vezérigazgatói 
elismerésben és pénzjutalom
ban résresült. Idei teljesítmé
nyünk iS az élüzemsz!nt felett 

van. A brigádverseny állásáról 
időben Mjékoztatjuk a dolgo· 
zókat, így mindenki tudja, 
milyen tényezőnél kell javíta
nia. 

A munka mináségének javu
lása, a fegyelem megszilárdu
lása azért is következett be, 
mert a szakvonali vezetés és a 
sza.mervezet! bizottság között 
jó a kapcsolat. Nem szoktuk a 
problémákat ös, 7,együjtenl, ha
nem munka közben megbeszél_ 
jük és közös erővel, gyorsan 
megoldjuk. 

Minden dolgozónk vidéki és 
így nehéz kulturális életet ki
alakítani, de a fűtőházi góc
könyvtárat igénybe vesszük és 
a könyveket rendszeresen cse· 
réljük. Bízunk abban, hogy a 
jövőben a jelenleginél is jobb 
teljesítményekről adhatunk 
számot. 

Zsigmondi János 
Szolnok 

Több mil l ió forintos megtakarítás 

a pécsi igazgatóságon 
A pécsi igazgatóság dolgozói 

l 
említeni, hogy a fajlagos sz.én

n_apról napra becsülettel telje- fogyasztás k�vező alak��a 
s11ik kongresszusi felaj,ánlásu- - a már emhtetteken k1vul -
kat, s ezért az igazgatóság hatással volt a régi, nagy 
tervteljesltése kedveroen ala-

\ 
fogyasztású mozdonyok letétbe 

lkul. A gazdasági mutatókat helyezése is. 
márciusban és áprilisban túl-
teljesítettük. Csökkent 

Menetrendszerűség 

- 6t/agos terhelés 

l\Iárciusban a személyszál
lító vonatoknak 98,4 százaléka 
közleke:lett menetrend szerint, 
áprilisban 98,9 százaléka. A 
�hervcnatok menetrends:zerű
aégénél a 80 százalékos cél· 
kitú?.ést áprilisban 81.l száza
lékra teljesítettük. A jól szer
vezett munka eredménye, hogy 
az ttlagos te:ihelésnél 635 ton
na 'helyett 672 tonnát értünk 
el áprilisban. Ez több mint egy 
millió forinttal jelentkezik az 
önköltségNtikkentésnél. A te
hervonatok utazási sebessége 
is kedvez,ien alakult: március
ban 12,3. áprilisban 12,4 km.'óra 
volt. 

a szolg6/ati ór6k sz6ma 

A gazdaságos üzemvitel 
eredményeként a KPM által 
megadott évi tervet - a 16 800 
toMás sz.énmegtakarít.á&t -
már túlteljesítettük. Eddig 
22 113  tonna szenet takarítot
tunk meg, amely 610 ton
nával számolva 13 488 930 fo
rintot jelent. 

Más tényezók is kedvezöen 
alakultak, s ami a legfonto· 
satb. a mozdony- és vonat
kísérő személyzetnél csökkent 
a szolgálati órák száma. 

Nagyobb lendületet vett az 
újítómozgalom Is. Márciusban 
59, áprilisban 73 újítá,;t nyúj

tottak be. A bevezetett újitás<>k 
gazdas§gi eredménye 20 OOO 
forint.Tói 44 453 forintra emel
kedett. 

Amin v6ltoztatni kell 

Öl'vendetes az is, hogy a 

a gondatlan tolatás, amin 
feltétlenül változtatni kell. 

A pályafenntartás több fel· 
újítási munkát határidő elött 
fejezett be. Nag11kanizsán a 
Kossuth téri felüljárót június 
20-a helyett május elsején át
adták a forgalomnak. 

Tudjuk, hogy a munka dan
dárja még hátra van, de az 
igazgatóság dolgozói mindent 
megtesznek a kong1 esszusi 
verseny sikere érdekében. 

Várnai László 
Pé.�s 

Többek között szóvátették, 
hogy a golyóscsapágyas pálya
kocsijukat még 1958 decembe
rében elküldték javításra a 
szegedi vasanyagjavltóba. A 
pályakocsikat általában egy 
hónap alatt javítják meg és !gy 
érthetetlen, miért kell most 
ilyen sokat várniuk. 

A jelenleg használt pálya
kocsit még üresen is nehéz 
tolni. talpfával rakva pedig 
szinte letietetlen. Jó kocsival az 
eredmények is jobbak lenné
nek. 

Bízunk abban, hogy a sze
g€di elvtának meaértik a bod
vasz.ilasiak problémáj<st és 
hamarosan hazaküldik a meg· 
javított kocsit. 

Uglyal Sándor 
Miskolc 

Az értekezleten választott 
küldöttség elvitte a konferen
cia határozatát Genfbe, s ott 
átadta a nagyhatalmak kül
ügyminisztereinek. A határo
zat a népek őszinte váwát 
fejezi kl: kössenek végre bé
keszerződést Németországgal, 
tiltsák meg Nyugat-Németor
szág atomfelfegyverzését. 

Ugyanezektől a gondolatok
tól vezérelve adta ki a Bé
ke-Világtanács stockholmi ju.-

Ezekben a napokban Euró
pá.ban, Magyarországon, • 
természetesen a vasúton ia 
táviratok ezrei születnek 
Genfbe clmezve, amelyeket 
aláírá.sukkal pecsételnek meg 
a dolgozók. Az értekezések, 
tiltakozások célja az a bizto, 
tudat, hogy a szervezett bé• 
keharc arra készteti majd az 
államférfiakat, hogy addig 
tárgyalnak, amíg meg nem te• 
szik a békéhez vezető lépé
seket. Ezekre a lépésekr• 
szükség van, hogy végetves• 
sünk a hidegháborúnak, biz• 
tosítsuk minden nép és min
denegyes ember jogát a sza• 
badságra és a békés életre. 

Európa munkássága 
liitet tett a béke mellett 

l\,lint ismeretes, az Odera-
/ 

Itt l!Zeretném megjegyezni, 
1>:eisse_ �ehatáron lévő C?ör: hogy már a vonaton szolgá!itz varosaban t3:r_tolt eurol?'11 latot telJ'esit.ő cseh I ák és mun,káskonferenc1an Gacs sz ov 

NDK-val egységes delegációt 
alkotva fejezte ki a német 
nép egységes akaratát. Ez a 
tény a német munkásegység 
S7..emp::mtjábt\l jelentős ered
ménynek számít. 

Lá.�z!ó a Du.na.keszi Jármü.- 1 N
DK vasutasok, de az utasok 

javító • szakszervezeti bizottsá- is ismerték utunk célját. 
gának tagja képviselte a ma
gyar vasuta-s:okat. A napo:kban 
munkahelyén kerestük fel 
Gács elvtársat és megkértük, 
tájékoztassa olvasóin:kat a ta
lálkozóról. élményeiról. 

- Azzal szeretném kezdeni, 
hogy az út �okáig emlékezetes 
marad számomra - mon
dotta. - Egyréiszt, mert éle
temben el&zör jártam kül
földön, másré,ozt, met·t első 
külföldi utamon ilyen fonta.s 
küldetésben jártam és egy 
sor feledhetetlen élményben 
\'Olt részem. 

A csehszlovák-NDK hatá
ron az NDK sz.akszervezeti 
\·ezetói b�adtak bennün1-et. 

E , b b 'k , , A háromnapcs tárgyaláson 
gyseg en a e eert bebizonyosodott, hogy Európa 

A görlitzi Stadthalle tanác,;,- 1 ?
1unká�ga, köz;ü.lc .  a becsü

kozó tetmében 27 ország ,etes. �kes�e�eto nemet dol
mintegy 310 küldötte - a �ozó� 1if„ bé

ket aka:'?lak. E:z 
Szak.szervezeti Világszövetség az_ e':'yseoes akarat J�tott ki

kezdeményezésére - azzal az 
feie.resre a . kon.fe�e�c� ber�

elhatározással ü:t össze, hogy k�ztél;e után a gorlttzi �nzn 
megbeszélje a közös tenni- !eren megtart-Ot� mgygyulésen 

l ' kat - . bék 't  f 11s. amelyen kozel negyven-va O .' az e_uropai e • e- ezren vettek részt. nyegetó legi;uJyosabb veszély, 
a feléledt német militariz
mus elleni harcban. Különös 
je!entöséget adott a konfe
ren·iának, h:·gy a Német De
mokratikus Köztársaság nem
zeti ünnepén - a győzelem 
napján - ke1.dte meg mun
káját. Annak a n!lpnak az év
fordulóján, «melyen a Szov
jetunió i:örös hadsere:1� vég
só gyózelmét aratta a német 
fasizmus felett. 

ŰS?intén szóh·a szinte meg
lepett. hO<!y a konferencia 
valamennyi rtszvevője egysé
ge.sen fo�lalt álhíst a béke 
me1lett. A küldöttek e1p-s2-
gesen követelték: Békeszer
ződést T\"émetországntik! Tilt
sá.1<: te az atomfegyverek 
eyártását és \·alósitsák meg a 
le00ZE-relé;;t. Meg!epÖ volt sz1-
mom.ra az is, ho�y a nvu�at
német szen·ez�tt dolgozók 
nagylétszámú kül:löt!Fége az 

Soha többé hábor1ít 

De a béke utáni vá�y su
gárzott az ünnepi díszbe öltö
zött utdkcn sétaló járókelők 
arcáról i.s. Különösen Drezdá
ban tapasztaltuk ezt. Ennek 
a virágzó vilá1vároonak a 
közepén még ma is láthatók 
a ",!Jgháború borzalm�s 
J)USZtitásának nyomai. A föl
dig lebombázott épületek, ut• 
rasorok tönnelék-halmazán, a 
porrá omlott értékes müemlé
'·ek he!rén burjánzik a gaz. 
Az ü.,ozkös kövek alatt több 
rnint százezer ember lelte 
halálát. 

Még rágondolni is irtóztató. 
Nem csoda hát, h?gy a német 
nép Európa munkásságt.\·al 
egYütt elszántan harc,ol, ;hogy 
soha többé ne szat-3dulhassa
nak el a pusztítás féktelen, 
goncsz erÖI. 

u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111u1111111u1111u1111 

A tehervonatok átlagos ter
he1é.sének alakulása, a kedvezó 
időjárás, a gazdaságos tüzelés, 
valamint a mozrlonvok 10 
karbantartása folytán kedvező 
a fajlagos szén fogy aszt s. A 
márciusi 10,28 kg-('S tervet 8,62 
kg·ra teljesítettük. Aprili.sban 
az elé11gé feszített q.59 kg-os 
ten-vel szemben R,2q kg-ot ér
tünk el. Feltétlenül meg kell 

munka mennyiségének növe
kedése mellett csö�kent a bal
esetek száma. Sajnos, nem 
mondható ez el a kárösszeg 
alakulásáról. A romlás fó oka 

E!(l·re több úJtlpus,í 6ttengel�· •• motorvonat közlekedlk hazinkban. 
·" Ganz-llAVAG úJ gyártmán�••i Bl\-90 km-es sebessérgel Is halad

hatnak 

Előre a kongresszusi zászló 

elnyeréséért! 
(MTI Foto, Fén)'U Tamú felv.) 
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Park - növények nélkü l  
Ferencváros Tendező pá.Lyauavar gubacsi 

részlegénél évek óta problémát okoz a szol
�ti A1elyek köl·nyékea1ek szépítése, csinosí
tása. Próbálkozta már parkosítással, függő ko· 
sarakban cserepes virággal, - hasztalanul. A 
próbátkozás minden esetben kudarcba fulladt. 

- A Sz:ibadságszobor alapját Sebestyén lat
rán váltóőr -építette. A szélmalom Koós II. 
József müi,e. A gémeskutat pedig Földi Antal 
váltóőr és társai építgetté•k a szolgálat letelte 

utan. 

sárs�áinadásáho� 

A szakszervezet soKoldalú a kö.::pontban l'leri,1t fel. Jel
tevékenységének eUátúsa je- leg szerint a kiadá«::-k c'öntü 
lentős anyagi eszközt i_;:,nyel. ti>sz�n mozga'mi (53 száza
A fejlődéssel a t.aiság igénye lék) é:1 bél'ezési (31 .2 százalék) 
is növei<Szik. amelvnek ,·ele- célo.kat s-zoJgállák és c.s:i.k ki
.iáróia a penzkihatás emelke- sebb részben (15,8 százalék) a 
dése. Nem közömbös tehát, 1 szaksret-Ye7..eti gazdál:kodá� 
hogy a szakszervezeti tagság j egyéb kiadásait. 

Tapasztalataink llZeriillt • 
.,;zaks1.ervezeti aktívak nagy
i' .>sze helyesen és felelésséggel 
kezeli a dolgozol, vazyotl.át, 
De elvetve még fordulna<k fiö 
elítélendő szab5.lvtala11ea.gott. 
visszaélések. E,mek megszül\.
teté�e ércekében fokozni kell 
az ellenőrzést. 

1\/li ennek az oka? Talán a dolgozók nem 
kezelték gondosan a parkot? Ezt nem lehet 
mondani. A virágok pusztulását nem a gon
datlanság. hanem a két szomszédos nagyüzem. 
a Hungária Vegyiművek és a Kénsavgyár 
idézi elő. A két vegyiüzemből kiáramló gázok 
annyirn megfertőzik a levegőt, hogy nemcsak 
• virágok, de még az igényesebb gazfajtá.k is 
kipusztulnak. 

a politilkai előrelép�<; meDett A költségvetésből iigydlelre 
anyagi d1ozzáj(irulá\:,al is Ili- 1 22,9. kulturális célra 19. 1 A szakszervezet vála<;ztott 
tet tegyen hovatart.ozandósá- spoi-tra 10,2. szociális célokra ellenórzö szerveit, a szám
ga mellett. 41 .5. szen:ezési ,1,iadásokra vizsgáló bizottsagokat rend

A múlt é\-:i pénzügTi zár:ís 6.3 szá:alélcot fordírottak. A . Le,-es ellenÖl'zésre és be:,'Zá
adatai azt mutatják, hogy sz?.C(á!iJ _kiadá•okon beHil molásra kell hozy lrotelezze a 
megnöve!,edett a tae;dij.tize- szulesi segclyre t tn OOO. te- lagsá�. A dol gozók biu;lmából 
tési készség. A tagdijnwrál metke,ési se!(élyre 722 OOO. kapták feladatul a sza,k.szcr
a: elő;rányzott 80.8 százcilék rendl!dvüli segé1i•re 1 248 Q_OO vezeti tagok vagy-Ollla és ér
helyeit  96,6 százalékos volt, �o.rintot fizettek l,i a mult tékei feletti őrködést, nincs 
1:-ár a szervezettsé.get illetően evben. . . • _iogwk visszaélni ezzel a b'za-

Az idén ahogy kezdett tavaszodni ismét fel
Yetödött a parkosítás gondolat.a. Eziúttal Pii· 
kozdi Jenő térfőnök újszerú javaslattal állt a 
dolgozók elé, 

- Létesíisiink növény nélküli parllrot, � 
javasolta. A javaslatot elfogadták és már ápri
fü1 közepén munkához láttak. 

nem történt előrelépé.•. l\Ie!! kell azt is mond-an, lommal. 
A térfűnöki épület mellé termés.kőből ep1-

tett talpazatra helyezték el a Szabadság szobor 
kicsinyített mását. A szobor környékét sárga 
gyöngykaviccsal dekorálták. Nagyon ötlete> 
a VII-es váltóőrhely mellett létesített virág 
nelküli par,k is. A park alföldi tájat ábrázol 
azelmalommal, gémeskúttal, itatóvályúval. A 
parkot miniatűr Ol'Szágutak szelik át. Az út
keresztez.ődáseknél ethelyezett útjelző táblá
k-011 petlig a dolgozók lakóhelyének neve ol
vasl.1ató. 

A gubacsi részleg dolgozói legyőzté.1< az aka
dályokat. Leleményességükért, szorgalmukért 
dicséret illeti mindazokat, akik máju5 1. tfaz
teletére két hét al,lltt a nehéz szolgálat ellátá
sa mellett részt vállaltak a társadalmi munká
ból, akik széppé, csinossá tették szolgálati 
helyüket, második otthonukat. 

Az egy főre eső tagdíjnál 

lemaradás van 

' vi•zcnt .  hO!\Y az alapszen;Pze- Az uJonnan választott 1 te,_ nem mindi� vettéik igénv- számvizsiiáló bizottságok mér
be a rendelkezésükre álló jék fel ~ az alapszervezetek 
össz�geket. Például a rendki- gazdasági helyzetét és a jö-vüli seg<élye.knél a ténylege.� �""" �- , 

A tagrlljbevéte!i terv túl- 1 felhasználás csaknem 300 OOO 
vöben teóJ'�•< ren-.=ze.re.;se 

teljesítésénél ÖS2tönziínek bi-
1 
forinttal kevesebb a terve- ellenőrz1 tevékenységüket. 

1 t · · d k 1 ' Hassana'.i oda, hogy a szak-zony� az anyagi er e -� tseg zettnél .
. 
A tömegs11orl nal is szerTezeti demokrácia elvei• fo'kozasa. IgazolJa ezt lobbek csupan. 69 1 százalékos a fel-

között az i,s, hogy a túltelje- használas. ' Alap:;zen ezetein'< nek megfelelően az alapszei-.. 
sitésé.rt alapszcrvezetcinkr.ek fürve!ienek a,:ra h<'"'. a ta!!- Yezetek pénzgazdaikodása is 
jutalmazási, kulturáfü•. sport- i;ág 6rdekeit szol"áló ker�t szMes;kórű nyilvanossárot - Kik segítettek a kivitelezésben? - kér

deztük Pákozdi Jenő térfönöktől. és szociális kiadás�kra összegeket a köll;;';zg\'elésben 1-·apjÖ:n
. 

1 340 OOO forintot fizettünk elöir�nvzottak szerint hasz- A Vasutasok 87,akszervezeté-
vissza. nálják · !el. nek Számvizsgáló Bizottsága 

Vezetősegvalasztó taggyűlés 
Nyékládházán 

Kedvező batással volt a be
vétel e..-nelkedés�re a betét
lapok kiadásával kap�solatos 
t...g.könyv felülvizsgálat is. 
Ennek ellenére a.z egy főre 

Szabadságot az Akropolisz hősének ! 
eső tcigdíjnál a tervezett 12,81 Mano!isz Glezosz, az antt- Glezosznak ítélték a nemzet• forint helyett csele 12.03 forint fasiszta küzdelem legendás- kö,i újságíró díjat és a, Bé• 

Az élüzem címmel kitünte
tett Nyaládházán május 6-án 
tartották a szakszervezeti ve
zetöségválasztást. Az újonnan 
festett, virágokkal díszített 
állomás dolgozói ünnepélye
sen, várakozásleli izgalommal 
készültek, hogy meghal.Lgas
«á;k a szakszervezeti bizottság 
beszámolóját a kétéves mun
káról. De arra is, hogy el
tnon.dják vélemenyüket és 
megválasszák az új vezetösé-
1et. 

A 1lzak.sze1:vezeti tagO'kat 
nem ér-te csalódás. A beszá
moló tartalmas volt. Helyesen 
adott számot az eredmények-
7Öl és hibákról egyaránt. 

Az ős2ánte önkritikával 
készült számadás nem 
esökkenteUe, hanem nö
velte a szakszervezeti bi-

zottság tekintélyét. 

III. 
Teljesen jogos követeL-nény, 

hogy a hétéves te r .J c!att a 
tra.sút t<?/sőbb tcini. ,itézetei 60 
ezer fza'c1-épzett �;nbert aci
;an.ak, vagyis csaknem két
szer annyit, mint az elmúlt 
hét év alatt. Több mint 40 

ezer új mérnököt és 80 eze, 
technikusr kel! alkalmazni. 
Emellett át kell képezni 350 
ezer mérnököt, te-�hnikust és 
más vezetőt, akiknek el kell 
sajátítaniuk a villamos és 
motorosvontatás ismereteit. 
Lénye�ileg minden '>lyar, vas
utasnak átképzésen !rnU .ít
mennie, aki valamilycil. kap
csolatban áll a forg�lommal. 

A száraz számadatok a vas
utasok életviszonyainak sza
ikadatlan javítását iB jelzik. 
fme! Mfg az elmúlt hét év 
alatt lakásép,tésre 11.7 mil
liárd rubelt fordítottunk, �11,3 
millió négyzetméternyi lakó
területet épitettü:l'<, addig a 
Mtéves tel'v elöiranyzata. sie-
1'int ez vasutas dolgozók ·ré
szére 20 millíó nég11zet111ét,ir 
lakóterület épül 19 m,i/!,árd 
Tubel értélebe n. 

Több milliárd rubelt fekte
tünk be tanintézetek, techni
kumok, iskolák, iskola-mter
nátusok, kórházak, polil�lim
kák, áruházak, éttermeK, gye,
mek-játszóterek és bölcsódék, 
kultúrpaloták és házak. klu
bok, könyvtárak, stadionok, 
vízi telepek építésére és bő
irítésére, egyszóval minden 
olyanra, a:neJy nélkül a ko•:
sZ>et 0: ember r.em tud meg
lenni és még kevésbé a szo
ciblista társaé2lom embe··e. 

* 

A tavaszi áradással lehet 
összehasonlítani a népi ener
gia, alkotás, kezdeményezés 
feltartóztathatatlan áradat.át. 
llmelyet a hétéves terv elő
irányzatai, az SZKP XXI. 
kongresszusának történeb1i 

A beszámoló emlékeztette a 
I 

báisát az állom� vezetője 
volt az á.tlag. Ez ross7abb az hfrű hőse hat hónapja bőr- ke-Vi!á.gtaná.cs aranyérmét. 

t_�gságot, h_ -�.: n�m i.l;·
. 
oly�n minden esetben me

.
gbeszélte a 1957. évinél, azt mutatja, hogy tönben sínylődik. Megé;-demelt kitüntetesek 

iegen N• 6�Jadhaza áll a tagrrk !'.gy része nem fizeti . . .. ·• e>ek a „nr,,, be'keharcosnak.' ·' 
= omas szakszervezeti bizottság<>al. i\Irnt ismeretes a gorog - •--,,� 

a balesete.krol volt nevezetes. . . . "' . meg az alapszabályban előírt, . • . - ' - . ., . - Máju.s 30-án múlt 18 éve, 
Gyenge lá•bon állt a fegyelem A hozzaszolok a_z eredm: a fizeté.;, 1 5.7.ázalékának meg-

j 
ko, '.11"1�11 ,.k�mked�ssel .. va

. • hogy Glezosz végrehajtotta 
!S, amikor O�·bán elvtárs át- nyes sza.kszervezeh munkat felelő tagdíjat. df!lJa es f_a_siszta, 3ellegu _to ,·- történelmi tettét - letépte 
vette az állomás vezetését. elismerve, felhívták a figyel- A zárszámadás a gazdálko- ve:iy ala�Jan. k_aio".ai blrosap az athéni Akrnpoltszról a hit• 

' h ' · • . d '  . d · . · ·t • r ele akar;a afütan.t, ahol a 
Körültekintó, fegyelmet kö- met egyne any h1bara is. as _e1e_ mennis-,ege 1gazo 1a. 1.·cidlottak nem élhetne/e fel- lerí lobogót és ezzel tu!ajd:m-
vetelő vezetésével az állom&s Véleményük szerünt sok b06z- 1 

A k1�asok a tervezettet 3_.
9 

lebbezési jogukkal és az ité- képpen a megszállott Európa 
az igazgatóság élenjá1·ó helye szúságtól kímélnék meg a százalek

d
kal 

t · 11 . 11;eghaladtak !etet azonnal végrehajtjak. első pariizcínja, lett. 
Lett, ahol baleset, de még dolgozókat ha gy bb ugyan, e a u epes szei-ves De mh,el a Glezosz ellen· vád Legyen az évforduló újabb 
említést érdemlő fegyelme- . ' . na O gon- fü)l:gvénve a tagd1jbevételi terv la 

i erót adó állomása a, nemzet-
dat fortlitanának a tüzelő- túltelje,titéséból adódó vissza- a Pi<l:la.n, lehetséges, 11':'J.Y • a közi szolidaritási mozgalom• zetlenség sem fordult elő. ellátásra, és az e,o,enruhák' fizetéseknek. lco_rm�ny_ nem __ m�n birosag nalc. az akrnpoliszi hős életé-

Ehhez nagy segítséget nyúj. időbeni kiosztására. ele . -cmm az ugye!, . A nem- nek megmentéséért. Az fm-
tott a szakszervezeti bizottság .. . . . A kiadások megoszlása zeit hos fogvcitartasanak el-

": , vezetosegvalaszto ta�- húzódrisa azt a célt szolgalja: pel'ialistáka.t kiszolgáló Ka.ra-
és az öntudatos szervezett gyulet1 hatarozata, amely csökkenteni a nemzetközi tii- manlisz-kormány amely 
dolgozók jelentős többsége. A megiszabJ·a a tenni,·alókat, 

A kiadások nagyobb része a tciko::ás ere;·ét, csöklce,,teni· a éppen ebben az esztendőln:i 
b. · '-'a! edm '  szakszervezet cé1kitúzéseinek ' " · - d h'tL· · t IZá.um e er enyes mun- első helyen emeli ki a haladó emberiség éberségét, amnesztiat a ott a i ens a 
kája is tükrözödik abban, hogy megfolelően. a ta!!ság kultu- hogy ozu.tán könnyebben le- háborús bunösöknek, kHc:?t 

kongresszus; verseny R- rálié•, sport- és 5zociális i"é- G" .. · b ·t 'lt k l -
állo-... 

..,, számoliiassanak a hőssel orogorszag an t e e • e es 
a7, .. � kollektívája l'ítését. nyeit szol�lta. É1-vénresült megengedte, hogy amerikai 
jelenleg is teljesíti az él- a vállalások, az élüzem fel- a-z adminisztrációs kiadá,ck E;ppe,t e1111ek nem szabad •·akétatámaszpontok:zt létesít-

üzem feltételeket csökkentésére irányuló törek- megtörténnie. A hciladó em- senek görög földön _ képes 

1 

. t�telek folyamatos teljesité- vés. Az összes ki.adások 69,3 beriségnek - így a magyar arra,, hogy negyedsze,· is ha-
A jó mun'ka jutalmául a do!- sét. száza!.é:ka az aT.aps.=ervezetek- népnek is - fokozni kelt lálrci ítélje az antifasiszta 
gozók több..<7.Ör részesültek Uglyai Sándor né!, 11,3 százaléka a terii.!eti ébe,·ségét és tiltakozását Gle- harc élhcircosát, de csak 11.k.-
.lutalomban, amelynek elosz- Miskok bizottságoknál, 19,4 százaléka. wsz ügyében. Pár nappal ez- kor. ha a nemzetközi tiltako-

A SZOVJH VASUTASOK A HÉTÉVES TERVÉRT 
Írta : B. Kras:::nyikov a Gudok Jószerkes:dóje 

nevezetességú határozatai élet
re hhi:ak. 

A hétéves tervet hat év 
alatt; őt év alatt! - így hang_ 
zanak a vasútigazgatóságok, 
osztályfönök.ségek., állomások, 
a távközlő- és biztosítóberen
dezések központi ellenőrségei, 
a fűtöházak és kocsiszínek, 
üzen1ek és építkez.ések sok
sok kollektívájának kötelezett. 
ség vállalásai, amelyeket 
el€.Ilraések, 6Xámitások támasz
tanak alá. A Szovjetunió ,,as
utainál, de általában ország
szerte nincs oJyan vállalat. 
amelynek kollektívája ne ha
tározta volna el a hétéves 
te1-v feladata.inak határidő 
előtti teljesítését. 

Már a pártkongresszus elő
estéjén a moszkva-rjázán11i 
igazgatósághoz tartozó Moszk
va-Te1tdezőpályau.dvar fűtőhá
zában, kommunisták és kom
szomolisták kezdeményezése 
alapján egy új, hazafias moz

főnökségre villamosmozdonyok 
érkeztek. A kollektíva egysé
ges volt abban a törekvésben, 
hogy gyakorlatilag bebizonyít
sák: ügyes, és jó kezekbe ke
rült az új technika. És bebi
zonyították; 25-50 percre 
csökkentve a mozdonyok ál
lását a fordulóhelyeken, 
emelve a forgalo:n gyorsasá
gát, új rendet vezetve be a 
szerelvények szemléjénél és 
fogadásánál. Az osznovaiak 
921 kilométerben állapították 
meg a villan1osmozdo::iyok 
napi átlagos futásának nor
máját az 565 kilométeres nor
mával szemben. És Osznova 
vasu tásainak tiszteletére meg 
kell jegye:z;rú, hogy nemcsak 
teljesítik ezt a rendkívül meg
feszített nor:nát, hanem túl is 
teljesítik. 

* 

A hétéves terv sikerrel kez
dődött az iparban, a mezögaz
daságban, a vasúti közleke-

elött Párizsban megalakult a zási hullám veszít erejéből. Glezosz megmentéséért kűi:- De a tiltalcozas nem.csak 
dés� egyaránt. Pfldául . a j dő Nem':.etk�zi �izottság, hogy nem veszít erejéből, ha
napi atlagos bt:rakas Januar- I me_lynek fo . kovetelese: t·1- nem szerte a 1,Hágon egyre 
ban a tavalyival sze�nben 

I 
gye� hal�dektalanul .. re�ides i:iharnsabbá válik. Es tovább 

17 400 kocsival, . fel:m.�:arban biros..ig ele Glezosz ugyet! erősödik mindaddig. amíg a::: 
ped,g 2� 400 _ kocsival noveke- A nemzetközi szolidaritás I Akropolisz hősének életét meg 
det_t. Ket h�map alatt terven megnyi lvánul abban is, hogy nem mentik. 
felul 15 m1lho tonna vasat, 
ldilönféle gépeket, kőolajter-
mékeket. kok.<;zot, turfái, pa
lát, építé:;i anyagokat, ga bo-
nát és egyebet szállítottak el. 

Sikerrel zárult március is. 
A hétéves terv újabb fon

tos határ<kö fejlodé6ünk útján 
A vasutasok - mint a többi 
szoYjet ember -, azzal a szi
lárd meggyőződéssel vannak 
eltelve. hogy ezt a határt is 
beveszik. Garancia erre a le
nini párt bölcs vezetése, azé 

a párté, amely Hruscsov ki
fejezése szerint, az alpinisták
hoz hasonlóan bátran és fér
fiasan ostromol.ia az újabb, 
szint.e megközelíthetetlen ma
gaslatokat és lerakja az utat 
azok számára, akik az élcsa
pat után haladnak. A mun
kás:.sztály harci csapata. a 
mi pártunk után haladnak a 
Szovjetunió népei a kommu
nizmus ragyogó csúcsai felé. 

Van, de még sincs 
A mérlegeléseknél előfor-

, 
telesítve. Tudomásunk sze

duló hibák miatt jelentős ösz- rint azért maradt el ez a mű• 
szegü kártérítést fizet a vas- ködés szempontjából fontos 
út. A hibák forrása nemegy- aktus. mert a mérleg minő• 
szer a mérlegek megbízhatat- sége nem felel meg a köve
lansága. Az is gyakol'i, hogy telményeknek. 
mérleg hiányában a vasút 
kénytelen súlybevallással fel
venni. az árut. Helyes tehát 
az a törekves, hogy ezen 
1nérlegbes:zerzéssel segítsünk. 

Pécs állomáson 1958 októ
berében felszereltek egy 2000 
kilogrammos új raktári mér
leget. de sajnos még jelenleg 
sem működik, mert nincs hi-

Ha a mérleg valóban nem 
jó. miért Yették át a mérleg
"(yártól és miért építették be? 
Megtörtént-e a felelősségrevo
nás az átvételért? És - ami 
a lt>gsu.rgösebb - mikor lesz 
,·égre mérlegünk? 

Sólyomvárl János 
Pécs állomás 

galom indult a kommunista ��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
munkabrigadok létesítésére. � 
A kezdeményezés villámgyor- � 
san követőkre talált. A ver- � 
senybe eddig több mint 15 � 
ezer brigád kapcsolódott be. � 
A hétéves terv har�osainak � 
első soraiba álltak a kommu- � 

Barátságos munk ahely 

nista munka élenjáró azok � A tisztasági hónap kerdé
a3 e_mber�k. akik törv:'-flYként � ben szinte újjáéledt a ka;:inc
tuztek �1 magu;k ele, hogy ll barcikai állor 1ás - valljuk b. kommunista modra fognak :! � . . e 
dolgozni, tanulni és .SI.ni. i oszmtén -, elhanyagolt kül-

A Déli igazgatóságunkban � seJ�- , A felvételi 
. 

épületet, 
. 

a 
van az osznovai o�ztlityfőnök- � kent.és!, a zászlorudakat at
ség. Ennek az osztályfőnök- �  festették. Virágos kertek, fe
ségnek vasutasci már .-égen � nyöfák díszítik az állom:;s 
�nye�li;k az cgés.< orsúg l'l- � környékét. 
1smereset. � A fáradt u: as szívesen_ pi-

Az SZKP x1:I. kongresszu.- � hen meg a sárga kaviccsal 
sának napjaiban az osztály- � felszórt úton elhelyezett pado-

vidámabb munka 

kon. A gyermekes édesanvák 
és a nem dohányzók új váró
termet kaptak. A raktár renc
válá.sa, festése most folyik. 

A kellemes, tiszta k5rnyezel
ben vidámabban megy a mun
ka is. Most az a fonto. , nogy 

őrizzük, gondozzuk munkahe
lyüriket, ne engedjük tönkre
ter.Pi. bepiszkítani. 

Behán Rózsa 
Kazincbarcika. 

1 
.\. t�a.nszszibérlai vasútvonalon, Xovoszibirszk és Tajga között közle
kedo szerelvényeket ilyen „N-8" tipUsú, nagykapacitású vl.llamOII• 

mozclon;relt vontatJák 
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Jól sikerült küldött-közgyűlés 

a Gazdasági Vasutaknál 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lap tartalmából a 
szaks1.ervezet1 bi1.ottságO'k és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a kö· 
vetkezó.ket: 

21. számból: 105 236/1959. I./2. B. 
Az allamyasú.U hnvJbéres dolgozók 
Ilzetfsének rendezi-se tárgyában 
megjelent llr. 000/1957. I./4. B. sz. 
rendt:lct módosíté!ia, 

PEDAGÓG USNAPRA 
A VIII pedagógusnapon a szülök és a tanítvánl,'Ok net:i!

ben szeretettel köszöntjük a tanítókat, a tanárokat, a nevelö
ket, a szocialista Magyarország jö1·endó nemzedeke jellemének 
nyesegetöft, tudomanyra. emberségre oktatóit. 

A Gazdasági Vai;utak szak
azervezeti csúcsbizottságának 
vez,etöségválasztó küldölt
kfüigyűlésére 2Sufolásig meg
telt a Lenin körút 96. sz. 
alirtti kultúrterern. A killdöt
tek előtt Kova.cs Kálmán, a 
csúcsblzottsá,g elnöke számolt 
be a szakszervezeti bizottaág 
bevékenységéröL HOISSzút-a 
nyúlna a beszámo1ó i'<merte
téee. Egy�'két olvan példát 
ezonban, amely hűen tükrözi 
a munkát, érdemes kiragadni. 

Tartalmas, értékelő 
beszámoló 

Keuljük talán a szervezett
eegge1. 1955-56-ban még prob
lémát jelentett a szakszerv e
F.et erösíté6e. Ebben az idóben 
a dolgozóknak allg kétharma
da volt tagja a szakszerYe
zetnek. 1957-ben sem sokat 
javult a statisztika. Két.;.�te
lenül ebben az is közreját
niott, hQgy egyes szolgálati 
helyeken, mint például Orosz
Ici.1111ban. a rossz munkakörül
mények núatt 2-3 hónapo� 
ként vándorol1ak a dol,g,ozók. 

1958 végére sokat javult a 
helyzet. A központi nyilván
tartás szerint a dolgozók 
összlétszámának 83.8 százalé
ka, jelenleg pedig 93,8 száza
léka tagja a szakszervezet
nek ée fizeti rendszere,ien a 
t,a,gdíjat. 

Az anyagtakarekosságra és 
•z újítómozgalomra is gondot 
�toti: a csúcsbjzottság. 
19584lan például ré.zletes ta
karékossági tervet dolgoztak 
ki. ;;,minek kö7.e van az évi 
650 OOO forintos megtakarí
táshoz. Ha r.agyobb gondot 
flordítana'k a tehervonatok 
terhelé.-ére, rnég nagyobb ösz
szezü megtakarításra lehet 
számítani. 

Az újítómozg,alom a beszá
moló érté!kelé;•e szerint meg-

tnrpi:nt az utóbbi időben. Eo- A bes1.ámoló tartalmas volt. 
nek elsősorban az az oka, Számot adott nemcsak az 
iho?,y a szakvonali ve�etök és eredményekrói, hanem a hi
a »zaksz.ervezeti bizottságok bákról is. Sőt bírá és a jövő 
ke1·�.set foJlalkoznak az újí- feladatait is me�szabta . .:\•Ieg
tókkal. látszott a beszámolón, hogy a 

A társadalmi tu!ajdon 1·é- csúcsbizottság kollektíven 
&elme sem szívügye min- készítette. Egyedül talán az 
denüt.t a dolgo1.óknak. Bár a kifo�á -ollható, hogy a termc
csúc,;.bizottság és a szakszer- lési eredmények értékelése 
vezeti bizottságok is sokat nem volt elég politikus. 
foglahlroztak ezzel a problé-
m.á;val. vannak a'1ti,k nem be- Annak ellenére, hogy a 

lll  127/1959. l./2. B Sugárárta
lomnak kitett munkahelyen dolgo
zok póUéka. 

22. zámból : 111 091/19,9. I./5. A. 
Vasuti koco;ik és azok berendeze
fi"C'ID �e megóvása a koa,;l megra
kása közben.. t 

112 109./1959. Al. A Budapest-Vá
góhíd s7-ertár egyenruharaktárának 
rne zimtet:t 

cslil:Uc �ozersz.ámaikat, elhanya- szakszervezeti bir.ottságokrurl-. 
golják a gépek keze'.üét. ápo- és aktiváknak_ is na2y része Egy munkavédelmi film sikere 
lását. 1958-ba,n példáuil a ha- v�? aT· �edm�n�ekben, a be-
nyagiság, gondatlanság követ- szamo.obo�. hian_yzott a _s�ak- Az Utolsó ptllanat c1mu 
kezményeként csupán a jár- ':'ezetés se�its6genek . mik_ent- munkavédelmi filmet a mis-

, műveknél 103 OOO forint l,ár I 
Je; Ez . volt a 1·elemen�·e koki igazgatóság 59 szolgá

származott. !'anti. �!a elvtársnak, a GV lati helyén 124 előadá�on ve-

1 
tgazgatóJan!l.k, a 67,a,kszerve- titettkk február 1. és május 14. 

Segíteni akar6, zet alelnökének is. között. 
elóremutat6 lelszólal6sok A 13 tagú új vezetöségre A film helyes témaválasz-

• • 
1

• vár a feladat, hogy a jaYas- tását - a tolatásnál előfor-
A . felsz.ólalok álta.aban latokat. é,•n-evételeket h�sz- duló hibákat mutatja be -, 

m�el�ed�s.>l nyilatkozta_k . a nosítva. még eredményesebben bizonyítja. hogy a 124 eló
c;-�csb1zottság munk_áJ�ol. dolgozzon s két év múlva adast 7863 dolgozó tekintette 
��hányan azonban szovatet: mé<:( gyümölcsözóbb munkáról 

I 
meg. 

té,<, . hogy a vezetőség �agia.t ac.."1asson számot a küldött- \ntal Imre 
rttká_n latogattalk � '.12: �em- kö,.gyülésnek. filmvetítő egysegekh-ez. Az 1gerget.ések. 
az �dminisztratív j,rányít.ás 

Az, hogy � év egy napját pártunk és korm,á,nyunk a ped�
gógw;ok ü11nPpéi,é avatta, egyben azt is je!enti, hogy az el/ 
héfköznapjain is  küUinös figyelem fordul az oktatók, nevelők, 
a pedagógusok felé. Azt jelenti, hogy munkájukat, t:bivkedésú
ket 11awra értékeljük. hogy áldo;:;atos terékenysegUkért meg
különbözt„tö kőszemet illeti őkPt. 

A szülöi ház nem !'lég az ifJ�ág nerel,éséhl'Z. J\Iint ahog11 
egyedúl nem elég az isko!a sem. Csak a kettö kővet'kezetes 
együttműködéséből származhat igazi eredmény: a jöi·ö nem.::e
dék szocialista. szellemu nevelése. 

Pedagógusaink nagy része képes arra. hogy a szülői házban 
kapott netelést tudományos alapossággal kiegészítse, a tanulást 
összekösse a je!lemformálással. Amellett, hogy képe.!ek erre. 
fáradságot nem ismerve dolgoznak is azért. Köszönet érte 
mindannyiuknak! 

Vasutasok segltsége a terme löszövetkezeteknek 
Az utóbbi hónapokban igen 

Jo kapcsolat jött létre a 
Gyöngyösi Kitérőgyár dolgo
zói és a gyöngyöshalászi ter
melőszövetkezetek között. Az 
év elején alakult Petőfi Ter
melöszóvetkezetnek például 
egy 50 férőhelyes istálló épí
tésében segítenek. A szövet-

kezeti tagok majus közepén 
hozzáfogtak az építkezéshez 
szükséges terméskő fejtésé
hez. Ebben a nehéz munká
ban az üzem húsz dolgozója 
is részt ,ett. Ezenkívül az 
epitkezésnél is segítik majd a 
szövetkezetieket. 

helyett több gyakorlati segít
séget várnak a .zakszervezeti 
aktívák Fölrent azok. akik 
mint új tagok most kei·ültek 
a vezetőségbe. Mások arra 
hívták fel a figyelmet, hogy 
törődjön többet a szakszerve
zet az iijüság nevelésével. A 
kisebb ü7.emegv.ségeknél nem 
műk&lik a KISZ-szervezet. 
Ilyen helyeken jóforman sen.
ki nem fo�alkozik a fiata
lokkal. 

Üdülőink felkészülten várják a dolgozókat 

Ez csak a kezdet. A va�
utasok a párt- és a szakszer
vezeti bizottság kezdeménye
zésére ugyanis elhatározták, 
hogy év végéig 4000 munka
órát fordítanak a gyöngyös
halászi termel5szövetkezetek 
megsegítésére. 

Mi jellemezte a vezetőség
választó közgv1U-é.it? 

Egy mondatban íey lehetne 
a ltérdésre felelni : gondos eló
k,észii!et. jó rendezés. Ez azon
ban Ji>l:tbára c,•1k a kü'sóre
gekre vcrnatókoúk. Ennél sok
kal jelentősebb a lelép:j csúcs
bizottság besr.ámolója és a 
•ermékeny vita. 

Megkezdódött az üdülé,i I Az eddigiekhez hasonlóan, 
idény. A dolgozók elso C60- szakszervezetünk az idén j.,i 
portjai birtokukba vették az 6zervez gyenneküdültetést. A 
üdillölret, hogy megérdemelt szakvonalla1 karöltve 1 120. 

zószoJ.gálatot te]Jesítók kérel • 

mét veszi figyelembe a s;,.ak- A Gazdasági Vasutak egyes 
szervezet a nem dolgozó fele- üzemegységeinek dolgozói is 
ség€k üdülteté$énél. tekintve, hathatós segítséget nyújtanak 
hogy ezek a dol , zók vannak a termelöszövetkezeteknek. �ttöbb ideig távol csa:ádjuk- Különösen Gyár-Sopron, 

pihenőjüket kellemes kör- a SZOT segítségével pedig 
nyezetben eltölt.sék. 1 130 iskoláskorú, vasutas

Több milli6 forint 

korszerűsítésre, építésre 

Szakszervezetünk a holt
szezon alatt az eddigiekhez 
has:mlóan folytatta üdülóink 
kor.,zerűsitését. Balatonboglá
ron vé;i,legesen befejeződött a 
konyha éplt&.;�. E!ol(é·zült a 
szabadtéri színpad. s ezzel a 
íilmvetítés prdblémája ls 
megoldódik. Hétizen az a,ag
wri szobákat a'ae·s szigete
léssel mentesitett�k a talaj 
ned\·ességétöl. 

Szántódon a szob k nagy 
részét újrafestették. Jelenleg 
is folyik a balatonföldvári 
vízmü be1,öté:.oe. Előrelátha
tólag a nyár végéig megoldó
dik a vízprobléma a felnött 
üdülőben. Balatonkenesén fo
lyik a gyermek és jfjúsá<;i 
üdülő építése, - 2,5 millió 
forintos kö!lsé�l. A mun
kálatok végleges befejez..½e 
1960 első felében várható. Az 
állandóan üzemben le\"ő mát
raházi üdülö swbá.inak bu
torzaU.t félmillió forintos 
költi;éggel felújították. 

gyermek tölthet néhány hetet 
hazánk leg$zebb tájain. Ezen
kívül a családi üdülőkben 280 
gyermek üdülhet szüleivel 
együtt. 

Amin v6ltoztatni kell 

De ezeknél is csak 1 Veszprém és Szolnok megyé-
0 ya.n ben - ahol az év elején a 

nem dolgozó feleségek jöhet-
községek egymásután léptek a 

nek számításba, akiknek több szövetkezés útJ·árn _ van er
gyermekük van, tehát az 
anya ideje nagy részét kény. re sok lehetőség. 

telen a gyermekek nevelésére, A GV-dolgozók élnek is a 
Al;g 'kezdődiitt el az idt'ny, gondozására fordítani. A na- lehetőséggel Gyór-Sopron me

máris találkoztunk olyan ládos üdülést kizárólag olya- gyében a kapuvári, Veszpre1'! 
jelrnségekkel, amelyeket szó- nok vehetik igénybe, a.hol a megyében az úrkuti, Szol-
vá keli ttmni. férj és a feleség is dolgozik. nok megyében pedig a jegy• 

Elnükségünk a mú,t évben A szal;szervezeti bizott;á-

1 

verneki üzemegységet illeti 
hozw}árult athl.'ioz, h:ogy külö- gok a központ l's a területi dicséret a segítségért. A há
r.ösen indokolt esetben nem bi.rottság által özi:\lt irány- rom üzemegységnek a do!go
dolgozó feleségek llS igénybe elveket mindenkor vegyék fi- zói a téli hónapokban a szer
ve'lesse;c fő idényben az üdü- in·elembe, mert ezzel a sajat vezésnél, napjainkban pedig 
lé �- ]'.!ár most is olyan nagy- 1 munkáj,wcat is.émnyitik és a a mezögazdasági gépek javítá
számú kérelemmel találko- dolgozókat :felesleges fára<tJ- sánál segítenek a környezo 
zunk, �.meh·nek kielégítése zástól, esetleges bosszúsaglól községek termelöszövelkeze-
lehetetlen. Elsősorban az uta- kíméllk meg, teinek. 

,__ ________ _ 

A szo�ialista munkabrigád 
�Ímért 

Kalász.éréskor is rit.kán van nehézségek ellenére is ered-
, 

szervezeti bizottság munkavé-
ilyen meleg. ményesen dolgoznak Tervü- delmi felelőse. - Va!amen11-

A Szolnoki Járműjavító ket állandóan 100¾ felett tel- nyien tudjuk, mit kel! ten-

A Szegedi va1űtforgalm! Techniluun IV. tve. növendékei búcsút 
••aiek a tan.teremtől, &hol olyan sok keBemes - � néha kellemet .. 

len - órát tölUlltek 

Ezeken kívül valamerniyi 
üdülőben me ették az előké
születeket, hon· a 1 1  OOO vas
uta« do'gozó kényelmesen. 
gondtalanul tölthesse pihe
nöjét. 

VII ·a osztálya szabad ég alatt jes(tLk. Külön&en azóta ja-

1 

nünk, h0{/1/ tervúnke-t mara.
dolgozó felépítményi la.1-atos- vuJnak eredményeik, núóta a dékta!anul teljes1tsük. 
brigadjának tagjai ingujjban Mihái11i-brigád példáját követ. A brigád idö�ebb tapasztal
szorgoskodnak a tűző napon. ve ők is célul túzték ki. hogy tabb tagjai a termelési felada
A jó hírú brigád egyik rész- megszerzik a szocialfata bri- tok elvégzése közben szakmai 
lege, élen Horváth István bri- gád címet. tudásuk állandó növelésére és 
gádvezetővel, a személykocsi- Amilror meghallottuk, a fiatalok nevelésére is nag,· 
műhely tetőzetének vasszerke- hogy Mihályiék ú;szerú ver- gondot fordítanak. A múlt 
zetén dolgozik. A másik irész- senyvá.UaJ.ást tettek, összeül- évben például három fiatal 
leg Nagy József Kossuth-díjas tün,k és elhatároztuk, mi is került a brigádba. A legjobb 
lakatos vezetésével a műhely mem,róbáll<ozuntk a kettös szakemberek mellé osz:tottak 
megrongálódott tetőzetét bont. t�sal - így Horváth Isi· be óket. Ezzel elérték, hog ' 
ja. ván. - A nyolc pontba foglalt ma már bármelyikre rábízha:-

MÉG MOST IS  A MARAD ISÁG 
Közel 18 ezer nő dolgozik 

a vasúton. Megtaláljuk őket 
az ügyeGSéget. energiát kö,e
telö fizikai munkán, a hatá
rorottsá,got, gor5 intézkedést 
kívánó fxgalomná:l. Gyakran 
vidámabb lesz a robogó vo
n2ton utarok hangulata, ha 
ud\"arias. szolgálatkész jegy
vi�ónö kéri a jegyeket, 
BllOlgál !elvilágo:,itással. 

De még ma is gyakran lát
ni meglepett idős vasutast -
elsó.sorban nyugdíjast -. aki a 
fejét csóválja, amikor a for
!Pllmi szolgálattevönö magas.
ha lendíti az inditótárcsát. 
Nem szc,.1-ott ö ehhez. Az ő 
idejében csak a söprögetésnél, 
norneg az író.g:\p mellett le
hetett ll6S70nynépet találni. 
Hiába, nagyot válwzott a 
1ilág. 

�z, néhol felúti még .fejét 
a maradJS3-g. Akadnak még 
olyanok. akik tárcsa, kal.a
?b. toll vagy lyuka;2tó he-
1,Yet,t fő:rokanalat nyomnának 
a nők kezébe. de az ilyenek 
sor� egyre ritkul. Ezt állapí
totta meg az elnökség május 
18-l ülése, amikor a vasutas 
nók helyzetéről tárgyalt. 

A képességnek ■egf eleli �cosrtást 
K�te!en a maradiság az 

oka, hogy a gaz.desági vere
ésben aránylaii kevk a nő, 

annak ellenére, ho;y bebizo-
1 

nyítenünk kell a háztartási 
nyítot1á.k, egy sor munkahc-. gondokon. 
lyen úgy megállják a helyü-
ket, mint a férfiak. Egyesek Könnyítsünk a háztartási gondolmn 
félr.ek nőket foglalkoztatni, 
mert kétségtelen, hogy az 
a�szon..vok vállára nagy súly
lyal nelhezedik a család gond
ja, ami nemegyszer elkíséri 
őket a munkahelyre i:I. 

Amikor a munkát vállaló 
édesanya beteg gyetmekét 
kénytelen ápolni, elöfordn.tl .  
hogy a férfi munkatársnak 
nagyobb részt tkeJI vállalnia a 
te.nne�ésbó!. Azonban minden 
jóérzésű embemek el kell is
mernie, hogy ez Il€m lehet 
akadáiya annak. hogy az arra 
érdemes nők vezető állásba. 
képessegtiknek, SLN'falrnuk
na1c megfelelő beosztásba ke
rüljenek. 

Téved, aki azt hiszi, hogy 
a maradiság csak a férfiak 
körében él még. A régi gon
dolkodásmód me�láliható a 
nóknél is. Sokan hüzódoznak 
a tanulástól, a nagyobb fele
lősséggel járó munkától! A 
háztartás gondja, a gyermek
nevelés problémája js visz
szahúz6 erOO<ént jelentt.lcezhet. 

Ha azt akarjuk, hogy a n5k 
maradéktalanul megkapják 
azt a me�bcc�ülést. amelyet 
tudásuk'kal, munkájukkal ki
érdemelnek, akkor küzrleni.in.k 
kell a maradiság ellen, köny-

Hiba lenne azt gondolni, 
hcg_v eddig nem volt erre tö
rekvés. 16 napközi ottlhon, hét 
bölcsőde. hat nevelóintezet 
igyek z;k a gyermekne,·elés és 
gondozás nehézségein segíteni. 
A 72 üzemi konyha is - ahol 
több mint 43 E'Z<.'T ember ét
kezik - kör.nyíti az asszo
nvok munkáját. Van ahol le
hetővé tettüc hogy �z egye
dülálló anyák gyermekei is 
ott étkez:ne .'Sene.<. Több he
lyen lehetooég van arra. hogy 
vacsorát vigyenek haza az 
üzemi kO'lly'háról. A nőbizctt
ságok kezdeményezésére sok 
helyen háztartási gépeket -
elsősorban mosó:r.épet - szer
zett te a szakszervezeti bi
wtt.ság. 

Az elnökség foglalkozott a 
nők szociális hely7,etével. bé
rezésével. szakképzésével, a 
nőbizottság�k munkájával. A 
meghatározott tennivalók, va
lamint a SZOT és szakszer
vez.et 1957 sz:eptemberében 
horott határozatának mara
déktalan végnúajtása, min
den bi10nnyal tovább fogja 
javitani a nók helyzetét; a 
vasúton. 

Nem könnyű a feladat. A vaJ,laLás nagyobb részét az nik rajz utáni feladatok el-
lakatosoknak házilag kell el- üzemben, a többit a kapun végzését is. 
készíteniük a tetőzet vasszer- kívül keU teljesítenünk. - A kapun killüli műs.za/.:-
k · N J · · bá · 'k ba.n is születtek már erednui--ezetet. . agy ozsi este ." - A személ11kocsi-múhel11 nyek - szólt küzbe l\Iés•nros nak pedig ugy kell dolgozm. • . . -
hogy közben a műhelyben is tetoszerke:etenek rendbehoza- János. - Gyakran rendezünk 
zavartalanul javíthassák a be.

1 

sa hosszu honapokat tesz csa!áai összejöveteleket, közö
teg kocsikat. igén11be - veszi át a szót Csa.- sen járunk színházba, moziba, 

A brigád tagjai azonban a ba.i Ferenc, a brigád egyik Legutóbb a Szigligeti Szinhá..:-
megnövekedett feladatok, a legjobb dolgozója, a szak- ban voi.tunk. Ugyancsak. 

A Győri Wllhelm Plec:Jt Vason- h Gépgyárban llész11Jt űjtlpusd -e
ll61local belseje 

(MTI J'oto SzJklat De:rall felv.) 

együtt vettünk részt a szol-
nCJl/á békenagygyúlésen. is. 
Nálunk egyébként a fegye
lemmel, a kol!ektiv szellem
mel azelött sem voit különö
sebb probléma. Brigádunk 
törzsgárdája érek óta együ!t 
dolgozik. Na(l)I gon.dot fordl• 
tunk elméleti tudásunk nöt·e
!ésére is. Brígádunkból heten 
nártokta;tcisba.n ve.sznek részt, 
de a napi kül- és belpolitikai 
eseményekröl is rendszerese-•� 
tart va!aki ismertetőt a. deli 
ebédszünetben. 

A Szolnoki Járműjavítóban 
több mint félszáz brigád tüzte 
ki célul a szocialista brigád 
cím meg.szerzését. Hogy közü
lük kik kapják meg ezt a 
megtisztelö cimet azt még 
nem tudni. Annyi azonban bi
zony01,, hogy a Horvá!,h-bri
gád minden törekvése a ki
tüntető cím elnyerését szol
gálja. 



lf júsági munkabrigádok szépBik 
a balatonkenesei vasutas-üdülőtelepet 

Az elnökség mellett műkö
dő Ifjúsági Tanácsadó Bizott
ság felhívása nyomán sorra 
jelentkeznek a fiatalok a ba
latonkenesei vasutas üdülőte-

A fiatalok derekas munkát 
végeztek. S ami még ennél is 
örvendetesebb, nemcsak jó 
munkájukkal, hanem fegyel
mezett viselkedésükkel, pél-

A ntállnvArosl fiatalok május 16-án és 17� dicséretes munkát vé-
reztek a balatonkenesei Qdillóhöz vezel6 úl rendbehozAsán. 

lep rendbehozására. Az első damutató magatartásukkal is 
fecskék, a Bztálinvárosi fia- kivívták ·az építésvezetőség és 
talok május 16-én és 17-én, a dolgozók elismerését. 
a nagykanizsai fűtőház ki- • 
szistái pedig 23-án és 24-én A szombathelyi területi bi-
töltötték a hét végét munká- zottság mellett működő Ifjú
val és szórakozással az üdülő- sági Tanácsadó Bizottság öt 
telepen. 20 fős munkabrigádot küld az 

A két munkabrlgád a gyer- elkövetkeze!'ldő hetekben Ke
meküdülő építésvezetóségének nesére. Minden bizonnyal a 
javaslatara elsőnek a Bala- szombathelyi fiatalok és a 
tonkenese üdülőtelep megál- többiek is megállják majd a 
lóhelytől az üdülőig vezető út j helyüket az üdülőtelep rend
rendbehozásához látott hozzá. behozatalában, szépítésében. 

--�· 

100 
a miskolci 

esztendős 
személypályaudvar 

A Halnburg-uralmat nyögő történt az első kapavágás és 
Magyarországon a XIX. sz. 1846. július 15-én átadták a 
elején alig van ipar, keres- forgalomnak a vonalat. A sza
kedelem. Járatlanok az utak. badságharcig már nem sok 
1820-ban Pest és Szeged kö- történt. Aztán szinte megder
zött még nincs kövezett or- medt az élet. A Bach-korszak 
szágút. A magyar főnemesség abszolutisztikus kormányzatát 
külföldön szórja a pénzt. A nem hatották meg a miskolci 
nemesség önző patópálos gon- panaszok. 
dolkodású. A hivatali nyelv Vasútépítésre csak az 50-es 
a német. A felsőbb körökben évek derekán kerülhetett sor. 
a latin, a francia járja. Ma- Széchenyi ,.Ein Blick" (Egy 
gyarul csak a paraszt, a mes- pillantás) című viharos ha

terlegények és a kóbor betyá- tású munkája végül is „e nge
rok beszélnek. dékenységre ' bírta a Bach-

Ilyen viszonyok között sür- rendszert és közvetve előse
geti Széchenyi, később Kos- gítette a miskolci vasútépí
suth bár különbözó el- tést. 1859. május 24-én átad
gondolással - a közlekedés ták a debrecen-miskolci 136 
fejlesztését. Az országgyűlés km-es vonalszakaszt a forga-
1836. XXV. tcikke kiegészít- lomnak. 
ve az 1840. XVIII. és 1840. Pályaudvaruk születésének 
XL. cikkekkel, melyek az or- 100. évfordulójára a napok
szág közjavát és kereskedését ban emlékeztek a miskolci 
gyarapító magános vállalko- vasutasok, ha lehet, az ed
zásokról szólnak, már emle- diginél is jobb munkával. A 
getik Miskolcot. nagyobb szabású ünnepségek-

Hosszas huza-vona után, a re a vasutasnapon kerül sor. 
nagytőke egymás elleni harca Jó munkát kívánunk . a jubi
közben öltött formát Széche- láló miskolciaknak, hogy az 
nyí álma: megkezdődött a l évfordulót újabb munkasike
vasútépités. A pest-váci vo- rekkel tehessék emlékezetes
nalon 1844. október 5-én meg- sé. 

Furcsa történet egy pénztárcaval 
Egyszerű ilcülsejű, 50 év kö

rüli as.s.rony kért jegyet Ino
tára a keszthelyi állomás 
pénztáránál. La.o;san, nagy 
gonddal számolta le a jegy 
árát és fáradt léptekkel indult 
a peronra. 

lálták a férfit., aki lelkiisme
retlenül zsebrevágta más em
ber tulajdonát. A pénz;tárcát 
a jeggyel és a pénzzel együtt 
visszakapta az asszony. A fér
fi a rendőrségre kerü1t. 

Eddig a történet. Talán még 
annyit: a jegyvizsgáló Vörös 
Ferenc volt. Segítőtársai: Baj
nóczi Mihály vonatvezető és 
Váci Elemér- jegyvizsgáló, va-
lamennyiük hon állomása 
Keszthely. Bognár Károly 

Tapolca 

1959. JUNIU5 t. 

Halálozás tá.';-,o:��=�
ti
� �!1Jt9Pci:i�;i��:� 

Naqy részvét merett temetté�< rón. Orcsz, angol, ri,anc:.a éa né,. 

Eil ,a rakoskere.ztúrJ új közteme- met nyelven tájékoztatják majd 
tciben május 27-én Hajnal Balázs a nemzetköz! vo::,atok utasait a 
e•lvtárs.at, a MAY Nyugdljhlvatal ���T_lvények Indulásáról, érkezé
helyettes vezető'ét, aki 61eténel< _ Elúte az élüzem clm aln-ye-49. esz,endej6ben traqlkus hirte- rtséhez szükséges szintet az első lenségqel elhunyt. negyedévben a gyékényesi v,a.sűt• Hajnal Balázs lqazgatóhe,lyet- ál lomás koHektivája. 

tesi a vasút saját halottján.ak te- - Nök Akadémiája clmmel elöklnt&tte. Temetésén Vtgh Lajos ad�ssorozatot i11dltolt a mlskolc1 elvtárs, az 1/3. szakaszt. ve�et6Je, területi bizottság nöblzottságia. a szakszervezet elnck:,, meltatta Edd:g három e:óa.dás hangzott el. a vasUt fe,lesztisóbe.n is a mun- KUlonosen nagy sikere volt a leg„ kásmozgalomboan véqzett áldoz'1t- utóbbinak, amely a dolgozó nólc kesz mun�áját, A párt r.evében 

I 

oltözkode"1 problémáiról ,;zólt. Lenqyel Jozse,.f elvtá.rs mondott 
búcsúbeszédet. 

* S P O R T H Í R E K  - Leugrott .a kiMladó von.at-
ról egy utas Pétíürdá állomáson Jól slk:.-u;t tömegtúrit sz:erv• 
é6 a vonat <BJá került. Kocsis La- ze-.1 Magyarkútra május 23·án a 
jos forgalmi szo!gálattevil gyors, BVKH szaksz, rvez·sti bizottsága 
bravúros közbelépésének kOOzön- és a természetjáró sz,.akosztály. A 
heti, hogy a vo.1at kerekei nem túrán 3CO do.gozó 6S cooiádt.aa: 
szelték ketté. Dicséret a bátor vett részt. 
éle:m;,ntönek. Megkezdte " köza. elllkqzUle-

- H<>zagnélküll vágánvt fek- leke,i az 1959. évi vasutas !érfl 
tetn.ek le az ldtan VámosqyöYk és röpL!lbda Európa;bajnokságra ké
Ludas között. Az elműlt évben 

I 
sz�\lo vasut18S . valogatott keret a 

Hatvantól Vámosgyörklg végez- B\ SC Szőnyi utl _sporttelepén. 
ték el ezt a munkát. Helyes f:<_-.zdemu,yezés ez � 

. ki Jármu,av[tó KISZ-bizottsága - Nagy s,ke-rel mutatta_ be _a részérill. hogy három sportágban szombathelyi Ady Endre nepmu- - Eakk. as:o'.alitenlsz és labdoarúvelé&! otthon szlnjátszó gárd�ja gás - vi.sszavágó Jellegű bajnok'.' BáStya Setány 77 c. 7:anés v1g- ságot irt ki a Debreceni, a SzolJátékot. A vlg,játékot Vldéken Is noki és a:o Jtszakl Járműjavltó bemutatják. !lat"1jal részére. A bajnokság egy-
- Bővíti!< .a szuhakállól illo- egy üzemben mintegy ötven !.a. mást, Növeil1k a vágányhálózatot, talt mozgat meg. A végered

kor�zerü várótermet és folvételi mény értékelés-e, Illetve a helye
épületet építenek. zés;,k eldö11tése, ,a csapatok ott-

- 120 méter hosszú slnek hon és idegenben szerzett pontjai qyártását kezdik meq a gyön- alapján történ1k. 
gyösl sínhegesztő telepen. A 
gyártá.st a hegesztés! technolófa 
!ej,lődése, valamint a .rakodóte:e]O 
megh01S&Zabbltása tette teh<etővé. 

- Félmillió forintot költenek 
:..,.h .. �

q
\(�
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:����bstl!�:!� �"°:\�t 
más világvárosi Vllágltást kap. Az 
üroml konyhár,a 40 OOO forintot 
költenek. Megkezdték a parkosí
tást Is. 

- Cslnosítjá!< a k3posvkl ál
lomást. Az előcsarnok meszelését 
megkezdték. 

- 30 OOO forint ti'tékO társa
dalm1 munkát vállalt Pósta ter
m_elösZővetkezetl köz�g lako,/
saga az új kitérő és rakterület 
épltéSénél. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném 1 azobás 111.l<Asomat 

2 szobásra. Nagy-Budapest terül.,. 
tén. Cim: GUiyás SándOI', Bp., VI., 
Rudas László utca 105, sz, 1:rdek
Iő<lnl bármikor. 

Budapest, XIV. kerOJelt!ben levl 
Intézeti 2 szoba összkomfortos, 
üvegverandás, gyümölcsfás, virá
gos.kertes és gazdaság! udvaros la• 
kásomat elc:serélném bel\ectllete!l 
levő két 1-1 szobás MAV, vagy 
mi.gánJakásra. Erdeklódnl lehet te-1��"<,�;�Jit."" számon, ll-9 � 

Zászlót kaptak 
a pécsi fűtőház K ISZ-fiata l ia i  

:&edves ünnepség színhelye ket, hogy a jövőben Ságvári 
volt május 14--én a pécsi vas- Endre nevéhez méltóan élje
utas kultúrotthon : zászlóavató tek és dolgozzatok - mon
és névadó ünnepségét tartotta dotta befejezésül. 

A pénztárnál tovább folyt a 
jegykiadás. Bali Arpádné, egy 
tapolcai vasutas felesége, 
ami:kor az ablakhoz ért érezte, 
hogy a lába valamilyen tár
gyat sodor. Felvette és a be
csli letes emberek egyszerűsé
gével felmutatott egy tömött 
pénztárcát. A mögötte álló 
férfi mohón kapott utána: ,,az 
enyém". 

A vonaton Baliné elmondta 
az esetet a jegyvizsgálónak, 
aki már nem is csodálkozott, 
amikor a szomszéd kocsi:ban 
egy s!ró nőt te,lált, aki sem a 
jegyét, sem 11z ötszáz forint
tal telt tárcáját nem találta. A 
jegyvizsgáló nem haragudott a 
jegy nélküli. utasra. Ellenkező
leg. 

Biztató a vasutas 
úszó-utánpótlás fejlődése 

fútőházunk KISZ-szervezete. Az ünnepi beszéd után el-
Az ünnepségen Kapusi Mi- sőnek a zászlóanya, Babe!la 

hályné csomóponti párttitkár elvtársnő régi munkás
szólt a fiatalokhoz. Méltatta mozgalmi harcos - kötötte 
a takarékossági mozgalomban, fel szalagját a zászlóra, majd 
valamint a szakvonali mun- a zászlószögek beütése követ
kában elért eredményeiket, kezett. 
maJd a KISZ-szervezet név- Az ünnepség hivatalos ré
adójának, Ságt>6ri Endrének szének befejeztével a Pécsi 
harcos életéről, munkásságá- MAV :E:nekkar és a kultúr
ról beszélt. l csoport szórakoztatta a rész-

- Ez a selymes vörös vevőket. Eperjessy Ferenc 
:;ászló arra kötelez bennete- SZB-elnök 

SZOT Munkavédelmi Kiá l l ítás 
a Budapesti Ipari Vásáron 

Az idei Budapesti Ipari Vá
lSáron a SZOT a miniszté
riumokkal és a szakmákkal 
kai:öltve, közel 400 négyzet
méter területen munkavédel
mi kiállítáI.t rendezett. 

A kiállítás anyagának ösz
szeállítói a legegyszerűbb ké
zierejű anyagmozgatástól a 
bonyolult gépi munkáig szá
mos munkafolyamat helyes, i 
előírás szerinti végzésének is
mertetésére törekedtek. Első
sorban olyanokra, amelyeknél 
jelenleg leggyakoribbak a bal
esetek. Bemutattak több mun
kavédelmi tárgyú filmet is, 
nagyszámú közönség elölt. 

kezelésének bemutatása is. 
Allandó érdeklődés mellett 
vetítették Akik a halálból 
jöttek vissza című munkavé
delmi oktató filmet. 

A kiállítás alatt a látogatók 
szakszerű felvilágosítását há
rom munkavédelmi felügyelő 
látta el. Osztályun1k mindhá
rom munkavédelmi felügyelö
je részt vett ebben a munká
ban. 

A kiállítás me.grendezése 
helyes gondolat volt. Remél
jük, hogy a jövőben több ha
sonló bemutatoca ;s sor kerül. 

Berta István, 
a munkavédelmi és munkás

ellátási osztály vezetője. 

Baliné segítségével megta-

A szerkesztőség "üzeni 

Tótka K3roly Szeqed. Kérdé· 
selre soomélyesen adunk válaszL 
A Jelzett adatokat most halljuk 
először, véleményünk szerint az 
megalap02Jatlan. Az tg,a,,, hogy a 
szocialista rend9zerben ál!andó e 
törekvés a munka. egyszerüsfté
sére. a bürokrácia csökkentésére. 
Gálos Sámuel, Dublcs.my. Nyug
dliának !olyósltáea mellett havi 
500 !orlnt d!J,3záslg vállafüat 
munkát. Ha 500 !orlntot megha
ladj,a a keresete, nyugdl iának 
folyós!tá98 szünetel. Süttel József 
Szolnok, A levelében jelz.elt prob
lémákat a szak<ezervezet meg
vi1,Sgálja. Reméljük, rövidesen 
kielégitil választ adhaturuk. Bor• 
bély Sándor Sztállnvácos. Ruha• 
járandósá.itát meJ>ikapja. Túróczy 
Istvánné Pécs. Verse Igen szép, 
sajnos. április 22-én érkezett 
szerkesztőségünkbe, !gy nem 
tudtuk köZÖlnl. Szlvesen ves�zük, 
ha máskor Is beküldi vers>ell.  

Behán Rózs.a Kazlrv.:b�rclka, 
Sólyomvárl János Pécs, Bognár 
Ká:'oly Tapolca, Uglyal Sándor 
Miskolc, Szilád! Sándor Szeged, 
Domokos Pó!<!<' Budapest, Moka 
Gyul3 Záhony, Tótka Károly Sze
qed, Zsiqmond János Szolnok, 
EperJesy Ferenc, Várn3i László 
Pécs, Mandola István Budapest. 
Leveleiket lapunk anyagához !el
használjuk. 

Szobonya László Vác, Bognár 
Károly Tapolca, Béres Ferenc 
Veszprém kUlsö, Uglyal Sándoc Miskolc, Panaszukat megvizsgál
juk. A vasúton előforduló bal

esetek elleni védekezés bemu
tatására 45 négyzetméter t2-
:t1ület állt rendelkezésünkre. 
Elsősorban a kézierővel törté
nő anyagmozgatást, az elő
írásszerű be- és kirakást, a 
vasúti kocslk helyes össze- és 
57,étkapcsolását mutattuk be. 
Tanulság0s volt a helyes 
anyagtárolás, a különféle áll
ványok alkalmazásának, valu
mint az anyagmozgatásnál 
használatos eszközök helyes 

A Trubadur Angyalföldön 

MAGYAR VASU1AS 
A vasutasok szakszervezetének 

tapJa 
Szeneszt<ISé�: 

Budapest. VI. Benczur utca 4l 
Tel�ton: 

f24-l84. 02em1 24-41 38-00 

Me�Jeleni.k havonta kétszer 
szerkeuu a nerkesztO b1zottsae 

Terle!ii7.t1 
a Népszava LapktNdó V#.1:llaJat 
Budapest vu. Rak-::>CZl űt ;;4 

Sztkra Lapnyomda 
J'. v.: Kulcsát Millaly 

Budapest Nyugati-pályaud-
, 

ra. Egyes részletek tolmácsolá
var párt- és szakszervezeti bi- sáról (Azucéna máglyadala, 
zottsága a kongresszusi ver- Leonóra és Manric6 kettőse, a 
seny során kimagasló ered
ményt elért dolgozók tisztele
tére május 25-én az Angyal
földi Fémmunkás Kultúrott
honban operaelőadást rende
zett. 

Jó gondo1at volt és szép 
ajándék. Vagy 400-an jöttek el 
öregek és fiatalok, dolgozók é, 
családtagok. Derűs, jókedvű 
arcok töltötték be a h2lyisé
get, ahol Verdi Trubadurját 
keltették életre vasutas szín
játszók. A zenekar - vala
mennyien a Nyugati-pálya,:d-

1 var dolgozói - jól reagált 
HavQ.8 Lajos karnagy pálcájá-

toronyária), csak a legnagyobb 
elismeréssel szólhatunk. 

Dicséret és elismerés illeti 
Havas Lajos főintéző karna
gyot. Külön dicséret Azucéna 
alakításáért Arató Gabriellá
nak. Jó volt Erdődi Olga 
Leonórája és Komádi Gerzson 
Luna grófj:z. Manricónak egy
két hibát meg lehet bocsátani 
a jól fos>ott tc-ronyáriáért. A 
több'ek iátéka is lelkes és szív
ből jövő volt. Csupfn a hosszú 
siiine<ek és a labDJs dí•zlet�k 
voltak ném:,Jykor illúzióron
tók. 

- lyf -

A BVSC úszó-utánpótlásának legfiatalabb tagjai 
A helsinki ollmplál\ és az azt 

követő években a magyar úszó
sportban - a nőknél - a BVSC 
adta a válogatott keretnek mint
egy kétharmadát. Ki ne emlékez
ne azokra a nagyszertl d.iadalokra. 
melyeket versenyzöink a magyar 
válogatott szineiben idehaza és 
külföldön elértek. Sajnos, ezek az 
eredmények ma már csak mint 
emlékek élnek emJékezetUnkben. 

Az ellen.forradalom napjaiban a 
BVSC női űszógárdája is szétfor
gác:solódott. Egyesek külföldre tá
voztak. mások kiöregedtek. s az 
edző. Sárosi Imre lrezdhette a mun
kát elfüröl. Ausztrál példára úszó
iskolát 1étesitett a Szőnyi úton. 5-
10 éves gyerelkekkel kezdett fog-

lallcozn!. Természetesen az aprósá- mennyi úttörö és serdülő •zámbatt gok mellett ifjúsági és felnőtt ver- a BVSC i!jú reménységei szerezsenyzők Is látogatták. a sz•kosztály \ék meg az első helyet, söt az 50 edzéseit. A tehetségesebb ifjúsá- méteres úttörő leány gyorsúszásgl,ak közUl elsőnek Takács Kató ban az első négy helyezett Is vaés Bodókl Réka nevét kell meg- sutas úszó volt. említeni. Néhány kiemellcedil eredmény: �s az apróságok? 50 m űttörö leány gyorsúszás: t. A kérdésre a BVSC május 21-én Turöczy Eszter 32,8, 2. Orlay 34,9, megrendezett J�b!leunú úszóverse- 3-4. Tabon és Tolgyesi 35,0. Mind nyenek ered.menyével szeretnénk a négyen a BVSC versenyzőt 50 m 
válasz.oln!. Ez a ve;5eny, amelyet } fiú gyorsúszás : 1. Lenkei 28,9, 2. a_z. egyesület az uszósza.kosztály Marosán 30.4. Turóczy E. és Lenke1 tízéves fen!1á1:ása alkalmából ren- eredménye egészen .kiemelkedő. 
dezett. az uttör(5 és a serdülő ver- Az egyéni számok mellett a senyzők seregszemJéje volt. 4..x50 m-es leány gyorsváltóbar1, va-A verseny az. 50 méteres béka lamint a 4x50 m-es flű vegyegváltóleány gyorsúszással kezdődött. Eb- ban 1s biztosan gyilztek a BVSC ben a számban éppúgy, mint vala- fiataljai. 

-�� 

H I D E G V É R  SÁ TO R O ZÁ S  

- Ugye mondtam Micike, hogy nem kell iz
gulni. En nem maradok le a vonatról. 

- Elnézést kérünk, vasutas bácsi, de sötét
ben érkeztünk ide és ez látszott a lega!kalma• 
sabb helynek. 



\'ILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! 
Június 19-én ülést tart 

a szakszervezet központi vezetösége 
A szakszervezet kllzpontl ve-j zók bérhelyzetének alakulásá• 

zetősége június 19-én ülést ró!, az érvén11ben Ut:ő prémi• 
tart a következő napltenddel: umrendszerek ösztönző hatáací• 

1. At elnökség beszámolója ró! 
a központi vezetőú egutóbbi Előadó: Batta Ferenc a bér--
ülése óta végzett munkáról. és termelési osztály vezetője, 

A SZERVEZET T V A S U T A S 0 OLGOZÓK L A p J A 
DI. 2VFOLYAM, 12. SZAM. Ára 40 fillér 

Hogyan teljesítik a kongresszusi vállalásokat 
a miskolci igazgatóság dolgozói 

Mindössze három hónapja 
Indult a kongresszusi verseny. 
De az eredmények máris mu
tatják, · hogy igazgatóságunk 
dolgozói megértették és magu
kévá tették pártunk célkitűz.é
,ét. 

Legtöbb helyen az igazgató
ságtól kapott célkitúzések 
alapján, a· szolgálati sajátossá
gokat figyelembe véve tették 
meg vállalásaikat. Helyesen fi
gyelembe vették nagyüzeme
ink, bányá!nk, építőipari vál
lalataink versenyvállalásait is. 

lirebés a gazdaságosah ra 
A versenyre jellemző a mi

nőségi fejlődés. Egyre keve
sebb az általános, nem érté
kelhető vállalás. Ehelyett az 
tapasztalható, hogy az egyéni 

Vállalások többsége a kiváló 
dolgozó, a globális vállalások 
pedig az élüzem szintek t_elje
&Jtésére irányulnak. A helyes 
irányzatnak tudható be. hogy 
az I. negyedévben 12 állomás, 
8 fútöház, 3 pályafenntartási 
főnökség, '4 szertár, többek kó
zött Mukolc fútóház, Diós1111őr, 
Eger, Hidasnémeti és Satoral
;«ú;hel11 állomás dolgozói tel
jesítették az élüzem szinteket. 
Májusban valamennyi ténye
zőnél 100%-on felüli eredrné
nyeket értünk el. 

mak. Az önköltségcsökkentés 
és a takarékossági mozgalom 
fokozottab kibontakozása ér
dekében szolgálati helyeinken 
brigádok alakultak, melyek 
elsőso11ban az anyag, az ener
\Jia é.. a szenszám takarékosság 
erdekében tettek vállalásokat. 
A miskolci fűtőház dolgozói az 
évi széntakarékossági tervet 
május l-re már teljesítették. 
2692 tonna helyett 9389 tonnát 
takarítottak meg, Anyagszer
kezelési vonatkozásban a mis
kolci osztószertár dolgozói 
április hó l-től május hó l-ig 
30 889 Ft értékú elfekvő anya
got tártak fel. Valamennyi fú
tőházunknál brigádokat alakí
tottak a gazdaságos utazási 
módszerek elterjesztésére. 

Az Ujmiskolci Pál11afenntar
tási Főnökségnél a vaksüppe
dések gyorsabb megszüntetése 
érdekében múszerekkel kutat
ják fel a hibás vonalrészeket 
és alázuzalékozással szüntetik 
meg azokat. 

Az újftásoR Is segítik a 
verseny sikerét. Áprilisban 
igazgatóságunk területén 36 
újítási javaslatot adtak be, s 
ebből 31-et elfogadtak. A meg
takarító.& összege elfüzámltás 
szertnt 137 233 Ft. Diós1111őr
Vas1111ár állomáson Kovács 
László kocsirnester javasolta 
két tartalékmozdony kezelési 
helyének megváltoztatását. A 
javaslat bevezetése óta a mun
ka ütemesebb, a kiszolgálás 
gyorsabb. Az újításért 1000 fo
rintot kapott. 

A verseny elősegítője a leg
jobbak „kiváló dolgozó" jel
vénniel vagy oklevéllel való 
kitüntetése is. Dolgozóink kö-

zül 1959-ben 86 fő kapott ki
váló dolgozó jelvényt 90 790 
forint jutalommal, 114 pedig 
oklevelet és 102 320 forint ju
talmat. 

Amin jaritani kell 
A szocialista brigád cím el

nyerése új mozzanata a kong
resszusi versenynek. A Mis
kolc-tiszai pu.-on 60, Diósg11őr 
állomáson 15, Sátoral;au;hel11 
állomáson 25, Berentén 3, Fü
zesabo�yba,n 3, G11öngyösö.n 3, 
Kál-Kapolnán 3, Szerencsen 7, 
Bánrévén 6 vonatkísérő brigád 
versenyez a címért. 

Az eredmények ellenére 
még sok a tennivaló. Nem le
hetünk elégedettek az eredmé
nyek, az élenjárók népsze�üsí
tésével. A verseny további 
eredrnényessége érdekében 
szükséges a jármúvek még 
gondosabb javítása, karban

tartása, a pályafenntartási 
munkák gyorsítása, a takaré
kosság fokozása, a vonatok 
átlagos terhelésének növelése. 

Bár a koniresszusl verseny 
széles körbe;n elterjedt, tcijes 
kibontakozása nem megy ön
magától. Ehhez: elengedhetet
lenül szükséges, hogy a párt 
és szakszervezet! szerveink, a 
szakszervezet! bizalmiak szá
zai, a népnevelők naponta ma
gyarázzák a dolgozóknak a 
munkaverseny jelentőségét, 
segítsék a versenyt a szocia
lizmus építésének elengedhe
tetlen eszközét, jólétünk foko
zásának biztosítékát. 

Juhász Lajos 
a területi bizottság elnöke 

1959. JONIUS 16. 

Két példamutató brigád 

A szolnoki fűtőház 328-021 
sz. gépén Kiss II. János és 
Egédi Pál mozdonyvezető b•·i
gádja telJeslt swlgál'.ltot. 
Munkájuk példamutató. A 
ragyogóan tiszta, gondozott 
mozdonyon a Kiss-brigád 

1958. augu.•zus l-től 1959. 
április 30-ig '10 1onna sze-

net takarított meg, 
aminek értéke prémium nél
kül 45 700 forint. A mozdony 
1959 januárjában érkezett 
meg !őjavitásról, azóta javí
tási költség alig merült föl. 
Hőtechnikai szempontból is 
kifogástalan állapotban tart
ják a mozdonyt. A kisebb ja
vításokat helyben elvégzik. 

Hogy a brigád mennyire 
szívügyének tekinti a menet
rend szerinti közlekedést iga
zolja, hogy 

1958. augusztusa óta bosz
szabb menelük nem voli. 

A túlsúlyos vonatokat is me
netidővel továbbJtj-ák. 

A brigád t,agjal egyilttesen 
végzik a túz- és burokcsövek 
tisztítását. A mozdony kazán
jának belső tisztasága szintén 
elsó csoportos. 

Egedi Pál-brigád;« -, mely
nek minden tagja KISZ-fia
tal - mindenben követi a 
Kiss-brigádot. Példás munká
jukkal az idősebb dolgozók 
megbecsülését lis kivívták-

A budapesti lpzcatósác 
vezetöje a két példamu-
1ató brigádot dicséretben 
és pénzjutalomban része-

sítette. 
Rászolgáltak arra, hogy a saj
tó hasábjain Is elismeréssel 
adózzunk nekik, és további 
sikereket kívánjunk a kong
resszusi versenyben. 

Különösen értékes a sze
mélyvonatok menetrendszerú 
közlekedésének javítása, mely
nél a 97%-os tervet 97,80/o-ra, 
a munkásvonatok menetrend-
1zerint1 indítását 98% helyett 
98,8%-ra teljesítettük. Vára
kozáson felüli az eredmény a 
tehervonatok terhelésénél is, 
mert a feszített 873 tonnás 
tervet 900 tonnára, 103%-ra, 
vontatási százalékban pedig az 
évi 14 OOO tonnás célkitúzést 

már ez ideil!: több mint 23 481 
tonnára teljesítettük. Az ed
dig megtakarított szén értéke 
több mint 13 millió forint. 

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

Élénk verseny, példás nyilvánosság 

labrékosság, újítás 
a ierseny szolgálatában 

Az eredményeket a dolgozók 
lelkesedésén, lendületén túl 
segítik a különböző mozgal-

A kongresszusi verseny 
nyíl vánosságának nagyszeru 
példájával találkozhatunk a 
hatvani fútőházban. Nem túl
zás azt mondani, hogy napról 
napra értékelik a versenyt. 
Van mivel büszkélkedniök a 
hatvaniaknak. 

A május havi versenyértéke
lés is bizonyítja, hogy a fútó
ház kollektívája derekasan 
teljesíti vállalását. 

A momonyJavit6 flókm!ihely 
dolgozói egy készüléket konst
ruáltak a lencseülés marásá
hoz. A készülék alkalmazása 
lecsökkenti a visszatérő javítá
sok számát. A biztonságos köz
lekedést segíti elő a légszi
vmtyú-'kenőprés alkalmazása 
hajtómúveknél. Ezt az újítást 
a kongresszusi verseny beindí
tásáig 12. június l-től pedjg 
35 mozdonyon alkalmazzák, 

·············�·-·············································-· 

· Tatarozzák 
a Keleti-pályaudvart 

Eleven, nyüzsgő élet fogadja a Keleti pálya
udvarra érkezőket. Szemlátomást nő az áll· 
ványerdő. A munkát a Budapesti MAV Ma
gasépltési Főnökség épltésvezetósége végzi. 
110 fizikai dolgozó szorgoskodik az épület 1·cs
taurálásán Madaras elvtárs vezetésévc!. 

Az egykori - a háborúban teljesen kiégett 
- királyi várócsarnokot alakították át felvo
nulási épületté. Hideg-meleg víz m,:,llett jó 
szállásh,:,lyet is •�aptak a dolgozók. Itt vanna', 
az irodák és az étkező is. 

A kocslmúhely dolgcnól rész
legvizsga-tervüket 117,5. a kö
zépjavítási tervilket 136 száza· 
lékra teljesítették. Fogadal
muk értelmében május el&ejé
re üzembe helyezték az Aj.ax
kalapácsot. A kocsiszolgálat 
dolgozói vállalták, hogy az 
üres, siklott kocsikat - a mú
hely kihívása nélkül - szolgá
lat közben beemelik. Ilyen 
problémával egy esetben kel
lett megküzdeniük. 

A mazclooyres:wriosok az el
lenőrzés megjavítása mellett a 
mozdonyok javítási költségé
nek 10 százalékos csökkentését 
vállalták, s ezt 12 százalékra 
teljesítették. 

A mozdonyfelvigyá7.Ók az 
egyenletes vezényléssel elért.;k 
hogy a mozdonyszemélyzetnél 
az átlagos szo1€,álati óra nem 
haladja meg a 257 órát. 

A menetrendszerűség érde
kében a mozdonyok kijárását 
időben biztosítják. 

A mozdonyszemélyzet má
jusban a vállalt 300 he!yett 
562 tonna szenet takarított meg. 
Az átl�06 terhelést 953-ról 
975 tonnára növelték. E�zel egy 
mozdonyt megtakarítottak. Az 
utazószemélyzet májUSiba'n 
332 540 f<lrintot takarított meg. 

Elöadó: Szabó Antal főtitkár. Az ülésről a következő la• 
2. Jelentés a vasútas dolgo- punkban beszalmolunk. 

Expresszvonat Budapest és Bécs között 
Május 30-tól közvetlen, 

1711orsjáratú vonatösszeköttetés 
létesült Budapest és Bécir kö
zött. Az expresszvonat, amely
nek menetideje a két főváros 
között alig több 4 óránál, me
net közben csak Hegyeshalom
nál áll meg. Hetenként négy
szer, kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap közle
kedik. 

A négyrészes motorvonatot a 
Dunakeszi Járműjavítóban 
építették újjá. Korszerú 450 
lóerős motorokkal, modern táv
vezérlő berendezéssel látták el. 
Az utasok kényelmét 72 első-

és 110 másodosztályú ülőhely. 
valamint 32 személyes étkező
fülke szolgálja. A szerelvényen 
konyha, poggyászfülke és vo
nattelefon is található. A ko
csik levegőjét szellőzoöerend� 
zés cseréli. 

A vonat első járatán Német� 
József elvtárs, vezérigazgató 
vezetésével magyar közleked� 
s! küldöttség utazott Bécsbe. A 
vendégeket az osztrák főváros
ban dr. Maximilian Schantl, az 
osztrák szövetséges vasutak 
vezérigazgatója fogadta, aki 
visszútban Budapestre látoga• 
tott. 

-------•-------

A dombóvArl gépállomt, felac'J•la, hon a pfcsl lgazcalósior terQletétt 
a pályafenntartbl és ép!Ulsl 1:r.olgtlat c'Jolgozólt megfeleJ(I mw>ka• 
gépekkel lássa el. A kongresszusi verseny Ideje alatt kQl(lnlloen J6 
munkát végeznek a gépAllomáson. Képilnklln súllltószalagot adnall; 

fel az egyik munkahelyre. 
(Mezli L'5zl6 felv.) 

A pápai vasutasok betart jálc adott szavukat 
A párt márciusi határo:z:atá- nával emelte. Ennél is figye• 

ra a pápai vasútasok tettekkel lemreméltóbb az állomás má• 
válaszolnak. A c.scrnópont párt- jus haVi eredménye: 21 száza• 
szervezete elöszór vzetöségi lékkal ;<>bb eredmhiyt érttJk el, 
ülésen, majd taggyúlésen vi- mint áprilisban. 
tatta meg a határozatból adó- A pápai vB.Slitasok a fe!aján-
dó feladatokat. lások egy részét már teljesltet• 

A dolgozók 17 pontban fog- ték. A munkában, a verseny• 
lalták össze felajánlásukat. ben a kommunisták és a KISZ
Nézzünk néhányat. A pálya- tagok haladnak az élen. 
fenntartási főookség dolgozói Mi az eredmények tit.kB? 
váUaJ.ták, hogy a munka.gépeik Minden,elkelőtt az, hogy 
hatásfokát 5 százalékkal 1WVe- a .szakszervezeti bizottsá• 
lik, a köl�k 5 szá:ialékos gok a csomópont párt-
csökkentésével 17 000, az ön- vezet&égének útmutatásai 
költségcsökkentéssel pedig nyanán helyesen szervezik é9 
60 OOO forintot takantanakmeg. nyilvánosságot biztosítanalc a 

Figyelemre méltó a fútőházak versenynek. Az eredményeket 
vállalása is. Jobb anvaggaz- értekezleteken, faliújságokon 
dálkodássaL havonta 3000 fo-rin- közlik. Ezentúl havonként ver• 
tot akarnak megtakarítani. Az senyhíradót adnak ki amel:, 
önköltség csökk.entéséoen eddig úgyszólván minden doÍgozóhoz 
1,5 százalik.os eredményt értelc eljut. Igy figyelemmel kísér• 
el. 1 hetik, kik járnak az élen kik. 

A forgalmi szolgálat április- maradtak le a vállalások tel• 
ban a ikocsikihasználáat 1,2 ton- jesítésében. 

Korszerü gépek - figyelemre méltó. 
termelési eredmények 

. O_�müt;k - a Miskolci I z 184 OOO forintot ;elent. A:s 
Jarmu�víto -::- az �tóbbi két önköltséget 0,8 százalékkal ki• 
es�tendoben t�bb gepet kapott, vánják csökkenteni. Ez 714 ooa 
mmt a megeloző tiz év alatt. forint megtakarítást jelent. 
A merpnu��ló osztálr�n. min- A tervet 100 százalék felett de;11 gep kulon meghaJ!�su lett. teljesítjük. Serkentőlel!: hat a Ket,darupálya menles1ti a do�- dolgozókra az is, hogy az idén g?z_?kat a_ n�hé� terhek emelc- ünnepeljük üzemünk fermállá· 
Sf:l�l . szallrtásától. A korsze- sanak 100. évford ló' ·t rus1test a kar.bantartó osztály . 

u Ja •. 
hajtotta végre. kitűnően. A . A dolgozók !og�n s:erelme
rnunkában a KISZ-brigád ha- zik, _hogy a m�ki feJlesztés• 
lndt az élen. sel e�. a termelekenység emel-

T
" . kedésével nem emelkedik: 

• obb m�nt hatvan elavult megfelelően a szociális és kul• gepet csereltek ki. Ozembehe- turális llátottság M · éa lyezték az .a�yagvizsgáló i:önt- esztend!je épill a� so:
r

�m� genlaboratonumot. A kazanok lyes fürdő é kon ·h A ki ·• szegecselés helvett automata , • . s Y a. VJ. 
hegesztéssel készülnék A s

zá
l-

te,ezo ,•aJl�lat álland�n meg-
li • é •. · · hosszabb1t1a az átadás1 határ-tást n gv uJ motoros targon- időt A ·s ké d · h ca könnyíti. · . z 1 . . r �- ogy a 

A párt március 6-i határoza- rc::;qs.z vizella�. miatt használ
ta után a dolgozók megfogad- h�to lesz-e a furdő. 
lák, hogy a termeléken11séget Gr:lseslk J'8os 
két százalékkal emelik. ami Miskolc 

A pályaudvar tóbejáratát teljesen újjá va
rázsolja majd a vakolatjavítás, a festés, a di
szító elemek elhelyezése. Ilyen munkákhoz 
eddig a vasútnál nehéz faállványt alkalmaz
tak. Itt szereltek �el első ízben csőállványt, 
melynek felszerelé6ére nyolc hetet engedélye
zett a főnökség. A <lolgozók a kor.grebsz115i 
verseny keretében vállalták, hogy hat hét 
alatt elvégzik a munkát. 

A tlZCI'elést május 18-án kezdték, s annak 
ellenére, hogy a munka 40 méter magasba;, 
folyik, a részterveket eddig teljesített�k. 

Tót.h Mihályné 

l Előre a szakszervezet elnöksége és a Vasúti Főosztály 
J kongresszasi zászlajának elnyeréséért! 
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Hogyan segítettük 
a szakszervezeti választásokat 

Ajka gyártelep és Tüskevár között 
már nem „zakatol" a vonat 

A debreceni területi bizott
arig a vezetőségválasztások elő
készítése során legfontosabb 
feladatának tekintette a szak-
5zervezeti bizottságokkal is
mertetni a tennivalókat. A vá
lasztási ütemtervet a TB mun
ka�rsai, a választmány tagjai, 
a társadalmi aktívák jelenlé
tében kibővített vezetőségi ér
tekezleten tárgyalták meg_ A 
nagyobb szakszervezeti bizott
l!ágok:nál rendkívüli taggyűlé
asen Ismertették a választások 
jelentőségét, az idószerű kér
déseket, majd megválasztották 
a jelölő bizottságok tagjait. 

A szakszervezeti bizottságok 
által közölt időpont alapján mi 
is ütemtervet készítettünk. A 
TB munkatársai és a társadal
mi aktívák felvették a kapcso
latot a pártszervezetekkel a 
:,z.olgálati fönökökkel a jelölő 
bizottságok tagjaivai. A gon
dos előkészület; és a kölcsönös 
támogatás eredménye, hogy te
rületünkön a SZOT határoza
tának megfelelően zavaiiala
llul folytak le a választások. 

Az aktivitás általában 

kielégítő 

sonló bi8,latokat megszívlel
jük, s javítunk rajta. 

Mivel úgyszólván minden ve
zetőségválasztó taggyűlésen je
len voltak a TB képviselői, a 
problémák egy részére már a 
helyszínen választ kaptak a 
dolgozók. A többi jogos kérés 
elintézésével sem késleked
tünk sokáig_ 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy a jelölő bizottságok 
a káderkiválasztást körülte
kint�n végezték. Nagyobb 
szolgálati helyeken - például 
Nyíregyháza állomáson - a 
véleménykutatáson túlmenően 
még fogadónapot is tartottak. 
Egy-két szolgálati hely kivéte
lével a jelöltek névsorát a for_ 
galmasabb helyeken küüggesz
tették. Igy nemigen akadt 
olyan dolgozó, aki idejében ne 
értesült volna a jelölésekről. 
Ennek ellenére Kabán, Tisza
lökön, Sápon és még néhány 
helyen előfordult, hogy a je
lölö bizottság jelöltje nem 
kapta meg a szavazatok 51 
százalékát. 

vezeti bizottságnál választot
ták. meg az új vezetőséget. Eb. 
ból "76 SZB választását vizs
gáltuk felül és hagytuk jóvá. 

Köszönet a segítségért 
Befejezésül szólni szeretnék 

azokról az aktívákról, társa
dalmi munkásokról, akik részt 
vettek a választások előkészí
tésében és segítséget nyújtot
tak azok lebonyolításához. A 
területi választmány tagjai kö. 
zül Da,·óczi Imre, Kisvárdai 
István, Borivó József és Darai 
Gyula, a függetlenített SZB
elnökök közül Katkó Elemér, 
Török Ferenc, Ceglédi Sándor, 
Gellért László, Sasvári And
rás, Szikszai József. Sámuel 
Miklós, Szabó István, Varga 
István és Kiss János a társa
dalmi aktívák közüÍ Kedves 
Ján-os, Nagy Sándor, Badacso
nyi István, Boda Imre, Szente
si Béla, Galló András, Halász 
Lajosné, Szilágyi Dezsö, Ba

logh Géza, Szuhányi Sándor, 
Kovács József. Nagy Elek és 
Hajdu Béla végzett elismerés
re méltó munkát. 

A V.asúti Főooztály 6. 
szakosztályának vezetői június 
4-én Devecser és Tiükevá1· 
között bemutatták a sajtó 
képviselőinek és néhány szak
embernek a hosszúsínes vá
gányfektelést. 

Ezen a szakaszon 1958. áp
rilisban az Ajkai Timföld
gyárt-61 Celldömölk felé ha
ladva kezdték meg a hézag
nélküli vágányépítést. Jelen
leg Tüskevárnál folyik a mun
ka. Az eredeti tervek szerint 
a pályaépíto""knek - a Cell
dömölki Építési Főnökség 
IV-es mozgó építésvezetőségé• 
nek - november végéig to
vábbi 1 1  km hooszúságban 
Babáig kell elvégezniök a 
hosszúsinesftést. Ez a ft,,rv 
időközben módosult. 

A dolgozók · a pártkong
resszus tiszteletére vállal
ták. hogy november '7-re 

befejezik a munkát. 
Minden jel arra mutat, hogy 
ez sikerül is. · Főként azóta 
születnek Jo eredmények, 
am10ra UJ fektetési elj:frást 
alkalmaznak. 

Emberi munka helyett 

gépek A szakszervezeti bizottságok 
beszámolója is hűen tükrözte 
az alapos előkészítést. A ldíl
és belpolitikai kérdések mel
lett a legtöl:>b helyen számot 
adtak a szakszervezeti m unká
rqJ, a kongresszusi verseny 
efedményeiröl, hibáiról. Tarto
zunk az igazságnak elmonda-
11!, hagy néhány kisebb szolgá
lati helyen korántsem volt 
ilyen megnyugtat,6 a kép. A 
beszámoló alig foglalkozott a 
iszakszervezeti munkával. Kü
lönösen ritkán fűszerezték he
lyi példával 

A bizalmi választások május 
végére befejeződtek. 1096 bi
zalmi számolt be a munkáról. 
ismertette a soronkövetkezö 
feladatokat. A régi bizalmiak 
kétharmadát ismét megválasz.. 
tották. 

Területi bizottságunk nevé
ben ezúton is köszönetet mon
dok nekik és mindazoknak. 
akik a választási munkában 

1 
segítségünkre voltak. 

Lovász Imre Mi az új eljárás lényege? 
ütemtervünk szerint ugyan

csak május végéig 87 szaksz.er-
a debreceni területi bizottság A nehéz, 72 és 96 méteres 

elnöke mezők fektetése helyett rátér-

Akik rontják a vasutasok hírnevét 
Minden vasutas örömmel fo

gadta azt a rendelkezést, hogy 
nincs korlátozva a személyze
ti jegyek ·száma. 

Legtöbben arra gondoltak, 
hogy a kedvezmény megköny

például rendszeresen hordott 
tojást és vágott baromfit Gyo
máról Budapestre. Ezért 1959. 
október 28-ig kizárták az uta
zási és a szállítási kedvez
ményből. üzérkedés miatt von
ták meg a kedvezményeket 

Markó l>ál kiskőrösi vasutas
tól és családjától 1961. márci
us 17-ig. Sajnos. jó néhány ma
gáról megfeledkezett vasutas 
nevét lehetne még sorolni, akik 
hasonló büntetésben részesül
tek. Sziládi Sándor Az aktivitás kielégítőnek nyit! a családi utazásokat kimondható. Nem egy helyen 15 rándulásokat. Akadtak a'zon-20 dolgozó is véleményt mon- ban olyanok is, akik úgy véle--

dott a szakszervezeti munká- kedtek: jó lesz az utazgatás V t k 
,., 

d 
, 

ró!., Kisújszállás állomás, üzérkedésre is. Nem egyszer asu aso a, mezo gaz aságert N�ir�gyház� I_I;s . szakasza, a hallani, hogy egyik-másik vas
ma��lkai_ iutohaz, � deb,·_e- utas vagy családtagja így is Az utóbbi hónapokban egy. 
cen� k13vas_ut, Ttsz�f�red kü- 1 cselekszik. Felvásárol külön- re bensőségesebb kapcsolat 
l�nosen kiemelendo ilyen te- böző áruféleségeket és az enge- alakul ki a vasutas üzemek, 
ltintetben. dé1yezettné1 magasabb áron szolgálati helyek dolgozói és a 

Ahol rosszul dolgozott az adja tovább. tennelöszövetkezetek tagjai 
SZB, ott a dolgozók a bírálat- Az utazási kedvezményekböl •között. Dicséretes dolog ez. 
taJ. sem fukarkodtak. Több he- való sorozatos kizárások bizo- Annál is inkább, mivel a szo
lyen szóvátették, hogy a füg- cialista falu kialakítása, a �zo
getlenített SZB-elnökök és a nyitják, hogy nem sokáig le- cialista mezőgazdaság megte
felsőbb szervek munkatársai het büntetlenül visszaélni a remtése közös ügy. 
kevés időt töltöttek a dolgo- becsületes munkáért járó ked- A kapcsolat különösen ott 
zók között. Az ilyen és A1a- vezménnyel. Kruchió Jánosné 

l 
kezd mély gyökereket ereszte-
ni, ahol a téli hónapokban a 
falvak parasztságának egésze a 
közös útra lépett. A segítés 

A Tanácsköztársaság 40. évfordulójára hirdetett 
irodalmi pályázat végeredménye 

1 
módja természetesen nem egy
fo1ma. Ahány üzem, szolgá
lati hely, annyiféle. 

A Szombathelyi Jármüjavító 
dolgozói például a Vas megyei 
Bük község Kossuth és Lenin 
Termelőszövetkezetét patro
nálják. A politikai útmutatás 
mellett anyagi támogatást is 
nyújtanak a két tsz-nek. Ko
-roknai Gyula elvtárs. a moz
donyosztály vezetője, a megyei 
pártbizottság tagja, a két t z 
páctszervezetét segíti. A dolgo
zók pedig vállalták. hogy két 
darab, egyenként 1600 literes 
víztárolótartályt készítenek a 
részükre. Ezenkívül segítenek 
a gépek javítasában és minden 
olyan munkában, amely szak
embert igényel. 

tek a 24 méteres mezók fek
tetésére. A 2-! méteres, úgy
nevezett vendégsíneket. a pá
lya felszínének és irányának 
rögzítése után 360 méter hosz
szú sínekkel ,.gombolják le"'. 
Ez az · eljárás bizonyul ma a 
legcélszerűbbnek. 

erővel kellett elvégezni. Benke 

Bálint kötőlelepvezető s:r,erint 
például azelőtt e� 24 méteres 
mezőben 20 dolgozónak 10-
15 percig tartott a síncsavarok 
rögzítése kézikulccsal. 

Mit hoz a jövő P 
A 360 méteres síneket. a de

vecseri ,elepállomáson állítják 
! 

A munkála�ok megtekintése 
elő 3 db, a Gyöngyösi Kitérő· utan Papp Karoly elvtárs, a 8. 
gyár hegesztőtelepéről érke- szakosztály vezetője a hézag
zett 120 méteres sínszálból I nélküli felépítmény kialakílá• 
thermogén vagy gyorshegesz- sáról, a jövö terveiro'1 a kö-

Rádióval lrányitJák a munkálatokat 

(MTI Foto: Lajos György felv.) 

tési eljárással. A következö vetkezöket mondotta a Ma
munkafolyamatként a 360 mé- gyar Vasutas munkacársának: 
teres sínszálakat - egyszerre - Hazánkban 1959. ;anuá1' 
négyet - 30 törpesínszállító l-től valamennyi fővonalon 
daruval felemelik és egy 130 

1 hézagnélküli felépítménycse
lóerös dieselmozdonnyal :,zál- rét alkalmazunk. Szakembe• 
litják a helyszínre. , ,·eink már kialakították a hé-

A 720 méteres sinmezőn a zagné!küli vágányép!tés tech
csa,·arozást har benzinmotoros nológiáját. Szakosztályunk 
csavarrögzító géppel _ ame- terve szerint az idén 240 
lyet egy ember kezel - 30 km-en hajtjuk vég ...; a hosszú• 
perc alatt végzik el mintegy sínesítést. 80 szalíJ!mbert ké• 
400(}-4500 csavar rögzítését. pezünk ki az új hegesztési el• 
Uy módon a ' járások irányítására, akiknek 

4 órás vágányzár alatt 
e:r.en a napon első ízben 
elvégezték a 720 méteres 

- hézagnélküll Tágánypá.r 
fektel.ését_ 

Mint újdonságot kell emlí
teni, hogy a munkálatokat 
mind a telepállomáson, mind 
a legombolásruil .,hú-ru.kk"' 
helyett rádión irányítja Bo
rovszky István munkavezető. 

Hogy mit jelent az új tech
nika, a rádió és a k ülönféle 
gépek alkalmazása a pálya
építésné1. azt legjobban azok 
tudják értékelni, akik abban 
az időben is pályamunkások 
voltak, amikor mindent kézi 

a munkábaállításával 1960-tól 
évente 400-500 km hézagnél
kült pálya építését tervezzük. 

A hosszúsinesítéssel egyidó
ben kütfb1di tapasztafll?l1k 
alapján megkezdtük a kitérők 
összehegesztését is - folytat
ta. - Eddig 50 csoportk.itérőt 
hegesztettünk össze. 1960-tól 
ennek több mint tízszeresét 
szeretnénk elvégezni. 

A munka befejezése után 
Devecser állomáson a IV-es 
mozgó dolgozóinak a lakhelyét 
is megtekintettük. A kocsik
ban rend és tisztaság uralko
dik. A nyugodt pihenés mel• 
lett a i;zórakozási lehetőségek 
is biztosítottak. 

Lapunk 1958. október 1-i 
szá!rruí,ban irodalmi pályázatot 
hirdettünk a Tanácsköztársa
ság 40. évfordulója tiszteletére. 
A beérkezett pályaművek elbi
rálá.sa megtörtént. A bizott
&ág értékelése alapján a követ
kezők nyerték a szakszervez.et 
elnökségének pályadíját: 

,,Emléke;:,ls Leninre" és „sza
muelly" e. verséért. 

2. Garlati Gyulának „A 

misk-olci csata" c. írásáért. 
valamint „Viharban'' és „ütkö
zetben" c. verséért. 

- Vigyázat! Hölgyeim és 
uraim, szíveskedjenek • • •  

A lyoni pályaudvar peron
ján a hatalmas tömegben a 
poggyászokkal megrakott tar
goncák gyorsan, ügyesen sik
lanak tova. 

A francia vasutasok a jobb megélhetésért 
aztán úgy látja, hogy eleget 
is mondott. 

Mindenki aláírja 

A 2000 forintos I. díjat a "bi

zottság nem adja ki. 
A II. díjat - 1000 fo1intot 

- kapja: Sziládi Sándor „Ez 
törtiéint Szegeden 1919-ben" cí
mű írásáért. 

A bizottság két III. díjat 
adott ki (500-500 Ft) a követ
kező pályázóknak: 

1. Bánki Józsefnek „A pi
pa-cs'' e. novellájáért, valamint 

Könyvet :nyert: 
Dáni Mihály „A vörös V(l$U

tas'' c. írásával, 
Illés Gyula „Szabadságunk 

forrása" c. versével, 
Nagy Jóu;ef „Igy kell sze

retni'' c. írásával, 
Gergely József „Világosság 

derült" c. írásával, 
Didek István „1919 március 

21'' és „A mi csillagunk" e. 
versével •"l f 

A jutalmakat l)06tán küld-
jük el :t 

Komárom állomáson a csehszlovák. és magyar vasutasok, határőrök� 

vúnszemélyzet SZON>$ egyilttmüködésben dolg"Ozlik, A l\lAV közös 

Irodaépületet építtetett a részük.re, ahová május 12-Cn költöztek be az 
ideiglenes helyiségekből. 

(MTI Foto: Lajos György felv.) 

A peron végén kék munka
ruhás férfiak sietve rakják le 
a csomagokat. Az eső esik. A 
csarnok üvegteteje idáig már 
nem ér. 

Nehéz a munka 

Nincs idejük tétlenkedni. 
Ha valaki vasutas, bármilyen 
munkát végez is, annak az 
idej'<! drága. J;:jjel-nappal helyt 
kell állni. Egyetlen csomag
nak, újságkötegnek sem sza
bad a vonatról lemaradni. 

„Atmegy a kezünkön egy 
kis teher! Napi 6--8 tonna. 
Verejtékes, nehéz munkát 
végzünk. Vanna-k 300 kiLónáZ 
nehezeb b  csomagok is. De 
nincs emelönk. Istenemre, az 
ember de,·ékfájást kap, hogy 
egyebet ne mondjak, mert 
léghuzatban, gyakran zuhogó 
esőben dolgozunk. November
től febrnárig mindig hiden• 
ben. Ez bizony nem szórako
zás!11 

Száraz ennivalóját nyeldes
ve Marcel mondja ezeket. 
Egy kenyérdarabbal kitartóan 
törölgeti az üroes szardiniás 
dobozt. Az asztalon két gő
zölgő csajka. Legtbbbjük 
azonban hideget eszik, 

Megjegyzésünkre szinte kó
rusban válaszolnak: 

,.Fél tízkor a csajka . . .  
Hogy nem szabálys:ien1? De 
fél háromig kel! várni, hog11 
enni mehessünk. Akkor pe
dig a� étke2de már nincs 

nyitva, Ezért eszünk hideget. 
Annyi, mint az ebéd, leg
alábbis az ára. A mi béreink
nél ez bizony probléma!" 

Havonta 1 1  700 frank 

a megélhetésre 

Marce1 belemelegszik és mi
kor szó kerül a bérekre, bi
zony kiönti a szívét. 

,,Nem mese az, amit mon
dok. Otthon kiszámítottuk, 
hogy 11 700 frank jut megél· 
hetésre egy-egy személyre. 
Tizenkét éve szolgálok a fran
cia vasutaknál, a bérem 
36 OOO frank. A családi pót
lékkal együtt - négy gyerme
kem van - összesen 70 200 
franJ,. Ossza el hattal és majd 
meglátja. 

A külvárosban lakom. Nem 
mondom, jó a levegő. A ház 
azonb";n alig nagyobb, mint 
egy /eszek: egy szoba, egy 
kmiyha. Mindennap fél órát 
vonatozok, húsz percet a se
gédmotoros kerékpáron te• 
szek meg, Este ugyanezt visz· 
sza.felé. Havc,nta 1200 frankot 
költök benzinre, évente két 
kerékpárgumtt veszek A ház
bér nem nagyon magas, de a 
fűtés alapos vágást jelent a 
költségvetésen". 

Nyolc év alatt négy film 

„Van egy füzetünk, abba 
beírunk minden kiadást. Az 
év eleje óta 6000 frankkal 
több kellene, 11iert minden-

nek az ára emelkedett. Ez a 
6000 frank sa;nos, nincs meg. 
Tehát jobban összehúzzuk a 
M.drágszíjat. kevesebb húst 
eszünk. Okosan kell gazdál
kodnunk. Nézze, nyolc esz
tendeje házasodtam meg. A 
nyolc év alatt négy filmet 
láttam. 

Volt egy nagyszen1. lehető
ségünk, olyan alkalom, a,re
lyet nem szabad elmulasztani: 
mosógépet vehettünk volna. 
30 OOO frank hiányzott. Kér
tem kölcsönt a vasúttól. Ti
zenkét esztendeje szolgálok. 
komoly ember vagyok, utána 
is nézhetnek. Mégis megta
gadták a kölcsönt . . .  " 

Az öreg harcos 

,,Te vagy a legtapasztaltabb, 
te öreg harcos". 

Ez a bizalmas. kedvesen 
csufondáros megszólíLás egy 
,,veteránnak" szól. 

„Harminckét és fél esztendő 
a vasúton - szólal m,ag az 
öreg. Ötödik fizetési osztály, 
kilencedik fo.kozat. Elóbbre 
már nem jutok. Jövő február
ban aztán már nincs tovább. 
Negyven1iatezer f,-ankot kere
sek mindennel eg<•ütt, és nem 
is lesz több, hacsak de Gaulle 
nem szánja rá magát és emez 
nekünlc. Ha nyugdíjba me
gyek, 22-23 OOO frankból kell 
111.egélni,'. 

Keserü gúny csendül ki a 
szavából. 

Hát igen . . . majd a nehéz 
frank" - mondja valaki, de 

A francia vasutak de Gaul
le intézkedéseinek szellemé• 
ben korlátozni akarják a vas
utasok külön társadalombizto
sítási i,andjét, csökkenteni 
akarják a vasutasok juttatá· 
sait, pedig a népjóléti kassza 
3 175 OOO OOO frank fölösleg
gel dolgozik. 

Nem is lehet csodálkozni 
azon, hogy Yalamennyi vas
utas szakszervezet követelését 
- azonnal kezdjenek tárgya
lásokat a bérekt-ől és a szer
zett jogok megvédéséröl 
m·nden vasutas helyesli. 

,,Mindnyájan aláírtuk. Min
denütt, minden vasutas alá
írja a nevét. Mindannyian 
eq11etértünk a követelésekkel 
Aláírjuk és készek vagyunk 
továbbmenni, ha. kell . . . hí· 
szen érti. És mindnyájan 
együtt!" 

(Megjelent a Vie Ouvriere 
című lapban.) 

• 

A kormá)ny fenyegetése el• 
Zenére a CGT, a CFTC és a 
Force Ou,vriere szakszervezeti 
központokhoz csatlakozott vas
utas szakszervezetek elhatá
rozták a június 16-ra meghir
d�t�tt vasutas sztrájk megtar
tasat, Debré ministterelnök 
kato7Uli behívásokat helyezett 
kilátásba a forgalom zavarta
lan biztositása érdekében. Sú
lyos büntetés v,ár azokra a 
vasutasokra, akik nem enge
delmesld(!dnek a katonai behi
vásnak, mégis úgy néz ki, 
hogy a mai napon a vasutasok 
nagy többsége sztrájkba lép. 
(A szerk.) 
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Szajol állomáson munkához látott l Újszerű tudósítás egy szakszervezeti választásról 
az új vezetöség Nem mindennapi eseményre 111/Űltek össze 

június 4-én Komárom-állomás vezető�égvá
lasztó küldöttközuyiilésének 1'észvevói. Most 
az egyszer kénytelenek voltak érzésük, szí
vük ellenére dönteni. 

resztő órája, a vl,-ágok, a kristál11 készlet, 
a huncutkocló kártlfGCsomaa az „ulti tanárá• 
nak"', az Erd6vére az antialkoholi&tának -
a tréffu, csiklandós megjegyzések sem feled· 
tethetik, hogy válni kell. 

Szajol állomás létszámát te- Ez az elhatározás azóta megvaldntve - 42 fo - a középállo- !ósult. 
mások csoportjába tartozik. De 
ha valaki ismeri az állt>más A kongrel!lszau.l fo111almát. bizonyára tisztában 
van azzal is, hogy a szajoli I verseny ayilván-l!IÚga 
vasutasoknak jóval több a ten-
nivalójuk. mint a hasonló lét- - A kongresszusi versenv-uámú köz.épállomásoknak. nyel ís foglalkoztunk. Szak-

Ilyen körülmények között a szervezeti bizottsagunk fontos 
,zakszervezeti bizottságra is feladatának tekinti, hogy a 
nagyobb feladat hárul. Az ál- legmesszebbmenőki41 segltse a 
lomás szervezett dolgozói en- vállalások teljesltését. Célul 
nek tudatában választottak tűztük ki azt is, ho1111 a felvé
eprills 15-én uj vezet.öséget. teli épület és a két őrhely elő-

terét. környékét társadalmi 
Eréi8Ödött a H•zetőslg munkában rendbehozzuk .  és 

dekoráJ.;uk. 
Az öttagú Ve7.etőség összeté

telével Zentai Kálmán állo
másfőnök is elégedett. 

- Ha már a kcmg-resszusi 
versenyről beszélUnk. szeret
ném elmondani, hogy dolgozó
ink részére készltettünk egy 
ioazolvány nal711ságú könvvecs
két - vette át ismét a szót az 
állomásfőnök. - A könyvecs
két - amely az állomás kong
rl?SSZUSi vá!!alása mellett a bu
dapesti iaazgatósáu vállalását 
és a havonként elért eredmé
nyeket tartalmazza - a dolgo
zók állandóan maguknál hord
ják. Iw mindenki tudja mit 
vállaltunk, illetve az ewes té-

nyezökben hány százalékra tel• 
1esítettük havi tervünket. 

Figyelemre méltó kezdemé
nyezés ez. A könyvecskében a 
május havi eredmények már 
megtalálhatók. Nézzük az 
eredményeket. Kocsi tartózko
dásban 121, a kocsimozgatás
ban 125. a tehervonatok me-
netrendszerintl indításában 1 
123, a kocsikihasználásban pe
dig 100 százalékra teljesítették 
a tervet. Ez utóbbiban azért 
nem tudják túlteljesíteni ter
vüket, mert zömében göngyö
legárut adnak fel, az pedig 
csak a helyet foglalja el a va
gonokban. súlyra keveset 
nyom. 

Aru.i ne.- rajtuk JDÚliJ.. 

Azt is elpanaszolták a szajo
liak. hogy Szolnok helyett na
ponta rendeznek tehervonato
kat. Ez a többletmunka azon
ban minden esetben Szolnok 
állomás eredményeit növeli. az 
övékét nem. S mint mondották, 
ép!)en azért nem tudják telje
síteni az élüzem szint követel
ményeit, mert az igazgatósá
gon ezt eddig nem vették fi
gyelembe. 

Hiszen ld ne marasztalta volna, ki ne adta 
volna szavazatát Rétfalvi elvtársra, akt a 
felszabadulás óta jóban, rosszban ott állt a 
szakszervezeti bizottság élén. 

De hiába a vasútért, a vasutasokért do
bogó szlv, a kort meghazudtoló temperamen
tum, a 61 esztendll „nag11 úr" - mindenki 
szeretett Feri bácsija, a 40 éves vasutas. a 
19-es veterán fájó szlvvel búcsúzni kénute
len. 

Amig a vezetőség beszámolóját tartotta. 
mintha mi sem történne. De amikor egymás
után búcsúznak a munkatársak, barátok, a 
sok szenvedést, megpróbáltatást kiállt szh: 
is elérzékenyedik. 

Ahogyan sokasodnak előtte az ajándékok 
- a szakszervezet elnökségének rádiója, éb-

Marasztaljuk, hog11 a ;övőoen töltse pi
henéssel az idejet?  tljen, mint a többi "11fUO• 
dljas békés otthonlétben? Hiába tennénk! 

Holnap már nem hívja a kötelesaég. Hol• 
nap talán már nem várják jöttét a tanácara. 
segítségre várók. De ahogyan ismerjük, hol• 
nap is ott les� kedvenc munkahelyi!n, a, 
övéi között mert aki egysze1' elje{/1/ezte ma
gát a ainek világával. az emberek üwével, 
allnak nem lesz nyugalom a nyugdljazá•. 
annak nincs lnyére a tétlenség. 

A szokásostól eltér/len azt kívánjuk ked
ves Feri bácsi: hosszú-hosszú éveken át ma
radjon még közöttünk eróben és jó egész
ségben, mi_nt tanítónk, !"i,nt tonácsadónk,, 

úgy, ahogyan azt szívből igerte! 

Látogatottak az ismeretterjesztő-előadások Szeged területén 
Az elnökség legutóbbi ülésén 

I 
orvosegészségügyi kérdésekről, miklós-Tass állomás és BajA 

megtárgya!t4 a szegedi területi a szegedi fűtőháznál p�ig _a p�yaf�nntartás szaks�r':'.e��ti 
bizottság jelentését a tudomá- vasúti vontatás korszerus1tése- b1zottsaga ke_yeset tor6dot_t, 
nyos ismeretterjesztő munká- ról tartottak jólslkerült elő- vagy meglehetosen kampán:;

á
-

'J v !amint a dolgozók ál- adásokat. szerűen foglalkozott a tudom • 
;�Iá.no/ műveltségi színvonalá- Az idén még szervezetteb- nyos ismeret�jesztéssel. �i-

k emeléséről A jelentés ben folyik ez a munka. 1959 sebb szolgálati helyeken az ta 
�!zletesen ta�talmazza, ho- első negyedévében 50 elóadá- problémát okozott, h�gy. nem 
gyan valósítják meg az so:,i 4162 dolgozó volt jelen. tudott a sza�zeryezelt bLZOtt• 
MSZMP művelődési irányel- Ha ezt a számot összehason- ság megfelelo eloadót blztosí
veit a SZOT és központi ve- !ítjuk a múlt év azonos idő- tani. 

- A régi vezetőség m unká
jiíra erősen rányomta a bélye
gét, hogy mind az öt tagja pár
tonkívüli volt - mondotta. -
Most lényegesen jobb a veze
tóhég összetétele. Két olyan 
kommunístávai erősítettük 
ineg a 1zakszervezeti bizottsá
oot, akiket szeretnek és be
csülnek a dolgozók. Dér Ist
vlin elvtárs, a szakszeT1l.._ezeti 
bizottság titká-ra például amel
lett. ho{/1/ párttag. egyike a 
legjobb váltókezelóknek. Az ő 
irán11ltása mellett minden bi
,:onnyal élénkebb. tartalma
.sabb lesz majd az új vezetőség 
inunkája. Határozati iava slat helyett 

zetőségünk ezzel kapcsolatos szakával, nem nehéz megálla- A hibákból okulva az életre
határozatait. pítani, hogy mind at előadá- való kezdeményezéseket éa 

sok megtartásában, mind pe- hasznos tapasztalatokat fel
Mi érdekli I dolgoiókat ? dig azok látogatottságában lé- használva a területi bizottság A választás óla kereken két 

hónap telt el. Azóta mit vég
zett az új vezetoség? A kérdést 
Hegedüs Sándor SZB-elnökhöz 
intéztük. 

- VezetlS.ségi Ulést két ízben 
u tartottunk - válaszolta. -
Ezeken ;obbára szervezeti kér
dést vitattunk. Többi között el
határoztuk, ho1111 rendet terem
tünk a ta,gdljfizetésben és be-
110njuk a szakszervezeti tagok 
sorába azt az öt dolgozót, akik 
eddig távoltartották magukat. 

Eredményes volt a vez.ető
ségválasztó taggyűlés Vác ál
lomáson. Többek között fel
hívta a figyelmet, hogy azon 
ritka helyek közé tartozunk, 
ahol a szervezettség alacso
nyabb. mint az ellenforrada
lom előtt volt. Pedig akkor 

sem nagy0n dicsekedhettünk. 
Véleményem sza-int legfon

tosabb a kölcsönös bizalmon 
all!puló légkör megteremtése. 
A tagság bizalmat szavazott a 
vezetőségnek, de emellett az is 

l'rezlk Anlal h�i;••zt6 Dombóvár illlomúon vonatmentes ld6ben a 
,opott kitérő alknlre zekd rá.hegesztéssel Javítja. Eziltal a kitérök 

élettartama Jó\'al meghosszabbodik. 
(Mez6 Lúzl6 felv.) 

Útravalót adott a tagság 
Nagy gonddal készftették elő 

Bp. Keleti pál11audvar xrv. 

Pályamesteri szakaszán a veze
tőségválasztó taggyűlést. A sza
vazatra jogosultak névsorát. a 
jelöltek nevét idóben kif�
&esztették. 

sekre. tagl:(yűlésekre van szük
ség. Példákkal bizonyították. 
hogy a jövőben még nagyobb 
gondot kell fordítani a dolgo
zók jogos oroblémáinak. megol
dására. Szükséges nyilvános-
ságot biztosltanl a szakszerve
zet érdekvédelmi munkájának 

A taiutvűlésre meghívták a is. 
szervezetlen munkásokat is. A A hozzászólók kérték a meg
beszámolót a szakszervezeti bi- választandó vezetőséget. hogy 
zottság megvitatta, csiszolta, az elkövetkezendő időben na
formálta, hogy a tagság hú gyobb füzyelmet szenteljenek 
képet kapjon a munkáról. ezekre. Többen kifogásolták az 

A taggyűlés részvevőit nem egyenruha kiadás körüli za. 
érte csalódás és mindvégig nagy varokat. 
érdeklődéssel halbtatták Bittai A taggyűlés határozatot ho
eh,tára tolmácsolásában a be- zott a munka javítására és fel
számolót. Kár. hogy a beszá- adatául szabta az úl vezető
moló nem tért ki a oárt irá- ségnek, hogy év végére a szer
nyitó azerepére. a· szakvonallal vezettséget 850/o-ra növeljék. A 
való kaocsolatra. holott mind- régi vezetőség eredménves 
két részről nagy segítséget ka- munkáiát igazolia. hogy tag
pott a szakszervezeti bizottság. 

, 
jait három kivételével újra 

Sok hozzászóló foii;lalkozott megválasztották. 
a szakszervezetí munka meg- Und Ern6 javftásával. Szóvátették. hogy ' or 

�dazeresebb vezetőségi ülé- Budapest 

szükséges, hogy a szakszerve
zeti bizottság adj0n a dolgozók 
véleményére. fogadja meg jó 
t�nácsaikat, segítsen jogos 
problémáikon. A mozgalmi 
munka fáradságos, felelősség
gel jár. Azt azonban minden 
funkcionáriusnak tudnia kell, 
hogy ez nem jogcím arra, bogy 
a dolgozókkal ne foglalkozza
nak emberséggel. 

Könnyebb lesz az SZB mun
kája ha a bizalmiak betöltik 
hivatásukat. Ehhez persz.e az 
szükséges, hogy kapjanak is 
segítséget, feladatot. Az is fon
tos, hogy érvényt szerezzenek 
a progresszív tagdíifizetésnek. 

A forgalom eredményesebb 
lebonyolítását nagyban segíte
nék a jóJ előkészített. tartal
mas termelési tanácsko1.ások, 
ahol a részvevők bátran el
mondhatnák véleményüket. ja
vaslataikat. A helyes jutalom
elosztást is használjuk fel a 
jobb munkára való ösztönzés-
re. 

Szobonya Liszló 
Vác 

Mint a jelentésből kitűnik, 
a tudományos ismeretterjesztő 
munkában az ellenforradalom 
óta javulás tapasztalható. Fő
ként a nagyobb szolgálati he
lyeken - mint például Sz.e
geden - rendszeressé váltak 
az. ismeretterjesztő előadások. 
A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a dolgozók leginkább a 
természettudomány, a földrajz, 
a modern technika és az űr
hajózás iránt érdeklődnek. 

Szeged-Tisza pályaudvaron a 
pályamunkások például rend
szeresen látogatják az isme
retterjesztő előadásokat. Ered
ményes munka folyik más 
szolgálati helyeken is. Mi sem 
bízonyitja ezt jobban, mint az 
a tény, hogy csupán 1958 II. 
feleben 58 szolgálati hclven 
összesen 130 előadást tartot
tak. Ezeken 7587 dolgozó vett 
részt. szeged(ln, Kecskeméten 
és Békéscsabán világnézeti 
kérdésekről. a kommunista er
kölcsről, külön nők részére 

K.iderÍtették az igazságot 
- köszö net érte 

Az újságon keresztül sre
retnék kooz.önetet mondani a 
szakszervezetnek, mert ügyem
mel nagy gonddal foglalkoz
tak és emberségesen in · ed
tek. 

A záhonyi Utasel!átónál 
dolgoztam mint csapa.s. A 
vállalatnál elköve1ett csalás 
fe!Iedezése után engem is el
bocsátottak. Nagyon bántott 
az eljárás, hiszen fizetésemet 1 
mindig becsületes mUllkával 

kerestem, a csaláshoz semmi 
közöm nem volt, arról tudo
mást nem szereztem. 

Tudtam, hogy igazságtalan
ság történt velem és ezért a 
szakszervezet központjához 
fordultam segítségért. A segít
sl.oget megkaptam, visszavettek 
munkahelyemre és most jó 
munkával igyeksz.em meghá
álni közbenjárásukat. 

Moka Gyula 
Záhony. 

A biztosítóberendezés átalakltása Kelenföldön 
A kelenföldi állomás Déli ! lett kicserélni A munka mére

pályaudvar felőli végén az tére jellem:ző, hogy kb . .  600 
avult kitérőket kicserélték és kapcsolómágnest kell beép1tem 
új vágánykapcsolatokat létesí- 15 OOO l!rintővel. 
tettek. A nagymérvű vágány- A kivitelező Távközlő- és 
hálózati módosítás a biztosító- BiZtosltó &rendezési tpítési 
berendezés átalakítását is meg- Főnökség dolgozói vállalták, 
kívánta. hogy a balatoni nyári forga-

A távközlő- és biztosító- lo� megindulásái_g '.' munka 
berende7.ésl szolgálat az á.t· első szakaszát befeJezik: a vál-
alakítási munkákat 'fel· tókat a központi állftásba be-
basmá.lta. a biztosítóberen- kötik és ezzel a forgalom lebo-
deús felújításava, korsze- nyo!ítását jelentósen meg-

rúsítésére. könnyítik. Az átalakítás alatt 
Mintegy 40 új váltóra váltó
állitó szerelvényeket szereltek. 
Ezekhez 1200 méter hosszban 
vonóvezetéki csatornát ástak. 
A mechanikai állítókészüléket 
az uJ menetfüggöségeknek 
megfelelően átalakították. Be
építettek. vagy lelújítottak 
1000 db :filtggóségi kilincset. 

At kellett alakítani a bizto
sító berendezés villamos részét 
is. melynek során a Siemens
rendszerű, gyengeáramú blokk
berendezést korszerű. nyomó
gombos, villamos függóségek
kel ellátott berendezéssel kel-

ugyanis a váltókat kézi álll
tásra kellett szerelnl. Ennek 
következtében egy-egy menet 
beállítása � percig tartott. 
A központi állítással ez az idő 
harmadára csökken. 

Az f:pít&l Főnöllsér dol
rozói a vállalt határidli 
elöU eu hónappal elvé-

rezték a munkát. 
s ezzel az ország egyik legfor, 
galmasabb állomásán könnyí
tették meg a nyári forgalom 
lebonyolítását. 

Mandpla István 
f&nérnök, 

nyeges növekedés tapasztal- elhatározta, hogy a jövőben 
ható. még nagyobb segítséget ad a 

, k d , . I szakszervezeti bizottságoknak 
Még több munkasa a emra esi a tudományos ismeretterjesztő 

1957/58-ban Szegeden 47 előadások szervezéséhez, a dol
hallgatóval munkásakadémla gozók szakmai, kulturális es 
kezdte meg működését. Az politikai neveléséhez. Helyes 
1958159-es oktatási évben Sze- a TB-nek az a törekvése Is, 
ged mellett Kecskeméten is hogy a nagyobb csomóponto
létrehoztak a TB segítségével kon újabb munkásakadémiá• 
egy munkásakadémiát. kat indítanak és hogy a mun• 

Az eredmények mellett per- kásszállásokon megjavítják a 
sze hibák is akadtak. Békés- nők és fiat�l�k . körében vég
csaba, Kiskunfélegyháza, Sze- 1 zendő poht1ka1 nevelómun
ged-Rókus, Szentes, Kunszent- kát. 

Klnában elkbzllll az els6 klzilrólag hazai tervek aiapjin konstruált 
villamosmo:z:dony. Az 11J 1éJJ 131 tonna önsdlyü, 21 méter hoaszű. •s 

km-es utazósebeSMlggel 5000 towif.t képes vontatni 

�z emberért� az emberekért 
A szakszervezet és tömegek l kértük. hogy kaocsolódion be 

közötti kapcsolat egyik feltéte- ő is a munkába. A beteglátol(a
le, hpgy a dolgozó érezze a tás közüggyé vált nálunk. Első
szervezettség erejét. Gondjá- sorban a betegeken való segi
val, bajával ne legyen egyedül. tés a cél. de erélyesen felléo-

A hatvani fűtőházban 1958 nek a látogatók a táppénzcsa
év végén 99%-os volt a szer- lók ellen is. 
vezettség. Ehhez nem kis mér- Az albizottságnak jó kaocso
tékben hozzájárult a társada- lata van az üzemorvossal. 
lombiztosítási tanács jó mun- Gyakran keresik fel gyógyszer
kája. A tanácson belül négy al- ellátási problémákkal. Cserkuti 
bizottság működik. Szóljunk dr. vállalkozott. hogy meiláto
most kettőről. l(atia azokat a betegeket. akik-

A BETEGLATOGATO BI• nek panasza van a JlVógysze
ZOTTSAO főérdeme, hogy a rekre. Igéretét valóra la váltia. 
beteglátogatást rendsz.eressé Köszönet érte. 
tette. A vidéki betegeket is AZ EG2SZSf:GUGYI ALBI• 
meglátogatják. Nem 5--6 főből ZOTTSAG Domonkos Arpád· 
álló beteglátogató gárdánk van, né vezetésével végez Jó mun• 
hanem lényegében minden kát. A dol1ozókat érdek16 
szervezett munkás kötelsségé- egészségW(Yi előadásokat rend
nek tartja, hogy részt vállal• sz.eresen megtartják. Naii:Yréazt 
jon ebből a feladatból. az alblzottsá1 érdeme az üze. 

Egy példa. Caabli LaJo• moz
donyvez.ető rendsz.eresen Iá to
ga tta Kocsi$ Istvánt, akinek lá
bát érszűkület miatt amputál
ták. A beteglátogató tájékoztat
ta a szakszervezeti bizottságot 
a beteg súlvos anvalti helyze
téről és anélkül. hogy Kocaia 
elvtárs segéJvt kért volna a 
szakszervezeti bizottság 500 fo
rintot utalt ki részére és besze
rezte a téli tűzelőléL 

Az emberek közelebb kerül· 
tek egymáshoz. Természetesen 
ez nem ment el!Yik napról a 
másikra. Amikor egy-eii;v meii:
gyógyult munkatársunk meg
köszönte a szakszervez.eti bi
zottság gondoskodását. meg-

mi konyha átéi>ftése. rendl;>é
hozása. A üzemazemléken 
rendszeresen részt vesznek és 
az észlelt hiá11Yossá1ok mei
szüntetéséért következetesen 
harcolnak. 

Amit lehet elintéznek saját 
hatáskörükben. de ha azQklé
ges Igénybe veszik a társada
lombiztosítási tanács, llletvé a 
szakszervezeti blzottsáa se«ft
ségét. Az albizottsá1 és a:& 
üzemorvos érdeme. hogy a böl· 
csőde kvarclámoával 1azdaao,
dott és ezt a Nlt6ház !Pari ta
nulói Is rendszeresen !JténYbe 
vehetik. 

Béb&! Iatv4n szb-tltkir 
Hatvan fth. 



.. 

Július 12. : vasutas, közlekedési 

és postás ifjúsági találkozó Balatonalmádiban 
Az elnökség mellett működő ifjúsági tanácsadó biwtt

llág kezdeményezésére a hagyományos vasutas ifjúsági talál

kozó helyeU az Idén első ízben kerül megrendezésre a vas
utas, köüekedésl és postás fiatalok találkozója. A találkozót, 

amelyea mintegy 9000 fiatal részvételére lehet számítani, a 

tanáesadó bizotiság a KISZ-Szel közösen szervezi. 

Az Ifjúsági találkozó részletes műsorát la.punk július 1-i 

11.Bámában közöljük. 

T akaiékos fiatalok 
A szombathelVi fűtőház 

kiszi3tái már a múlt esztendő
ben is dicséretes eredményeket 
értek el a takarékossági moz
galomban. Az igazgatóság terü
let.én levő KISZ-szervezetek 
takarékOIS&ági versenyében 
csak a celldömölki fűtőház fia
taljai előzték meg őket. 

A szombathelyi fiatalok az 
idén még nagyobb gondot for
dítanak a takaré'kossá.gra. 
Eredményeik máris biztatóak. 
Aprilis 30-ig köze} 200 ezer fo
rint értékű fűtőanyagot takarí
tottak meg. A mozdonyok javí
tásához majdnem 100 ezer fo
rinttal kevesebbet használtak 
fel az elöiránywtt összegnél. 
több mint 50 ezer forint értékű 
?as.. és fémhulladékot gyűjtöt-
1ek. Az elfogadott újításokból 

eredő megtakarítás összege is 
megközelíti a 150 ezer forin
tot. 

Négy hónap alatt tehát 
mintegy félmlllió forintot 

&akarUottak meg. 

A kaposvári fútőhdzban is 
eredményesen dolgoznak a fia
talok. Az év első negyedében 
az ifik hibájából egyetlen eset
ben sem fordult elő vonatké
sés. Példás volt a mozdonyok 
karbantartása is. A kiszisták 
kevesebb szén felhasználásá
val 19 662, hulladékvas gyűj
tésből 8069, egyéb anyagok 
megtakarításából pedig 6500, 

az e)s6 negyedévben össze
sen 34 ezer forintot taka

rítottak meg. 

Köszöntiük a bainokokat 
Ha v<1kl.kl rendszeresen olvassa 

,a hazai sportsaJtót, úgyszólván 
minden számában találkozik vas
utas sportolók nevével. Nem ritka 
eset. amikor sportolóink orszá
gos bajnokságokon nyerik el a 
bajnoki elmei, émek el Jó heolye-

;::�V,,"J{ 
a

h�i!!t
tt 

d����,:; 
11emcaa.k a v.asutes szlnel,onek, 

hanem az egyetemes magyar 
sportnak Is. 

A körelműltb&rl " férfi törv!
vásban. a férfi aszt,e.!ltenlsz csa
patbajnokságban és az lljonc vl
zllabda-ba}nokságban nyertek 
bajnokságot versenyzőink. Az 
alábbJ.aikban űjdonsült baJnok>aln• 
kat szeretnénk bemutatni az ol
vasóknak. 

Magyatország 1959. évi férfi tórvívó-bajnob : Kamuti Jenó 

A v......, Pasaréti űtl vivőt..-. szinte kOlön V<>r""'1yt v!vott e 
1111ében rendezett 1959. é,i tér-Cl bajnoki clmért. Végeredményben t6rbajnokságon 32 v!vó ' lépett ez a sorrend elakult "l: t>a•-k: pástra. A BVSC kl.tünl> vlvÓI a "' r-
i!Ontőben. !s megállták helyüket. '<arnUtf Jen!S, 2. CzvlkoVSl<ky fe. 
K,a,muU J., Czvlkovszky és Pap renc, 3. Pap Csaba. 

Harmadszor nyert bajnokságot a Vasútépítók asztalitenisz-csapata 

A1, idén újból a V""11tépltők
Jlp. Vörös Meteor =ngadón dőlt 
cl ra.zi aszt•alitenJsz NB I-ben a 
bajnokság oorsa. VaJoo a rtala
lokból álló Vasútépltök a2> ldén 
meg tudj.a-e Ismételni tavalyi bra
vűrját, a Mpa&Zltaltabb játék<>
sokból áo'ldó Vörös Meteor ellen? 
- taláJg,a,tták e szakemberek, ez 
utolsó forduló <'lőtt. 

Sikerült megismételni. A Vasút
épltők csapata 1 1  :5 arányú g,yő
""lmével megérdemelten szerezte 

meg Immár harmadszar - veret
lenül - a bajnoki clmet. A sors
döntő mérkőzésen Berc:olk 4, Bu• 
bony! 4, Rózsás 2 és Biró l győ
zelmet szerzett. A hétfordulós 
bajnokság sorát, helyet kapott a 
osapalban FantUS2l Is, A Játéko
sok te!Jesltményét vizsgálva a 
leqJobb eredményt Berczik érte 
el. Kót ve�eséqtöl eltekintve va-
1.an,ennyl mé•cközés« meqnyerbe. 
Berczik után Bubonyl, Rózsás, 
F.antusz és Biró „ sorre-nd, 

A BVSC legifjabb vízilabdázói is nretlenül nyerték 
az újonc-bajnokságot 

Laky Károly edző ,az Idén há
rom csapatot nevezett az újonc 
v[2lilabd,a-baJnokságba. A csapa
tok a várakozásnak megfelelően 
szerepeltek. Az első csapat ve
retlenül. 50:8-as gólartmnyal, sor
rendben harmadszor nyerte meg 
veretlenül a bajno!<Bágot. A má
sodik cs,apo.t ölödlk, a harmadik 
pedig a vig-aszd!Jban a második 
helyen végzett. A qyöz,:,. csapat 

taqJal: Szen.te, Gyer5 1, Gyer6 11, 
Sz.abó, Cslllaq 1 1 1, Petik és To
qyerisk.a. 

Az eredmény "'1sösorban Laky 
Károly edző hoz.záérlö, Jó nevelö 
munkáját dicséri. Olyan eset 
ugyanis ritka a vlz.iilabda törté• 
netében, hogy egy klub legifjabb 
vlzilabdázól egymoo után károm
ewr nyerik meg a.z, űjonc-bajnok
ságot. 

A BVSC i\Jonc „A" csapata. Felső sor: Szabó, Gyer6 cs., Laky edz6, 
Petik, Gyerő z. Alsó sor: Togyerisk&t Szente, Csillag Ill. 

A Szombathelyi Jármüjavltóban szeretik a sportot 
A szombathelyi .Térmlljavítóban ma viszont a természetjárást ked

bvek óta élénk, virágro a sport- velik a legtöbben. 
élet. A& d&emben nemcsa.k beszél- Fokozza a dolgozók sportolási 
ne!< 8 tőmegsportról, hanem a vál- kedvét az ls, hogy nemcsa.k ház.!
lalat vezetői a szakszervezeti bi- vet"Senyeket rendeznek, hanem a 
zottsággal és a IGSZ-szervezettel legjol:>bakból alaJcult csapatok más 
közösen .me,;e 1s teremtik a lehe- üzemekkel 1s összemérik tudásu„ 
tóo;égét. A doI.gozók szlvesen vesz- kat. Tavaly a Mlskolcl .Tármújav!• 
nek r,!szt az üzemi bajnokságokon.

1 

tóval voltak pérosversenyben. Az 
AZ idén h.at sportágban - labda- idén a miskolciak mellett a debre

rúgás, röplabda, asztallteniSz, salck. ceniekkel 1B &zeretnének verse
teke -és természetjárás - mintegy nyezn.l. 
aoo dolgozó sportol. Néhány évvel A VIT Jelvényszerz.5 versenynek 
ezelőtt még a I,abcSa.rúgás hóditott, Is sikere van. 

A VII. VIT-re készülnek 
A vasuta.s KISZ-fiatalok, if

jú.sági bri4,ádok !között i.s ew

Te több az.oknak a száma, akik 
tettekk.2l, eTedmenyeik növe• 
lésével és ajándékoklka.1 ké
sziilnek a közelgő VII. Világ
ifjú.sáqi Találkozóra. 

A z,a,laegerszegi pályafenn
tartási fóMkség KISZ-szerve
i:ete ta,ggyűlésen fo!}ll,aikozo-tt � 
VIT jelentőségével . . A leLkes
hangú tag!lV;ú!.és eredménye: a 
fiatalok !kivétel nélkül vásá
roltak VIT-bélyeget és sors• 
jegyet, tov!föbá elhatározták, 
ho1111 hulladékvasat gyűjtenek 
és az érte kapott össi:eget a 
VIT javára adják, A VII. pá
lyamesteri sza.kaszon dolgozó 
ifjú,s6,g;. brigád ünnepi műsza
kot tart a VIT tiszteletére. 

A szombathelyi vasutas 
KISZ-fiatal<1k ajá.ltdé'lwk ké
szítését vá.lla!ták. 10 darab 
olvnn fényképMbumot szeret
nének a Bécsbe utazó magyar 
kül,döttséghez eljuttatni, amely 

a szombathelyi igazgatósá,g te
rületén dolgozó fiatalok élet
és mu.nka,körü.tményeit mutat
ja be. 

Vasutas KISZ-lakodalom 
• 

A napokban Mislkolcoo Tas
nádi Baláz., gyakornok és 
Tasi Klára személyzeti nyil
vántartó, Budapesten pedig 
Gömböcz Kálmá.n, a Hídépítési 
Főnökség esztergályosa és Fe
renczi TeTéz, a Duna Cipőgyár 

dolgozója fogadott egymásnak 
örök hűséget. 

Miskolcon a kiszlsták és az 
Erkel Ferenc kultúrotthon 
tánccsopol'tja rendezett ünnep
séget a fiatal pár részére. Bu
dapesten a Nyugati-pályaudvar 
KISZ-klubjában tartottak 
nagyszabású lakodalmat a 
KISZ rendezésében. A talpalá
valót az üzemi zenekar szol
gá1tatta. 

A forgalomnál is van jövője 
az újító mozga lomnak 

Az élet azt Igazolja, hogy a 
forgalmi munkakörben is van 

lehetőség újat, ésszerúbbet al
kotni. Szeged állomáson május 
27-ig 17 újítási javaslatot 
nyújtottak be a dolgozók. 

Szabó Pál vonatkísérő, a 
szakvonal újítási megbízottja 
együtt él, együtt érez az újra, 
célszerúbbre törekvő társai
val, hiszen ő maga is élenjár 
ebben a nemes mozgalomban. 
Sok újítása valósult már meg. 
Az állomási swlgálat újítói kö
zött már többször volt orszá
gos első, az igazgatóság terü
letén pedig hosszú idő óta élen 
halad. 

Két dolgozónk országos je
len töségű újítást nyújtott be a 

tartalékok üzemanyag alapJu
taléka és a fajlagos kocsimoz
gatási egységidő teljesítésének 
összhangbahozására. 

A még jobb eredmények ér
dekében a szakszervezeti bi
zottságnak többet kell foglal
koznia a mozgalom népszerű
sítésével. 

A felsőbb szervektől is több 
fegítséget várunk. Sokszor in
dokolatlanul elhúzzák a javas
latok elbírálását. 1958. július 
óta a BVKH IV. osztályától, 
1958. szeptemberétől pedig a 
SZOT-tó! várjuk a választ újí
tási javaslatokra. 

TÓTKA KÁROLY 

Szeged 

·Tagadiunk meg ilyen fuvart 
�ek óta küzdelem folyik a 

I 
séges lwcdkat blztosltani, nem 

gazdaságosabb fuvarozásért. lett volna-e célszenlbb a sala
kocsiparkunk jobb kihasználá- kot a kaposvári vagy esetleg a 
sáért. A jól bevált versenyfor- dombóvári fútőháztól uállíta
mák és munkamódszerek mind ni?-- Nem lehetne megtagadni 
ezt a célt szolgálják. ilyen ;fuvart? 

Bosszantó, hogy amikor a Szilágyi Sándor 
vasutasok zöme egyre gazdasá-
gosabb szállításra törekszik, BVKH. 
előfordulnak olyan esetek - _ ■ • ■ _ 
mintha az ésszerűtlen fuvaro-

7;:;ta�r
dékooan kívánnák be- , EGY KALAP TÖRTÉNETE 

Ime egy példa: Május 23-án, 
óbuda-Gáz1111ár állomáson Ka
posváT rendeltetéssel, az Álla
mi Epítőipari Vállalat címére 
feladták a 304 816. sz. és a 
310 921. sz. kocsikat salakkal. 
A címzett a szállításért 2172 fo
rintot fizetett. A két kocsi 2-
szer 213 km-t futott, kereske
delmi értékkel nem bíró ái:u
val. (Salakot bárhol ingyen ad
nak). 

Jogosan kérdezem, hogy 
amikoT nemzetgazdasági szem
pontból fontos áruk szállításá
hoz is nehezen tudjuk a szűk-

A Hivatalos Lapból 

A mvatalos r.a., tartalmából a 
ezaklszerVéZetl bizottságok és a. 
dolgozók 11gyelmébe ajaulju.k a 
köv�like1..;ket: 

23. számból: 106 324/1959. L/2. e. 
Felvétel a vasutas teehn.1kumok le
velező tagomtára az 1959/1960. Is
kolai évre. 

113 220/1959. I/5. B. Díjszabási 
korlátozás a 802/801 számú „Buda
pest-Bécs-Budapest'� expressz
motorvonaton. 

:U. szllmból: 111 023/1959. 1"3. A, 
Bélyeir.s borlt<>kok gylljth;e. 

Nem most történt. haneM 
máTCÍUS 27-én, a húsvéti 
csúcsfoTgalom idején. Azért 
!rom meg mégi! a történetet, 
meTt úgy éTzem, hogy a di
cséret most sem késő. 

7,05 óra,kor indult vmu1tttnk 
a Keleti-pályaudvarról S<i�o..-
aljaújhely felé. Utközben 
meglátogattam az étkezőko
csit. A kalapomat a fogasra 
akasz�ottam és elfogyasztot
tam egy üveg söTt. A kala
pom I megfeledkeztem és 
csak Sátoraljaújhelyen vettem 
észre, hogy eltűnt. 

Igen ám, de az étkei:őko
csit Miskolcról Ózdra irányí
tották. A foTgalmi szolgálat
tevő sietftt segítségemre. Te
lefonált Ózdra és Lévai Gyu
la főintéző még aznap este a 

megadott címre eljuttatta a 
kalapot. 

Köszönet éTte a vasút dol
gozóinak. 

Domokos Péter 
Btidapest, XVI., Hársfa u. 38. 

FELHÍVÁS 

Felkérem mindazokat, akik 
1943/49-ben Budapest-Ferencvá
ros állomáson, a MAV műszaki 
vonaltlsztvisel61 tanfolyam elö� 
a-doi vaqy hallq.ató1 voltak, hogy 
10 éves találkozónk meqszerve.
zés& érdekében Július 26-lq közöl
jék cimüket és azt, hogy hány 
t6ve,I kivánnal< részt venni a h� 
láJkozón Sziláqyl István, müsz. 
felügyelöve,l, Pft, Fönöl<ség, Baj.a, 
Zenta u. 2. Pos'aflók: 3, 

,,. 
- ltlete kockáztatásával meq• 

�intett egy vasúti szerelvény� a 
biztos pusztulástól V. N. Nisakov 
mozdoayvezetö. A Sz<>Yjetunló 
Legfe,lsö Tanácsának Elnöksége a 
Munka Vörös Zászlórendjével 
tüntette ki e bátor va&Sutasl. 

- 2500 torma .sz,.,et bak.arítot
bak meg ,a szegedi fűtőház moz
donybrlgádjai a kongresszusi 
verseny során. Ez a szénrneny
nylség a CütöháZ tlui.api szükség. 
letét fedezi. 

- Borzalmas v.asútl szeren
csétlenstq történt májusban Kö
zép-Jáván. Eg,y száguldó express:,;. 
von.at kisiklott ée a s=k-adékba 
zuhant. Hirek szerint 185 halálos 
áldozeta. via.n a katasz.tró!áoak. 

- ,.Béke és barátság a sport
barv• címmel !ilmveUtesseJ egy. 
bekötött előadást tartott Honti 
György, e. Magyar Labda.rűgó 
Szövelreg főlltkár,a ,a Vasúti Fö
osztáty kultúr�E:rmében június 
5..:0n ,a KISZ és '"" MSZBT rendt>
zésében. 

- Jelentős társadalmi munká• 
va1 Járultak hozzá a sportpálya 
épltéséhe:o a Gyöngyösi Kltérö
gyártó űV. fiat>al}1i. 

- 2-3000 n6zö befoqadására 
alkalmas szabadtéri színpadot lé• 
tesített a város Klekunhia.lason a 
v.asuta....�za.kszervezet székházá
nak udv<1rán. A 14,8 méteres 
szlnpad épllését, s a vllágltás 
beszerel1!6ét vasutasok végezték. 

- l...e,lkesero ké&zillnek " VIT-re 
a buc:la.pest1 vasutas fiataJok. 
Tervbevelték, hogy baráti talál
kozót rendeznek a Magyarorszá
gon tartó,,,kodó külföldi öszlön
df.J,as eg,yeteml hallgatókkal. A VIT 
tiszteletére hat túlsűlyos von,atot 
lndlt.anak. · 

- Slntörést fedezellt fel Gyoma 
és N,agyl,apos kö:wlt Hegedüa 
Menyhért gyomai 92l1ibadn,apos 
váltókerolő. Gyors Intézkedése 
következtébe.'l a Budapestről ér
kező nemzetköz.t gyorsvonat 
mlndössza 30 perces késéssel ér
kezett meg BékéSCBabára. 

- FennAllásának 1 0, •vfordu
lóját ünneP"'lte a kecskeméti MAY 
énekkar. Preklasszikus, klasszi
kus. romantikus, modern művek, 
magy.ar és szomiszédnépek dale.f, 
va!amtnt tnm.:gdo.lok 1s !elcsen„ 
dültek a Jubileumi ha.ngveree
nyen.. 
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- Több mint száz technikue 
és mérnök vett részt ,a Kö"1eke
dés- ée Kö2>lekedésépitéstudomii
nyl Egyesület SZiOmbatbelyl m.er
vezete ma=�ki továbbképzö elö
adHss.oroz.atán. Az [vesftett kHé• 
1·ökről Ne-mesd! &l"vin docens, a 
rugalms,a �!nleerő,ltés g•..z,ooságl 
eWnyeirbi Kerkapoly Endre ad
junktus, a héz.agnélkül! feléplt
mény gépesftésl lehetóségelrll! 
Unyi Béla masZ<lk.l röta.náncsoa 
rortott el&adilst. 

- Büfét lt-tesített az uta„llímS 
- lgéretéhez híven - a Land0 
ler Jenő Jörmüjavitóban. 

- Jólsikerillt békeqyQhist ren
dezett a Ke letl pályaudvar p6rt
blzottsága és békeblzotts;\q.a & 
békemozgalom l 0, évfordulója al
kalmából június 4-én. A több 
mint 400 rés�vevö lelkesen fog
lalt .Ulást a Szovjetunió v":r.ette 
béketábor politikája melletL A 
gvülést kultúrműsor követte. . ltrdeklödé5sel hallqatUlc 
meq a BVKH dolqozól Júniu■ 
l�-en Sülö Oltó elvtársnak, a 
Társadalmi Szemle külpolitikai 
rovatvezetőjének előadását aa 
idösze,·ü nemzetközi kérdésekről. * 

Lakáscsere 
Elcserélném 3 szobás, ket'o 

tes, olesóbél'ú 1:zolgálatl lakáso,. 
mai 3-4 szobás magánlakásra 
belterületen, ,·agy Budán. l!:rdek• 
lődnl lehet: öv,. Büki LaJo!>UénéJ, 
Bp„ VI„ Lehel u. 3,, fsz. 5. sz. 
alatt, 18 óra után_ 

- Eqy szob3 félkomfortos, havt 
1600 rorlnt Jövedelma hnz!cl• 
ügyelöségem elcserélném egy
swba komfortosra. Családi okok; 
miatt sürg<!s. Cfm: Bp., X., Ku, 
iozsvári u. 39/ ,Ja .• f:,,;., 46. 

� 

A szerkesztőség Uzeni 
Spányik László Alpk. Két 

gyermek utá.'l a családi pótlék 
felemelésére egyelőre lehetöség 
n incs. Felesége házastársi pótlé
kot csak akkor kaphat. ha a:o SS. 
életévét betö!U. Szwtqáll lstvh 
Gyöngyös. H-a a rérJ és feleség I• 
dolgozik és mindkettő a nyug
díjra jogo.sltó kort és szolgálati 
Időt elérte, nyugd!Jukat függetle
n ül a másik nyugellátásálól foiyó
slMn l kell. 

Sz,abó Gyula Budape,s,t. Szlll<IC 
Sándor sz,qed, Lándor Ernő Bu
dapest, Szobony„ László va1c. 
Szllágyi Sándor Budapest, Grls
cslk János Miskolc, Rókoasl lstvin 
Hatvan,. Leveleiket lapunk enya
gáho:o relhaswá!Juk. 

Tóth István Pillscsaaba, Boqnál' 
Károly Tapolca. Panaszukat meg
v!:r.sgá!Juk. Behán Rózsa Kazlnc
barel!<a, Tótl<a, K,koly S:raqed. 
Leveleiket helyszüke miau nooa 
tudjuk közölni. 

Fotópályáz ati felhívás 
A Magyar Szovjet Baráti Társaság Országos Titkársága s 

a Magyar Fotóművészek Szövetsége országos fénykép-pályázatot 
hírdet. 

Beküldhető: minden olyan kép, amely a magyar és a szov• 
jet nép barátságát feje:zJ.i ki; 

amely hazánk felszabadításának állít emléket; 
amely a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcso

latokat fejezi ki; 
valamint a szovjetunióbeli utazások alkalmával készíiett 

felvételek. 
Minden résztvevő 5 d'b 18x24 cm méretű, fekete-fehér, vagy 

színes (nem színezett) képpel pályáz!hat. A képeken fel kell 
tüntetni a beküld,ö nevét és pon tos címét. 

A pályázat beküldésének határideje: 1959. szeptembeT S. 

A beküldött képeket biwttság bírálja felül. A biwttság 
által megfelelőnek tartott képek\)91 november hónapban me
gyei, kerületi és nagyüzemi kiállításokat rendezünk; kiállítá
sonkénit a l�obb kép 500.- Ft jutaJomban részesül. a máso
di:k és harm.adiÍ'k helyezett oklevelet kap. 

A bekiL!dés helye: Vidéken: az MSZBT megyei titkársága, 
Budapesten: VII., Gorkij-faso,_. 45. Magyar Szovjet Barátság 
Háza. A megyei, kerületi és nagyüzemi kiállításokon bemuta
tott képekből 1960. év elején Budapesten kiállítást rendezünk, 
ezek közül a legkifejezoob alkotásokat díjazzuk. 

Díjak: 1 db első díj 3000 Ft, vagy a Szovjetunióba társas
utazás; 

1 db második díj 1500 Ft; 
2 db harmadik díj 500-500 Ft. 

Erenkívül 3 képet oklevéllel tüntetünk ki. 

MSZBT Titkársága. 

25. számból: lU 633/1959. 1/8. F. 
Elismerés és jutalmazás a személy
szállltó vonato.k rnenetren<lszerú 
közlekedéséert. 

-,· 

E S SZEL . . •  A RÁK Ó C Z I  UT O N  
111 733/1959. I/�. A. A „Szállás

helyek igénybevételének és hasz
ná-J.ati díjának szabályozása" tb. 
megjelent rendelet ki\)észltése. 

113 576/1959, I/3. A . .Telenlétl, el
távozás!, laktanya- és vendégszo
ba ha=nálati könyvek vezetése. 

Nem hivatalos rész. �esftés a 
Vasutas Biztosító Egyesillet tagjai 
rés7.ére, tanulógyermekek ösztön
díja stb. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szer keszi!: Gulyás .Tánoo. 
Felel'5s kiadó: Vasutasok Lapja 

Szakszervezete elnök.ié2'e. 
Sze�ztllsél!: Budape<1,t. VI., 

Benczur u. 41. 
Terjeszti: a Néoszava Lapk.Jadö 

Vállalat. 
Budapest. vrr„ Rálcóczl út s. 

Sz.tk.ra La-pnyomda 
F. v. : Kulcsár Mihály, 

- Aruld már el, hogyan tud.sz enny; szenet 
megtakarítani? 

- Nézd, én gyenge lkis ember vagyok, Mm 
tudok annyít Tátüzelni, ezért mindig a feje
met használom. 

- NéZd papa. itt vannak a zetétes mozdo

nyok! 

(Pusz"-1 Pál rajza> 
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Nyári utazás 
A sinek mellett széles aranytáblák: 
a Júliusi mezők ringanak. 
A hegyoldalon kötözik az árpát, 
de lejjebb a gép má.r búzát arot. 

Kúszik a hegyre a rossz makadám-út. 
Bizony már ja,vítani kellene. 
Lovaka,t hajt egy legény, gyors a lábuk, 
s pattogva haJLik az ostOT nyele. 

� � � � � � � � 
--------------------------------------------------- �  
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Emberek, tájak; egy országrészen át 
mennyi szépséget láthat itt a szem! 
Szalad a vonat; s a fülkém ablakát 
tehúzam, hogy 'l kép tisztább legyen. 

-------------------------------------------------------- � 
Ára 40 fillér 1959. JúLIUS 3. � 

Olyan ez a tá.j, mint egy aronymetszet. 
A völgyból lomb-galléros kis falu. 
tűnik eló; a dombon építkeznek. 

UI. f:VFOLYAl\f, 13. SZAM. 
� � � � � � � � � 
1í, � � 
� 
� 

f;get a déli nap, tií.zsugarú. 

Gyárkémény füstöl, - Hazám f{l1J �da,gszik, 
és tapasztaltabb lesz az ember is, 
és termővé lesz az anyag, a vad szik, 
s ha kérjük, a gép talán felel is. 

Szalad 11. gyOTs - az idő-végtelenbe -, 
fehér sOTompók. jelzik az utat, 

Biztató eredmények 

o lerencv6rosi fútóh6zn6/ 
Helytállnak a balassagyarmatiak 

� � � 
� � 
� 

s mintha csak tíz-húsz kilométer lenne, 
a sikról má-r látom a falumat • . •  

F&zekas L&joa 

A ferencvárosi fűtőh.ázná.l a 
bizalmiaktól a vezetőségi tago
kig mindenki szívügyének tart
ja, hogy a versenyben egyetlen 
pillanatra se álljon be lanyhu
lás. 

Legfőbb eszköznek a dolgo
zók meggyőzését tartják. Jó
részt ennek köSZönhető, hgy az 
év eleje óta egyenletesen fel
felé ív-el a telje,sítmény. 

A déli órákban csend és I mintaszolgálati hely címet is 
nyugalom honol a balassagyar_ megszerezték az állomás dol
mati állomáson. Az a néhány gozói. Eredményesen dolgoztak 
utas, aki a kora délutáni vona- a második félévben is. Az él
tokra várakozik, a peronon, üzem szintet ismét sikerült 
azaz a rózsaliget padjain élve- teljesíteniük, a bizottság azon
zi a melegen tűző júniusi na- ban „csak" vezérigazgatói di
pot, Igen, a rózsaligetben. Az cséretre és jutalomra javasol
alacsony, földszintes felvételi ta őket. 
épület előterében és környé- No, de nézzük meg, hol tarkén ugyanis olyan parkot, ró- tanak most? Sikerül-e kiharzsaligetet varázsoltak az állo- colniuk 1959 első felében is az Az első öt hónap göngyölített más dolgozói, amelyhez hason- élüzem címet? �redménye szerint remény van lót alig találni, _ Szeretnénk _ válaszolta 

f°7J����";: cím �lnyer

gt

ésé
k
re. ,,!:_ A gyarmatiak azonban nem- Bódi László vezénylőtiszt, a Uwm,.u=l a szerune a ar,.,,,, k áll . . 

'tá , 112,7, a gazda•ágos mowony- csa az omas csmos1 sa- távol levő állomásfőnök he-
felhasmálás 111.l, a fajh1g'J6 ban, hanem a m�_nka frontJán lyettese. - Az elmúlt hóna
kocsimowítá.si egységidő 106,l :-- a kongr_e_sszus, ve'?.enyben pokban tel;esítettük, sőt egyes 
százalékos. Az időszakos moz- is - megállJák a helyuket. tényezőknél túlteljesítettük a 
donyJ·a 1'tás te t 100 < • 1 tervet. Remél;ük - ha valami V rve ,zaza-

u••ból ,1
.. 

•� lékra teljesíteltik. J az E urem Cl11n;u -rendkívüli eseménu közbe nem 

\ 

jön -, ;úniusban is teljesítjük. 
Cseke Imre Mint ismeretes, 1958 első fe- Májusban például a kocsitar-

Budapest-Ferencváros lében az élüzem cím mellett a tózkodásban 105, a kocSiki-
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111m11111 használá.sban 107, a kocsimoz

gatásban pedig 110 százalékos 
eredményt értünk el. 

A vonatkísérők és a kocsi
rendezők versenyében is szép 
eredmények születnek. A ko
csirendezőknél június l-től 10-
ig a Murá.nvt-Adam brigád 
118 s;iázalékot ért eL 

Szigoníaft irködnek a verseny 
tisztasága felett 

A pártkongresszus tiszteleté
re kibontakozó egészséges v:er
senymozgalomban részt vevők 
közül egyesek csalással, hely-

telen adatszolgáltatással Igye
keztek jó helyezést elérni. A 
csalás nem sikerült, mert a 
szakvonali vezetők, a párt- és 
a szakszervezeti bizottság 
együttesen őrködik a verseny 
tisztasága felett. S azokat, akik 
csalnak, nyomban kizárják a 
versenyből. 

Igy járt az a három dolgozó 
is, aki a közelmúltban megha
misította a teljesítménynaplót. 

A fütöház sem akar lemaradni 

Tóth III. János Kossuth
díjas mozdonyvezető, fűtőház
főnök irányításával a vontatá
si dolgozók is arra töreksze
nek, hogy teljesítsék az él
üzem szint követelményeit, és 
a pártkongresszus tiszteletére 
tett vállalásukat. 

Eredményeik biztatóak. Má
jusban a fűtőház dolgozói az 
önköltség csökkentésében 118,1 
százalékos eredményt értek el, 
a szolgálati órák számát 5,2 

százalékkal csökkentették, 
hogy csak két példát említ
sünk. Színesfém-, vas- és önt
vényfélék gazdaságos felhasz
nálásával 5958 forintot takarí
tottak meg. 

Befejezésül még annyit: ör
vendetes, hogy mind az állo
más, mind a fűtőház szakszer
vezeti bizottságának - mind
két szolgálati helyen 100 szá
zalékos a szervezettség - nagy 
része van az eredményekben. 

Kéis§eres ün nepünh 
lesJJS•e a va'su ta'Sna'p ? 

ltép a Tilskevir környékén folyó bosszllslnes vágányfekletésról, A 360 

Dtéter hosszú sínek lefektetése elóh H méteres szakaszokban, sin• 
szilakkal összefogva előre elhelyezik a vasbeton-aljakat. 

(MTI Foto, Lajos György felv.) 

Az igazgatóságok egymás közti versenye 
A maJus havi eredmények gok szorosan felzárkóztak egy

alapján az igazgatóságok he- más mellé. Az első és ötödik 
l)•ezési sorrendje és teljesítmé- helyezett között mindössze 1,25 

nYe a Irovetkew: százalék eltérés van. A buda-
Helyezési Tárgyhavi pesti és a szombathelyi igaz-
rorrend pontérték gatóság helyezését - mivel 

1.  Budapest 1 16,5 azonos pontszámot értek el -
2. Szombathely 116,5 ;,.z üzemeltetési önköltség ala-
3. Pé<:s 116 kulása döntötte el. 
4. Debrecen 1 15.5 Megállapítható te!hát, hogy 
5. Szeged 1 15 

\
az igazgatóságok teljesitmé-

6. Miskolc 108,5 n}·ei állandóan javulnak és ez 
A'május havi eredmények azt jó hatássai van a vasút egész 

mutatják, hogy az igazgatósá- munkájára. 

Hétköznapok hősei 
Két kiváló eredménnyel di- 1 csökkentse a késést. Fáradozá

csekedhetnek a szombathelyi suk nem volt hiábavaló. Szom
f iltőhdz dolgozói. Június 17-én bathelyre mindössze 20 perc 
az 1812. sz. személyvonat föld- késéssel érkeztek. 
CSU6Zamlás miatt hosszabb Az 1811-es Devecserben várt 
ideig állni kényszerült Érd kö- az 1812-esre, s csak 40 perces 
zelében. A pályatest rendbeho- késéssel indulhatott Szék,esfe
zúsa után 92 perces késéssel hérvá.rra, de oda már menet
érkezett a vonat Szék,esfehér- rend szerint érkezett. A moz-
várra. dony személyzete Haragos lm-

A mozdonyS?.emélyzet re főmozdonyvezető, Boglár 

Ki$s László főmozdonyvezető, Lőrinc és Fehér István fűtő 
Tóth Lá.szló ls Szemes Viszló volt. Mindkét brigád dicséretet 
fiit/5 - minden erejét össze- érdemel. 
izedle, hogy amennyire lehet Horvá.th Ferenc 

A várpalotaiak a kongresz
szusi versenu jelentős állo
másánaJc tekintik a vasutas
napot. Megélénkült, szorossá. 
vált a brigádok közötti ver
senu. A három brigád � j-fej 
mellett halad. Az igazgatóság 
III. csoportú állomásainak. ver
senuében áprilisban és május
ban az elsó helyen végeztünk. 

Rendkívüli termelési tanács
kozáson Ú{}lf döntött az állo
más kollektívája, hogu július
ban ünnepi műszakot tartunk 
a vasutasnap tiszteletére. A 
KISZ-szervezet a g11őztes bri
gádnak vándorzászlót adomá
nuoz. 

Csöklient 

u átfutási idő Szolnokon 

A közelmúltban hirt adtunk 
arról, hogy a Szolnoki Jármű
javító kocsío.szt.í.Jya rátért a 
s-z'ilagszerű javításra. Az új 
mócLs.zer és a dolgozók vetél
kedése a kongresszusi verseny
ben azt eredményezte, hogy 
csökkent a kocsik átfutási ide
j,?. Az élen Lendvai Istt·án 14 
tagú brgá,dja halad. Májusban 
- bár nehézségekkel küwöt
tek - 184 teherkocsit adtak ki. 

Ez alatt a bádogowk 100 táb
la OH bádog,myagot használ
tak fel és 16 M. socozatú koc it 
készítettek el annak ellené,s?, 
hO!!V ez a típus igényli a leg
több munkát. A 6?ekrény-laka.. 
t::..srészleg is nehéz felad.atakat 
c!d meg, ennek ellenére telje
sítik az ETI tervet. 

Cseh Zoltán 
Szolnok 

A na1111 vetélkedés egui.k 
célja, hog11 az állomás eln11er
;e az élüzem címet, s kettős 
ünnepünk leguen a 1--a.sutas
nap. Az sem közömbös, hog11 
�edves vendégeket vá.ru.nk 
Várpalotára. Több éves barát
ság fűz bennünket a csehszlo
vák K-remnica állomás dolgo
zóihoz. Mi má.r többször jár
tunk náluk, s most örülnénk, 
ha viszonozhatnánk a vendég
látást. Bizonuá.ro nag11 !enne 
az öröm, ha a vendégek él
üzemvatáson is -részt vehet
nének. 

Varg& József 
Várpalota 

3000 forint 

a legjobbaknak 

Fontos tennivalók háru.ltak 
a megválasztott szakszen·ezeti 
bizottságra a Szolnoki Rako
dási Főnökségen is. Vezetőségi 
úlésen többször foglalkoztunk 
a kongresszusi verseny helyze
tével, az aktivá.knak feladato
kat szabtunk. A munka ered
ménuességét igazolja, hogy 
májusban a rakodási fönöksé
gek ver,enyében az elsö helyen 
végeztünk, s ezért 3000 forint 
jutalmat kaptak a legjobb dol
gozók. 

A vezetőségválasztó taggyü.
lés határozata alapján foglal
koztunk a tagszervezéssel is. 
A meggyözó, felvilágosító szó 
nem veszett kárba: fónöksé
günkön a szervezettség jelenleg 
97,8 százalékos. Nincs problé
ma az osztá.luos tagdíjfizetés
sel sem. 

Zsigmond János 
Szolnolc 

-�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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Nemzetközi Vasutas Eszperantó Kongresszus linzhen 
A Nemzetközi Vasutas Esz

perantó Szövetség május 9-16 
között Linzben Tendezte 11.  
kongresszusát, amelyen 17 
európai állam vasutas küldöt
tei vettek részt, összesen 490-
en. A magyar vasutas eszpe
rantistákat az Országos Eszpe
rantó Tanács Vasutas Szakosz
tálya küldöttei képviselték. 

A kongresszus a magyar vas
utasokat is érintő nyelvi és 
szakmai kérdéseket tárgyalt. 
többek között szó volt a me
netrendi, idegenforgalmi és 
egyéb tájékoztató kiadványok 
eszperantó nyelvű kiadásáról. 
(Megemlítjük, hogy például a 
lengyel, német, jugoszláv vas
utak a menetrend magyarázó 
szövegét már eszperantó nyel
ven is közlik és csaknem min
den európai állam adott ki 
prospektust, propaganda anya
got ezen a nemzetközi nyel
ven.) 

A kongresszus tárgyalásain 
kizárólag az eszperantó nyel
vet használta. Az összejövetel, 
mint-az eszperantó nyelv gya
korlati alkalmazásának egyik 
reprezentatív színtere, a nem
zetek közötti kulturális kap
csolat erősítését, a békemozga0 

lom céljait is szolgálta. A len
gyel, bolgár és magyar küldöt
t€k megbecsült tagjai voltak 
a találkozónak. 

Az Internacia Federaclo Es
perantista Fervojista, vagyis a 
J'lemzetközi Vasutas Eszperan
tó Szövetség évente más-más 
országban rendezi kongresszu
sát. 

Az illetékesek hO'ZZiJá'IU
lasával & magyar küldött-

ség javaslatot tett &rra., 
hogy 1962-ben & 14.. kong• 
resszust Budapesten ren• 

dezzék. 
:t:rdekes megemlíteni, hogy a 
belga vasutak és eszperantó 
szervek szintén vállalták az 
1962. évi kon;resszus rendezé
sét. A magyar javaslat fogad
tatását látva azonban, a belga 
küldött is úgy nyilatkozott, 
hogy a magyar javaslatot tá
mogatja. 

A magyar vasutas eszperan• 
tistákra hárul az a megtisztelő 
feladat. hogy a 14. kongresszus 
megrendezésével tovább mé
lyítse a kapcsolatokat a kül
földi vasutas szervekkel, és 
ezyidejúleg bemutassa a kong
resszus részvevőinek a szocia• 
!izmus építésében elért ered
ményeinket, ily módon is szol
gálva a népek közötti barát�ág 
és béke ügyét. . 

Dr. Bácskai István, 
a magyar küldöttség tagi� 

FELHÍVÁS 

A szakszervezet kultúrneve
lési osztálya felhívja a képző
művészeti körök tagjait, a kép
zőművészettel foglalkozó vas
utasokat, nyugdíjasokat és 
azok hozzátartozóit, hogy aki<k 
műveikkel a IX. Országos Vas
utas Képzőművészeti Kiállítá
son részt akarnak venni, alko
tásaiikat auE(usztus 3-án 12 
tráig adják át a kiállító he
lyiségben, Bp. VI., Népköztár
saság útja 69, 

Jó eredmények a Nyiregyházi 
Pályafenntartási Főnökségnél 

Megértésre talált a N11íregy
házi Pá.l11afenntartási Főnökség 
felhívása a dolgozók között. A 
felhívás arra kérte a a mun
kásokat é,: vezetőket, hogy a 
párt március 6-i határozal.1-
nak végrehajtását segítve, az 
év végén. a tervek legfonto
sabb mutatóinál érjék el az 
1960-as évre tervezett szintet. 

A II. negyedévi termelési 
tanácskozúsokon a dolgozók 
megvitatták és Ya!lallák az 
igazgatóság és a főnökségi 
irány:!J.vek teljesítését, sőt né-

hány pályamesteri szakasz -
figyelembevéve a helyi sajá
tosságokat -. különvállalást is 
tett. 

A kongresszusi 1'ersen111>e11 
má,· eddig is kiemeLkedő telje• 
sítményt n11újtott a IV. pálya• 
mesteri szakasz. Vállalták, 
hogy a N11írbogdán11-Deme
cse r közötti térkközőrhely épí• 
tését június 30. helyett június 
15-re befejezik. A dolgozók 
nagyszerű munkalendületét 
igazolja, hogy a munka június 
12-re elkészült. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Ismeretes, hogy az Idén véglecesen befejeződött I\tagyarorsúson a 
gőzmozdonyg·yártás. A Jövöben a meglevö mozdonyok javításával mlir 
nagyobb feladat hántl a jármüjavftókra, tekintve, b�y egyes alkat
részeket is itt kell gyirtani. A mozdonyok hengereit eddig a MA v AG• 
ban öntötték, ott . tört_ént .a megmunkálástfk is. Ezt a munk,t a Jöv6• 
ben a Landler JarmuJ��!�

k
��jzl�;e:r1sz�ár épül az úJ ben1er. 

(Folo Dorozsmai lslvAn feh,) 
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Legfontosabb teendőink a választások után 
A szakszervezeti választások 

töpasztalatainak értékelése 
után a szegedi területi bizott
ság meghatározta azokat a 
tennivalókat, amelyek végre
.hajtásával a szakszervezet te
,vékenységét tovább fokozhat.juk. Fontos feladatunknak te
kintjük, hogy a választások 
idején a szakszervezeti mun
kában tapasztalt lendületet a 
kongresszusi versenyvállalások 
teljesítésének elősegítésére fel
!u,sználj uk, 

Nagyebh iinálléságot 
az alapszenezetéknek . 

. Gondot fordítunk a munka
fegyelem tovább szilárdítására 
és a gazdaságosság előtérbe 
helyezésére. Ennek érdekében 
odahatunk, hogy a szakszerve-

zeti blzottságainknál tovább 
javuljon az agitációs, politikai 
nevelőmunka. 

Célunk a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek állandó 
javítása, a törvényesség be
tartása és betartatása. Hogy 
ilyen tekintetben is előre ha
Jadhassunk, még nagyobb ön
állóságra neveljük, céltudato
sabbá, tervszerűbbé tesszük az 
SZB-k munkáját. Rendszere
sebbé tesszük a személyes el
lenőrzést és segítségadást. En
nek biztosítására - mint a 
választások idején - a nem 
függetlenített választmányi -
és TB-tagokat. valamint a 
szakszervezeti tapasztalattal 
i·endelkező társadalmi mun
katársakat továl>b aktivizáljuk, 
támaszkodunk segítségükre. 

A kalu�at terilletl lJugylnovszkl mozdonygyár 6j, 1.0 lóer6s tolat� 
mozdonYa. AZ új típusú, hidromechanikus seb�s�égváltókkal ellá.tott , 

mo7A.ony t,fi tonná,,a1 könnyebb az. azonos tipll;_S�nál, ü�emelt�tése �é
nyelmesebb és biztooságosab� A mo�dony,.. tav1rinyita.ss.al � vezet
hető A mozdonyvezetö fülkeJét zaJsz1getelo bere.ndezésse1 lattáx el. 
Szllksq esetén egy moz.donyvezetö vezethet két össekapcsolt gépel, 

(MTI Folo) 

A társadalmi tulajdon védelméről 
A szocialista embertípus követésre méltó jellemvonása az 

egyéni és a közösségi érdek öss.�függ�é�ek helyes értelme
zése a társadalmi tulajdon feletti eber orkodés. 

Szocializmust építő ors,iágunkban egyre több azoknak 
a száma, akik sajátjukként vigyázzák a közösség va

gyonát. 
'A múlt káros csökevényeként azonban még sokakban él az 
önzés, harácsolasi vágyuk kielégítésére való törekvés. .. .. 

Az ellenforradalom különösen utat nyitot� a . kozosseg 
javaira töröknek. Az olyan józa� gondolkodásu, nepvagyon,t 

féltőknek a szava is elveszett a kaoozban, akik korábban meg
filljt parancsoltak az enyves kezűeknek, a közösség; tulajdon 
elherdálóinak. 

A választások időszakában 

I 

Mindennapos feladatnak te
nagy volt a fellendülés a szer- kintjük a bizalmiak oktatását. 
vezettség emelését és a tagdíj- nevelését, hogy valóban a bi
·fizetési készség növelését il- zalmiak tevékenysége váljon a 
letően. Ezt tovább fokozzuk. szakszervezeti munka gerincé-

Az iraki vasutasszakszervezet II. bngresszusáril 'Vé. A III. országos bizalmita-
Az íjonAan választottak altatása -nácskozás irányelvei szerint 

,növeljük a felelősségérzetet a 
,l;iizalmimunka iránt a szak
-szervezeti bizottságoknál is. 
Jövőben az eddiginél több bi-
23.lmiértekezleten részt \'e
szünk, azokon konkrét elvi és 
-gyakorlati segítséget adunk. 
<Esetenként felülvizsgáljuk egy
egy szaksze1-vezeti bizottság
nál ·  a bizalmiakkal való fog
lalkozá&t. Ezt a területi bizott
ság ülésén is tárgyaljuk. 

Irakban eddig több mint 30 A gazdasági kérdések tál"-
A szakszervezeti munka 

színvonalának javítása érde-
0kében fontos feladatunknak 
tekintjük az első ízben funk
cióba került SZB-titkárok: és 
egyéb reszortosok rendszeres 
,segítését és oktatását. Már az 
első lépcsőben ütemezett vá
lasztások befejezése után cso
mópontonként megbeszélést 
tartottunk a titkárokkal, illet
ve az elnökökkel. Az értekez
let tapasztalatcsere-lehetősé
get is jelentett az újonnan 
funkcióba kerülteknek. Ezt a 
módszert tovább folytatjuk. 
Hasonlóan kívánunk foglalkoz
ni valamennyi reszortfelelős
sel. 

Nagy fontosságot tulajdoní
tunk a választások idején a 
pártszervezetek és gazdaságve
zetők részéről megnyilvánuló 
segítségadás továbbvitelének 
és a kapcsolatok erősítésének. 

szakszervezet kapott műkö- gyalásakor a szónokok em
dési engedélyt. Többségük. a lé1'eztettek a régi rezsim áit
Kommunista Párt befolyása kos örök.ségére, a munkanél• 
alatt áliva, politikai és gaz- küliségre. A kongresszus ja
dasági szempontból szilárd vaslatot tett a munkanélkü• 
támasza a köztársaságnalc. liség megszüntetésére. Fel• 
Megalakulásuk után konfe- hívta a kormányzat :tigyel-
renciákat, kongresszusokat mét, hogy indítsák meg a 
hívnak össze. Kasszim miniszterelnök által 

'Máius e.lső nap;aiban tar- bejelentett 400 millió diná• 
totta II. Országos K011gresszu- ros házépítési programot. (1 

sát a Vasutas Munká.sok és iraki di-nár=32.87 forint. - A  
Alkalmazottak szakszerveze- szerk.) A kormány a legrövi
te, amely a Jegnagyobb iraki debb időn belül adjon telek• 
szakszervezetek egyike. A könyvet a földhözjuttatottak
gaz.clasági és politikai be:szá- nak. 

A feladatok megoldását úgy 
látjuk lehetségesnek. ha a te

Jölili segítséget a .i1tlaiabak rilleti bizottság munkájának 
színvonalát állandóan emel

molók határozottan a köztár-
1 

A kongresszuson 11 pontból 
saság melletti hűséget fejez- .álló követelést fogalmaztak 
ték ki. meg: 

1) :tpítkezési tervet kell kidolgooni a dol,gozók � .. 
ségleteinek figyelembevételevel. Számba vettük azokat, aki

ket a közeljövőben iskolára 
küldtink. Megkezdtük azok ki
választását is, akiket a TB ál
tal szervezett tanfolyamokra 
irányítunk. 

jük, tervszerűbbé és alaposal>
bá tesszük. 

Szalai István, 
a szegedi területi bizottság 

szervezője 

2) Ha.sonló munkáért és kötelezettségért hasonló bért. 
3) A minimális béreket olyan színVCll(llra emelni, hDfnl 

tisztességes életszínvonalat biztosítson. 
4) A munkások járm:üve'ken való szállításának bízto.ritóal,. 
5) A ml'lnkások szociális biztosítá$ának kiterjesztése. 
6) Lehetöséget teremteni. a technikai fejlődésre, ennek el• 

sajátítására munkásokat küldeni k.ülföl,dre. 

Miért nem javltják meg 
7 J Munkás-klubokat és a munkások gyermelkei résúre óvo

dáloa,t uítrehozni. 
8) A munlaís.ok körében felvenni a harcot a.z írásttldat14n

ság ellen. a hatvani áruraktár tetözetét ? 9) A kórházak számát növebii, egészsé,ges m-u:n1oaikörübmb 
nyeket teremteni a munkahelyeken. A darabári.is forgalom gép

kocsira terelése óta Hatvan 
állomás kereskedelmi :főnök
ségén is megszaporodtak. a 
feladatok. Szinte állandóan 
tele a raktár áruval. 

- Ez nem is volna oa;, hi
szen mi azért va1711unk itt, 

hogy dolgozzunk - így a rak
tár egyik dolgozója. - Na

gyobb baj, hOQ11 .-aktárunk 
nem a legalkalmasabb áruk 
tárolására. Föként azért nem, 
mert ha esil, az eső, a tető 
több helyen is beázik. Ilyen
kor az egész raktár csatasor
ban áll, ho1711 az elázástól 
megvédjük az árut. Ha nap
közben esik, mégcsak sikerül 
valahogy ponyvával letakarni. 
De mi történik, ha. é;szaka 
nyílnak meg az �g csatornái? 
Reggelre úszik a raktár. 

- Ki vállalhat ilyen körül
ményei, között feleU5sséget -OZ 

áruért - szólt közbe egy má
sik dolgozó. - Senki. Persze 
az ellenőrök másképpen véle
kednek. I,egutóbb is a ral..-tár-

nok.ot és a kereskedelmi fönö
köt vonták felelösségre. 

Emellett a raktár pályaud
var felőli oldalán olyan gid
res-gödrös a terep, hogy egy 
ikiadósabb eső után a gépko
csik csak egymást vontatva 
tudnak kikeveredni a helyen
ként tengelyig érő vízből, sár
ból. 

A jogos panasz sajnos nem 
új keletű. A kereskedelmi fő-

10) A munkások részére beszerző s:wvetikezeteket létreham'
hogy olcsó áruhoz jussanak. 

11) Legyenek. függetlenített szakszervezeti fu.nkcioruinu.tok. 
Jelenjen meg szakszervezeti sajtó a munkások számára. 

A szervezett magyar vasutas dolgozók nevél>en kívánjuk, 
hogy az iraki testvérszakszervezet kongres� h?�tt hatá• 
1•ozatok mielőbb valóra váljanak, a szabadságszerető iraki néi, 
boldogulására. 

Megtorló intézkedések 

a mexikói vasutasok ellen 
nökség és a szaks.zervezeri bi- Ez év tavaszán Mexikó két · börtönben van, s enne-k követ• zot

ts
ág m

ár 
szá

mtalan jegyző- legnagyobb vasútvonalán mun- keztében máig sem teljes a 
ikönyvet vett fel a hibákról. kabeszüntetésekre került sor, a forgalo�. A leta:t<>ztatottak 
Ezeket eljuttatták a felsőbb dolgozók bérügyi követelései- szabadlabra helye� ��-n
szervekih.ez. Ennek ellenére nek alátámasztására. A mu.."1- dult, de 500 vezetot - koztilk 
változás még a mai napig sem kásszolidaritás nagyszerű pél- Demetrio Val!��t, . a vasutat 
történt. dáját mutatva, a sztrájk csak- sza�zervezet fotitkarát fogva• 

Tisztában vagyunk azzal, hamar kiterjedt az ország vasút- tartják. 
hogy: jelenleg új raktár épí<é- hálózatána:S: tobb mint kéthar- A letartóztatottak ellen a fó sére n incs anyagi fedezet, bár madára A fővonalakon 'ho.szú vádpont: ,,k.ommuni&ta ká!'te• 
az ósdi épület megérett a le- ideig szünet1>lt a forgalom. vő akciók elkövetése". A ter
bontásra. A régi. palatetót 

I 
A kormány terrorakciókkal rorintézkedések nem törték 

azonban ideje volna kicserél- támadt a sztrájkolókra. A meg a mexlkói vasutasok elni. Ez talán még annyiba sem munka felvételét azonban csak 

l 

lenállását, akik fokozzák bar• kerül
.
· , mint amennyit az eset- , a követelések egy részének te!- cukat•követeléseik eléréséért, a 

leges árukáxokért ki kell majd jesítése után tudták elérni. bebörtönzöttek kiszabadltásá• 
fizetni, Több ezer vasutas jelenleg is ért. 

Az ellenforradalom leverésével sem szűnt meg a társa
dalmi tulajdon elleni vétség. A romboló hatás a vasú_tnál 
elsősorban a munkafegyelem és a közlekedé.8 .  b_iztonsá_g_ana_k ;,--------------......... ..,._, ___ ...,,._, __ ,_...,......, __ .,....,,....,._,_,_.....,...,._, ___ __,....,_,,.. __ .... ...,_,...,.. __ lazulásában a társadalmi tulajdon megbecsulesenek h1anya
ban, a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett cselekn1ények
ben mutatkozott meg. 

Elősegítette az ilyen légkör kialakul�sát az „ is, hogy az 
ellenforradalom idején több olyan szemely kerult vissza a 
vasúthoz akik ellen korábban a társadalmi tulajdon hűtlen 
vagy h�yag kezelése miatt eljárás volt folyamatban. Ezek 
jelenléte fékezte a fegyelem ".flegszi_lárdulását, akadályozta a 
társadalmi tulajdon fokozott vedelmet. 

Amikor a társadalmi tulajdon elleni vétségről esik szó, 
legtöbben csupán a lopásokra, dézsmálásokra gon-

dolnak. 
Helytelen a kérdést ennyire leszűkíteni. E_ fogalo� al� tar� 
zik a fentieken kívül - a teljes felsorolasra valo torekves 
nélkül - a társadalmi tulajdon hanyag kezelése, a helytelen 
tárolás következtében előforduló károsodás, a bizonylati fegye
lem hiánya a kíméletlen árukezelés, az ellenőrzés elmulasz
tása, üzérkedés - főleg a hiánycikkekkel -, a múnka szer-
vezetlensége stb. . 

Vét a társadalmi tulajdon ellen az: is, akinek ilyen a tudo
mására jut és szemet huny felette. 

Ha valakit egyéni károsodás ér, határtalan a felhábo
rodása, de sokszor ugyanez az ember, ha erl a közlu

Jajdonnál látja, közömbösen szemet huny felette. 
A társadalmi tulajdon védelme nem kizárólag a hatósági 

szervek feladata. Sőt! Elsőrendű társadalmi érdek, amelyből 
minden dolgozónak, s a szakszervezetnek, mint a dolgozók 
legnagyobb tömegszervezetének, hathatósan ki kell venni': a 
részét. Különösen akkor tűnik ki az ilyen irányú ténykedes
nek a jelentősége, ha azt tartjuk szem előJt, hogy a lei:tJ'on
tosabb a megelőzés, az: alkalmat adó lehetőségek megszunte
¼;e. 

Ezt emeli ki a Magyar Szocialista Munkáspártnak a tár
sadalmi tulajdon fokozottabb védelméről szóló, 1958. ápr!lis 
11-i határozata is. A párthatározat megállapítja, hogy a gaz
dasági vezetők egy része még nem tesz meg mindent a tár
sadalmi tulajdon elleni vétségek megelőzése érdekében. Nem 
élnek következetesen fegyelmi jogkörükkel, nem tesznek ele
"et a törvény által előírt feljelentési kötelezettségüknE;k, 
gyakran elmulasztják a társadalmi tulajdonban okozott kar
nak polgari jogi igény formájában való érvényesítését. 

Ha a gazdasági vezetők eleget is tennének a fentieknek, 
az intézkedéseknek java része csak adminisztratív jellegű len
ne. A pártszervezetek, szakszervezeti szervek_ kötelessége 
olyan légkört kialakítani, hogy nemcsak a Jopas, hanem a 
hanyag kezelés, a nemtörődömség is szégyen legyen_, h�g?' _a 
lehetősége sem merliíhessen fe1 a társadalom megkaros1tása
nak. A szaksze1-vezeti "Szerveknek feladata helyi vagy orszá
gos jelentőségű példák alapján tudatosítani, hogy ilyen ter
mészetű l>űncselekményekkel mennyit veszít dolgozó népünk, 
társadalmunk anyagiakban, erkölcsiekben. 

A társadalmi tulajdon védelme po!Uikal ügy. A nép
vagyon pusztítói, eltulajdonító! társadalmi rendünk 
ellen támadnak, a becsületes dolgozók élet- és munka-

körülményei javításának kerékkötöi. 
(Fol11tatjuk.) 

Egy évig távol lenni a meg
szokott környezettől, az ott• 
hontól. a várostól, az embe
rektől, hosszú idómik tűnik. 
De egy évet eltölteni Távol
Keleten rövid idő alihoz, hogy 
a „rejtelmes" kelet embereit, 
szokásait, városait megismer
jük Csupán ben11omáBoka.t si• 
került surezn.i és jelen cikk• 
ben impresszióimat kívánom 
röviden leírni. 

Koreát távol-keleti Svájc• 
nak is hívják. A félsziget és 
egyben Korea határait két 
tenger, a Sárga- és a tiszta
vizű, .csodálatosan �zép Japán
tenger mossa. Hegyekkel-völ• 
gyekkel szaggatott földjén 
megterem a rizs, kukorica és 
más gabonanemú. A föld mé• 
héből az ásván11i kincsek vég
telen gazdagságú ereit tárják 
fel. 

Szinte percenként más és 
más táj. Athatolhatatlan 
dzsimgel, cédrusfenyőligetek, 
gyors hegyipatakok, csendes 
tavak után elénk tárul a jel• 
legzetes koreai táj: a tera
szos rizsföldek. 

Koreában még ma is a 
pusztító háború nyomával ta
lálkozik az utas. A -r;asútvona
lalc mellett betemetetlen bom
batölcsérek, kilőtt tankok, le
rombolt és kiégett épületek 
figyelmeztetn,elc a háború bor
zalmaira. 

De a háború, a pusztulás 
múló nyomai mellett minde• 
nütt a mrözedelmeskedö élet 
jelentkezik. újjMpített vasút
állomások, Zakó- és középüle
tek, a rizsföldeken dolgo::ó 
parasztok. füstölgö gyárkémé
nyek jelzik az emberek élni 
akarását. 

Az úJ;cíépítéaben elsőrendű 
kérdés a vasútvonalak hely-
1·eállítása volt. Természete
sen a szocializmust építő or-

, szágok Korea seg!tségére 
0íettek. Sok hel11en találko

Í zunk magyar mozdon11okkal 
is. 

Egy év Távol-Keleten 
1. Phen jan 

Áldozatkész munkával elér
ték, hogy Koreában 1955 óta 
a vonatkésés ismeretlen foga
lom. A vonatokat -üzembiz
tonság, a kocsikat tisztaság, a 
vasutasokat pedi11 a fegyelme
zettség jellemzi. Sokan büsz-

tó valanni emlék. Itt a Te
tong partján van á külföldiek 
szemébe1i oly érdekes - aho
gyan mi neveztük - ,.gugolós 
csárda"'. 

Ebben a vendéglőben ko
reai ételkülönlegességeket le-

Korea.i gyermekek 

kén vallják magukénak a 
Szocialista munka höse kitün
tetést. 

Az újjáépítis után hozzá
látta.k a vasútvonalak korsze
rüsitéséhez. Szinidzsu és Ke
szon között villamosítand.ó 
vonal tekintélyes szakasza 
már ei is készült. 

A 700 ezer lakosú Phenjan 
fekvése gyönyörű. A Tetong 
folyó két partján terül el. 

Sétálunk a Morambon-
hegy felé siető folyóparton. 
Valamikor éjszakai báro1, és 
nyilvánosházak utcája volt. A 
régi épületekböl itt-ott látha-

(A szerző felv.) 
het kapni. Koreai módra ét
keznek és szolgálnak ki min
ket is. Az 1idvaron levesszük 
cipöinket - koreai szokás, 
hogy a lakott helyiségbe csak 
cipő nélkül lépnelc be -, 
majd a kiválasztott páholyba 
megyünk. Középen alacsony, 
mintegy 30-40 cm magas 
asztalka, gyékénnyel borított 
padló, festmények és párnák. 
A vacsor� sokszor tizenhat
féle, számunkra meglcülönböz
tethetetlen ételek.bál áll. De 
van közötte hal, tojás, ká
poszta és hagyma is. 

A S.ztálin sugárúton foly-

tatjuk sétánkat, ahol már az 
új épületek hosszú sora k,ö• 
vetkezik. Itt n11itotta meo 
kapuit az új, nemzetközi 
négyemeletes szálloda, kö�
ponti fűtéssel, hideg-meleo 
folyóvízzel. Itt vannak a mi
nisztériumi épületek, a hatal• 
ma.s Kim Ir Szen té, 1'ét ol
dalán új lakóépületek. az új 
telefonközpont stb. F.zek már 

mind a háború után születtek. 
Új staciion épült, új kórhcí.zak; 
egyetemi épületek, filmszín• 
ház. Korea kulturális életét 
1 1  színház és közel ZOO mozi 
szolgálja. Phen;an színházi 
életének na.gyjelentllségil ál
lomása volt a Morambon-he
gyen felépített új, moderts 
színház. 

A pusztító háborúk után • 
lak.ások ezreit építik, de még 
mindig sokan laknak szűk• 
séglakásokban. Mint érdekes
séget említem meg, hogy s 
IGonyhai tűzhelytől a meleg 
füstgázokat a szobai padló 
alatt. csatornákon keruztűl
vezetve fűtik a lakást. Ezt • 
sugárzó padlófútést idestova 

kétezer é-ve alkalmazzák. A 
szobák berendezése e{l1/szerú. 
A padlót gyékén11ek bont;ák, 
a falakat papírral tapétázzá.k. 
A szobában alacsony asztall<a. 
egy nagy veretes láda, amely• 
ben a ruhaneműt és az ti,.. .. , .. 
neműt tartják. A gyékényre 
ágyaznak, vastag vattapap
lant terítve a padlóra. 

Büszkeség tölt el bennün
ket, amikor végigmegyünk s 
Potomun utcán, amit az ott 
élö magyarok egyizerve• 
,,Magyar utcának" neveZMk, 
mert valamennyi épülete ffl4• 
gyar tervek szerint készült. 
De máshol a városban, sőt 
szerte az országban is, sok lé
tesítmény, épület hirdeti G 
magyar tervezők munk.á;át. 

DR. HORVÁTH LAJOS 



MA(:YAR VA�A� 

A MÁV bér- és munka erőgazdálkodásáról,. a dolgozólc keresetének alakulásáról 

tárgyalt a szakszervezet központi vezetősége 
A azakszertleut központi vezetőségének június 19-i ülését 

Pánti Béla alelnök nyitotta meg. Az elnökség munká;áróL Sza
bó Antal főtitkár számolt be. Az ülésen részt vett és felszólalt 
Varga György, a SZOT titkára és dr. Csanády György a köz-
lekedé1- é8 postaügyi miniszter első helyettese. 

A főtitkári tá;ékoztató után a központt vezetőség a 1:asút 
bér- és mun.kaerőgazdálkodásár6l, a dolgozók keresetének 
11J.a.kulásáról tárgyalt a közgazdasági bi.zottsác, ;elentése 
alapján. 

A jelentés taglalta az ellen
forradalom előtti bérek alaku
lását, majd azoknak a bérügyi 
Intézkedéseknek a hatását, 
amelyet a forradalmi munkás
P4raszt kormány az elleníorra_ 
dalmat követően foganatos!-

tott. A bérkorrekció következ
tében a vasútnál 1s jelentősen 
emelkedtek a reálbérek. A bé
rezési rendszert jobban a ml• 
nőség javításának, a gazdasá
gosságnak a szolgálatába állí
tottuk. 

Az átlagbér ellenőrzés és a bérkorrek<iólc hatása 
Kedvezóbben alakultak a 

1zolgálati ágak közötti kerese
ti arányok is. Az 1956 előttihez 
képest ma rendszerint szoli
dabban érvényesül az ösztön
f.és, de természetesen csak 
olyan mértékben, amilyen 
mértékben a túlzott mennyisé
&i ösztönzés káros volt. Az át
lagbér-ellenőrzés megakadá
Jyozza a keresetek eltorzulását, 
ú feleslegessé teszi a közpon
tilag elrendelt keresetcsökken
tést, a politikai és gazdasági 
megrázkódtatást okozó norma
rendezéseket. 

Az úl bérgazdálkodásnak a 
vasút termelési eredményei
re gyakorolt hatását bizonyít
ják: 

1. A termelékenyséc, terve
zettnél nagyobb mértékú emel
kedúe ellenére a bérszínvonal 
11 t�rvezettcn belül maradt. 

2. Az átlagbér-c,azdálkodás 
segítségével javul a vasút 
ec,yea szolgálati ágai, illetve 
munkakörei közötti keresett 
arány_ 

3. A lényegesen stabilabb 
bérazínvonal kedvező hangula
tot váltott 1ci a dolgozók köré
ben. 

Szakszervezeh szerveinknek 
!s nagyobb szavuk van a bé
rezés kialakításában. Ma már 

a szakszervezet közremüködé-
_J!f; .é� egy�rtése nélkül nem 

adnak ki a bérez.ésre vonatko
zó fontosabb rendeleteket, uta-
6itásokat. 

A helyes bérgazdálkodás 
eredményessége jelentkezik a 
vasút munkájában is. Annak 
ellenére, hogy még a mai bér• 
rendszer sem minden vonatko
zásában ösztönző, 1!158-ban a 
va&útnál 21,1 százalékos erea
ményjavulássaz 133,7 millió fo
rintot takarítottunk meg_ 

A tervhez viszonyítva az 
ö1szes árutonna- és árutonna
kilométer-tervet 4,3 százalék
kal, a fizetöutasszámtervet 6,7 
azázalékkal, a fizetóutaskilo
méter-tervet 7 százalékkal tel
Jeritette túl a vasút. 

Emelkedett a vasút termelé
kenysége a bázisidőszakhoz és 
a tervhez képest is. Béralap
növekedés egyedül a forgalmi 
szolgálatnál volt, amelyet a 
személyzet túlterhelése miatt 
foganatosítmt létszámemelke
dés indokol. Ennek eredmé
nye_ hogy a vonatkísérők tá
volléti óraszáma az 1957. évi 
332-röl 328-ra, a szolgálati 
órák száma pedig 311-ról 307-
re c1ökkent. A munkás állo
mánycsoportba tartozók lét
száma 5,3 százalékkal volt na
gyobb, mint 1957-ben. Ezzel 
szemben az alkalmazottak lét
száma 6,4 százalékkal csök-
kent. . 

Nagymérvű fluktuáció 

dályozza a stabil létszám ki
alakítását a magas távolléti és 
szolgálati órák száma. Emiatt 
nem vonzódnak a fiatal, új 
felvételes dolgozók erre a 
munkaterületre. Meg kell je
gyezni, hogy megalapozot tö
rekvések vannak az utazó sze
mélyzet szolgálati óráinak 
csökkentésére. Az első időben 
a forgalmi utazóknál 280-ra, a 
vontatási utazóknál 253-ra kí
vánjuk csökkenteni a szolgá
lati órák számát. Kedvezőtle
nül befolyásolja a munkaerő
gazdálkodást az is, hogy sok 
helyen nincs megfelelő lakta
nya vagy munkásszállás. 

Kevés a tartalélios 

építési anyag részére, pedig 
ebből előszállítást kellene vé
geznünk az őszi forgalom előtt. 

Ha a kocsiforduló-Időt a kí
vánt mértékben tudnánk le
szorítani, akkor nem volna ez 
a napi 600-S00 kocsis lema• 
radás. 

Mindezek mellett azonban 
meg kell mondanunk, hogy a 
dolgozók példás hozzáállása 
eredményeként a személyszál
lításban olya11 eredményt ér
tünk el, amelyet a jelenlegi 
technikai felkészültségünk 
mellett aligha lehet fokozni. 
Dicséretes az is, amit az utób
bi időben a raksúly-növelés
nél elértünk. A 16,3-16,4 ton-

s 

Részheszünk a müucheAi 
Nemzetközi Vasutas Képzőm űYészeti Kiállításn 

Másodízben vesznek részt a magyar vasutas amatőr fe1tilk 
és szobrászok a Nemzetközi Vasuta, KépzőmúV'észeti Kiál
lításcm. A júliu.• 31 - augusztu, ZB között Münchenben mec,
rendezendő kiállftason 34 amatör mű.vész képzőmú.vészettkör tag 
57 festménye, 21 grafikai alkotása �s 8 domborműve ve,z re,zt. 

A múlt év eredményes szereplése után. az idei klállít<bí 
anyag ú;abh fejlődést mutat. A müncheni ktállítlu megn11ítáae1 
után néhány nappal a IX. Országos Vasutaa Képzőmüvészeti 
Kiállítás keretében is számot adnak a va,utas képzómú.vé,uk 
egyéves munkájukról, 



.. 

Az országos vasutas-postás 
iljúsági találkozó műsora 

Július 12-én 10 órakor: A találkozó ünnepélyes megnyi
tója. Tartja: Szabó Antal, a vasutasok szakszervezetének főtitkára. 

Onnepi beszéd. Tartja: Eper;esi László, a KISZ Központi 
Bizottságának titkára. 

Az ünnepi beszéd után a parkban felállít.ott két színpadon, 
valamint a strand területén és a sportpályán, egész napos 
kultúr- és sportműsor kezdődik. 

A kultúrmúsorban fellép a KISZ-központ kétszeres VIT
díjas Rajkó-zenekara, tangóharmonika-zenekara, a pécsi igaz
gatóság és Dombóvári Fútőház tánczenekara, a Szolnoki Fű
tőház Szocialista Kultúráért jelvénnyel kitüntetett művész. 
együttese, a postásszakszervezet központjának ének-, tánc
és színjátszó csoportja, a debreceni igazgatóság pengetős zene
kara, a debreceni járműjavító népi tánccsoportja. 

Sportmúsor: 
15 óra: Szombathelyi Haladás-BVSC ifjúsági labdarúgó

mérkőzés. A mérkőzés szünetében repülőmodellező-bemutatót 
tartanak a MA V-repülőklub modellezői. 

A strand területén a Szombathely! Haladás és a BVSC 
női ifjúsági röplabda-csapata találkozik. Ugyanott tart asztali
tenisz-bemutatót a Vasútépítő Törekvés háromszoros NB I-es 
bajnokcsapatának két ifjúsági válogatott versenyzője, Rózsás 
és Biró. • 

A szabadtéri színpadon a Rákospalotai Testvériség férfi 
� női, valamint a postások férfi tomászai, a BVSC ifjúsági 
vívói, ifi válogatott bítikózói és a Testvériség ifjúsági súlyeme
lői tartanak bemutatót. 

Jó idő esetén a MÁV-repülőklub eJ,tóernyősei csoportos ugrást hajtanak végre a Balatonba. 
Hűsítő italokról, •hideg ételekről az Utasellátó gondookodik. • 

A KULÖNVONATOK INDULÁSA 
A találkozóra Budapestről 2, a vidéki igazgatóságok szék

helyéről pedig 1-1 különvonat viszi a fiatalokat Balatonalmá
diba. A vonatok oda- és visszaindulásának időpontja: 

Indulás 1959. július 11-én Pécsről 21.26, Debrecenből 
22.05, Mis'kolcról 22.30, Szegedről 22.40 órakor. 1959. július 
l�n Szombathelyről 4.00, Budapest Keleti-pályaudvarról 
5,54, és Bp. Kelenföldről 6.55 órakor. 

Visszaindulás Balatonalmádiból július 12-én: Pécsre 17.30, 
Debrecenbe 18.14, Szombathelyre 19.15, Szegedre 19,56, Bp . . 
Keleti-pályaudvarra 20.49, Miskolcra 21.01, Bp. Kelenföldre 
21.15 órakor. A szombathelyi !küloovona.t Tapolcán át közle
kedik. 

A szocialista munka ifjú brigádja címért 

A szegedj igazgatóság terü
letén az ifjúság jelentős része 
példásan veszi ki a részét a 
munkaversenyből és más 
mozgalmakból. 

A szocialista munka ifjú 
oogádja címért folytatott 
versenybe 16 brigád 24 fővel 
nevezett. Nemcsak a felaján
lások teljesítését tűzték célul, 
de vállalták azt is, hogy szak
mailag képezik magukat, pél
dásan viselkednek szolgálat
ban és a magánéletben egy
aránt. 

Nagy sikere van a túrok 
'közötti versenynek. öt ifjú
sági túr 57 részvevővel vetél
kedik az idősebbekkel. 

A szakma ifjú mestere cí
met 16 kiskunhalasi KISZ-tag 
szeremé elnyerni. Megfogad
ták, hogy 1869-ben 1000 óra 

társada.Jm! munkát végeznek 
és 100 OOO forintot takarítanak 
m� év végiig. Az első ne
gyedévben 68 076 forint a 
megtakarításuk. 

A szegedi fűtőház fiataljai 
három hónap alatt a használt 
anyagok és a szén gazdaságoo 
felhasználásával 300 OOO, a bé
ké3csabaí fútllháznál 178 687, 
a szentesi fűtllhá:mál pedig 
53 OOO forintot takarítottak 
meg. Az egész igazgatóság 
területén a legutóbbi értékelés 
alapján 676 582 forintot lehet 
az ifjúsági javára írni. 

Ha a szakszervezet, �t!
szervezec és a KISZ a 3ovo
ben is támogatni fogja az ifjú
ság kezd<.ményezéseit, minden 
bizonnyal még nagyobb lesz a 
siker. Szlládi Sándor 

Szeged. 

Egy jól sikerült és egy elmaradt 
VIT-jelvényszerző versenyről 

A Landler Jeníl Jármtijavftó 
KISZ-bizottsága és a Testvériség 
vezet6sége VIT jelvényszerző-ver
senyt rendezett az U2.em fiataljai 
részére június 23-án. 

A jól slkerüll versenyt a Test
vériség pestújhelyi sporttelepén 
bonyolították le. 125 Ifjúmunkás 

"onult ki a pályára, hogy atléti
ltában és tornában eleget tegyen 
3 követelményeknek. Ez persze 
nem mindenkinek sikerült. A 125 
tiatal közill 68-an szerezték meg a 
VIT-jelvény II. fokozatát. 

A verseny előkészítéséért és a 
mintaszerű rendezésért a Testvérl
;ég vezetöit illet! dicséret. 

A budapesü szolgA!atl helyek fia-
taljai részére a szakszervezet el
nöksége mellett múködö ifjúsági 

SPORTHÍREK 

A középiskolás labdarúgó-baj• 

nokság döntőjében klUinően szere
pelt a Pályafennta.rtá.sl TechnikUm 
cs.apata. Június 28-án a BVSC 
Szőnyi úU sporttelepén a Budai 
Nagy Antal Gimnázium csapata 
felett aratott 3:0 (2:0) arányú győ
zelmével azonos pontszámmal, de 
rosszabb gólaránnyal a Nyíregy
házi vasvári Gimnázium mögött a 
második helyen végzett. 

tanácsadó bizottság, a sportosz
tállyal és a budapesti csomóponti 
KISZ-bizottsággal közösen Irt ki 
VIT jelvényszerzö--versenyt, az 
eredett terv szerint június 1%-re. 
Az időjárás azonban közbeszólt. 
Az esőzés miatt a Szőnyi utl sport
telep használhatatlanná vált. 

A rendezőbizottság ezért június 
19-re halasztotta a versenyt. Erről 
írásban és telefonon értesítették a 
szolgálati helye� KISZ-bizottságait, 
alapszervezeteit és a szakszervezeti 
bizottságokat. 

A verseny ennek ellenére másod
szor is elmaradt. Miért? Azérts 

mert a Ferencvárosi, a Keleti és a 
Nyugati pályaudvar KISZ-bizottsá
ga, a Vasanyagjavító� a Hámán 
Kató fth., a BVKH és a Hfdépítésl 
Főnökség KISZ alapszervezetének 
vezetősége, mint a.z később kide
rült, nem mozgósították a fiatalo
kat. Nem adtak ehhez segitséget a 
szakszervezeti bizottságok sem. 

Meglep6 ez a közömbösség. An
nál Is Inkább, mivel a VIL VIT 
tiszteletére kiirt jelvényszerző-ver
senyek rendezése elsősorban a 
KISZ-szervezetek feladata. A ver
senyre való mozgósitás ezúttal is a 
felsorolt szolgálati helyek KISZ
vezetőire hárult. Egyesek azonban 
kfilöntéle elíoglaltságra hivatkoz
va már eleve lemondtak a szerve
�ésr61, míg mások az ígéret elle
nére sem tettek semmit a verseny 
érdekében. 

MAC.VAR VASUTAS 

JavHJák a dombóvári f0t6hliz fordít6korongJU. A munka rllvldeaen 
beteJez6dik, s ezzel meggyorsul a mozdonyok ki• 65 beJArása.. 

(Mez6 Lliszl6 fel\•.) 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Tóth Istvil.n, Plllscsal>a. A buda

pesti Igazgatóságtól lgéretet kap• 
tunk, hogy a hiányzó ruhák jelen
tős részét rövidesen meglcüldik. 
Reméljük, mire válaszunkat meg
kapják, problémájuk megoldó
dott. Erdei Ferenc, Záhony. At
minősítése szabályszeraen történt. 
A rendelet kimondja, hogy ha a 

Pál. Szerencs; Farkas La,Jos, Veszp
rém; Zsigmond J,nos, Szolnok; 
Kisvárdai JstvAn, Nylregybáza; 
CSeke Imre, Budapest; Cserbitl 
.József, S:uged; UglyaJ Sándor, 
Miskolc. Leveleiket felhasználjuk. 

lt!lt. .rnLfflll L 

Választás a Nyugati pályaudvaron 
A frissen festett .,ceglédi" vá

rócsarnok üvegablakán beku
kucskál a nyár. Kora délután 
van. Fény villan az asztalokon 
sorakozó üvegeken. 

Oda se a melegnek. Hosszú 
sorokban érkeznek a küldöt
tek és meghívottak a vezető
ségválasztó közgyűlésre. Zsong 
a terem . . • s csak akkor né
mul el a zaj, amikqr az elnök
ség tagjai benépesítik az emel
vényt, 

Vízi Miklós megnyitója 
után Veres Géza SZB-elnöké a 
szó. 

A beszámoló alapos, megfon
tolt. A megnövekedett szak
szervezeti :feladatokról, politi
kai és szakmai munkárql szól 
elöljáróban. Helyesen értékeli 
a kongresszusi ve,:senyt: Sz� 
vá teszi: ,,hol szor,t a csizma 

Hallunk újításokról és újí
tókról. Dicséri a TT-tanács 
munkáját. Megjutalmazott és 
büntetett dolgozók neveit em
legeti. Bírálja a kocsirendező
ket és váltókezelőket, hogy 
nem veszik igénybe az üdü
lést. Dicséri az állomási Vö
röskereszt tevékenységét. 

Részletesen taglalja a kul
túrmunkát, majd a társadalmi 
tulajdon megbecsülésére int. 
Dicsérettel szól a nőb1zottság, 
a munkásellátási bizottság és 
a megjavult, de még további 
javításra szoruló üzemi kony
háról. Végül értékeli a mű
helybizottsági választásokat, 
majd megköszöni a tagság tá
mogatását. 

A hozzászólások során dr. 
Balázs József üzemorvos az 
egészségvédelemről, az orvos 

és a beteg megváltozott viszo
nyáról beszél. Nemes József 
forgalmi szolgálattevő helyte
leníti, hogy a vasutasok ny�
díját sokszor a meg{-0gyatko
zott erő miatt kevesebb bérrel 
járó munkakör után állapítják 
meg_ Szóvá teszi a fordaszol
gálatosok és az utazó személy
zet magas szolgálaü óraszá
mát. 

Markó László állomásfőnök 
megköszöni a szakszervezet tá
mogatását és további segítsé
get kér a kongresszusi ver
senyhez. Maid a SZOT kép
viselőjének üdvözlete után 
SzvatkÓ Istvá11 párttitkár meg
elégedéssel beszél a közgyG , 
lés munkájáról. Bírál és dicsér 
egyaránt. Elégtelennek tartja 
a kulturális munkát. Nagyobb 
propagandamunkát kell kifej
teni a színházlálogatással kap., 
csolatban. Múvelódjön mindero 
vasutas, itt a lehetöség - teszi 
hozzá. 

Soproni József, a szakszerve
zet titkára lS értékeli a köz• 
gyűlést. Kiegészíti a beszámo
lót választ ad a legfontosabb 
pr�blémákra, figyelmeztet a 
választás jelentőségére. 

A hozzászólásokra Veres 
Géza SZB-elnök válaszol, majd 
kisebb vita után a tagság el
fogadja a határozati javasla
tot. * 

Kattognak az írógépek. Már 
esteledik mire az urnához já
rulnak a· dolgozók. 

A Nyugati-pályaudvar dol
gozói választottak, és választ 
adtak azoknak, akik kételked
tek a dolgozók egységében. 

szolgálatba lépés évének első nap
jától má.r öt év eltelt, a várakozá
si időt a kinevezés évének első 
napjától kell szánútanl. A nyilván• 
tartá.s szerint 1947. szeptember l-én 

-Két szakszer vezeti bizottság tervéből 
lépett szolgálatba. A 111. szakcso- Vác állomáson az ellenforra-

1 
ron létezett. Hónapok múltak 
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i�� dalom előtt sem folyt élénk el, míg a bizalmiakat megbe

dig 1956. június 22-én szerezte szakszervezeti élet. A szerve- szélésre hfvtá.k. Ilyen körülmeg. A debreceni Jgazgatóság llettség elhanyagolásán túl a rnények között nem csoda, 
�

9!i6° alzúll
áfmf�i�u�;�eö

s
i�-::�:1�· �: ;politikai nevelőmurka Is úgy- hogy nem tudtak eredményes 
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1 
még jobban ellaposodott a dolgoztak közülük. 

te, hogy július végéig 90 száza
Jék fölé emeli a szervezett dol
gozók számát. Hogyan al.arjálc 
megvalósítani célkitűzésüket? 
Ugy, hogy a vezetőség tagjai -
élen Konkoly Gyula SZB
titkárral -, no meg a 30 új 
bizalmi rendszeresen foglal
koznak azokkal. akik méit nem 
,tagjai a szakszervezetnek. 

lembe venni. szervezeti élet. Következmény? A pártszetvezet javaslatára 
Bognár Károly, Tapolca; Szlllidl Tovább csökkent a szervezett a957. nyarán új elnök került a Slindor, Szeged; Cseh Zoltin, 11zol• 

1 dolgozók száma iizakszervezeti bizottság élére. 
��ka 

v
:;frt.., J;��pes$i•��.� A bizalmi hálózat csak papL Sajnos, lényegesebb javulás 

ezután sem történt. Juhász elv-
A fütóháznál 

társat is magára hagyták. sem volt jobb a helyzet 

Mozgó munkavedelmi kiál l ítás 
.Egyedül ő sem tudott rendet 
>teremteni. Ez a feladat a kö
.zelmúltban megválasztott új 
wzetós� várt. 

Ugy látszik, a rossz példa ra
gadós, mert a fűtőház régi 
szakszervezeti bizottsága sem 
sokat törődött a szakszerve
zeti munkával. 1958. végén 
csak 40 százalékos volt ·a szer-

A szombathelyi területi bi· 
zottság és az igazgatóság ren
dezésében június 22-én mozgó 
munl.avédelmi kiállítás myilt 
Szombathelyen. 

A vasúti kocsiban elhelye
zett kiállításon a fényképek, 
grafik-0nok, dokumentációs 
anyagok a vasúti üzemek és 
szolgálati helyek megvál!o-

zott rnunkaviszonyait, a bal
esetvédelmi berendezéseket és 
a szociális létesítményeket mu
tatják be. 

A kiállítás két hétig Szom
bathelyen marad, utána a 
Szombathelyi Igazgatóság na
gyobb csomópontjain kerül 
bemutatásra. 

Munkában az új vezetőség 

Vasutasok a mezőgazdaságért 

Az új vezetőség egyik fel- vezettség. Tagnyilvántartásuk 
adatának tekintette: tiszta ké- még rosszabb volt, mint az ál
pet alkotni a szervezettséget lomáoon. A tarthatatlan állapo
illetöen. A tagkönY,Vek felül- ton a csomóponti pártbizottság 
vizsgálata során kiderült, hogy igyekezett segíteni. 1959. ele
az állomás 270 dolgozója közül jén Kun Lajos elvtár�t ?ava
mindössze 145-nek rendezett a s?ltá)t .  a szak�zervezet1 _b1zo�
tagsága. 118-an rendszeresen ;;ag �":re. __ B:i,r a vezetoségv�
fizették a tagdíjat. A többinek l fa��as,g roy1d voly a7<. !do, 
3-5 hónapos tag'díjhátraléka j ":eg� sikerult 30 fovel it,ara
volt. (Közülük már többen pó- p1�aru a szervezett �olgozók 
tolták az elmaradást.) szamát. Jele�leg 80 szazalékos 

A hatvani fűtőház dolgozói 
is kiveszik részüket a patroná
ló mozgalomból. A párt és a 
szakszervezeti bizottság kezde
ményezésére vállalták, hogy 
500 munl.aórával segítik a hat
vani u; t!et és a kömlői Kos
suth TSZ dolgozóit. 

A kömlőiek kérésére a kö-

Lakáscsere 

_ vasuiassal elcserélném Bu• 
dapest, Kerepesi út 3. szám atatti 
1 szobás komfortos, földszintes, 
olcsóbérű lakásomat e�y na,n,mé
reta szobás, hallos komfortosra. 
(Budai lakást megegyezéssel.) :tr
del<lődnl: 220-ll60. 137 mellék. 9-
11 óráig. 

_ Elcserélnbn als6glldl szoba. 
konyha. kamrás kis kertes laká
somat budapesti e,gy-két szobissal, 
tér!téssel. Lehet szolgálati Is. :€r
deklődnl telefonon 53-56. va�y 
li35-717 &zámon. munkanapokon 8 
-16 óráig. 

_ Debrecen. Arany János utca 
18. sz� alatti két utcai szoba-kony
hás. vízzel. gázzal. cseréokllyhával 
felszerelt központi fekvesa. olcsó
bérű lakásomat elcserélném bu
daoestt 1 szoba, összk:omforto,;T"a. 
Érdeklődés {2�6-on Si&bó Ida 
lrattárkezelönél 7-15.30 óráig. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szet'kesztll: Gulyás János 

Felel6s k!.adó: Vasutasok 
Szakszervezete elnök.ié;:?e. 

Szerkesztőség: Budapest. VI., 

Benczur u. 41. 

Terjeszt;: a Néoszava Lap kJ adó 
Vállalat. 

Budapest. VII .. Rákóczi út 5. 
Szikra Lapnyomda 

F. v.: Kulcsár Millá!Y. 

zelmúltban 40 folyóméter ita
tóvályút készítettek vaslemez
ből. Az anyagot hulladékvas 
ellenében szerezték. A hatvani 
Uj :E:letnek a gazdasági felsze
relések és szerszámok javítá
sában nyújtanak hathatós se
gítséget. 

A fűtőház és a tsz dolgozói 
között az utóbbi időben igen 
szoros kapcsolat alakult ki. A 
tsz-tagok nemcsak szerszámja
vítás végett keresik fel a fű
tőház lakatos- és kovácsműhe.. 
lyét, hanem akkor is. ha lovat 
kell patkolni. A fűtőház ková
csai ugyanis a lópatkoláshoz is 
értenek. 

A régi vezetőség a nyilván- .a szerveze�eg. 
. . 

tartásra sem fordított gondot Kun elvtars, mint szb-t1tkár, 
de Komáromi Józsefné, az új most _a�on ffü:adozi� h� a 
gazdasági felelős már rendbe- l ve_zetö.;,ag t.agi.aiv� ':;' a bizal
hozta a kartonokat. A tagdíj rmak,kal egyuttmÚ!k�ye, tar
összegét személyenként meg- talmas sza��rv�!1 életet te
J1atározták. Eddig sokan nem 1·emtsen a futohaznal. 
az alapszabály szerinti összeget A váci csomópont három 
fizették. Ha valaki. mondjuk, szolgálati helye közül a pál11a
elmaradt egy hónappal, akkor fenntartásnál fol11ik a ler,eredegy 10 forintos helyett két 5 ményesebb szakszervezeti élet. 
forintos bélyeget vásárolt és A Pft. Főnökség szakszerve
-ezzel az elmaradt hónapot is zeti bizottsága már 1957. első 
pótolta. Június l-től az állo- hónapjaiban kiheverte az el
más valamennyi szervezett lenforradalom okozta megráz
dolgozója a progresszív tagdí- kódtatásokat. A szervezettség 
liat fizeti. azóta 95-98 ·százalék között 

A vezetőség azt is célul tűz- mozog. 

E M L É K K É P  K O N O K  E M B E R  

- Miért áll!totta.k meg, főnök elvtárs? 
- Nincs semmt baj. Imponálni akar a ba-

bájának. 
(Pusztai Pál rajza.) 

- Menesztö elvtárs! A gyors ott lill az el• 
sőn! 

- Nem é1·dekel! A rendelkező azt az -uta• 
sítá.st adta, hogy az ötödikről menesszek. 



VILAG PROLETARJAI EGYESÜl.JETEK ! A teljesítménytől függöen évvégi üzemi jutalékot 
kapnak a vasutasok 

Július 13-á.n a 87.aksrervezet 

\

vasutas dolgozók é� ii-11 
központ,iá.ban értekezlet volt a jutalékának_ bevezetésére. teen
csomóponti párttitkárok, a dő intézkedéseket, ya1amint � 
s-zaksrerve-retek terúleti bi- uta.zó&zemélyzet bérkorrekclo• 
zotl6ágai és az iga.7«a.tóságok ját. _ 'má vezetói részére. Az értekezle- Lapunk követk� s7�a " 
ten Németh Jóuief elvtárs mi- ban mindkét kérdéssel reszle• 
nisztcrhelyettes ismertette a tesen foglallmzunk. 
1111111111•1111111111111111111111111111Ulllllllllllllllllllllllllli111111111111111111111111111UllllllllllltllllllUHI 

Szolnokiak a kongresszusi versenyben · 
� S Z E R V E Z E T T V A S U T A S  D O L G O Z Ó K 

111, �VFOLYAM, H. SZAM. Ára 40 fillér 

l A P J A 

1959. JÚLIUS 15. 

Széleskörű verseny bontakozott ki a pártkongresszus t!5zteletére Szoi
nok állomáson és a fűtöbáznál is. AZ állomás d_!)lgo�ol �1s6sorban. 

1a_ 
vonatok menetrend szerinti �özlekedteté�ét tfizt.ek k1 �el�. A t(it . 
háziak vállalá.sáb61 kilJönÖSen értékes, hoJ;y az. év ,,egé1g 6 ml1h6 
forint értékű szenet takarítanak meg. A forgalmi dolg_ozó� o;yütt• 

mü.ködve minden törekTésil.k: az élüzem. cim eln:yeresére irányul. 

Miből lesz 4,5 milliós megtakarítás 
a Dunakeszi Járműiavítóban ? 

sítménye'ket. Elvben ez való
ban !gy van. A gyakorlatban 
azonban május elseje óta nem 
volt értékelés. Sárszegi István, 
a gózfűtés-szerelők brigádve
zetöje például így nyila Lkozott 
erről: 

Sáradi-brigáddal együtt vál
lalták személykocsinként 30 
munkaóra megtakarítását. 

, Hétköznapok hőse 
Június első telében Komoró 

állomáson kigyulladt a TE: 
5638 számú sz.éles nyomközű, 
olajtüzelésű mozdony, A k('tr 
összege 2400 forint. A vizsgáló 
bizottság megállapítása szerint 
a kigyulladást műszaki hiba 
okozta. 

Ha százalékban akarjuk ki
fejezni a Dunakeszi Jármúj<> 
vító kongresszusi vállalását, 
meglepően kis számot kapunk: 
0,5 százalékOiJ tennelékenység 
növel.és, 0,5 százal.ékos önkölt
ségcrokkentés. Igy ez nagyon 
keveset mond, főleg annak, aki 
nem ismP.ri a vál1alatot. A.m a 
tia!ósá,göan 4 mil!ió 660 ezer 
forintot jelent ez a félszázalé
kos önkölt�gcsökkentés. 

- Brigádommaz versenyre 
hívtuk a vízszerelő és a wes
tinges csoportot, de arról, hogy 
ki vezet ebben a versenyben, 
még senkitől sem hallottam. 
Mi, megtesszük a kötelességün
ket, júniusban u. 105 százalé
kot értünk el. 

Húsztagú padi asztalosbri
gádot vezet Solymosi Mihály. 
Nekik 105,6 százalékuk volt 
a múlt !hónapban. A tapasztal
tabb munkások a brigádban 
rendszeresen foglalkoznak a 
fiatalokkal. Bohács Mihály 
kommunista asztalos mellett 
szorgalmas munkássá fejlődött 
a fiatal Szucsics László, aki 
mar sokfelé dolgozott a mű
helyben, de sehol sem tudták 
hasznát venni. 

A tüzet és a bekövetkezhe!ö 
vesz.élyt látva Varga József 
mozdonyvezető testi épségét, 
sőt életét veszélyeztet,;e fel
ugrott a lán6okban álló moz
donyra, hogy a szerkocsin el
helyezett olajfővezetéket el
zárja. 

Németh Mihály á.Uomá.sfön6lr Fehér István forg3lmi szolgátattevövel 
megbeszéll a napi teladat.oJtat. 

Miből tevödik össze ez az 
óriási summa? 

A lé/ sz6zalék 
milliókat jelent 

Rassai Nándor, az asztaloook 
mühelybizottságának titkára is 
elismerte: 

Tudják a Dunakeszi Jár
műjavítóban, hogy vállalt fel
adataikat csak akkor teljesít
hetik jól. ha min�en dolgo
zót bevonnak a kongresszusi 
mankaversenybe. s ha idejében 
elhárítják munkájuk elöl a 
ma még gvakran felbukkanó 
akadályokat. Ezért tervezik. 

Ez sikerült is neki, viszont 
mindkét kez.én, arcán, hátán 
és jobb lábán II. fokú égési 
sebeket szenvedett. 

Teljesen egyetértünk a vizs
gáló bizottság javaslatával : 
részesítsék dicsérő elismerés
ben és ;utalomban a deTék 
mozdonyvezetőt, aki élete koc
káztatásával mentette meg a 
mozdonyt, s tetemes kártól a 
népgazdaságot. 

A gyárban tett látogatásunk 
alkalmával Villányi József, a 
szakszervezeti bizottság ter
melési felelőse !gy válaszolt a 
kérdésre: 

- Gyárrészlegeink dolgozói
'Yal a termelési tanácskozáson 
megbeszéltük a pártkongresz
szus tiszteletére tett vállalá
sunkat. Az egyes műhelyrészek, 
munkabrigádok vállalásaföól 
meglesz a tél százalékos ön
költségcsökl<ent.és és termelé>
kenység-növelés. Itt van pél
dául a I. gyarrészleg 12 bri
gádja. ők főként új személy
kocsik gyártásával foglalkoz
nak. Együttesen vállalták, hogy 
'17 órával hamarabb elkészí
tenek egy-egy kocsit, s ez ko
cs;nként mintegy 600 fol'int 
munkabérmegtakarítást jel!!nt. 
A rendszeres anyagtakarék0&
ság ennél jóval nagyobb ösz
szegű. 

- Május elseje óta nem volt 
időn k  a verseny alapos ért�
kelé�re, a nyilvánosság meg
szervezésére. (Asztalos létük
re még a fali:láblát sem készí
tették el, amelyre majd az 
eredményeket kiírják!) 

A I. gyárrészlegben eddig 1 
14 100 fotinttal C\Sökkentet- 1  
ték az egy kocsira eső gyártá
si költséget. A II. gyárrész
Jegben 40 OOO , forint értékű 
CH-anyagot használtak fel a 
második negyedévben és most 
újabb takarékossági vállalás 
té!elére készülnek. Hasznos do
log az is, hogy 26 napról 23,5 

napra csökkentették a normál 
fővizsgás személykocsik gyár
tási idejét. 

Vajon ki jár az élen ? 

Azt Rassai elvtárs és a töb
biek is elismerték, hogy érde
mes foglalilrozni az eredlmé
n_vek.keL Lenne mit felírniuk 
a d'icsá6égtá.'blá ra. 

Színvonalasabb 
termelési tanácskoz6sf 

A versenytáblára kívánko
zik például Géczi Ferenc asz
talos brigádjának 111 ,6 száza
lékos júnjusi eredménye. A 
Géczi-brigád takarékosan dol
gozik. A még felhasználható 
anyagokat igyekeznek meg
menteni, újra beépíteni. A 

hogy hatékonyabbá teszik a Köszönjük a televíziót 
termelési tanácskozásokat.. 

Köszönetet mondunik a vas-Szükséges.nek tartják. hogy út i föo57.tály 6. szakooztályáa termelési tanácskozások előtt nak azért. hogy munkánlk elisa műszaki ,,e1,etők a pártalap- meréséké'ppen a most készült szen'ezetek vezetőségeivel és kultúrtermünk részére televía múhelybizotrtságokkal ka!'- ziós készüléket juttattak. öltve mindenütt mérjék fel a Jelentjük, hogy az első félproblémákat. Igy majd lesz bő- évi eredményeink a.lapján az séges vitaanyaguk a termelé- élüzemszintet teljesítettük. si értekezleteknek és bizonyos. ígérjük, hogy eredményeinket hogy a munkások összefogásá- továbbra is me<>tartjuk, sőt a val sikerül majd megoldani pártkongresszus" tiszteletél'e az minden problémát. A nagy cél, önl<öltséget 5 százalékilcal a több mint 4,5 milliós megla-
, 

csökkentjük. k�ri1ás el�rése n:;á:<ként �! sem � d?mbóv_ár} pályatenntar-kepzelftleto! Lormcz Janos. tas es a gepallomás dolgozói. 

öt hónap alatt 4 1 96 300 forintot takarítottak meg 
a székesfehérvári fűtőházban 

Mint vasárnap délutánon- [ műszakot kezdtek, hogy né
ként a falusi utcákon pipáz-

1 
hány százalékot megint le!a

gató idős parasztok, úgy pöfé- ragjanak a tervszámokból, a 
kelnek a székesfthérvári fűtö- pártkongresszus tiszteletére 
háznál a k.ijárásra váró moz- tett vállalásokból. 
donyok. Ilyenkor a fordító- Ha már itt tartunk, nézzük 
korongnál nincs megállás. meg közelebbről, hogyan tel
Egyik gépet a másik után jesítik a pártkongresszus tisz
bocsátják útjára. teletére tett vállalásaikat az 

lE>l:kesedése, munka.kedve ez
után sem lankad, maradékta
lanul eleget teszünk kötele
zettségeinknek. 

Hogy a fütőházfőnök szava 
nem üres frázis, azt tények, 
számok igazolják. Az öt hó
nap göngyölített eredménye 
például így fest: 

* 

vetkei Jinos moz• 
donyJavító brl• 
gádja egy moz· 
dony göz.sza• 
bályz6 harangját 
helyezi el De• 
mag-daru segít· 

1égével. 

* 

Meg):udtuk azt is, hogy a 
műhelyekben versenyértékelö 
brigádoka.t alakítottak, ame
lyek havonta értékelik a telje-

Re51:el van még, de a moz- ország egyik legnagyobb vi-
dony- és kocsijavító-műhely- déki csomópont;ána.k vontatási Sz.énmegtakarításban 114.7 
ben is forr. pez.seg már az dolgozói. százalékot értek el. Ez 6054 

Baranyai János .&aruzó brigádja a legjobbak közé tarto_zik, A képea 
munkába indUlás elöli megbeszélésüket tartják. 

élet. A fűtőház dolgozói új - Ot pontban határoztuk szabványtonnának felel meg. (l\lTI Foto, Fényes Tamás felv.) 

meg a tennivalókat _ mond- Az egy mozdonyra eSő 100 

Elnyeriük-e az él üzem, címet ? 

ja Adám Ferenc fűtőházfőnök, etkm tervüket 1 14,3, az idő
miközben íróasztalának fiók- szakos mozdonyjavítást 1 00, a 
jából egy vaskos dossziét vesz fajlagos kocsimozgatást 111, 
.elő. - A következőket vállal- az egy főre esö 100 etkm ter

Néhány adat a pályák korszerüsítéséröl 

Veszprém-külső fűtőház dol- A jó eredmények nyomán az 
gozói a kongresszusi verseny anyagi megbecsülés sem ma
egyik állomásának tekintik a radt el. A személy- és teher
IX. vasutasnapot. Ez munká- vonatok menetrendszerinti to
jukban is megmutatkozik. vábbításáért a legjobb moz
Soha nem dolgoztak olyan donyvezetők között - 26 fő 
nagy igyekezettel, olyan len- részesült jutclomban -. mint
dületesen, mint az utóbbi he- egy 4500, a műhely élenjáró 
tekben, Természetesen a jó dolgozói között pedig 4000 fa
munka eredménye sem ma- rint jutalmat osztottak szét. 
radt el. Jó. eredményeink láttán dol-

Májusban az önköltség csök- gozóink joggal bíznak abban, 
kentésében 115.3 százalékos hogy a vasutasnapon kettős 
eredményt értünk eL A mű- ünnepet ülünk. Fűtöházunk 
hely dolgozói a mozdonyok ugyanis még soha sem állt 
időszakos javítá át 100 szaza- olyan közel az élüzem cím lékra teljesítették . . . A_z sem 

'séhez mint ezúttal. mellékes, hogv maJus1 ered- megszerze . 
ményeink alapján a szombat-

1 
Szentgyörgyi Sándor 

helyi igazgatósá� ter�letén :;'�- üzemgazdász, 11odik helyen vegeztunk a futo- .. • f h házak közötti versenyben. Veszprém-kulso t • 

tuk: az 1959-re meghatározott vüket 108,9 a Gt-2 csökken- Folyik a vonalhálózat kor
élüzemszint mutatóit l száza- tését a vállalt 10 százalék- szerűsítése a szegedi igazgató
léklral túlteljesítjük, A fűtő- kal szemben 35 százalékra, a ság területén is. 1959-ben kb. 
házhoz államosított gépeknél kocsijavítók pedig a vállalt 150 millió forintot fordítanak 
a Gt-2-t 1959 első hónapjá- 104 helyett 112,9 százalékra erre a célra. Mintegy 40 vá
hoz viszonyítva IO százalék- teljesítették a tervet. A bérek- gánykilométer hosszban törté
kal csökkentjük. A kocsijavító né! 503 OOO forintot takarítot- nik meg a síncsere és klcse
részleg 104 százalékra telje- tak meg. Ha ezt hozzáadjuk rélnek kóze! 200 csoport kité
síti évi tervét. Bevezetjük a a 605� Jonn� megtakarított rőt. 1961-re az összes elavult Jeg,-zigorúbb takarékosságiot. sz.é� penzertékehez - 3 693 _300 

1 
kitérőt korszerűvel váltják fel. Az önköltséget a múltévihez forinthoz -, 4 196 300 fo1"lnt-

ké . 
viszonyítva 5 százalékkal csök- ra rúg a fútőház pénzben is A_ d�)g_ozók_ a�t 1;1k

0
3 

kimutatható megtakarításának Gyongyosi Kitérogyárto . V kentjük. Végül a mozdony-
összege dolgozóitól _ bár nem te!Je-javító-műhelv éves időszakos • 

• .. sen rajtuk múlik -, hogy a javítási tervét az eredetileg Ezekutá� hadd emlitsuk keresztezéseket keményebb kitűzött határidő előtt 15 nap- me� az� 1s� ]1ogy . a s�ékes- anyagból készítsék, Nem áltapal befejezi. fe}1erván futoh�z 1m1;1a.r 30 
lános, de például Békéscsabán - Hol tartanak a vállalások h�napon keresz_tul '.1Z eluz�- a 3-4 éve beépített kel'eszte-

teZ;esitésében? szmt tele!t te!Jeslh a _teryet. 
zéseket cserélni kell, mert a _ örömmel mondhatom. A do�gozok és a vezetok J

og-
könyöksinekben a megenge-hogy eddigi eredményeink gal btznak abban. hogy 1959 
dettnél nagyobb a kopás. Habíztatóak. s ha a dolgozók első felében elért eredmé-
sonló eset fordult elő Oroshá-

E}Őfe a szakszervezet elnöksége és a Va�tály ;:;:�f::
z

s��ThI:��}f �� E{� ge�f:jz�i; ::�:�!�� 

�

l

nyeik alapján a vasutasnapra 
zán is. A gyöngyösiektől ka-

• d • 1 Békéscsaba és Tiszatenyő kongresszusi zászlajának elnyeréséért ! . 
�t2;1e;i:!�5

;�

or

;:;:
z
:; !1::

1

re:t!r:;���t. J:�it; 

-Nagylapos között még az 
idén mintegy 30 ezer köbmé• 
ter földet mozgatnak meg a 
felépítménycseréhez. Gyoma és 
Csárdaszá!lás között 25 ezer 
köbméter földet kell mozgatni. 
Csárdaszállás-Mezőberény vi• 
szonylatban már átadták a 
forgalomnak az új vonalat, 
amelyen 160 kilométeres se
bességgel is közlekedhetnek a 
vonatok. 

Szorgalmasan dolgoznak a 
Kiskunfélegyháza-Ku.kunha
las közötti vonal korszerűs!té. 
sén is. A Kiskunfélegyháza-
Kiskunmajsa-szakaszt átadták 
a forgalomnak. Galambos és 
Jászszentlászló állomások be
fogadóképessége lényegesen 
növekedett, a vonatok keresz
tezése zökkenőmentessé vált. 
Növekszik a vonalak átbocsá
tóképessége, tengelynyomása. 

A jó iramban haladó munka 
a Szentesi f:pítést Főnökség 
munkásait, vezetőit dicséri. 

Cserháti József 
Szeged 
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vá1-óterem építéséért a 81. nehéz kézzel írt köszönő alá
majori iskolától, a 81. és 84. írás. 

' major minden dolgozójától. Dicséret egy régi kívánság 
E:s alatta 125 aláírás. A cím- valóraváltásáéri a mezőhe
zett a Gazdasági Vasutak gyesi üzenúánökség mindazon 
mezőhegyesi üzemfőnöksége. dolgozójának, aklk építésében 

A nyár beálltával lóként szombaton és vuirnap élénk a torglOom 
a balatoni vonalakon. Siófok állomásra .szombaton délutánonként 
U vonat érkezik, illetve halad keresztül. Ilyenkor 25-30 ezren is 
megfordulnak az állomáson. A siófoki vasutasok az-onban a nagy tor
,galom ellenére b derekasan helytállnak. A második negyedévben 
11'.n%-ra teljesítették az élüzem.szint követelményeit, a "onatok.a.t me-

netrend szerint indították. 
(l\lTI Foto, Lajos Györg)· re!v.) 

A társadalmi tulajdon védelméről 

Tulajdonképpen nem nagy közreműködtek. 
dologról van szó. Legalábbis s hogy az idő vasfoga nem országos méretekben nem fogja kikezdeni a mezőgazdanagyról. Csupán az történt, sági dolgozók és a vasutaook hogy június 21--<!n várótermet barátságát is szimbólizáló kis kaptak a két major iskolás várótermet, erre biztosíték, gyermekei a Gazdasági Vas- hogy a 81� major KISZutak megállóhelyén. szervezete, valamint a nőA�ak viszont, akik eső- tanács vállalja az épülei csi�' hoban, fagyban_ a szabad nosítását rendbentartását. eg alatt volcak kenytelenek 
iskolába menet a vonatra 

I 
Kovács Kálmán 

várakozni, mindennél többet a GV csúcsbizottság SZB-
jelent. Ezért a kedves meg- titkára. 

......... 

Újításból 4 millió forint megtakarítás 
Nagy gondot fordítanak az géplakatos csoportvezető, szak

az újítómozgalomra a G1/ÖT!- szervezeti bérfelelősnek 22 ja
gyösi KitérőgyáTtó ÜV-nél. vaslatát fogadták el. Kihatás4: 
Meg is van az eredménye. 93 529, újítói díja 8542 forint. 

Szabadságot Manolisz Glezosznakl 
Július 9-én Athénben meg-

, 
A világ haladó közvélemé

kezdődött Manolisz Glezosz nye, ak� G!ezoszba!' 11 �örög 
és társainak koholt vádakra szabadsaghős, az impencalt.i
alapozott pere. Kevés ese- mus ellen küzdő hazafit tüz
mény történt az elmúlt évek- teli, egy-re nagyobb felháboro
ben, amely ennyire foglalkoz- dással követeli: szüntessék 
tatná a világ közvéleményét. meg Glezosz és társai el!m a 
Nem is csoda, hiszen mint minden alapot nélkülöző t>ó,. 
Glezosz mondotta, perbefogá- dak alapján indított eljárciat, 
snkkal a NATO katonai erejé- adja114k szabadságot az Akro-
nek a félszigeten történlí polisz hősének. 
megsokszorozására akarnak A magyar dolgozók, közöt-
ürügyet keresni. tük a vasutasok tízezrei is fel-

A boszorkányper során a emelik tiltakozó szavukat, • 
koronatanú egymás után tiltakozó táviratok százait 
kénytelen beismerni, hogy ál- küldik a görög konnán11hoz. 
lításainak .semmi bizonyítélca Bízunk abban, ho1111 a Világ 
nincs, az a legtöbb esetben közvéleményének tijtakowa 
feltevésekből táplálkozik. nem lesz hiábavaló. 

Július 20 : Vietnam napia 
1956-tól 4 606 200 forint meg- Az újra törekvők egész sorát 
takarítást jelentenek a beveze- lehetne még említeni, de hib4 
tett újítások. Az újítók 132 367 lenne, ha csak az eredmények
forint újítási díjban részesül- rő! szólnánk. Sajnos 110 javas-
tek. lat vár m4 is elbírálásra. A ké- o" t esztendeje, hOflll 1954. július 21-én, a nagyhatahnat 

A vállalat legeredményesebb sedelem oka, hogy 1956 előtt kormányfóine,k genfi értekezletén határozatot hoztak az 
újítója Faragó József szer- egyik újítási elóadót a másik indokínai háború megszüntetésére. Demar.kációs vonalat hú.z
számgazda, aki 20 újításával követte és amikor Illés elvtárs tak a 17, szélességi fokon, tíz kilométeres demilitarizált � 
340 707 forint megtakarítást került ebbe a beosztásba 700 zettel elválasztották Eszak-Vietnamot Dél-Vietnamtól. 

II. ért el és 20 713 forint újítási javaslatot örökölt elődeitől. A szerződés egyben elrendelte, hogy két ét>en belü.l oola.u
díjat kapott. Fazekas Sándor Nagy szorgalommal és hozzá- tásokat kell rendezni a két országrész egyesítésére. VéDet érl 

A társadalmi tulajdonban esett károk másik része a vas- szerkesztő kilenc újításával értéssel látott munkához, de ezzel a hétéves borzalmas háború, amely Franciaországnak öt
út üzembiztonságát veszélyeztető cselekményeken és mulasz- 27 489 forintot takarítot me.e: � segítségre lenne szüksége. hoey milliárd dollárjába (ebből 2 milliárd USA-segéLy), totlábW 
tásokon kívül elsősorban a vasúton fuvarozott árukban kelet- 5 517 forint díjban részesült.

/ 
az elmaradást mielőbb pótol- 62 OOO halottba és 191 OOO sebesü.ltbe került. 

k tt ká d · f 1 t · ·u 1· Kül. ·· ·· Jl f d 1 Legújabb javaslata előrelátha- hassa. eze roso as o y ·an a e o. onosen az e en orra a om á ..... . A vi"g kö'z•"'lem"nye -Dge„ge-',.s•el vette t··.,~-�--1 • 
·d· k ' b tt k '  be! · kül. f""ld . d Jt tés " tólag félmillió forintos megta- Szentg ll .,..van "' -= � "= "' ""' •  """"""'""" l osza a an ese nagy ar a - es O 1 ren e e u 

karítással jár. Marczis László Gyöngyös szerződést, azzal a gondolatt'1l, hogy Távol-Keletnek ez a túz-árukban egyaránt. fészke a bé,kés építés honává válhat. 
Az ellenforradalom leverése után az egyre szilárduló 
politikai és gazdasági helyzet követ-keztében a lopás, Nem egészen így történt. Az imperialista lakáj dél-vietnami 
dézsmálás címén kifizetett kárösszegek folyamatosan A fiatalok is helytállnak kormány megszeg,.•e a genfi szerződést, 1956. március 4-én 
csökkentek. Különösen 1958 júliusa óta. tapasztalható külön választást tari.ott az úgynevezett alkotmányozó gyűlésbe. 

javulás. A pü.spökladánvi fűtőház 
I 

fiataljaival. A tsz KISZ- A választás után országszerte megindult az „átnevelé.3i kam-
Az árukárok bekövetkezésében objektív nehé?.6égek is köz- fiataljai becsülettel helytáll- szervezetét egyébként ők pat- pá.ny", amel11nek keretében feloszlottálk a baloL<fali szeroezete-

rejátszanak ugyan - raktárhiány, nem megfelelő kocsi, mér- n.ak a pártkong,·esszus tiszte- roná]ják. ket, halomra gyilkoiták és gyilk,olják a lakájrendszer száma, 
leghlány stb. -, de ezek sem lehetnek igazolói annak, hogy Jetére indít.ott munkaverseny- e, ellenfelét. 
még ma is milliókat fizet ki a vasút évente árukárok címén. ben. Az elmúlt hónapokban az LJ' rendszerú Ezzel ellentétben az észak-vietnami 1rormán11 a genfi ér• 

* utazószolgálatot teljesítő fia- tekezlct határozata alapján 1956. j-úlius 13-án, a kiJtiízött hatá.r-
A vasúti pénztáraknál megállapított hiányok szinte teljes talok 30 tonna szenet ta'karí- füstgaízelszívó.berendezés időn belül, megtartotta a választ.dsokat. Azóta is számos intézmértékben megtérülnek, a fokozottabb ellenőrzéssel azonban 

oda kell hatni, hogy az ilyen visszaélések teljesen megszii.n• tottalc meg. A legjobb ered- A szocialista országok buda- kedése arra vall, hogy hű a genfi szerződ-és szelleméhez, ooló
;jenek. ményt Debreceni JózSef és pesti keres:kedelmi képvisele- b1m aJkarja az ország demokratikus egyesítését. Elég erre esa,k 

A társadalmi tulajdon megkárosításának fogalma alá tar- Pintér Jáoos érte el. teinek vezetői és szakemberei azt me{Jjegyezni, hogy számos esetben hívja fel a dél-111et11ami 
tozik a bércsalás, továbbá a munkaviszony jogellenes meg- A műhelyben dolgozók kö- jűlius 9-én a Budapest és Hat- kcrmányt az eg11ésgesítést biztosító közös, szabad váLiaztások 
szüntetésével kapcsolatos kiadás is. Míg a bércsalás esetében, wtt :is élénk a verseny. A van között indított ,különvona- megtartására. Sajnos, eddig eredménytelenül. 
ha nem is a teljes összeg, de annak túlnyomó része megtérül, fémhulladékot sem hagyják ton megtekintették az új ma-
addig a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolat- gyar füstgázelszívó berende- A 

�•ilág dolgozói nem nézik tétlenül, hogy öt évvel a fevu· 
ban a hibát elkövetőkkel szemben jóformán semmiféle szank- kárbaveszni. Májusban nem zést, amely világviszonylatban verek elhal!gaMsa után még ma is két részre szakadtan 
ciót nem alkalmaz a vasút. kevesebb, mint 46 má?.Sa va- is érdeklődésre számíthat. A él a vietnami nép. l\linder> alkal.mat megragadnak arra, hogy 

A béralap-túllépés, a társadalmi tulajdon hanyag, felü- sat és mLntegy 70 kg színes- bemutatón részt vett az egyip- minél közelebb vigyék a megegyezést. Ez a C€l vezette az ázsiai 
tetes kezeléséből adódó károk éi5szege is rontja a vasút gaz- fémet takarítottak meg. tomi és az indiai kereslk.edelmi és afrikai országok szolidaritási tanácsánalk állatndó tit•kársáQ<it, 
daságosságát. Nem is beszélve azokról - a sajnos szaporodó - A fűtőház KTSZ-lialaljai a attasé is. amikor július 5-én felhivta az afro-ázsi.ai országokat és a vUáO' 
esetekről amiket a vasúti kocsik berendezési tárgyainak ron- jó mun!ka mel lett a lalusi fia- A berendez.ést Kassai Dénes, békeszerető <'róit: július 20-án ünnepeljék meg Vietnam 114p
gálásával, eltulajdonításával okowak a vasútnak lelkiismeret- tulokkal való 'kapa;olat erós.í� Jánosdeák Egon, Torma Ist- ját, köooteljék Vietn'!m bék.és újrae1711esítését. 
len egyének. ván. Hel!e1· György és Da-

* tésére is gondot fordítanak. bóczi Ödön MÁV-mérnökök Ezen a napo11 a magyar vasutas dolgozók is mege-m!ékez• 
Sorolhatnánk tovább a társadalmi tulajdon megkárosítá- Vasárnaponként Bárándra lá• tervezték. A bemutató részve- ne>k a hős vietnami népről és az eddiginél is eréil,'esebbe11 

sának eseteit. De nem ez a cél. Az sem, hogy az ilyenek miatt togatnak. és együtt szóra- vői nagy eli.smerés6el nyilat- követelik: teremtsek meg végre a békét Vietnamban, nerez• 
a fegyelmi ügyek száma szaporodjon. Ellenkezőleg - az a koznak a Bárándi Petőfi Tsz koztak róla. zenek érvényt a genfi szerződésnek. 
cél, hogy
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A rendeletek, törvények a magukról megfeledkezők bün

tetésére, elmarasztalására vannak. Ha szükséges, az arra ille
tékesek éljenek vele. 

Nekünk, szakszervezeti funkcionáriusoknak az a fel
adatunk, hogy lehetőleg megelőzzük az eseteket, de 
az is, hogy megköveteljük a társadalmi tulajdon ellen 

vétök megbiintetését, 
.A szakszervezet életében számos mód és lehetőség van 

arra, hogy politikailag magyarázzuk meg ezeknek az eléggé el 
nem ítélhető cselekedeteknek káros voltát. Tegyük szóvá a 
társadalmi tulajdon védelmének jelentőségét taggyűléseken, 
termelési tanácskozásokon, csoportértekezleteken, s mindenütt, 
ahol erre lehetőség nyílik. 

A szakszervezet vegye kezébe a mozgósítást a társa-
dahni tulajdon védelmére. 

Erre meg ís vannak az eszközei, hiszen a szakszervezet képvi-
5eJője ott van minden munkahelyen, a legkisebb egységek
nél is. 

Mikor a szakszervezet; szervek a megelőzés mellett a tör
vényes eljár�sok betartása felett is őrködnek, legyenek tekin
tettel arra, hogy a fegyelmi határozatok összhangban legye
nek az elkövetett hibákkal. Leghelyesebb, ha a társadalmi 
tulajdon ellen vétők - természetesen csak ha kisebb dolog
ról van szó - eddigi munkahelyükön teszik lóvá a hibáju
kat, hiszen ott dolgozótársaik figyelmének kereszttü;:ében áll
nak. 

A szakszervezeti bizottságok kísérjék figyelemmel, milyen 
intézkedéseket kell hozni, milyen helytelen gyakol'latot kell 
megszüntetni a cél érdekében. Legyenek a fokozott agitáció 
minden eszközével harcosai a népvagyon védelmének. 

ÚJ KÖNYVEK 

Lenin: A swvetkezetekról j Karamazov testvé,·ek (A Világ
{K06suth) Jaroszlavszkij:  irodalom Klasszikusai) (Euró
A kommunisták és a vallás pa) - Geo Milev: Szeptember 
(Kossuth) - Fomenko: Emlé- (Európa) - Vernalisz: Szok-ra
kezések Garkijra (Európa) tész igazi 1,,édőbeszéde (Világ
.,_ Lavreckij: A Vatikán irodalmi Klskönyvtár) (Euró

. {Kossuth) - Cao Jü: Zivatar pa) - Walter Jens: A vak 
(Európa) - Bajza József: (Modern Könyvtár) (Európa) 
Válogatott művei (Magyar - Az igazt auőzelem. Novel-
Klasszikusok) (Szépirodalmi) lák és elbeszélések a sport vi
- Kemény Zsigmond: Zord világából. (Sport) - Mariana 
idő ( Szépirodalmi) - Pontop- Alkoforado: Portugál levelek 
pidan: Szerencsés Péter :A (A Világirodalom Gyöngysze
Yilágirodalom Klasszikusai) mei) (Móra) - Sásdi Sándor: 
�urópa) - Dosztojevszkij : A Elhagyott szerető. 

A vonat menetrendszerií 
pontossággal robogott velünk 
Peking felé. A kocsikban 1'a
gyogó tisztasáa. Fél óránként 
hozzák a forró teát - amit a 
nagy melegben hűsitő italként 

fogyasztanak. Az étkezőkocsik 
példás felkészültséggel várják 
az éhes utasokat. A hófehér 
asztalterítőkön színes virágok. 

Peking, a hatszázmilliós Kí
na ötmilliós fővárosa. A régi 
épületek nem magasak. mert 
a császári palotánál magasabb 
épületet nem volt szabad 
emelni. Ezért 1'ált a város 
ilyen nagykite1'jedésűvé. Jó
formán mindent falak vesznek 
körül. mely a szellemek elleni 
védekezésre épült. 

Ma már az úi Pekina is bon
togatja szárnyait. A városban 
hatalmas. modem szállodákat 

építettek, amelyeket a legkar
szeriíbb berendezés mellett 
szerencsésen kapcsolták a ré
gi kultúra hagyományaihoz. 
Művészi faragások, diszíté�ek 
és színezések bizonyltják, hogy 
a több ezer éves kultúrának, a 
szín- és formaérzéknek a mai 
emberek is művészei. 

Első utam az utcára veze· 
tett. Különleges a kínai utca, 
Pekingben is - mint minden 
kínai városban - rengetea az 
-utcai árus. akik hanaos kiabá
lással kínálják portékáikat. 

Az utcákon hatalmas forga
lom. Autók. autóbuszok. ke
rékpárosok és riksá1e szágul
doznak reggeltől estia. A rik
sák ma már nem futva közle
kedne/e, hanem kerékpáron. 
Óriási feilődés a múlt futó ku
lijához képest. de méa mindig 
szokatlan az európai szemnek. 

A kínai ember életkorát 

európai ember nehezen tudja 
meghatározni. Fiatal kislány-

Egy év Távol-Keleten 
2. PEKING _ 

nak nézed, s közben több gyer
mekes családan11a. Keleten 
látszólag hiányzik az u. n. ,.kö
zépkorú" ember. A nők copfot, 
vagy rövidre vágott fríZurát 
viselnek, sötétkék hosszú nad· 

rágot. hozzá szlnes karton
blúzt. Rendkívül szimpatiku
sak, de legnagyobbak emb� 
riességükben. 

Nem szeretek semmit meg
bámulni az utcán, mégis meg
akadt a szemem. amikor egy 
örea néni bottal sántikált előt
tem meanyomorított lábain. 
A mai fiatalok már csak nagy
anyáik elbeszéléséből ismerik 
a nyomorított láb borzalmait, 
ami eg11részt a szülők egymás
közti gazdasáai versengésének 
az oka volt. másrészt az a tév· 

hit. hogy a tipegó menés job
ban kiemeli a nőiességet. 

Pekingben rengetea a kül· 
földi. alcik mint kíváncs"i ki
rándttlók. �•agy mint szakta
nácsadók élnek itt. Szállo-

dánkban találkoztunk burmai
akkal. japánokkal. németek
kel és ki tudná felsorolni a 
számtalan nemzet képviselőit. 

Két élményemről szeretnék 
beszámolni. amely iaen éle$en 
rávilágít a kínal nép összefo
gására. 

A kormánu kiadott eau ren
deletet. melu kötelezővé teszi 
a légyirtást. megmagyarázva, 
hogu miért van erre szükség. 
A rendelet életbelépése pilla
na1ától ninte minden kínai ke
zé lwn természetessé vált a légy-

csapó. Minisztériumokban. ú
kolákban. szállodákban, vona· 
tokon, mindenki irtotta és irtja 
ma is a leimet. 

Másik a verébirtás. Van 
olyan maa11ar közmondás. hoot/ 
„dobbal nem lehet verebet 
fogni". A kínaiak rácáfoltak 
erre. A természettudósok kide
rítették, hogy mivel a veréb 
rövidröptű madár, ha nem 
hagyják leszállni kifá1'ad és • 
földre esik. Megszületett a ren• 
delet és Pekina lakossáaa hd· 
rom nap és három éjjel dob
bal. síppal, cintányérral üldöz
te a verebeket háztetőn és ut• 
cán egyaránt. Három nap múl
va teherautók. lovaskocsik 
szállították a verebek hulláit 
millió számra. 

A város közepén van a „til• 
tott város". a Császári Palota, 
ahová a felszabadító háború 
előtt tilos volt földi halandó• 
nak belépni. Ma az érdeklő
dők ezrei zarándokolnak cso
dás i,alotáihoz. meanézni a me
sés kincseket. a faraaott már• 
ványcsodákat. 

A város szélén áll a Nyári 
Palota. a császári család eQ11· 
kori nyaralója. Azt tartja 11 
mese. hoay az egyik csáuáT 
kedveskedni akart feleségének 
és hatalmas mesterséges tavat 
létesített. a kiásott földel í\�· 
dig a tó mellé hordatta. Ezen
kívül csodás parkot. hatalmai 
pagodákat. szobrokat. máf'
ványh!dakat épített. A meri 
Nyári Palotát pihenőnapokon 
a dolaozók ezrei keresik fel. 

Pekina esti fényben is cso
dás. A Béke Szálló nyolcadik 
emeletének üvegfalú éttermé. 
bőL csodáltam a sok-sok pago• 
da kivilágítását, amelyek meg
kapó sziluettjét adják a várOI• 
nak. Dr. Horválh Lajo8 
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Ahol mindig tudják, hol tartanak Egyre többen jelentkeznek a dolgozók iskolájába a debreceni területen 
Lapunk június 16-i számá- eredmények találhatók. A harban „li:lénk versen11, példás madikon mozdonyokra. brigánl/LlvánoBSág" címmel cikk je- dokra lebontották mit kell tenlent meg a hatvani fűtőházról. níük azért. hogy valamennyi A cikkben arról adtunk szá- tényezőben teljesítsék az élmot, hogyan teljesítik a kong- üzemszintet. A negyediken peresszus tiszteletére tett válla- di� százalék0s arányban kifeláSukat a fűtőház dolgozói. jezve azt olvashatják a dolgo-
Most újból a hatvani fűtö- zók, hogy az elmúlt hónapok

b.ízról írunk. Ezúttal azt sze- ba.n hogyan teljesítették a ter
retnénk bemutatni, hogyan biz.. vet. 
tosítja a szakszervezeti bizott- A verseny nyilvánosságát ilsag a kongresszusi verseny letően ez a módszer nagyszenyilvánOISSágát. rúen bevált a fűtőháznáL Fő-

A fűtőház szakszerve-zeu bi- ként az utazó személyzet szem�ttsága a versenyhíradó mel- pontjából nagy jelentöség(i. El
lett négy újabb falitáblát ké- sösorban azért, mert míg a 
wttetett. Ezeket a fűtőház leg- múltban pontokban értékelték 
forgalmasabb POntjain helyez- az eredmén11eket, most forint 
ték el. (A táblákat Komáromi értékben tüntetik fel. me!yík 
Károl11 ii.zem{la.zdá$z készltet- brigád, hogyan teljesítette fel
#.) adatát. mennyíbe került egy 

Mí olvasható az új falitáblá- hónapban a gépek javítása. Ez-
kon? 

1 
zel azt is elérték, hogy a moz-

A régi táblán a fűtőház donyszemélyzet jobban vigyáz 
kongresszusi vállalása látható. a gépre, a kisebb javításokat 
Két új táblán a havonkénti maguk végzik eL 

J:plll a IIIAV legkorszerfibb cliesel-mozdonyjavftó mfibelye. A vasűt• 
úl 1957-ben kcz416k el a vontató Jf.rmOvek dleselesltését. A dlesele
■lltal program azükségszerO követelménye egy központi mOhely épf
tme, ahol a diesel-, valamint a villamosvontatókat Javftják majd. 
1951-ban kezdték az els6 közponll dlesel-JavltómOhely épltésél az 
lt.-.akl J'ánnQJavflóban. J'elenleg a K(!bányal úttal párhuzamos, uz 
m&res teJépilletet és az egyik szerelőcsarnokot épftlk, amelyek 1.KO
t,a,n készOJ.nek el. Itt t�z az ország legnagyobb, Jegkorszerilbb Uyen 

m(lhelye. Képünkön a teJépOfet épltése !Uható. 
(MTI Foto, Lll,los György felv.) 

Csehszlovák vándorzászló magyar vasutasoknak -
magyar vándorzászló csehszlovák vasutasoknak 

l csehszlovák vasutak pá
lyafenntartási szakszolgálatá
nak vezetősége egy vándor
zászlót ajánlott fel a legjobb 
magyar pályafenntartási szol
gálati hely dolgozÓi részére. 
A szakszervezet elnöksége az 
J/6. szakosztály, valamint a 
bér- és termelési osztály ja
vaslatára úgy határozott, hogy 

viszonzásképpen vándorzászlót 
ajánl fel a munkaversenyben 
legjobb eredményt elérő cseh
s7Jovák pályafenntartási szol
gálati hely dolgozóinak. 

A zászlót odaítélés után él
UzemUnnepség alkalmával 
szakszervezetünk küldötte fog
ja átadni a csehszlovák vas
utasoknak. 

A IX. VASUTASNAP ELÖIT 
Augusztus 9-én, k!lencedszer 

ftnnepli az ország a vasu !aso
kat. Mint minden évben, az 
idén is ünnepségeken emléke
zünk a munkánk, eredménye
ink megbecsülését jelentő nap
ra. 

As tlnnepségek elókés zíté-
16& és lebonyolítását szak
aerveuiünk vég-LI a Vas
áit Fóoszüllyal együttmű-

ködve. 
A sikeres lebonyolítás érdeké
ben természetesen mindenütt 
kérni kell a pártszervezetek se
gítségét is. 

Ahol erre lehetőség van, tö
rekedni kell műsorral egybe
kötött ünnepségek szervezésé
re, amelyre hívjuk meg a helyi 
párt.. és mozgalmi szerveket, a 
tanácsokat, a szovjet és magyar 
hadsereg, a rendőrség, a mun
kásőrség, az üzemek és a ter
melő szövetkezetek képviselőit. 

Az ünnepségek előadói szá
moljanak be az egész vasút és 
az adott szolgálati hely egyéves 
eredményeiről, pártunk kor
mányunk határozatai, rendele
tei nyomán elért előrehaladás
ról. 

A vasaiasnapl ünnepségek 
kere&ében kerül sor az él
úsemltitüntetések, a vezér
ipqatól és igazgatói elis
merések, pénzjutalmak kJ-

ea� 

Ezt az alkalmat is fel kell 
használni az előttünk álló fel
adatokra való mozgósításra. 
A vasúton soha nem látott len
d ü lel ű kongresszusi verseny 
keretében szervezzünk vas
utasnapi műszakokat. 

Az Idén is megrende'l.2iik 
a vasutas képzőművészei.! 

kiállítást. 
A szokásos újító kiállítás he
lyett viszont első ízben ren
dezzUk meg a vasul.a§ model
lezők kiállítását a Keleti pálya
udvar kultúrtermében. 

A vasutasnap ünnepi prog
ramja keretében 

két Jubilffllllli ünnepségre 
is sor kerül. 

Ekkor emlékeznek meg a Ke
leti pályaudvar 75., és a Mis
kolc-tiszai pályaudvar megnyi
tásának 100. évfordulójáról. 

A korábbi évek gyakorlatá
hoz híven az idén is helyezzünk 
el korszorút a szabadságunkért 
hősi halált halt szovjet kato
nák emlékművén, valamint a 
martirhalált halt vasutasok 
emléktábláján. 

A rendezvények sikere érde
kében szakszervezeti bizottsá
gaink hasznosítsák a korábbi 

tapasztalatokat. Kérjék a moz-

i 
galmi és szakvonali szervek se
gítségét, hogy a IX. vasutas!_la
pot jelentőségéhez méltó un
neppé avathassuk; 

Mióta a hatvani fűtoháznál 
ilyen széleskörű nyilvánossá
got. biztosítanak a kongresszusi 
versenynek. sokkal egészsége
sebb versenyszellem alakult ki, 
mint korábban volt. A dolgo
zókat nemcsak saját. hanem 
társaik eredmén11e is érdekli. 
Ha bejár egy gép, a személy
zet nem mulasztja el a ver
senyhiradók megtekintését. 
Különösen a hónap első nap
jaiban - amikor új eredmé
nyek kerülnek a táblákra -
nagy a forgalom a táblák 
előtt. 

A debreceni területi' bizott
ság a párt művelődéspolitikai 
irányelveinek megjelenése 

után felmérte a szervezett dol
gozók iskolai végzettségét. A 
statisztika alkalmas arra, hogy 
elhatárolh!IS6ák: kiknek szük
séges elsősorb3Il, hogy az új 
iskolaévben pótolni kezdjék 
hiányos iskolai képzettségüket. 

Mint kiderült, 
az utóbbi években 200 
dolgozó szerzett érettségi 

bizonyítványt. 

Nőtt az általános iskolát vég
zettek száma is. Ugyanakkor 
sokan még a hat elemit sem 
végezték el. Sőt az idősebbek 
között írástudatlanok is akad
nak. 

A felmérés alapján a terü
leti bizottság kidolgozta okta
tási programját, amelynek lé
nyege, hogy ahol ez szükséges, 
ott az ősszel megszervezik a 

1 

dolgozók iskoláját. 
Debrecenben kilenc il21e• 
mi iakola nyillk szepiem

berben. 

Az igazgatóság més helyein 
szintén nyilnak iskolák. 

A dolgozók, miután érte
sültek a lehetőségekről, azon
nal megkezdték a jelentkezés t. 
A járműjavítóban például több 
mint százan határoztak úgy, 
hogy elvégzik az általános is
kola nyolc osztályát. A debre
ceni fűtőházban is naponta 
szaporodik a tanulni vágyók 
száma. Az általános iskolik 
mellett a középiskolákban ia 
sok a vasutas jelentkező, 

A szak&zervezeti bizottság 
to1.1ább bővíti a versen11nyilvá
nosságot. A közelmúltban mik
rofont kaptak, így a jövőben a 
hangszórókon is közlik az 

eredményeket, népszerűs.fük a 
legjobbakat és bírálják azokat, 
akik hátráltatják a munkát. 

Helytállásból, hivatásszeretetből kitűnő 

A jól szervezett mozgalom
nak és a nyilvánosságnak egy
re érlelődik a gyümölcse. Az 
igazgatóság terilletén a hatva
ni fűtőház az idén háromszor 
végzett az első helyen a fűtő
házak közötti versenyben. 

A Dombóvártól Veszprém 
külsőig közlekedő 6020. sz. 
személyvonat személyzete 
Tamásiban azt 'IZ utasítást 
kapta június elsején, hogy 
Fornád-Kecsegéig menet-
rend nélküli menetben közle
kednek, mert kocsikisiklás 
történt és átszállással kell a 
forgalmat lebonyolltani. A 

__ , .. 

baleset helyére érkezve lát- műszaki dolgozónak is becsil
ták, hogy egy „S" kocsi sza- letére váló ügyességgel látott 
bálytalan tolatás következté- munkához az egyik emelővel 
ben mindkét tengelyével ki- A csapat többi tagja talpfát 
siklott a biztonsági határje- hordott az alátámasztáshoz. 
len kívül és keresztben elzár- A kezdet nehéz és reményte
ta az utat. len volt, de amikor az elsó 

Tamásiban csak két kis sikeres kísérlet után megcsil
emelőt kapott a 6020--as sze- lant a reményt a kocsi be
mélyzete és így kilátástalan- emelésére, egyre több sej,lítő 
nak látszott az akadály eltá- akadt. A kétkedők is munká
volftása. ElleniránybóJ el is hoz láttak. Jó volt látni az 
indult egy mozdony két te- emberek  arcán a megelége--

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
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i az utasok 

t 'I ' , , 1 
felé. A 6020-as 3 óra 42 perckor 

pa rona asarO A baleset színhelyén tar-
érkezett a baleset színhelyére 
és 4 óra 34 perckor tovább 

A mezőgazdaság szocialista vetkezetek közgyűlésein, Igaz-
, 

tózkodott Tamási állomás indulhatott. A vonatszemély-
átszervezésének eredményes gatósági ülésein. Igy legköny- vezetőJe, Tolnai elvtárs is. zet példás munkáját dicséri, 
végrehajtása nemcsak a do!- nyebben tudomást szerezhe- úgy vél�kedett, hogy nem he- hogy a vonat Veszprém-kül-
gozó parasztságnak, hanem a tünk a legégetőbb problémák- j lyes ilyenkor t�tlenk�nJ. sőre késés nélkül érkezett. 
munkásosztálynak is sajátos róJ és segítségünket erre tud- meg kell kísérelni a szmte Köszöntjük a helytállásból, 
ügye. Ennek megfelelően egy- juk irányítani. lehetetlent. Az agg�lyookodó hivatásszeretetből kitűnően 
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is. a szervező és patronáló gazdagodhat a kapcsolat. Ke-
szem yze seg g • a AmbTW József jegyvizsgálót. 

mozgalomból. Veszprém honállomású vas-
A mezőgazdasági termelő- ressék fel a csoportok a pat- utasok nem kérették magu- Farkas Lajos. 

szövetkezetek megsegítésére 
ronált tsz-eket, hívják meg kat. 

1 
SZB-titkár képviselőiket a vasutasnapi és A b J • f j áló ir�yuló_ szándék azo��an nen: egyéb ünneps'"c':re. Engedjék 

m rus ozse egyvizsg , Veszprém állomás 
mm?enutt . a párt 1ranyelve1 meg, hogy a p· · ·cnált szövet-sze�mt foly1k. Az 1958 decem-

1 

kezet dolgozói ; ·+ogathassák a ben párthatároz_attal ellent_é�- _ szakszervezet könyvtárát. A be� - ?1ely elsosorban poltll- vasutas sportegyesületek, csa
ka1 seg1tséget vá_r a munká- patok tartsanak bemutató soktól

-::--
sokkal inká_bb el_őtér. mérkőzéseket a tel'melőszövetbe k_erul a g_�daság, seg'.tség. kezeti községekben. Legtobb vasut, szolgálati he-

lyen - ahol patronálást vál- A versenyszervezés Javítása 
laltak - kizárólag a gépjaví- és továbbfejlesztése a termelő. 
tásokban, a tsz-eknél végzett növetkezctekben népgazdasági 
fizikai munkában jelentkezik 

I 
érdek, de a tagoknak is ·egyé

a segítségadás. ni érdeke. A termelési tömeg-
A termelőszövetkezetek élve munka bizottságok segítsék 

a lehetőséggel, újabb és újabb • ebben a mezőgazdasági dolgo
ilyen kéréssel fordulnak az I zókat. Hívják meg a patronál
üzemekhez. A szerkesztösé- · takat üzemlátogatásra, terme
günkhöz érkezett levelek is lési tanácskozásokra. A ter
csaknem kizárólag arról ad- melőszövetkezetekhez, gépállo
nak számot, hogy hány forint másokhoz érkező gépek, vető
értékű anyaggal, munkával se- mag, műtrágya stb gyors to
gítették a patronáltakat. vábbításával szintén sokat se-

Elsősorban politikai segítséget 

Anélkül, hogy azt monda
nánk, tagadjuk meg az ilyen
Irányú segítséget, felhívjuk a 
szakszervezeti bizottságok fi
gyelmét, hogy a patroQálást il
letően tevékenységüket első
sorban a politikai eegftség
adásra fordítsák. 

Elnökségünk a központi ve
zetőség határozata alapján ki
dolgozta azokat az irányelve
ket, amelyek segítenek az 
ilyenirányú ténykedésben. 

A legfőbb, hogy a szerve
zeti megerősödéshez adjunk 

segítséget a termelőszövetkeze
telrnek. Gondolunk itt a politi
kai felvilágosító munka mel
lett az üzemszervezéshez, a 
gazdálkodás pénzügyi vonat
kozó kérdéseinek kidolgozásá
hoz adandó segítségre. Az 
építkezéseknél a fizikai mun
ka helyett az irányításhoz já
ruljunk hozzá, a tervek elké
szítésével, felülvizsgálatával, a 
munka irányításával. 

Nagy fontosságú a dolgozó 
parasztok és a munkásosztály 
kapcsolatának erősítése szem
pontjából a kölcsönös látoga
tások szervezése, egymás mun
katerületének megismerése. 
Vegyünk részt a termelőszö-

gíthetünk. 

Sajátos tennivalók 
A mezőgazdaság szocialista 

átszervezésével kapcsolatban a 
szervező munka és a patroná
lás csak egyik része a vasutas 
szakszervezeti bizottságok ál
lal adható segítségnek. Leg
alább ilyen fontos, hogy a 
földtulajdonnal rendelkező 
vasutasokat megszabadítsuk a 
magántulajdon béklyójától, 
odahassunk, hogy családtagjaik 
lépjenek a közös gazdálkodás 
útjára. 

A nagyüzemi mezőgazdaság 
előnyeiről való meggyőzést 
szolgálja az ismeretterjesztés 
kiszélesítése, hasonló tárgyú 
könyvek olvasásának ajánlása, 
könyvankétok rendezése. Min. 
den olvasásnál többet jelent 

azonban, ha azok, akiknek csa
ládja már a közöst választotta, 
maguk mondják el, hogyan ta
lálták meg számításukat a ter
melőszövetkezetekben. 

A mezőgazdaság szocialista 
átszervezése segítésének útja, 
módja igen változatos. A szak. 
szervezeti bizottságok tenniva
lója a pártszervezetekkel és a 
szövetkezetekkel megbeszélve 
megkeresni a legjobb módsze
reket és azt eredménnyel gyü
mölcsöztetni. 

A jóknak dicséret - a hanyagoknak bírálat 
A szombathelyi igazgatóság 

miután értékelte a jegyvizs
gálók munkáját, június 30-án 
értekezletre hívta a telepállo
mások vezénylőtisztjeit, a leg
jobb és a legrosszabb jegy
vizsigálóit. 

A meghívott fővizsgálók je
lenlétében a személydíjszabási 
csoport- és a kereskedelmi 
osztály vezetóje ismertette a 
legfontosabb tennivalókat, a 
menetrendszerűség biztosításá
nak legalkalmasabb módsze
reit,, 

A jól dolgozókat megdicsér
ték, a hanyagokat bírálták. 

Az értekezletet a nyári for
galom befejeztével ismét ösz
szehívják, s ott a legjobb 
jegyvizsgálókat megjutalmaz
zák. Mint az eddig rosszul 
dolgozók mondották, ők is ott 
szeretnének lenni hamarosan 
a !�jobbak között. Erre ígé
retet is tettek. 

Nem r055z kezdeményezés 
egy ilyen értekezlet. Ajánljuk 
más igazgatóságoknak is! 

Bognár Káni,-

Ez történt a gárdonyi úton 
Gárdon11ba víttem kis tanít

ványaimat kirándulásra. Már 
az utazás előtt tudtam, hogy 
élményben gazdagon fogunk 
hazatérni, de azt nem remél
tem, hogy rögtö11, utunk elején 
a szocialista embertípust tu
dom bemutatni a kirándulás 
részvevőinek. 

künket udvariasan Zeseg!tett. 
Kedves mosolyával végigsim<>
oatta a kis csoportot, jó szóra
kozást kívánt és elköszönt. 

Bevallom, rítkán találkozom 
ilyen emberre!, akt megérti é• 
átérzi embertársainak feleló&
.ségteljes, nehéz munkáját és 
segítségére siet minden kérú 
nélkül. Hosszú keresgélé1, tele
fonálgatás után megtudtuk, 
hog11 Matolcsi Józsefnek hfv
;ák és Székesfehérváron a Jó
kat utcában lakik. 

Barátságos udvarias jegy
vizsgáló fogadott a vonaton. 
Nem véletlenül from, hogy fo
gadott, mert mint vendégsze
rető házigazda bánt velünk. A 
felnőtteket mint régi kedves 
ismerősöket üdvözölte. A gyer- Ezúton is 1cöszönjük őn.zet-
mekekkel olyan szeretettel len, szíves segítségét. 
bánt, mintha '!'ind a� övéi let. Szarka Mária, tek volna. Mindegyikhez von 1 
egy-egy kedves szava. Venetianer u. 26. sz. áltaiánoa 

Célunkhoz érve minde1711i- iskola nevelője 

A dombóvir-lepsényt vonal elilregcdetl felépltményénok tenntartúa 
fokozott munk,t fs gondot Igényel. Koltai Ede pályamester vezetb
sével azonban a dolgozók a k!tér(!cserék határldeJés pontosan be-

tarlJ:lk. 

A vi,:ányúr bofejeúse aüa a dolgozók 6rny�kban keresnek -
déket • tG&G aap elGI, hogy ·" fOCY-'k el ebédJilkd. 

PleaG U.u16 felv.) 
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A béke és barátság jegyében zajlott le Balatonalmádiban 
az országos vasutas és postás ifjúsági találkozó 

Az. ország<>$ vasutas és pos'cáa ifjúsági találkozó alkalmából zászlódíszbe öltözött Balatonalmádi állomásra hajnalt 4 óra után néhány perccel elsőnek a pécsi fiatalok 

VIT tiszteletére rendezett találkozó jelentőségét, majd arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy továbbra is járjanak élen a munkában és a tanulásban. 

jelvénnyel kltilntretett nn'.í• vésu:gyüttesiét lwll milíteni. Rajtuk kívül a szakszervezet központi ének- és zenekara, a postások együttese, a debreceni járműjavító népi tánccsoportja, a rajkózenekar, a szombathelyi járműjavító pengl?t· zene"&ura és a tapolcai csomópont színjátszói érdemelnek dicséretet. 
A sportbemutatónak is nagy sikere volt. A Testvériség férfi és női, valamint a pootások férfi tornászainak korlác-, gerenda- és felemáskorlát gyakorlata, a BVSC vívóiskolájának és ifjúsági válogatott birkózóinak, a Testvériség ifjúsági súlyemelöinek bemutatóját is nagy tapssal jutalmazta a közönség. A súlyemelő-bemutatón lökésben két országos csúcs és egy csúcsbeállítás született. A BVSC és a Swmbathelyi Haladás röplabda-csapata a strand területén játszott barátságos mérkőzést. A találkozón a budapestiek 2:1 arányban győztek. Ugyancsak különVOlllata futott be. Ezután I Az alig egyórás ünnepséget a strand területén tartottak mintegy háromnegyedórás gazdag kultúr- és sportműsor bemutatót a Vasútépítők ifjúszünet következett, majd sorra követte. Bár a nagy hőség sági as.ztalitenisrezői. érkeztek a debreceni, miskol- már a reggeli órákban a Ba- BVSC-sikert hozott a barácd, szegedi, szolnoki, szombat- latonba csalogatta a fiatalo- 1 ságos labdarúgó-mérkőzés. hel11i és a budapesti fiatalokat kat, mégis sokan tekintették Bár a szombathelyi ifik hozó feldíszített különvona- .meg a szabadtéri színpadon kezdtek jobban és Takács rétok. A nyolc különvonato:n fellépő művészegyüttesek, né- vén a vezetést is megszerezközel 10 OOO fiatal érkezett a találkozóra, amely a trópusi hőség ellenére is sikeresnek mondható. No de ne vágjunk. az események elé. 

� Hwatalos lapból 
A HlvaWos . Lapból A szailmuil'

v�zet! bizott,;ágok t.s a do\gotólé 
'lgy@lmébo ajánljuk a klivetkuil
kec, 1!9, 8dm1>61: 116570/1959. 1/1, ti, 
A" altl�em-cim elnycré&e 1950, U, Uléví ��lkitüzéseJnek mó<loolUÍAA, 

117�06/1959. l/2. B. A Munka 
Törviéflykönyve végrehajtás! ren
d'elete egyes rendelkezéseinek 
módosítása és a munkaerőgaz.dál
.kodás feladatainak dec-entral11..á-
lása. 

!16825/19ö9. t/3. A. A nyugel
látások megállapftásával és Io
lyósltásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozása. 

117116/1959. I/2. e. Felhlvás ál
talános tisztképző levelezö tan
folyamra jelentke?ésre. 

110443/19ö9. I/�. e. A MA V Köz
ponti Rendelő Intézet betegforgal
mának egyenletessci tétele. 

Néhány szót 

egy régi prohlémaról 

Az 1958 januárjában átadott 
várpalotai leuényszállónak van 
egy furcsasága. Annakidején 
épült egy salakfelvonó, mégis 
puttonyban kell felhordani a 
sal.akat. Miért? Mert a felvonó 
hajtószerkezetét a pad.ozattól 
három és fél méterre helyez
ték el. Mivel fűtői:rok nomui.Us 
növésüek, kértük, hogy vagy 
egy négy és fél méter magas 
embert helyezzenek ide. vagy 
olyat, aki a levegőben is tud 
állni, legalább. amíg a felvonót 
kezeli. 

Mivel ilyen magas embert 
nem adhattak, a csigákat átsze
relték. Különböző mesterségű 
dolgozók munkálkodtak ,-a,jta 
napokíu. de minden maradt a 
régiben. Hozzávetőleges számí
tás szerint a felvonón munkál
kodók és szemrevételezők -na
pidíjáb6l egy motoros hajtó
szerkezetre is futotta volna. 

Reméljük azért, hogy rövide
sen ezt a problémánkat is meg
oldják. Varga J67.sef Várpalota 

19St. ,f'OLIUS 11. 
,,rEI.Bf VÁS !" 

Váltako16 tnaga1, mél1/ •• hosszú hangok011, (28. ft6-trtá jelzés) akarjuk szóvá tenni, hogy miért kel! a közlekedö vonatoknál az állomásokon csaknem mindig a vonatkíaér61c & 
hel11ükn (31, számú) jelzést adni. Igen - ha a forgalmi szolgálattevő s vonatlndftást lelkiismeretesen, köríilteklntően akarja végezni, gyakran „csetepatét", füttyögést kell rendezni, mert a vonatkísérők, jegyvizsgálók nincsenek a helyükön. Leggyakoribb eset - különösen a fejállomásokon -, hogy egymással vagy az utasokkal beszélgétnek és nem figyelik a forgalmi swlgálattevő által adott felhívást. (45. számú jelzés.) Múlnak a másodpercek vagy percek, de a felhívást az indi
tásra (46. számú) jelzést természetesen mindaddig nem adhatja a forgalm; szolgálattevő, amíg megbízhatóan nem értesül arról, hogy a le_ és telszállás megtörtént-e, műszaki vagy egyéb alkalmazott nincs a kocsi alatt, személyek vagy tárgyak nmcsenek-e veszélyeztetve stb., végső soron tehát, hogy a vonat elindulásának nincs semmi akadálya. Ez a jelentéktelennek látszó, indulásra készen, (32. számú) jelzés fontos és éppen olyan kötelessége a jegyvizsgálónak, mint a menetjegykezelés és vizsgálat. Figyelmes és éber szolgálattal csökken a baleseti veszély és a vonattartózkodásJ Idő a fej_ és középá!lomásokon, de növekszik a •jegyvizsgáló tekin.télye, főleg az utasok előtt. Ezekért és az elhanyagolt felhívás érdekében írtuk meg ezt a felhívást. 

= .Július vég&-e elké'lzlilndt Fil
zesabony illomáson az 6J peron• 
szigetek. Ezzel a fel- és leer<állás
nál lényegesen csökken a baleseti 
veszély. Az új peronszJgetek kéi>
zésével egyidóben az állomás vi
lágitásl hálózatát is '.korszerúsf
tik. - 5100 forint jutalomban r&ze
sltett a szegedi igazgalósd.g Kec&
k:emét állomáson három tolató és egy raktárt brigádot. mert áldo
zatkész munkájukkal elósegit>et
ték a tehervonatok menetrend 
szerinti indítását. 

� T<ilte!Jesliették kongresszusi 
vállalásukat. A szekszárdi 3-as 
pályamesteri szakaszon dolgozó 
fi.atalOlk - kitéT6 csenln és al
ágyazáson dolgoznak - a párt
kcngresszus tiszteletére vállalták, 
hogy· 20 ezer forintot takarltanak 
meg. A :fiatalok túlteljesítették 
vállalásukat. Edd1g 150 ezer fo-

-IJ'f-

rlnttal esökkent>ették a kladáoc,,, 
kat. 

� Víztorony épül Makó tillcrmA
son öWen köbméteres tartállyal. 
Az új viztorony bil'ltOSitj& majd 
az állomás zavartalan lvóví:&
ellátását. 

- Elli.zemszint felell dolgés túlteljesítette .léléves tervét a 
Székesfehérvári JánnCljav!tó. 

- ,Jól slkerillt kirándlllút -vezeti a dolgozók és hmzátarto
zólk részére a sátoraljaújhelyi 
csomópont szakszervezeti bizott• 
sága. A Sátorhegy legsrebb ré
szén levő K6kaput 350 dolgozó 
kereste lel. A kiránduláMak • 
környező állomásokról, Szerenes
ről, Sárospatakról, Tiszalucr6! la 
vol ta.k :részvevői. 

Az ünnepségen, amely délelőtt 10 órakor kezdődött a parkban felállított szabadtéri színpadon, megjelent Kossa 
István közlekedés- és postaügyi miniszter, dr. Csanádi 
G11örgy, a miniszter első helyettese, Szabó Antal, a szakszervezet főtitkára, Gróf J6- . zset, a szakszervezet titkára, Köoesl Béla, a posta vezérigazgatója, Maczkó István, a pártközpont munkatársa, 
Eperjesi László, a KISZ Központi Biwttságának titkára és több ifjúsági vezető. 

..... -..... 

.._ Rövidesen álad,JAk rendelte
tésének a több mint egymllll6 fo
rintos költséggel épült, 10 méter 
hosszú raktárépületet Dombó\741' 
állomáson. A raktárhoz korsu,
rűen berendezett ebédlő, öltöző és fürdő 16 tartozik. 

A Himnusz elhangzása után Sza.b6 Antal főtitkár nyitotta meg a találkozót. Ezután 
Eperjesi László mondott ün
nepi beszédet. Méltatta a VII. 

pi táncosok ének- és ;.eneka,l!(D!: szítnwnal.03-' i.roTum-á:tt. 
Hogy lb1t 'Wl'ta,Jk a. ]egjab-lmlt!' Etsó ll:efyern a. szolnaki' fiitóház Szoci.al.ista k.ultúráért-

------ • • • ------

50 éves a Székesfehérvári MÁV Előre 
vasárnap ünnepelte félévszázados fennállását a székesfehér

vári vasutasok 6J)Ortegyesülete, a MA v E16re. Délelőtt ünnepi köz
gyúléS't tartott az eeyesület ve-
2et6sége. A közgy(i!ésen Mrov
csák József, a sportosztály veze
tője és az ország több vasutaa 
sportegyesületének vezetc5je is jelen volt. 

A Jubileum aJ,kalmából vala
mennyi még eletben levő alanitó 
tagot és az egyesület régi ver
i;enyzólt oklevéllel tüntették ki. 

A d!szünnepséget délután gaz
dag sportmCisor követte. A sp()rt
müsor keretében az úttörők és 
íelnőttek mellett arok ls pályára 
léptek, aldlc néhány évtizeddel 
ezelőtt versenyeztek a7, egyesület 
színeiben. A músor legkiemelke
dőbb eseménye a MiskolC-Székes
Cehérvárl MA V Előre barátságos 
labdarúgó-mérkőzes volt. Az NB 
I-ből kiesett, tapasztaltabb ven-
dégcsapat 2000 nézi! előtt 2:0 
(1 :O) arányban legyő211>e a lelkesen Játszó NB m-as hazai csa
patot. 

Teniszválogatottunk második lett 
a prágai vasutas tenisz EB-n 

A Nemzetközi vasutas Sport• 
növetség (USIC) 19S9. Június z, és július 5 között Prágában 
rendezte meg a · vasutas fl-.rfi 
tenisz Europa-bajnoksá.got. A 
mérkőzéseket Davls Kupa-rendszerben - � !érJ:Jegyes és férfi
páros - a FaT nernzetkőz:i sza
bálya! szerlnt Játszották le. A 
bajnokságon Ausztria, csehszlo
vákla, Franciaország, Finnország, 

SPORTHÍREK Nyolc BVSC-vfv6 a világbaJ
nokságon Induló magyar váloga
tottban. Július 14-én, a Nemzeti 
Sportcsarnokban kazdődó vivó
VilágbajnOrkságon tnt1uló magyar 
válogatott csapatban Kamu&.1 Je„ 
n6. Czvi.kovszky Ferenc. Pap 
Csaba. Kamuti Lliszl6 (férfi tőr), 
KovAcsni Nyá.rJ 1\-tagda. Székely 
Tiborné (nól tőr) Mendelényl 
Tamás (kard) és Balthazár Lajos 
dr. (párbajtőr) képvlacll a va.s
uta&-sz!neket. 

Ear6pa-baJnoks4gra készlll a 
111a1yar asztaUtenlsz fé-rti ltJil•Agt vAlogatott. A válogatott csa
pat.rul.k R6zsás é& Biró. a Vastl.t-
6,,ltllk kN tehetsé- tlallll verlffl)'IKlJ 1 11 llll!l 11, 

Hollandia, Magyarország, NDK, 
NS'ZK és Svédország vasutas
,·álc,gatot..tja vett részt. 

A magyar csapat az osztrákok
kal, az NDK és az NSZK ver
senyzőivel került egy asoportba. 
Csapatunk az NDK-t 4:1, az 
NSZK csapatát pedig 3:2 arány
ban győzte le, e?..z.el bejwtott a 
döntőbe, ahol a csehsmovákoktól 
4 :1 arányű vereséget szenvedt.:tt és második lett. 

SzínelnJcet MolnAr Károly (Mis
kolc), Horváth Lászl6 és Szaba
dos Zoltán (Szombathely), Hopp Béla és Köves Kálmán (BVSC) 
képvi5"'lték. A legjobb teljesítményt Molnár Károly és Hor
váth László nyűjtotita. Jól sze
repelt a 17 esztendős Szabados 
Zoltán 19. 

A vegs6 sorrend: t. Csehszto
vák:ia, 2. Magyarország, 3. Fran
ciaország, t. NSZK. 

Csapatunk masodilc helyezésé
vel 5 pontot szerzett. 11,1.1vel a kö
zelmúltban lezajlott sakkbaJnok
ságon csapatunk els6 h.-elyezést ért el, s 7 pontot kaptunk, 12 
pontun1c van az összetett pont- , versenyben. Ha vál.ogatott csapa
taink a hátralevő Európa-bn1rok
ságon - férfi röplabda. ftrfl ko
sárlabda. nOI űszóMJnoksAg -jót S7.erepetnPk, l'l.1b61 VJ.8SZasz.c-
rezhetlUJc a� tllC-kupát. 

■lr6 O)'IIIAni 

Kik lesznek a VIT-delegáció 
vasutas tagjai - UJ rendszerfi vonatiHl<

i Wtott eló .a 1?Yőrl Wilhel:m Piedc 
Vagon- és Gépgyár három mér
nöke. Az újfajta, gyúr<irúgós ilt
közőnél e,zymá- süllyed6. ru
galmas acélgy(lrClk nyom6dnak 
össze. amelyek a lökési energiát 
elnyelik. 

Ma már nem hetekben, hanem napokban számoljuk. mii kor nyílik meg Bécsben a világ ték, a második félidőben ! ifjús�g:mak hetedik találk� azonban a BVSC kerekedett I ja. Julius 26-a, a YIT-fesz!ivál felül és Mészáros, Sárközi, kezdeté1;ek na�Ja .. valoba.n 
1 

· s· Tá al 3.1 nemsokara ránkkoszont. va ammt. imon go _J v · Kevesen tudják, hogy a 200 
(1 :1)  arany?an gyoztek. A fős magyar delegációban 6 vasszombathelyi Komora ll-est utas fiatal is helyet foglal. hagyott ki:. Látvány� v��t _ a Ezenkívül 16-an · turistaként MA V Repülőklub 1;'1urepülo-, vesznek részt a találkozón. modellezó-bel;1utató.Ja és . _a A magyar delegációval TiBala�onba _vegrehaJtott eJto- már Gyula, a Szolnoki Járműern}'.os ugra_.:; is. . . javító KISZ-bizottságának tit-Mmdé;'it ossrevecve, az ide� kára, Kányási Dénes, a szomta1álkozo, apróbb rendezési bathelyi csomópont KISZ-bihiányosságaitól elteltintve lé- zottságának titkára Borbély nyeg� színvonalasabb volt Mária, a Déli fűtóhá� dolgozóaz . elow években rendezett Ja. Simon Tibor. a miskolci fűtalálkozóknál. . tőház KISZ-titkára. Bimiller Nem lenne azonban �Jes Erzsébet, a pécsi kertészet dola kép, ha ��rn említenenk gozója és Perényi Sándor. a meg a nyolc kulonvonat foga: Landler Járműjavító KISZ-bidását és visszaindícását végzo zottságának tagja utazik Bécs

• 
forgalmi szakemberek és Ba- be latonalmádi állomás dolgozói-nak áldozatkész munkáját. Valamennyien derekas mun A hat fiatal közül Simon Tibort mutatjuk be olvasóinknak, aki kiváló munkájával érdemelite ki a megtiszteltetést. kát végeztek, s ezért dicséret illeti őket. 

Lakáscsere 

Elcserélném 2 szoba &.;sz
komfortos, olcsó bérű lakásomat 
két 1 :szoba komfortosra vagy 1 
szoba hallosra és 1 szoba, sze
mélyzetis lakásra megegyezéssel. 
Telefon : 137-425. l:rdeklődni bármikor. 

� Elcserélném 2 szoba, kony
ha, kamra, nagy k-ertes X, ker. 
MA v-telepi lakásomat 2 szobás 

Az ellepforradalom után a párt felhívására a miskolci fűtőházban elsőnek látott hozzá a KISZ-szerveret megalakításához. Nem volt könnyű dolga. de addig nem nyugodott, míg az alapszervezetet létre nem hozta. Rövidesen az alapszervezet titkárává választották. Simon Tibor azóta is eredményesen vezeti a fiatalokat. Nemcsak a KISZ-munkába111, hanem a termelésben is példát 

mutat. :i::Jenjár a kongresszusi versenyben. a takarékossági mozgalomban az ő vezetésével fi�elemre méltó eredményt értek e1 a fűtőház fiataljai. A szakmai és a KISZ-munka mellett a tanulást sem hanyagolja el. Technikumba j.átr, jövőre érettségizik. Utána egyetemre szeretne kerülni. Most tele izgalommal, tervekkel várja a találkozást a világ fiataljainak küldötteivel, hogy elmondhassa nekik hogyan élnek. dolgoznak a magyar vasutas fiatalok. Izgalma érthető: élete eUllik legszebb 
küldetése lesz a bécsi út. 

= Tözelóvel ilzérkedett Pintér 
Mihály kocsiv1:rsgáló. a József
városi teherpályaudvar dolgozója. 
A központi kerületi bíróság ár
drágítás és üzérkedés miatt 10 
hónapi javit�nevelő munkára 
kötelezte, 10 ¾-os bércsökkentés 
mellett. - FU!ószalagon kés24lnek a 
mozdonyok a luganszlcl Dlesel 
mozd<>nygyá:roan. A moZdony
gyártás mechanizálá&a lehetővé 
t= a szoVjet vasúti szállítás 
gyökeres műszaki úJjáfejleszt,ését. 
1W9 első öt hónapjában a Itt• ga,lSZ.ki gyár kétszer annyi moz
donyt gyártott, mint a múlt év 
hasonló idÖS'Z.akában. 

Képzettebb iegyvizsgálókat 
Valahányszor eljön a nyár, 1 vizsgához .hasonló anyagot eszembe jut: milyen helyes szerkesztem. _ Nemeth Pál Jenne, ha a vasutasokat a sok- s·zerencs iféle szakismeretek mellett ide- * genforgalmi tudnivalókra is Németh elvtárs kívánságát oktatnák. Tudomásul kell ven- támasztja alá Bognár Ká,-olt1 ni, hogy rövidesen nem lehet tapolcai levelezőnk írása is, egyetlen jegyvizsgáló sem a1d megírta szerkesztőségünk,. 

nek, hogy fiatal német turisták anélkül, hogy ne ismerné vo- utaztak a Balatonra és szinte nalszakasza mellett fekvő ne- megostromolták kérdéseikkel vezetességeket (műemlékeket, Kíváncsiak voltak a · maflt/41' kirándulóhelyeket stb.). tenger hosszára. szélességén, Tankönyvül kínálkozik a sok lBUSZ-kiadvány és a Sportkiadó útikönyvei. útikalauzai, térképei. Ezek anyagából lehetne a technikai minimum-

mélységére a környék neoeze• 
tességeire. Valóban helyes és 
lassan elengedhetetlen lesz, 
hogy az érdeklödők megfelelő 
felvilágosítást kaphassanak a 
jegyvizsgálóktól. (A szerk.) 

hasonló, kert nélküli magánlakás- '1:"',..,.."""V'""'""'"""""""""""""MIANV\o...,�""'llv"lll""'l'l,,,,/l,'11\,,..,\A/\,V\,N�,.,,,V\,...,.,._.,.,,,.,..,"lll,V'l,,,,/l,'II\Nl,o 
ra. l:rdeklődni: Bruder Krtstáf, 
.x:., Rákosi MA V--telepen lehet. 

- Rákospalota MAV-tel&pe,n a 
vJUamoamegállóhoz. közel lévő 
egy nagy szoba, konyha. kM:nra, 
elöszoba, hallos szolgál.atl laká
somat elcserélném BuOOpest terü
letén 2-3 szobás ugyancsak 
szolgálaU lakásra. ltroeklödni 
munk.a.napakon 119-684-es szá
mon lehet. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelc5s szerkesztő: Gulyás János 
Felelc5s kiadó: Szabó Antal 

Budape&t, VII., Rákóczi út 84. 
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VILAG PROI.ET ÁRJAI EGYESÜLJETEK! 
Köszöntjük. a 1;asutasoliat 

írta : Szabó Antal, 

a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára 

S Z E R V E Z E T  T V A S U T A S  0 O L G O Z Ó K l A p J A 

U . ., nnepre készülünk. Ez é1Jben kilenced.szer USrté�1t 
nieg. hogu au.Q'usztus második vasárnapján tnra.a

csokrokai nyújtamr,k át a vasút egyszerű munkásainak, hogy 
a lakótelepeken pattogó indulók ritmusaira ébred.'1'..ek az or
szág vérkeringését biztosító munkások. E napon vidáman, fe!
sza.badu!tan únnepelnek, szóralooznak az.ok, akiket a szol,gál.a.t 
nem pa.ra.ncsol a sza,báluzó, a váltó mellé. ts azok a va.sv.ta
solc. akik az ii.nnepet dologban töltik, kettőzött fímlelemme-1 
látjá,k el a nem könnyű. swlgála.tot. 

IIL i!VFOLYAM, Ui. SZA�L Ára 40 fillér 1959. AUGUSZTUS 3, 
A vasutasnapon eaész dol,gozó népünk szeretettel és el• 

ismeréss� fordul azok felé, oikik detmesztó hidegekben, hó
fú.vásban. tűző napon. éjjel é$ nam,a.l helytállnak. Vasutaa 
szívvel és becsülettel, a haza. iránt érzett szeretettel munkál• 
1o0dnak a.zon, hom, üzemeink időben megka'IJiák a termelés 

folyamatosságát biZtosító szenet, nyersanyagot, hogy a beta-
karitott gabona időben �cerüljön rendeltetési helyére. hoa'II 
épülő szociali.sta városaink a. számtás hibájából ne várakozza• 
nak építőanyagra.. 

Egeszseges versenyszellem, 
nagyszerií eredmények 

A vas.út félévi mer/ege 
A pártkongresszus tisztele

tére tett munkavállalások tel
jesítése kedvezően érezteti ha
tását a vasúti szállításnál. 

A félévi átlagteljesítés 16,17 
tonna. A tebervona�k átla
gos terhelését a tervezett 742 
tonnáról 752 tonnára vállal
tuk. A félévi átlagteljesítés 
797 tonna. A kocsifordulót 
3,9 napról 3,8 napra vállaltuk. 
A félévi átlag 4,04 nap. Ezt a 
vállalást nem teljesítettük, 
bár a kongresszusi verseny so
Ján javult az eredmény. Az 
első negyedévi 4,2 nappal 
szemben a második negyed
évben 3,89 napra csökkent a 
kocsiforduló. A személy- és 
tehervonatok menetrendszerű 
közlekedésénél is van még ja
vítanivaló. Személyvonatok
nál a vállalt 97 százalékkal 
szemben 96,9, a tehervonatok
nál 75 százalék helyett 73,3 
százalékot értünk el. A máso-· 
dik negyedévben a tehervona
toknak 78.2 százaléka közle
kedett menetrendsze1int, Meg 
kell jegyezni, hogy 1958 első 
felében a tehervonatok 49, a 
személyvonatok 89 százaléka 
közlekedett menetrend szerint. 
1959-re 130 OOO tonna szén 
megtakarítását vállaltuk. Ed
dig 115 OOO. tonnát sikerül'\; 
megtakarítani, Az üzemeltet<i
si önköltségcsökkentésnél ab
szolút értékben 69 millió 
418 947 forint megtakarítást 
értünk el. 

A i e1'e<:1:ményes, jó munkát ü,nneplő vasutasok legjobb
jainak e nawn nyújtják át a kormányki:tii.ntetése

ket, Kiváló- és trdemes Vasutas jelvén1Ielket, kifejezve pár
tunk és kormányunk megbecsülését, elismerését. 

Sok ezer vasutas kívánságának teSZ'ünk eleaet, amtkor 
megírjuk: a vasutasok nemcsak ezen az e(}'II napon érzik, hoa-u 
megbecsült ta;gJai társadalmunkna.k. nemcsak ezen a na'IJ011 
lát:iák. hogu az orszáa vezet&i számontartják és elismerik 
munkáju.9�at, Párthatározatok. kormá.nyintézkedések tanúsít
jál]c: nem üres frázis. ho(ru szocializmu.st éPitő hazánkban 
m:ind.en, a.z errwerekért történik, hCQy mindenkit a közöuég 
javára végzett munka alapján bírálnak el. 

A Komáromi fűtőház már a 
múlt évben is teljesítette az 
élüzem szintet, .fegyelmezet
lenségból származó baleset 
miatt awnban nem kaptuk 
meg az élüzem címet. Egy
ideig sokan bosszankodtak 
emiatt, a dolgozók munka
kedve azonban nem csökkent, 
sőt fokozódott. 

A gZakvonali vezetők és a 
mozgalmi szervek jól össze
hangolt munkája, a dolgozók 
helytállása, áldozatvállalása, 
fJként a m.ozdonyszemélyzet
nél érlelte meg gyümölcsét. Az 
élsó félévben nemcsak az él
üzemszintet teljesítettük túl, 
haziem az egy járművezetőre 
eső szolgálati óra csökkenté
sét kivéve, a kongresszus tisz
teletére tett vállalásunkat is 
teljesítettük 

Vállalásunk között első he
lyen szerepel a fajlagos szén
fogyasztás csökkentése. Jú
niusban 500 tonna szenet ta
karítottunk meg, 315 ezer fo
rint értékben. A:I. egy üzemi 
mozdonyra eső kilométer nö
velésénél, a tElhervonati moz
donyok napi' átlagos km nö
velésénél, az egy etkm növe
lésénél e�üttesen 104 százalé
kos ereaményt értünk el. A jó 
munkáért a jutalom sem ma
radt el. Az első félévben 19 
ezer forintot osztottak ki a 
legjobbak között. 

Eredményeinkben nagy ré
sze van a verseny nyilvános
ságának és awknak a pártta
goknak, szakszervezeti aktí
váknak, akik nemcsak ma
gyarázták a kongresszusi ver
seny célját, hanem a munká-

ban is élenjárnak. Békési Lő
rinc mozdonyvezető, pártveze
tőségi tag fűtóivel együtt a 
szénmegtakarításban, Parcsa
mi József a személyvonatok, 
Sándor Gyula szakszervezeti 
bizalmi pedig a tehervonatok 
menetrendszerinti továbbítá
sában ért el figyelemreméltó 
eredményt. 

Vállaltuk, hon 1 millió ton
nával szállítunk több árut az 
ez évi előirányzottnál. Ebből 
az első félévben 548 767 ton
nát szállítottunk el. A félévre 
esed,é!kes vállalást 48 767 ton
nával túlteljesítettük. 

A többi tényezőnél is figye-
Horváth Gyula lemreméltóak az eredmények. 

1 
A statikus kocsiterhelést 15,2 SZB-titkár, Komárom, fűtőház tonnáról 16 tonnára vállaltuk. 

-----------

Járműjaví'tóink 1 százalékos 
önköltségcsökkentést és 2 szá

A Ganz-MAVAG Mozdony- 61 Gépgyár dol;:ozól a pártkongr-zm zalékos termelékenység nö-
vekedést vállaltak. Az egy főtiszteletére a többi között vállalták, hogy a MA v részére két cliesel re eső termelékenységben bidraullkWi mozdonyt gyi.rtanadl terven felül, ugyanakkor ,llftir- 103,2, az egy órára eső terme

ld6 előtt elkészítenek 20 darab Bb dlesel motorkocsit. Képilnkön a lékenységben 103, 7 százalékos 
mozdonyszereldébea sorozatban szerelik a iOO 16erös cliesel h!drau- eredményt értek el. Ugyanak-

likus moz(lonyokat l kor a ráfordítási hányad, 4,6 
PITI Foto, Fényes Tamás felv.) százalékkal csökkent, 

Még három esztendö sem tert el azáta, hom, impem• 
lista ügynökök, a letűnt kizsákmányoló osztályok 

maradványai nehéz válsáms h.el'Jl2J€tbe hozták hazánkat, sú
lyos károkat okoztak a népga.zdasátJ'ndk. ezen belül a vasút• 
nak is. A sú"/!11os ká1'Qk ellenére a sZOCÚllista orszáaok test• 
véri segítsége. népünk nawszerú munkája alapján ot11am bér• 
Üll'I/Í és munkaügyi intézkedések történtek, amelyek alapján 
a vasutasok és a külső üzemek dolaozái között korábban 
meglevő béraránytalanságO'k, csaknem megszűntek. 

ünnepi a.jándék gyanánt sok éves fáraasáQos, lelkiisme
retes mun;káiuk elis-meréseként fogadják a vasutasok az é'V· 
véai jutalék kifizetésének engedélyezését. Most már rajtunk 
múlik, hegy gazdaságos, fegyelmezett. biztonságos munlG<í
vaz biztosítsuk, ho® ez az összea minél 1UZg)fobb le.wen. hoau 
a ki:fi,zetés napján minél több vaswtas c.sa.lád élvezze a ió 
munka g1/'Ümölcsét. Az üzemi juta.lék mí-nit,e-n bizonnua,l se� 
kenteni fogja a vasutasokat, mint ah0'1'll a. nueresé(f'l'és:zese• 
dés bevezetése is se�kentőlea hat..ott az il.Zemi vállalatoknál. 
1959-ben az 1958. évi gazdasáaos termelés ala.pján 1fJJOlc jár• 
mújavitóban 15 029 OOO forint n11ereségrészesed.é.st fizettek ki. 

P
ártunk határozata a munkásosztál11 heluzetéről a 
1:Múton is arra fisziönözte a. mo,zaalmi és szakm414 

szen,ek vezetőit. h.c/i1J na.tl!IObb QO'll,dot forditsana;k a. d.oluo
zók élet- és <11iunkakü1'ii,lmén11einek ,negjavítására. Ennek 
eredménye többek között az. hOí111 a. va.swt lciHtséavetésébe-n 
az eddigieknél lén11egesen nagyobb összeaet fordítanak =
ci.ális és munkat>éde!m.i cél.okra. Az utazószemélyzet szolgá• 
lati óra.<izámának csökkentése - nagyobb keresetveszteséa 
nélkül - szintén olyan intézkedés, amely bizon11ítja. h-Ol11I 
ha nem is tud·unk minden problémát egy csapásra megol
dani, de lkpésrtil lépésre ha.1.adunk elöre és ezek a 1.épések 
határoeotta.1.: és gyors egymásutánban köt,etik egymást. 

Az e9és,- népünket é,-lntő iíi nl}ttgdíjtörvény, a sok rn1er
mekes csa.ládokat é.� az egyed.üláUó éd.esan11ákat érintő csa
ládi pótlék összegének növelése n,e=sak azért voU jc1 hatás• 
�l. w..ert soka,kna'k, f<m.nt összegbe,i fa 7l-01)ekedett az élet• 
színvonala, hanem a.zért is. mert megéTtették, hofru amit pár• 

Nen• csupán rajtul. naúlt Szeged állomás új külsőt öltött 
tunk mzgigér, azt be is tartja, 

A vasutasok párt iránti szeretete és bizalma tükröződik 
a· lkcngress:::usi. versenyben, a1nelyből több tízezer vasuta.s al• 
kotó módon veszi ki részét. Pártmunkások és vártcnkívüli 
szemezett vasutasok kéz a kézben. testvéri összetogá,ssa,1, mu.n,
ká.lkodna.k azon. hc,av a-z egész nh> ügyét jelentő pártkong
resszust méltóan 'kös.::öntsék, A 1:asút eddiai eredményei -
a,nelyekrűl la.punk má.• helyén számot ad.1tnk - ékesen bizo
nyítják, hogu pártum.Tc politiikája a tömegekbe hatol1:a anya.{1'1 
erőL·é t:álilc. A 1 15 OOO tonna megtaka:rt.ott szén. a menetrend• 
szerint 1.:�dekedő vonatok. a Jól kiterheit szerekények. mind 
a;;t, hirdetik, hoqu a i-asutasok szeretik szc-cia.lista hazájukat, 
elisme1·ik és el/Of'Jadjée/c a pá1·t 1,ezetését. s e::;ért most újab b  
munkafela.ján!ásokra. készii!nek. A szervezett vasutasok tiz• 
ezrei napról-napra jó mu.nká.i::al gazdagítjá,k vasutun,kat és 
vallják. ho<tu minden erő-vel készek 1negvédelmezni szocia.• 
lista víi::mányainkat. 

A dolgozók soha nem tapasz- terítették be. A lúvattlcs helyi-A kiskúnfélegyházi vasuta- j tünkre sem terhelhettük ki a talt igyekezettel . szépíti!,, asi- ségek, az aitók és ablakok. vasok a párt március 6-i határo- szerelvényeket. nositjak Szeged állomást. Ru- !amint a virágtartók festése is zata után megtartott terme- Ha a félegyházi vasutasokat zsa István váltóőr (Szeged 'I'i- befejezéshez közeledik. A pelési tanácskozáson azt tűzték pillanatnyilag le is �angolta . sza-pályaudvar) kezdeménye- ronnál· függő virágtartó ládikó
ki célul, hogy az első félévben az a hír, hogy nem ülhetenk zése, a „tegyük szebbé munka- kat Konkoly József kapus, 
teljesítik az élüzem szintet. kettős ünnepet a vasutasna- helyiínket" jelszó számos köve- szakszervezeti bizalmi - egyik 

Sikerült-e teljesíteni a vál- pon. azért nem csüggedtek el. tőre talált. kezére rokkant -. önszorga-
lalásukat? A jcérdést Bor Jó- Sőt, mint az állomásfőnök A p,í,Jyafenntartási főnökség, lcmból befestette. 
�ef állomásfőnökhöz intéztük. mondotta: a második félév-

1 
a felvételi épület előtti terüle- A szegedi szabadtéri játékok 

- Sajnos, nem - válaszolta ben a ne'hézségek ellenére is ten a kavics ágyazatot szürke 
/ 

nyitányára nemcsak a város, 
kissé lehangoltan. - Az első igy�keznek mindent megte�ni, zúzott kővel cserélte ki, a pe- hanem állomásunk is új külsőt 
negyedben lemaradtunk a ko- hogy kiköszörüljék a csorbat, ronokat sárga gyöngykaviccsal öltött. . Tótka Károly 
csikihasználásban. Mivel ez 
kijáró ok, állomásunk 19_59 
első félévében nem lehet el
üzem. A személy- és tehervo
natok menetrendszerinti indí
tásában elért eredményein
kért egyszer 3000, két ízben 
pedig 2000-2000 forint jutal
mat kaptunk az igazgatóságtól. 
Ugyancsak több izbe� k<lJ?
tunk elismerést az allomas 
tisztaságáé1-t. 

Ez dicséretes dolog. De va
;on mi okozta a lemaradást a 
kocsikihasználásban? 

- Nem akarok mentegetőz
ni de úgy. ér�m, ez. nem raj
tu'nk múlott. Ebben a ténye
zőben ugyanis jóval erőse?b 
tervszámot kaptunk a múlt 
évinél. Ezzel szemben általá
ban olyan áruféleségeket 
adunk fel, amelyekkel ne� 
tudjuk megfelelően kitemeln1 
a vagonokat. 

V� egy másik akadály is. 
A mellékvonalakon meglehe
tősen ro$szak a pályák, így 
azokon nem lehet kiterhelt ko
ésikat közlekedtetni. A közel
�últban például útburkoló
követ szállítottunk Jánoshal
j[tára. Tekintve, hogy ezen a 
�onalon is elavult a felépít
mény, a legnagypbb igyekeze• 

8924 tonna szenet 

takarított meg a% első félévben 

a dombóvári fűtőház 
A párt márciusi határozata ták, hogy a feladott áruk előbb 

uLán - a pécsi igazgatóságon megérkeztek rendeltetési be
- a dombóvári fűtőház az el- lyükre, A gyors áLfutással a te
sók között indított verseny- hervonatok menetrendszerinti 
mozgalmat a kongresszus tisz- közlekedését is jelentősen elö
teletére. Dolgozóink a többi segítették mozdonyvezetóink. 
között vállalták, hogy menet- A mozdony és kocsijavító-mú
rend szerint közlekedtetik a hely dolgozói is túlteljesítették 
személy- és tehervonatokat( tervüket, 
növelik az egy mozdonyra eso . Mi az eredmények titka? 
átlag terhelé6t, takarékoskod- Mindenekelőtt az. hogy a párt
nak a szénnel és teljesítik az szervezet a szakszervezeti bi
élüzem szintet. zott§ág, a szolgfilati vezetés 

Az első félév eltelt, Nézzük minden segítséget megadott a 
rr:eg_ hogyan ':'.álto!ták való:a dolgbzóknak, hogy a vállalasai
i11.éretüket a futóház dolgozol. k&t teljesítsék. Sok támogatást 
SzénÍne"takarítási tervüket 1 16 nyújtottak a megyei. a járási 
szt.zalékra teJjei;ítették. Ez azt párt- és szakszervezeti szervek 
jelenti, hogy az első félé�ben 1s. akik gyakran meglátogatták 
8924 tonna szenet takar1tott a fűtőházat és hasznos tanácso
meg 5 443 902 forint értékben. kat adtak mind a gazdasági, 
A gazdaságos mozdonyfelhasz- mind pedig egyéb problémák 
nálási tervüket a terveze�t orvO&!ásához. 
102,5 százalék helyett 1 13 sza-

1 
. . 

zalékra · teljesítették. A kocsik N�meth LaJ_os_ . 
gyorsabb futásával , biztosítot- pátttitkar, Dombovar ftli. 

Az igazgatóságok 

egymásközti versenye 

A 
nemrégiben leza ilott szakszervezeti választásoko1t; 
termelési tanácskozásokon elhangzott állásfo,7!.alá• 

sok, naf}yszera javaslatok a vasutasqk poUtíkai érettségét iga,. 
-zoltwk. N emcsa.k a suíl!ítás iránt érd.eklődm,ek. nemcs,a,k a s�o
ciális juttatások mértékét tartiák számon. hanem 1i/melem-

Az 1959. júniusi eredmények mel kisérrk a nemzetközi eseményeket és tevőlegesen 
alapján az igazgatóságok he- részt vesznek a teremtő békéért folyó küzdelemben. A ma• 

gyar vasutasok halla1,ták hangjulcat az algérl.a.i n.ép sza.bad.sáaa lyezési sori-em!je és százalék- érdekében, rés.zt vállalta/e Gl.ezosz és táTsa.i életének megmeiiban kifejezett teljesítménye a 
követlcezőképpen alakult: téséért és most szabad.onbocsátásukért folytatott küzde'lem• 

ben. BiMkodással. o,ptimizmussal fün1elik és. seqfük a . b_éke• 
1. Szombathely 98,75 százalék tábor vezető eTejének - a Szovjetuniónak a bé'ke megszilard't• 
2. Szeged, 96,67 sz�zal�k tá.sa érdekében kifejtett tevé:ken116égét. mert meaértik, h.oa1I 3. Budapest 95,- sz�zalek 

l 
ma. már. az egyswrfí. emberek szava is döntő a vi!áaesemé• 4 Pécs 92,50 sza.zalék nyek a!a.ku.lásában. 5. Debrecen 86,67 százalék .. .. , 

6. Miskolc 82 08 százalék A vastitas becsulet meg'koveteli, hOfl'II a vasutasnapon -· ' 
amelu számunkra a számvetés ideie i.s - sz6lmnk arról is. 

A második neg11edjv összes!- hogy van ol11an munkaterület, ahol nem é'l'tük el a kitüzött 
tett eredményei ala.pján a cél.okot. Elsősorban a kocsiforduló időnek a meaJavftá.sán kea 
s,zombathelyi igazgatóság ke- mé{1 so.kat munká.l.kod.nunk. A jó eredmények nem fe!.edtethe.• 
rült az élre. A szombathelyiek tilk, h0f1'u azért. mert ezt a tényezőt nem teliesitettülc. wk 
ezzel elhód.ítottik a pécsiektől kocsit nem tudtunk iooben a szállíttató felek rendelkezésén? 
a Közlekedés- és Postaügyi Mi- bocsátani. Egyesek fegyelmezetlen, gondatlan munkája solc
nisztériUm és a Vasutasok szor okoe súlyos károkat népoazdasáQunknak. Szakszervezete Elnöksége vörös 
vánd.orzászlaját. A helyezési 
sorrend. a következő: 

L Szombathely 
2. Budapest 
3. Pécs 
4. Szeged 
5. Debrecen 
fi; 1'r1iskolc 

350,5 pont 
345,5 pont 
340,5 pont 
332,- pont 
327,- pont 
319,5 pont 

A vasutas ünnepen fÓgad.juk meg, hogy a hibákat kija• 
vitva meflold.iulc a vas•áa.sok. naov nemzeti telada-• 

tát, az őszi forgalmat, becsiiuittel teljesítjük népifok iní:n.ti 
· kötel.ességü11Jket. 

A vas-u.tasna,'J) aDkalmából szeretettel ü.dvözöliii1� a vas• 
utasokat és a. 11asuta.s családokat. Köszönjük áldozatos mu.n• 
kájukat és a további sikerek eléréséhez erőt, eué.s.=séaet ki• 
vánu11,k. 
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Az alapszervezeti választások érté kelése 
A közelmúltban fejeződött 

be a szakszervezeti mozgalom 
egyik jelentős erópróbája -
az alapszervezeti vezetőségek 
újjáválaszt.ása. Közel 1000 
szakszervezeti bizottsá,g és 
mintegy 400 műhelybizottság 
tagjait választották meg a ta.g
gyűléseken, ahol a szervezett 
vasutasoknak túlnyomó több
llége jelen volt. 

A számok nemcsak azt mu
tatják, hogy sok munkát igény
lő szervezeti feladatot hajtot
tunk végre, hanem ennél sok
kal többet. Azt is mutatják, 
hogy ezrek és tízezrek éltek a 
szervezeti szabályzatban rög
zített jogukkal és tevőlegesen 
részt vettek a munkásosztály 
hlgnagyobb tömegszervezete 
vezetóinek megválasztásában. 

Megnott az érdeklődés 

A részvevők száma és akti
Vitása bizonyítja, hogy meg
nőtt az érdeklődés a szakszer
vezeti munka iránt, hogy egy
re többen éreznek felelósséget 
a közösség ügyeiért. Kétségte
len, hogy ez a felelósségérzet 
vezetőkben és egyszerű tagok
ban egyaránt növekedett a vá
lasztásokkal. 

ószinte hangja. Szerényen, de 
ószinte örömmel beszéltek 
eredményeinkről anéfüül, hogy 
elhallgatták volna, hogy a 
megtett út nem volt mindig 
síma. Akadtak kitérők, néha 
még buktatók is, de pártunk 
helyes politikáját követve, a 
srervezett munkások erejével 
leküzdöttük a nehézségeket. 

A beszámolókat követő vita 
a szervezett munkások polili
kai érettségét igazolta. A bírá
ló hang a szakszervezeti de
mokrác.ia erősödését jelezte, a 
segítő szándékú javaslatok pe
di,g azt, hogy nem� azokJ!1ak 
a száma növekszik, akik figye
lemmel kísérik, ismerik a 
szakszervezeti munkát, hanem 
azoké is. akik képesek segíteni 
a vezetőknek. A legtöbb he
lyen a határozati j&vaslatok
nál figyelembe vették ezek ta
nácsait. 

Voltak hib6k is 

Persze hiba lenne, ha az 
eredményesség mellett nem fi

gyelnénk fel néhány hibára. 
A:kadt olyan sza.J-szervezeti bi
zottság, ahol a vezetők nem 
vették komolyan beszámolási 
kötelezettségüket. Egyesek 
túlbecsülve képességüket, 

A dolgozók tízezrei hallgat- s lebecsülve a tagságot, 
ták meg a szakszervezeti bi- csak az utolsó pillanat
zottságok beszámolóit, akik a ban készítették el a beszá
legtöbb helyen tömör, de a molót. Nyilvánvaló, hogy így 
szakszervezeti munka szinte szó sem lehetett a munka ala
minden területét éri.Dtó értéke- pos elemzéséróí. tlyen fogyaté
lést kaptak. He\yenként szinte 'kosságot - bár a magyar 
bonc-kés .alá vették, hogy a nyelv igen gazdag - nem le
szakszer.ezeti bizottság. ho• betett pótolni hangzatos sza
gyan munkálkodott a szakszer-

, 
vakkal. A szervezett munkások 

vezetek XIX. kongre,szusa ha- joggal követelik vezetőiktől, 
tározalának szellemében, ho- hogy lelkiismeretes munkával 
gyan hajtotta végre a szakszer- viszonozzák a tagság bizalmát. 
vez�t �ö�ponti vezetó�g�nek, A területi bizottságok és a 
elnokségenek a dolgozok erde• felsőbb szakszervezeti szervek 
kéban hozott határozatait. figyelemre méltó segítséget 

Dicsérendő a beszámolók nyújtottak a választásokhoz. 

Ú J  É L Ü Z E M E I N K  
1959 első félévének ered

ményei alap,iltn a:f tflábbi szol
gálati helyek nyerték el az él
üzem cimet, ., az ezzel járó 
phnzjuta.lmat. 

Allomási szolgálat 
Szolnok, Komárom, Szob, 

Szombathely, Veszprém kül
&ő, Mis:kolc �szai pu., Debre
cen, Békéscsaba, Kecskemét, 
Nagykanizsa, Pécs. 

Vontatási szolgálat 
Szeged, Bp. Ferencváros, 

Kaposvár, Zalaegerszeg, Sá
rospatak, Makó, Bp. Déli 
Müsz. Kocsisz.olg. Fónökség, 
Bp. Keleti Vili. Fennt. Főn., 
Diósgyőr. 

Műhelyi szolgálat 

Pályafenntartási és pályaépítési 
szolgálat 

Szegedi, Szombathelyi, Mis
kolci, Bp. :tpületfenntartási 
Fónökség, MA V Fatelító OV. 

Kereskedelmi szolgálat 
Bp. Nyugati, Nyiregyházi, 

MA V Autófuvarozási Fónök
ség. 

Anyagszerkezelési szolgálat 
Landler J. Osztó.szertár, 

Szombathelyi Szertárfön., 
Debreceni Osztószertár. 

fávközlő-
és biztosítóberendezési szolgálat 

Bp.-i Távközlő Fenntart. 
Fón., Miskolc Távközlő Bizt. 
Ber. Fennt. Főnökség. 

Gazdasági vasutak 
Landler Jenő JáLműjavító, Oroszlány űzemfőnökség, 

Miskolci Járműjavító. GV. Vasútép. Fónökség. 

Vezérigazgatói elismerésben és pénzjutalomban részesült 

szolgálati helyek· 
Forga.lm! sz_olgálat: Bp. Ke

leti, Várpalota, Hatvan, Bp. 
Ferencváros, Tatabánya-felső, 
Debrecen-vásártér, Pusztasza
bolcs, Székesfehérvár, Bp. Jó
zsefváros, Kóbánya-teher, 
Selyp, Bp. Dunapart, Rákos
palota-Újpest, Oroszlány, Mo
g00magyaróvár, Kisterenye, 
Celldö�ölk, Sopron-oéli, Vesz
prém, Eger, ,Füzesabony, 
Gyöngyös, Berente-szén pu., 
Ózd, Oros-háza, Baja, Hódme
zővásárhely, Murakeresztur, 
Gyékényes, Komló, Pécsbá
nya-rendezó, Barcs, Balaton
szentgyörgy, Sárbogárd, Sió
fok, Balinka, Bodajk, Pestló
rinc, Ujszász, Monor, Zala
szentiván, Szentgotthárd, 
Szentlórinc, Lepsény, Mohács, 
Szekszárd, Nyírábrány, Tisza
lök államás. 

VOfl.tatá.si szolgálat: Celldö
mö1k, Szombathely, Miskolc, 
S:zolnok, Hatv,an, Bp. Keleti, 
Dombóvár, Mezőhegyes, Kis
terenye, Komárom, Veszprém
külsó, Hegyeshalom, Baja, Bp. 
Keleti Műszaki Kocsiszolgálatl 
Fonökség, Felsóvez. Ep. Fón., 
Hatvi:n, Vili. Von. Felügy., 

Torbágy Vill. Von. Felügyelő
ség. 

Pályafennta.rtási szolgálat: 
Győr, Miskolc, Diósgyőri Vas
gyár, Hatvan, Békéscsaba, 
Hódmezővásárhely, Kiskunha
las, Kecskemét, Baja, Sopron, 
Pápa, Veszprém, Nyíregyháza, 
Pécs, Mátészalka, Dombóvár, 
Debrecen-&zaki Pft. Főn., 
Dombóvári Ép. Főn., Buda
pesti Flp. Főn., MAV Hídépí
tési Főn., Budapest l!,'pület
elemgyártó Fón., Celldömölki 
Epítési Főn., Bp. Magasépítési 
Főn. 

Kereskedelmi szolgálat: Kis
kunhalas, Gyór, Szombathely, 
Szolnok, Hatvan, Pécs Rako
dási Fónökség. 

Távközló szol,gála.t: Szom
bathelyi T. B. F. F., Debreceni 
T. B. F. F., Távközlő Biztosító 
Ber. Közp. Főn. 

Anyagszerkezelési szolgála.t: 
Bp. Keleti, Hámán Kató, Sze
ged-Rókus, Szeged-Rendező, 
Hatvan Szertár. 

1fíihel1,li szolgálat: Debrece-

Külön dicséret illeti azokat, 
atki-k társadalmi munkában, 
szabadidejüket feláldozva 
munkálkodtak a választások 
sikeréért. Legalább ilyen fon• 
tos, hogy minden szakszerve
zeti íunkcionáriUs megértse, 
hogy a segítségadásra tovább
ra is szükség van, 

A vál�s tapasztalatai fi
gyelmeztetnek arra is, hogy a 
kisebb szolgálati helyeknek és 
a pályafenntartási szakszerve
zeti bizottságoknak hatványo
zottan szükségük van a segít-
ségre. 

vetett kérdést·e választ adunk, 
ha nem !Ía,gyunk egyetlen sze
mélyi, v� a közösséget érin
tő jogos problémát sem megol
datlanul. Nincs nagyszerűbb, 
felemelőbb feladat, lllint ezen 
munkálkodni. &; ez minden 
funkcionáriusnak becsületbeli 
kötelessége. 

A választások azt is megmu
tatták, hogy a szervezett mun
kások nagyra értékelik és 

minden erejükkel készek tá
mogatni az MSZMP politiká
ját. Ezért beszéltek olyan nagy 
szeretettel a közelgő párt,. 
kongresszusról, és ezért fejte
nek ki olyan nagy aktivitást 
a kongresszusi versenyben. 

A pártszervezetek, a kom

A választással tovább erósö- munisták tudásuk legjavával 
segítették a szaltszervezeti vádött a szakszervezet tömeg- lasztásokat. lVIost minden szerkapcsolata. Ez a kapcsolat ak- vezett dolgozó a konigresszusi kor lesz még szilárdabb, még versenyben való példás részvé

�yümölcsöZÖbb eg�� né� tellel. a néphatalom iránt ér
Javára. ha a taggyuJ.éseken, ku- zett felelósségtudattal viszo
lönbözó tanácskozásokon el- nozza ezt a segítséget maga, és 
hangzott helyes javaslatokat l szocialista hazánk felvirágzása 
megvalósítjuk, ha minden fel• érdekében. 

Hasznosítsuk 
a javaslatokat 

Vasutasok a m.ezögazdaságért 
A Szolnoki Pályafenntartási tikai iskola . vezetéséhez pro

Főnökség dolgozói is részt pagancµstát a pályafenntartá
vesznek a termelószövetkeze- sí fónökség biztosít a Hala
tek patronálásában. A zagyva- dásnak. 
rékási Haladás Tsz-szel még a Kulturális téren is segítik a 
tavasszal megkötött� a patro- tsz-t. Június 30-án és július 5-
nálási szerződést. Első helyen én a Szövetkezeti Nap alkal
az -�llandó politikai segítsél!,- mával a kultúrcsoport 2-2 
nyu3tás szerepel. Nyolc 3 fo- órás jól sikerült műsorral szó
bó� álló bri�á<:!ot szerveztek: A rakoztatta a tsz és Zagyvaré
brigádok hetrol hétre meglato- kás dolgozó parasztjait. A pá
gatiák a tsz-t és· segítik a veze- lyafenntartási fónökség a több 
tóség szervezó és Irányító mun-

1 
száz kötetes könyvtárából 

káját. A pályafenntartási fó- megfeleló mennyiségű szépiro
nök és a párttitkár állandóan 

I 

dalmi és történe1:IDi regé;1Y� bo
részt vesz a tsz vezetőségi ülé- csát a tsz. konyvbaratainak 
sén, párttaggyűlésén. Az 1959- rendelkezésére. 
60-as oktatási évben a poli- Takó Kálmán 

ni Jj., Szolnoki Jj., Székesfe-
1 

Gazdasági Vasutak: Kapu
hérvári Jj. Dunakeszi Jj. vár, Pásztó, Dombóvár, Kisúj• 
Szombathelyi Já11111űjavító. szállás űzemfónökség. 

Igazgatói elismerésben és -péltz:juwlomban részesült 
szolgálati helyft 

Budapesti Igazga.tóság: Tá• j Pécsi Igazgatóság: Keszőhi
piószele, Aszár Keményítő- deílkút-Gyönk, Simontornya, 
gyár, Pásztó, Acs, Bánk. Vác- Tamási, Villány, Magyarboly, 
rátót, Velence, Felsocsemó, Vajta, Szab?degyháza, Diós
Táborfalva Nagyszentjános viszló, Ata, Almamellék állo
állomás, C�gléd szertár. más, Gyékényes szertár, Pécs

bánya-Rendező szertár. 
Miskolci Igazgatóság: Olasz

liszka-Tolcsva, Szikszó, Forró
Encs állomás. 

Deb!'eceni Igazgatóság: Vá
sárosnamény, Fegyvernek, 
Nagykálló, Hajduszentgyörgy 
állomás, Debrecen Kisvasút. 

Szegedi Igazgatóság: Rösz
ke, Izsák, Kondoros, Kopáncs, 
Nagytóke, Mélykút, Kwúehér
tó állomás. 

Szombathelyi Igazgatóság: 
Hajmáskér, Türje, Boba, Rép
celak, Papkeszi, Lövő állomás. 

Gazdasági Vasutak Igazgató
sága.: Fegyvernek űzemíönök
ség, Budapest Mű�lyfónök
ség. 

A kitüntetett szolgálati he
lyek vala111ennyi dolgozójának 
és vezetőjének továbbra. is si
keres munkát kívánunk! 
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Emlékezzünk ! 

Tizennégy esztendó,·el ez
előtt egy japán városra, Hiro
simára, amerikai repülőgép
ről lehullott a legborzalma
sabb tömegpusztító eszköz, az 
atombomba. 

Közel másfél évtized sem 
!elejtetheti - és nem is fe
lejteti - azt a vandál pusz_ 
títást, amelyet az emberi�g 
történetében egyedülálló bar
bár cselekedet okozott. Embe
rek ezrei leltek borzalmas ha
lált. Ezrek és ezrek váltak 
nyomorékká és hajléktalanná. 
Nemcsak az atomtámadás 
életben maradt tagjai, nem
csak a japán nép, de az egész 
emberiség borzalommal gon
dol az első atombomba rob
banására. 

És éppen e,ért milliók és 
milliók követelik : haladékta-

lanul szűntessék meg az atom
energiának háborús célokra 
való felhasználását, ,az ilyen 
irányú kísérletezéseket. 

A Szakszervezeti Világszö-
. vetség, a nemzetközi béke
mozgalom és más haladó, po
litikai, társadalmi szervek 
zászlaja alá tömörült dolgo
zóknak van erejük ahhw., 
hogy 1efogják a háborús gyúj. 
t.ogatólc kezét. 

Augusztus 6-án, a szomorú 
évfordulón, a magyar vasuta
sok is kegyelettel emlékeznek 
meg az első atomtám3cdás ál
dozatairól és követelik: szün
tessék be a nukleáris fegy
verekkel való kísérletet é1J a.� 
Sz,pvjetunióhoz hasonlóan ál
lítsák az atomenergiát az em• 
beriség szolgálatába. 

Osztrák vasutasok üdvöilete 
Az osztrák vasutasok egy 

kis csoportja hazánkban tölti 
merkednek, hanem népünk• 
kel is, aki testvéri szeretettel 
fogadta őket. A vasutasnap 

szabadságát. Kedves vendé- alkalmából lapunk hasábjain 
geink nemcsak a Balaton és küldik üdvözletüket a magyar 
fővárosunk szépségeivel is- vasutasoknak: 

Életmentő vasutas 
Pétfürdő és Hajmáskér állo- ték volna lú, olyan vil-

mások közötti vonalszakaszon lámgyorsan felugrott é� 
történt július 4-én. Az 1822-es talpfáról talpfára ugor-
személyvonat mozdonyvezetóje va rohant a szerelvény előtt. A 
Véghely József (Veszprém-kül- mozdonyvezető miután látta, 
ső fűtőház) percnyi pontosság- hogy a gyerek nem tér le a pá. 
gal továbbította a vonatot. lyatestról. azonnal gyorsfék� 

A mozdonyvezetó miközben zést alkalmazott. A vonat se
·_ utasítás szerint - éles·szem- bessége miatt azonban a fék
me1 figyelte a pályát, egy kis- út rövid volt és már-már úgy 
gyermeket pillantott meg a sí- tűnt, hogy elkerülhetetlen a 
nek között. A gye,:mek kutyá- szerencsétlenség, De a bát�r 
jávai játszadozott. Véghelyi 

I 
mozdonyvezetó leugrott. s ge

Jó;,sef gózsíppal hosszú jel- péYel versenyt futva sikerült 
zést adott. A gyerek az éles 4 gyereket időben félrerántani 
wípszóra mintha puskából lót- a mozdony elől Czlnk József 

A peki11g-sa.ngltai 11.tat 27 
óra alatt tette m.eg vonatunk. 
Nankingnál a. 8Zélesen höm• 
pölygő Jangce állja útját a 
vasútnak. Kompon szállítják 
át a vonatot, igen g11orsan és 
rendk!vül ügyesen. 

Egy év Távol-Keleten 
teremmel, 
gel. 

k.őnyvtárhelyuég• 

A Régi Várost is megMz
tük. Európai szem számára 
különös világ ez. Szúk, ;&r• 
danélkül! utcik, zárt kirak.a• 
tok és nyílt bód,ék egymM he
gyén-hátán. Közöttük a min
den időben kíváncsiskodó tö
meg. Ha néhány percre mi,g
ál�cunk, sűrű tömeg vett kö
Tül bennünket. Altalában 
minden eltél'és a; kínai te!'• 
mettól, nagy bámulatot vált 
ki a ha.za.uzkból. A hosnú, 
nyurga embel' u.gyanol11a.-n 
,,sikert ara.t'', mmt a poea.kos, 
vagy szőkeh.ajú.. 

Csattogva robogtunk át a 
váltók százain s szinte min
den átmenet néll..-ül eié,nk tá
rult Sa.ngha.i, az óriási met
l'opolis, felhőkaTcolóiva.l, tom
pa. m.orajlásával. Megkapó tu
dat, hogy közel 1 millió em
ber él e vá?-osban. 

A 12 emeletes Béke Szálló
ban kaptunk szobát. Patiná3, 
szép épület, Sang1UI.i főutcájá
nak, a Nanki·ng-Lu-nak és a 
Hua.ng-Pu fol11óparti sétányá
na1, sarkán. 

Szemünk előtt zajlott a. so
kat emlegetett, híres folyó 
élete. Kisebb-nagyobb moto
rosok, bál'kák, vonta.tók futot
tak a. vízen. Levegőt remegte
tő mély búgás terelte a dok
k.ok felé figyelmünket. A vi
lág vízi útvonalainak egyik 
gócpontja. ez. Külónböző nem
zetiségű. óceánjárók és tehel'
gőzösök állnak a part mellett, 
vagy a folyam közepén !.ehor
gonyozva.. Feneketlen gyom
ruk önti magából, illetve 
nyeli el a tömentelen Tako
mányt. 

Mint a.hogy igazi turisták
hoz illik, fényképezőgépekkel 
é3 prospektusokkal felsze-rei
ve Plindultunk, hogy tolmá
csunk veze(ésével megtekint
sük a. váro„ nevezetességeit. 

3. SANGHAI 

A Jade-Buddha templom Mint csodálatos i:arázslatot, 
volt utunk első állomása, ahol vittük magunk/cal a látottal� 
üvegfalú. vitrinbim látha.tó a emlékét, de csakhamar újabb 

híres Jade-Buddha-szobra. A 
kincseket érő, közel emller• 
nagyságú, egyetlen hófehér 
jadeből kifaragott nőalak • ln• 
diából került ide. 

Következó állomá.!unk " 
Kínai-Szovjet Barátság Há• 
za. volt, Feledhetetlenül szép 
épület, mely számta.ian ter
met, kiállítási csarnokot, 
könyvtárat, előadótermet fog• 
lal magában. 

élmények.ben volt részünk. A 
város szélén levő új munkás 
la.kónegyedbe értünk. A !'égi 
szűk utcákat kikövezték, min• 
de-n háztömbnek van központi 
fürdője, kazánháza., orvosi 
rendelője, orvosa és gyógy
szerellátása. A telepen gaz
dag áruházak, élelmiszerüzle• 
tek, pipereboltok sorakozook. 
Különösen gyönyörií. a kultúr
otthon, töl)b torna- és előadó-

Megcsodáltuk a. pecútvés• 
nököket, elefántcsontfaragó
kat, kártowmú.helyeket, a k4• 
litkába zárt tücsköket, me• 
lyeket ház{frzőn,ek ha.!znál• 
nak. Ez a tücsökfajto ugvaftf� 
mindig ciripel, csak akkM 
h.allga.t el, h4 idegen lwzele• 
dik a. házhoz, 

Végezetül a 13 ezer fl.i26t 
befogadó szabadtéri színpa;do& 
tekim.tettii.k meg. Nekünk, mc
gyaroknak különösen ,ie,ieu• 
tes ez a hely, mert " Mam,a.t 
Allami Népi Együtte& mtúOl'á• 
val a.vatták. Bwzkeség töltött 
el arra gondolva, hogy a.z ei
sö da.l, az els6 1'itmu, is • 
táncos lábak első dobbaftáao 
magyal' üzen.e-tet hozott, k6• 
szöntve a noefallzmuat épít6 
kínai !lépet. 

Dr. Donáth LaJN 



t•. AUGUSZTUS 3. �IM:VAR VA�UTA� 

Harminc százalékkal több áru vár 
elszál lításra az őszi forgalom idején 

Az 'út- és Vasúttervező Vál
lalat dísztermében július 14-én 
tartották az idei szállítási érte
kezletet, amelyen részt vettek 
• legfontosabb szállítási ágak: 
a va:!Ut, a közúti és légifuva
rozás, valamint a hajózás kép
viselői. 

Az értekezletet Csoltó Lász
'6 elvtárs, a Központi Szállí
tási Tanács titkára nyitotta 
meg. Hangsúlyozta, hogy ez a 
11egyedik ilyen jellegű közös 
gzá!lítási értekezlet, amelyen 
valamennyi fuvarozási ág a fu
Yaroztató felek képviselőinek 
jelenlétében tárgyalja a közös 
szállítási problémákat. 

ala�osan f�l�aszná_ljuk a meg- 1 alapvető javulás mutatkozik. leve kapacitast, szambavegyük De van még javítanivaló. Nem 
mozgósítható erőinket. mindig sikerült még mindkét 

Sok szó esett az értekezleten fél megelégedésére minden 
a vasút menetrendszerűségé- szállításhoz időben elegendő 
ró!. Örömmel állapította meg kocsit biztosítani. Ideje felújí
az értekezlet, hogy jelentős tani a régi, jól bevált komp
javulás mutatkozik a személy- lexbrigád mozgalmat, amely
szállító vonatok menetrendsze- nek fő célja az volt, hogy kö
rúségében. A menetrendszerű zös nevezőre hozza a vasút és 
vonatközlekedés nemcsak gaz- a szállíttató felek, vállalatok 
dasági, hanem politikai kér- érdekeit. 
dés és az a tény, hogy sikerült A rakodások gépesítéséról vissz�állítani a személyszállí- szólva elmondotta, hogy a száltás hitelét, megteremti az ala- lítók és szállíttatók közös érpot ahhoz, hogy most egyre fo- deke a rakodások gépesítése. kozottabban szorgalmazzuk a A jövőben nem helyhez kőtehervonatok menetrendszerű- tött, hanem mozgatható rakoségét. dógépeket kell beszerezni, ame-

A vasút és a közúti közleke- lyeket mindig oda kell külde
dés jelenlegi helyzetében ni, ahol a szállítási feladatok a 
mindkét közlekedési ágat na- legkoncentráltabban jelentkez
gyobb ütemben kell továbbfej- nek. 

szakosztályának vezetője ar
ról beszélt, hogy mennyire fon
tos a vasút és a népgazdaság 
számára a mennyiségi és mi
nőségi mutatók mellett a gaz
dasági mutatók javítása. Szer· 
vezettebbé kell tenni a kocsi-
áramlást, növelni kell a rako
dással képzett irányvonatok 
számát. Sajnos az utóbbi idö
ben növekedett az állomási 
kocsi tartózkodás és a kocsi
gyűj tési idő. Ezzel szemben 
jobb a kocsik kihasználása: 
tavaly óta egy tonnával növe
kedett az egy kocsira eső ter
helés. 

Bajusz Rezsó elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
ipari- és közlekedési osztálya 
nevében an-ól beszélt, hogy 
a közlekedésben eredményesen 
kifejlődött kongresszusi ver
seny eredményeit nem lehe
tett előre betervezni. Ezért az 
az árumennyiség, amelyet az 
ipar a kongresszusi verseny 
keretében legyártott, a "asúti 
közlekedésben többletként je
lentkezik. 

Kos!ll István elvtárs, kOzlé
kedés- és postaügyi miniszter 
beszédét azzal kezdte, hogy 
egyes szakemberek véleménye 
szerint az őszi forgalom min
den évben, mint valami „isten
csapás" szakad a nyakunkba. 
Van időnk és lehetőségünk fel
készülni, megtehetünk minden 
intézkedést annak érdekében, 
hogy az őszi időszakban se le
gyenek szállítási fennakadá
,ok. 

leszteni. A gazdasági számftá- A vasutas dolgozók előtt már sok azt mutatják, hogy egyes ismeretes, hogy a teljesítmény
kisforgalmú vonalakon egy től függően 1960-tól kezdve össze kell fogni minden te
idő múlva nem lesz érdemes évvégi üzemi jutalékot kapnak rületen a párttagoknak és párfenntartani a vasútat, mert an- dolgozóink. A miniszter elv- tonkívülieknek, öregeknek és nak feladatát a teherautó és az társ ezzel kapcsolatban hang-
autóbusz gazdaságosabban súlyozta ,hogy az üzemi juta- fiataloknak mindnyájunk kö
fogja megoldani. Természete- lék nem nyereségrészesedés, zös célja :  az őszi forgalom ma
sen ezek csak egészen kis har;i�m az igazgatói alap �i !0r-: radéktalan lebonyolítása érde-Megoldhatók 

a feladatok 

maia, amellyel a szalhtás1 szárnyvonalak lehetnek, mert munkákban legjobban kitűnt I 
kében. A jövőben valamennyi a nagytömegű szállítás alapve-

tő eszköze beláthatatlan ideig dolgozókat jutalmazzák. megyei pártbizottság ipari és 
Nem hivatalos, de megbíz

ható adatok alapján - mon
dotta a miniszter elvtárs -, 
idén 30 százalékkal nagyobb 
mezőgazdasági termésre lehet 
számítani, mint tavaly. Ez azt 

továbbra is a vasút marad. közfekedési osztályának dolgo-
J avítsuk a gazdasági zója megbeszélést fog tartani, 

Emeljük 
a tehervonatok 

utazási sebességét 
jelenti, hogy az őszi forgalmi A miniszter elvtárs szóvátet
feladatO'k 30 százalékkal meg- te, hogy a tehervonatok utazá
szaporodnak. Ahhoz, hogy ele- si sebessége hazánkban rend
get tehessünk feladatainknak, kívül alacsony. óránként 
jelentős műszaki és anyagi se- mindössze 12 kilométer. En
•ítségei kell kapnunk. 'új gé- nek felemelésére javasolja a 
pek, rakodóeszközök segítsége szállíttató feleknek, hogy in
nélkül aligha oldható meg az clítsanak minél több rakodás
Idei őszi forgalom. Természe-

1 
sal képzett lrányvonatot. 

teEen nem tel!cinthetünk el at- A szállftó és szállíttató felek 
tól - hangsúlyozta -, hogy viszonyában az utóbbi időben 

Csökkentik az utazószemélyzet 

szolgálati ideiét 
A .P.14g11ar szocialista Mu� 

káspárt és a forradalmi mun
kás-paraszt kormánt1 a nép
gazdaság különböző ágaiban 
folyamatO!l intézkedést tesz 
az egészségre ártalmas, vala
mint a nehéz fizikai munkál 
végző dolgozók mookaidejé
nek csökkentésére. Alapelv: 
• munkaidő csökkenése nem 
járhat a már elért kereseti 
uínvonizl csökkenésével. 

A vasútnál is sor került a:z 
utazószemélyzet szolgálati 
idejének ci;ökkent.ésére. A 
munkaidő-csökkentés végre
hajtását a Hivatalos Lapban 
megjelent 1 17,339/1959. I./2. B. 
sz. rendelet szabályozza. Esze
rint rövid időn belül el kell 
érni, hogy az utazószemélyzet 
azolgálati ideje a forgaJmi 
gzakszolgálatnál ne halad_ja 
meg a havi 280, a vontatási 
szakszolgálatnál pedig a havi 
253 órát. A szakszolgálatból 
kieső időt lehetőleg új mun
kaerók beállításával kell pó
f.olni. 

gédvezénylőket és az érdekelt 
!útóházak mozdonyfe!vigyá
zói t, ,akik 1959. augusztus vé
géig bezárólM példásan be
tartják a fenti rendeletet. A 
vezénylők 250, a segédvezény
lók 150, a mozdonyfelvigyá
zók 250 forint jutalomban ré
szesülhetnek: az egyéni juta
lamkeret temére, terven fe
lül. Ugyanakkor mindenféle 
jutalmazásból kimaradnak 
azok, akik nem hajtják végre 
a rendeletet. 

Bérügyi intézkedések 

A szolgálati órák csökkené• 
sével együttjáró átlagos vál
tozó illetménycsökkenés ki
egyenlitésére a forgalmi és 
vontatási utazószemélyzet 
munkaköri átlagbérét 1959 jú
nius l-től kezdődően az aláb
bi mértékben lehet emelni: -

Mozdonyvezetőkét 70, moz
dony;ú.tókét 60, vonatvezető• 
két 100 kezelőloét, levelezókét 
100, jegyvizsgálókét 90, vonat
fékezőkét és kirakókét 80 fo

A lllltnkaidó-csökkentés alapel,ei rinttal. Eg11-ew dolgozónál a 
béremelés mértéke nem lehet 

Az utazószemélyzet szolgá- 50 forintnál kevesebb, illeh>e 
lati idejének az előírt arány- 200 forintnál magasabb. 
ban kell csökkenni. Az utaz6személyzet mun-

A szolgálati órák csökkené- kaidó-csökkentésével kapcso
úvel egyidőbe-n az ew főre latos célkitúzések megvalósí-
886 távolléti időnek is ará- tása szinte elképzelhetetlen a 
fttlosan csökkenni kell. pártszervezetek és szakszer-

A szolgálati órák csökkené• vezeti bizottságok segítsége 
•é1.-el arányosan csökkenni nélkül. Mozgalmi szerveink• 
kell az egy főre eső SZQlgálatl nek tevékenyen részt kell 
kilomoéternek is. venniük a végrehajtás min-

Az Igazgatóságok Illetékes den fázisába;!- Sót a szakszer
osztályai a telephelyek szol- vezeti funkcionáriusoknak e�
gálati ótaátlagára irányszárilo- lenőrizniük kell a· végrehaJ
kat adnak, amelyeket nem le-

1 
tási utasításba_n foglaltak m�

he1; túllépni. Az olyan dolgo- radéktalan te!Jesí��t �� fi
zót, akhaek a havi óraszáma gyelemmel kell k1sen11uk a 
me,haladja a 300 órát csak dolgozók ezzel kapcsolatos 
kül6nleges esetekben' lehet problémáit is. 
flZOlgálatba vezényelni. Az Bizonyára az érintett dol
lgazgatóságoknak és a telep- gozók örömmel fogadják az 
helyeknek más igazgatóság, új intézkedést, amely kedve
illetve telephely utazósze- zően szabályozza szolgálati 
mélyzetét is a lehető Ieggaz- idejüket. Ez azt jelenti szá
daságosabban kell fordíta- mukra hogy az eddiginél jó
llluk val több Időt tölttietnek csa-

A Vezérigazgató elvtárs ládjukkal, több Idejük jut 
kYénl céljutalomban részesí- pihenésre, tanulásra és szóra
ti azokat a vezénylóket, se- kozásra; 

hogyan segíthetik a pártszer-
mutatókat vezetek az őszi forgalom lebo-

Lindner József elvtárs, a nyolítását. 
Vasúti Főosztály forgalmi Bermann István 
____ "_.,..,.. ____ .,..., ___ "_""-""-..... -... "---
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Gispir Sin4or tdvlrdsz a múlt hben végzett a Szere4I Forgalmi 
Technikumban. Azóta Gödölló lillomáson dolG'ozlk. MtmkáJAt szor• 

ra1masan végzi 
(Kovács G6za telvélele) 

ÜNNEP EL Ő T T -
Az alábbiakban 1'öviden be

mutatjuk: ho1111an vár;ák 
egyes csomóponton, szolgálati 
helyen a vasutasnapot. 

HATVAN 

állomáson augusztus 3-a és 
9-e között szerveznek ünnepi 
műszakot. Ez idő alatt a fűtő
házzal karöltve naponta egy· 
túlsúlyos irányvonatot indíta
nak Szolnokra. Az előkészítő 
bizottság az ünnepi progra
mot is összeállította már_ Ze
nés ébresztő, a hősi emlék
művek megkoszorúzása, ünr 
nepi nagygyúlés a Népkert
ben, szerepel a délelőtti prog
ramban. Délután és este vál
tozatos kultúr- és sportmű• 
oor, tánc várja az egész vá
rost. 

SIÓFOKON 

a vasárnapra várható nagy 
forgalom miatt szombaton es
te tartják az ünnepséget, 
melyre a balatoni vonalon 
Kiscséri pusztától Fonyódig, 
Kaposvár irányában pedig 
Tabig meghívták az állomások 
és megállóhelyek dolgozóit, 
valamint Siófok politikai éle
tének vezetőit. Siófok állomás 
az első félévben teljesítette az 
élüzem szintet, tehát kettős 
ünnepre készülnek_ 

A KOMÁROMI 

csomóponton augusztus 1-9-
ig tartanak ünnepi műszakot 
a vasutasnap tiszteletére. A 
műszak alatt lrányvonatokat 
szerveznek és fokozott figyel
met fordítanak az állomás 

tisztaságára, az önköltség 
csökkentésére és a takarékos
ságra. Az ünnepségre augusz
tus 8-án, szombaton délután 
kerül sor a város Csokonai
klubjában. Az előkészítő bi
zottság, amelyben valameny
nyi szolgálati ág képviselve 
van, a csehszlovák Komarno 
állomás szakvonall és mozgal· 
mi vezetőit is meghívta az 
ünnepségre. 

GYŐR 

állomáson a vasutasnapi ün
nepségeket elókészítö bizott
ság már július 22--én megala
kult. Külön bizottságot hoz
tak létre, hogy pontosan ki
mutassák, mit kapott Győr 
állomás és mit kaptak a dol
gozók az elmúlt években álla
munktól, továbbá mi várható 
a közeljövőben. A győriek 
augusztus 1-10-ig tartanak 
ünnepi műszakot. Ugy terve
zik, hogy a vasutasnap regge
lén egy feldíszített túlsúlyos 
irányvonatot továbbítanak, 
saját géppel és személyzettel 
Ferencvárosba. Az ünnepnap
ra is gazdag programot állí
tottak össze. A hivatalos ün
nepséget szombaton este tart
ják a kultúrotthonban. Ekkor 
adják át a jutalmakat és ki
tüntetéseket a kiváló dolgo
zóknak. A kitünte�tteket vas
utas úttörők köszöntik fel. Az 
ünnepséget kultúrműsor és 
tánc követi. Vasárnap délelőtt 
leróják a hála adóját a szov
iet hősök emlékműve előtt, 
délután pedig a MAV DAC 
sporttelepen találnak majd 
si:órakozást a dolgozók. 

Augusztus - az újítások hónapja 
A vasutas dolgoi:ók a felsza- 1 hetet és hónapot szervez:!ek • 

badulást követő években dere- szolgálati he!yek és az uzems 
kas munkával, újításokkal. vállalatok. 
ésszerúsítésekkel segítették elő Az idén is augusztus legyen 
a vasút fejlődését. A dolgozók a:,: újítások hónapja. A szak
alkotó kezdeményezései haté- szervezet bér- és termelési 

osztálya felhív minden vasutas kony segítséget adtak a szállf- dolgozót. hogy javaslataival, 
tási tervek teljesítéséhez. a ter- újításaival nyújtson segítséget 
melékenység fokozásához és az a pártkongresszus tisztelet.ére 
ör,költségcsökkentéshez. Ezért vállalt feladatok teljesítéséhez, 
akarta az ellenforradalom az a vasút előtt álló szállítási fe
újítómozgalmat eltörölni. Bár !adatok megold!isához. a gaz
néhány hónapig megtorpant a daságos üzemeltetéshez és .• 
mozgalom, de csakhamar rá- technikai színvonal emelésé
jöttek a vasutasok, hogv saját hez.. 
érdekük éssrerúsítésekkel meg- Párt- és szakszervezeti a.ktE• 
könnyíteni egy-egv munkafo- vák! Legyetek továbbra. is az 
lvamátot. Az elmúlt években a á,iítómozgalom élharcosai. Lel• 
;asutasnap és az Alkotmány kes munTcátokkal &egítsétek el& 
ünnepének tiszteletére újítási uz újító hónap sikerét. 

Évvégi 

üzemi iutalékot kapnak 

a vasutas dolgozók 
A forradalmi munkás-pa- nyereségrészesedéshez hasonló 

raszt kormány intézkedésére a jutalomban. Ennek megvaló.sí
termeló üzemekben már korál>- tását megkönnyítette, hogy a 
ban bevezették a nyereségré- vasutasok nemcsak óhajtották 
szesedés fizetését. A termelési a jutalmat, hanem példás mun
tanácskozásokon, vezetóségvá- káva! bizonyították is, hogy 
lasztó taggyűléseken gyakran érdemesek rá. A kongress;zusí 
hangoztatták a vasutasok, hogy verseny során olyan eredmé
ók is hozzájárulnak a nemzeti nyek szüle:tek,_ amilyenek;e 
jövedelem növeléséhez és így még nem vo,t peld�. lg)'. _azta_n 
őket is megilletné - az ipari a szakszervezet kozbenJarása
vállalatoklhoz hasonlóan - a 

I 

ra, vasutasaink jó munkája 
nya-eségrészesedés. alapján pártunk és kormá-

0 

nvunk en6edélyezte jutalmaza-Szakszervezetünk a dolgo- si alap képzését, amelyből a 
zóknak ezt a kívánságát jogcs- dolgozók a vállalati többlet
nak találta és javasolta, hogy eredmény alapján évvégi üze
a vasutasok is ré6zesüljenek a mi jutalékban részesülhetnek. 

Éwégi üzemi jutalék képzésének le/tételei 
�égi üzernt jutalékban ré

szesülhetnek a Magyar Állam
vasutak, a GYSEV, és a Gaz
dasági Vasút do!,gozói. Az.ok 
az üzemi vállalatok, amelyek 
nyereségrészesedésben réste
sülnek, nem kaphatnak üzemi 
jutalékot. Nem részesülhetnek 
ezen jutalomban a MAV Utas
ellátó, a MAV Vasúttervező. 
MAV Kórház, bölcsődék, nap
köziotthonok és hasonló intéz
mények. 

Az év végi üzanl jutalék 
képzésének feltételeit a pénz
ügymini.seter rendelete 6Za!oá
lyozza. Az alap növel.zsének el
sőrendű módiia a tervek mara
déktalan teljesítése, illetve túl
teljesítése. Különös gondot kell 
fordítani a kocsiterhe'.és növe
lésére. a kocsiforduló gazdasá
gosságára, az idegen kocsik 
bel!öldi tartózkodási idejének 
csökkentésére. Az utasítás sze
rint végzett fegyelmezett mun
ka. a gaz.dasá,gos és biztonsá
gos szállítás növeli a jutalma
zást k�pezó alapot_ 

Vannak azonban olyan té
nyezők, amelyek az alapot 
csökkentik A rendelet töl:>bek 
között kimondja, hogy az éves 
többleteredményt csökkenteni 
kell abban az esetben, ha sze
mélyszállításnak az 1959. évre 
tervezett 97 százalékos menet
rendszerúségét nem teljesítik. 
Ha valamely szolgálati hely a 
valóságnak meg nem felelő 
adatokat vesz fi.gyelmbe az 
üzemi jutalékot képző alapnál, 
ha megsértik a bizonylati fe
gyelmet, akkor a többlet ered
ményt csökkenteni kell, súlyo
sabb esetben a szolgálati he
lyet a jutalmazásból ki kell 
zárm. 

A jutalmazási alapot az 
igazgatósá@)k között felooztják. 
Ennél figyelembe veszik az 
igazgatóságok versenyében el
ért eredményeket. Az első he
lyezést elérő igazgatóságok ré
szére az átlagos jutalmat � 
napra eső, a másodiik helyezet
té! fél napra eső jutalommal 
kell növelni. A harmadik he
lyezettnek az átlagos jutalmat 
kell megállapítani. A negyedik 
helyezettét fél nappal, az ötö
diké! háromnegyed nappal 
csökkentik- A hatodik helye
zett iga�atóság részére az át
lagosnál egy napra es6 összeg
qe! kisebb jutalmat kell meg
áll.apftani. A jutaloma!ap kép-

zésnél minden egyes szakszol
gálati ág közreműködése fon
tos_ A 31. sz. Hivatalos Lap,, 
ban megjelent rendelet szak
szolgálatonként felsorolja a 
11!€fontosabb feladatokat. 

A jutalmazás 
egyéni lehéte/ei 

üzemi jutalékban az ri:.ze,,, 
sü1het, aki az üzemi jutalék 
fizeté6ének alapját képező fN
ben a vasútnál legalább hat 
hónapon át folyamatosan, tény
legesen dolgozott és az üzemi 
jutalék fizetésének alapját ké
p2zó év december 31. napján 
állományi létszámba ta1-tozott. 

Aki figyelmesen elolvassa • 
rendelet ezen részét, láthatja, 
hogy mindazok, akik vétenek 
a közösség érdeke ellen, akik 
fegyelmezetlenek, akik veEzé
!yeztetik a vasút biztonságát: 
csökkentett üzemi jutalékban 
részesülnek, vagy ha magatar
tásukkal súlyos kárt okoznak a 
kö7,össégnek, ki is zárhatók az 
üzemi jutalékból 

Kik nem kapl,atnak 
üzemi jutalékot 

Többek között nem kaphat 
üzemi jutalékot, aki munkahe
lyét önJcényesen elhagyja, al�
nek munkaviszonyát alkalmat
lanság címén megszüntetik, aki 
ellen jogerős bfrói ítéletet hoz• 
nak. Az igazolatlan mulasztá
sok is csökkentik a jutalmat, 
vagy teljesen kizárhatják a 
dolgozót a jutalomból.. 

A jutalékra való jogosultság 
csökkenésének mértékét vagy 
megszünésének indokait a dol
gozóval az eset felmerülésétől 
számított 15 napon belül közöl
ni kelL 

Szakszervezeti bizottságaink 
már a legtöbb helyen Ismertet
ték az évv6gi üzemi jutaltk 
kli'.izetésének módját. Ezeken a 
tanácskozásokon sok szó e11ett 
arról, hogy . mit kell tenni, 
hogy a jutalék összege növe
kedjen és. melyek azok a té
nyezók, amelyek c.;ökkenthetik 
azt. 

Felhívjuk a � 
bi7.0ttságok és kedves olvasóink 
figyelmét, hogy esetleges kér
déseikkel forduljanak szerkes.z.
tőségünkhöz, szívesen adun,k 
választ a lap hasábjain vag,
levélben, 



MAC.VAR VA�UTA� 

Versenyben a szocial ista brigád címért 
A pártkon1resszus tiszteleté

re indított munkaverseny so
rán a Landler Jánnűjavitó
ban is számos brigád határoz
ta el, hogy megszerzi a szocia
lista brigád dmet. Erre 1ra
nyuló tevékenységükben a 
SZOT határozatából indulnak 
ki, amely körvonalazza a szo
cialista brigádok működésé-' 
nek alapelveit. Konkrét ten
nivalóikat természetesen a 
helyi sajátosságok alapján ha
tározzák meg. 

A szocialista brigád címért 
versenyez például Nemecz Jó
zsef és Mihanek Józsej kazán
kovács-, Csatlós Bertalan ru
gókovács-brlgádja. Esélye van 
a kitüntető c!m elnyerésére 
két gépjavító brigádnak, ame
lyet Bánhegyi József eszter
gályos, illetve Kövesdi Jó
zsef lakatos vezet. 

Közös akarattal 
i-. Bánhegyi-brigád a még 

eredményesebb munka mellett 
a rendszeres tanulást és al
kalmanként a közös szórako
zást tűzte ki célul. Elhatároz
ták, 'hogy közösen meglátogat
ják a fóti gyerrnekvárost. Ha
sonló látogatások alkalmával 
megismerik a brigád tagjai 
szocialista létesítményeinket. 

A Bá.Qhegyl- és Kövesdi
brigád szorosan együttműkö
dik. Jó minőségű munkával 
teljesítik tervüket és rendsze
resen lerövidítik a gépjavítá
sok idejét. A gyár megmunká
ló osztálya részére például 30 
nappal a tervezett határidő 
előtt kijavítottak egy véső
gépet. 

Van a szerszámgépjavító 
raktárában egy modern lég
párnás köszörűgép, amelyet 
évekkel ezelőtt kapott a válla
lat. A gépet még ma sem 
használják, mert nincs hozzá 
megfelelő munkaasztal. A 
Kövesdi-brigád vállalta, hogy 
üzembebelyezl a gépet, ha az 
illetékesek gondoskodnak a 
munkaasztalról. 

Kaposvári Lajos művezető 
vállalta, hogy segíti a brigá
dot az asztal megszerzésében, 
a gép üzembehelyezésében, te
hát ilyen módon ö. is részese 
lesz, hogy � Kövesdi-brigád 
elnyerhesse a kitüntető -címet. 

Tanulni és tanitani 
A Kövesdi-brigád tagjai 

4rra törekszenek, hogy új 
munkamódszerekkel tegyék 
eredményesebbé, könnyebbé 

A HIVATALOS LAPBOL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

ve,z.eU bizottságok és a dolgo
�!J!r.elmébe aJánljUk a követ-

30. számból: 113 02811959. I/1. Az llj termelöi árrendszer bevezeté
tiével érintett Ojltásl és teltalá· 
ló! díjak felülvl25gálata. 

117 121/1959. 1/1. AZ új!tásokról 
ffi találmányokról szóló 29/l9S9. 
(V. 10.) Korm. sz. rendeletnek a 
38/1957, (VL 23.) Korm. sz. ren
delettel szemben Mutatkozó vál
tozásai. 

113 898/1959, 1.11. B. A mezőgaz
dasági termelőszövetkezetek pat
ronálásának szabályozása. 

115 398/1959. I. FkV. B. A Ma• 
gyar Allamvasuta-k területén múa 
ködő kölcsönös segítő takarék
pénztárakkal kapcsolatos kérdé
sek szabályozása. 

116 56t/1959. L Fkv. B. Szállás
helyek hasmalati díjának levo
nása. 

106 1118/1959. I/3. A. A hete� 
bi.zt06ftásra vonatkozó rendeletek 
lsmere'..e terén tapasztalható h!á
ftyosságok meg,;zünteté;e a MA V 
&ZOlgálat! helyeken. 

3L számból: 118 626/1959. r·�. B. 
Vállalat:! többleteredmé:ny alapján 
évvégl üzemi jutalék folyósítása 
a vastítl közlekedésnél. 

117 399/1959. I/2. B. AZ utazó-
r...emélyzet szolgálati Idejének 
csökkentése és a kapcsolatos 
bé,-ügyi Intézkedés végrehajtása. 

munkájukat. Solti Ferenc la• 
Iratos, aki a műhely marógé
pén dolgozik, szeretné korsze
rűsíteni ezt a gépet, hogy pon
tosabb munkát biztosító, le
gördülő marást is végezhessen 
rajta Ha a változtatást vég
rehajtják a gépen - ez rövi
desen megtörténik - ponto
sabb kivitelben készülhetnek a 
ferde fogazású fogaskerekek. 

A Bán.hegyi- és Kövesdi-bri
gád közös tervében szerepel a 

tapasztalatcsere-látogatás 
olyan gyárakban, ahol új szer
számgépek készülnek. Bizo
nyosra veszik, hogy sok ta
pasztalattal gazdagodnának. 
Mindkét brigád elsőrendű fel
adatának tartja a fiatal szak
munkások tanítását, nevelését. 
A Kövesdi-brigádban dolgozó 
Piri Jánost például hozzáse-

gítik a szakmunkásvizsga le
tételéhez. 

A szocialista brigád címért 
versengő dolgozók világosan 
látják céljukat: nem több és 
nem is kevesebb ez annál, 
amit pártunk márciusi hatá
rozata tűzött elénk, meggyor
sítani hazánk 8zocíalista ,ípíté
sét. 

L-cz 

Levelezííink írják a kongresszusi versenyrííl 
Az utóbbi napokban mind kereskedelmi szolgálatnál a 

több olyan levél érkezik szer- Mata-brigád jár az élen 
kesztóségünkbe, amelyek a 136,10/o-kal. (Dobó Sándor 
kongresszusi verseny eredmé- i;árttitkár leveléből.) 
nyeiról adnak számot. Ezek- BERENTE állomáson is be
ból a levelekből gyűjtöttünk csülettel helytál1nak a vasuta
össze egy csokorravalót. sok. Szép eredményekkel zár-

EGER állomás dolgozói fi- ták az első félévet. A fajlagos 
gyelemreméltó eredményeket kocsimozgatásban 1 13,1, a ko
értek el a II. negyedévben. A csitartózkodásban 105,7, a ko
fajlagos kocsimozgatást 105,2, csikihasználásban 105,1, a te
a kocsitartózkodást 1 1 1,5, a ko- hervonatok terhelésében pedig 
csikihasználást 125, a személy- 105,90/o-ot értek el. 
vonatok menetrendszerű indi- Júniusban megoldhatatlan
tását 98,87, a tehervonatokét nak látszó problémát oldottak 
pedig 92,38%-ra teljesítették. meg. A szénosztályozótól 1774 

rtZ állomás az első félévi kocsira érkezett pótigénylés. 
terv teljesítésénél 1 17,90/o-ot Az állomás vezetői az igazga
ért el. A Si:emély- és tehervo- tóság kocsiintézőségével kar
natok menetrendszerlnti köz- öltve teljesítette a szénosztá
lekedtetésében elért sikerekért lyozó pótigénylését. (Krasznai 
4600 forint pénzjutalomban László level.éből.) • 

· részesítették az állomás leg- A MAV HIDÉP1Tl1:SI FŐ
jobb dolgozóit. Galambos Já- NÖKS11:GEN is élénk a ver
nos és Tasi Józsej vonatveze- senyszellem. A dolgozók a 
tók nevét kell az elsők között pártkongresszus tiszteletére az 
említeni. Dicséret illeti Nagy élüzemszint túlteljesítését vál
József forgalmi szolgálattevő lalták. Első félévi tervüket 
brigádját, mert tervüket átla- 1 1 15,50/o-ra teljesítették, az ön
gosan 1070/o-ra teljesítették. A költségi terv 5%-os csökken-

Jól sikerült Debrecen ál lomás 
szakszervezeti sportünnepélye 

Oebrecen állomás szakszervezeti bizottsága a társszolgálatl ágak dolgozóinak bevonásával július 
13-án jól sikerült sportünnepélyt 
rendezett a .MA V Előre sportte
lepén. A sportünnepélyre az állo
más álta1 patronált liborszállási 
t.sz lal>darúgólt, sak.kozóit és te-
kéz151t ls meghlvtiik. 

AZ ünnepség az állomás fúvós
zenekarának: pattogó lndulóJára 
- felvonulással kezdődött. A 
vasutas dolgozók: együtt vonultak 
a tsz sportolóival. 

Czeglédi Sándor SZB·titkár kö
szöntötte a sportünnepély résztvevőit. majd kezdetét vette a 
sportvetélkedés. Els6nek a vrr 
jelvényszenó versenyre került 
sor. Ezt három labdarúgó-mérkö• 
zés követte. Elóbb az állomás 
kövérek és soványak csapatának 
játékán derült a mintegy félezres 
nézősereg. A találkozó a jobb 
kondlcióban ievö kövérek 2:1 árá
nyú győzelmével ért véget. 
Ezután az állomás tlataljai mér
ték össze tudásukat a t.sz labda
rúgóival. A mérkőzést a debre
ceniek nyerték 5 :3 (1 :3) arány
ban. A harrnadik mérkőzésen a 
Debrecen! MA v Eléíre játszott a 
Debrecen! Gördülőcsapágygyár 
NB m-as csapatával. A barátsá
gos mérkőzés 3:3 arányú döntet
lennel ért véget. 

A mérkőzések alatt a tekepá
lyán 27 résztvevllvel egyéni ver• 
senyt bonyolltottak le. A győzel-

dolgozókat, majd alkonyat után 
fellobbant a tál>Ortüz lángja, 
amely körül sokál,g zengett, sz.ár
nyalt a dal. 

Farkas Imre 
Debre<:en · 

SPORTHÍREK 
A constancal l!júságl asztaHte

ni.sZ Európa-bajnokságon négy 
máso<llk és öt harmadik helye
zést értek el a magyar fiatalok. 
AZ EB-n szereplő csapatban a 
Vasútépítők két fiatal játéko,;a, 
Rózsi, éS Biró szerepelt a leg
jobban. Férfi egyesben Rózsás 
második, Biró ped.lg harmadik 
lett. Férfi párosban is a Rózsás
Biró pár végzett a második he
lyen. 

A vlzilahda 6.Jonc-bajnol<ság 
után az OB I tartalékbajnokságot 
is a BVSC pólózó! nyerték. 

A budapesti vivő-világbajnoksá
gon részt vett vasutas vívók kö
zül Mendelényl Tamás szerepelt 
a legjobban. Mendelény! kard 
egyéniben másodlk helyen vég
zett Kárpáti mögött. N öi törö
zőlnk !s megállták helyüket. Fér
fi tórvlvóJ.nk: azonban a várako
záson alul szerepeltek. Töltik 
többet vártunk, főként Czvi• 
kovszkytól és K&mntl Jen6töL met Oláh István szerezte meg. 

Asztaliteniszben 14-en mérték A ,tSzabad.,1ág , Jtupa" vasutas 

tésével szemben 130/o-ot értek 
el, a termelékenységi tervnél 
108% az eredmény. A sikerek 
elérésében a debreceni 17�, 
a petőházi 21-es, a vámosgyör
ki 28-as és a villányi 20-as 
számú építésvezetőség járt 
élen. (Mii.!ler János szb.-titkár 
leveléből.) 

MOHACS ALLOMAS kol
lektívája olyan vállalást tett, 
amely az élüzemszint teljesí
tését segítette elő. Igéretük 
nem maradt puszta szó. Ke
mény munkával ugyan, de az 
első félévben teljesítették az 
élüzem szintet. Különösen a 
kocsikihasználásban és a faj
lagos kocsimozgatásban figye
lemreméltóak az eredmények. 
A kocsikihasználás átlagát 
6%-kal teljesítették túl. Ezt a 
rakodások jó megszervezésé
vel, a szállíttató felekkel való 
jobb együttműködés útján ér
ték el. 1957. évhez viszonyítva 
a fajlagos kocsimozgatás egy
ságidejét 13%-kal sikerült 
csökkenteniük. A munkában 
Csokonya József tolatásvezető 
és brigádja járt az élen, de si
keres munkát végeztek a szol
gálattevők is. (Várnai Lász!ó 
!evelébő!.J . 

A „Munka Vöröszászló''-val 
és a „10 éves felszabadulási 
sedeg"-gel kitüntetett Ferenc
városi Fűtőház dolgozói több 
millió forint megtakarítását 
vállalták a pártkongresszus. 
tiszteletére. Az első félév el
telte 11fán nézzük meg rövi
den, hol tartanak a vállalások 
teljesítésében. 

Az első félévi megtakarítás 
összege 5 584 362 forint. Te
kintve, hogy a fútőház dolgo
zói egész évre 8 130 OOO forint 
megtakarítágj; vállaltak, a két 
szám összehasonlítása után 
nem nehéz megállapítani, 
hogy vállalásukat túlteljesí
tették. 

A Ferencvárosi Fűtőház az 
élüzemszintet is túlteljesítet
te. Az egy mozdonyra eső na
pi haszonkllométer tervüket 
107-ról 136 km-re, a fajlagos 
-kocsimozgatási időt pedig 106 
%-ra növelték. A 100 etkrn 
tervüket 30/o-kal teljesítették 
túl. A mozdony és kocsijaví
tó műhely is túlteljesítette 
féléves tervét. A kocsijaví
tók fél év alatt nem kevesebb 
mint 20 129 kocsit javítottak 
meg. (Huszár J6zsef szb-titkár 
leveléböl.) 

IIIAGYAR VASUTAS 
Felelés szerkeszti!: Gulyás János 

Fetelöe k:!adó: Szabó Antal 
Szerkesztőség: Budapest. Vl,; 

Benczur u. 41. 
TerJesztl: a Népszaya Laokladó 

Vállalat. 

össze tudásukat. Horváth I.stván sakk-csapatversenyeket az idén 
(Rakodási Főnökség) végzett az augusztus 9-e é& szeptember 20-a 
első helyen. Sakkban előbb Rom- között rendezik meg. Egy-egy 
hány!. István játszott szimultánt csapatban B versenyző Indulhat. 
nyolc táblán. majd az egyéni AZ egyéni bajnokság 1B augusz
versenyt rendezték meg 10 tövei. 

[ 
tusban kezdlldik. A selejtezóket 

Itt Nagy Tibor lett a gyözt.es. szeptember !5-lg, az elődöntőket 
1 A � sportünnepély müsorszámat· pedig október 10-e és november 

nak szünetében és a befejezés 25 között kell Jebonyol!tani. A 

után a zeneksr szórakoztatta a döntőre decemberben kerül sor. 

Butlapest, VII., Rákóczi llt 54. 
Szikra Laonyomcla 

F. v.: Kulcsá.r M\há!Y, 

1959. AUGUSZTU!I !t. 

A IX. vasutasnap jelentősebb eseményei 
Augusztus 7-én 1 5  órakor 

nyílik meg a szakszervezet 
rendezésében a IX. országos 
vasutas képzőművészeti 1dál
Lltás, Budapest, VI., Népköz
társaság útja 69. szám alatt. 

Augusztus 8-án, szombaton 
15 órakor a Parlament kupo
lacsarnokában sor kerill a 

kormánykitJ.ntetésck és a Ki· 
váló vasutas-jelvények átadá· 
sára. 

Augusztus 9-én, vasárnap 
reggel 7 órakor a vasutas dol
gozók küldöttsége megkoszo
rúzza a gellérthegyi Felsza
badulási emlékművet. 

sportpál�án meghívásos atlé
tikai és ken�kpáros versenyre. 
torna-. répülőmodellezö be
mutatóra, ejtőernyős célb;mg.. 
rásra és labdarúgó-mérkőzés
re kerül sor. 

Vasárnap emlékeznek meg 
a Budapest Kelett-ptilyaudvar 
fennállásának 75 éves évfrrr
du!ójáról. Ennek keretében 
kerül sor a vasutas modelle
ző kiállítás megnyitására. 

A vidéki események közffl 
kiemelkedik augusztus 9-én a 
miskolci központi rendezvény. 
A Tiszai pályaudvar é1 e 
járműjavító meonyitásá11a.lc 
100 éves évfordulójáról töl:>b 
ezer vasutas részvételével em. 
lékeznek meg. Ebből az alka
lomból a pályaudvar főbejá-

Délután 14 órakor nagysza
bású kulturális és sportünne
pély kezdődik a BVSC Szó
nyi. úti sporttelepén. A kul
túrműsorban a bratislavai 
vasútigazgatóság 95 tagú mű
vészegyüttese is fellép. A 1 

!llltánál emléktáblát lepleznek 
le. 

Példájuk követésre méltó 
. A hétköznapi munka vég- j t�bb �rté�es. hol�i között egy 

zese közben egyre gyakrab-
1 

fenykepezogepet 1s tartalma• 
ban találkozunk olyan vas- ;zo�t, a v:m�tban felejtette. 
utasokkal akik a szolgálat Ket nap mulva, amikor haza• 
mintasze;ű ellátása mellett ! fe�é ta�tot_t, V�e� Alajoa 

be -1 „ 1 • m1Skolc1 Jegyvizsgálonak el· ei:i . rs�gbo , . �
u etesseg- i panaszolta, milyen nagy kár 

bol 1s Jelesre V1ZSgaznak. Az érte. Venczel Al.a3os meg• 
alábbiakban ilyen dolgozók- nyugtatta az utast, mert ép
ról szeretnénk megemlékezni. pen ő találta meg a táskát és 

Egy ceglédberceli házaspár !eadta M iskolc állomáson. Di:. 
július 21-én a 2724-es sze- Ujj László még másnap meg
mélyvonattal utazott Buda- kapta aktittáskájá�, a_miért le
pestről Bercelre. Hazaérve, :'élbe': m?�dott köszonetet a 
meglepetéssel tapasztalták, Jegyv1ZSgálonak. 
hogy 3970 forintot tartalmazó • 
pénztárcájuk hiányzik. Nagy A következő eset a miskolci 
volt az ijedelem. Miközben a 1 -tiszai pályaudvar je�nz.. 
kétségbeesett férj és feleség . táránál történt. Erdődi Ist• 
arról tanakodott, hogy mité- ! ván budapesti lakos a nagy 
vők legyenek, értesítették I sietséaben - a pénztárablak• 
őket: a pénztárcát a 3970 fo- : ban f;lejtett 40 forintot. Cser• 
rinttal együtt átvehetik Ceg- ' lllli Mária jegypénztáros a 
léd állomás forgalmi irodá- pénzt félretette. Erdődi Ist• 
ján. Ezt a nagy örömet Sül· 1 ván táviratot majd, levelet 
lós Béla jegyvizsgáló, a becsü-

1 
küldött Miskol�ra b

. 
kérte az 

letes megtaláló tartogatta a állomásfőnökséget, hogy a be-
család számára. járattól jobbra a második • 1 pénztárablakban felejtett 

Dr. Ujj László miskolci la- 'lfisszajáró pénzét küldj
.
ék meg 

kos június 27-én Budapestre címére. A miskolciak tiiányta• 
utazott. Aktatáskáját, amely lanul postára adták a pénzt: 

Mintaüzem lett a Nyu/ati-plilyandvar · 
Utaselllitó-étterme 

1959 első felében elért ki- j az üzemben. Fáradozása si• 
váló eredményéért minta- kerrel járt. Azót-a megjavult a 
üzem címmel tüntették ki az munkafegyelem, összehason
Utasellátó 19-es melegkonyhás líthatatlanul jobb a dolgozók 
üzemét, a múlt évben újjáépí- között a kollektív szellem, ud
tett Nyugati-éttermet. Ezen- variasabb a kiszolgálás. 
kívül a 34-es melegkonyhás 
üzem (Déli pu.), a Déli elosztó 
és a kapuvári söntés érde
melte ki a megtisztelő címet. 

Az Utasellátó 180 üzeme 
versengett a mintaüzem cí
mért. Különösen a Nyugati
étteremnek volt nehéz dolga. 
Köztudomású ugyanis, hogy 
egy évvel ezelőtt még sok 
hiba volt az étteremben, Az 
:;ikkori vezetők nem a szocia
lista �ndéglátás építésére tö
rekedtek. Ellenkezőleg, soroza
tos visszaéléseket követtek el, 
amelyek késöbb lelepleződtek. 

Ilyen körülmények után 
vette át Molnár Béla 1958 ok
tóber 1-én az üzem vezetését. 

1 

A tapasztalt szakember veze
tőtársaival együtt azon fárado
zott, hogy rendet teremtsen 

Persze azért akad javítani 
való. Az üzemben fokozott 
gondot kell fordítani a taka
rékosságra, a tisztaságra és a 
társadalmi tulajdon védelmé
re. De nem szabad megfeled· 
kezni a dolgozók munkakö
rülményeinek állandó javítá· 
sáról sem. 

A mintaüzem ünnepségen 
Szegő András, az Utasellátó 
központ vendéglátó osztályá• 
nak vezetője méltatta a meg
tett utat, majd néhány ta� 
nácsot adott a vezetőknek. A 
többi között felhívta figyel· 
müket, hogy növeljék az ol
csó, a 10 forinton aluli éte
lek, a 14 forinton aluli borok 
és a hűsítő italok választékát. 

Az ünnepség végén 6000 fo
rint jutalmat osztottak ki 25 
dolgozó között. 

AUGUSZTUS 9 :  KILENCEDIK VASUTA SNAP 

- Janikám, mától a baloldalon m41gyek. 
Nem akarom eltakarni a kitüntetésedet. 

(Pusztai Pál rajzai) 

- Húzza ki magát! Hadd lássák az u.ta, - Szégyelje magát! Pont a vasuta.srnipon 
sok, hogy a mi állomásunkon van a leg- késleltette meg a személyt. Jól elrontotta az 
derekasabb forgalmista. ii.nnept hangulatot. 

7" Aztán nehogy azon dbrándoz;, hog11 
azert, mert vasutasoop van, e!engedle'k. 11. 
barátaiddal kocsmázni! 







1"9. AUGUSZTUS l'T. 
MAGYAR VAStrrA� 

A Munka Vörös Zászló Érdemrenddel tüntették ki TÍZÉVES AZ 
Miskolc csomópontot 

A vasutasnapon kitüntetettek névsora 

• 

t 
� �- dicsekvés néllóll 
e.mtindbafjUk, hogy doJco'Zó 
népünk sokkal jobban él és 
;16val többs ...... 'mint bir
mikor. Mi más tette volna le
hetóvé a vasútnál az utazó
személyzet szolaálatl ide.)él\elt 
csökkentését, s az évYéel Jlda
lék beveretését. mint tennelé1II 
e"edményelnk egyenletes emd
l..edése? 

A
z alko� a maa." 
. dol.gord, nép hatalmánaJt 

írott törvénye. Ez a hatalom'a 
munkásosztály és a dolgOIIÓ 
parasztság szövetségén � 
szik. A párt, a kormány a MP 
szocialista fejlődése. an1aai éa 
kulturális íilli!nyelnek még jobb 
ki�tésére törekazik aklror, 
amikor a Jeni.ni � 
politikát megvaló&ítva a nun
kás-para&zt szövetség er&Jffé
sén f� � 
lunk növeléae J1111Yri8zt aa,a 
múlik. bógy gOzel� __.,. 
jük-e a mez6tifZ!:1aságban Ja, a 
s:wcializn\l,J,lt.. Billlerill-e me9-
teremtenünk a nat,flzemi. a 
szocia115ta � 

A. ta�tok azt bizon,7it
ják, hogy a régiek meUelt új 
termelószövetkezet.elnlt is ki
állták a ilnSbét. A kÖZÖ& cada
ságok átl� jóval ma
gasabb az � parasztoké
náL 

Alkotmányunk Qnnepére '6 
mllllkával, ú) munkaaikerekke'l 
l(émil a,i ország népe. ltö
szöntsllk '.4JU&wlztlls 20-át, al
k� tliedik évf� 
lóiát mi vasutasok is, kiváló 
eredményekkel. 

A szakma 
ifjú mesterei 
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20 000 NÉZŐJE VOLT A SZÓNYI UTI 
SPORTÜNNEPÉLYNEK 

1'r
-,,,, lae..,...eg•illerrel nerepelt a e.ehnsleeals 

,n.,i-,é11!:leggütte11 

A :tX. Tasllta.sllep lt!lzpont! 
l!lpOrt- és J<:u.Iturális ünnepségére 
ragy<,gó napsütésben a BVSC szé
pen tel!DbogáZott Sz6nyi ú1i 
sporttelepén került sar. 

A megnyitót 2 órára hirdették 
• plalcitol<. de Zugló és Angyal-

. \.: , 

A u klll'<ls J<erilk:púos k6rversenyt 
Orbán, a BVSC veZ1Seny,:6Je nyerte 

(MTI Foto Petrovits László felv.) 

fllld tellll máT fél IIDett&or llzan
lött a sporttelep telé az ember
"""1at. A budapesti szolgálati 
t,eJye'k; vasutasa!, zugló és An
gyalföld lakói köz.ül nagyon so
kan osaládo6tól mentek. hogy 
vég;gnézzék a gamag sport. és 
;t;u!1.úrn,úsort. A 20 OOO f(!nyl né
,c.öser-eg, amely nsúfoláslg megtöl
tötte a sportl:elep lelálóit, Detn 
csalódott . , , 

A sportünnepély 2 6-ra után né
Mn:, perccel a sportolók felvo
nulásával kezd/ldött. Külön oio
par11ban vonultak a BVSC l<ülön
bözó szakosz;tálya!vaJ a bUda
'Pestl vaGUtas sportl<ör!lllo, a Test
vériség, a Törekvés és a Ferene
riro&i VSK sportolót, élen Ludá
nyi Józseffel, a bUdapest!. terll
leU blzotlSág l<POrt[elel6sével. A 
tetvonulás után Mrovcsál< J6%sef, 
a sportosztály vezet/l:ie m0111dott 
iravid megnyitó beszédet. 

A megnyitó után meghiv""'°8 
stlétlltai versennyel megkezdő
dött a sportműsor. Ott láthatta a 
�ereg a vör!)s salakon a tó
városi egyemlJet,ek több élvonal
beli versenyzőjét. A férfiaknál 
többek Jtö;oött GyuriccAI, BézeSI, 
vari;át, Aranyit, Dodót, Parscht. 

Az atlét:l'k'ai verseny után k.e,
rékpáros bemutatóra került sor, 
A 24 körös pontversenyt a kö
zönség lelkes tapsa mellett Or
bán, a BVSC fiatal versenyzője 
nyerte. 

Nagy sikere volt a t.ornászok 
bemutatójának 1s. A T...tvérlség 
és a Ferencvárosi VSK fért! és 
női tornásza! elllbb korabeli öl
tö1.ékekben a régi torné.t mutat
ták be, majd a mai tornából ad
'8k izelltllt a nézőknek, 

Ezután került sor az !.gazt 
sportcsemegére, a BVSC-Dorog 
bajnoki labdarúgó-mérk/lzésre. 
Sajnos, a BVSC ezen a. találk<>
zón ls szétesően, erotlenül ját
szott. A csatársortól Jóformán 
egyetlen korszerű támadáEépltést 
sem láttunk. Pedig a csapat me-

Zőnyben jóval többet támadott 
elle.."l:!elénél. Jellemző, hogy 12 
szögletet harcoltak ki, míg a do
rogiak csak egyet, abból viSZOnt 
gólt értek el. 

Találóan jegyezte meg egy né
zll a mérkllz.és végén: .,EJtller
ny/lS hozta a mérk.llzés labdá
ját, a Dorog pedig elvitte a baj
noki pontokat." S ha t.ovábbra 
is ilyen lélektelenül, erőtlenül 
játszik a csapat, a Jövőben sem 
számíthatnak sikerre. 

A labdarúgó-mérköZé<I után 
egész estét b'etöltll kultúrmllsor 
szórakoztatta a szabadtéri szín
padon helyet Ioglaló néz/lket. A 
Csehszlovák vasutak Bratlsla.vai 
MilvészegyQ-ek mélljln tap
aoll a több ezer főnyi 11<özönség, 

A nllknél Somogy!nét, Heldtet, 
Néme111 IdU, aózs:>v6Jum,ét, Ka
zit, Such Idát, hogy csak néhány .,,_ lsmertebb nevet emli18ún.k.. ; -

• A mOvésugy!tltes Unccsoportja népi 
l ,  --· - . ., 

.,. ·,. 

Ho/yan se/íti a p]tiizervezet es a szakszeivezeti 

- Felújítják a MA V étke:&6kocsl - Odül6t ipltettek társadalmi 
parkját. A győri Wllhelm Pleck munkával, A szegedi Felépítményi 
Vagon- és Gépgyárban már készOI- VasanyagJavitó UV dolgozói üdü
nek az (ijtfpusű vasúti étkez6ko- lót építettek a Tisza partján. A 
esik. A gyár még -ebben az évben dolgozók munka után és vasárna-
10 új kocsit kész!t a MA v részé- ponként társadalmi munkában vé
re. Az új étkezl5kocslkat - ame- gezték az üdülő épitését. E2'tel 17 
Jyek 140 kilométer óra sebesség- ezer forintot takarítottak meg. 
re készUJnek és az étteremben - A dlósgy6r! pályafenntariisl 
egyszerre 4B utas étkezhet -. a fönökség dolgozói vezérigazgató! 
hazai és a nemzetközi forgalom- �lismerésben r.észesült.ek az elsö 
ba álUtják be. félévben végzett eredményes mun-

- A magyar is csehlzlovik vas... kajukért. A szép eredmény eléré
ntasok jó egyllttmúködésével to- sében nagy része van a szakVona
vább javul a nemzetkfü.1. vonatfor- li vezetők és a mozgalmi szervek 
gajom Komáromban. Az utóbbi hó- jó együttműködésének. 
napokban a személy- és teherszál- - Tele\-'1z:ló a vasíitállomáson. A 
litó vonatok egyaránt menetrend- kazanyt vasútállomáson üzembe 
szerint közlekedtek. helyezték az első televíziós ad6-

Automat1últ pályaudvar. vevóberendezest> amely a diszpé-
AutomatUrusan müköd6 váltóbe• cserhez továbbítja a vonatok ér
rendezést készítettek szovjet szak- kczésével és ID<lulásával kapcoola
emberek a jaroszláVf f6pályaudva- tos munkatolyamatok képét. A te
ron. Az automata üzembehelyez�-

, 
levízió vasűton való alkalmazása 

sével tnegszúnik a váltókezelő nemcsak meggyors1tja, ha.nem biz
munkája. s a berendezés a ]egese- tonságossá la teszi az állomás tor
kélyebb közlekedési zavart is ki- galmát, 
Zárja, J 

S P O R T H Í R E K  
Harmadszor h sikerült. A BVS9 

ifjúsági vízilabda-csapata 32:& góJ. 
aránnyal az Idén Is veretlenill 
nyerte az IfjWJágl bajnokságot. Ez. 
zel sorrendben harmadszor kerüli 
a BVSC-hez n baJnokt cim. A bal• 
nokcsapat tagjai: Szente. G:rerö r.; 
Gyerö n, Togyeri!lka, c,111a1 � Szabó, Berend 6s Petik. 

* 
Va.sntas termélut,Jár6 találkezd 

a Bakonyban. A szabi.ervezet 
Sportosztálya mellett- múködc5 ter
mészetjáró intézóoltzottsái,• augu!=z
tus 13-a és 23-a között a Bakony
ban rendezi meg táborozással és 
táJékozódasl csapatbaJno1'sággol 
egybekötve a már hagyományos
sá vált vasutas természetjáró talál• 
kozót. • •  

J[ét Yuutas labdardz6 kitllnte
tésben rtszesfilt a IX. vasutasna• 
pon. SzolgáloU helyén ,,égzett pél
damutató munkájáért Var1a Fe,
renc fóintéz6t, a Szombathelyi Ha
ladás labdarúgóját „Kiváló Vas
utas", Rendek lstv'-n mQszaki fn„ 
tézőt, a BVSC hátvédjátékosát pa.< 
dig „Erdemes Vasutas'� kitüntet� ben részesítették. 

- Ujit6- M fotoképklálUtást ren-
, deztek Békéscsaba állomáson a IX. 

vasutasnap alkalmából. A klálU
tásnak nagy sikere volt. 

- A gözrmr.:donyok füstje nem 
sokáig rontja Prága leveg6jél. A 
csehszlovák főváros három nagy 
pályaudvarára naponta 350 szerel
vény tut be, ugyanakkor mintegy 
50 mozdony végzi a tolatásokat. 
Mivel a gőzmozdonyok füstje ront.
ja a város levegőjét, rövidesen 
villany- és dieselmozdonyokkal 
cserélik fel a g6zmozdonyokat. 
1960 végeig a belvárosból, 1968-J.g 
i,edlg Prága peremvárosalból Is 
,,kitiltják" a gőzmozdonyt. 

A járványos gyerm ekhénulásról 

L a k a s c s e r e  

Az úgynevezett nyári meg• 
betegedések közül a já-n.,ánl/OS 
gyermekbénulás okozza a d-Ol· 
gozók körében a legnagyobb 
izgalmat. Ez az e1111ébként 
állandóan előforduló megbete
gedés a nyári hónapokban mu
tat legmagasabb ért(!k,et és 

aszerint, hogy mekkora terü• 
letre terjed ki, Tendnerint 
még az izgalmat is meg
haladó pánikot !kelt. 

Ebbe,, az esztendoben a 
Elcserélném napos MAV két jároám.y jellege nem országos, 

szoba, hálófülkés ö.s&z.komfortos hanem csak bizonyos terüle
(ipart áram. gejzer, cserépkályha) tekre szorítkozó. Egészségügyi 
dunapartl lakásomat kétszobás kormányzatunk és a viMút
=-=J0rJ�s�;.:_17��-' ::P-, IX

.
. egészségügy vezető$ége idejé

- Fegyvernek illomison szol- ben gondosk,od,ott arról, hogy 
gáJ.atot telJP6!tö váltókez.elll szol- a ;ároány le!küzdésére szolgáló 
gálatl lakással cserélne dunántúli intézkedéseket mindenütt vég
vAM6kezelővel. Sarkadi Károly, -rehajtsák. A nagif.közönség 
Fegyvernek állomás. tájékoztatásáro az egésuég

- Elcserélném 1 s:ot>a Osszkom- ii-gyi kormányzat a napi!a.pok
fortos, köz.ponti ftlté.,/es Bpest, v„ ban is tájékcztatást közölt a 
i'!!:m':.\

c

�;;,_�
1e

:,:-de11�;,l
ald"ii tenni:va.!.ókról. 

előtt és este 7-+ifl (vasárnap ls) Bár ismétlés 3zámb,a megy, 
lehet özv. FUJöp Gyuliinénál. mi is fe1.soroljulc a, beteg-

- JU.posv&ri l szoba, konyha és ség szdkásos tüneteit: 4-5 éléskamrából élló lakásomat cl- napig tartó láz, fáradtság, ét-
��

é

=ir�=.nl��.;;�'. vágytalanság, hurutos tüne-

szerel: a légy és a, szenn11ezó
dés ellen fedL'e vann,ak-e. 

Az éfüezők részére - bele
értve a vá.Tótermekben étkező
ket is - kézmosási lehetőséget 
kell biztosítani. Gondoskodni 
kell a szeméttárolókban ős8ze
gyújtött szemét minél gy::,r
sabb elszállitáskról. Különös 
gondot !kell fordítani o gyer
mekvárótermekre, bölcsödékre 
és napközi otthonokra. A 

mozgó szerelvények ti3ztasága 
és .azokon levő WC-k tneg
felew fertőtl..enítése, oolamin.t 
a pálya szélén lehullott ürülék 
eltávolítása és fef'tótlenítése 
lkűlönö&en olyan helyeken fon
tos, ahol pálya.munkások és 
fúszedó gyermekek d-Olgoz
nak. 

Az. egyéni védekezésnél leg
fontosabb a kézmo�s minden 
étkezés előtt és WC-használat 
után. N49y gondot kel! for.� 
dítani a legyek irtásá.ta. Ke
rülni 'kel! a;:okat a helyeket, 
ahol' fl4/1Y tömegek tartózkod• 
nak. A fef'tózésnek leginkább 
kitett gye1miekeket ne enged• 
jük játszóterekTe. strandokra. 

vorosnov u. 1. tek, torokgyulladás, némely-
- BeJterüleU MAV-házi magas- kor hányással, has.menéssel, A gyermekeket óvjuk min .. 

földszintes utcai főbérleU &sz- vagy székrekedéssel. Ezel: den testi megerőltetéstol. Hő
komfortos lakásomat elcserélném után bekövetkezhetik bizonyos emelkedés, torokfájás, náth4, 
:a_�iio!!"'t

1ó
:�1;Jf � i.zo�oportok 
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_ Elcserélném két szoba ös!iz- eseteknek a töredékében f<>r- orooshoz. A leghatékonyabb 
komförtos, központi fütéses laká- dul elő. védekezési mód a, betegség el• 
•1ehom,:!
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a1·, A kórokozó a fertőzött eavé
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leni 1:édooltás, amelyekre 
"= �n - , vonatkozóan pontosan be kell 

mazott.al. Cím: Bpest., II., Arpád szeklete után terjed, ritkábban tartani a hatóságok intézkedéteJedelem útia 44„ I. 7. Megtekint- cseppfertözés útján is, de a seit. Az eddigi úJ!)llsztalatok hetö du. 5-7 óráiJ(. terjedésében minden olyan 
� El,;seréln6m két szóba !lesz- tényező száimításba ;ön, amely azt mutatják, hogy a, na(T/1-

komiortos lakásomat hasonló na- a kórokozókat továbbviszi. közönség nem él megfele1.ó gyobbméreUl lakásért. lehetőleg Hyenelk a közvetlen érintkezés, módon l?zzl?! a lehetőséggel és belterületen. Cím: Budapest, VJ., sok szülő neni oozi el 1111erme-MUnkáa;y :Mihály u. 34. I. ,. piszkos kéz, amelyrol tárgyak• • • 1!:rdeklődni lehet: hétköznap 17 ra és. élelmiszerekre is Tá- lket oltasra hanyagságból, -cagv 
-;;-!�. óra kl!Z6tt, V8"árnap egész ;uthatnak a lk6Tokozók. Ve- kényelemszeretetből. 

- Szólnok kllzpontJill>an. levél szélyt ;elentenek a legyek, Megbetegedés esetén 11 bete• 
2 swba komiortOIS. telefonos, amelyek a kórokozókat a geket luirházban kell elkülö
szabadrendelke1.ésú talcásomat el- gondatlanul őrzött élelmi· níteni. A beteg környezetében, 

bizottsifá a takarekossiföj mozlalmat ' fi��J�E:��
est
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leg 2 szoba komfortra leválaszt- a mooatlan gyümölcs élvezete mi intézményeket nem látogat-
ható társbérlet. �rdeklődés: KPM is. 'lw.tjá:k, közfogyasztásra kerülő 

A kormány takarekoosági alatt 6000 forint megtakan1ást 
\ 

den hónapban két-két hétfői I. F<5oszt. 7. D. rr. Bajtal. Tele- A betegség megelőzésére ételek és italok kezelésével 
felhívása után az állomási értünk el. napon összegyűjtjük az állomás fon: l2-'72. 22l<Hi60 231 m. legfontosabb tennivaló az ál- nem foglalkozhatnak. Abból ti 
pártszervezettel kruiiltve azon- A második félévre is készí- területén az elhullott anya.go- - Elcserélném Bp. vn., Beth- talános tisztaság. Ez küZönö- 1.akásból, ahol megbetegedés 
fial munkához láttunk, Fel- tettünk tervet. Ebben már kat - szenet, vasat, faanyagot :=:k::;.,1:'.iJ1 1li1.r'· ���l;tl sf: sen fontos a viMútüzem terü.• fordult elő. élelmiszerek és 

olyan vá!lalások is szerepel- - és átadjuk a javítóműhely- káBom.at kizárólag vasutas do�- !etén, ahol a szemét és a italok közfog,Jaszlásra szánt rlólgoztuk a határozaf.ot saját nek, amelyek végrehajtása na- nek. gozóval magánlakásra. 1':rdek- piszok nemcsak a vasutas !kivitele 14 napig tilos. Vizterületünkre., majd a s:tak· gyobb • arányű megtaka;itást Szakszervezeti bizottságunk �;
t 
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ál bármi- dolgozéJJe, hanem az utazó- öbz.ítéses WC hiányában a be-
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�n:ienye'Lhet. �gy például a a párt.szervezettel karöltve to- - Elcseréln6m Bp. Nyugati pu. közönség egészségét Is veszé- teg környezetéhez tartozó'IG 
tézkedési tervet készítettünk. gunto reflektora1t csak akkor L sz. lakóé1>ü1etben Jevó 2 szo- lyeztetheti. szél;letét 14 napig 10 sziíza!é-

Az intézkedési tervben még égetik, amikor arra szükség vábbra is arra ösztönzi a do!- ba-konyha-kamrás olcsó bérű fő- F k tta •·-!l „ l • kos /klórmészoldattal fertótle-
van. Az állomas• 1· tartalél'- gozólkat, !hogy talrarékoslkodja- bérleti szolgálati lakásomat 1 ° ozo n "" ugye ni a 

:nem terjedt ki mindenre a fi- ' szobás !•kás B d est t m várótermek, csarnokok, pero- níteni kell. 
gy

elmünk
. Csupán a kisebb mozdonyokat pedig, ha nincs nak az anyaggal, óvják a nép tén. Jón; .id;es, 'ii:.

P IJ?. s�m� nok tisztaságára, a, WC-k Ezek a legfontosabb tenni-• rájuk szükség, azonnal a fűtő- vagyonát. Főn. Telefon: 839-001., 33-89. rendben tartásá-ra, ott, alwl értékű ariyagféleségek takaré- ház küldik. Ezenf.-'ül' 
· 8 M -valók. Pánikra semmi ok ba · - "" mm- • • - Elcserélném Bp. IX.. Soro� vízöblítés nincs, az ürszékek . . . • kos.ságára - lámpa, üveg, 

_______ ....,_______ &árt út 13. sz. alatti két nagy- fertotle ·t ·s · e A 8 l ·1at· nincs, annal nagvobb szuksag 
repceolaj, energia ..:.. fcn-dítot- __ ,i, szobás komfortos (,gáz. autogeJ- m e er · zo ga 
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va ar a 1w hat , á k 
tunk gondot. A m-takarítás zer, t�lefon) szolgálat! lakásomat vezetők, szaksze-rvezeti bízott- . '!-_ .  �. • . {J_Y a .. os go 

-., két nagyszobás, hallos. vagv sá.gok gyakran ellenőrizzék inteakedeseit mindenutt ponto-ezekból fél év alatt 7157 fo-

u
# 

't , k 't H'd , 't , . F,, . k , 
személyzet! szobás, esetleg há- ellenoriztessék az Utasellátó 

I 
san betartsák és ezzel minden.. rint. 1•1 0•30 e a I ep1 es1 onö segen ����át.�a�á���Ö. 1��'. konyháit, kiszolgáló helyi• ki segítsen megfékezni a beteg. Később foglalkoztunk azzal Iga7.ga.tóság Főorvosi HIYat.al. ségeit és azt, hogy az élelmi- ség továbbterjedését. :16, hogy milyen megtakarítást 

érhetünk el az idegen kocsik Jól sikerült újító ankétot Más szolgálati helyeken, köz-

r

��#+½·�
W

l>¾# 
tarlóz,kodásának csökikentésé- rendeztek a napokban a Híd- tük a Hídépítő Főnökségnél is, 
vel, hiszen ez kettős ered- építési Főnökség kultúrtermé- a szakvéleményezések hiányos- Vége O ny'a'rnak 

· 
A t 20 ményt hozhat. Egyrészt valu- ben. Az ankéton megjelent sága miatt döcög az űjítók : UgUSZ US 

tát takarítunk· meg, másrészt Tasnádi Emil az Országos Ta- munkája. A vitában az anké
javíthatjuk a kocsitartózko- lálmányi Hivatal elnöke, vala- ton részvevő újítók közül isi 
dást, amely lényeges tényező mint Kaposvári Béla és dr Né- sokan kértek szót és mondták 
a kongresszusi versenyben. meth Ferenc, a KPM I/1. el tapasztalataikat, vagy azokat 
Eredmény? Teljesítettük az szakosztályának munkatársai. a hibákat, amelyek gátolják az 
él„ em�zi·ntet ugyanakkor n• Miiller Jáno� szb-titkár meg-uz -� • - g újítók ntunkáját, a mozgalom

! 
idegen k<>csik tartóz.ltodásá- nyitója után előbb Tasnádi 

tovább szélesedését. nak csö.Jsltentésével fél év Emil beszélt az újítómozgalom 
jelentőségről és a párt már-
ciusi határozatáról, majd Ara-

1 
IU.GYAR VASUTAS 

Felelds szerkeszt6: Oulyis Ján()G 
l'elel(le kiadó: Szabó Antal 

szerkeszt(!séJ>l: Budaoest. VX.. 
Benczur u. u. 

Teriesztl: a Népszava Lapl<lndó 
Vállalat. 

Budapest, VII., Ráll:6czl út Sf, 
Szikra Lapnyomda 

I', V,I Kulc.sár MlhAlY, 

:;�iE��ii am=t VAárnsalzeLr
�
_e_ls6ztPöécsse_' gBe iJz'zzeeg nLia-máról_ az elért eredményekről -

és a hibákról Megemlítette, jos Gyöngylls, Németh Lajos Dom
,hogy a Hámán Kató fűtőház- bóvir, Szendrei József szeged, 
ban az ellenforradalom óta 5 T6tka Kliroly Szeged, lllüller Iá
újítási előadó váltotta egymást. nos Bp, Hidép!té.sl F6nökség, 
Ezekután nem véletlen, hogy a szakszervezet;! Bizottság D!ósgy6r I - Főnök elvtdrs! Tessék jönnf. Megkezdő
fútőháznál ellaposodott az újí- Pit, Levelüket lapunkban felhasz- :lött . az őszi csúcsforgalom, kocsirendeléssel 
tó mozgalom. náUuJc.. vanna.k ttt. 

ínfITT· f\®� 
�47� � 

- Ha az egész fa!u Pestre utazik, kivel ultl• 
zok az ünnep alatt. 
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A vasút őszi szőllítási le/adatairól tárgyalt 
a szakszervezet központi vezetősége 

A uak.szervezet központi 
11ezetősége auguiizttM Z5-i ülé
sén a t:asút őszi szállítási 
feladatairól és az ezzel kap
csolatos szakszervezeti teen
dőkről tárgyait. A sza,kszer
-vezet vezetőin kívül részt 
vett az ülésen Bangó Sándor 
�ezériga.zg,atóh.elyettes a napi
Te11d ,el&ulója, Bajusz Rezsó, 
a.z MSZMP Központi Bizott
sága ipari-közlekedési osz;tá� 
ivának munJeatársa, Lékai 

El':ek, ia Budapesti Csomóponti 
Pártbizottság e l.ső tibkára, 
Karácsonyi János, a SZOT 
szervezési osztályáMlk mun
katársa. 

Végh. Lajos elnöki megnyi
tója után Szabó Antal főtit
kár ismertette az elmúlt köz
ponti vl?2ll!tőségi rülé8 áta. e!
telt időben végzett fontosabb 
feladatok m!iké'nti végrehajtá
sát. 

Csaknem 30 millió tonnát kell még az idén elszállítanunk 

A vitaindító beszámolót 
Bangó Sándor vezérigazgató
helyettes tartotta. Bevezetőjé
ben utalt arra, hogy míg 
1949-ben a vasút egy év alatt 
32 millió tonna árut szállított, 
addig 1959 első fülében 38 
millió tO'Thllát tett ki az elszál
lított áru mennyisége. 

1:a azt a nagyszerű munka
lendületet nézzük - mondot
ta -, amely a dolgozókat a 
kongresszusi verseny során 
eltölti és amelyek az elszállí
tandó termékekben realizálód
nak, s ha ehhez hozzávesszük 
a kiváló mezőgazdasági ter
méseredményeket, máris ki
bontakozik annak a hatalmas 
méretű szállítási feladatnak a 
körvonala, amellyel a vasutas 
dolgozóknak az év hátralevő 
i;zakaszában meg kell birkóz
niok. 

A tavalyi őszi forgalom ide
jén 27,4 millió tonna árut 
szállítottunk el. Az idén e!ó
reláth.atólag Z9 milllió tonnát, 
vagyis 7,5 százalékkal többet 
kell rendeltetési helyére to
vábbitani: csupán cukorrépá
ból 3 millió tonnát, gaboná
ból 8-00 ezer tonnát. Az elszál
lítandó szén mennyisé·ge 11 
.százalékkal, a vasércé 20 szá
zalékkal lesz magasabb, mint 
az elmúlt év azonos idősza
kál;>an. 

Tekintettel arra, hogy lé
·llyegében a tavalyival azonos 
mozdony- és kocsiparkkal kell 
a többletfeladatokat megolda
ni, új szervezési intézkedése
ket, célkitűzéseket kell kidol
gozni. Az egy kocsira eső át
lagos terh.elést a taoo.lyi 15,5 
tonnáról 16,5 tonnára vagy 
még magasabbra, a vonatok 
á.tlagos terh.elését pedig 785 
tonnára kell emelnünk. Hogy 
szállítási feladatainknak ele
get tehessünk tovább kell ja
vítanunk a menetrendszerű
i;éget. A személyvonatoknál 
el kell érni a 97, tehervona
toknál pedig a 75 százalékot. 
Különösen az októberi köve
telmények nagyok, hiszen 7,9 
millió tonna árut kell továb
bítanunk 9,3 százalékkal töb
bet, mint a múlt év októberé
ben. 

S mindezt az eddigieknél 
olcsóbban, gazdaságosabban. 
Az üzemi eredmény k,�reté
ben az eredményjavftás ere
detileg vállalt célkitűzésén 
felül mintegy 100 millió fo
rinttal többet kell megtaka
rítani. 

A szállító felekkel 
együttműködve 

Természetes, hogy ezt a 
tninden eddigit felülmúló fel
adatot a vasutas dolgozók 
csak a szállító felekkel 
együttműködve tudják végre
hajtani. ll:ppen ezért a Gazda
sági Bizottság megszabta a 
fuvaroztatók tennivalóit, ame
lyek a vasút munkáját híva
tottak segíteni. Előírta, hogy 

munkaszüneti napokon a ta
valy 8600 kocsi helyett leg
alább 10 erer kocsit kötelesek 
megrakni. Az ll:pitésügyi Mi
nisztérium vállalatait kötele
zi, hogy a munkanapokon fel
adatott árumennyiségnek 60 
százalékát munkaszüneti na
pokon .is rakják be. A sz.én
bányáknál 30 százalékot ír 
elő. 

Nyomatékosan felhívta a fi
gyelmet az éjjel-nappali ra
kodásra, a tervszerű szálll
tásra, valamint a kocsik jobb 
kihasználására. Ha az őszi 
forgalom idején el.érjük a 16,3 
tonnás átlagos kocsirakodást 
az 40-0 kocs,í-megtakarítást 
jelent. A fuvaroztatók meg
kapták azt a kimutatást, 
amely a pályák tengelynyomá
sát tartalmazza, eszerint kell 
tehát a küldeményeket irá
nyítaniok. 

Könnyítés a szállíttató felek 
rész.ére az is, hogy a Gazda
sági Bizottság engedélyezi a 
kocsi kirakásoknál fel.merülő 
béralap-túliepés kifizetését. 
Emellett elóírja a kényszer
kirakás módozatait, valamint 
felemeli a kocsiálláspénzt 300 
százalékkal. Felhívja a figyel
müket a rakodással képzett 
irányvonatok számának eme
lésére. 

Biztosítsuk 

a menetrendszerűséget 

Természetesen eredményt 
csak akkor tudunk elérni, ha 
az őszi forgalom idején a vas
út is megteszi a szükséges in
tézkedéseket és a legszorosab
ban együttműködik a szállító 
felekkel. Egyik legfontosabb 
vasúti tennivaló a. tehervona
tok menetrendszenlségé-nek 
biztosítása. Amennyiben szük
séges, tartal.ékmozdonyokat 
kell igénybevenni. Valameny
nyi állomáson felülvizsgálják 
és műszaki normák alapjan 
megszabják a kocsi tartózko
d�i időket. 

Az őszi forgalom idején 
emelkedik a vonalainkon köz
lekedő idegen kocsik száma. 
Hogy ennek valuta kihatását 
a minimumra csökkenthes
sük, biztosítani kell az ide
gen kocsik soron kívüli kira
kását és továbbítását. Ahol az 
idegen kocsik tartózkodási 
idejénél előírt normákat túl
lépik, nem kaphatnak őszi 
forgalmi jutalékot. 

Egyéb intézkedések is se
gítik a nagy szállftási fel
adatok sikerét. Például újra 
szabályozták az előjelentése
ket. újabb gépkocsikat ka
punk a darabáru-szállitásj;ioz. 
Felemelik a rakodási főoöksé
g,ak létszámát. Kijelölték a 
cukorrépa tárolóhelyeket, ki
dolgozták a kocsikiegyenlités 
új módszerét stb. 

A vontatási szolgálatnak 
egyik feladata, hogy a közép
javításoknál 10 srezalékkal 
teljesítsék túl a tervet. Mozgó 
javitócsoportok szervezésével 

biztosítsák a kisorozás nélküli 
kocsijavítást. Törekedjenek a 
vontató járműve·k joob ki
használására, szüntessék meg 
a mozdonyravárást. A szén
takarékosságot rendeljék alá 
a gyorsabb elegytovábbitás
nak. 

A pályafennt>artási szak
s.zolg,.3lat az őszi csúcstorga
lom kezdetére fejezze be a 
nagyobb pályaépítési munká
latokat. Szüntessék meg - a 
lehetőségen belül - a vá
gányzárak:at és a lassújeleket. 
Ahol lehetséges gondookodja
nak a tengelynyomás feleme
léséről, esetleg ideiglenes jel
leggel is. Rövidítsék meg a 
lassújelek hosszát, a legmini
málisabbra csökkentsék a se
bességkorlátozást. 

Vigyük tovább 
a kongresszusi verseny 

lendületét 

Bangó elvtárs végezetül ar
ró, beszéllt, hogy a kongresz
szusi versenyben tanusftott 
munkalendülettel dolgozva 
megvan a biztosíték arra, 
hogy ezt a minden eddiginél 
nagyobb feladatunkat is vég
rehajtsuk. 

A vezetőknek az a köteles
Eégüok. hogy a tervek ismereté
ben, a nehézségeket is meg
magyarázva. nyíltan fordulja
nak a dolgozókhoz. Az legyen 
a jelszavunk, hogy minden 
szállításra felkínált árut ren
deltetési helyére továbbí
tuink. 

Hogy a vasutas dolgozók a 
kongres52usi verseny h4tra
levő szakaszában végrehajt
sák a reájuk háruló feladatot, 
annak feltétele, hogy tovább 
erősítsük azt a bizalomteljes 
politikai légkört, amely a 
dolgozókat eddig is eltöltötte. 
Helyesen használjuk fel a 
rendelkezésre álló anyagi és 
erkölcsi ösztönző erőket, va
lamint, hogy reális célokat 
tűzzünk dolgozóink elé. 

Mit várunk 
a szakszerventi aktíváktól ? 

A szakszervezeti szervek 
együttműködve a pártszerve
:ziatekkel és a szakmai veze-

téssel tevékenyen segíthetik 
a vasút őszi szállítási felada
tait - mondotta Bangó elv
társ. Elsősorban abban kér
jük segítségüket, hogy emel
jék a vezetés színvonalát, ke
ressék azokat a tartalékokat, 
amelyek felhasználása meg
gyorsítja, gazdaságosabbá te
sz.i a munkát. Járjanak élen 
a fegyelem megszilárdításában, 
a balesetek elleni küzdelem
ben, s biztosítsák a s7.akvo-
nalbeli vezetők közbejötléwl 
a lehető legjobb munkakörül
ményeket, mélyítsék el a dol
gozókban a munkájuk iránti 
felelősségérzetet. 

A h07.WSZÓ1Ók kiegészítése, 
javaslatai közül főleg azok 
voltak értékesek, amel�k a 
szakszervezeti funkcionáriu
sok tennivalóit, valamint a 
dolgozók élet- és munkakö
rülményeit javító célkitűzé
sek végrehajtásának lehetősé
geit taglaltált. 

A központi vezetőség álta
lános véleménye az volt, hogy 
a vasutas dolgQzók az eddi
giekhez hasonlóan az idén is 
maradéktalanul teljesíteni 
fogják szállítási feladataikat, 
felhasználva ehhez a kong
res.sz.usi verseny során kiala
kult nagyszerű mu.nJtalendü-
1et.et. 

Risk6 Sándor motorszereJ.ll egyik legjeléntösebb 11Jltása az eleh'iTo• 
mágneses sebességváltó lamella csisz:otógélJ megkonstruálása. Ezzel a 
füt6báz 1d6t és pénzt ta.Jlarit meg. Képdnk6n Poór Gyula szerelö,•cl 

látbaljllk. 
r,::ovács Géza feh· .) 

300 személyes gyógyüdülő épül Hajdúszoboszló11 
- A SZOT elnökségének felhívása a szervezett dolgózókhoz -

A SZOT Elnökségének hatá- tegségekben. Betegségük meg
rozata alapján megkezdtü'k: a előzését. gyógyulását szolgálja 
hajdúszoboszlói 300 személyes az új létesítmény. 
gyógyüdÚ!ő építését. Ez az első Szervezett munkások! Dol• új üdülő az országban." amelyet gozók, akik közvetlenül, vagy 
a magvar szakszervezetek tel- közvetve részt vesznek a 
jesen saját anyCI<Ji. eszközeikból gyógyüdülő építésében, fel
h.oznak Zétre. Felépítésével a szerelésében! Most, amikor 
szakszervezetek a 1egnehezebb a kongresszusi verseny-
munkát végző dolgozókon se- ben naponta gazdagítjM. 
gítenek, akik leggyakrabban szoci:ilista hazánkat, hoz
szenvednek mozgásszervi be- zátok fordulunk: kövessetek 

el mindent, hogu az épületet 
minél előbb adh.assuk át ren

!altok, gondoljatok a népi ál
lam. embert védő politikájára. 

Vasutasok� mezőgazdaságért 
delte�sének. vállaljátok, hoaY 
terven felül, leh.etőlea megta
karított anyagból lkészítitek el 
a felszereléseket. 

Kövessétek a tervező intéze• 
tek dolgozóit. akik ennek a 
gyógyüdülőnek a terveit jó
részt társadalmi munkában, 
terven felül készítették el Kö
vessétek azoknak a példáját. 
akik a felszabadulás után tár
sadalmi munkával hoztí,.k 
helyre a Balaton menti romcs 
villákat, amelyekb,m a szer
vezett üdülést meginditcttu;,;. 
Vegyetek példát az óbuda:i 
Hajógyár dolgozóirói, akik je
len,tős yállalásokkal. társadal
mi munkával rövidítették meg 
a SZOT üdülőhajó építésének 
idejét és nal!v költségeket ta
karítottak meg. 

A makói fútőh.áz dolgozói tott segítséget a szövetkezet 
alig néhány héttel ezelőtt lé- könyvelőjének. úgy gazdálkodjatok az 

anyaggal. építkezési eszközök-tesítettek kapcsolatot a ma,kói 
Haladás Tsz-szel. Kezdetben 
közös látogatásokat szerveztek, 
hogy jobban megismerjék egy
más életét és munkáját. 

A napokban viszont a fűtő
házból egy küldöttség kereste 
fel a tsz. vezetói t és· arról ta
nácskoztak, milyen segítséget 
nyújthatnának a szövetkezet
nek. 

Tekintettel arra. hogy a Ha
ladásnak a jól felszerelt gép
javító műhelyében nem dol
goznak megfelelő szakembe
rek, elsősorban a gépek és 
szerszámok szakszerű javítá
sához adnak majd segítséget. 

* 

A mindszenti Lenin Tsz-ben 

Azóta egyszerűbbé. áttekint- kel, csökkentsétek az ön'költ
hetőbbé vált és meggyorsult a séget, hogy minden fillért ma
tsz. számadása. Ezenkívül se- gatoknak takarítotok meg, hi
gítettek a patronálók egy rég- szen a szervezett munkások 
óta húzódó probléma megoldá- pénzéből, a tagdíjakból fordí
sában, egy motoros szivattyú tunk sok milliót erre az épít-
beszerzésében, amelyet a kezésre. 
konyhakertészet öntözésére Amikor bekapcsolódtok az használnak .• Az ö�_tözéssel na-

1 o
rszágszerte folyó munkaver

gyobb t':rmesre, tobb bevétel
_-

s;1:ybe. terven felüli megtaka
re számitanak a tsz. tagjai. r1tast, társadalmi munkát vál-

AZ ÜJÍTÓ-HÓNAP SIKERÉÉRT 
Szeged csomóponton még 

július végén hozzáfogtak az 
újító-hónap előkészítéséhez. 
Temesi János, a szakszerve
zeti bizottság újítási megbí
zottja - már hat éve végzi 
eredményesen ezt a munkát 
- megbeszélésre hívta össze 

a szolgálati helyek forgalma
sabb pontjain. 

Eredmény? Augusztus elsó 
felében úgyszólván a csomó
pont valamennyi p�yaudva-

eyakori. ugyanakkor örömmel 
látott vendégek a Gazdasági 
Vasút wazgat6ságának do?go
zóí. A közelmúltban eev négr 
fős brigád egv he!<'t töltött a 
tsz-ben. Perei Jáz«et fóköpv- 4ktíváit. A megbeszélést kö
velő és három társa az átíró j vető napokban pedig szem
könyvelés bevezetésében nyúj- !éltető plakátokat helyeztek el 

. ráró! adtak be újítási javas
latot. A legtöbbet Gasztány 
Perenc. Ujításai közül már 
'öbbet elfogadtak és azok11t 
eredmé.nyesen alkalmazzák. 1 T. K. 

Valamit mindlenki teh.et az 
ildülő felépítéséért. Tervezők 
mérnökök, technikusok. mun� 
kások. akik már eddig is fá
radozta tok az üdülő létesítésén, 
továbbra is számítunk lelki
ismeretes. önfeláldozó munká
to�a. Igazgatók, műszaki ve
zetok, szakszervezeti bizottsá
gok teremtsétek meg a techni
kai feltételeket, hogy a dolgo
zók kezdeményezé�e, munkafelajánlása sikerre vezessen. 

. Induljon mea a lelkes mun
ka! A SZOT, a szervezett m�n-

-kások és mindazok. akfk majd 
liasználni fogják az üdülő f.lVÓ• 
17yu!ást hozó áldásos vizé.t. kö· 
szönettel és elismerés.se! nyug• 
tázzák az építők· erőfeszítését! 

SZAKSZERVEZETEK OR
SZÁGOS TANACSANAK 

Elnöksége 
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• 
Nem nagy dolog 

- mégis szóra érdemes Kitüntetések a vasutasnapon 
Nem országra szóló esemén11 

az, ha eg11 arra érdemes, rá• 
szoruló dolgozó lakáshoz jut. 
Ez ma már szin,fe termés;zetes. 
Szendrei Béláról, Szerencs ál
lonuis rokkant kapusáról. a.ki 
a !közelmúltban jutott szolgála• 
ti lakáshoz, mégis írni kell. 
lrni, mert ew munkában ere• 
jét, egészségét vesztett dolgo
zónak ezzel nagv gond esett le 
a válláról. 

Kiváló Vasutas kitüntetésben· rés;:esiiltek : 
oszt„ dr. Fekete Lajos tan. Deb
receni Ig. I ll. oszt., Vincze Lajos 
Cömérnök KPl\I L2. sz.aril(O. Z8ö
göd Gyula íöfelügy. Bp. IÍl. DI. 
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Mióta Szeoorei Blé/4 beköl
tözött a hidasi vonal l•es szá
mú órházába. az addia szótla• 
n.Ll, ked<vetlenüL dolgozó J<apus 
szinte ewszerre megváltozott. 
Végtelenüi örül a,nnak. hogv 
segítettek nehéz lakásgondján. 
örömében osztoznaic vele do!• 
gozó társai és azok az utttso� 
is, akilc régóta, ismerik. s a,kik• 
nek ma, már nem komor arc
cal. hanem mosolyogva �·ála
szol kérdéseikre. 

Néme'11 Pál 
Szerencs 

Bangó Sándo,:- !ga,,g. KPM I. 
Föaszt., .Medgyesi István munka
mester SZékesfehérvár, Szücs Já· 
nos v. :fóellenór Dunakeszi Jj. 
OV., Képes Károly f6áll. elöljáró 
Berente szénpályaudva.r, Fenyvesi 
Sándor ilzcmmérnö"'ill Bp. Igazg. 
II. 06zt.; Faragó Jótlset m. v. fö· 
ellenőr Debrecen Fth„ Báta Jó• 
zset ell5munkás Bp. Ferencvárcs 
Pft. Főn., Kovács I. Gyula m. el· 
lenőr Tapolca Fth., Gál István 
!őlnt. BVKH, Harcoe Jenö ellen· 
ör Szombathely, Vigvári ZOltán 
főtiszt Püspökladány, Kovács Pál 
v. ezakmester Szeged Fth .. Szán
tó Ferenc főváltókezelö Berente 
szénpályaudvar. Máthé István m. 
főtan. Debrecen Igazg., Ozorál< 
Ottó fólnt. Siófok, Csutkay Jenö 
m. f(ltan. Bp. Jl:p. Fón., Boda 
ErZBébet f6int. Bp. Ig. Anyag• 
oszt„ dr. Lukáts Tibor orv. fő
tan. MA V Kórház, Szabó János 
felügy. KPM I. Katonai Száll. 
05zt., Lell<es Gyula int. Landler 
J. Ol9Zt66zertár, Sikolya Ferenc 
üzernmérnbk vasüt.lervezó trv., 
dr. Kabay Ferenc tanácsos KPM 
1. F6könyvelöség, Bilrg Viktor m. 
v . .tö1nun1camester Bátaszék .Ft.11.., 
Rá.ez Kálmán intéző Vasutasok 
Szak&er,·. TB Szeged. Kovács 
Kálmán Mir. kez. BVKH, Tihanyi 
István m. ellenöt Bp. Ferencvá
ros Fth., Nagy Károly mérnök 
Távközlő és Bizt. ber. Közp. Főn., 
Vadas Antal főfelügy. Győr-Sop
ron Ebentu.rti VaBUt Soproni 
Igazg .. Boda Lásló v. pályames• 
ter Terézvárosi P-ft. Főn.. Somo-

versenye gyi Lstván m. v. t6ellen6r Kap06· 
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A júlilll! haVi értékelés ponti PB., Richter Alaioo főfel: 

1 

ügy. Közp. Létszán1h1v„ Szabo 
alapján az igaz.iiatóságok egy- ne·,.,.6 tóint. szombathelyi Ig. 

, k' '  t · éb h Puska L'1J06 m. int. rapolca Pft. m as oz I verseny en a e- Főn.. varR-a Ferenc m._ tőinL 
Jyezési sorrend a következő: 

�!�ba!'t
y
bl

g�zf', szat�et�� 

L Szeged 1 26.5 ponttal 
2. Szombathely 1 20.5 ponttal 
3. Pécs 116,5  pontt,11 
4. Budapest 1 15,5 ponttal 
3. Miskolc 1 11 .0 ponttal 

:rstván v. tömémök KPM l '6. 
Szako.,c Pápa.t Mihály v. szak
mest. Hidép1t.esi Fónök5<1(, He
gy- Józse! fl!felül(y. :Esza�l Jj. 
UV .. Mil<>SU'dni Pál v. váltók�z. 
Kőbánya Teher pu., V-égh Bela 
m. töfelügy. Vác Plt. Főn.. Pá
pai lslván fömémök Vas, TUd . 

6. Debrecen 1 04,5 ponttal Kutató Int., C6oma Antal m. t6· 

tioszt Zál1ony Fth., dr. Szebeni Oszt. Bakó József Int. Bp. Ig. László főtan. KPM 1 1. Szako., Tervoszt„ Zuggó ,Jenö v. pálya:Mát.yás János v. szakm.ester Szol- mester Tapolca Pft. F6n .• szabó nok JJ. OV., Halász I.liklós ellen- Pál feltigy. vasutasok SzaltlSzerv, 
ör Szeged, dr. Molnár Antal lnt. TB Budapest, Pató Illés felüg;,. Debreceni Ig. Könyvelóség, Rá· KPM H. Szako., Horváth Gyula kosi István főmunkamester Rá- m. felilgy. KPM 1'7. Szako„ Hakos, Fábián Jenő m. f6ellenör bony Vince munkame6ter KecsSzeged Távl<özlö és Bizt. ber. kemét Pft. För.., Mayer Jó7JSe1 Fennt. Fön., Kruchió Lajos !OinL. m. féiint. KPl\f I'6. S1...1ko., Sipos BCkéec.saba. Lehoczky Kálmán m. Lajos v. munkás Szombathely tan. Felépltm. vasany, jav, OV,, Szertárfőnökség_ Szilágyi József Gujber Endre ellenőr Autó!uva• ellenőr Bp. Kelenföld, Tóth Ist• rozásJ Főn., Török Jóno-s m. fö- \'�n felUgy. BVKH. Biró 1<.ároly ellenőr Nyugati A1ÜS7.. Kocsisz-0lg. fófelügy. Bp. Ig. VI. Oszt., MorFőn., Zalaváry Zoltán főmérnök vai Llszló int. Bp. Keleti pu., KPM l-7. Szako„ Valde Béla fö- Szentpáli Lajos ellenér Székesint. Landler Jenö JJ. OV., Teszák fehérvári Jj. Ov .. Iró Jánoo mun• Ferenc csap. v. előmunkás Nyir- kamester Komárom, Kövér Feegyháza Pft. Főn.. Sánta Ferenc renc munkamester Sátoraljaújmozd. felv. Szeged Flh. Főnök· hely Pit. Főn„ Barna István csap. 
ség, Chaima Jánocs í5ell. Nyugati \·ez. elömunklis Hódmez:övásár· Műsz. Kocsiszolg. F6n., Szabados helyi Pft. Főn., Kádár János főGábor tókocslrend. Kiskunhalas, intéző Vasutasok Szakszervezete dr. Radetzkl Zoltán főtan • .KPM TB Debrecen, Zubor István fö-1:3_ Szako., Dóczy Jenő főln\ tiszt SzalcszeM!ezeti Központt szaszegedJ Ig. m. os_zt., Villányi bad.fi Jóuer flSfelügy. vasutasok 
Józ.set v. kalauz Pecs, Kecskés I Szakszervezete TB Szombathely Gábor m. föint. Debrecen Ig., Martinka István tőfnt. Va$utaso.k Dénes Jómet töint. Pécs Ig. lII. Szakszervezete TB Pécs. 

Érdemes Vasutas kitiin lelé,1beri rés::esiillek : 

Dr. Kereszte,;l;y László tan. vánné fószert. '€szaki osztó&er-KPM l "Főkónyv.. Soós Gyuláné tár, Nagy Béla ellenör Közp. ir. vez. Közp. Szám\·H. Főn„ Ki· Szertárfön., J<.e\•lczkv Lászlóné rály Béla m. tan. Vasűtterv. OV., Főtiszt Orszg. OSztószert. Számv. 
Szuha.! István tnt. KPl\1 ! 'Anyag- Fön., Petre Józset :töUll. elö!j. ell. Ig„ Kovács l6tván v. fóelt. GV .l\lohácsi Uzemfőn.. Temesi 
Hévízt Gyógyház, Balla. János Iö- Mibálv m. kezelő GV Mezőhegye
elJ. Péceli TovJ.bbkezelö Kórház, si űiemiön., Somogyi János rö
Szeitert Ferenc ielügy. MAV Kór- p..íiyamester GV Pásztó Uzemház, dr. Balogh Gyula orv. -tra;n. fön.. Kiss Péter munkamest. 
MAV Tüdógyógyin!.. dr, Roska Csorna (GYSEV). Horvát11 László 
László tan. MAV Gazd. Hiv., dr.
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Tamis. István tan, MAy Kórház, v. raktárn. Nyugatl pu.. JeSz.moltk Guszl á.v v. foell. l\L.\. v szenszk:i Tibor föellen<Sr Józset
Gnzd. Hiv., dr. Petrecz.ky Elek város áll., .Markoth János ell. 
főtan. MAV Jogügyi Hiv., Szabó Szolnok, Száraz Károly m. ellen
Zoltán feltigy. KMP I /'5. Szako., őr Bp, Keleti Fth. Fim.. Rakk 
Pajor László m. rölnL. KP.1\1 l 5. Kálmán fóint. Bp. tg. nr. osz.t., 
Szaka.. Szegedi Miklós ellenőr Bakonyi László főell. Ra.:ro<1ási 
BVKH, Tóth JúlJa munkamest. Fön. Józsefváros Rakszerja\r. Míi
MAV Jegynyomda. Főn.. Dolgos hely, Simon Ferenc tőfnt. Székes
Káro:y m. !elügy. M.4.v Autó.ruv. fehérvár. Kókai IslYán munka
Fön.. Darnai József föellenör mest. Hatvan. Erdélyt Vilmos m. 
M .\V Autóiuv. Fón., Széel1enyi int. Halvan Fth. Főn., Bagost lm
Ferenc v. sza:k.mester MAV Utas- re csap. v. elöm. Ferencváros 
ell. ü\ .... Acs László m. int. K.PM PCt. Főn., Pinter Márton v. moz
I "6. Szako .. Bodócs Géz.a m. tan. donyWtö Há.man Kató Fth. Főn .. 
KPM I 6. Sza.ko.. Sólyom Ferenc Kondor Gyula főmérnök Bp. lg. 
!őinl. KPM T 6, szako.. Skullétl II. oszt., Neményi l.j;tván fóíel· 
�lázsné előmunkás MAV Kitérd- ügy, Bp. �P- Főn., Magyar Já-

Viszontlátásra, pajtások! 
Augusztus ·első barom he

tében esténként német daltól 
volt hangos a hűvösvölgyi 
I- Iámán Kató vasu tas úttőni
otthon környéke. Huszonha
rom tagú német vasutas ú,
törő küldöttség viszonozta azt 
a kedt•es emlékű látogattis•. 
amelynek azok a magyar 
vasutas úttörők voltak rész�
sei. akik a múlt évben né
hány hetet a Német Dem<>lt
ratikus Köztársaságban töl
töttek. 

A német pajtások és Vele
tőik Berlinből, Drezdából, 
Lipcséből, Magdeburgbó!., 
Karl i\,Jarx-Stadtból és Coli· 
busból jöttek. A Német De
mokrat:kus Köztársaságb:i.1 
ugyanis ebben a hat váro5-
ban működik úttörővasút. 

A német oajtások ellá'.o
gattak Egerbe, Szegedre. Ba
lato,iszántódra, Sztálinváros
ba, de idejük nagy részét a 
hűvösvölgyi táborban egyéitt 
töltötték a magyar vasut.ls 
úttörőkkel. 

A közös esti tábortüzek, a 
közösen megoldott úttörő fel
adatok, az együttes szolgá la :
teljesítés. kirándulások, k.ii
túrestek tették feledhetetlen-

né az együttlétet, szőttek ÚJ 
barátságokat, mélyítették a 

régit. 
A német pajtások arra, 

hogy mi tetszett nekik a leg
jobban, röviden így válaszoi
tak: a ,:endégszeretet. 

Elragadtatva beszéltek a 
magyar úttörővasutasok le-
gyelméről, az úttörővas,, 
festői szépségéről, s arról 
nagyszerű munkalendüle11< 
amelv a magyar dolgoz0�-
eltölti. 

A búcsúvacsorán mind ;, 
magyar, mind a német vezc

.,tök hangsúlyozták, hogy n ne; 
nagyobb boldoi;ság, mint a--;
nak tudata, hogy mindkát 
nép közös célért, a szoci&• 
lizmus, a béke erősítéséJp 
dolgozik. Annak a reményli<· 
nek adtak kifejezést. hogy a 
két úttörőcsapat között szó
v-ődött barátság tovább eró
södött, s a kölcsönös látog�
tások minden bizonnyal foly
tatódnak. 

Örömmel üdvözölhetjük a 
német vasutas úttörő vezclői.
nek azt a bejelentését. hogv 
jövőre szeretnék Berlin�en 
megrendezni a szocialista t�
borhoz tartozó úttörő vasuta
sok nemzetközi táborozásá:. 

Miről tárgyaltak a Vasutasok és a Közúti 

Fuvarozási Dolgozók Műszaki Bizottságainak 

prágai értekez letén 
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�á��: A szállítóipari-, Kikötiímun• mon megsértik, a biztonsági 
ov., Szabó Lajos fciellendr Fat,e- falva áll„ varga János 1-ez. kások és Halásza.ti Dolgozók intézkedéseket nem tartják 
líló Ov.. Csápori István főtiszt munk. Bp. Ep, Főn„ Sárkány 1\'emzetközi Szövetsége igaz- be. ,-agy a takarékosságra hí· 
Hídép. Fön,. Dob"" László ni. fő· Ferenc m. relilgy. Szolnok Pft. gatási bizottságának kezdemé· vatkozva megszüntetik. Ezek-
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!� nyezésére a Vasúti és Közúti ben az országokban olyan lö· 

ka.s István eiienör "E:szakl .lj. ov,, kocsivtzsg. Bp. 1,:. IV. oszt., Ku- Fuvarozási Dolgozók Mús2aki rekvések is tapasztalhatók, 
Giber János '"· s>akmester kola József fókocsirend- Dioogyór Bizottságai a közelmúltban hogy a vonatokat és más hosz-
';.
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�..,:�ás"'ts�: értekezletet ta rtottak Prágá- szútávú közlekedési eszközö• 

Lendvai István \". szakme!-ler Rzol- ván m. fömunklmest. Kistet'enye ban. ket csak egy személy vezes.-

nokl JJ. OV .. Erdei János v. szak· Fth. Főn .. neg�dtis Károly töinL Az értekezlet részvevői meg- se. 
n1ester Debreceni Jj. uv .. Bopkó A1i'6k"olc I�. Ill. oszt. Gyurko • h 1 k'· K�roly előmunkás Miskolci ,J] . 1JV .. j József m. hit, Mislc. 1g. II. oszt.. vizsgálták. hogy a dolgozokra Nem csoda. ogy i yen o• 
Kalmár Bertalan foelJenör Mikolci . Pohk Andr'1Sné töszakme,;t. Ml.S· milyen katasztrofális kö,·et- rülmények között növekszik a 
Jj. uv .. Németh Lnjos v. s,akmes• kolc TB F. F. , J. Tóth rerenc kezményekkel jár a Fuva,-o- közlekedési balesetek száma. 
ter szombathelyi Jj. OV .. Kató föellenö; :i.\tiskolc Ti.szat pu„ Szt- , . •· •· , d ll  • . • b' t á k á 
János ellenér Székesfehérvári Jj. ,·ecz Lajoo ellenőr Ozd áll„ Kis· zas, Ko:=osseg_ �-en e .ezese1- A muszaki 1zot s go· pr -
t,v. vaJda Vilmos fóint. KPM ni.rdai István nyugdijas (volt v!li· nek vegrehaJtasa Nyugat- gai értekezletén pontokba fog
r s. • szako„ dr. varga Gyula tan. tókezelő), Kendeházi Lajos nyug· Európa 17 országában és mi- lalták a vasutasok és a köz· 
KPM I s, Szako., Ko,,ács JáM6 f;�!

d <��l�gd�j��oke<����· fú�lihd
á';,'f lyen újabb veszélyek fenye- úti fuvarozási dolgozók jogos 

''· munk�" TB Jólp . • Főn., Alp.ari rendező). 1. Tóth József nyugdi·
, 

getik őket a közös piac hat l követeléseit, A vasutasok a 
lst_v�n ellenőr TB hözp, Főn., jas (vo)t takato�). Tamás Ilona országában F,-a nciaországban.  hosszútávú tehergépkoesi-ve-
Vorös Teréz szakmester TB I;p. tIBzt M1Sk0Jc T?szai pu., Rózsa Ol , ' , .. 1 t;tol•ó napok a bölcs6de park.lában. Rövidesen •• 6vodhok vidám Főn., Malkov!e& Károly üzemmér· Sándor föint. Miskolc 1-- Könyv., a.s�o_i·szapb�n, a , Nemet Szo· zetőkkel együtt követe ik az 

életét élik a szombathelyi bölcsőde kicsiny lak6i. nök TB Jólp. Főn., Lacbegyl 1,1• (Folytatjuk.) vetsegi Koztarsa.sagban, BeL· életszínvonal javítását, a bé· 

1944. augusztus 23-a, Romá
nia felszabadulásának törté
nelmi jelentőségű dátuma. Ez 
a nap egy nagy fordulat kez
detét jelenli : átmenetet a pol
gári földesúri rendszerből. a 
népi demokrácia rendszerébe, 
amelyben a munkásnép az or
szág egyedüll ura és építője 
az új szocialista életnek. A 
félgyarmati állapotból, mely 
az euróJilai országok utolsó 
sorába süllyesztette Romániát, 
országunk először lett törté
nelme során valóban függet
lenné és valóban szuverén 
állammá. 

„Mindent a frontért . . .  H 

1944. augusztus 23-an a ro
mán hadsereg, melynek so
raiban már régen forrott a 
fasiszta megszállók elleni  gyű
lölet, ellenük fordította fegy
verét. Pártunk, kiadva a jel
szót:. ,.Mindent a frontért, 
mindent a. g11ózelemért", moz
gósította az egész munkásné
pet, hogy minden erejével tá
mogassa az antíhitlerista há· 
borút. 

15 román hadosztaly - élü
kön a „Tudor Vladirnirescu.· 
Debretin" önkéntesekből álló 
hadosztállyal - vett részt a 
harcokban a szovjet hadsereg 
oldalán, egészen a hitlerizmus 
végleges leveréséig. 

A román önkéntesekből álló 
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letár nemzetköziség és haza
fiság szellemében volt hadi
foglyok kérésére létesült a 
Szovjetunióban, Erdély, Ma.· 
ouarország és Csehszlovákia. 
felszabaditá•ó ,,, t vívott har
cokban soha el nem múló di
csősé�et szerzett. 

A Szovjet Fóparancsnokság 

giumban, Hollandiában és Lu· rek, a nyugdíjak és egyéb �~i- xembourgban. juttatások emelése révén, a 

mos ,ontatást amivel csök- Az Európai Fuvarozási Kö- 1 szerze_tt . jogok biztosí�ását, a 

A roma'n vasutak korszeru''s1'te
„

se kenteni tudjuk a menetidő- zös�ég! mint az �?resszív im· 
1 

nyolcora� �u nkanap _tiszlel_�t; 
ket. periahzmus eszkoze. a gya- ben ta1_tasát, a , b1_zt_o�sa�1 

korlatban már a nemzetközi rendszabalyok megJav1tasat e• 
közte az amerikai monopo: gyakorlati alkalmazását, to· 

lrta: Cavaci Gh. A közeljövő kilátásai 
lista trösztök hatalmi eszkö- ,·ábbá, hogy tegyék lehetővé 

Vasúti 1959 májusában helyeztük a Közlekedési és Telekomuiíkációs Minisztérium 
Departamentjének vez-érigazgatója územbe az első hazai gyárt

vasútvonal is, pl. Bumbesti- mányú villamos motorvonatot, 
Livezení. Rosiori-Craioi·a, amely két motoregységböl és 

zé,·é ,·ált az európai vasutak két fő alkalmazását a vi'· 
és fuvarozási intézmények fö. lany-, <liesel- és moton'"· 
lött. Célja hogy gazdasági natokon és tartsák tiszteletben 
hatalma aiá vonja a vasúti a szakszervezeti jogokat. 78 ízben idézte napiparan

csában a román hadosztályok 
haditetteit. A román katonák 
és tisztek ezreit tüntették ki 
román és szovjet érdemjelek
kel és kitüntetésekkel. 

Mint a tradicionális forra
dalmi harcok folytatói, a ro
mán vasutasok is jelentősen 
kivették részüket az ország 
felszabadításából. Különösen 
kitúntek Bukarest védelmé
ben, a hitleristáknak a főbb 
vasúti csomópontokról és a 
javítóműhelyekből való ki
űzésében, a csapatszállításban, 
valamint a front ellátásában. 

A háború vasutainkon sú· 
lyos károkat okozott. A ploes
ti, brassói, bukaresti csomó

pontok, a grivicai, paskani 
javítóműhelyek különösen so
kat szenvedtek a bombázá
soktól. Emellett ki voltak té
ve a visszavonuló hitlerista 
hadsereg-maradványok pusz
tító dühének. A gördülőanyag 
nagy része el pusztult, vagy 
megrongálódott. 

A helyreállítás 

1944 novemberében megkez
diídött a, Román Kommunista 
Párt vezetésével a, helyreállí
tás hatalmas munkája. A 
nagy javltóműhelyeket, Gri· 
vita.•Rosie, Timisoara., Bucu
resti-Triaj, Galati, Pascani, 
Simeria. - korszerűsítettük, 
Rosioriban, Craiovában és 
Orasul-Sztalinba.n új fűtöhá
zak épültek. f:pült néhány új 

Telciu-Vales-Viseului vi- négy kocsiból áll .  A buka-
szonylatban. resti „Augusztus 23", az aradi 

Az első öté,·es terv idején „Gheorghiu Dimitrov" gyá
a teherkorcsiforduló-idő 20 rak, valamint a resicai vas
százalékkal csökkent, a ,·ona- míí.vek az új motorrnnatnál 
tok átlagterhelése 8,6 száza- igyekeztek e legmodernebb 
lékkal növekedett. A gördülő- megoldásokat biztosítani. 
anyag állomány mozdonyok- A villamas- é-• dieselmozdo
kal. teherkocsikkal, kazánko• nyok használata lehető,-é fogcsikkal .  valamint számos sze- ja tenni a vonatok terhelésémélykocsival szaporodott. nek növelését, a sebességek A második ötéves terv emelését. Emellett a rezsi( 1 956-1960) eddig is újabb sí- költségek 20-;;o százalékkal kereket hozott. Vasuta.ink te· csökkennek herforga.lma 1957-ben közel 
két .<s félszer nagyobb volt . A villamos- és die5elvonta
mint 1938-ba.n. 1 958-ban a te- tás bevezetésével egyidejűleg 
hervonatok átlagos terhelése megkezdődött a fútőházak át-
19 százalékkal nőtt 1 950-hez alakítása. 
képest, míg a tehervonatok 
utazási sebessége 6,3 száza
lékkal .  Említésre méltó. hogy 
a román vasutak először let
tek rentábilissá. sót jelentős 
hasznot eredményeztek. 

A román vasutasok becsü
lettel megfelelnek a párt és 
kormány azon tö1·ekvésének, 
hogy népünk életszínvonala 
állandóan emelkedjék. A dol· 
gozók munkalendületének meg 
van az eredménye. A Rom,í,n 
Munkáspárt Központi Bízott· 
sága jiílius 13-14-i javaslata 
alapján emelik a. fizetéseket, 
a nyugdíjakat, leszállítják az 
adók:zt. valamint 2600 cikk· 
nek az ái-át. 

és országúti fuvarozást az ösz· • 
szehangolás, a korszerűsítés. A nyugat-európai orszég 
az átszervezés. az ésszerűsí- vasutasainak követeléseit r •  
tés és egyéb · jogcímek ürü- ltarcát a. magyar vasutas dal· 
gyén . Ezekkel áll ításuk sze- gozók is támogatják. 
rint életképessé és jövedel-
mezővé tennék a fu,·arozást. 1 

Ezek a jogcímek az első 
látásra ked,•ezőek. A valóság
ban azonban a tőketömörülés 
folyamatáról van szó. Ez pe

A konanaunistiíh 
pvldájára . . .  

dig annyit jelent, hogy nagy- Tapolca állomás legufóbbi mérvű beruházásokkal maxi-
pái-ttaggvtilésén Farkas Gi;ula 

mális profitot biztosítsanak a állomásfönök javasolta, 'hogy magántőkének. Ugyanakkor a kommtmió•ták fogjanak egyre fokozottabb mértékben össze és tácsadalmi munká· 
folyamodnak a bérek rögzílé- ban takarítsák el az állomás 
séhez, a ,·ásárlóerő lerontásá· átépítésénél keletkezett tör• hoz. a munkakörülmények sú- melék halmokat. Az épftt, lyosbításához, a biztonsági •n· vállalat ugyanis munk<1erötézkedések korlátozásához és hiánnyal · üzd és nem tudj;, megszüntetéséhez. a kollektív 
szerződések. a dolgozók jo- ezt a munkát elvégeztetni. 

gait szabályozó rendeletek és A párttagok egyetértettc'· 
jogszabályok, a betegbiztosi- az állomásfőnök javaslatáw, 
tás, a nyugdíj súlyos meg- s már a taggyúlés után mur 
szorítá�ához, s végül a dolga- kához láttak. A komm unistá 
zók létszámának tömeges példája nyomán a párton
csökkentéséhez a vasúti al- kívüliek és kiszisták közül i s  
kalmazottak körében is. többen csákányt, lapátot fog

A Fuvarozási Közösséghez 
tak és beálltak az önkéntc-< 

tartozó i 7 nyugat-európai or- brigádba. 

Az 1959-ben 1 19 állomáson 
szerelték fel az elektrodina
mikus biztosítóberendezést. 
Még az idén elkezdődnek a 
munkálatok az aradi. tei usi, 
simeriai. cluji, valamint négy 
közbenső áJlomáson a baca.u
romani vonalon az elektro
dinamikus biztosítóberendezés 
felszerelésére, 

Iparunk állandó fejlődése 
folytán, a vasútra háruló fel
adatok egyre nagyobbak lesz
nek. Feltétlenül fontos tehát 
a szállítási kapacitás növelése. 
Bevezetjük a diesel- és vill:i.-

szágban és a közös piac 6 or• A rögtönzött társadalmi 
Dolgozóink dicső forradalmi szágában a vasúti és száll ítási munka végül kettős ered· 

múltjukhoz híven becsülettel dolgozók mill iói szereztek már ménnyel Járt. Egyrészt meg
teljesíteni fogják a reájuk há· keserű tapasztalatokat. Az el- 5zépült a felvételi épület kör
ruló feladatokat. Minden -,re- • múlt 10 esztendő alatt csupán nyéke. másrészt a törmelék· 
jükkel küzdeni fognak a szál- \ a vasutasok létszámát 400 OOO halmokból nagyon sok építő
lítási terv teljesítéséért, fel· i fővel csökkentették. Nem be- anyag került elő. 
vir�g��sáért, népünk bold'l· szélve arról, �ogy a törvé- 1 Bognár Károh> 
gulasaert. nyes munkaidot lépten-nyo- Tapolca 

/ 
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Idejében készüljünk a télre 
A -Hapr61 napra n!Svekvl5 te

herfórp.lom, a megrakott sze
relv_,.ek mind arra figyel
meztetnek, hogy elérkezett az 
llszt nagy szállítások Ideje. 
Ogy gondoljuk, hogy nem ko
rai a figyelmeztetés: idejében 
készüljünk fel a késő ószi 
es6s napokra, a télre. A télre 
való felkészülés minden ve
zetötól megköveteli a dolgo
zókról ·való legmesszebbmenő 
gondoskodást. 

A zord, hideg, szeles, esős 
Időjárás egyaránt igénybe ve
szi az embert, az anyagot, a 
gépet. Romlanak a látási vi
szonyok, síkosabb a pálya, 
nagyobb a baleseti és megbe
tegedési veszély. Éppen ezért 
mind a mozgalmi szerveknek, 
mind a szakvonali vezetők
nek igen fontos feladatuk a 
biztonságos munkakörülmé
nyek megteremtése, a dolgo
zók egészségi állapotának 
megvédése. 

Ne érjen dratlanul a zord idő 
Az elmúlt évek tapasztala

tai azt mutatják. hogy ahol 
tervszerűen foglalkoztak a 
téli felkészüléssel, ott a dol
gozók kedvezőbb munkakö
rülmények között végezhették 
munkájukat, kevesebb volt az 
időjárás okozta baleset és 
megbetegedés. Az elmúlt év
ben a budapesti igazgatóság 
vezetője osztályvezetői érte
kezleten foglalkozott a téli 
forgalomra való felkészülés
sel. 

Hogy fontosnak tartották 
ezt a munkát, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a gondos előkészületek
nek meg \'Olt az eredménye. 
Az igazgatóság területén kü
lönösebb nehézségek nem áll
tak elő, s a dolgozók részéról 
is ke,·esebb panasz hangzott 
el, mint máskor. 

vek, a bizalmiak bevonáaa a 
dolgozók meghallgatása. 

Az Intézkedési terv elké
szítését nagymértékben elóse
gfti a mindenre kiterjedő, ha
vonta esedékes üzemszemlék. 
A szeptemberben megtartan
dó üzemszemlét Is ennek a 
jegyében kell megtartani. Az 
üzemszemle terjedjen ki a te
tőzet és az összes nyílászáró 
szerkezetek állapotára, a hi
degpad.lózat gyékénnyel való 
lefedésére, a fűtési lehetösé
gek biztosítására, a szálláshe
lyeken szükséges nagytakarí
tások elvégzésére, a tisztálko
dáshoz melegvíz biztosítására 
stb. 

A múlt évben a területi bi
zottságokon megtartott mun
kavédelmi felügyelói értekez
let után a szolgálati helyek 
túlnyomó részénél a télre 
való felkészülés szempontjait 
figyelembe véve tartották meg 
az üzemszernléket. 

Az üzemszemlékl!n felvett 
hiányosságok megszüntetésére 
a pft. szakszolgálat is na
gyobb súlyt helyezett. Ma 
már kevesebb az olyan pá
lyamesteri szakasz - mint a 
tapolcai -, ahol annak elle
nére, hogy megígérték a fű
tőház ablakainak pótlását, 
mégsem végezték el azt a tél 
folyamán. Természetesen ezért 
felelősség terhelte a fűtőház 
főnökét és a munkavédelmi 
felelősöket is. mert nem kö
vetelték kellő eréllyel a hiány 
pótlását. 

Öntewéltenységgel is sokat 
segíthetünk 

A kongress�usi verseny 

'!redményeink rugója 
Túlteljesltettík kongresszusi vállalásukat 

A pártkongresszus tiszteleté
re kibontakozott munkaver
seny során a Felépítményi Vas
anyagjavító 0. V. szegedi mű
helyeiben is számottevó ered
mények születtek. 

A csoportok, brigádok. cso
portvezetők és művezetők egy
másközti versenyét pontozásos 
rendszerben értékeljük. Az első 
félévben a csoportok verse
nyében a kovácsok, a brigá
doknál a vegyes lakatosok. a 
�soportvezetőknél Fazekas Fe-

renc vasöntő, a művezetőknél 
pedig Takács József végzett az 
első helyen. 

A kongresszusi versenyben 
született munkasikerek ered
ménye, hogy üzemünk az első 
félévben 105 százalékra telje
sítette a tervét. A széo ered
mény mindenekelőtt annak 
köszönhető. hogy igen jó a 
kapcsolat az üzem vezetöi és a 
mozgalmi szervek között. 

Szendrei József 
Szeged 

Vállaltuk - lel jesitettük 
A párt márciusi határozatát 

r 
áruféleségek csoportosításával 

követő napokban Péc! állomás és a kocsirakományok megfe
dolgozói vállalták, hogy az lelő átadásával llR,5 százalékos 

A Kelett-pált141udVM l-el 

pályameateri uakaazának dol
gozói 186 OOO forint megtaka
rítását vállalták a pártkon1• 
resszus tiszteletére. A Yálla
lást túlteljesítették :  a IX. 
vasutasnaplg 190 035 forintot 
takarítottak meg. 

A legklemelkedóbb ered
ményt 8 csoport kitérő cae
rénél érték el. Ebből négy 
csoport kitérő cserét 10 óra 
alatt végezték el. Ez a telje
sítmény rekordnak számít a 
szakasz történetében. Jelen
tős megtakarítást értek el a 
fűtőházi vágánycseréknél Is, 
mivel a nehezebben beszerez
hető zúzott kő helyett sala
kot használtak ágyazatnak. 

A szerszámok és az anya
gok gondos kezelése, valamint 

az enerclatakarékolÁI � 
is figyelemre mélt6 erednié
nyek szQlettek. Az lit6bbl hó
napokban gondosan ldJav{ij6k 
a használt hevedereket, heve
der- és sfncsavarokat • uo
kat mellékvágányokon ftl
haaználják. Ugyancsak ajét 
maguk végzik el az al4wr6 
csékányok és a vil1a6gak he
gesztését, nádolúát. . A 200 
wattos égők helyett 100. a 
100 wattosak helyett pedla 80 
wattosakat használnak. 

Lehet, hogy sablonosnak tű· 
nlk, mégis meg kell említeni, 
hogy ezek az eredmények jó
részt a pártszervezet és a 
szakszervezeti bizottság szer
vező és Irányító munkájának 
köszönhető. 

üzem színt követelményeit. eg ő tit unk az egy'íittműködés 
e!,;ő félévben teljesítik az  él-

, 
eredményt sikerült elérnünk. 

L f bb k 
A feladat nem volt könnyú, All�másunk dolgozói m?5t 

a sikert mégis kiharcoltuk és azon igyekeznek, hogy a var- Orosháza állomáson is 'kettős 
a IX. vasutasnapon kettos ün- ható ?a.gy ószi forgalomban _is ünnep volt a vasutasnap. Az 
nepet ültünk. Kezdetben külö- h�lytállJan�k és a második állomás dolgozói 1959. első fe
nösen a tehervonatok menet- f.el_evben , is megszerezzék az lében a 105 százalékos elüzem-
rendszerinti közlekedtetése eluzem cimet. 

1 

szfn�et 109 százalékra teljes!-
okozott gondot. De az ekadá- Leltf Ferenc tettek és vezérigazgatói elis-
lyokat mindig időben sikerült Pécs merésben részesültek. 
elhárítani Igy értük el, hogy 6..__.,., 

a tehervonatok 86,4, a sze• 
mélyvooatoknak pedig 
98,4 százaléka. közlekedett 

menetTend szerini 
az első félévben. 

SÍntörést fedezett fel 
egy 10 é,·es kisfiü 

HOí/l/4n érték e1 ezt az ered

ményt? 
Legelőször talán azt kell 

megemlíteni, hogy az utóbbi 
hónapokban élénk versen11szel• 
lem bontakozott ki a dolgozók 
J-özött. Allomásunlkon egyetlen 
ol114n vasutas sincs. aki ne kö
vetett volna el minden töle 
telhetőt a kongreuzuai válla• 
lások maradéktalan teljesíti• 
séért. 

A j6 eredményekhez feltét
lenül hozzájárult az i3, hOl11I a 

Meglehetősen nehéz munkát 300 forinf jufaf maf kapott szolgálati vezetés és a mozgat• 
A szolgálati főnökök első- követelt tőlünk a koc itartóz- mi szervek között jó a kapcsa-

sorban a fütóházaknál és a kodási terv teljesítése is. En- Sebesen robog a vonat, a 
I 

úgyis tudja, hoí/ll menetrend lat. Ugyanez elmondható a 
járműjavitóknál legyenek ön- nek ellenére 104-2 százalékos mozdonyvezetó mereven figyeli szerint halad a vonat. drsszolgálati ágakkal b a 

tevékenyebbek és saját hatás- eredményt értünk el . a pályát, a szab�l�o� időközök- Egyszercsak, éppen a kanyar szállíttató felekkel való el1l/Ütt-
körön belül végezzenek el . Az egy kocsira eső tolatási ben elsuhanó tat:irooszlopokat, előtt, mozgó pontot veaz észre. működésről is. 
olyan munkát, amelyhez anyag idönél a gazdaságosságot , jelzóket. (>nkénytelenül lezárja a sza- A vezérigazgatói elismeréa-

Mire legyünk figyelemmel ? és szakembe� is akad. �lyen tartottuk szem előtt. Látszólag minden rendben bál11zót és kihajol. A lkls pont ról szóló oklevelet a vasutas• 
esetben ne �·arianak a palya- Ennél a tényezőnél elsősorban t:an ezen a vasárnap reggelen. egyre közeledik és moat már napon közel 450 fő ,íeZelnlétA• 

Az . eredményes felkészülés 

l 

fenntartási szakszolgálatra. a mozdonyszemélyzet és állo- Pontosan indultak Za.laeger- tisztán lehet !átpi, h0(1y eg11 ben adták át az cíllomcú dol• 
érdekeben elengedhetetlen a Már most kezdjék meg min- másunk között kialakult jó szegról és a imént hagytá:k el fiúc.ska 82>4lad a i>ál11a mellett gozólllllk. 
megfel�lő intézkedési t rv ki- denütt a felkészülést a do!- 1 kapcsolatnak köszönhetjük, Kisfaludpusztát. Eg11 ptllantás a vonat felé. Pataki J6ud 
dolgozasa. Ahhoz. hogy az m- gozók munkakörülményeinek , hoo:v 109.2 százalékra teljesí- az üt:eQ alatt lapuló menet- A mozdonyvezet„ 1'álldza a Orosháza 
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Híradás Oroszlányból 
A pártkongresszUs tiszteleté

re indított munka\·erseny so
rán a Gazdasági Vasutak 
oroszlán11; üzemfőnökségén :ki
váló eredményeket értek el : 
teljesltették eltiö félé,•i tervü
ket és megszerezték az élüzem 
címet. 

Sok-sok fáradságos munka 
IYümölcse ez a kitüntetés. Né
hány é\'\'el ezelött még szó 
eem lehetett arról. hogy ilyen 
eredményeket érjenek el a ter
melésben. Eisősorban azért 
nem. mert az üzemfónökségen 
rossz munkakörülmények yár
ták a dolgozókat. s a munka
fegyelemmel is baj volt. 

Ez az állapot azonban már a 
lllúlté. A szakszervezeti bizott
ság az üzemfönökkel közösen 
1orra megoldotta a problémá
!<at, orvosolta a bajokat. Jó 
kapcsolatot építettek ki az 
Oroszlányi Szénbányászati 
Trö.szt íQO.ZgatóságáL-aZ is. 
Nagyrészt ennek tulajdonítha
tó, hogy a IX. vasutasnapon 
fennálásu k óta elsöízben kettős 
ünnepet ülhettek az oroszlányi 
kis\•asút dolgozói. 

Mikor javul meg Szár alsón 

az ivóvíz-ellátás ? 
Szá.T alsó megállóhelyen és 

a közelében levö két \'onali 
őrházban évtizedek óta gon
dot okoz a vízhiány. Bár a 
probléma nem egyedülálló, 
mégis szólni kell róla 

S7.áron a víz.ellátást - ki 
tudja mióta - helybeli furn
ros „bizt05ítja''. A szerzödés 
értelmében napi 1000 litei- vi
zet kell a vasut�ádok ré
szére szállítania 

Egynapos ivóv� 
a kánikulában is 

Fischer József fuvaros nap
jában egyszer, a reggeli órák
ban bonyolítja le a vizszállí
tást. El lehet kép:relni, hogy 
a nyári hónapokban milyen 
Yizet i.smak a lakók. Mele
gebb napokon már a kora 
délelőtti órákban meleg, poy 
hadt a víz. Hogy milyen dél
után? Ihatatlan. Arról pedig 

jobb nem beszélni, hogy mi 
történne túz esetén. 

Az utazóközönségnek - na
ponta 1000-1500 utas fordul 
meg Szár alsón - a tatabá
nyai bányákba és üzemekbe 
bejáró dolgoz.óknak. a turis
táknak, a héh•égi kirándulók
nak még ebből a rossz vízből 
sem jut. Nem csoda, ha 
emiatt szidják a MAV-ot. 

Hogy az utóbbi években há
nyan fordultak meg Szár al
són a vízellátás ügyében, an
nak csak a Fischer-család a 
megmondhatója. A bizottsá
gok többsége ugyanis ahogy 
leszállt a vonatról, egyenesen 
az ő lakására sietett. Elvétve 
fordult elő. hogy meghallgat
ták a megállóhelyeken és a 
két őrházban lakó családok 
panaszát. Miért mentek Fi
scherékhez? A „rossznyelvek" 
szerint Fischereket érdemes 
meglátogatni, mert jó \'en
déglátók. 

De hogy vi.s6zakanyarod
junk a témához, a vasút kb. 
havi 4000 forintot fizet a víz
fuvarozásért Szár község egy-

- Megkeresésünkre a Ma
gyar Allami Földtani Intézet 
azt jat·asolta, próbaljuk meg 
karsztl'íz feltárását - mon
dotta a budapesti igazgatósá� 
II. osztál�·ának vezetője. -
Ez a megoldás bizonytalan js 
a sziklás teriilet miatt költsé
ges. Javaslatunkra éppen 
ezért a KPM I 6. C. osztálya 
az UV ATERV vízosztályát 
bízta meg vízlelőhely felderí
tésével és a tervek elkészíté
sét•el. Az UVATERV mérnö
kei hosszas v izsgáw t után a 
megállóhely közelében, a 
völgyfenéken levő jószágitató 
kutat - tisztítás és átépítés 
után - tartották alkalmasnak 
ivóvíz biztosítására. Ugy tu
dom, hogy a terveket még a 
múlt évben elkészítették. A 
kii:itelezésre azonban egyelóre 
nem tudnak 4.50 OOO forintot 
biztosítani. 

Ezután Erdélyi elvtárstól, a 
6 C. osztály ,·ezetőjétől kér
deztük meg: mikor kerül sor 
Szár alsón a vízhálózat meg
építésére? 

kori főjegyzőjének. - Sajnos, szakosztályunk 
S mint később kiderült, ez 1960-ra sem tudja biztosítani 

az ?sszeg m_ég kedve�ö �s _a 

I 
a kit:itelezéshez szükséges 

vasutnak, mivel a v12;1_zall�- összeget - kaptuk a v-.í�zt. 
tásért magasabb íuvard1Jat 1s 
felszámolhatna Fischer gazda. - De, �. az_ l. azako�ztaly a 

De ő nem teszi. (El\•égre beruházas, h,telkeretbol ren-
1865-ben még csak 2000 forint delkezésünkre bocsátja a 450 
voft a havi keresete.) ezer forintot, már jövőre 

Kilenc éa, alall megtérülne 

1 
a be/ektelés 

Ezek után bárki kiszámít
hatja, hogy évente közel 
50 OOO forintra rúg Szár alsón 
a vízfuvarozás k/iltsége. Csi
nos kis ösazeg. 

munkához látunk. 

- Miért fizet ki a MAV 
A& S.Dki .JánnGJavfl6 do)Sosót a ns-p alllalnú•al emlt!WbW 

I 

il11en tekintélyes öuzeget? 
illlf- a &an6cakllatina1q vHelmé- .i-t .bareosok eml6k6fe, Miért nem oldják meg ezt a 
IWpQu - a leleaetel Abrúolja, mldlln a ...--ok an6bea llopnai több évtizedei problémát? 

Uaet elnúa 11161 • •611ala& ...,.=': Géza felv.) kénlez.tült az illetékesektől, 

Kétségtelen, félmillió forint 
nagy pénz. Az is Igaz, hogy 
fontosabb építkezése!nk is 
vannak, de azt is látni kelle
ne végre, hogy abból az !Ssz
.szegböl is kitelne már a Szár 
alsót vízhálózat megépítése, 
amit eddig Fischer Józsefnek 
kifizetett a vasút. Nem is be
szélve arról, amit korábban 
költöttek fuvarra. 

VW Fsaae 

nat néhány méterre! a fiúcaka 
előtt megáll. A m,eTmek oda
szalad a mozd01111hoz és kér
désre sem várva magyaráz: 

- Azért állítottam meg a 
vonatot, hogu fig11elmezteBSem 
a bácsiikat. hogu sintörést ta
láltam, nem is messze, itt a 
kanyarban! 

A mozdonyvezető és a fűtő 
hitetlenkedve ugrott le. Követ
ték a kisfiút. aki egy veszélyes 
ív elejére 1:ezette óket. A vá
gányban azon a helyen. ahol 
a kisfiú mutatta, veszélyes sin· 
töréa volt és ha a vonat rá
megy, 'könn11en végzetes baleset 
t:álhatott volna belőle. 

Ki ez a kisfiú, aki 10 ét:es 
korában megállította a vonatot, 
mert sintörést fedezett fel? 

Ignácz János a neve. édes
apja vasúti bádogos és a Za
laszentiván-Alibánfa közötti 
őrházban la.knak, 

A kis Ignácz János vonat
mentes időben g11akran bejáT
ja a vonalat, ahogy a felnöt
tektöl látja. Szemügyre veszi a 
talpfákat, kötéseket. he1:edere

'ket. Igy vette észre ezt a si11-
tö1'ést. Fig11elmességéért. Ielki
ismeretességéért éa ilgyea hel11-

. zetfelismeréséért a szombat
' helyi igazuatóság forgalmi osz
tálya 300 forinttal jutalmazta. 

B. 1. 

Tizenegy éve végzi felelöa
ségteljes munkáját Fekete 
Kálmánné, Budapest Nyugati 
Szertár egyetlen női szám. 
adója. Feketéné azok köd 
tartozik, akik szeretik a vas• 
utat. Jellemző erre a követ
kező eset. 

A közelmúltban tüszős 
mandulagyulladásban meg-
betegedett. A magas láz 
ágybadöntötte. ő azonban 
nem tudott nyugodtan pihen
ni. Allandóan az járt a fejé
ben, vajon el tudják-e nélküle 
végezni munkahelyén az 
egyeztetést, boldogulnak-e a 
munkával? Lázasan bement 
munkahelyére. Amikor mun
kartársai és vezetője megdor
gálta tettéért, így válaszolt: 

- Akkor tudok csak meg
nyugodni, ha az egyeztetés 
jelenlétemben zajlik le éa 
személyesen meggyőződhetek 
róla, hogy minden Tendbe• 
van. 

Férje is régi vasutas. lti>
pen augusztus elején töltötte 
be 20. évét a vasút szolgála
tában. Jelenleg Ferencváros 
csomóponton dolgozik, mint 
vonatvezető. Felettesei, mun
katársai lelkiismeretes, szor
galmas embernek ismerik. 

A Fekete-házaspárról sokan 
példát vehetnek. 
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tott tisztasági mozgalmat a dalmi tulajdon védelmére is 
budapesti igazgatóság és a te- nngy gondot fordítanak. A 
rilleti biwttság az igazgató- Torbágyi Villamos Vonalfő• 
sághoz tarto'Z.ó tizenegy pálya- nökség területe például olyan, 
fenntartási főnökség terüle- mint egy virágos.kert. Hasonló 
tén. a helyzet a szolnoki fOtöház 

A mozgalom nemcsak a i rodaépületének környékén is. 
szolgálaiti hely csinosításából Az egykori salakbuckák he-

• állt. Az értékelésnél a kul· lyén most tarka virágok pom-

A domb6várt pályafenntartási fi!nökség KISZ-fiataljai a munka mellett 
a tanulásban sem akarnak lemarad.Di. Gálosi Rózsika a vonat indulá

sáig olvasással tölti idejét. 
(M,:.z6 László felv.) 

A szerkesztöség üzeni 
Sándor, Budapeot: A légvezetékes 
teleforuvonalaik kábelbe helyezése 
állandóan folyik. Sajnos, amíg 
valamennyire sor kerül, hosszű 
ldöbe telik. Pataki József, Oxos• 
háza: A vasutas-postás l:fjúságl 
találkozóról augusztus 16-1 sza· 
mUDlkban tudósltást adtunk. cseh 
Zoltán, Szolnok, Nemet István, 
Kis'újs.zá.l.Lás, Dancs József, Ta
polca. B6dogh l\lihály, Domb6-
vár, Uglyal Sándor, l\llskolc, 
Zsigmond .János, Szolnok, Gy�nes 
Imr� .Jászberény, Pintér Lajos, 
Vácr!U6t: Levelilket, tudósitáGU· 
kat stb. hely-szíike miatt nem 
tudtllll<> közölni. 

T6tka Károly, CZeglédl Sán· 
dor, Debrecen, Mohai Edéné, Kls
kunfélegyhli.za, Behán Rózsa, 
Cseke Imre, Budapest, Dancs Jó· 

turált utazás feltételeinek páznak. 
megteremtését és a társ8dalmi A bizottság területi szinten 
tulajdon védelmét is figye- külön értékelte az eredmé
lembe vették. A négy buda- nyeket. A legjobbak közéitt 
pesti személywlyaudvaron a találjuk Vácrátót, Monor és 
kulturált utazás megteremtése Hegyeshalom állomást, hogy 
volt az elsődleges cél. A ver- csak néhányat említsünk. 
senyben a Nyugati és a Déli 
pályaudvar végzett az első Budapest Nyugati- és Déli· 
helyen. pályaudvart, a szolnoki fűtő-

Igazgatósági viszonylatban házat és Torbágy csomópon· 
is két szolgálati hely, a Szol• tot, valamint a területi szin· 
noki fűtőház és Torbágy cso- ten legjobb eredményt elért 
mópont szerezte meg az elsó IO szolgálati helyet az igaz
helyet. Mindkét szolgálati I gatóság pénzjutalomban része
helyen rointas� rend és sítette. 

............ 

Eredményesen dolgozik 
a szegedi 91 -es Utasellátó 

Azzal szeretném kezdeni, 
hogy Szeged állomás Utas

ellátó étterme a múlt év má
sodik felében havi 40 ezer 
forintot forgalmazott. Ezzel 
szemben ;elenleg mintegy 100 

ezer forint a havi bevétele. 
Ez a nagyszerű eredmény a 
kongresszusi verseny során 
kialakult helyes vezetés, 
szakszerű irányítás és nem 
utolsósorban a vendégekkel 
való fokozottabb törődés 
nyomán született. 

tisztasága miatt a szegediek 
is szívesen látogatják é! 
szinte napról napra gyarap
szik a fogyasztó törzsvendé
gek száma. 

Csendesen, szerényen, de 
annál eredményesebben dol
goznak a 91-es Utasellátó 
dolgozói. Feltétlenül megér
demelnék az elismerést. Az 
Utasellátó központ azonban a 
IX. vasutasnapon megfeled
kezett róluk. Egyetlen dolgo
zó sem kapott jutalmat, vagy 
elismerést. 

Tótka. Károly 
Szeged 

- Több mint száz dolgozó je· 
tentke.zett Dombóvár állomá'ion 
a dolgozók Iskolájába, köztü1< 
olyanok J.:s, akik 50. életevJ.::C:et 
betöltöt.ték. 

- UJ singyártásl technol6g!át 
dolgoztak ki K.lnában a Cln-huaJ 
politechnikai intézetben. Az új 
technológia 5zer1nt a sineket 
gömbgrafitos öntött vasból gyárt
ják. Előnye, hogy nincs szük.3,!g 
acélra és kl...<ebb gépgyárak önt1· 
délben is előállithat6. Egy lly�n 
újfajt.a sínekből készült pály.;n 
három hónap alatt 15 ezer sz.e
relvény haladt át. rn.Jntegy 10 m1l• 
l!6 tonna teherrel. A sínek !d.í.ll· 
ták a próbát. 

l\Iunkás-paraszt találkozó 
Gyöngyöshalászon. Az. alkotmá."l.y 
ünnepén a Gyöngyösi Kllérö
gyártó ű. v. dolgozó,! Gyöngytis
halász.ra látogattak el, ahol 
együtt Unnepeltek a termel::iszö
vetkezetek tagjaival. 

- Társadalmi munkában rende
zik a gödöllil! állomás el6ttl tér· 
séget. 60 vasutas 1'50 rnunkaór,H 
ajánlott fel, a tanács 10 OOO fo• 
rintt.al járul hozzá a terület ren• 
dezéséhez. A vasutas park eJ.5re
lát·hatólag az év végére elké
sz.ül. 

- Munk�akadémla Indul az 
6sszel a szombathelyi áUomás•,n. 
l\z. akadémiát az állomás dolgo
tól a tütőházzal köz.ösen sz.erve
<ik. Idáig 60 dolg,ozó jelentkerett 
az akadémiára. 

- A szovjetunJóbeli Brovad M
!om.As kollektfváJával le,�eteznek 
Debrecen állomás vasutasai. A 
magyar vasutasok levelét a K1j ;?V
ben me� ÖSSXVasútl sz.al(
szervezeti elnök.s(>gl ülésen ls fel
olvasták és a szovjet vasutas saj
tó is hlrt adott róla. 

- Emléktáblát állítottak Kis• 
kunfélegyháza áUomison Bartha 
Mlklós volt fűtőházfönöknek, ak!t 
a fehérterror 1919-ben kivégeztc
tet.t. Az emléktáblát a va.sut""
napon leplezték le. 

Bork6stol6val egybekötött 
gyilmölcsklállftást rendezett Szaty
maz községben a járási Haza !las 
Népfront. Szeged állomás béke· 
blznttságának aktivál részt vettel, 
á kiállitáson és munkájukkal 
hozzájárultak a sikerhez. 

- 8 Z33 2CW forint értékil évi 
felaján!ist tett a kongresszus! 
verseny keretében a ferencvárosi 
rotöhAz. Ebből az első félévben 
ó 584 362 forintot telje&tetteú:. 

Nemrq; fejeződött be a Loo· 
don kelet! részében fekvő hat"1· 

mas rendezópályaudvar újjáép(
t,ése. A 2 540 000 font költséggel épült. korszerű automata b<>ren• 
de:z.ések.kel fetn:zerelt rendező. 
pályaudvaron napont;, l:SOO koc..1 
halad kereszt ül. 

- Négyszáz négyszög-öl terütetil 
etbanyagolt parkot hoztak ren.J
be Szeged állomás KISZ·fiatalJki 
a Göz utca sarkán. A Virág061-
tást a MAV-kertésret végezte. 

_ 1200 társadalmi mu.n1':aór1t 
rordítottruk az állomás parke,ttá• 
sára Tatabánya-Fels<S vasuta'iai. 
Az épületek környékét 1B csin >
s!tották. 

- A 0Szakma Ujú mestere" cJ
met és az ezzel járó pénzjutal
ma.t I.S fiatal kapta meg a 
vasutasnapon Békéscsaba állomá
sán. A fiatalok közül hárman 
arany, négyen ezüst � nyolcatl 
bronz fokozatot értek el. 

- Ismerkedési estet rendez:f'itt 
augusztus 29-én a gödöll6l állo
más nóbizottsága. 

- Az általános iskola nyote 
osztályánaik elvégzésére 109 dol• 
gozó jelentkezett Szeged állorrul.
son. 

- 180 ooo forint beruba.zissaJ 
korszerilsltették az Utasellátó 
szombathelyi éttermét. A mu.nká
latok ftét héttel a hatádd6 elö!t 
- a vasutasnap tJSZteletére -
befejeződtek. 

A Hivatalos Lapból 

A 36. sz. Hivatalos Lapból a 
szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók !igyelmébe ajánljuk a 
következ51�et: 

Köszönetnyilvánítás a vn. VIT
találkoz.ó küldötteinek atutazasa 
alkalmával különösen 1demelkedc5 
munkát végzett állomások dolgu
z.óinak. 

121 52ö/19:r.l. I 2. B. Végrehajtás! 
Utasítás. Az ősz! 1orgalmJ ver• 
seny célkituz.ésro. 

LA KÁSCSERE 

- Nylregyházán, M A  V bérb.iz• 
ban levő 2 szOba öss�om.forto!J 
lakásomat elcserélném budap,es• 
tiért. Heer Zsigmond {ö!ntéző. 
Nyíregyháza. MA V bérház, II. lép
e.sóház, I. em. 13, sz. 

S:r:llaldl Sándor, Szeged: A ha• 
Zá.nkoan üdillt osztrák vasuta

SO'.kröl augusz.tus 3-1 számunk
ban irtunk. T6tka Károly, Sze· 
ged: Rejtvénypá]y-ázatot hely-• 

s,.úke miatt körolni nem tudunk. 
Horvá1;h András, Budapest: AZ 
elvtám által leírt esetben a ka· 
lauz helyesen járt el, amikor 
fiát fe1swlitotta., hogy adja át a 
helyét álló uta5okna'k. Ezt, vé
leményünk szerint önként 1& 
meg Jrellett volna tennie. lgy kí
vánta volna a szocialista erikölcs, 
• amelyre a vasúti kocsikban 
elhelyezett felhívások is tigyel• 
mez.telnek. Kllm6 Sándor, Selyp: 
.Bb. kabátjának viselési idejét a 
val66ágnak megfelelően módooi· 
tották. AZ Jga.z,ga,tóság erről ér· 
tesítette a ruhakez.előt. Legut61>
bi levelét illetékes helyre 10-
Vább(tottuk. Ozv. llllk16s Istvlin· 
né: Versét a s:z.erkesztőség nem 
találta lkö7.l.ésre all<almasnak, de 
verséből örömmel vetllük tudo
másul, h<igy a péceli kórház sze.. 
mélyuté'1ek munkájával elége
dettek a betegek. Szentglill 1st
"án, Gyöng-ylioJ: Az Anyagellátási 

l:gazgatóság tájékoztatása szerint 
• dolgozók tüzelc:!anyag-szilkség
letét az acl<>tt körillményeknez 
mérten igyekeznek a legjobban 
lkielégiteni. Gyöngyö.sre eddig 
4211 tonna szenet küldtek. Ebből 
310 tonna borsodi volt, s csupán 
ne tonna a dél-nógrádi. Behán 
Rózsa, Kazincbarcika: Személyes 

zsef, ZSigmond János, Ugly3.i 
Sándor, Pataki .József, llfészá• 
ros Sá.Ddor, Tokaj, Bp. Nyugati. 
SzertiI dol(OZ6i, Németh Pál, 
Szerencs, Botnár Károly, Tapol
ca, Csik.helyi Béla, Kaposvár, 
Fit.rkas Imre, Debrecen. l\llkola 
Gyijrgy. Miskolc, Várnai La\szló, 
Pécs, Németh Lajos„ OOmbóYár, 
Takó KAlm.\n, Szolnok, B6dogb 
Ml�ály, Ru.sz.4.r .József, Kovács 
Kálmán, Budapest. Szilidl Sán
dor, szentgáli István, dr. Bor ... 
váth Károly, Budapest, Nagy 
Sándor, Budapest, Baki Károly, 
Budapest: Leveleiket lapunlob-Oz 
felhasználjuk. 

Az étterem vezetói és dol
gozói a kongresszus tiszteleté
re vállalták, hogy tervüket 
105 százalékra teljesítik. Ezt 
a vállalást jóval túlteljesítet
ték. Az első negyedévben Emlékezés egy évfordulóra 

látogatását várjuk. Tótka Károly, Szentgáli István, Bognár Ká· Szeged: A gyógys:z.er ooszerzése roly, Gulyás Antal, Táplószecsi! iránt intézkedtün!k. Reméljlik, Topa Albert, Budapest, Marko; &ilreres lesz a köz.benjárás. Ozv. József, Zalaegerszeg, Csömpál 
Fülöp Gyuláné, Budapest, Benki> Ferenc, Fonyód. Takáca Jánr,s, Nándorné, Vác, Balogh Sándor• / Budapest: Pan,aszukat megvizs
né, Tar, sovány Imre, Böhöny": gáljuk, Az eredm.ényr0:1 értes.íté3t 
Levélben válaszoltunk. Szilágyi adunk. 

1 10, a második negyedévben 
pedig már 115 százalékos 
eredményt értek el. Ez pénz
ben 2 millió 600 ezer forinl 
bevételt jelent. A 
negyedévben még 
bevételre, 1 millió 
foríntra számítanak. 

harmadik 
nagyobb 

600 ezer 

Bár a Szegedi Szabadtéri 
Játékok idején jelentősen nö
vekedett az étterem forgal-
ma, azt is meg kell mondani, 
hogy az udvarias, gyors ki
szolgálás, no meg az étterem 

Jól sikerült a vasutas természetjárók bakonyi táborozá�a 

A napokban múlt 10 éve, 
hogy az ALföldi El.3ó Gazda
sági Vasút vonalait a MAV 
vette kezelés;be. A népes köz
ségeket ooszekötő magánvasút 
átvétele alkalmával a bízott. 
ság egyik tagja megjegyezte: 

- Ha ez a vasút nem 1.,ol
na. meg kellene építeni! 

Igaza volt. A M AV-nak így 
is sokat kellett- áldoznia a vo
nalak kormerűsítésére. A 
randlkívül elhanyagolt vonal
hálózat, amelyen úgyszólván 
naponta történt nyilt vonali 
k.isilklás, telje5en új felépít
ményt kapott. 

Tótkomlóstól Békéssámsonig, 
G yopárosfürdőtól Rá.kóczite
lepig, az orosháza-mezóko
vácsházi vonalból Pusztaföld· 
Várig új vonalak épültek. 
Megindult a forgalom a ludad 
-tarhos-vízesfási vonalon is, 
majd - a MA V Alföldi Kis
vas(,t nevet viselő - keó!keny 
nyomközű vasút vágányössze
köttetésbe került a Gazdasági 
Vasutak vonalhálózatával. 

korszerű ilieselmotoros moz.. ményben, melyről érdemes 
donyok és 490-es sorozatú volna külön írni, a legmele
gőzmozdonyok továbbítják a gebb' otthont találja mJnden 
vonatokat. ide kerülő vasutas gyermek. 

A düledező, egész;'égtelen Pompásan felszerelt termek, 
régi műhely helyett, tágas, szakkörök könyvtár, társalgó, 
világos. egész.séges, korszerűen televízió, teniszpálya, úszó
felszerelt m•'.íhely épült, ahol medence. egyszóval az ered
a dolgozók küogástalan mun- ményes tanulás minden fel
kakorülmények között do�goz- tétele, a nemes fWrakozás 
hatnak. Persze nemcsak a minden lehetősé�, a gondta
mimely, hanem a kisvasú t  lan játék minden kelléke és 
valamermJi dolgozóján&k a nyugodt pihenés minden 
megjavult a munkakörülmé- kényelme rendelkezésükre áll 
nye. a növendékeknek. 

A békéscsa.oai luxusvilla, Boldogok ledletnek azok a 
ahol az AEG-V vezérigazgatója vasutas szülök, akiknek gyer
lakott és a vezér,igazgatóság 

I 
mekei itt tanulhatnak. De 

5'2:ékelt, szintén új lakókat fo- büszkék vagyunk mi vasula
gadott be, s büszikén viseli sok is. hogy az Alföldön ilven 
homlokzatán a feliratot: 1 vasúthálózattal, ilyen intéz
.. MA V �EVELOINTEZET". mén.nyel gazdagodtunk 10 év 
Ebben a ragyogó tiszta'SáErú, alatt. 
mintaszerűen vezetett intéz- Csikhelyi Réla 

É L E T M E N T Ő  VÁ LT Ó Ő R  
me1:,1e�t mllköctő termeszetjáró 1n.- augusztus 13-tól 23·ig tartott, 

A szakszervezet sportosztálya 

I 

Az ide! találkozó, amely 
tézob1zottság a Bak<;!ny legszebb mind kills6ségében, mind pe.jjg Vidél'.cén, a fenyő!oi 6sfenyves tartalmában felillmú!ta az előző 
m-ellett húzódó Hódos-ér men- években megrendezett találko
tén rendezte meg 10 napos tá- 1 zókat. Ezért elsősorban a ren• 

lönböz6 részéb6! öt;szesereglett E�l a M_Á °Y Alföldi Kis
természetjárók a tá.bor'ban? Pi- vasut vonalai,rol a nagymeny
henássel és túrázá&sal . . A tábor-

I 
nyiségű cukorrépa, átrakás 

ban a kis hegyi patak csobo- nélkül közvetlenül futhat be 
�� �t'o ':f.;'l��;

a

t:�g i;�\�: a 111.e;óhegyesi ls a sarka.di 

Sülysáp állomás köz.elében történt. Szécsényi János váltóőr, 
éppen a kijáratot készítette elő az 5522-es számú vonatnak, 
amikor kétségbeesett gyermekhang ütötte meg a fülét: 

- Segítség! Segítség! 
boroZás6al egybekötve a vm. dező gárdát Illeti dicséret. 
országos vasutas természetjáró Most pedig nézzük meg, m.lvel 

messé a pihenést. A túrázóknak cukoro<o!Várba. Villámgyorsan kiugrott az őrhelyről és rohant a hang irá
nyába Amint a segítségért kiabáló kislányhoz ért. látta hogy 
az útátjáró melletti áteresz kb. 2 méter mély vizében egy 5 év 
körüli fiúcska fuldoklik. 

talál.koz6t, töltötték napjaikat az ország kü-
pedig a vadregényes Cuha-völgy 
és az Ördijgárok zegzugos szikla· 
szurdokai nyújtottak maradandó 
élményt. 

Egyenlő elhí1.·álást 
Alkonyat után lassan meget� 

venedett a napközben csendes 
tábor. S amikor leszállt az es.1, 
rendszerint a tá.bortuz köré gyúlt 
a találkoZó mintegy 180 rész.v.,. 
vője. s ahogy ez llyenl"ro.r len
n,! szokott, gitár• és furulyaszó 
mellett felcsendült a dal, egy
mást kllvették a tréfák, miköz
ben új barátságok s2:övódte1<, s 
a régiek tovább mélyültek. 

Az MTST elnöksége harmadszor 
nem adott enged,élyt arra, ,hogy 
a V"61.lta.6napon killiöldl csapatot 
tc,i:adjon a szak.szervezet sport
osztálya, vagy vala.melyik na
gyobb egyesületünk. 

Az idei vasutasnapon Budapes
ten a Bukaresti Rapid, a rno éves 
jubileum alkalmából Mls.kolcon 
rendezet.t sporttinnepség kereté
ben pedig a csehszlovák vasutas 
labda.rúgó-válogatott szerepelt vol• 
na. ha . . .  

Ha az MTST nem vonja visz. 
sza korábbi döntését. Arról van 
ugyanis 5LÓ, hogy az MTST a 
sportosztály 1959. évi nemzetközi 
versenynaptárában annak idején 
jóváhagyta a Bukaresti Rapid 
bU(lapesti, illetve a csehszlovák 
vasutas Jabdarűgók ml6kolci sze
replé<iét. 

MAGYAR VASUTAS 
Felel& szerkesztő: Gulyés János 

Felel& kiadó: Szabó Antal 
Srerl<eszt6ség: Budapest.. VI., 

Benczur u. U. 
Terjeszti: a Néoozava Lapkiadó 

Vállalat. 
Bu�apest. VIJ.; Rák6czl Cit Sf. 

S:r.!kra Lapnyomda 

Meglepetésre a vasutasnap elót· 
ti hetekben - amikor már a 
program el\<észUlt - mégsem en• 
gedélyeztéik a két csapat !ogada
sát. Indok: augusztus 2-án Indul 
a bajnokság, nem lehel felrúgni 
a sorsolást. 

Az MTST dllntésébe bele kel
lett nyu8(>dni, bár kellemet.len 
volt az utolsó plllan.atba,n lemon
dani a két csapatot. Még s?1eren· 
cse. hogy nem maradt labdarúgó
mérkó:z.és nélkül a budapesti 
sportilnnepély. 

Valamit mégis szóvá kell ten• 
ni. Mégpedig azt, hogy az MLSZ 
és az MTST nem egyenlő mér
té'kkel mér. Más sz.akrnákna.k en
g,edélyez.Jk, hogy sportilnnepélyü
kön kWfllldi csapatok szerepelje
nek, a vasutasoknak nem. 

A pihenés és túrázás utol.só 
napjaiban került sor az intéző 
bizottság beszámolójára és az 
1959. évi tájékozódás! csapatba)• 
nokságra. A nemes vetélkedés a 
vidékiek jó szereplésével ért ve� 
gel. 

Eredmények: Fért! L osztll.ly: 
l. Pécsi VSK, 2. BMSC, 3. BVSC. 
Ni!I u. osztály: 1. BVSC, 2. Deb
receni vsc, 3. Testvériség. tfjú
sági IL osztály: 1. Békéscsal>a! 
MAV Bocskai, 2. BVSC, 3. Sze
gedi VSE. Érdekes az is, hogy a Tatabá

nya és a Dorog egy c.sehszlová
k:iai „zsiroskenyér"-túra miatt A verseny ünnepélyes e.red
hétköziben Is leJátsz.hatta bajnoki ményhlrdetése és a cUJklosztás 
mérk6zését. s bt.zonyára lejátsz- tábortíiz mellett történt. A térti 
hatja majd szeptemberben a 1. ooztályú CsB győztese, a Pé-
Fracti éS az MTK ts. est VSK elnyerte az 195-2-ben ala• 

A vasutas sportolók és sport- pított hLokomotf.v" vándorkupát, 
vezetők ezek után jogosan kér- a nól csapat a Testvériség fenn
dezlk: miért tesz kivételt az 

I 
állásának 50 éves jubileuma tlsz· 

MLSZ és az MTST az élvonalbeli teletére alapitotl vándord.!jat, 
csapatok között? Miért utazhat· mlg az lfiűságl csapat a sPOrt· 
nak kül!öldl tú.rára és fOgad.haL· 

1 
osztály tlszteletd!Ját kapta. A 

n,ak külföldi csapatot más klu- győztes csapatok tagjai külön dl· 
bok? Vajon mikor s-züntetlk meg Jazásban la részesültek. 
a kivételezéeeketT Forgó JAD.O1 

10 év alatt a kocsi- és moz
donypa,rkban és más teki.ntet
ben i3 nagy változás történt. Nem tétovázott. Amint a kisfiú felbukkant a vízből. el

Az el.av•ult, rozoga személy- kapta a kézfejét és kiemelte a vízból. A kisfiú a mesterséges 
és teherkocsik helyett ma légzés hatására lassan magához tért, de még sokáig nem tudott 
már kényelmes, új, négyte,n- szólni. csak ide-oda támolygott. 
gelyes .kocsiik közlekednek. Az Közben a gyerek édesanyja is odaért és hálálkodva vette 
öreg autóbuszokból átalakított j át fiát. Szécsényi. Jánootól, aki rohant vissza szolgálati helyére, 
,,sinautóbusz"-ok ás állókazá- hogy fogadhassa az 5522-est. amely közben bejárt az állomásra. 
nos gő7.motorkocsik helyett Az életmentő váltóőr dicséretet érdemel cselekedetéért. 

GYANUS CSEND 

Mi az, Elemér! Nem tudsz aludni? 
Sajnos, a gurítódom bon alszana.k, azért 

nem tudok én aludni. 

BtKEANGYAL 

- Nézzék fiúk, legalább erre a négy hó· 
napra békül;enek ki. Az őszi forgalom alatt 
nem szabad féltékenykedni! 
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A SZE'RVEZET T V A S U T A S D OLGOZÓK l A P J A 

Dl. EVFOLYAM, 18. SZAM. Ára 40 fillér 

A szocialista brigád címért versenyeznek 
a ferencvárosi fűtőházban 

Dolgozóink a sajtóból érte
atiltek arról, hogy üzemeinkben 
brigádok alakultak a szocialis
ta brigád cím megszerzéséért. 

-Egyre többen fordultak hoz
:tánk azzal. hogy a ferencváro
si fűtőházban is alakítsunk 
ilyen brigádokat. 

Mhiél credmén11esebben dol- megértették és magukévá tet
goz,ii! Tanulni! Tanítani! ték pártunk márciu� 6-i hatá

Meggyőzödésünk. hogy a bri- rozatát. Látják a nagyszerű 
gádok teljesítik célkitüzé:;eiket. célt. és azon vannak. hogy meg
Bizonyf!ásul egy példa: gyorsítsák hazánkban a szo-

A közelmúltban történt. A cializmus építesét. Minden tett, 

1959. SZEPTEMBER U. 

Éleniáró fiatalok 
A „Szakma ifjú. mestere" cí

mért folyó verseny első félide.. 
je lezárult. A IX. vasutasnap 

A Keleti pályaud,-ar Utarozása során reslaurálják a homlokzat lete
Jé.D. Jeyéi szoborcsoporiOt is. A 1t6faragók az egy1k szobor batal.mu 

fáklyit tarló .i,;ezél tls,:titj'"', há..Urben a Bil<6czl út. 
(MTI Foto - Lajos Gyöl"{y felv.) 

előtti hetekben megtartott;>�,v,,/V\/\,'lll,.-vl""'""'"-"""'\/\,'111,.-vl""'""'"-"""'"""""'"",,,.,.l,'\IY\,V,N'tl 
vizsgákon a szegedi igazgató· 
ság területén szép eredmények 
születtek. A KISZ-fiatalok 'kö- Még lehet jelentkezni 

a dolgozók általános iskoláira 
A dolgozók kérése indokolt 

, olt. Az első félévben elnyer
tük az élüzem címet, sokan 
megkapták a Kiváló Dolgozó 

munkaidőnek vége volt. Sokan minden naeyszerú elhat:írozás, zül tizennégyen arany-, tízen 
már haza is mentek. Ekkor je- minden bátor kezdeményezés ezüst- húszan pedig bronzé1-lezte a forgalom, hogy néhány egy lépés előre. és ebben a I met k�ptak A szakszer,·ezet kultúrnevelési osztálya - a Múvelödé9-
kocsiban sürgősen továbbítan- nagyszerű küzdelemben a szo-

, 
· 

ügyi Minisztériummal folytatott targy� alapján - f4:1-
dó szállítmány van. de a ko- cialista brigád cimért ve:seny- Kik vizsgáztak legeredrné- hívja a szakszervezeti bizott.5ágo}'t figyelmét, h� a dolgo� 
esik kisebb javításra szorulnak .. zők élen járnak. nyesebben? Kiknek sikerült 10 hónapos esti általános Lo;kolá;i sze�tember 15�, az_ 5 h� 

jelvényt. • 
A kérést tett követte. A moz

donyjavító műhelyben Vágó 
Mátyás és Pekk Imre vezetésé
Tel két brigád alakult. A ko
csijavító műhelyben négy bri
�ád tűzte ki célul. hogy meg
szerzi a kitüntető címet. Farkas 
Imre lakatos. Patus Géza bog
nár. Kövesdi István hegesztő, 
B. 'Nagu Vince lakatos és még 
wkan mások. kommunisták, 
p:htonkíVUliek. fiatalok hatá
roztá ', el. hogy teljesítik a fel
tá'.eleket. Felajánlották. hogy 
szabad idejük helyes felhasz
n�!Jsti.val egyre többet tanul
nak. művelődnek. Közös ren
dezvényeikkel arra törekednek, 
hogy tovább szőj]ék az egy
ln. . lll barátsái:ot. 

Dolgozóink minden utasítás I A szakszervezeti bizottság meg.szerezniök az aranyérmet? napos, heti négyszeri foglalkozással induló �t:János �olai 
nélkül összefogtak és megjaví- [ nevében sok sikert, eredmé- tanfolyamokat pedig az október 19-.ével kezdódo héten mdul-
tották a sérült kocsikat. 

� 
nyes munkát kívánunk nekik. Ime a legjobbak névsora: 

nak. Az eddigi tapasztalatok azt Cseke Imre Eine1114nn János esztergá- A dolgozók a tanfolyamokra szeptember 23-ig jelen&ez.. 
bizonyítják, hogy dolgozóink termelésfelelös. !yos és Bar114 Antal • 1:::katos 

I 
heme.lc. Az induló tanfolyamok (évfolyamok) számá� � a 

Szeged Szcrelésvezetőség, h:111ga��k. l�tszámát _szeptA:mber .2?-i� �':11 beJ�le�t.eru az ille-
1' f 1 - 1 1 té"n:es 3aras1 (megyei) tanacs muvelödesi osztályan. F�g{J1Jas

_ 
Kato. '': orga mi szo • 

A szüks..-'ges tankönyVeket osztályonként a létszámnak galattev_o �opan�s, Szabó B. megfelelóen közvetlenül az Allami Kön�jesztő K?zpontImre 3egyv1zsgálo és Bodor jától (Bp, v., Deák Fa-eic u 15.) rendeljék meg. Részletes 
Ferenc vonatvez()fó s�eged, telvilágos.ításokat a sz�t területi bizottságai adnak; 
Fazekas László tolattsvezetö 

* 
Hódmezövásárhe!y, Danoji Mi
hál11 pályamunkás Makó, X-es 
pályamesteri szakasz, Gyc.1·
m<1ti Lajos jegyviu;gáló Bé
késcsaba, Tombác.z József la
katos és Bar/14 József • eszter
gtlyos Szeged fűtőház, Arok
száUá i Ká!m •n eszterg.i:yos és 
Bot>atsek Mil:á?y Vasanyagja
vító. 

A KISZ-fiatalok nem Tol-

Az eddigi tapi!Sztala!ok 
azt bizonyítják, hogy dolgo
z.5ink élnek a tanulási lehető
ségekkel. Ennek bizonyftá
.sára megemlítjük, hogy pél
dtul a mórahalmi pályames
teri � io dol,1ozófábol 
22-en, az Eszak! Jármújadtó
ban pedig 139 dolgozó jelent
kezett általános :i.-;kolai to
vábbtanulásra. 

1 

A dtbrecem igazgc,tós«la 
területén 1154, a pécstn eddig 
600 dolgozó jelentkezését vet
ték tudomásul. A miskolci 
igazgatóságnál húsz szo1gá. 
lati helyen szerveztek önálló 
á!talénos isko1át. 

Kívánjuk, hogy az eddigi 
eredményeket újabbak kö
vessék. a tanulók sikereket és 
jó eredményeket érjenek el. 

A bril!tid tagjai természete
sen a munkában is élen akar
nak t.aladni. A mozdonyjaví
tó!, crö>ikentik a karbantartás 
és az: időszakos ja\'ltá.s idejét. 
flJkulm,m.S.k a bevált újításo
kat és munkamódszereket. A 
t'épLk személyzetével kapcm
latot tnrtanak, hoi:or a kisebb 
hibáf:at minél gyorsabban kt-

Als6m&Jsa mer�ll6hely- �IJesft nolgllalot GrM Lajos Jei:yklnd6 
pllolya�r. Birom tvt!Jledct j6vl\1 m•1:ll«?adla, roJót& Itt dolgozik. S1<>I· 
ril&U helyét & ltllrn.yék.k s:ml>ad lde�en '11andóan csln<>sitja. 

tak egyedt'l ebben az újszerű 
versenyben. A tanulásban. a 
"izsgákra való felkészülésben 
sok segítséget kaptak a moz
galmi szen·ektől és a szakvona_ 
li vezetókt61 egyaránt. 

A dunakesziek figyelmébe 
iavit'ia.;sák. , 

bril(ádok a fegyelemben is 
»éldát mutatnak. Jelszavuk: 

Dl�ret érte. 

Osz forgalmi értekezlet Tapolcán 
"· 

A szegedi igazgatóság az élen 
Mintegy 400 dolgozó jött &z- j a forgalmi, a wntatási és a Hosszú küzdelem és sol. ! ajánlották, hogy 2 millió ton-

8'?" Tapolcán, a vasutas.szak- pályafenntartási dolgozók fi- mu1_1ka előzte Il}eg, a�lg a SZ<;- nával több árut szállítanak el 
zékh'zában h I ét hogy f g· , ged1 1gazgatósag az 1gazgato- . . szer\'ezet s a , ogy gye m arra, o Jana.c 

sa·gok közötti versenyben az az év masod1k felében. Igaz-megtárgyalja az őszi Iorga- össze, és vigyék sikerre az 
lommal kapcsolatos felada- őszi forgalmi feladatokat. első helyre ketült. A vezetés gatóságunk területén ez 260 OOO 
tokat. Az őszi forgalom egybeesik színvonalának emelkedése, a tonna árutöbbletet jelent. E 

A SzombathelY1 •gazgatosa' •g a pártkongresszus_ idópontjá- P!'-'"t: �3 szaksze_n:ezeti funk- feladat sikeres megoldása ér-, I A k sták c10nanusok felvilágosító mun- .. részéról Török József osztály- va · omm
�

m nagysze-
kája és az ennek nyomán ki- dekében dolgozomk elhatá-

,·ezetó tartotta a beszámolót. rú és megtisztelő - feladata, 
bontakozó szocialista munka- rozták, hogy a ;kocsiltihaszná-

Megjelent az értekezleten h<?gy lelkes munkáJukkal �-
Czigler Ká.roly, a tapolcai já- dat �utassanak és �g:Jkkal verseny mozgalom meghozta lást 0,1 tonnával az országos 

rási pártbizottság titkára ragadJák a pártonkívüli dol- az eredményt. átlag fölé emelik. 
gozókat - mondotta. A szegedi igazgatóság az él- A területünkön folyó szak-A7. előadó rámutatott, hogy . __ .,_.. k •· rt és "' 

a7, ószi forgalom sikeres lebo- Be!e3.,-�u� 50 sa.<e . JO re került: a tehervonatok me-
nyolitá.,a gondos és jól meg- munkát �•vant a taP?lcai cso- netrendszenlségénél 83,27 szá
szervezett munkát követel. mópont es �-balatoru állomá- r:alékot. 11 gazdaságos szénfel-
Jo:azgat.óságunk az év első fe- sok dolgozomak._ • használásnál 111,61 százalékos, 0 • Zárszóként Cziqler elvtárs . . . lében elenhaladt az igazga- ól tt tas dolgozókhoz a teherkocsik atlagos k1hasz-
tóságo!t kö�tti_ v�senybei:t, :él�t/ 

v
3:� őszi forgalorr: �ásánál _pefiig 101,_97 „száza-de az onelégült.ség es az elb1- , zdasá

a 
"' i'elentöségét lekos tel1esitmén11t ertunk el. 

zakodottság következtében az nepga ... · 

1 utolsók közé került. Mindent Dancs .JÓ'Ulef A vasutas dolgozók a párt-
el kell követnünk, hogy ki- Tapolca, fűtőház kongresszus tiszteletére fel-
kilszöböljük a csorbát. llflffflllflllllfllllflllllllllllflllllllllllflllllllfllllllllflllllllllfllllllfllllllllllllllllllllll

llllllhllllllllll 

Súlyos hiba, hogy egyes 
szolgálati helyeken a vezetók 
nem támaszkodnak · eléggé a 
párt- és szakszervezeti szer
,•ekre. Ennek következtében 
háttérbe szorul a munkaver
seny mozgalom szervezése és 
csökken a dolgozók lendülete. 

szervezeti taggyűlések és ter
melési tanácskozások nagy lá
togatottság mellett folynak. A 
tanácskozásokon megbeszélik 
a feladatokat és újabb fel
ajánlások születnek. A ta
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy dolgozóink körültekin
tően foglalkoznak a termelés 
kérdésével. és azt akarják, 
hogy a kitűzött feladatokat be
csülettel teljesítsék. 

Szilád! Sándor 
Szeged 

A Keleti Múszaki Kocstszol
gálatí F önök$ég belsöszerel vé.. 
nyes dolgozói az első félévre 
esedékes kongresszusi vállalá
sukat t-eljesítették. 

Az év hátralevő hónapjaiban 
is azon leszünk, hogy helytáll
junk a munkában. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a mi jó munkánk
tól is függ a személykoc,;ik beL 
�ő berendezésének állapota. 
Vállalásaink is erre, valamint 
az önköltség csökkenté e és 
a fokozott anyagtakarékosságra 
irányulnak. Különösen az 
anyaggal kell gazdaságosan 
bánnunk, mivel alkatrész
hiánnyal küzdünk. Az új ko
csikhoz például semmi!éle al
katrészt nem kaptunk. 

A még jobb eredmények el
érését sajnos a legtöbb esetben 
kívül álló okok gátolják. Baj 
van a föműhelyekböl k.ikerülö 
fővizsgás és új kocsikkal is. 

Korai volt az öröm 

A múlt év tava�zán, amikor 
megkaptuk a 4600-as sorozatú 
személykocsiltat, azt mondták; 
kísérjük figyelemmel futásukat 
és az észleltekről, a tapaszta
latokról tájékoztassuk az üze· 
met. 

Örömmel fogadtuk az új ko
csikat, mondván: több Időnk 

/ !esz az öreg, még forgalomban 
levő kocsik javítására. Orö-

Do)gozóinkban megvan az 
eltökéltség és az akarat, hogy 
igazgatóságunk ismét az élre 
kerüljön. Rajtunk múlik, 
hogy élni tudunk-e a lehető
ségekkel. Arra kell töreked
nünk, hogy lassú, de biztos 
alapokon nyugvó eredmé
nyekkel a7, élre törjünk. meg
az!lárdítsuk eredményeinket. 

Nemzetközi vasúti oktatófilmet készítünk 

A legnagyobb feladatunk a 
kocsitartózkódásl idő lerövi
dítése és a szállítófelekkel való 
egészséges kapcsolat kiépítés�. 

Nyomatékosan aláhúzta a 
szolgálati ágak együttmúkö-
411ésének fontosságát, Fellúvta 

Betet..úsbez llizeledlk a moadonysrln épltése a mkesrebúTArl 
� 

.llltolUll;n,AI. 

A vasbetonaljak technikai 
kivitelezése tekintetében Ma
gyarország nagy hagyomá
nyokkal rendelkezik. Ez a 
felismerés indította a:r 
OSZZSD-t arra, hogy a 
MAV-ot bízza meg a „Vas
betonaljak" e. oktatófilm el.
készítésével. 

A film forgatókönyVe már 
elkészült. A felvételek legna
gyobb része MagyarorsZágon 
készül A ,külsó íelvételek 

egyrészében azonban közre
működnek a szovjet, az NDK, 
a lengyel és a csehszlovák vas
utak is. 

A filmgyártásban résztvev5 
országok killdöttei Budapes
ten értekezletet tartottak. 
Megbeszélték a forgatókönyv-
vel kapcsolat0s problémáka\ és 
11 technikai kérdéseket. A meg
állapodás értelmében a filmet 
még ebben az évben elkészítik. 

münk azonban korai volt. A ko. 
csikon több olyan hibát fedez• 
tünk fel, amelyeket az üzem
ben gondosabb munkával még 
a forgalombahozatal elótt kija
víthattak volna. Főnökségünk 
megtette észrevételeit. U gy lát
szik azonban hasLtalanul. meri; 
azóta is ugyanazokkal a hibák
kal kerülnek ki a kocsik, mint 
ta.i;aly tavasszal. 

Az ablakszerkezet hibás. Ha_ 
vonta több száz munkaórát 
vesz igénybe a helyükből kiug
rott görgők visszahelyezése. 
Ezek megakadályozására Bar
tha Géza, volt munkatársunk 
- nyugdíjba ment - nagysze
rű újítást készített. Az újitást 
nem alkalmazzák, pedig renge.. 
teg üveget és munkaórát le
hetne vele megtakarítani. Ha
sonló a helyzet az ablakrolet· 
ták szerkezeténél is. Már az 
új kocsiknál 70-80 százaléka 
használhatatlan. 

Az új kocsik másik nagy hl• 
bája, hogy hamar tönkremegy, 
nem működik a WC-k öblító
berendezése. A hibás szerkezet 
nemcsak nekünk okoz többlet
munkát, hanem a takarítóknak 
is. 

Lehetne segíteni 

Mi ne:n vonjuk kétségbe a 
Dunakeszi Jármtl;avító ered
ményeit. Sót szívböl örülünk 
annak, hogy 4,5 milliót taka
rítottak meg a kongresszusi 
versenyben. Arra azonban sze. 
retnénk felhívni a figyelmüket, 
hogy .jobban ügyeljenek a mi· 
nóségre. 

Nem vet jó fényt az. ilzem• 
re, hogy az új kocsikon né
hány napos futás után nekünk 
kell elvégezni a feljáró ajtók 
szabályozását, a zárlemezek be.. 
szerelését, nekünk kell kicse
rélni a tolóajtók görgőit, és az 
ülések kartámláinak rögzítése 
is ránk vár. Apró munkák 
ezek. de időt vesznek igénybe 
és bosszúságot okoznak dolga., 
zóinknak. 

K. T, 



2 

Új útra lépett Eger állomás „Akik az anyát 

pótolni tudták . •  •" 

szakszerv�zeti bizottsága Vcma I!ona, l'.l éves és ár-
_Ha a számok !tikrében VÍZ$- , ván, ha eddig jó volt a 10.-

1 
a t4clfjfi261és jelentősebb va. Édesanyja 1956-ban hút-

galnank Eger állomáson ,a forintos, legyen jó ezután is. eredményi azolilllan nem tudtak lenül elhagyta. Disszidált. 
szervezett dolgozaK helyzetét .. . 1 . . . Mu ... ? .,.s • ek 1 ·tt Édes�ja a rnis-kolci fütőház
megle:hetősu1 kedvezö képet Meglepo '-'Z a magatartas. An- e �rm. '"'' t · ••unden : 0. ban ao!gozott és á.prillsboo 
kapnánk. Az állomás 343 dol- nál is inkább, mivel egy ál- azert, mert ll régi vezeloseg halt meg. Évekig betege&ke

&azója közül ug.yanis ;;2s-an lomásfönöknek .iliő lenne tud- nem volt  elég következetes, dett. ,A gye.rrnck hivatalc;,s 
-d-'k zn ,. 1-- t · 1· �--·'t b"-'-' · k gyámja a.nyai nagyanyja. Sze-
•-• = e e,: sza__,,zerveze 

I ni, h=y a pr"""'esszív taa-díJ·- nem po 1 ,.... , s a 1uum1a - _,_ 
. .1 tagikönyvvel. Hogy a tag,ági ~o .,,,. ,.. 

nak sem adtak f�datokat ,..,._,y nyugdíjábol e .  

1959. SZEPTEMBER l'l', 

j : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ! : : : ! : ! : : : :  ! : • : : : : : : : : : : : 

· A VasutakJgyüttműködési Szervezetének 
nemzetközi értekezlete Budapesten 

könyvek rendben ,·�n1r.ak-e, fi.2:e:ést  nem az új vezetőség : .· ' Tudtuk, hogy cselekednünk 
btlaj<l9nosaik megvásároljji,k-e találta ki, hanem azt a sza.:-:- csupán a bélyegek eh',dasat kell. A gyermek nevelését. 
a bizalmiaktöl a h1nonként sz.en·ezct alapszabályzaLa ú-ja bízták ráju:,. De már itt sem sorsának imtézé<llt magunkra 
esEXlék,es bélyeget, az már 1 törődtek azzal, hogy# melyilc 

I 

vállal. tu�
_. . 

�sszejo

.

·veteJe.1<:et 
más lapra tartozik. S mivel elő valamenuiyi szervezett 

�
o -

bizalmi 1,fuiy bélyeget adott s�ervE';tiunk. pénzt . �ujtot-
ez a .,más lap'" er ·;igé árnyé- gozó számára, 1 rt· 'l> Il k .. .. 1 tunk es egyeagett..1k utJat- Se.-
kos, feltétlen be.s7.éLni kell 

e csopo Ja __ an. yen oru - gílségünkkel felvet"ék a ka-
rola. Miért volt rendszerte!en mtlnyek kozott azután nem I posvári nevelőinlézetbe. 

a tagdíjfizetés ? csoda, hogy oda jutottuk: a I Nem bocsátottuk el üres 
328 szaksze-rvezeti tag,könyv- 1 kézzel. Az összegyűlt p&nz

Ezekután nézzük mtg rö- vel rendelkezö dolgozó kö- ből megvásároltuk a 52,Üksé
,iden, mi idtzte elú Eger ál- zül csak a forgalmi és keres- ges holmi.!iat és Sári I tván
lomás dolgozo·· ,ban, hogy 'n . 1 

• . né, egyik vezet.ciségi ta.,,<•1.mk 
kedelmi szo..ga at dolgozo1 - kísérte cl az intézet.be. 

A Vasutak Együttműködési gozáscival. a vasbetonal:iakra 
Szervezetében (OSZZSD) ré- ható dinamikus erői. mérésé
szes vasutak képviselői a kö- vel. a� előfeszített vasbetoruzl
zelmúltban szakértői értekez- jakba.n fellépö feszültségek 
tetet , tartottak Budapesten, vizs11álatci,al, a. i·asbetonal;ak 
amelyen a va&betonal.iak eln- elektromos tulajdonsciaaiva.l is 
állításán:ik, fektetési technoló- a vasbetonaljak számításának 
giájának · kérdéseit vitatták összehasonlító értéT,elésével. 
meg. . A vita alapján a sz.tkértól 

Munkához lát az ííj vezetőség Az értekezleten .i\IilrnU Ve- érteJrnzlet ajánlástervezetet 

Amikor Földvári Lajos, az 
6jjáválasztott szakszervezeti 
bizottság gazdasági felelőse 
�ette elődjétől a karlonokat, 
a szaksz.ervezeti bizottság tag
twilvá,nl.arlását. megdöbbenve 
11.átta, hogy a dolgozók nagy
resze 'hosszú hónapokkal el
maradt a tagdijfize¼sre].. Kü
:lőnÖS€n az utazósremélyzet
nél és a tolatóbrigádoknál 
:volt nagyfolku a lema-radás. 

így elhanyagoltánc tagdíjíi- ott sem mmdenki - tartották 

rigó professzor a szo,0 jet, Aa- dolgozott ki a vasbetonaljak 
don Penyei, Hrostov ;; bolgár, fektetési és karbantartási tech
And,·ej Diskó a lengyel. Hetnz nológiájának egységesítésére. A 
Hop-oe az NDK vasutakat kéP- javaslatot az PSZZSD IX. bi-

Az_ iITT,tézet iga�gatójáYal is viselte. A magyar vasutakat zottságának 1959 novemberé
be;;;�ltun!,. T1;1d1a, ho�y- a Kutassu Lajos mű�zaki föla- ben. Pekingben összeülő kon
�ermek sorsara! . n_obtZ�Lt-

1 nácsos. Nag11 József, a VTKI ferenciája fogja megvitatni és 
sa�u:1k gond��d1_k � igy igazgatóhelyettese (aki egyben elfogadás esetén az OSZZSD
mm.o.m proble:na, al ... a.?c.,;.o- az értekezlet elnöke ,·olt), és ben részes vasutaknak beveze
Iathan az m�et bennünket Lenrmel László főmérnök kép- tésre ajánlani. 

zetési kötelezettségüket? rendben tagkönyvüket. 
Az ellenforradalom karos Az új vezetoség nagyon he-

hatá�a meJJ,ett a régi szakszer- lyesen azon munkálkodik, 
vezeti bizottság felelősségét hogy m1elől:>b új útra terelje 
is fe1 kell vetni. Bár az el- Eger állÓmás szakszeJ"veze�i 
lenforradalcm öta eltelt idő éleU,t. Az első lépést sikerrel 

fo.g megkeresu. viselte a tanácskozá,on. Az A szakértői értekezlet a vas-

A szakszervezeti bizottság 
látva a m1,1l.asztást, úgy ha
tározott, hogy még az év vé
céig relldezi a sorokat. Az egy
általan nem köI1111yú, s egyben 
hál.állla,n feladat a gazldasági 
felel& Földvá·ri Lajos válla,
ra nehezedett. 

alatt többször is fogcalkoztak tetLk meg. 
Sári elvtársnő személyesen OSZZSD Vasú.tközlekectési Fő- betonaliakkal kapcsolatosan 

járt el a nyugdijhivalalban. bizottságának képviseletében felmerülő tudományos kérdé
Rövidesen sor kerül árv,.el!á-· U-Csen-San ,•olt jeien. sek 1960-61. évi közös mun-
tási pénz,é.nek folyósítására is. A részvevók beszámoltak a katervét is kidolgozta. 

Megnyílt a SZOT főiskolája Jövőt biztosítunk a gyer- múlt é,·ben ugyancsak Buda- A mindyégi,t baráti légkör-

meksneik. l!'elJnevelj(lk öt és nesten megtartott értekezleten ben lefolytatott. mal(as színvo
boldoggá tesszük fiatal eveit. kidolgozott tudományos kut.i- nalú eszmecsere nagymérték
A szúnidőben is velünk lesz. tási feladatterv végrnhaitásá- ben hozzájárult az OSZZSD
Gondoskodunk elhelyezéséről t·ól. Előterjesztették és megvi- b�n .. r�szes szoci�ista orszá,tok Szeptember 7-én ünnepélye- nemzetközi szalm�ai szövetsé

sen megnyitották a SZOT köz- gének titkára. az SZVSZ-isimla 
ponti iskola kétéves főiskolá- vezetője, a SZOT titkárai és a 
ját és öthónapos tanfolyamát. szakszervezeti mozgalom veze
A megnyitón ott volt Somogyi tőL Tótli Józsefné, az iskola 
Miklós. az MSZMP Politikai igazgatója megnyitó szarni 
Bizottságának tagja, a SZOT után Gáspár Sándor néhány 
elnöke. Gá�_oár Sándor. a időszerű kérdésről, a szak
SZOT főtitkára, Jean Mal'illier, szen·ezeli mozgalom helyzeté
a fém- és gépipari dolgozók ről tartott táiék9ztatót. 

és viólln, gondtalan életé- tatták az azóta kidolgozott ku- kozo!ti . tudo_m�ny� együtt-

r „1 tatási feladatokra vonatkozó 

l 

műkodes elmel:v1tesenez és az 

- őszintén szólra, elős,?ör 
magam sem bíztam benne, 
hogy silcerül rendbehozni 
előde�nk őrökségét - mon
dotta. - Ma már azonban 
örömmel mondhatom. szépen 
halad a munka. Eddig 170 
t;a.gki:myvet vizsgáitunk felül 
és rendeztettilk az elmaradást 
a dolgozó1ckal. A 170 ta.Ykönyv 
kö::ött o!ydn is kezií,ilcbe ke
rült, amelyet 1953-ban adt�,k 
ki és mindössze 11égy bétyP,
r,et ragasztottak bele. Hor
f7áth János váltóti.sztitó a tag
könyv tul(ljdono.sa 1953. jú
nills hónapban· egy 6.~ 1 -4,,_ 
r&ntos, 1957. februarban p?
dig egyszerre hciI·om. darab 
7.- forintos bélyeget · vásá
rolt és ezzel elintézettnelc te
ki11tette a szal.:szeri•ezet il'án
fi• kötelezettségét. 

F:rd-!>.l,es a tihaméri állo-

0 • jelentéseiket. Többek között egyes orszí;i,!okban szerzett ta-
1\lóricz Gyuláné, foglalkoztak: 0 , 

-z;·asbetona!jal: pa_?z!_alatok és ':r�dmények köl-
a

1 
miskolci fűtőház nő- egységes laboratoriumi. üzemi csonos hasznos1tasához. 

bizo&ágának eLnöke. és átvételi fe!tétel2iiielc kidol- ,H. D. 

NEMZETKÖZI HÍREK 

Csehszle,·ák 

Ji,öziár-ság 

Korszerű vasú.ti csomópontot 
épltenele Kelet-Szlovákiában, 
Kassa és E·per jes között. Csu
pán a ,·ende:;őpál11audvar vá
gáa11hosszát 36 km-re terve
�ik. 

' ·· ··· Fl��rszág -

Finnország leghosszabb 
3000 méteres - vasúti alagú�� 
j� a JyYiisikylii-Lahti vonal
szalrnszon épül. Az építéssel 
10 kilométerrel rövidül meg a 
vonal. Töbl:> mlnt 1 13 OOO q kö
�·et kell rol:>bantani és elszállí
tani. 

Anglia 

hrigy csökkentsék a 90 milliö 
font sterlinges deficitet. 

* 

Az angol tengeri rendőrség 
rendelkezése értelmében Gor
don Alvin mozdo1111vezető a 
Wight csatornabeli szigeten 
csak akko-r láthatja el s:;ol
gálatát, Ila mentőövet visel. 
Az intézkedésnek az volt az in
dító oka. hogy a nwzdon11 erős 
viharban már többször a ten
gerbe sodródott. 

Irak 

Az Iraki kormány arra kérle 
a Szovjetuniót. hogy küldjön 
5 szovjet vasutas szakembert 
segítségül a vasúthálózat bö
vítési terveinek kidolgozásá
hoz. 5 év alatt el akarjálc ér-

Sze,·jeiunié 

A Szovjetuniöban megkezd• 
ték a 4000-5700 lóerős újfaj
ta villamos- és dieselmozdo
nyok sorozatgyártását. Még 
az idén elkészül az 5300 lóerős 
váltóáramú villamosmozdony 
prototípusa is. 

* 

A Szovjetunióban jel1mleg 35 
gyermekvasút múl.:ildik. A 
gyermekvasutakat a jövőben 
egyre illkább a politechnikai · 
ok.tatás:. szolg6;latába tilli.tják. 

s,·ájc 

A svájci -z:asut.o,k á.ltat be.je
lentett 11 százalékos tarifa,
emelés a. menet1·end változás
sal egyiltt szeptember 1-én 
életbe lépett. 

Olaszország m ;sfőnök eseie is. Mióta az 
új vezelöség mindenkitől meg
követeli a progr-'Ssz.ív tag
díjfizetést. Sz. J. Tihamér 
állomás fónöke visszaküldi a 
15.- forintos bélyeget, mond-

Németh János sz.olgilatvezeUI váltör Gödöllö állomás példamutató 

dolgozója a helyilta.pcsolású válwk állitúberendezését ellenörzi. 

(Kovács Géza fel\·,) 

A brit vasutak szeptember ni, hogy valamennyi nagrol:>b 
l-től 50 százalékkal emelték a város bekapcsolódjon a vasúti 
tarifát. A tarifaemelés célja, közlekedésbe. 

Az 0H1.sz államvasutak ismét 
emelik a személyszállítási tari
fát. 4 százalékkal az 1. osztá
lyon, 12 százalékkal a 2. osz
tályon utazökét . 

A Lengyel Népköztársaság anyagi usztesége borzalmas 
i:asut.a.sai szeptemberbe,. ha- ,;;olt. Mi11 pl. a katonai veszte
todizben ünneplik a hagyo't}á- ségek következtében. Francia
,iyos -z;•asutasnapot. A párt, a. orszó,J;/ nemzeti vagyona 1,5 
kormánu ezzel is kifejezi elis- szazclrékos veszteséget szenve
,nerését a vasutasok nehéz és dett. addig Lengyelországban a 
feleló1>ségteljes munkája iránt. veszteség 38 százalékos volt. 

A jelenlegi vasutas íinnep E:s most? Bányászaink a kor-
egybeesik a lengyel néph.ala- szerűsített bányá,kban 2,6-szor 
lom feniuillásának tizenötödik annyi kőszenet termehiek, 
évfardulójái'<ll. Tizenöt évvel mint a háború előtt. Az acél
ezelőtt a hitleri fasizmus, a ka- tennelés a felújított és az új 
pilalista-feudális uralom rom- kohóművekben 3,8-szorosa a 
jain megszületett az új hata- háború elottinek. 19-szer any
lom. a dolgd!ó paraszts-:iggal nyi szerszámgépet, 6,6-szor 
szövetséges munkásosztály ha- több -i:illamos energittt, 3,9-s-zer 
Úl.lma. több cementet állit,mk elő. A 

, A muff 
A m·unkáspárt cezetésevel 

meghatározták a néptömegek 
akaratának és érdekeinek meg
felelő népi politika alapját. 
Annak a politikának, amely a. 
szom.szédoJckal, elsősorban a 
Szovjetunióval való baráti 
kapcsolatra. támaszkodt·a meg
teremtette Lengyelországban a 
szocialista 'rendszer felépítésé
nek alapjait. A Szovjetunió né
pünknek nemcsak a háború 
folyamán nyújtott segítséget, 
hanem a 11azdasáqi felépítésben 
és átalakításban is önzetlenül 
segit,;égi.i.nkre sietett. 

Oli,tIn körülmenyek között 
kezdtük az újí,i.építését, amely 
kezdetben nem sok reménnyel 
kecseg.etett. Az egész 01·sza.g 
hatalmas romhalmaz volt. Le
rombolták vagy mégsemmisi
t<itték a g11árakat, a kohókat, 
bányákat, a vasútvonalalwt, el
vitték a falvakról az állatállo
mányt, a vetőmagot_ Lerom
bolták, feldúlták az iskolákat, 
kórn.ázaka.t. Lengyelország 

hústermelés csaknem kétszere
sen. a cukortel'melés pedig 
több mint kétszeresen em;l
kedett. 

Hatalmas ugrást értllnk el a. 
-i:asúti közlel:,edé.sben is. A 
vasúti szá!lítás-ok má·r 1946-ban 
elértek az 1937 évi színvona
lat. bár a visszavonuló meg
szállólc a -z:asútvonalak egész 
hosszának 40 százalékat, a -i:as
úti épüloteknek 40 szá.zalékát, 
a hidaknak és a vladuktoknak 
50 százalékát, , a biztosító b2-
rendezés�knek több mint 70 

százalékát. a mozdonyoknak 
több mint 50 százalékát, több 
tízezer teherkocsit és több ezzr 
sz.emél11kocsit sem misiteUek: 
meg. Haso11ló sors éfie a villa
mosvontatástí uépállományt, 
valamint a műhelyeket, gyára
kat is. 

A h<\ború után több mint 
1000 km új rasútL•onalat épí
tettünk. 846 kilométert pedig 
t'illamositottunk. A vágányh.á
lózatnak c&a.knem 35 százalé
kát kicserélWk net,h-tírJusú sí• 
nl'kkel és kitérőkkel. A főeo
nalaknak mintegy 60 százalé-

A hatod ik 

lengyel vasutasnapra 
Írta : Jerzy Pawlak, a „Sygnaly" e. lap munkat6rsa 

kát láttuk et új alépítmény
nyel. Nagy fejlődést értünk el 
a mozdonyok és a -z:astíti ko
csik modernizálásában. Sok fií.
tőházat elláttunk modem be
rendezéssel. Ki1pitettük, ko,·
szerűsítettük az átrakó be
rendezéseket. a határállomáso
kon. NaglJ fejlőd.és tapasztal
ható a javítómuhelyek és gyá
rak felszerelésében. 

A jelen 

l�épzésének kiterjesztését. 
'I'öbb mint 200 OOO dol,gozónk 
ta.nult különböző tanfolyamo
kon. Az általános és az üzemelc 
mellett müködő iskolákban 
11 OOO ipart dolgozót képez
túnk ki. A jelenle11 működő 10 
műszaki iskolában 8000 techni
kus nyert szakmai képzést. 

Nagyjelentőségű változások 
történtek a munka- és a szo
ciális körülmények javítá.E.át, 
-i:alamint a vasutas családok 
orvosi ellátását illetően is. A 

A hatodik vasutasnapra k!- háború előtt az orvos>i ellátás 
magasló el'edményekkel ké- csak az á1landó a.!kalma.zottakszültünk. Jelenleg a koqsifor- ra terjedt ki. Jelenleg mincLen dv!ó idő kb. 3 rutpos. A kocsik vasúti alkalmazott és családja átlagos te,helése 1931-hez vi- élvezi. A vasutas kór1ulza.k szá_ s:wnyítva több mint 3 ton1},(Íval ma 4-ről 8-ra., a ,szanatóriuemell:edett. A gőzmozdonyok moké 3-ról 18-ra emelekdett. r..ipi futása a teherforgalom- Sokszorosára nőtt a kórh.á.ziban. 48 km-rel. a személyfor- é• a szanatóriumi férőhelyek galomba1i pedig 121 km-rel száma. hcssza.bb, mint a háború előtt. Érdemes említést tenni a 

Nagy s:erep; van ebben a számos orvosi és szakorvosi 
verse11ymozgalomn.ak, amely a rendelőről. gyógyszertárakról, 
párt vezetésére! és o szakszer- bölcsődékről, óvodákról, ü;zemi 
vezeti aktívák segítségével étkezdékről. 
bontakozott ki. 1958-ba.n a családi üdülést 

Az elmúlt időszak nemcsak több mint 11 OOO dolgozó és 
a. fokozott feladatoknak, ha„ 25 OOO családtag élvezte. Az cil
nem a va.sút alapvető átszerve- !ami üdülőkben tomlbbi 17 OOO 
zésének időszaka. is volt. Gya- vasutas üdült. A nváti táborok 
,korlatilag megvalósul• a dol- számának á llandó nö-velésével 
gozók leaszélesebb rétegének ·nyaranta a vasutas gyennekek 
bevonás-a e, munka gazdaságos l4 százaléka t.áborozhat. A 
teroezésébe és irri nyításába. Ez gyengén fejlett gyennekek a 
sziikségessé tette a i:a.suta.sok vasu°ta8 üdülőházakban ,,._ az 

• 

is'ko'ai tanítás megszakítása 
nélkül - Itat hétig tartózkod
hatnak gondos felilgyelet mel
lett, A vasutas dolgozól� árvái 
minden igényt 1,ielégítő ellá
tásban részesülnek a Wolszty
ni nevelőintézetben. 

A vasutasok reálbére átla.g 
í:4.6 százalékkal emelkedett. A 
hűségjutalom az évi alapfize
tés 20 százalékát teszi ki a 
tnozdonyvezetőknél, 1 O száza
lékát a többi dolgozól..'M.l. 

Amikor számotadunk a -i:as
utasok életéről, munkájáról, 
t1em szabad megfeledl,ezni a 
s::.akszervezet működéséről 
sem. A szak.szervezet tecé
lcenyséyének legutóbbi éveit a 
fokozatos decentrali:u'ilás, az 
alapszeri;ezetek önállóságának 
kiterjesz•ése. a s-::akszervezeti 
demokrácia és a demokratikus 
centralizmus elvének megerő
si.tése jellemzi. Az alapszerve
zeteket jórészt csomóponton
ként hoztuk létre. Ezenkívül 
kialakitottuk !!. nyugdíja.sok te
rületi szerveit. 

A szak.szervezet természete-< 
s-en a v11rsen11mozgalom fej
lesztéséve1 is behatóan foglal
kozik. Ez különösen a III. párt
kongresszust, a Lengyel Nép
köztársa.sá.Q fennállásának H. 
hfard:ulóját és a i•asutasnapot 
megelöző iMben járt nagy 
eredménnyel, 

A szakszervezet eredményei 
kozé számítandó, 11 kulturáli9, 
n{;pművelő tevékenység tere
bcilyesedése. Több mint 15Z ál
landó könyvtár és 500 letéti 
könyvtár mtiködik félmillió 
kötettel. 

Jelenle11 több mint 250 ,.,;ú.
kedvelő együttesünk van, tíz
szer annyi, mint 1938-ban. 200 

függetlenített kultúrvezető mű
ködik, akik a műkedvelő moz
galmon és a könyvtármunká.n 
kívül felolva.sásoka.t, szórakoz
tutó előadásokat. továbbképzo 
tanfolyamolcat, stb. rendeznek. 
Az utóbi néhány év alatt 28 
szakszervezeti • mozit Tendez
tilnk be. · 

Na.gy sikere var. a va.S1Utasok 
között a turisztikának. A szak
szervezet anyagi segítségével 4 
Közlekedésügyi Minisztérium 
Uilönleges kocsikat bocsát 11 
turisztikát kedvelők -r.endelke
zésére. 1958-ban a vasutasok 
800 kirándulást rendeztek 
35 OOO részvevővel. 

A jövő 
A felsorolt számok. a.da.tok 

némi lcépet nyújtanak a le"ll
gyel vasutasok munkájáról. A 
jövőről annyit, hogy minden 
eddiginél nttgyobb · feladatok 
várnak reánk. A III. pártkono· 
1·esszus határozata. szerint ez 
ipari termelést 80 százaléTckal, 
a mezőgazdasági ' termelést 30 
százalékka.z kell emelni: 4 mii• 
lió lakószobát építünk. 

Ez a. va.súti szállítások <!!mel• 
kedéiiét is ma:gáV!ll hozza,. Az 
előzetes. ailatoli usrtnt a .  1WT
mál nyomtávú vonalakon áz 
1958 évi 928 millió utas és 2311 
millió ton.rr,a. áruval szemben 
1965-ben 965 millió utas és ZB3 
millió ton:na árut kell S?állft.a
nunk. 

A · fe!<zdato1c tehát növekelf• 
nek. · Dolgozóink, azimban. min· 
den.t megteszne7'. hOf11I a hit
éves tero ma.gávo.t ragadó cé!
kitűzésett teljesítsék. hiBze'/1. 
nem kis mértékben ettől füOO 
a szocializmus épftésének meo
gyorsulá.sa hazánkban. 



' . Yasút;p ' 
... �.� �t 

vaspi]yán. A DIIP már maga- zonyította a könyvtánig állítá◄ 

�·�s� i�r:n� �o 

dek, SZ4b6 Lajoa, Bognci1' lmre 
munkások is. 

tén„ Kapk�"it. fejét a vonat- B4livai Anctl41�Ái!tkár -
a� az utas. Nem tud)a, aki k6zben el611;-8}t a 
mit ná:een� , takultkék per- könwtároa ée aa éPiliNveaető, 
mettt:J ollÍzórt szöf6tevelek alól mintha &szebea6ltek volna, 
kandikáló szőlőfürtöket, vagy hangszórót kémek a koc8ikba. 
a· dám.perek. a földl!Yaluk és - Nehnen hallltnfk Pestig 
a markológépek nagy munká- ez o kérelem - teezt hozzá 
ját. Bányai elvtárs. - Sojnoa. a 

, Elindultunk a m4sik körlet 
felé. Ez �r a stabil kátaJak 
birddaltn11, Jól felazere!t orvosi Pipa Ftb. rendelőt és bti�t látunk. Az 1adány Fl.b. F., Kcaa Imréné u-. m. enenar 
épületek között a parkszerű ,·ez. Debrecen, Tóth J;,tbúel Int. ,-, F.. Vida 
udvar, tele virággal. Itt mM �-üs��'1.;'i:'l,; T��t -;fi: :::av. 

f
�=.!.,�:!..1��:'.t

e
p/p'; tsúfoltabban laknak a do!go- fi,n„ 1. Bata! János m. ellenur a,mu„1 m. ffflnt. veaprém Pft, zók. De-l>recen Fth. Fön. ,  Lózár Ber- J'&!., Solti József sz•rz. Uz. dolg. 

Akad néhány rendetlen em- ta!an csap. vez. el6mun:,;1s Zá- 'Utae�tó OV„ Lalilll: Dénea m. 
ber Is. aki nem becsüli r. tisz- hony, Kovács lllárton v. pálya- ��
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István Int. 

- Nawkáta !  kU!tja a munka"'hákkal t1 k:I "4ff a 
jecyvizsgá!ó, Lesz:.munk és I dolgozók Mm kai>:llik me11 ide
irány a pálvaépftók otthona. A 1ében. 

me.st. Debrecen Déli Pít._ Főn., .u._.. - - vö18YI Jlinoll � taságot. De a kultúrterem Itt Kovács Janos m. relilgyelo Deb- Balill J(Jzset v. 11zakmeat. Szalll- 1# lfJ 
is példás .A falak faliújsággal ,  recen tszakl Plt. Főn., cseh Fe- iaervezeU Közf.'.nt, Beesel IstvAn :!.':;1m.' Ml� 

�ullisl épületeket és a két Ugyanezt panaszolJik az Xp. sorban felállított borsózöld lak- 1 150 kocsi lakói. vaa, BC!fletan:va-kocslkat a Budapesti 
Bpftésl Fónökaég nagykátai 
épftésvezető&ége, a kocsikat az 
I-es számú mozgók lakják. 

k!J>«;k�el. oktató , szö�·e��kkel ! ��it� 
f
�f!i

u
fii_ s:t'o1f.dl 1

fijsz�::i: 
1 
ri'o=�� 1�fti

8�':"fa;JieJ'Yi: zes Ger,ely T. 

dísz1tve. Televlzlo, rad10 és I uldl Mihály v. blokkmest. Sze- cv„ C�g,"'11 Sán�r v. távlráaz TB. F. F., Tlma László m. 
könyvtár biztosítja a szórako- g,d TB. F. F. dr. ürmös Jó-

, 
Debrecen, Hon"álh József ln!. agy. Celld!Sm. J!:p. Főn„ Kör

zást. z ef t�micsos Su,sed Ig. ,YL Oszt , swmbathely, Jli.vor Gyula m. mend1 Lajos föint. Tapolca ,u., 

Lássuk, hogy él lakásától, 
övéitől távol több száz vasutas 
pá!yaepítő. Nem kell nagy sza
vakat kitalálni. csavarni és szí
JtC!Zíli a mondatokat; csak azt 
kell leírni, amit a szem lát. 

�!ézes Pál v. fóell. 8".<éscs:iba fe!0gy. Miskolc Fth. Fl!n., Rél<1s1 Bokó· Károly m. tan. Dunakeszi 
r ~t"'t maso• lo' e'J"jelio•r ·s2.ertár, Katona Gábor rólnt. Bé- Ist,·án fir,ocslv. Hatvan Fth. Fl!n„ J1. UV., Gerfely Sándor v. főel-a.u .,. ké.scsaba. Prókai András lr. vez. sza,bó Lajos ellenőr Székes:el1ér• 1enör Bp. Déli pu .. Balogh Gyula 

szeg:?di Ig. tt. oszt.,_ .�b1·alutin vú!', Sz.idoczki bitván int. V.asuta- v. kOC6irend. R..'\.kosrend. pu., no
-Oresek a Hobik. még mun- kalandos Ki'leni-fiú pihen a 1n. LS,dn römozd. ruto szeged sók Szakszerv. TB. Budapeti!, bf Andrés f<lmunkavez. Bp„ Ke-

kaidő van A csendbe k f • 1· 1 . . 
1 

Fth. Fő!l., Bék� l6tván m. Int. Szlktszai Józ.jef m- ellenőr Nyfr- Jeti Műsz. Kocsi.szolg. Főn„ Zsl-. · n csa r.1ssen rnoso t as�ta on • . �·_aria Békéscsab� Prt. Főn., Kiss Iat- egyhá.<-1 Fth. Főn. G. v., UglyaJ ras Károlv n. vez. fl!cnenör !lp. egy err,tert találunk elmerül- vissza a munkábol olvasoiat. . ,·aa m. ro:nt. Szeged Fth; Fit'-� Sándor ftilnt. vaautasott IIU1k• Keleti MOsz. Koeslu,olJ. Fört., ve önmaga dolgában. József A kultúrterem előtt Ko·vcics Hoc,·ath J6';5er ".
:_ 

szn��:;::,t. 
lm;., szerv. TB. Miskolc, varga Jó:zsef Kármán Tstvi!n vez. f<5ellen6r Bp. 

Istvánnak hívják. ő az éjjeliőr, János la�tanyaőr?e _akadtun�. t��:;;:�aé�n��n
. ��0•d'me,ö�·ásárhel_Y i?tlszt szomba'lhely Kullúrotthon. Keleti vm. Fenntart. F6n„ szt

Pihenő után kottát másol. Elót- Kulturális életukrol vele is Pft. Fön.. Major Kálman fó!e1- Nemeth Ferenc Mint. T. F. F. lád! István , . .,,,_ főellenőr Bp. K,-. 
te egy Kodál11-n6ta, és a maga váltunk néhány s · t  il , S?a•eái l g  szem. és Mtlo., Budapest. Amb"US J.stván tntéz6 Jeti vm. Fenn!ort. Főn„ Velkei 
készítette kott.afüzetbe hang- 8,. . �-�d- 'h „ p�1 �··ondl � t,aj06 int. Simontornya, l{Pl\.f I ·2. Szal<o . . .  JaikUs István Tlbor fómunkavez. Bp. Keleti pu. 

wt'u}t • tth ki • b ... JnOS, an.u 11e any ·� 1 - ,.• ás munkllmest. KP�I 1 !!. Sza.iko., AUomá.srőn .• H3jas Dez.&ó v. fö,. 
A uro OD · csmy en jegyeket rajzol. Látszik, hogy olyan do!qozónk. al;i méa nem szók�1 Caboi" . csap. v. ";,�mu,.�. Ba,.fai Ltizló m. rö!nt. KPM n. ellenőr Bp. Kelet! Vili. Fenntart. 

gyakorlata van benne, mert ismeri a betilvetést. De van11.a1c fo�"'�-á��. 
A
m•.

0 -!'':'óe1r.""s.:;.; Fth: s,a:,o .. . H--�enda i;:ere:1c Int. ':'ll- Fón„ Baki Lajos V. fóel:er.ör 
Dyenkor még kihalt a tábor. formás vonalba kanyarodnak oluanok _ közfük én is -, Főn Pu,·ti'! L:!szlóné fótlezt la:nosfei5o,_ez. E:p1tts,;ez.. Szilcs ���lf�ór�. K!í�1�

á:üs�.'�;,: Az SZB-titkár és a párttitkár , ceruzája· alól a vlolinkulcsok. a/kik m�a szerem én!\: szerezni a p,,;; Ig. Számviteli Fon .• Kallós ileméI Jiint. ,:,a-:\11{ •-ic:�;1\07• cslszolg. F.Sn., Bazslk An<iráa f3-fl ki�n van
,
� munka. mez�j�n. 1 - A xilofon a fó �nasze• nuolc általános i&kolát. A moz- Ferenc munl!:� Pécs szertáriőn„ s;:�;.. ��h ·A0';,,, '

f.nt. KPM munkavez. Bp. Keleti pu. Allo
A frissen n.ia�lt k:lc•ik: kozott 

I 
rem, �e _a furul11ához u értek góknál _ mutat a másik kör- l\;edg�

.
·éSJ_ Ist, án c,;ap. '· �lom. T Fökilnyv. Tó\h Ferencné lr. másfön., csepeli József ve,,. Iö

,alakkal_ <1:on7olt a tala1. Két- :a11 1..--icftt -::.mondja dedls mo- let �elé - azintén 20-25 em- �;r:��fl':[�fö;,��,/��-.K;;0;�ir vez. VBO, dr. P�thea nn�e 11. tit- ;:��!� ,:;1_'��l��un�;;,�te!
á
;;� e>ldalt virago.<, . · ollyal. 8 koz� �gcsavar- ber 1eltntkezett továbbtanulás- nh. rón .• l\Iágori István !nt. P�- ká: KPM ___ I 3· S--'lko. ö"· Knézl KeleU Fútl!lraz Főn.. M!skolczl Elsőnek az etteremnek is "�la állába csungő harcsa- ra. R�él;ü.k, hamarosan jön cs! Ig. _m. Oszt .. Bánkl György �:°"...:;trrf�{�ke�yu�

v
fi!;;<:· iii,� István m. v. fömunkamester Bp. használt kultúrkOCliiba néztünk ,1uszát. a tanar ú meain.dul az esti L�Jos foe11. Dombóvár Flh. Főn., 1 3  sz ko Hovány �la felilgy Keleti Fűtőház Fön., Nagy Pál 

be. Világoskék viaszos vá5zon- Egy másik szobában Jack I iakola. Balá:s Gyula főlnt; Kaposvár áll„ v�tg�p� Technikum Vln: v. f6mutrl.tamester Bp. Keleti pu. 
llal terített asztalokon virágok. London „.tnekló kutvli''-;a a Cercely lóuet Bárány Lá.szló !nt. Dombóvár '€i;,. cze László fóblol!:kmes:. Mls:w1c Allomásfőnö�. Mezőfi Dezső v. 
A kocsi egyik végében jókora 

• Fón., Segesc:JI József m. el!enor TB. F. F., Ol&h Laj06 .c0Uazt Mis- íűellenór Bp. Kel-etj pu. Allomás-
L"--- kré ------------------- I{aposvár Pft., Ban� IslvAn távlr- kolc Tl.szai pu„ Tlf'pá,;c Jár.os !6- fo5n!Sl<llég, Id. Hajdu Jakab v. f,5-
......, • .,ze ny áll alaJ)OSan tiamest. Pécs TB. F, F., SvaJ- kocsi�end. lll!skolc Gömöri pu., ellenőr Bp. Keleú pu. Allomáe-
megpakolva. A kocsi másik vé- · esik János főmunl:amest. Siófok, SZécs! o-,z.só állomáselö!J. Di66- ídn!Skség, dr. Loarum Lehel on·. 
lében egy televíziós készülék Búc,ú a non.Liki olthonto' l Biró István ellenőr Nagyhari.ány, gyór vasgyár, Kozma 1"tvá!l fő- tan. KAV K!]l'há7., Lugosi Jáztsef 
látható. Az oldalfalakon Marx, 'Y"'' SZ.Obó Károly m. munkames!. kocslrend. Diósgyőr Vasgyár, !lltlszt s:eg"'1, Elek György f6-

Szombal.bely Ftti. Fon., Novák Horváth IL Károly kez. munká& t.16zt MAV Tlsztkép?.11 Int., va:·p Enoe!s és Lenin képek, majd A S�lnoki J'iirmGjavitó nap- nyakkendővel ajándékozta meg Ist\·'án tö!nt. szombat.helyi Pft. Berente . Szén pu., Szebenyi Im- z.11mond m. fóelle:1ör BJ>. NYU· edébb egy „Termelés és az lmt- kö . tth ának ó áj néD a távozó _gyermekeket. Főn„ Pál De?<6 munkamest. Vár- re kOCB1rend. Berente Szé:, pu .. 
, 

gau Músz. Kocsiszolg. Fón., B� 
hr" cfmú fényképes hirdet-

zi O on r a óra palot:,. Bordohányl Józ,ef fö- Orosz József munkáa .Ml6kolc da Dániel fóint. B;,. Keleti ""·· 
IDéoy �tat és emlék.eztet a húsz percet m1,1tatott, amikor Csemor lánCM / noozd. ,e,. Szomb>th�ly Fth. Fth., Krajnyák István kez. mun- j Bodor Ferenc m. ellen6r Székea-
lcrarrlJ)ácsra. a verejtékcsaló az otthon kill lakói közül har- Szolnok. Fő�.. 1� István f(hoostrend. ká& DlóeWY6r P.l't. F6n., Pol!Jk fehérrár P1t. Fön. 
kubikow talidra és a kéz.ifú- minca11 meleg iinnel)lés köz-
tótra, aínfűrés:zekre. ben búcsút vettek az ottmara

- Múaoros napokon caordul- dottaktóL 
tio teli a kocBi - mondja egy 

· borostás képű munkás, akit Az ünnepi díszbe attötött te-
!'ista bácsinak szólít az a né- remben, szülők kíséretében. ki- . 

• A fehérvári öregdiákok között 
hiny dolgozó. aki!c közben kö- pirult arcú kiSJ>aitások mv- Megkezdődött. A vidám gyer-
rénk &ereglettek. Aztán Pista 

I 
hez szóló meleg szavakkal és meksereg újra bevo�_ult az i_s

bicai bemutatta E z  ügyes. fel- virágcsokrokkal fejezték ki kö- k_olákb&. De mellettuk _a szu
hajtbató asztal4;1kat. mel_yekkel 1 ,zönetüket azért a fáradságos l�k, a felnőttek t_lzezre, 1s hoz
a ' kOCSi' ablakait takarjak : be munkáért, amelyben a nar>köi! • 

zalátnak - a  tovll�btafllllá�hoz. 

már négy izyermek apja, tehát 
a gondból ma is jócskán ki
jut neki. A jövő reménytkeltó 
ígérete. benne is megérlelte az 
.elhatározást a tanulásra. 

kes aktivistát. szakszervezeti 
bizalmit lehetne felsorolni, 
akik szinte mindenkihez elvit• 
ték .a felhívást :  tanulni ! Ka.tó 
János a kazánműhelyből öt bi• 

korai-",MIR!..<> ,vegy · teleYlztólt th' · " J,U-> n , .  -"�-..:_,r..:i.N, _  A szakszervezet köZJ)ont1 �eze-
adás alkalmával. �t on <10lit0zoi --•- tőségqie� felhívására � vas-

N�héye�?, -:-• mQn�ja -. 
ki&!;é mmtha szegyellené, h 

lmitá:i._sával. Sziuetvdri János 
és még IÍArom mi'.thelyblzcttsági 
tdf, S�vez Kli'ro!11 a TMK A laktanya-kocsikban is péld.- a rend. Szfnes linóleum 

Védi a , padlót. Állandó !olyó
'V� a mosdómedencékben. A 
konyhában csillogó, virágos 
túzhelv. asztal • .;,zékek és s:zek
rények. 

- Ha. 16zéshez bem,tijtana1i 
- magyarázza Szücs Lász!ó 
építésveiető -. melea t'lz fo
hlik 4 kézmosó-medencébe. 

60-80 köDyY 
forog közkézen 

A hat .. �hannynl felszerelt 
fürdőkocsi (s mev.kapó látvány. 
A% f'ltfik kocsiba•1 Móricz Zsi11-
MO!ld „Elb.iazél,'sek'', a má
sikban az , őserdő fia" című 
könyvet találtuk az asztalon. 

oket. utasok ezrei jelentke,.tek, hog,· 
Naa -voli az öröm. amikor ki hús�-. ki �a1-mlncé,·i kény

útravalóul a szakszervezeti bi- szerszune� után folytassa ta

zottság aiánd6kaként egyforma nulmányait . • 
· k I tá k k rült k' pa •t • _ A rzékesfehervarl csomópon-18 o a s a e a is . 1 � ·

, 
fon a párt. a szakszervézet és sok hátára. A azakácsnérnk a szakszolgálat ,:c:zetói. aktívái 

sem maradtak le. él el!Y-e&Y I már hónaJ>Ok óta munkálkod
szalámiva1 fűszerezett zsemlé- nak az oktatási év sikeres elő
vel és hűsítő italla:l kedvesked- készítésén. Az eredmény nem 
tek. is maradt el. 

Az ünne:�és nem akart vé- Az állomáson a mühelybi-

gére érni. E&.vik-máslk gyer- zottsá,tok tagjai. a bizalmiuk 
felkeresték azokat a dolgozü

mek klinn-ivel fejezte ki, hogy kat. akik még nem végezték el 
milyen nehéz megválni a ne- az általános iskola 8. osztályát. 
velőktől. paj::ásoktól és az ott• Az állomáson :1s1 ilyen dol
hontól. Ujabb meglepetés kö- aozót találtak. Közülük nyolc
vetk.tt, ar�i mqdobogta.tta j van:m jelent�e?t�k_ tov���ta: 
a piciny sz,veket. Ozemunk nulasra. Kozottük_ talál1uk 
KISZ-szen·Hete kék színű T�'1;Pler Béldt. s barom biza�-

m1 társát. de a „tanulók" ko-
zött lesz a 45 éves Szilá1111i Mi

most kell t.inulnia. De hogy a 

Epítészeti kiállítás 

hál11 is. aki a VI. osztályban 
folytatja a réHn félbeszakadt 
tanulást. 

tanulásról. meg_ a családrql fo. 

l 

mdhélybiz.ottlij6nak fflldra is 
lyik a szó. felcsillan a szeme " könyvet :fog ibaJd eaténk'ént. 
megjegyzi: Jancsival, a fiam- 140 név kívmiko:ma felsoro
mal tanulunk. Majd „ünk Jásra akik elhatározták. hOIY 
egymásnak. élnek a lehe�gel. hozzá-

a Vasúti· Fóosztály kultúrtermében 
!rdekes kiállítás nyílt uep

tember 2-án a Vasúti Főosztály 
lrultúrtermében. A kiállításon 
1 _»aúti magasépítés távlati 
�"l!it mutatták be rajzokban, 
lÍlakettekben. 

Helyet kapott a kiállításon az 
lsaakt Járműjavító távlati 
épíi.zetl terve. A munkálatok 
23 millió forint ráfordltással 
Jl!6r a:,; Idén megkezdődtek. A 
teljes kivitelezés után 8 új sze
rel6csarnokkal és egy modern 
� gazdagodik a mű. 

hely'. J;;pftenek ezenkívül or
vosi rendelőt, fürd6t, .,feke� 
fehér" öltözőket. 

A fényképek többek közötta 
debreceni pályMUIVár monu
mentális csamokának építke
zéseiről is beszámolnak. 

A kiállítás méltóképpen fe
jezte ki a vasút hatalmas épí

tészeti tevékenys6gét. Jh-demés 
megemlíteni ,  ho&Y a felazaba· 
dulás óta 1 mi!Jió lé1iköbméter 
épületet emeltek a vuúto�. 

Neliér lesr, 
de menni fOtf• · • 

A fút/Jházban sok a nehézség 
- mondja Hereszn11ei elv
társ. a szakszervezeti bizottság 
titkára -. még ma is hosszú 
a távollét. Pedig. h,i a moz
dony- és a forgalmi menet!rá
nyítók jobban sze1·veznék a 
fordulókat, megszünte�nék a 
felNleiies ácsorgást. jelentősen 

Nem mondta ki. de m-ezni le- kezdenek a tanullisboz. . KI ál
hetett: ha nehezen is, de . . . modhatott 1,·olna közl11ük 25-
mennl fog. Nem négyen ez. 
Nagyobb talán. ha valaki nel1l 
él a lehetőséggel. 

lehetne csökkenteni a távojléti A II. és III. pál11ame1t,ri 
időt . .Jobb eredményt érrlénk szakaszon tizennyolcan akar
el a J«>lltresszusi versenyben, nak tanulni. Nemcsak akar
több ttic5 jutna a tanulásra is. nak. hanem e,;ész biztos ered-

Azért a tanulásban a mi do!- ményesen be is fejezik, amire 
,:o:zólnk sem maradnak te. Ed- vállalkoztak. Az első napok
dig negyvaaen jelentkeztek az ban persze lehet. hogy nehe
általános �skola különböző osz- zebb Jes.-i: a cel'l.l7.a, mint a 
t41ya!ba. krampács. de a bor.szú téli es-

A azovjet fóv&roa ka.zanvi 
pálua.udvarcin átadták ,-ende!
tet�duk a •111So7c jobb tiljé-
koztatáaát szo!acitd televízi61 
berffldezéBt. A bemondó o te• 
lanziós kél,ZilUk ,egftaégéi,el 
látja, líóótl mi törlmik a J)ffo
nokoft: tlfilt1tn i,onatok érlcez-

Fóként a \ru. és VIII. osz- · téken hozzászoknak. megszere
tá!Yba jelentkeetek sokan. Hu! tik. me11kedvelik. hiazen els6-
mir Lfl:lo.s mozdonyvezető há- sorban mairuk látják hasznAt. 
roin gyermeke mellett fog a A szertáriak közül eddlg ti- tlelc:, ho«t1111, ffldcslm1Jc • sze
tahuláshoz. A továbbtanulók zenketten léptek a t.µiUlók so- relvl1111ek. Mfncfeltr6? fdeJlbffl. 
Jdjzött találunk klleoc blzalMit, rába. rlidi6fl kffe&úfll UJikolt4t;a 
Jtcwlict FUNnc �6dkezelöt /..s A ;cirm1l;av{t6ban tervek. 
Koml6ri Andróa fűtőt, akik számok. a dolgozók Iskolai vég- az ·uta6�t. k&H � 
mindketten mGhelybiiottá&i zettségét Jelz6 klmutatáok so- Ji� laóQII lrol Nft -o � 
tairok. rakoznak 8aetttacff GVU{a. �- --A-Mit. JL.1 _ _. .. • ...,__....,._ 

Eomlód Andrá,, m4r közel tilrfelelős, autaláll. la esak 
i,v,-. npo _........ ...... ....... 

Jár a nl!IO'Veiihez. A megélhe- rideg aámoknak tünnek. de merc ""· 
tés nehézséget mé;i: 1932-ben möl{öttük szinte kifogyhatatlan A felnfzi6a hNtldelld o 
eluólft.ották a,: Iskolától Azóta felv!Já2osftó szó, bátoritú reJ• ---"t hoeszű. Idő múÍt d. Arrira a lik. UJt,drt JÓZMf technikus. -� _,. 
11>nd és a bábord P,&te ver- H4'tce11 J#a(att rm'.lveae� Ho- mo&i� PNtc#Olo4laUMk 

aenave rilte a �� Ma �,z Jciao, éa ki wcUa Mny lel- � _,,.1tilc tel. 

30 évvel ezelőtt arról, bOIY a& 
ir:gyenes tanuláson túl. kérik 
is őket, hoJtV pótolják. amit 
annak idején kénytelenek \'ol
tak elmulasztani • 

li:desapák. édesanyák. nagy
apák tanulnak majd együtt. 
Kadtlár Alfréd már 51 éves. 
mégis úgy döntött, h� ó Is 
l>eéll a sorba. Gtetai Lllsz!óni 
kenőpöirna-varró sem ma kezd
te az életet. Jól Ismeri a két 

·rend különbségét. Az újlian. 
amióta módja nyllt. mindig ta
nul. Rendszeresen hallgatta a 
munkásakadémia előadásait. a 
történelmit és a földrajzit eio,
:>Tánt. Egyesek szerint poli tl
kusnak is beillik. ÉS valóban 
az. méghozzá a javából. Négy
Rrei.mekes családanya, s egy
ben általános iskolai tanuló. 
Majorné két gyenne1'e mellett 
tanul majd a télen. 

Szinte forrong a fehérvári 
csomópant vasutassága. Ahol 
két-három ember találkozik. a 
munka mellett. a tanulásról is 
szó esik. Ellvesek egy-egy név 
hallatára elcsodálkoznak: hát 
az is . • . Közben a ·jelentkezők 
�zárna egyre nő. S azok teszik 
leitiobban. akik nem csodálkoz
nak. hanem hozzákezdenek a 
tanuláshoz. A csodálkozók 
majd látha tják. hol!Y a tettek 
emberei dé.ntöttek helyesen. 

Kovács lánoa 

Pál,-íizafl fe„fm 
„fárlaféaek 
_.....,._ 

A Közlekedés- és Közleke
désépítéstudomáoyi Eayesület 
Vasúti SZBlrl>sztálya é\Ul hit-, 
detétt „A r,6zf.lzemt'l ffJt6h4::a1c 
étalakitciaa dfeselitumTe'i té
májú pályázat beküldéal ha
táridejét 1859. december l•re, 
a pályázatok elbfrálásának ha
tárldelft ; 1860. március- l-re 
módoiútotta. 

A HIVATALOS WlQL 



S,egedl Arpád elöadó bűvész, a Nyugati palyaudvar dolgozója gyak
ran ellátogat az �jeli Szanatóriumba, hogy szórakoztató mfisorávat 
kellemes estét szerezzen a beutaltaknak. Képünkön a búvésztudo-

mányba lgyeksz.ik bevezetni két érdekllidöt. 
(Sándor Tivadar felv.) 

Szombaton délután az állomáson 

A rossz p,Ídra l.eült s csendben 
motozott q. kabátzsebében; 
ceruzát vett elő, számolt -
Hamú esett szit-'CLrjáró!. 

Számol,gatott, tervez,getett, 
- játszottak a nehéz kezek, 
füstöt fújt, és láttam: boldog; 
s a füst mögött elmosódott 

barna képe. S ami{/ néztem, 
följegyezte füzetében 
mennyit költött, mire kellett . • .  
Pista bátyám - észre sem vett . . .  

Fazekas 

ÜJ KÖNYVEK 

Lajos 

A Lengyel Egyesült Mun-
,
Meinck: Mano Polo kalandos 

káspárt III. Kongresszusa (Kos- ifjúsága (Móra} - Ambrus 
suth} - Betlen Oszkár: :t:let András: Gyergyó (Magvető) 
• halál földjén (Kossuth} - Palotai Boris: Válogatott téve
Harcy Bloom: Epizód (Kos- déseim (Szépirodalmi) - Lász
suth} - Peterhagen : A ldki- 16 �1:11a: Szi�veszter éjsza�ja 
ismeret lázadása (Zrínyi) - (Szepiroda)�1) . , _Jankovich 
Schuder: A boszorkány fia Ferenc: Teli szivarvany (Tán_ 
�ossuth) - Martin Kukucin: csics Könyvtár} (Táncsics) 
Ifjú évek (Szlovákiai Szépiro- Burnett: A titkos kert 1-2. kö

dalmi �iadó) - Pa Csin: Az tet (Ifjúsági Kiskönyvtár) (Mó
örök élet toTn,ya (Európa) ra) - Feuchtwanger: Capet öz
Wladyslaw Zambryckl : A mi vegye (Világirodalmi Kis
boldogasszonyunk (Európa) könyvtár) (Európa) Lev 
Gwyn Thomas : ősi vtigyak ko• Tolsztoj : Polikuska (Olcsó 
,r,édiája (Európa) Willi Könyvtár) (Szépirodalmi). 

Az 1959. évi 
vasutas teniszbajnokság végeredménye 

).z 19ö9. évi vasutas terusz-
�t- és egyéni bajnokságot 
Budapesten rendezte a 6Ulkszer
v-c2et sportosztálya. A bajnoksá
gon a BVSC, Szombathely, Kecs
kemét, Szeged, Szolnok, Sopron, 
Hódmezővásárhely ,és a Torek
vés 131 vasutas versenyzője vett 
reszt. 

A csa.patbajnoks-:\g végeredmé
nye: 1. BVSC, 2. Szombathely, 
3. Kecskemét. 

Az egyéni versenys:zámoklban 
az alább!a:Jc értek el helyezést: 

Férfi egyes: 1. Nemcslk Pál 
Kecskerr.ét, 2. Horváth Lá5zló 
Szombathely, 3. Veésérnyés La
jos Szeged és Szabados Zoltán 
S&ombathely. 

Férfi páros: 1. Horváth-Szab-3-
dos Szombathely, 2. Szele!-Szö• 
r.ényi Kec.s:k emét. 3. Vecsernyés
Széll és Dóc:2.y László-Dóczy Je
nö szeged. 

Nöi egyes: 1. Dobál Tiborné 
BVSC, 2. Jószal Klára Szolnok, 
s. Pados Erzsébet BVSC és Ben

kei Pálné Szolnok. 
Vegyes páros: 1. Szabado,._Do

bálné Szombathely-BVSC, 2. 
Hopp-Sándor BVSC, 3. Szélei
Kovácsné Kecskemét es Széll-
vecserny;,,;né szeged. . 

Oreg fiúk: 1. Dóczy László 

ba1!hely, 2. C6íkos szeged. 3. Csá
vás l6t.ván és Parlag Béla Kecs
keroot. 

Leány egyes: t. Szabó Eva 
Szombathely, 2. Jói.za! Klára Szbl
nok. 3. Márok 1!,:a S!ombathely 
é5 Kultsár Judit Sopron. 

Serdűl<i fiú egyes: 1. Orbai 

1959. SZEPTEMBER 1'7. 

# Iskolák, esti tanfolyamok 

a szakszervezeti aktívák oktatására 
A szakszervezetek XIX. 

kongresszusa határozata;nak 
végrehajtása. a megnövekedett 
feladatok ellátása megköveteli 
a szakszervezeti aktívák poli ti
kai és gazdasági ismereteinek 
állandó bővítését. A rendszeres 
oktatás megszervezését szük
ségessé teszi az a tény is, hogy 
az alapszervezeti választások 
során igen sok. a szakszerveze
ti munkában járatlan funkcio
nárius került a vezetőségekbe. 

Ezek figyelembe vételével 
hozta az elnökség a szakszer
vezeti aktívák oktatásáról szó
ló határgzatát. egyrészt bent
lakásos iskolák, másrészt az 
iskolán kívüli oktatás meg
szervezéséről. 

A kéthetes. Zamárdiban szer
vezett iskolára a nagyobb szol
gálati helyek szb-titkárait 
vonjuk be. A reszortfelelősök 
3-6 napas tanfolyamokon 
vesznek részt. A szakszervezet 
által s�ervezett iskolákon · túl 
az SZMT-k szervezésében sor
ra kerülő 3---4 hetes tanfolya
q1okra is irányítunk s:z.b-tit
károkat. 

A múhelybizottsági titk:irok 
és resZQrtfelelősök részére az 

Lakáscsere 

Miskolci egy flZ0ba összkom
fortos lakásomat elcserélném bu
dapesti haoon-lóért. bármelylk ke
rületben. Péter Pál, Miskolc, Der 
bó u. 3. sz. 

- Elcserélllém vasutas dolgozó
val Bp. VI., Baj,.a utca ;;;;. rv. 
sz. alatti 3,80x2,90 méretű, 1_7 fo
rin� bérű ' társbérleti szobámat 
nagyobb méretű, n,em M .\. v társ
bérleti szobára. Telefon: 11-95, 
220---660'66. Felek!. 

- Elcserélllém Bpest VIJ., Ma
jakovszkij utcában levő 1 szobás 
komfortos, I. emeleti. utcai. ház
tartási árammal ellátott MÁV-la
kásomat hasonló KIK-laká.sra. 
megégyezéssel. Telefon: 8--+ig 
318-190/1:lO-as mellék, vagy 22-53. 

- Elcserélném Bpest XIV. ke
rületben levő MAV 2 szcba ös<!Z
komfortos, gvilmölc.,-fás, kertes, 
gazdasági udvaros lakásomat 2 
db 1 szobisra va;y egy 1 szo
básra megállapodás sz::?rlnt. Tel . :  
206-894. Erdeklédnl: naponta 
8-10 vagy 18-20 óra között. 

Lá&ló Sopron. !. Szabó László 
Szeged, 3. Horvá.4h 1:-itvan da, Né-
meth .renö Szomba-thely. 

Serdülö leány egyes: 14 Szabó 
Eva Szombathely. 2.. Viz'k,elett Éva 

előző oktatási fotmáktól elté
rően területi bizottságonként 
megszervezzük a több előadás
sorozatból álló, ankétszerú to
vábbképzést. 

A központi vezetőség és a 
területi biz()ttságok választmá
nyi ·tagjai részére p01itikal és 
gazdasági kérdésekrő! előadá
sokat tartunk. a szervezési osz
tály ütemterve alapján. 
. Az esti tanfolyamok szerve
zése a területi lJizot�ágok fel
adata. Ezekre a tanfolyamokra 
azokat voníák be. akik a bent
lakásos iskolár.: nem vesznek 
i:észt. Általában azt az irány
el vet követjük, hogy minden 
szakszervezeti funkcionárius 
továbbképzésben részesüljön. 
Azok részére, akik megfelelő 
alapképzettséggel rendelkez
nek. 3--4 előadásból álló. ha
vonkénti e_zy.;;zeri egéstnap0s 
oktatást szervezünk, ahol az 
előadások után ankét formájá
ban vitatjük me_g a legjobb 
módszerek,�t. 

Kínai Népköztársaság 

Kína leghosszabb vasúti 
a�agútjánál - amely 4270 mé
teren a Loushan-hegységen ke
resztül vezet - a fúrómunká
kat 15 hónappal a határidő 
előtt befejezték. Az irányí
tást szovjet szakemberek se
gítették. 

VÖRÖS ZÁSZLÓ A HOLDON 
A szovjet tudomány megostromolta arz eget, s a győ

zelmes rakéta célbaérésével elkezdődött a hold meghó
dítása. -Vasárnap óta száz és százezer kilométerre a föld· 
tői, vörös zászló, s a Szovjetunió sarló-kalapácsos te-lséa-
jele hirdeti a holdon is a szovjet ember diadalát. 

Világtörténelmi dátummá vált 1959. szeptember 13-a. 
Este 22 óra 02 perckor teljesült az ember évezredes álma. 
Feltárult a kozmosz ezer és ezer titka. Az első emberkéz 
alkotta mű megjelent idegen égitesten. 

Az első emberkéz alkotta mű. A technika diadala. 
De egyben sokkal több is ennél! Új és minden eddi

ginél meggyőzőbb bizonyítéka annak, hogy a szocializ
mus milyen teljesítményekre teszi képessé a tudományt 
és a technikát, hogy az új világrend, a szocializmus, a, 
kommunizmus rendje az, amely az emberiség legmeré• 
szebb álmait valósítja meg. 

_,. Nagysikerii elöadást 1.artou 
a nógrádver6cei nemzetközi KISZ 
sátortáborban a szolnoki Ntö.ház 
Szocialista Kultúráért jelvénnyel 
kitüntetett táncegyüttese. Az elő
adást 3 ezren tekintették meg. 

- Ottagú bolgár békekilldött• 
ség érkezett augusztus 20-in Sze· 
gedre és találkozott az állomás 
dolgozóinak kUldöttségével. A 
vendégek nkgy naJ)Ot töltöttek a 
városban. 

- !\legJelent Horváth Károly 
főfelügyelő &szeállitásában a. 
„Kereskedelmi ismeretek„ cimü 
jegyzet az alapfokú anyagszer
kezelési tanfolyamok hallgatói 
részére. A jegyzet a v4sút1 áru
fuvarozás, a mérlegelés, a kár
megállapitás é,, a vlsszkeraset 
kérdéseivel 1'oglalk02lik. 

- Befejeződött az elsö közép• 

Pótfelajánlá�t tette.Ir •A p.árt• 
kongres„:z.us tiszteletére a Zala-
e.ierszegi Pályaienntartás! Fönök
ség fiatal.!;'1. újabb ezer folyó
méter vágany szabályozását ,,.al .. 
lalták. 

- A bécsújhelyi Ra.l< m(!,·ek 
üzemi dolgozói augusztus 1-én 
bensöséges ünnepség k.ieretében 
adták át a M�ayar Népköz.társa
ság számára )<észUlt .it,o. nyitott 
vasúti tehervagont. 

- Súl�os v�úti szerencsétlen• 
ség történt augusztus 27-én Jugo-, 
szláviá.ban. A Banja Luká.ról ln• 
duló gyonsvonat egy foly6"ska 
hídjára érve kisildott, a mozdony 
áttörte a korlátot és két személy• 
kocsival a folyóba zUhant. H-en 
meghaltak, 42-en megsérültek. 

* 
fokú anya.gszerkezelésl tanfolyam 

1 a MAV Tisztképző Intézetben. A 

- �1unkásakadémiát szervez a 
kiskw1hal.asi, a bé1réscsaba1, a 
szombathelyi, a k:.tposvári álla ... 
más, a MA V Utasellátó UV, a 
szombathelyi Járműjavító űv 
szakszervezeti bizottsága és a 
kecskeméti, szegedi, :nagykanizsai 
és a dombóvári kultúrotthon ve-
2.etösége. 

Auguszt_u_s 15-én befejezték hallgatók a szaktárgyakon kivül 
Peking VJ pál11audvarának megismerkedtek a fo"galml. ke

�pitését, amelyet_ feb�ár �- �=-
el

��k;�t"
1
;:1• �: en, kezdtek el epitem. A pa• rendezés! szolgála\ munkájával !s. 

lyaudvaT kapacitása napi 300 - uJftó- és képklállitást ren-
-i;onat. deztek Békéscsabán a forgalmi 

Az állomást a legcélszerűbb 
berendezésekkel látjtilc el. A 
csomagok futószalagon, jut
nak el a vasúti kocsikig. A 7 
peronhoz 4 hazai gyártmányú 
mozgólépcső vezet. Ezek na
ponta 24 OOO utast képesek 
szá!Ufani. Az egyes peronollc
hoz felüljárón jutnak el az 
utasók, míg a kijárat alaguta
kon történik. Egyéb műszaki 
megoldásokkal a pe1Gingi fő
pálya.udvar a világ egyik leg-
1.oTszerűbb ptilyaudr.ara. 

Kuba 

és kereskedelmi dolgozó.k. A ki
állítást három nap alatt több mint. 
5000 ember tekintette meg. 

- Ködombonnúvel dfszítlk: a 
győri vasútállomás indulási csar
nokának új homlokzatát. A 29 
darabból álló. 90 négyzetméteres 
dornbortnúvet - Kerényi Jenő 
Kossuth-díjas szobrászművész al
kotását - már ozerellk. 

_ A hatvani vasutas kultúrott
hont újjáépítik. Modern előadó
termet és szfnpa<lot létesítenek. 
Az épít.és költségei meghaladják 
a 200 OOO forintot. 

- A barcelonst g-yors augusz.
tus zHn :i\olores állomáson bele
szaladt egy tehervonatba.. A% ös�
szeütközésnek t halálos áldozata 
és .ao oebesültje volt. 

- Havonta 1! tudományos elO
adást szervez a székesfehérvári 
vasutasok müvelödési háza. Az 
elöadások �ét filmvetítés&el 
egybekötve tartják. 

- Nagy oi:kerrel ·adta el6 a 
•. Borjú0 c.ímú sz.inmüvet a ma
kói szinj átszó együttes. 

- Eredményesen patronálja a 
vasvári kultúrházat a Szombai. 

•helyi Jármüjavitó. 

�e&g
i 

!::::olt��
le

�; ���1J� 
A kocsikat a Pest lcöm3,·éki mun ... 
kásvo11atok kocsiállományának 
oövelé&ére fogják :ilelh&flmálnl. 

- Haza.érkezett klllföidi útjáról 
a debreceni Kodály-kórus. A Jár• 
müja\.itó pártbizottság.a, azaK-szer
\.·ezet.:t bizottsága es a vátlalat ,·e ... 
zeM,s.\ge a vonatnál Udvözölte a 
kórus tagjalt. 

Szombathely, 3. Széll É\'a Sze- 1 Jelenleg a Kubai Allamvasug
�S;6 

K
';!�

r
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f P�,;'�váth t-akhoz tartozó vasutak hossza 
Tibor Szom•b,thely. 2. Bogdano� 1 (egyvágányú) 5500 km-nyi. 
v1cn Endre Kecskemét. a. szele, 1 Ezelc a világ legrégibb vasút
::�;efecskemé( és Széll Laszlo 1•cnalai. mert például a Hava-

uttörö leány egyes: L Szabó n,a-Bejuca közötti szakaszt 

A szerkesztöseg üzeni 

Csizma.d-ili lrón Győr. Pél-
1 

zet mun�társa · köszönetét 
� és fegye!mezett maga-La['- fejezi ki, Cserháti Jó:..�ef Sze
tásáért Kovacs Zsuzsa, a Bu- ged, A vasúti kisvendéglők 
dapesti Vasúttervező Intá- létesítésével kapci,olatos le-Éva szomb�\.,1ely, '-1. Viztreletl 1838-ban helyezték üzembe. J!:va Sromba,tbely, 3. Széll Erzsé-

bet Szeged és Szelei Pirooka 
Kecskemét. , 

örvendet"" az utánpótlás nagy
számú indulása. Külön ki kell 
emelni Szabados Zoltán és Szabó 
Eva verseny:zők kiváló szereJ?lé· 
sét. aki·: 3.....3 ve.rsenysz.ámot 
nyertek. 

xaves JUlmdn 
szakfelügyelő 

80 esztendős tévedés 
Kevesen tudják, hagy a Nyugati ptilya-udL-ar műemlékké 

nyüványított épületének vasszerkezietét Eiffel fran�ia mérnök 
tervezte. De azt még kevesebben, hogy az indulási oldalbejá
rat mellett - jól elbujtatva - egy latin és egy magya szö
vegezésű időrágta márl)án,ytábla emlékeztet a régmúltra: 
építt€tőkre és építőkre. 

1877-ben készült el az épület. Magyarázzák a felséges, 
nagyságos és tekintetes nevek emlegetése közben az elfakult 
betii.k. Közlik azt is, hogy az épület (a mai) az 1842-oen épült 
legelső indóház helyén á!l. 

Hát itt vala.mi tévedés van. A legelső Pest-Vác gőz
üzemi vasútvonal építését ugyanis 1844 október 5-én kezd

ték meg és 1846 júlim 15-én adták át a forgalr;mnak a.z indó
ház;?JQ,l együtt. 

Jó volna kijavítani a 80 esztendős tévedést, s a megseb
zett táblákat olyan helyre rakni, ahol a magyarázatot kereső 
idegen, vag11 hazai érdeklődő rr.egtalá'.ja. 

- lyt -

velét illetékes helyr� továbbí
tottwk. Takács József Buda
pest. Kérelmére. az igazgató
ság 1959. VIII. 20-án a se
g-.élyt kiutalta. Verok Vilmos
né Szeged. Örömmel vettük 
tudomásul, hogy újból bekap
csolódik a levelezői munkába. 
Ifj. AnáTási Gyula Cegléd. 
Karcolatát nem találtuk köz• 
lésre alkalmasnak, de tová!bbi 
sikeres próbálkozást kívá
!llunk. Nagy László Budapest. 
Versét nem 'találtuk közlésre 
a1kalmasnak. Szegő Sándor 
Gyöngyös, Aranyos Ist·ván 
Sülysáp, Fenyős János Pusz
tavám, Bognár Károly Tapol• 
ca. Leveleiket illt,tékes helyre 
tonxbbítottuk. 

Ugróczky Mihály Buda-
pest, Bresnitz Vera Budapest. 
Leveleiket; köszönettel tudo
másul vettük, de helyszűke 
miatt közölni nem tudtuk. Szeged, 2. Dóczy Jenő Szeged, 3. 

Köves Kálmán BVSC és Co=ád 
Kálmán BVSC. 

Fiú egyes: 1. Szabados Sz.om-
A pécsi igazgatóság dombóvá-ri gépállomásának üzemi labda- = 0 0 0" 0 • = • • • • = 

rúgó-csapata. 

Üzemi körmérkőzések a Szolnoki Járműjavítóban 
A Szolnoki Já,rmújavító 

l 
ta.tt.á!k a csapatokat. A mér

dolgozói nemcsak a munká- közésen kemény és izgalmas 
ban, de a sportban is élen- játékot láttunk. Vége-red
járnak. LeLkesedéssel vesz- ményben 2:1 aránybatn a rx. 
nek részt a •küloolffizö pP?rt- osztály csapata győzött. Kü
reru:lezvényeken. · Külónösen lönösen Ozsvár, Buza, illet
nagy népszerűségnek örvend ve Pa.kai, Korom és Iván 
a futball és ezért a szakszer- játékával voltunk elégedet
vezeti bizottság elhatározta, 1lek. 
hogy ebben a sportágban kör- Hétfőn - a kiírásnak meg-
mérkőzéseket ír ki. felelően -, folytatódott a 

Szeptember 5-€n rendezték küzdelem. A technológiai osz
meg a IX. osztály és a mér- tály és a liL)Q\rság csapata 
legmúhely köz.ölti mé'rkőzést, mé'rkőzött és az elől>bi 4:1  
amit 200 lelkes szurkoló né- arányú győzelemmel hagyta 
zett végig. Megjel<ctntek a né- el a pályát. Jó játékot lát
zók soraiban az ör€gek is, a turuk Somogyvári, Kolláth, il
regi üzemi futl>allcsaták hő• letve Bó:ii, Maglódi és Pinté1· 
sei: Agai Gyula. Cselényi Er- sporttársaktóL 
nő Bulyá.Jti László és még so- Cseh Zoltán 
k� mások, akik lelkesen biz- Szolnoki Járműjavító. 

SPORTHÍREK 
A Záhonyi Vasutas Sport Club 

Természetjáró Szakosztályának 
vezetősége „Béke Kupa" vándor
serleget al.apitott. A záhonyi t.er
méazetjárók a sport adta leheta. 
,regek kihasz.nálása mellett azt a 
nemes célt tűzték maguk elé. 
hogy megismerressék az állomás 
Ifjúságát hazánk legszebb tájai· 
val, földrajzával, történelmi neve
zetességeivel, szoeialista vívmá
nyaival és új létesítményeivel. 

Célkitiízése!k megvalósltésához 
sok sikert kívánunk. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkesztő: Gu)yás Jánoo 

Felellls kiadó: Sza)>O Antal 
Szerkeszttlsé�: Budapest. VI.. 

Benczur u. 41. 
rerJeszti: a Néoszava Lapk!adé 

Vállalat. 
Budapest, vu_ Rákóczi dt G4. 

Szikra Laonyomda 

. EGYÜTTMŰKC5DÉS ? 

Mégiscsak disznóság! Félórával túllép
ték a. vágtinyzárt! 

..., Micsoda hang• 11z, kérem. S még ön be• 
szél a jó1>iszonyról? 

VA S U TA S  F E L E S É G  

- Az 6szi forgalomban vigyáznom ltell rá, 
!különben, aoha nem enné meg az ebédjét. 
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November 30-án kezdődik Lapzarta után : 

a Magyar Szocialis!a Munkáspárt VII. kongresszusa Kádár János elvtárs lálogalása 

A' ;;�r�� s71ct���� 
I eredmény�ink<:t vázolva közli, l az eddiginél nagyobb részt for

MSZf-IP Központi Bizott�g
. _ �ogy 

k;z ipan_ termel� 1938- dítsunk termelő beruházások-

a l'erencvárosi-pályaudvaron 

k h á • 
a 0z pest 19;,8-ra harom és ra Ezért a következő ötéves 

�!szu9
at 

k�i��le�i �:��i- ��ze�esére eri:elk�':_tt. �ejlö- j t��v időszakában 170-1 75 mii-
napirendjéről valamint KB ben' e ne1;1 kielégitö_ mérték- h'!r<f. forintot fordítunk beru-

. . . • 
. a a mezogazdaság 1s,. 1938- házasokra. másfélszer annyit, lran,el:1e1t a Part VII. kong- ho,1, viszonyítva mintegy 15 mint 1955--60-ban resszusara. százalékkaL · . 

:Mint ismeretes. pártunk VII. Elemzést ad az ellenforrada- _ f !�
rmelé

ke�
y

�
e

11 
37-40 

kongresszusa november 30-an lom előzményeiről. osztályjel-
s�zalékos emelesei:el teremt• 

úl össze. A kongresszus el • a !egéről ka· ól ll f _ r,<k mea _az alayot _ah_�oz, hogy 

Szeptember 30-án délután majd résztveU és felszólalt I Sándor József az JUSZl\lP 
l{ádár János elvtárs a Ma- a kongresszusi versenyról és Központi Bizottságának tarja. 
gyar Szocialista Munkáspárt az őszi forgalmi feladatokról a pártközpont osztályvezewje 
Központi Bizottságának elsö tanácskozó aktívaértekezleten. Németh József miniszterbe
titkára látogatást tett a Fe- Kíséretében volt Kossa Ist- lyettes, a MAV vezérl,tazgató
renc,·árosi pályaudvaron. Fel• ván közlekedés· és postaügyi ja, UorváLb János, a IX. ke
kerrste a szolg-álaU helyeket, j miniszter, az MSZMP Köz- rületl pártbizottság elsii tit-
elbeszélgeteU a dolgozókkal, ponti Bizottságának tagja, kára. 

.. . . .. e , 0 i.r .. ' az e en orra oz eg11 fore eso real3oredelmet K_ozpont
� 

Bi_zottság a kov�tke- dclom óta bekovetkeze!t válto- 1!165-ia 26-29 százalékkal nö-t� napuend1 pontokat teriesz- zásokról. eredményekról. velhessülc. A 15 éves lakás-. lpít.ési programunk megkezdé-1. A_ _ll.fagy�r Szocialista Megállapítja, hogy bővült a scvel a második ötéves terv lt_u�kaspart Kozpon_tl Blzott- szakszervezetek jogköre, idószakában 250 OCO lakást épi-fiag-,mak beszámoloja és a s mlnthog_y a Párt ma létszá- tünk 
a,árt feladatai. mában jóval kisebb. mint az · . . . 1 

2. Irányelvek a gazdasági MDP idején volt, lényegesen Az ipari. . ''!unka termele_- : 
feladatok megoldásához és a megnőtt a tömegszervezetek, kenységét_ het ev alatt legalábv : 
második ötéves népgazdasági különösen a szakszervezetek és 3�:--fO szazalékkal kell em':'.: ! 
$<lrv elkészítéséhez. a KISZ szerepe. A tömegszer- r.unk, ugyanakkor a termefo,, , 

3. A párt Szervezeti Szabály- vezeteknek ma különösen !on- kiiltségek _szí�t>onal::ít lega!li_h:i 1 
aatának módosítása. tos szerepe, hogy sajátos fel- 12-14 _szazalekkal kell csok-

4. A Központi Revízi6s Bi• adataik jó végrehajtásával is kentenunk. 

Előre az MSZMP Központi Bizottsága 

kongresszusi zászlaiának elnyeréséért ! 
lollság beszámolója. közvetítsék a párt politikáját a K„ t· B" ttsá . á . A �yar Szodalis&a l\lun-

5. A Fellebbviteli Bizottság párt<m:<ívűliekhez, neveljék, A i°z�'.\1. f
1Z? 

1
rt., ir n)- k:sp:lrt Központi Bizottsága 

Is kösz<inthetiink a r,-ó:ztesek mellett. nem él dcli;ozcíink-

jelentése. szervezzék. mozgósítsák a do!- e ve . u 0� eJ�z�. e,_ szen-
1 szeptember 22-1 kibö\'íte� ülé· 

sorában. ba.n eléggé a törek\."és a kong-

6. A Központi Bizottság és a gozókat a szocialista építés fel- 1
!cl �,!

é
záll

k
itás

E
es
l
„ hu·koz

h
les feJ- sén fo;:-lalkozott a páI ..kong-

• rcsszusi zászló eln;·eréséért. 

lC t· R · 1 · B" Us · adatainak megoldására. esz..,., ne · OlrJa, ogy a t· tcl té · d U oz�n 1 • ev1z o:; 1zo a.g mlsodik ötéves terv időszaká- resezus 1sz e _r� . m u_ 
auegrnl�ztasa, • . A párt tevékenységének né- ra mintegy 40_50 :;zázalékkal mun�avt>rseny feJlődésevel es 

�z irany�lvek -�vez:eto re- hány kérdéséről sroló fejezet- több árut és 35_38 százalékkal rlha� .. rozta., ho_�, kongres�
g:zeben a K1 B lesz_?gezi, �og,v ben a szakszervezetek ellenfor- több utast kel] száll!tani. A ezus, , erstttvzas:t.ót adoma
,.a part 0.yan ,doben kes-zul radalom utáni tevékenységéről 

a_,. t" k"~J kedé ·b f I tat . nyo,; a mu.'lkaversenyben leg• 
ko)lDressrusára, amikc1r a nem- szólva leszögezi, hogy „a szak- v , u 1 . 0� e . s �n ° Y m jobb cre:Jn,énl·t elfrö vállala
ze:k/jzi helyzetet mindenek- szervezetek. a. munkások és ke.l a :V1llan:ios- e.s d,es_elvont�- toknall,. J\ Közlelrndés és Po,,
e!o1t az jellemzi, ho(/1/ a alkalmazottak leuna.11t1obb szer- t,.s feJleszt�t- A �iesel- es !.a.ügyi Mlni•:-;lériumhoz tar
Szovjetunió a.z egész szoci.alis- i:eretei, legyőzték az ellenfor- elektrom?s. tontata! e�ttes tozó ,·ál1alatnk �zolgálatl be-

MÍflt már hírül ad<luk, a A szakszervezeti bizotls.i,gok 
szaikszervezet elnöksige és a lludatooítsák jobban a dolgo
Vasúli Föosztály vne!ői is zókikal, mind a párt Központi 
úgy határoztak, hogy kongresz- Bizot'sága, mind a szakszer
szusi zászlót adományoznak \'ezet é · a Vasúti Füo. �tály 
a hat igazgatóság. a JJrmu- :t.ltal a<iomfuJYoumdo z,-\szló 
j�v�ó vállalatdk és a Gazda- elnyerésének · jelentőségét. sag1 Vas�tak leg.1ol>b ere-:1- • • , 
ményt eJ.crö szolgála.1.1 helyei- AdJon ez nn.cg nagyobb len-
n ·� 

1 
diiietet az eddig is n.ai;y ;i.erú 

. ' - k .. · k a-'·'- Zatt é tá · z t részesedeset az 19,8. ev! 11 • • . ta t�bor, a nem_et ozi . om- r ...... ,vm a s u n ,e en - Bzázalékról 1965_ben 38-40 lyek le!fJO�bja � megkapJa Sajnos. a kongresszusi ver- eredményeket hl)zÓ verocllY• 
f1!U��sta mozgal�

'. 
�z impe- kezett ;obboldali törek1·éseket, 

százalékra kell emelni. A vil- ezt a zaszlo,. seny nagyszerű ere<imwyei nek. 
nal,.mus ellen_ . kuz�? . m!pek amel11ek arra iránvultak. ho(ll/ 

lamosított vonalak hosszát a A tét nem kicsi. Hiszen több 
,:nozgalma. a be/,e e':?' gyorsan a. függetlenség ;elszavával z bb f l • • z _ ezer vállalat szolgálati hely 
e;; sz.alcadatlanul novekednek. szembe fordltsák a szakszerve- egnallll? orga mu vona " .• .. • • _ • 
Az imperializmus erői gyön- i:eteket a párttal. A pá-rt he- k�n, �mte1711 300 _km-rel ke!l kozul kell ar . e�re kerulni an
gülnek bomlanak. A hideghá- lues politiká;ánalc és a. szak- nllrelm. A _tozatas 4 5 rész�! nak a kollekt1vana.k. amely el· 
ború, �z „erőpolitika" kudaroa szervezetekben dolgozó kom- 1965-be_n �,esel_mozdonyok�L nyeri a zá,;zlót. Remé!Jük, 
és tarthatatlansága mind n11il- munisták mA!ggyóző munká;á- kelt vege7n�-- Mindezzel 196>- hogy a kongresszusi verseny 
vár.valóbb. nak eredménye, hogu a szak- ben 1 ,3 m!llto tonna szenet kell v�gleges érlél,elése ut.á.n vas• 

�u. kocsik !utószalagon 

Hazánkban ma a párt, a né- szervezetek milliós tagsága kö- mcgtakari::4n!. • . uf.a3 iizemet, szolgálati helyet 
pi demo/,ratikus rendszer. a t:<'tí a pártot és a szakszerveze- Végezetül felh1vJa . a �)gyel-

A Szolnoki Jármúja1:itó ko· 
1 
sorozatból átépített Su.-kocsik. 

csiosztált1ána.Te múhelyeiból az Júliusban 26, augusztusban 
utóbbi hetekben egymásután már 99 kocsit adtunk át a 
gördülnek k.I a Dr. és Gu. forgalomnak. Elöreláthatóla_g 

szeptemberben is jó eredm<!
nyeket érünk el a Su.-kocslk 

i.:OCi.alizmus erői szilárdak és tek sok tízezer pártonkívüli met. h�y a . t;?áSod(k o!éves 
mivekedóbeii vannak • . • A né- funkcionárusa is igen aktívan terv k1dolg?zas:ug meg tobb. 
pi hatalom belső ellenséaei sú- sJgíti e politika megvalósitá- �mt egy ':v áll .rendelkezé,
!11os vereséget szenvedtek, el- sát." sui:ikre. Minden �:irtsze1:•eze,, 
,ztgetelodtek, ma már nem ké- A Központi Bizottság külön min�en kom�un1s'.a. minden 
pezn.ek komol;J szervezett okmányban hozta nyilvános- n_,a� a_'. dolgo"? tekintse ha�-
ercit " ságra a népgazdasági feladatok fias kotelességenek a tartalc-. 

megoldására vonatkozó irány- kok lelkiismeretes feltárását. 

A 
kongresszus jelentőségét elveit. Az irányelvek kimond- ho,;v tovább gvorsfthassuk a 
növeli, hogy hivatott lesz ják, hogy a szocialista ipar ter- népgazdaság fejlődését. 

Jóváhagyni és megerösíteni a melését 1958-65 között 65-70 
l)trt 1956 novembere óta toly- százalékkal kell emelnünk. úi 
talolt pd!itikáját. Kijelölni a erömúvek építésével áramter
$zocializmus építésének továb- .melésünket az 1958. évi 6,5 
bi !�!adatait, megtárgyalni és milliárd kw-óráról 1965-re 

JÓ\'áhagyni népgazdaságunk több mint 10 milliárd kw-órá
tcjleszté� új ötéves tervének ra nö\'eljük. Az olajtermelést 
iri.nyelveit. kétszeresére, a földgázterme-

D
olgozó népünk boldogulá-

Hogv a párt az utóbbi idö- lást mintegy háromszorosára 
ben mennyire összenőtt a tö
meiekkel, mennyire számít a emeljük. 

Nem mindennapi vál la lás 
A hajtórudazat furatainak teletére vállalta, hogy a bá

túlméretezése miatt még 1957- rom mozdooyból kettőt szeo
ben leállítottak három V 60-as tember 30-ra, a hannadik«t 
sorozatú villamos mozdonyt. pedig október 3:l-ra átadja a 
A három mozdonyt bevonta!- forgalomnak. 
ták az Északi Jánnújavitóba, A 11 tagú brigád a válla!,.5 
ahol talán még ma is ott nagy részét határidő előtt telYesztegelnének, ha a hajt.Sru- jesitette. Két v 60-as már 
das H�as-brigád nem veszi a szeptember 23-án próbaútra 
mozdonyokat pártfogásba. indult, 9 mint a brlgiádvezető, 

A szocialista , brigád cím Hidas János mondotta, októ
me102erzéséért harcoló Hidas-

, 
ber 15-ig a harmadikat is ki

brigád a pártkongresszus dsz.. javítják. 
....... ,, 

Kimagasló eredmények Pécsett p:í.rttagok és pá.rlonkíyüliek 
véleményére, pizonyítja, hogy 
az 01szág dolgozó népe elé ter
jeszti a kongresszus munkájá
nak alHpját képező okmányo
kat; a Központi Bizottság 
kongresszusi irányelveit és az 
i:ányelveket a népgazdasági 
foladatok megoldásához és az 
új ölé\·es terv kidolgozásáh9z. 

P
jlesszük a bányászat leg
fontosabb ágazatait, va

lamint a vas- és acélkohásza
tnt. A széntermelést az 1958. 
évi 24 millió tonnáról 1965-ig 
27-29 millió tonnára. a nyers
acél termelést az 1958. évi 1,6 

millió tonnáról 1965-ben leg
alább 2,4 millió tonnára növel
i ilk. 

sa. jólétben való gyarapo
df.sa nemc.supán a feladatokat 
kijelölő népgazdasági terven 
múlik, hanem mindenekelőtt az 
azt végrehajtó alkotó emberen. 
A párt számít a fejlődésünket 
előrelendítő hatalmas erők, a 
kommunisták, a KISZ és a két
milliós szakszervezeti tags.ig 
odaadó támogatására és an·a. 
hogy dolgozó népünk tudása 
legjavát nyítjtva munkálkodik Az első félév eredményei I kozódott. lt;. Forró Fereirn:, 

alapján Pécs állomfs dolgo- KISZ-vonatvezető és brigádmaid a második ötéves terv roi elnyerték az élüzem cí- ja, a pártvezetőség választácéljainak mOb'Valósitásál', a met. A kii:üntctő cím elnye- sána-k tiszteletére egy túlsúszocialista társadalom felépité- rése után a verseny Jendüle- !yos vonat továbbítását vállal-

A gépipar termelését 1965-ig 
80-90 százalékkal emeljük. 
Gyorsított ütemben fejlesztjük 
vegyiparunkat. úgy. hogy 196.5-
re a mai termelésnek közel 
kétszeresét adja. 11:pltöipa
runk és épftőanyagiparunk 
termelését uzyanezen Idő 
alatt legalább 75, illetve 85 
százalékkal kell növelni. 

A lakosság jobb ellátása cél
jából a textil• és cipőipar ter
melését le!!alább 32, az élelmi
szeripart 36-40 százalékkal 
emeljük. El kell érni. hol(v e 
mezőgazdasági tennelé!: 1961-
65 évi átlal(a 30-32 százalék
ka0l magasabb Jegyen az 1954-
58 é\i átlagnál. 

sén. te n e,n csökkent, hanem fo- ta terven felül. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ • • ■ • • Az 1246 tonnás irányvonat 

gép- és szakaszcsere nélkül, 
az elöírt idönél 46 perccel ko
rábban futott be Sztálinváros 
állomásra. Jó munkájukat dí
cséri az is, l1ogy Bükkösd és 
Abaliget állomások között 
nem \'Olt szükségük tolómoz
donyra. 

Kincses Károly kocs.imes
ter és brigádja, a kocsilartóz
kodási idő megrö\·idítésében 
ért el kiváló eredményt. Az 
előírt 7.6 óráról 6.4 órára <'St\k
kentették a tartózkodási időt. 
s ezzel ten·üket 119 százalék
ra teljesítették. 

Brigádjaink lelke1,en készül
nek a végső ér'ékelésre. Azon , 
vannak. hogy a pártkon!p'esz- 1 •zcs tiszteletére tett felaján-
lásaikat túlteljesl!sék. j 

Az irányelvekben a KB vá
zolja a párt történelmi útját, 
leszögezi, hogy „a Mag11ar 
Szociali.sta Munkáspárt mar• 
:rista-leninista, kommunista 
:Part, a munkásosztálu élcsapa
ta. a dolgozó nép pártja, társa
dalmunk vezető ere;e, a nem
zetközi kommunista mozgalom 
része. A párt magáénak vallj.:! 
" ma/Jllar munkásmozgalom 
torradalmi liagyomán11ait, utó
da a 1\fagll<Jr Kommunista 
Pcírtnak. s a két munkáspárt 
e(l11esülésébc51 létre;ött 1\fagyar 
Dolgozók Pártjának. E törté• 
nelmi folytonosságnak megfe
lelóen a Magyar Szocialista 
Munkáspárt 1959 novemberé· 
ben öss:-eülő kongresszusa ' a 
hetedik kongresszus a mamJ<tr 
kommunista munkásmozgalom 
tórténetében." 

A felszabadulás óta elért 

A népgazdaság gyorsabb fej
lesztése az életszínvonal rend
S7er� emelése azt követeli, 
hogy a nemzeti jövedelemből 

Gym-s ütemben folyik a ieoo km hosszú Lancsau�ztnk.1-
ang vasútvon.11 építése Kínában. 

Letti Ferenc 
Pécs. 1 

átépítésében. 
Hogyan érte el kocsio ztá· 

lyunk ezt a figyelemreméltó 
eredménvt? Minek tulajdonít
ható, hogy a korábbi napi 4 
kocsi helyett ma már 6 ko
csit készítünk el? 

Mindenekelött annak, hogy 
rátértünk a szalagszerű javí• 
tásra és a brigádok is új 
munkamódszer szerint dolgoz• 
nak. A szekrénylakatosoknál 
l\folnár Ferenc és Timár JÖ• 
zsef 13 fővel végzi a kocsi
építést. A brigád nagyon szor• 
galmasan dolgozik. 

Meg kell említeni a villany
hegesztők és bognárok jó 
munkáját is. A villanyhegeóZ• 
tök közül Penczi Jenő és Csa• 
bai József jár az élen. A bog
mírok pedig Fülöp Béla. cso. 
portvezetö Irányításával dol• 
gaznak példamutatóan. A Su.
kocsik átéJ)l1ésénél nagy eon
dot fordítanak arra. hogy a 
lebontásra kerülő faanyagból 
minél többet újból fe!hasz• 
nálhassanak. A múlt hónap
ban Hi5 köbméter használt 
!:.anyagot dolgoztak fel. 

A szekr<.11"lylakatosok. vil• 
lanyhegesztök ts bognárok 
mellett a bádogosok és mázo
lók is mindent elkövetnek a 
Su.-kocsik átépítési Idejének 
csökkentéséért. 

Cseh Zoltán 
Szolnok 

Az l,cazgatósúgok 

·�·•rsrn,·• 

Az augusztus han értékelés 
alapján az igazgatósáqok egy
másköztt i•crsenyében a helyz• 
zési sorrend a köretkező: 

1 . Szeged 89.51 o;, 
2 Swmbathelu �6.36 • ·• 
3. Pécs �6.36 o 0 4. Budapest 82,17 • • 
5. Debrecen tll.47 o;, 
6.  Miskolc 70,63 ¼ 
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A Szak'Szervezetek Országos 

Tanácsának V. tel ies üléséről 

Kiállítás „A Közlekedési Múzeumért" 
A Közlekedési Múzeum az 

I 
re az 1947. év; közlekedés! láthatja a közönsé6 a város-

1896-o,s millenniwni kiállítás kiállítás hívta fel a figyel- ligeti Közlekedési Múzeum
.közlekedési csarnokának ál- met. 1951-ben a múzeum új- ban. 

A Szakszervezetek Országos I molót „A sz.a/c$zervezeti moz
Tanácsa szeptember 24-én tar- j go!om néhánu, idószerü. kérdése 
totta V. teljes ülését. Az ülésen I é.s további feladatok a szo
megjelent Fock Jenó, a.z ,  ciolizmus építésének meggyor-
1\ISZMP Politikai Bizottságá- ' sításában" címmel. 
nak tagja_ a Központi Bízott- Bevezetőben N. SZ. Hruscsov, 
sáo titkára és Sándor József. az amerikai látogatásának jelen
l\ISZJ\1P Központi Bizottságá- t6ségét méltatta. majd a nem
Mk tagja. zetközi helyzetról, a nemzetkö-

Az SZMT-k 
tevékenységéről 

Gá.spár elvtárs válaszadása 
után a plénum a Szak.szerve
zetek Megye\ Tanácsának jövő
beru szerepéről tárgyalt. Ha
tározatot hoztak, hogy a szak
szervezetek megye; tanácsait 
eddigi koordináló szerepük he
lyett a megyében irányító, el
lenőrző feladattal bízzák meg. 
Eszerint: a Szakszervezetek 
Meguei Tanácsa a megyei szak
szervezeti mozgalom operatív 

landó jellegű átépítésével jászervezését az akkor létesí- A kiállítás legfőbb célja, 
1899. május l-én, tehát 60 év- tett Vasúti Tudományos Ku- hogy a KözlekeJési Múzeum 
vel ezelőtt nyílt meg. Alapí- tató Intézet feladatává · tették, gazdag gyűjteményére. sok
tása idején gyűjteményének s ettől kezdve a Vasúti Fő- rétű feladataira és a szocia
mennyiségét és mn1őségét te- osztálv anyagi támogatásával lista műszaki kultúra terjesz
k.intve az első Ilyen jellegű megindulhatott a rendszeres tésében betöltendő �zerepé
íntézmény volt az országban. újjáépítés. Ma m,ár több, re a közvélemény figyelmét 

A plénumon Gáspár Sándor, zi munkásmozgalom fejlódésé
a SZOT főtitkára tartott beszá- ró! beszélt. 

A gyűjtemény túlnyomóan mint e�r kiállítási t_árgJ_ van fe!_hívja. �z'.1z 1;1ozgós!tson a 
a magyarországi vasutak épí- a m uz�u':1 tulaJdon�ban. Kozele�:d:s: i\Iuzeum�rt. _ 
tésének emlékeiből és a szá- Anyag; ertéke meghaladJa az 

I 
A ktall1tas megtekinthelo: 

zadvégi állapotát tükröző 1 :5 50 millió forintot. kulturális naponta " 11- töl 19 óráig, 
méretarányú. müs7.aki hiteles- .értéke pedig szinte felbecsül- munk?:5züneti napokon 10-
séggel készült mozdony- és hetetlen. Most ezt az anyagot 17 óra1g. 

A szakszervezetek lényegében 

betöltik feladatukat 

A magyar szakszervezetek 
tevékenységéről szólva elmon
dotta, hogy a népgazdaság 1959. 
első félévi eredményeihez a 
szakszervezelek jelentőse" 
hozzájárultak. A szakszervew
tek lényegében betöltötték a 
XIX. kongresszuson szabott 
feladatot: segíteni a munkás
hatalom politikai és gazdasági 
megerősödését. 

kapcsolatos legfontosabb ten- irányító és ellenőrző szerve. 
nivalókat, 1 Feladatait a, Szaksze,vezete� 

Az életszínvonal alakulását Országos Tanácsának és a 
elemezte ezután a beszámoló. sza/c$zervezetek közpqnti veze-
1\tegál!apította, hogy a Közpon- töségeinek határozatai alapján 
ti Bizottság március 6-i határa- a területi bizottságok segítségé
znta nyomán az intézltedések 1:!'l valósítsa meg_ 

kocsigyűjteményból, vala-
mint. a millenáris kiállítá$ 
posta. távírda, folyamszabá
lyozási. kikötő{,pítési, hajózá
si, út- és Aúdépítési anyagá
ból" állt. 

A gyűjtemény továbl) gaz
dagodott űgy, hogy 1935-ben 
már 3053 kiállitási tárggyal 
zsúfolttá tette a múzeum 3635 
négyzetméternyi kiál!ításte
rét. Az intézmény Budapest 
leglátogatottabb múzeuma 
volt. 

A második világMború A kongresszusi versenv po
zitív eredményeinek ismerte
tése mellett �zóYátette. hogy a 
szakszervezetek még igen sok 
lehetőséget kihasználatlanul 
hagynak. Nem igyekeznek pél
dául tervszerűen elterjeszteni 
az új technikai eljárásokat, 
munkamódszereket, nem min
d]g élnek a ter!llelési tanács
kczásQkban rejlő lehetőségek
kel, valamint az átfogó. rend-
1121,res ellenőnés eszközével. 

jelentős sorát a tervezettnél A határozattal lehetőség nyí
hamarabb hajthatjuk végre és lik arra, hogy a szakszerveze
így a munkások és alkalma- tek megyei tanácsai a megye 
zottak reálbére a hároméves politikai. kulturális helyzeté
terv vége helyett már 1959 első nek megfelelően, a szakszerve
felében kb. 6 százalékkal emel- ze:ti mozgalom előtt álló felada
kedett. A munká.sok és alka!- tok ismeretében, az eddigiek
mazottak átlagkeresete 3,5 szá- né: egységesebben és egv i dő
zalékk4l múlta felül a tavalyit. ben mozgósítják a megye szak
Ezen belül a munkások átlag- szervezeti szerveit és a szer
keresete 2,8 százalékkal volt vezett dolgozókat a soronlevo 
magasabb az év első felében. tennivalók megoldására. 

alatt sajnos, súlyosan meg
ron6álódott. gyűjteményének 
háromnegyedrésze elpusztult. 
A megmaradt daraboknak 
nagyrésze is 15-90 százalékos 
sé1iilést szenvedett. 

A múzeum újjászervezésé-

1846-ban a Pest nevű mozdonnyal indult meg a vasúti for
galom a Pest é� Vác közötti vonalon. �lögötte a 303-as soro
zatú gőzmozdony modellje. 

A beszámoló megállapította, 
hogy a szocialista brigád cím 
elnyeréséért folyó versengés 
elősegíti a technika fejle ztését. 
az újítások alkalmazását. a 
szakmai továbbképzést. a ta
pasztalatok elterjesztését. a fe
gyelmezett munkát, egymás 
baráti segítését. a szocialista 
típusú emberi jellem formá
lását. Helytelenítette viszont, 
hogy ezek a brigádok a szak
mai és mozgalmi vezetőktől 
nem kannak kellő s<!gítséget. 

V�gü} �eg�mli�et��• • h,ogy _a Végezetül a községi szakma
berbo! es pzetesb-Ol elo C;>atá- közi csoportok működéséről 
dok az idén 2-;-2,5 százalek�a L  tárgyalt a plénum. majd Bu
olcsó�ban vása�olhatnak, mim gá,- Jánosnénak, a SZOT tit
ei,11 evvel ezelott. kárának zárszavával ért véget. 

Az utóbbi időben javult d / szakszervezetek munkavédelllll ... 

A szakszervezeti aktívák 

esti oktatásának e lőkés.z ítéséről 

Szóbahozta a beszámoló a 
verseny nyilvánosságát. alá
húzva. hogy egy-egy helyes 
kezdeményezéstől eltekintve a 
dolgozók uem ismeiik részle
tekbemenöen az eredményeket. 
Az egyének. kis kollektívák tc
,.,ékenysége nem kap még kellő 
hangot és megbecsülést. 

A termelési tanácskozások 
ret1dszerét és módszerét álta
lában pozitívan értékelte. szó
v:\tette ,·iszont egyes vezetők 
helytelen hozzáállását. 

Fejlődik 
az újítómozgalom 

te,·ékenysége. csökkent a bal
esetek száma. Minedezek elle- ' 
nére még akad tennivalónk a 
munkavédelmi tevékenységet 
illetően - mondotta. 

Nagyobb támogatást 

az alapszervezeteknek 

Úi fények 
a Nyugati pályaudvaron 

Nem nagy dolog, de jelen
tős. Csak egy nagy tábla. cse
rélhető üveglapokkal, melyek 
alatt rejtett fények villognak. 
Színes betűk és számok ma
gyarázzák az utasnak a me
netrendet, a régi. szemet ron
tó, megkopott. zománcozott 
tádogtáblák helyett. 

Az UJ menetrencllábla, 
amellett, hogy megkönnyíti az 
i;.tazóközönség számára a tá
jékozódást, új színfoltot is je
lent a pályaudvar tágas pénz
tárcsarnokában. 

Dicséret illeti érte az újítót, 
a tábla terrnzőjét, l\"ohoczky 
Gyula fóintézót. 

én hozott határozata kimond- bizottságok feladatát. 
A SZOT 1959. felr..iár 21-

, 
határozták a szakszen·ezeti 

ja, hogy nagy figyefo,et kell Az esti oktatások elókészi
fordítani a szakszervezeti tésében jó munkát végzett a 
funkcionáliusok, különösen a Miskolci TB. 
bizalmiak rendszeres oktatá- Az oktatási bizottságba sára. az1>kat a. társadalmi ak-

Az oktatások szervezésére tívákat is bevonták, akik-
és irányítására si.ak;;zerveze- nek tapasztaL-ituk van a 
tünk 7 tagú bizott�ágot hozolt szaksrervezeti munkában. 
léh·e. Meghatároztuk, hogy az Az okt:i.tás megindulása után 
esti oktatásokon milyen té- a bizottság egy-egy tagja meg
mákról, hány előadást kell határozott te1ületen 'rányitja, 
tartani. ellen.őrzi, segíti az oktatá„t. 

Szeptember 23-á.n éttfkeltük Hasonlóan végeztek az elő-
az edojgi munkát. Megállapí- készitést a többi •rB-ok is, 
tottuk, hogy a területi bizort- azzal a különbséggel, hogy naságok leooismeretesen fog- gyobb őnállóságot adtak egylalkozru,k az oktatással. Fon- egy gócponton a szak,zervezetosságára SZB-titkári és vá- ti bizott,ságoknak. 
lasztmányi üléseken ls fel!1ív
ták a f1gy1,lmet. Létrehozták 
az oktatási bizottságot, meg-

Az ere:l.mények dac, i-a né
hány hiányo�ságt'a fc!h;vjuk 
a iigyelmet. 

Ankét a szocialista brigád mozgalomról 

Az oktatások kezdete előtt 
hívják még egyszer össze 
az oktatási bizottság tag-

Jait, az előadókat 

Ezután a szakszervezetek 
kt,lturális tevékenységéről, az 
ildültetés.ről, az üzemi étkez
tetésről beszélt, maid szóváte,
te, hogy a dolgozók ügyes-bajo; 
dolgaikl.al előszeretettel for
dulnak a felsőbb szakszerveze
ti szervekhez. pedig probléma
iuk jórés�t helyszínen lehetne 
orvosolni. Ehhez azonban arra 
lenne szükség_ hogy az alap
szervezetek jobban ismertes
sék a szakszervezet tevékeny
ségét. Majd azt hangsúlyozta. 
hogy maximális támogatást 
kell adni a szakszervezeti bi
zottságoknak, hiszen a további 
előrehaladásunk nagymérték
ben ezeknek a munkáján is 
múlik. A szakszervezet elnöksége j megoldásá� tűzték ki célu}, és beszéljék meg a tennivaló-

kat. Arról sem feledkezzenek 
meg, hogy az ohtrtások anya- ' 
gát az előadók idi.ioon meg
kapják. 

Helyes, ha a nagyobb szak
szervezeti bizottságok is ala
kítanak oktatás' bizott�ágot. 
Nagyon fontos a helyiségek 
biztosítása, az előadások rend
szerezése. 

A csoportok beosztásánál 
ügyeljenek arra, hogy egy tan. 
folyamon 

egy előadóhoz 15-20 főnél 
több dolgozó ne tartoz-

zon. 
A t.arúolvamokat szolgálati 
áganként szervezzék. Csak ki
vételes esetben, engedhető 
meg, hogy két vagy három 
sz;ilgálati ág dolgozói egy tan
folyamon vegyenek ,rt'.;szt. 

A teruleti és szakszerveze
ti biwttságok kérjék a párt• 
szervezetek és a sza kszc!gálat 
segítségét munkájukhoz, mint 
ahogy azt a ,·álasztások alkal
mával tették. 

Az újítómozgalomról szólva 
Gáspár elvtárs elmondta. hogy 
jelentősen nő a beadott és be
vezetett új1tások száma. a meg
takarítások értéke. Különösen 
jelentős, hogy a mozgalmat 
mindinkább a munkaverseny 
szerves részének tekintjük. 

Az ülésen felszólalt Soproni szeptember 24-én ankétot re,1- Az ll:szaki. a Landler, a Sze
József, szakszervezetünk titká- dezett a szocialista brigád- kes.fehérvári. a Dunakes�i _Já_r
ra is. Szóvátette, hogy gátolja mozgalomról. Az ankéton r_nűjavít•?, � �iskolci '•1to�_az 
a vasút mun)cáját. hogy a vas- minte6y 35 olyan brigád ve- es a T1sza1-palyau�v�r k�l
úti kocsik sokszor kihasználat- zetöje vett részt, akik mun- d!5ttei. qozy csak nehany pel
lanu1 szaladnak. sokat állna:< katársaikkal célul tűzték ki, dat emlilsunk, sorra elmond
az állomáson az egyenlőtlen ra- hogy megszerzik a szocialista ták, h?gyan ak�ri�k e�öse,lí
kodás és a tervszerűtlen anyag- brigád címet. teni kis kollektiva3uk altalá
mozgatás miatt. Hiba. hogy Az ankétot Soproni Józsej, nos műveltségének, szakma, 
vasár- és ünnepnapokon a vál- , a szakszervezet titkára nyi- és politikai tudásának növelé
lalatok nem rakodnak. Rend- totta meg. Rövid beszédében sét, továbbá . .  hogyan_ állnak 
szerint a hét második felére méltatta a szocialista brigád helyt a munkaban. Bar olyan 
torlódnak a berakások. címért folyó mozgalom jelen- felszólalások is elhangzottak, 

A Gyurindák-bri gád az élen 

A szakszervezetek termelési 
tevékenységének egyik leg
gyengébb területe a tapaszta
latcsere - mondotta. Nincse
nek állandó eszközeink a mű
szaki ismeretek terjesztésére. a 
műszaki propagandára. Sajnos 
még a meglévő alapot sem 
használjuk fel. Ezt követően 
négy pontban foglalta össze a 
szocialista munka versennyel 

Naponta csaknem 500 va- tőségét. majd arra kérte a .ie- amelybó! kicsendült, hogy 
gont tudnánk felszabadítam lenlevőket. adják át egymás- n_� látjál� yilágosan a s:o-

Záhony azok kőzé a csomó-
, 

márciusi határozata óta na.;:y 
pontok közé tartozik, ahol soit lelkesedéssel veszik ki részü
fiata1 teljesít szolgálatot. :::gy- ket a munkából. Egy példa a 
időben sok baj volt a fiata-

1 
sok közül: Gyurindák lmre, 

!okkal. Érthető, hiszen még ifjúsági brigádja már 1eljesí• 
nem ismerték úgy a vasutat. tette tonnaterhelési vállalá
mínt az idősebbek és néha sát. 

más célokra. ha . például a ko- nak tapasztalataikat. · c1al1:t� . bngad-m�zgalo°: Je-
csik raksúlyát teljes egészében 

I 
A brigádvezetők egymás- l_entose�e_t; az anket mégis el-

kihasználnák. - mondotta töb. után emelkedtek szólásra és erte cel3at. �1ert .  a hasz!1�� 
bek között. mondták el. milyen feladatok tapasztalatok l;tadasa . m_ehe, 

· a helytelen nezetek is tJS?.!á· ------------------------ zódtak. 

Látogatás Kőbánya teherpályaudvaron 
Kőbánya teherpályaudvar- ' ügyi Minisztérium például 

bizony hibát vétettek a szol
gálat ellátása közben. Egye
sek a tanulással is hadilábon 
álltak. 

Néhán_v hónap óta azonban 
sok minden megváltozott a 
záhonyi fiatalok életében. S 
ezt a: változást a kongresszusi 
verseny hozta. Az ifik a nárt 

Érdemes megemlíteni a zá
honyi ifik takarékossági vál• 
lalását is. Különféle !rnll�• 
dékvas felhasználásával 150 
ezer forint megtakarítás:it 
vállalták. Eredmény? Augusz-
tus végéig 82 ezer forintot 
sikerült megtakarítaniuk. 

na/e főként a kőbányai ipari I már jelezte, hogy a Mezőgazda
üzemek és vállalatok kiszolgá- sági Kiállítás területén lévő 
lásában van nagv jelentősége. anyagellátó vallalatuk telephe
Az ősz; hónapokban azonban lyére három hónap alatt 8000 
a fővárosba érkező élelmiszer vagon mezőgazdasági gép érke
küldelllények.kel a darabáru zését várják. Mivel az elosz
forgalom is megkétszereződik. tást a telephelyen végzik, 

met. a IX. vasutasnapon pedig 
vezérigazgatói dicséretben ré
szesültek. Az első félévben a 
kocsitartózkodásban 112. a ko
csimozgatásban 108.5. a kocsi
kihasználásba n pedig 107.5 
százalékra teljesítették a ter
vet. 

Néhány jogos panasz is el
hangzott. A Dunakeszi J é.r
műjavítóban és még több 
szol;:álati helyen a mozgalm: 
szervek és a szolgálati főnö
kök. nem segítik az új útra 
lépett brigádokat. Pedig 
a szocialista emberrévá:� 
útjának egyengetésében úgy
szólván valamennyi brigád
nak elkelne a vezetők állan
dó segft:;,é6e. Elvégre, nem 
közömbös. hogy a vasú•on 
hány brigád érdemli ki a ki
tüntető címet. 

Kié a kápolnásnyéki laktanya? 

Ismét az élüzem címért Ezenkívül többlet feladat- várható. hogy a gépek nagy ré
ként jelentkezett a Mezögazda- szét újból a pályaudvar dolgo
sági Kiállításra érkezett élőál- zóinak kell továbbítaniuk. 
latok és gépek ki és berakása. Megtudnak-e birkóz,ni a meg- 1959. elején az idegen kocsik 

Még 1956-ban elkészült Ká
polnásnyéken a pályamunká
sok laktanyája öltözővel, mos
dóval. nárító- és melegedő he
lyiséggel. Örültek a munkások. 
különösen annak. hogy a tél· 
készenlét idején ezentúl nelT' 

Az idén 380 vagon élőállat � nfü•ekedett feladatokkal? t&1tózkodásának átlagos ide-
mintegy 80-90 vagon gép ér- A kőbányaiak bíznak a si- ie 27,4 óra volt. a nyár köze
kezett a kiállftási-a. Zárás után kerben. Bíznak. mert a páll'b- péig ezt 24.7 órára csökkentet
körülbelül ugyanennYit kellett udvaron még sohasem volt ték. Az idegen kocsikat azelőtt 
visszaszállftaniuk. Az élőálla• olyan jó a kollektív ,ze!Jem. a csak a következő nap rakták 

Vasutasok a mezőgazdaságért 
tokat rekord idő. másfél nap d�lgozók . . rnuakalen-dülete. ki. Most aznap kirakják. A Székesfehérvári Jármú- látásához is segítséget nyújta
alatt rakták vagonba és továb- mmt napJamkban. Ez mm- Szólni kell a szállítmányozá- jai:ító dolgozói kiveszik a ré- nak. A közelmúltban 280 mé
bitották. denekelőtt a mozgalmi szer- 5i szolgálat kongresszusi verse- szüket a termelőszövetkezetek ter vízvezetékcső lefektetésé-

vek munkáját dícséri. A nyérőJ is. A dolgozók vállalták. támogatásából. Egyre gyakrab- né! segédkeztek. Pálmai Jó-
Havonta 12 OOO kocsi párt �s a szakszervezet hogy kevesebb gépkocsival ban járnak falura, 'hogy taná- ;:sef. a TMK helyettes vezető

aktívái mindig időben moz- több árut szállítanak el. Jó csot. segítséget adjanak a ter- je a szövetkezet üveg'házának 
Hogy ezekben a hetekben 

n(';m könnyű a teherpályaud
var dolgozóinak a helyzete. a, 
a következő adatokból is ki
túnik. Havonta 12 ezer koc�· 
k.i-. illetve berakására számí· 
tanak. De lehet. ho!!v ez a szám 
hagyobb lesz. A Földművelés-

"(ósítanak. Nagy,észt ennek munkájukat dicséri. ho!(v csu- melószövetkezeteknek. téli fütését tervezi. 
••.1lajdonítható. hogy a múlt é, '>án júniusban hatvannégy 3,5 A velencei Dózsa Tsz-ben A szövetkezetiek i� segíte· 
óla ·élüzemszint felett dolgoz- 'onnás kocsi futását takarí•ot- nek a jármüjavitó dolgozói-
,�I<- E, naicy szó, mert a ko- ák meg. 

· például nemcsak a vezetőknek nak. A szövetkezet kertészeté-
. •bbi években erre nem vol A nályaudvar dolgozói szá- adnak hasznos tanácsot 3 nek dolgozói például a iármű
oélda. Eredményes munld ,,ítanak ara. hoev 1939 máso- 1aevüzemi gazdál:-odás tra- iavitó területén léte,ült park 
iDkért a múlt év másr:!dik felé· '.lik felében is tel jesítik az éI· j wításához. hanem a :zak- "S'no5ításából vették k; rész;j-
ben megkapták az élüzem cí- 1 üzemszint követelményeit, munkást igénylő feladatok el- ket. 

a forgaJmj irodában vagy a 
hideg váróteremben kell időz
niök. Sajnos, csalódtak. 

A laktanyát az ellenforra• 
dalom alatt a vasúttól idegen 
emberek foglalták el. Azóta 
is lakják a pályamunkások 
�orsának javítására épített 
helyiségeket. 

Tud erról már minden ér• 
dekelt. A szakszervezeti köz
oont több mint egy esztendeje 
felkérte a Vasúti Főosztály il
letékeseit a rendellenesség 
megszüntetésére. Többszöri 
levélváltás. ki tudja hány 
jegyzőkönyv ellenére maradt 
minden a régiben. Sajnos, 
minden jel arra mutat. hogy 
a 70-80 pályamunkás az idei 
telet is lai,tam·a nélkül kény
szerül átvészelni. 

.l\.Ofács János 
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Az őszi forgalom lebonyolítása nem csak a mennyiségi� 
hanem a minőségi munka ·javítását is követeli 

Írta : Fehérv6ri J6zsel, a VasútUzem Biztons6gi Oszt6/y vezetője 

A győriek le/készültek az őszi forgalomra 

A vasút 1dei őszi forgalmá- Az Igazság kedvéért meg I A hivatkozás rendszerint az 

A déli órákban még mele-
1 

lommal kapcsolatos teendőket. 
gen süt a nap, de a megsár- úgyszólrán beosztásonként 
gult kukoricatáblák, a levelű- meghatároztuk, hogy kinek 
ket hulla Ló fák, már az ösz- mit kell tennie. 

karekossági tervOket havon• 
ként 110-120 sZá,zalék között 
teljesítik. 

Augusztus ha\i ercdményü. 
ket is érdemes megqézni. A 
szénfogyas:ztásban 107,3, az 
egy járművezetőre eső szolgá
lati óm csökkentésében 108,4, 
a 1'óztartásban 102,8, az ón
költség C.5Ökkentésében 102 5, 
a személyrnna(ok mehetrend� 

nak legtöbb jellemzői termé- kell l":flY�znj, h<;>ll! erre a bu- hogy „nem akartam a kereke� szetszerűen ugyanazok, mint dapesti igazgatóság terilletén kzt megcsúsztatni". Félreért
a korábbi években voltak. Ha !;agy szükség Yolt. Hasonló hetetlenül meg kell mondani, 
különbözőségről beszélünk. az osszefogást látunk kföontakoz- hogy s,z előírt távolságban legfeljebb az, hogy az idei őszi ni a miskolci lg�atóságnál. megkezdett fékezés közben fo;galom során az eddigieknél amihez ezúton is kívánunk a sohasem csúsznak meg a ke
té,bb árut kell elszállítanunk. budapestiekéhez hasonló sí- rekek. Ez áll a kijelölt meg-

nek, s vele együtt a vasút öszi Az állomásfönöktöl azt ls 
csúcsforgalma dandárjának megtudtuk, hogy a kongresz-
jelei. szusi ver,;enyben és az őszi 

A megnövekedett teherfor- csúcsforgalomban eddig elért 
galom, mint minden é,·ben, az eredményekben nagy resze 
idén is, nagy feladatokat ró a van a moz.galmi szerveknek. 

Korábban az őszi forgalom kert. A módszert ajánljuk a állási helyek me'khaladására 
idején a minőségi tényezők többi igazgatóságnak is. is. 
eitörpültek. Ez természetsze- Mint minden évben, a vas
rűen maga után vonta a gaz- út legfelsőbb vezetése az idén 
daságtalanságot is. Ha kong- is a legapróbb részletességgel 
res,zusi vállalásainkat mara- megszabta a tennivalókat a si
déktalanul teljesíteni akarjuk, ,

1 

keres őszi forgalom érdeké
akkor 5zakitanunk kell az ben. Ezenkívül néhány fon
ilyen gazdálkodásmóddal. l\Ii- t-OS problémára szeretnénk 
né! gazdaságosabban, minél ke-

I 
felhívni a figyelmet. 

vesebb selejttel kell dolgoz-
:r.unk. A váltó- és vágányellenőrzés 

Lehet, hoay sokan nem érte
nek egyet velünk, mégis a 
leghatározottabban leszögez
zük. hogy a váltó- és vágány
ellenőrzés szorosan összefügg 
a szolgálati hely vezetésének 
milyenségével. 

A fékpróbák megtartása 

,·asutasokra. A tél beálltá ig 
lényegesen több árut, ter
ményt kell elszállítani, mint 
az előző évek hasonló idósza
kában. 

Vajon a györi vasutasok 
ho.�yan állnak helyt ebben a 
munkában? Erre kerestünk 
feleletet a Kisalföld fová.rosá
ban. 

15 • 20 százalékkal 

nagyobb forgalom 

Győr ipa,·i gócpont, a cso
mópontnak mégis jelentősen 
megnövekedett a teherforgal
ma. A Gyór-Sopron megyei 
lsz-kozségek vagonszámra 
küldik az élelmiszert a város
nak, ugyanakkor a cukon•.;pa
kampány js megkezdödött. Ez 

A fűtőház az elsők között szerinti közlekedtetésében 100, 
;,. tehervonatoknál pedig 98 

A fűtőház js jól dolgozik. százalékos eredményt értek el, 
Bár az öszi csúcsforgalomban Emellett a fűtőház környékét 
közvetlen nem vesznek részt, tár. adalmi munkával parko
mert a naponta menetrendsze- tiltották, biztositjá'k. a \'Crseny 
rint közlekedő 42 személyvo- nyilvánosságát. 
nat mellett csak átá.llitós te- Említést érdemel az is, hogy 
hervonatot továbbítanak Ko- a i;ozmozdonyok idószakos ja
márom é,; Hegyeshalom .kö- , !lását a nyári hónapokban 
zött. Mégis írni kell róluk, úgy végezték, hogy a legna
mert a kongresszusi verseny- gyobb forgalmú hetekben 
ben figyelemre méltó eredmé- egyetlen mozdonynak se kell• 
nyeket érnek el. jen leállnia javítás végett. 

A középkategóriájú fűtőhá- A fútőházfönök jogg.:.l büsz-
zak között júniusban és jú- ke az eredményekre é a dol
liusban az elsó ch.e1ycn vége;,;- gozókka\ együtt arra számít, 
tek. Az év el-;ő nyolc hónapjá- hogy az év végén - a múlt 
ban 2500 tonna szenet taka.ri- 1 évhez hasonlóan -, sikerül 
tottak me,', mintegy 1,5 mlJlió meg„zerezniük az élüzem cf• 
forint  érn\kben. űzemanyagta- 1 met. 

A selejt a '  vasútnál az álta
lánosságtól eltérően közvetle
n ül, ,·agy k�zvetetten a balese
tek formáJában jelentkezik. 
Nem lehet tehát arról bészélni, 
hogy bizonyos százalékkal 
csökkentjük a selejtet, hiszen 
a kívülröl semmisnek látszó 
mulasztás hatalmas népgazda
sági károkat okozhat, ember
életeket követelhet. Ezért van 
óriási jelentösége a „baleset
mer.tes szolgálat ellátás" jel
�zavának. 

Ahol a vezetés megtüri az 
apró lazaságokat, ott úrrá lesz 
a kényelmesség, felületesség. 
Nincs kulcsegyeztetés. A for
galmi szolgálattevő feloldja a 
jelzőblokkokat a szabad be
vagy kijárat bejelentése elött 
stb. Sok helyen odáig fajul a 
lazaság, hogy biztosító beren
dezés mellett fogadnak foglalt 
vágányra ,·cmatokat. 

Az előbbihez tartozik, de 
fontossága miatt külön kell 
foglalkozni a fékpróbákkal. 
ami' elengedhetetlen a vona
ton utazók életének és testi 
épségének a biztosítása ér
dekében. l!:rthetetlen, hogy en
nek ellenére mennyi mulasz
tás tapasztalható. A múvelet 
elvégzése eléggé időtrabló. En
nek az ismeretében készültek 
a fékpróbák szabályai. Az 
előírt műveletek be nem tar
tása. vagy les-zúkítése . . a leg
szörnyűbb következmenyeket 
vonhatja maga után. 

azt jelenti, hogy a győrieknek \.-____ ,_....,_,..., .. ,.. ________________ ,.. 15-20 százalékkal nagyobb a 

Helytelen és minden alapot 
nélkülöz az olyan elképzelés, 
h;,gy a nagyobb vasúti forga
lomnak természetes vele
járója a balesetek szaporodása. 
Ezzel a szemlélettel számos 
tényt lehet és kell szembeállí
tani. 

Az egyik, hogy nagy pálya
udvarainkon ,·iszonylag keve
sebb a bale-et, mint azokon az 
áilomásokon, ahol bőségesen 
van úgynevezett lélegzetvételi 
idö. Ez ellen még azt sem le
het érvül felhozni, hogy a na
gyobb állomá okon fejletteb
bek a technikai viszonyok, 
mert például Szolnok, Hatvan 
és egyéb nagyforgalmú állo
má,;on még központi állítású 
váltók . incsenek. 

A másik: az őszi forgalmi 
idoszak minden évben a v1s
út telje ·itményének a maxi
mumát követeli. Ennek e!Jené
re a Vá6Út, illetve végső fo
kon a vasutasok hibájából be
következett balesete:{ -- b.ír 
a feladatoi,: évröl évre na
gyobbak - csökke,1�e!{, Pl. 
1955 szeptemberében 371 
1958 szeptemberében 317: 
1935 októberében 427. J 958 
októberében 300, 1955 novem
berében 410, 1938 novembe
rében 328 esemény za.rarta " 

A Megállj !-ra álló jelző 
és a kijelölt 

megállás helyének meghaladása 

A!taléban tapasztaljuk. hogy 
mozdonyvezetóink a jelzöknél 
nem szeretnek megállni, mert 
minden .,Megállj!" állású jelző 
vonatkésést, a szénmegtakarí
tásban csökkenést jelent. Ez 
érthető. de azt is meg kell ér
teni. hogy a forgalom sem 
tudja minden esetben biztosf
t,a.nj a .,zöld utat'', a jelzó pe
dig szent ég, azt .,Megállj !" 
állás mellett meghaladni nem 
izabad. 

Ezek ellenére némelyik moz
donyvezető „hátha közben ál
lítanak" gondolattal nem kez
di meg a fékezést a fékút tá
volságának megfelelöen. Utá
na kezdődik a kapkodós és az 
esetek túlnyomó többségében 
a jelző-meghaladás. 

Nagy baleset . kis baleset 

Ismételten hangsulyozzuk, 
hogy vonatforg:i.lmi szempont
ból nincsenek kis vagy nagy 
balesetek, csak balesetek �•�n
nak. Sokaknál egy kocs:k.is1k
lás, aláváltás. vagy váltóíeh·á
gás kellemetlen, de �em túl
ságosan érdekes. Pedig egy 
ilyen baleset kihatásaiban 
sokszor nagyobb jelentóségú 
lehet, mint az úgynevezett 
közlekedő vonatok esetei. 

Előfordulhat, hogy egy ko
csi kisiklása ho,szabb idöre 
megbénítja egy állomás. va<rJ 
egész vonal forgalmát. Fel !<e 1 
számolni a balesetet rang o
roló gondolkodási módot. He
lyébe kell plántálni kitörü:
hetetlenül. hogy mindennem.i 
balesetet meg kell akadá
lyozni. 

Végül me:; kell jegy-,zni, 
hogy a szakvezetők csa:� ugy 
tudnak eredményese.1 !rá .yí
tani, ha a moagalmi szervek 
hatékony támogat;h;.it zJ,·e
zik. Hatalmas jele'lt;sé�e van 
anna-k, hogy a párt- és szak
szen·eze!i funi<.!lonáriusok 
hogyan állnak a bal.,�etmer
:·es munkát segítö .noz,;alom
hoz. 

Tanévnyitó Ta polcán 

napi átlag teherforgalmuk, 
mint szeptember előtt volt. 
Cukorrépából mintegy 2400 
rngont kell továbbítaniuk a 
megye két - az ácsi és a pe
tőházi - cukorgyárába. 

Sok a munka, de a győriek 
állják a 6arat. Szeptember el
ső felében például a tehervo
natok menetrendszerű indítá
sában 81 százalékos eredményt 
értek el. A többj tényezőnél 
jóval 100 százalék fölött telje
sítették a tervet. Eredmé· 
nyeiket e�ö.sorban annak kö
szön hetik, hogy gondosan fel
készültek a csúcsf�rgalomra. 
De erról beszéljen Iványi Ede 
állomásfúnck. 

- Kétstgtcle1iül sokat tet
tünk azért, hogy csomópon
tunk helyt álljon az ös:i csúcs
forgalomba11 - mondotta. A 
győri üzemekkel, a szállittató 
felekkel. komplexbrigád-szer
zödést 1;ötött ünk. A szerzódés 
a többi kö:ött ati is tartal
mazza, hogy a szállittató fe
leknek éjjel, munkaszüneti 
napokon és i:asárnap is bizto
sitaniuk kell a koc.'.>ik be_ és 
kirakását. 

Követkeiö lépésként az állo
más t·alamcnnyi dolgozójával 
megismertettiik az öszi forga-

Nemzetközi 

filmbemutató 

Belgrádban 

Közlekedé,;i filmbemutatót 

vasút munkáját az.onos. v2ty Tapolcá n 1negkezjődött az vezésében d,cséren,w érde

még nagyobb vonatkilomét;r- územi általáiws iskolai akta- me1,lt szerzett Fekete Imre 
teljesítmény mellett. 'l ehat : tci.s. Többnyire idősebb dolgo- mérniik, Hon·áth. Ferenc jü
évről évre növekvő foq·ilo.n zók jelentkeztek továbbtlmu- tö11ázi oktató!tszt és Pásztor • 
mellett is csökkent a u·ile„c- lásra, h ogy pótolj6k a múlt Audrás vonatvezető. rendeztek Belgrádban szep

tember 4-től 28-ig Az ember 
t·édelme a közlekedésben cím
mel. 

tek száma. (Az 1956 és 19�7-es �endszer okozta m1•las2táso- Költönetünket fejezzük ki 
évek adatait az ismert okok kat. a szak.szerve2et11ek a megyei 
miatt nem vehettak c.sszehn- A tanévnyitó ünneµ3éget múc·e'odes1 os;;:t„.Zytu1�. a pe-
sonlitási alapul.) Fekete Imre memok ny1t0Ua dl'gógusoknal: 0s nem utolsó-

1959. minden hón ojának meg, mai�. Tcth. lAJ?s, ai a!- s >rban. t•ártu�kn_ak, hogv meg-
javuló adatai alapján 'mtosan tala ,,?s J,:1.1sio1a .. 1YO.Zll'.'i�J4 

l 
nytto�a _ �lcttunk . '!- ta11'1las 

�zámithatunk Pá. hogy az idei köE,';ontotte az „areg aiako- es -n ualoc.ú kapu;at. 
oszi forgalom idöszakár,ak kat · 
baleseti helyzetképe 1 0.,föhi Az uze1ni ukola megs:er• Danrs Jozser 
javulást mutat majd. Erre =- ' 
mos biztató jel van. · 1 

Országos gyors- és gépíróverseny 

A filmbemutatón 16 ország 
köztük l\Iagyarország is részt 
\·ett. Mig egyes országok két
három filmet mutattak be a 
helyes közlekedésről, Magyar
ország hat filmmel szerepelt. 

A Veszélyes !dők című ma
gyar filmet bronzéremmel dí
jazták. 

• 

Elsösorban a ,·asutas dolgo
zók bizalma a párt és a kor.
rnány7.at iránt. Hiszen kézzel
foghatóan tapasztalják. hogy 
országunk fellendült gazdasá
gi élete gyümölcsének ök is 
él\·ezői s ha még akadnak ja
vítani valók, azok - mint 

tapasztaljuk egyenes 
arán)·ban oldódnak meg nép
gazdaságunk tm·ábbi fejló
désével. 

Az O•·Jzágos Gyo:-siró- és ,\ jrier,tkezilkr.ek a nc,ezé-
G.,;:i1 éi ve:r:,enybizottság az se,;et r.1.inden versenyszamra KELLEMETLEN SZOMSZÉDOK 
ijen is megrendezi az 11)59. 2- 2 pé,r;;\nyban, október 1!0-
évl w:,g•·ar, valanunt az ide- ig kell �k(:Jdeni, Bud_'.1pf'st�n A nagykanizsai vonatkísérő 
grnnyelvu gyors- e gépíró nz V. k:r /3ástya u . ., __ .sz"m laktanya közelében egy disz
ver�enyeket. A verscny:k a\att s7e�f',o ,·ers.enyoizott- nóhizlaló van. ami terjeszti a idöpont·a: noven:ber 13-an saghoz .. . v,d�ken pe�,g az tl)e: bűzt é. zavarja az aludni aka
,.,épíróvuseny. 14-én ét; 15-én tékes a1lan11 g1P- �s. gyors1r_o 

I 

rók álmát 
gyorsfróverseny, 21-én és 22· ls,;ola \Cr:6�Y'1:1�lo�ez. Bo- A vonatkísérők munkája 
én pedig l:legennyelvű ver,;e- vebb, fe.vikgo !lá.•t ·s ezeken nehéz és felelősségteljes. A A szolgálati helyek vezetöi I nye.<. a r.e.yeken kap,iatnak. laktanyában pihenni szeretné· mind több heJ.,,en fáradoznak 

I ne!· és ezért nem kedvelik a az élgárda kialakításán. mert hangos „szomszédokat". Vitathatatlan. hoizy azokon a 
Utazzunk ruhábanu mozgalom Hogyan lehetne a problémát szolgálati helyeken jobban 

11 úgy megoldani. hogy a tulaj-megy a munka, ahol stabil. 1 
• • t k donos is jól járjon, de a lak-be2yakorolt emberek do!r(oz- a Japan vasu a on 

fanya közelében is helyreáll-nak. Persze, kiilönösen vas- · áh ·1 t d?  útunk egyes területein ez I A japán vasutakon sűrún mogatást kérnek a „strip- ion az  1 0 t a;en · 
nem megy könnyen. hallható mostanában ez az tease"-hez r�gaszkodó utasok- Bognár Károly 
. Hogy egyes igazgató,ságok éke6en tog3lmaz�tt megszól!- kal szemben.  Tapolca 

Jo hozzálla.-sa nyomán nagy- tá, . A mzteletreméltó utaso-
mértékben csökkenhet a bal- s· " . . .. � t!szteletre-
eset, erre példa a budapes!i kat ker311k, hof/11 __  
igazgatóság, ahol 1955. ősz'- méltó fehérnemúJuket ne te-

Korszeru� 11'1llanw·11a·g1'ta'st kap Sopron állomás 
forgalmi idós?akában bekövet- gyék közszemlére az utazás • ' P 
kezeit balesetekkel szemben alatt''. 

szer'int GYSEV állomá.son az 1958-as adatok közel 25 Japán népszokás Sopr
ó
on 

b
' . 

k 
háború alatt megrongált áru
raktár újjáépítését és bóvlté
sét. Az épillet emeleti részé· 
ben szociális létesítményeket, 

Képek a Miskolci Jármüjavítóból 

l\lozdonyszelencéket esz!ergályoz Menyhért László, akinek 
ne.·ét a legjobb ifi dolgozók között emlegetik az üzemben. 
S�orgahnára, igyekezetére mi sem jellemzőbb, mint ai, hogy ,a 
m10dennapi munka meneti a technikum esti tagozatán tanul 

�zázalékos javulá.st mutatnak ugyanis az utasok alsóruhára hetek ta n�g):sza �u m�?. a 
Ez a nazymérvü javulás dön- tkő k ,·onaton. Az j 

folyik: egymillió fonnt06 :<olt
tö mértékben annak az ered- �1

azz
!:t ;hában mozgalom séggel neonvi�ág!tást . szerel· 

mém·e. hol?v a párt•i�rvezetel: sikeré,ól még korai lenne �ek. A _korszeru �ilá�!tassal az 
az ir!a1.2atósfu( \'ezetése és 

P ,z 'lni mei't az utasok nagy· e1szaka1 munka 1s b1ztonságo
�zak•7en•pze� mer!teremtetté'• 

r::.ze •\·ltába száll a kalauzok- sabbá válik a pályaudva�on. 
•• �1<ci6egy�é!?'et R balesetek 

kal, ak·ik gyakran hatósági tá- 1 Ugyancsak megkezdtek a 

üzemi konyhát. étkezöt. für- Nagy sukérlelemmeJ végzi a kerékágytokok hegesztésft 
\'eréb Ödön aui,ogénhegesztö, aki már 43 é,·e dolgol.ik a Járdöt és pihenöhelyiséget ren- muja\.i:&óban 

�ökkentése érdekében. 
deznek be. (Kovács Géza felv.) 



1'UCVAR \'A�llTA� 

Közlekedéstudományi m;�ok a Technika Házában 

Vasutas fiatalok társadalmi munkája a Várban 
A hliborúnak 14 éve vége, vasutas fiatalokra. A „Fehér

de nyomai még itt-ott kísér- Vári kapu" eltemetett marad
tenek. Gyönyörű fővárosunk ványait kell napvilágra hoz
büszkesége, a Vár is az iszo- niok. A kaput a törökök épí
nyatos háború borzalmairól tették és a vár visszavételekor, 
tanús-kcdik. 1685-ben pusztult el. Növeli 

A párt és a kormány hatá- az emlék jelentőségét az is, 
rozata értelmében tíz éven hogy Evrija Cselebi török tör
belül újjáépítik a Várat. A ténetíró többször emlftést tett 
határozat nyomán nagy len- róla munkáiban, méltatva a 
dülettel megindult a munka kapu hadászati jelentöségét. 
és megelevenedett a Várban Eddig három csoportban 290 
az élet. vasutas fiatal dolgozott a Vár 

Sok a tennivaló. Az építés környékének rendbehozatalán 
első fázisában nemcsak a és értékeinek feltárásán. Szak.. 
megmaradó épü�tek tetőszer- emberek véleménye szerint az 
kezetét hozzák rendbe, ha- eddigi munka értéke eléri az 
nem rendezik a Várhegy kör- 50 OOO forintot és ez még csak 
:nyékét is. Ifjúságunk sem a kezdet. Az év végéig ugyan· 
akar kimaradni a nagy mun- is még sor kerül két vagy 
kából, hiszen magáénak vall· három vállalkozásra. 
ja e nagyszerű történelmi �etó a vasutas fiatalok emléket. 

A Vasúti Tisztképző Intézet lelkesedése. Munkájukkal 
párttitkára, Arató La;os el- nemcsak a Vár gyorsabb 

mondotta, hogy a hallgatók újjáépítését segítik, hanem 

lelkesedéssel csatlakoztak a fontos kultúrtörténeti felada
Vár újjáépítését szolgáló moz- tot is teljesítenek. 
galomhoz. A párt- és KISZ- A munkát vezető szakember 
i;zervezet határozata nyomán köszönetét tolmácsoljuk a jó 
az iskola vezetóségének támo- munkát végzó hallgatóknak. 
gatásával megindult a munka, Kívánjuk, hogy a vasutas fia· 
amit az I. kerületi tanács VB talok további sikereket érje
részéről Tomai Ferenc főrnér- nek el éS öregbítsék a Vasúti 
:nök vezet. Tisztképzó Intézet eddigi szép 

Szép feladatot bíztak a hagyományait. 

lf júsági ankét a szolnoki fütöházban 

A Közlekedés- és Közle-
kedéstudományi Egyesület, a 
magyar közlekedés és mé:11-
építés szakembereinek t frsa
dalmi-tudományos mun •�á Jdt 
összefoglaló szervezet, ebben 
az évben ünnepelte 10. éves 
fennáUását. Ebb6l az alka!om
bó! - hazá'l!Jkban első izben 
-, Közlekedéstudományi na
pokat rendeztek. 

Az 1954-ben megtartott l. 
Országos Közlekedési Érte
kezlet után szeptember 16-
17-én került sor a második 
ilyen értekezletre a Technika 
Házában. 

Az értekezlet azt a feladatot 
tűzte maga elé, hogy kijelölje 
tudományos alapokon a távol
sági közlekedés főbb ágazatai
nak, a 1:asút, a gépjárműközle
kedés - beleértve az útépítést 
is - a vízi- és légiközlekedés 
fe;lesztési irányait. A kül
földi vendégek részvételével 
tartott tanácskozáson 9 elő-

- ......  

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 
• 38. sz. 122 775/19;;0. J,'l, B. rendelet 

az ászi forgalom sikeres lebony?
litására. 

40. számb61: 120 289/1959. I. Fkv. 
e. A müszakl fejlesztés! alap kép
zéséről és felhasználásáról. 

119 962/1959. 1/5. Rakodással kép
zett irányvonatok jutalmazásának 
bevezetése és szabályozása. 

il, Számb61: 124 068/1959. I. Fkv. 
C. Társadalomblztosftási készpénz
szolgáltatások és Járulék levonások 
egységes szabályozása. 

A szolnoki fűtóház KISZ
szervezete a napokban jól si
került ifjúsági ankétot rende
zett. Az ankéton a fiatalok 
mellett idósebb dolgozók, párt 
é6 szakvonali vezetók is részt 
vettek. Az idősebbak közül 
többen elmondták milyen volt 
a fiatalok élete a -múltban. A 
fűtóház párttitkára adatokkal, 
dokumentumokkal bizonyí
totta, hány fiatal volt munka
ffélkül, s azok, akik dolgoztak 

milyen csekély bért kaptak a kalf!�!¼;!�· 
1
1úta��n 

Vas
s��'ifu!!t 

felnóttekhez viszonyítva. utalványa érvényességén�k korlá
Szóba került az ankénton a 

mai fiatalok helyzete Is. A ne
velésben eddig elért eredmé-

tozása. 
42- számból : 124 560/1959. l/3. A. 

Egyes gyengeforgalfnú vasúti vona
lak forgalmának közútra való á1-
terelése. 

nyek és hiányosságok taglalá- 124 032/1959. I/5. B. A vasutas
sa után leszögezték hogy a szakszervezet sportosztálya alá 
KISZ-szervezet vezetóségfnek 

l 

!�:�;iztár�����
rö

�ta�"Is":'
é

�e"J���� 
a jövőben többet kell töródnie ::::tJ�n!!��yában kiadott rendelet 

a fiatalok politikai nerelésé- 123 174/1959. I/S. e. A Tatabánya! 
vel 

. 
művelt.égi színvonaluk MAV se felvét�le a menetkedvez

em�lésével. ���ie': t't;���U
lt vasutas sportegye-

5 0  éves a Testvériség 
A Testvériség fennállásának 

50. évfordulóját ünnepelték sz,ep, 
tember 1 9.én az egyesület -
egykori és Jelenlegi - sportolói. 
vezető! és alaplló tagjai. A ben
söséges ünnepség már délután 
megkezdődött az egyesület spor-t• 
pályáján. 

Dobos Ferenc. a Landler Jenll 

Jármüiavitó SZB-tltkára nyitotta 
meg e jubllewml ünnepség&, 
maJd a sportolók léptek s:r.i'nre. A 
�:��!!i1a�:t�

k
��

k 
.u"!lsuk!'i: 

5:5 arányú döntetlent &rtek el. 
Ezután kettős labdarúgó-mérkő
zésre keralt sor a Testvériség ée 
a Törekvés öregfiúk csapatai kö-

Színvonalas küzdelmek - meglepetésekkel 
Szeptember 27-én, a BVSC Sz.ó

Jlyi űti birkózótermében került le
bonyoUtásra az 1959. évi országos 
vasutas ifjúsági kötöttfogású bir
kózóbajnokság. Ez a bajnokság is 
megmutatta. hogy a vasutas sport
egyesületeknél ló űton halad a 
birkózó utánpótlás nevelése. Kü
lönösen a BVSC. a .szolnoltl MA V 

és a Szegedi VSE vonultatott fel 
sok tehetséges versenyz6t. A nagy 
tradíciókkal rendelkezö Debreceni 
VSC-t vl6zont érthetetlen módon 
rnin(J.össze csak egy versenyző 
képviselte. 

zött. A találkozó a vendégek 2:0 
arányú győzelmével végwdött. A 
következő mérkőzés m� a Juo•
láló Tesi labdarúgók sikerét hoz
ta. Az NB IU-a.s csapat Jó játé.< 
kal 4:0 arányban legyőzte a Ptllsl 
Kinizsi együttesét. 

taj�ó a;�l��ílho�itn 
8 

dj�ö'!,
,. 

gyűléssel rolytatódott . Az e�ybe 
gyültek elött Soproni József, a 
smkszerve�t titkára 1smertetl� 
a Testvériség félévszázadoo múlt. 
ját. BeS?-élt arról a változá9ról 
amely e relsubadulás óta végbe
ment a vasutas és az egyetemf»E: 
sportéletben. majd további sport. 
sikereket k!vánt a Testvériség 
vezetőinek, sportolóinak. 

Az Onnep! beeZédre i;porto!ók 
válaszoltak. Fazekas János súly
emelő, többs:,,örös !rJooág! magy,ar 
bajnok és csűcsLa.rló, Székely 
Györqy, a labdarúgo-coopat tag 
Ja és Huber tva. a nöl tornász
csapat tagja maguk ée tár&alk 
nevében rogadták. hogy mlncter 
erejOkkel azon lesznek. bog) 
újabb sikerekkel ga:octagltstók a 
nagymultú egyesület hírnevét. 

Az ünnepség hivatalos része a 

t���r:,7:n1
e

�iai:u:r
l
�

t
fefJ'[n\e: 

átadá.sáva! ért véget. Seben LI. 
pótn-ak. a Testvér!sél! elnök6nek 

és Vágás! Imre alapltó tagnak 
ezúttal adták át a-z MTST kltOn-

adás és 24 korreferátum hang
zott el, amelyeknek mindegyi
ke a közlekedési ágazatok 
komplex fejlesztése vezérgon
dolat köré <"Sopo1·tosult, 

Az értekezlet célja volt elő
segíteni a szocialista közleke
dés egységének maradéktalan 
megteremtését és a tudomá
nyo.� alapokon ·nyugvó közle· 
kedéspolitika feladatainak 
pontos kijelölését. 

A közleke,dési ágazatok sza
kosított üléseinek keretében 
Németh József miniszterhe
lyettes, a MAV vezérigazga
tója ,,A vasút fejlesztési fel
adatai" címmel tartott eü'i
adást. Németh elvtárs a kö
vetkező k.é-rdésekről beszélt: 
A vasúti közlekedés ;elene 
és jövóje Magyarországon; 
a vasúti közlekedés , táv
lati fe;lesztésének közlekedés
politikai irányelvei; a vasúti 
közlekedés műszaki fejlesztésé
nek távlati célkitűzései; a vas
úti közlekedés üzemvitelének 
távlati fejlesztése; a vasúti 
dolgozókkal szemben fellépő 
köt,etelmények, a szociális, kul
túrális igények, s ezek táv.lati 
kielégítése és végül  a fejleszté
si feladatok végrehajtásának 
feltételei. 

Hozzászólóként Bognár Im
re, az 1, szakwztály vezetője; 
a vasúti távlati tervezés kér
déseiről, Szentgyörgyi Károly 
a VTKl igazgatója; a tudomá
nyos kutatásról, Btacs Ná,n
dor, tanszéTcvezető egyetemi 
docens, a villamositásról és 
dieselesítésröl. Ertl Róbe1't, a 
Vasúttervező főmérnöke; Bu
dapest és környékének közle
kedéséröl. dr. Fehérvári Lász
ló, a VTKI tudományos kuta
tója a kisforgalmú vasúti mel
lékvonalak vizsgálatáról be
szélt. 

Az előadások iránt élénk ér
deklődés nyilvánult meg. 

A szerkesztőség üzeni 

B. J.,, Pécs. Kérésével kapooo
la lban tudomására hozzuk, hogy 
annak e1intézése az igazgatósáa 
Jogkör-éhe tartozik. A VasúU Fi 
osztály a j elenlegi helyzetet nem 
!artja sérelmesnek. 

Cserháti József. Szeged. A k!.6-
vendéglö:, az eddig megállapított 
osztálvbesorolá!nál egy osztály
Iyal o!csóbban ilzemelnek mennyi
ségben és minőségben Jobbat nyúj
tanak. Az olcsóbb fogyasztói árak
kal a kedvezmény megíérili. 

Szobonya László. Váe. Mint ér
tesaJtUnk, a váci laktanyában 2 
szobát az elvtárs részére kiutal
tak. Reméljük. hogy ezzel prob
lémája ideiglenesen megoldódott. 
Tótka Károly. Szeged. Unokája 
betegségével kapcsolatos panaszát 
klvlzsgáltattuk. A részletes választ 
Kulcsár István elmére Juttatták el. 

Halász Béla, .l\-1.lskotc. A mendrói 
pályamesteri szakasz munkájáról 
irt levelét mel(kaptuk. Kérjük. lr
jon a jövöben valamivel részlete
sebben és többet a számszerü ere<l
ményekrőL 

Dr. Horváth Klll'oly. Budapest. 
Clk.két helyhiány miatt közölnl 
nem tudtuk. 

Aranyos István, Sillys.t.p. Leve
lét illetékes helyre továbbítottuk. 

Németh Pál. Szerencs. Cseh Zol
tán. Szolnok. Sziládi Sándor. Sze
ged, Tótka Károly. Szeged. Dancs 
József. Tapolca. Leiti Ferenc, Pécs. 
Bebán Rózsa. Kazincbarcika, 
Nagy László. Rákosrendező. Vár
na! László. Pécs, Bánsági József, 
Budapest. Level�tket és tudósitá
saikat lapunk szerkesztésénél fel
használtuk. 

Új  könyvek 
Kassai Géza: Magyar törté

nelmi sorsfordulók és a nem
zetiségi kérdés (Kossuth) 
Todor Pavlov: A dialektikus 
materialista filozófia éa ti 
szaktudományok (Gondolat) •· 
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Elhunyt Lukács Gyula elvtárs 
Szeptember 17-én hoss:z& 

betegség után, 79 éves k,orá
ban elhunyt Lukács Gyula elv
társ, a Vasutasok Szakszerve
zete központi vezetőségének 
tagja, . a munkásmozgalom 
r,égi harcosa. Lukács elv-
társat a szakszervezet sa-

ját halottjának tekintette, 
s temetésén szeptem-
ber 21-én 15 óra!k-or a rá

koskeresztúri köztemetőben 
volt -. Soproni Jówef a szak
szervezet titkára mondott bú
csú beszédet. 

Ki volt Lukács Gyula? Ha a 
kérdésre röviden akarnánk vá
laszolni így foglalhatnánk ösz
su:. több mint háromnegyed 
évszázados életútját: izig-vé
r,g becsületes munkásember, 
aki már a századforduló utáni 
években tevékenyen bekapcso
lódott a munkásmozgalomba. 
Lukács elvtárs életút;áiól, 
azonban bővebben kell írni. 
Bővebben, mert az az út. ame
lyen ő járt né1111 évtizeden ke
resztül. egészen a felszabadu
lásig rögös, s buktatókkal tar
kított út volt. 

Lukács Gyula az első világ
háború alatt 1915-ben és 1917-
ben a sztrájkok szervezéséért 
nem egyszer nézett farkassze
met a re11dőrséggel. 1915-ben 
a háromnapos sztrájk idején 
t1,ag11 része volt abban. hogy 
az Északi Főműhelyben mint
egy 3000 munkás csatlakozott a 
sztrá;koLókhoz. 

- 100 fi> részvételével meKDYilt 
az Q:zeml általános iskola Szege
den, szeptember 16-án. A megnyi
tót Barta elvtárs, a Földműves 
utcai általános Iskola tgazgatóhe
lyettese tartotta. 

- A mozdonyvezetők 24 6r6s ál· 
tatános sztrA.jkJa következtében 
megbénult Argentínában a vasűti 
forgalom. A sztrájkolók a nyugclf
Jak emelését követelik. 

- Hat faipari megmunk416 !épet 
kapott a Székesfehérvári Járma
Javitó. A gépeket a kocsiosztály 
famegmunkáló m!ihelyében he
lyezték el. Ozembellelyeztek ezen
kivUl 4 db esztergagépet, egy vé
sőgépet és 3 kisebb te!JesitményO 
csúcs-esztergagépet, 

_ somosk6űjfalu és Hatvan kö
zött szalagszeril pályafenntartás! 
munkát !nd.ltottak be. A felűJltásl 
munltálatokat még a tél beállta 
előtt befejezik. 

= A konitresszusl munkaver• 
senyben l!t KISZ-brJgád alakult a 
szombathelyi fOtőhá:z.-ban. A Szak
ma ifjú mestere címért egyre 
élénkebb lesz a fOtőtuizi fiatalok 
közötti versengés. 

Lukács Gyula az Északi FéJ.. 
műhely fiatal asztalosa, a mun� 
kások bi.Zalmi;a ki tudja hán11• 
szor állt a főműhely munkásai• 
,1ak mozgalmai élére, amikor 
a háborús nélkiUözések. a 14� 
16 órás munkaidő, az alacsontt 
bérek és a béke óhaja tünte
tésekre, sztrájkra szólitotta a 
vasutas dolgozókat. Késóbb ott 
volt, amikor a forradalom 
1918-ban elöször ;uttatta a 
szervezkedés jogához a vasutas 
dolgozókat. 

A vasutasok első szakszeri:e• 
zeti megmozdulása a proletár• 
diktatúra idején bekövetkezett 
rövid virágzás után még ke
gyetlenebb terrornak esett ál• 
dozatul. Amikor a proLetárdik• 
tatúra bukása után Tciszabad.ult 
a börtönből. s vissza akart 
térni a főműhelybe, zárt Tea• 
pukra talált. Hosszas kilincse• 
lés után a BESZKART-nál si
került elhelyezkednie. · 1920-tól 
a felszabadulásig. mint kívül„ 
álló is sokat harcolt a vasuta• 
sok jogaiért. A felszabadulás 
után 1948-ig a vasutas szak• 
szervezet alelnöke volt. majd 
71tint a központi vezetőség tag
ja dolgozott mindaddig míg a 
betegség á1111ba nem döntötte. 

Mint e néhány példa is bt
zcnyítja, Lukács Gyula elvtár9 
élete a felszabadulás előtt a 
vabutasok. a munkások jogai
ért v!vott harcban telt el. A 
f Plszabadulás után pedig védte 
és r,azdagította uívmányaínkat. 

Emlékét megőrizzük. 

- 400 diáklányt szállitó vonat 
ütközött össze egy teherszerel
vénnyel Eszalt-Kolumbiában. Két 
tanár és hat diáklány szörnyet
halt., 15 súlyosan megsebesült. 

- A Keleti páJyaud\•ar homlok
zati részé..neJc. tatarozását novem
ber 7-se fejezik be. 

_ EJ6állltották az ú1 40 tonnás 
cementszállító va_�ont a Győri 
Wllhelm Pieck Vagon- és Gép
�yárban, 

- Táviratban köszöntötték a sze. 
gedi 1gaz�atósá� dolgozót a Szov
j etunió tudósait a holdrakéta si
keres felbocsátása alkalmábóL 
Jóklvánsá<?aikat a szovjet nagykö
vet,;ég útján tolmácsolták. 

- 1960/1!-ben hann!nc 1800-1)09 
lóerö& dieselmozdonyi álUta.ifak 
forgalomba a MA V vonalain. A f.ő
vonalakr61 1965-ben klvonJ:il< a gőz· 
mozdonyokat. 

KósZ<lnetnyilvinitás. Mindazok• 
nak. a.kik szeretett édesapánkat 
utolSó útjára elklsérték. eg�•U'.1• 
érzési.lkkel. részvétUkke) }'la..'sl' 
fá1dalm\1.tl1{at envhftent igyelcez· 
telr. ezúton is k&s7önet"1 mon• 
dunk. Lukács család. 

··--

,z üzemek között is megrendezik a furfangosok bajnokságát 
!-.z o�zágos és balatoni baj

nnkság utá,, az Országos Ren
dez'5 Iroc1a üzemek és üzem
részfl,; kczc'tt is megrendezi a 
furfangosok bajnokságá.t. A 
bi>jnokságban egy-egy územ, 
vagy üzemrész négy fős csa
patot i;nd!that. 

A televfziéból jól ismert já
t.ékvezetc, Pálos Miklós el
mondotta, hogy a bajnokság 
legfóbb célja: szórakozva ta
nítani az i.izem2!c, "asútl szol
gálati t.clyEk dolgozóit. A baj
nokságot a.i üzemek kultúr-
01thon& 'ban rendc:,.ik meg 
színvonalas műsor kísére-

megfelelniölt a csapa fok tag• 
jainak? A kérdések három 
témakört ölelnek fel. Eléször 
űrhajóu�kat keres a játék
vezető, utána szellemi kérdé
sek következnék a techniká• 
ról, a tudományról. a múvé
szetról és a sportról, majd vé
gül tréfás ügyes..'>égi kérdések• 
re kell válaszolni. 

• A bajnokság elsó forrluló
já,a írásban. vagy telefc.non 
október közepéig; l<'het jelent
kezni az Országos Rendező 
lroda igazgatóságán Buda
oest, V .. Semmelweis u. 1. 
Telefon : 187-990. Az f'lsó for• 
1uló döntőjét november 29· tében. A mGsorban ismert mü

vészek lépnek fel. én tartják a:z Erkel Színház• 
kell ban. Milyen kérdésekre 

Eredmények: Lepkesúly: 1. Ba• 
logh (SzolnOlkl MA V), 2. Tóth (Sze
gedi VSE), 3. Petnetuizt (Törek• 
vés). Légsúly: !. Kovács (Dombó
vár! VSE). 2. Gémes (SZVSE). 3. 
Deák (SZVSE). Pehelysűly: 1. Pé
ly:! cszolnokl MA V), 2. Dekleva 
(BVSC), 3. Hamenda (Törekvés). 
Könnyilsűly: 1. Gornyák (Dunake
S7.I), 2. Márkus (BVSC). 3. Paró
czal (Törekvés). Kisváltósúly: 1. 
Bognár (Pécsi VSK). 2. Kátai 
(BVSC), 3. Czlbere (Testvériség). 
Nagyvilt6súly: 1. Farkas (Duna
keszi). 2. Kosztor (SZVSE). 3. Hor
váth (Törekvés). Klskllzépsűly: 1. 
László (Szolnoki MA V). 2. Csábi 
(Ceglédi VSE), 3. Herczeg (SZVSE). 
Nagykllzépsúly: 1. Kovács 
(SZVSE), 2. KMII (Dombóvári 
VSE), 3. Furcsa (Szolnok! MA VJ. 
Félnehézsúly: 1. Pintér (BVSC). 2. 
Schmidt CD<,brecenl VSC). 3. Odor 
(P<!csl VSK\. Nehézsúly: 1. Kscsa
rovszkl (BVSC). 2. Székely cszol
nokJ MAVl, 3. Gerencsér (Pécsi 
VSK). 
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�t�!i L A GYARKAPUBAN Nem szószerint 6rtendó 

Ez a felv�cl Is arról tanuskodlk, 
bogy a fiatalok harcos kllzdilszeL 
temben. változatosan birkóztak 

(HemzO Károly felv.) 

MAGYAR VASUTAS 

Felel& szerkesztO: Gul:vAs 1ánoe 
l'elelOs kiadói Smbó Antal 

szerkes:ttösé2 Budaoest VL, 
Benczur uj a 

Terle&tl: a Neoozava Lank:ladó 
Vállalat. 

BuCapest, vn., Rákóczi dl $f. 

Sz.Ikra Lapnyomc!.a 

Pontversenyben: L Szolnoki 

MA V 19, 2. BVSC 19, s. Szegedi 
VSE 16 ponttal. A pontversenyben 
az döntötte el az els6 hely sor6át, 
ho,zy a szolnokiak három. a BVSC 
pedig csak két első helyet szer-
zett. 

Károly egykori blrkózó. Váqásl � 
Imre és még sokan mások - ::1 
öss:oesen mintegy 160-an - ért& � 
kes emléktárgyat kaptak. A meg- � 
bfvott vendégeknek jubileum! � 
Jelvénnyel kedveskedtek az � 
eg

r�
ü

���=::�
ő

\lvatalos részét � 
reggelig tartó táncmulatság k� � 
vette. ?1 

� 
� 

Vasútas sportolók külföldön i 
::; 
� 

Augusztusban és szeptemberben 
tuirom USIC-baJnokságon vettek 
részt vasutas-versenyzők.. 

A férfi röplabda-válogatott Ha,• 
kovban a hetedik. s férfi kosárlab
da-válogatott Varsóban az ötödik 
helyen végzett. Női úszóink vtszonl 
kitettek magukért. Az •angllal Car• 
dlffban rendezett kétnapos űsz6. 
és müugró-bajnokségon a nemze
tek közötti versenyben 76 ponttal 

az els<l bel)'eo végeztek. 

Válogatottunk tagjai közW Ta- � 
káca Kató két számban - a 110 i:( 
yardos hát.. és gyorsúszásban -, � 
Bodóki Réka a 220 yardos gyors- � 
úszásban, Zsá:got Irén pedig a to-- � 
ronyugrásban nyert bajnokságot. � 

Nőt úszólnk sikeres szereplése ::; 
után reményünk van arra. bogy az � 
Idén v4sszaszerezzilk az UIC-kupát, � 
amely azt az országot illett meg, � 
amely a baJnokságolton a legtöbb � 
pontot szerzt. � 

- lga;i:án elvihetik a takarítónónket Pest
re, hiszen folyton arra kérik a gyárunkat, 
hog11 jqZ használjuk ki a kocsikat. 

- Miért verték félre a harangolcat? 
- Veszélyben az őszi forgalmi jutalékunk. 

Eg11 külföldi kocsit kell sürgősen kirakni. 
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A hatvaniak helytállnak A smcialista brigU címért 
- A 323-as bejdr 4 ho.rma

dtkra . . . A nyolco.d,k vágán11 
M{Jl/ áll? . . •  Kihúzott 0. Tell• 
dezöbe ? Akkor hel11ébe bejár
h4t a szolnoki répás vonat . . .  
- hangzik a sz.olgálattev'I ha
tározott hangja. 

Percnyi megállás sin::s. Vo
Jtatok mennek, vonatok jön
t1ek. Hiába, nem gyere.l<játl!k 
az ószi forgalom. Különbse.n 
o!yan csomóponton nem, mint 
Ho.tcan, ahol szeptemoer eleje 
óta. naponta mintegy 30 te
her\"onattal kell t öbbet fo
gad.ni. mint az elóző hónapok
ban. Nem ritkák az olyan éj
nakák, amikor 8-9 gyors
teher:onatot kell re-nrlez.ni. 

Naponta 3 600 kocsi 

vágányzárt !el..:>!dj:ik, elóbb a 
személy- és gyO!"<iVO!'atvk ha
ladnak át, s csak ezután jö
hetnek a teherv('nato1<. i lyen 
esetben az 5� s-:ereh'ény, 
hogy valamit ,·s"ikkent:e� a 
késésből, egymás után blokkon 
lép be Hatvanba. 

Segít a kongresszusi 

verseny lendülete 

Hatvan állom.is dolgozói 
ilyen körülménye].- küzó�t is 
eredményesen d:>l ,:ioznak. A 
harmadik negyP.dévoen á. Y� 
natok átlagos terh<>lésébl'n 104, 
a fajl�os kocsb ,ozgaiúshan 
104,2, a kocsikihasználásban 
109,3, a kocsiiart6zk0<!/isb·m 

Egyszr.,·al, az idén joval na- 101 ,3, a személyYonatok me

A br<..gádok \"�;•.;e.1yébén a Budo.pest-Déli pá'yaudvar 
múlt hónapban kis ,:ülónbség- forgalmi és kereskedelmi dol
gel a Kossuth-lirig,i:1 \ é;::zc·lt gozói elhatározták, hogy bri
az elsö he!yen. a Pe:,:r•- -és a gádo!{al alakítanak a szocialis
Hun11adi-brig!1d eUtt. A M- ta brigád cím elnyer.:séé�t. Az 
rom brlt:Ad ma is fej-fej mel- első érléke:,bre 1960 e'.ején 
lelt halad. Hogy októoerbe,1 kerül sor. A he'.yczette!<et 
ki lesz a gyóztes, a�t cr.ég nem pénzjuta '.omban részesít!' . 
lehet megjósolni. Annyi azon- Sok sikert kíi:ánunk a. ne
ban bizonyos, hogr az e„é-z- 1 mes t•ersengé;;hez. Bízunk 
séges ';erseng�ek :nagul� a benne, hogy a. brigádok becsü
dolgozok, a vru;ut .� ez�!1 kc-

1 
lettel teljesíti.le 4 feltételeket 

reszt ül a népr,azda�ág is ha_ t- és e!zel is tovább öregbíti]; a. 
nát látja. pályaudvar hírnevét. (A szerk.) 

Gépkocsivai helyettesítik több vonalon 
a vasúti forgalmat 

Kivoniík I forga'.omból a személyszá!lító Lhmagonokat 
gyobb !c.ladatokat kell megol-
daniuk. m int  1938 5,lén. Míg netrendszerú közle;cecttrtésé- A Vasúti Tudományos Ku- kal kell a személy-. illet,·e te-
a múlt év hasonló iciöszakáoan ben 95,4, a tehervon ll,1!rná; tató Intézet. a Köz1ekcdés- é her!orga!mat lebonyolítani. 
24 óra alatt 2EOO, eset:e� 3000 pedig 71,1 száz.ilékos ered- Postaügyi Minisztérium fel- A jövóben sor kerül az ula• koc,,i forga1muk vo'.t, mos� u ményt értek eL A mú,t év ha- kérésére az elmúlt hónapol,- zás kényelmének és kulturált
a szám �yakran eléri a 3000- sonló idószakáho.! 'l."Ll.Zonyítva ban 13 o:y.an vasút\·onalon ságának növe!ésére is. Kirnnat. Ebből a rendezön<'!, napon- 1 180 tonnáról 13l8 tonoár! 1 ����e!� vizsg�latok�t,_ a�e- já.k a fövona!akról az E-kocsita �000-2200 kOCSlt kell guri- növelték az egy vonaL"t eso 

1 

•) e.-neK az al!omá„ai ta\ ?1 kat és a közeli években a for• tani. Szép tcljesítmén;•. l:'óleg terhelés át.lagá•. Fmlittst ér- esnek a f�lvaktol, ,.-agy gyer 
galom jelentős részét dieselcsf. -Olyan guritón, amelvn�k 1600 demel az is. t-o.?V 8 hasonl6 a torgalmuK. 
leni fogják. koc:;j a napi ko.pacit'tsa. kategóriájú állo;1,bok \'Cire- A \i7.sgá1at meg�llapította, 

L. -•· h · 1 k A vasút 196ó-ig további 140 , Z-:em panaszkod,..,fu,.,... nyében nyolc hGnap ah,tt ogy eze,;.en a ,·ona a on 
rr.ondotta Mo!nár István állo- négyszer vézezte„ az cls/1 t,1>- több mil'ió forintos r.'.lfizetés- di��e'ml'lZdonyt kap. Sor ke
naá önö'<. - Ann11i i:onatu'li< lyen. sel doli:ozlk a v1m'..t és még- rül 1800-�000 lóerő� nagytel
t:an, hogy n�megys:er a h:l�z Minek tulaJdonitiwt:Í,c oz sem tudja _kl_e!é;:it�r.l a i.ö_::ön- jesítményű diese!mozdonyok 
fog0.d6vagdn•J fs keLroriek b1- eredmények? ,ég utazást 1;;énye1t. A kozle- vásár;ására is. • • 

Dolgc;zóink az MSZMP Közp 

B izottságának i rányelveirő 
A Magyar Szocialista Mun• 

káspárt vu_ kongresszusára 
ké.'ízül az ország. Pártt.agok é6 
pártonkívü.iek vállvetve küz• 
c,cnek az élet minden terüle-

t tén. hogy gyöze:emre Vigyék 
a part poli t ikáJ,át és mcggyor-
111tsák ha7..ánkban a szocializ
mus építését. 

Korunk embere eseménydús 
,?etet él. A hozzánk érkezett 
levele',b<.il mégis örommel vet
tük tudomásul, hogy a vas
utas dolgozók sokat foglalkoz
nak a pártkongtesszus irány-
elveivel. Beszé!getnek, vitat
koznak, po!itizálnak. 

Bognár Károly, tapokal le,·e
'.ezöna: i,y ír: .,Minden párt
kongress:us egy-egy fontos 
mérföldkő az emberek életé• 
ben . . .  őrömmf'l üdvözlöm 4 
t·asút nagyszerű dteselesítési 
prc-;,ramJár és rem.ilem, how 
fokozatosan sor kerül az el
avult t·asúti pál11ák korszerű
sítésére is . · . .  Sokat t·árok a. 
kongresszustól." 

Szeged állomás dolgozói kü
lönös�n a párt történelmi út
já,ról és a történelmi tapaszta
:dtokról írott fejezetel<et fo
gadták örömmel, nyílt. őszinte 
és határozott hangja miatt. 
•• E:z biztonságot erót és nyu
godtsáqot ;elent" - i:ja Tótka 

Károlv levelezól'k. 
•. Lelkesedéssel olt'astuk a 

párt gazdasági kérdésekkel 
foglalkozó téziseit - oh·assuk 
lejjebb. - örülünk, hogy or
s:J.gunk naw léptekkel ha!o.d 

eliire mind a mezógazdasági, 

mind az ipari termelés 
kedése11ek tekintetében. 
egyikünkben, másikunk 
a kétely merül fel. hog 
lea:•e túlzott köt•etelm 
Ipart termelés s:ín-von 
65-70 százalékos nöre • 
De bi=onyáro. a. kOngress 
zel kapcsolatban is e 
mfnden kétséget. liiszen 
gozók legjobbjainak kÜ 
minden rés=letében m 
gálják a lehetóségeket. 

A :MAV Felépítményi 
anyagjavító szegedi rnü 
ból Szendrei József arr 
jékoztat · bennünket, h 

• pártonkívüli dolgozók is 
értenú a párt irányel 
és a szocializmus felé 
nek naygszerű pro,;ram.iá 
ják benne . .,Külön brö,n 
mun.kra, hog11 az irán 
ben no.gy go'ldossággaZ 
úí k alá a. pártonkívüli 
zók szerepét a szoc· 
építésében. Az a. vé!.emé 
hogy a · pártonkívüliek 
szolgáltak az el.ölegezett 
lomra. Már eddig is beb' 
tottál:, hogy az ors:ág 
sében szdmitani lehet 
-- mondották. 

Bizonyításként a ko 
szusi ,.·ersenyre hivatkoztpl 
arról tettek hitet. hogy 
vábbra is lelkesedéssel 
gatják a '  munkavenseny
galmat. mert ez az 
gazdasá;i életének fe'vi 
sát, a dolgozó nép jóc 
növe��edtsét szolgá:ja. 

Vtrok ,·umo1n� Sz�ged ,sz�ml:lyp4l'.''aud,·ar U.,·i1:lsil1, 1apun 
J�zóJe m.lnde-n igyekeze1'vf'I a:zon "Van, hf);y �egftse az i11o 

Jekth"tiJa kongte stusi vállal ának• teljesite11et 
hn11u!. llven '  01' i.)én!J'Jt' re.z- • - . d 1_ '  i.edés- és postaülótyi minlsz-

1 .zill: a. cukorg11ári vágar1101<at 
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a forgalmat. 
ezzei ,s 

_
nyerllnk egy, ra�an.•t. galmi S?..er"e'rnek, nl<ik 22 Ho.rká_�11Jür�_D�ávasza. 

- G� óz•k a muri.: :\t.. . aktivákon. a h,zalmiak,>n he- bolcs kozott a jovoben csak 
- Meg nem fordul, elt1 h1�a. resztül álh:«Júan m.J.zi;!ósil'&k tehervonatok közlekednek. A 

Az emberek kedt·i:e!. leI_kas• az e")"fflá•,sa! yerse'1:vben álló rendelet ugyanakkor kimond
merctesen do'gozna ', ,;,M,q .a� brigádokat a !el.idatok mar-a- ja, hogy az emli!ett vona:akon 
aem okozol! fenn?kad�st, déktalan vég:-ehaitiisára. autóbuszokkal és teherautók
hOQl/ 11 cukorrepak,i-np:my u1e• 
;ére közel 60 dolgo.:6• adttml,: 
cit a hari-anl és a se1ypi cu1'or• 
gyár kiszolgá?á�hoz. M'g ói: 
távol lesznek, tervszcrii bb vt>
.:ényléssel próbáljuk át11idalni 
a nehézségeket. l\1eri nehéziég, 
az akad, tbbb, mint kellene. 

� miskalci igazgatóság �01tatási szolgá�tának eredményei 

l\lostanában a p;í.lyaéµitők 
is elég sok ,.bot'60t t.Jrn�k'' a 
hatvaniak orra alá. Természe
te6en ez a mu'lkájuk "elejáró
ja. Arról ,·an szó ugyanis, 
hogy a Ludas térségebcn :o!yó 
hos..«2úsínesfté,; mia:t nng:von 
gyakori a \"ái:r.\nyz ir a mis!col
ci \'Ona:on. Fmiatt ol)·n'.'l in
tézkedé; született,  hogy a Mls• 
kolc felei! érkezq szereivények 
Ludaq elótt l.Ató:.árnlságra 
megk67..elithetik egvm1st. 
�emeg; :f7..er 5-6 sze-relt•ény 
Yárakozik a \·onalon. 5 ha a 

A miskolci igazgatóság von
tatási szolgálatának dolgozói 
jó eredményeket érnek <el a 
kongresszusi verseny során: 
maradéktalanul teljesfük cél
kitűzésüket. 

A feladatuk pedig nem ki
csi. 910 OOO százelegytonna
kilométerrel több árut ke1! el
szál!ítaniuk mint az elmúlt év 
hasonló idö.•1akában. Eddig 
3 t 42 OOO tonnát továbbítottak 
rendeltetési he·yére. 

Minden remfoyünk meg'\·an 
arra, ho,o, az öni forgalom 
idószakában tO\·ább növeked
nek az •;!redmények, amit a 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

(Ko;·áca Géza !elv.) 

mozdonyok átlagos terhelésé
nek növelésével kívánunk e!
érni. 

Másik célkitűzésünk 14  400 
tonna szén megtakarítása volt. 
".\,ta már 24 OOO tonna felett 
tartunk. 

A legjobb eredményt a m s
lwlci-, a szerencsi- és a kis
terenyei fútöházak érték el. 
Különösen dic,éretes munkál 
\·égcztek a kisterenyei fútóház 
dolgozói. Nagys7,e,rüen ellátták 
a mozdonyok karbantartását. 
Az évi fajlagos szénfogyasz
tást 4 k,1-mal e ökkentették, 
aminek eredménye'<ént 3897 
tonnával kevesebb szenet 
használtak. 

Fekete Lá zló 
Misko!ci Igazgat&,ág 

� 

1 1  Az élüzem címért 1 1  
Tervü!1ket az l'lsó íé:évben 

�últeljesftettü1<. Elhotároztuk. 
hoei- to,•ább tartjuk az élílzem 
szintet és me�S:r.erezzük a 
bü�zke címet. A fajlagos ko
,,;mona•ásban 1 0fl.:;. a koc,i
tartózltodásban 1 0�. a koc ikl• 
h:sználásban 104,40 .-ot értünk 
el. 

Az e'múlt hónaoban is ha
sonló jó eredmenyelnk ,·ol• 
'.n.,. A faj'agos korsimozga
tást 1 1 0,3"'•-ra te1 iesitettük. 

B'zunk benne hogv a kon:t
. e<sznsi \·erse;1y lend'i1etéve1 
még Jobb eredmé�yeket érünk 
"1. 

Behán Rózsa 
Kazincbarcika 

Se:yp állomáson az e'.mú:t 
években ismeretlen volt a 
munka\·erseny. Annál :ismer
lebbca: voltak a ,•!sszaélése'<. 
a fegye!em.sérté.sek, apróbb 
balesetek. Ma m;ndez már a 

múlté. 

Első ízben 

az é�üzem szint felett 

kbvette el a. hi:iát, hOQll - né-
, 

mind a parkosítás neh 
hány embert kit:éve - nem adat volL A parko itás 
bízott beosztottjalban, a. párt- 2000 tarsadalmi nm 
szervezetben és a szo.kszerre- vett Igénybe. A 3000 sz 
:eti bizottságban. Sőt, ahol te- ( egyéb \-lrágpalánták v1 
liette, gátolta munkájukat. A sához i.s a , dolgozók• 
dolgozókba valósággal bele- pénzt, Kecskés A ndor 
fojtotta. a kezdeményetökész- rendezo, a szakszervezeti 
séget, alázo.tosságra, szolga/el- zottsag tagja, társaival 
kfu;égre pei:elte oket. virágo;;kcrtet varázsolt .a 

A mikor idekerültem, a párt- ,·é�li épület meUé, hogy 
1 939 január \'égén a buda• és a szakszerrezettel i·aló kap- mos bámulója akad. 

pesti igazgatóság a rég, ;i.llo- csolo.t kiépítését tartottam A selypi vasutasok a 
�ás!ó';,�k�t 1-�vA�t�tta és file- egyik fontos feladatno.k. Ve- forgalomban is �llják a 
toth !\. ihaly mtézo s1.em_l)•é- liik karölti·e már februárban P�dig a cukorrepa ka 
ben új fönök vette át az állo- mu11karerunyt indítottunk. A megindulása óta napon 
más vezeté,;ét. Az új vezetö versen y  a p:írt március 6•! ha- vagonnal több a lea 
azt a feladatot kapta . hogy te-

\ 
tározata után t•au;mennyl do!- mint az e'.ózö hóna 

remtsen r�ndet_ az- �!lomáson. gozóra ki�rjedt. Termelési ta- ,·olt. _Enne!, ellenére a I 
Nyolc es !el honap nem �ácskozásunkon egyb11tetüen gyed.vben tovább 

nagy idö. Se!ypen mégis sok vállaltuk, hogy az első félév- ercdmény-elket. Kocsi 
minden megváltozott ez alatt. ben elérjük az élüzem s:lnte{ kodá.;ban 1 1 4. a fajlag 
M�gszi!Ardult a munkafegye- és társadalmi munkábo.n csi111ozgatásban 1 13, a 
le"?.. A nyár _cl�_i er; �j kül�_öt rendbeho?wk, packositjuk a kih�szná_lásban pedig 1 11  
oltott a feh·ete.1 epulet kor- felt-ételi épület kö,·nyékét. zalé.<ot ertek el. 
nyéke. A színpompás ,·irágok . . .  • . • , Mit bizonyítanak 
•zinte egyik napról a másikra A fOVO IS b1ztato számok? Azt. hogy 
rnrázsolták kel!emes,é az 58 Amit a pártkongre·szus szolgálati főnök bátrart 
dolgozó második otlhonat. tiszteletére Yállaltak, azt már maszkodik a mozgalmi 

Ez.'eknél is nagyobb fegyver- az első f:léYben maradékta- vekre, ':lizik a r!olgoz 
tény volt azonban hogy az ál- lanul teljesítették. Pedi<,( mind ott sohasem marad 
lomás az el'iá fé!évben - n az t?f.hfm,zint tulteHec:ft�c;e. P"P-ln1é, ,�. 
felszabadulás óta elc;;.ö ízben - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
teljesített� az éiüzem szintet. 
amiért a IX. vasuta.snapon ,.-e
zérigazgatói elismerésben ré

szesültek. A fönök. ,·alamin\ 
Juhás: Lajos és Koeács Ká
roly Ipartelepi raktárnok Ki 
••á/ó dolgozó ielvfoyt, Eozsár 
lstt·án <?'>lgá'attevó pedig KI· 
••álc' dolgo?ó okleYelet keoott 

- Hogvan sikerült me0,·á]
•oztatni 27. állomii< életét? -
',érdezlük a főnöktöl. 

- 1\fegmonC:om őszintén 
»�m nogy remé:tirekkel iöttem 
'ielypre - mondotta. De ha
marosan mrggyóziid'iettem r-í
•�. h'>gtt n !ncs o1 az aggoda 
'omra. Ezekkel o.z „,nberekk•I 
'ehet cloll'o:ni. Csak embersú
'1"-�Pn J.:cll bá..,-ni t•P1iik P.!j br-_ 
ni kell bennük. Elodöm ott 

A S1.ot'lall-.ta !\lunkAért Erdf'mfr('m•mel kltilntt"te!t S4nta Bar 
ko,·áf-., a '\ti'iko1rl Jártn(lfavftó dol�ozóJa a vasutasnap i 
180 é.\·es Jubtlf't1ms ü.ntf'letfre tett telaJá'11á ok: tPlte,ft.ése 

J<o„resnusl �•nen)·b<,a la ptldát mutat 



2 MAC.VAR VA�tJTA� 1959. OKT08Ell 16. 

Ahol havonta öt hetet dolgoznak a munkások Sztriumilin : A kommuni!• 

ÚJ KÖ:�Y YEK 

. , , , , w• , ml/s útján (Kossuth) - A 
- M1ert sok a tulora a Landler Jarmu1av1t6&an? - marxista fiiozófia alapjai 

(Kossuth) - Tárgymuta.tó a 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 : : : : : : : : 1 : 1 : 1 � l l  1 1 1 

1 
Tavaly nagy feladatot telje- lenne sok, ha egyen!etesen osz- Elmonaják azt is, mem�·lre tőke három kötetéhez (Kos-sitctt a I.;andler Jám1űjavltó. lana meg a műhelyek között. ká'.os a t L\lóra a dolgo:.ók 

I suth) _ A burzsoá nac/011a!izLétszámlúány mjatt 125 900 A !helyzet azonban az, hogy eg�;26égére 1:6. h�g�an gátolJ_a \nu. sról és a szociaUsta hazafitúlóra felhasználása is szük- míg a mozdony- és kocsiosz- az uzem poht1ka1 es kultura- ságtól (TéziSek) (Kossuth) -sége1, ,·olt a terv ,·égrehajlásá- tályok adott időben 30 OOO túl- lis életét. A Lűlórázók elma-
1 Leopold Infeld: Einstein műve hoz. 1959-re tovább növeked- órát használtak fel, addig a r�dnak a s�akma1 to_vábbkep- és hatása korunkra (Go11dolat) tek a feladatok, a mun!merö- töt:biek csak 2000-et. Szeptem- zesrol, veszelybe kerül emiatt 

1 

_ Szabolcsi Miklós: !Cö!tészet hiányt vi:;zont nem sikerült berben . a ko�sioszt�ly G, II. az �zi;mi_ �tal�os i�kola is. és horszerúség (Gondolat) _ meg.-;züntetni. Ezért még az év muhelyenek 35 alvazlakatosa Rov1d 1don belul aligha le- I R.alólnóti Miklós 1909-1944 elején - beterveztek - 151 OOO 1:!,5?_ �úlórát _teljesített: Volt 
I hctne v�toztatni a helyz.ete�. 

I (Magyar Helikon) _ Halász túlórát a vezérigazgatóság k?Z?�ük. ak( e�yáltalan n�m Arra \1.SZont nag;y szu�g Előd: Thomas Mann (Irodarendelkezése alapján. tuloraz?�t, _masoK ped_1g, . m11;t ':'an, hog� a vezéngaz5�to�g l lomtörténeti Kiskönyvtár) 

Érdekességek a világ minden tájáróÍ 

Már az e!sö hónapokban ki-• a _Dom;an_ es 
� a _Ha;s'! nY!. b!1- es a �zaKs��r�·ezet n�1':lo,bb , (Gondolat) _ Bajomi Lázár derült, hogy a tervezett lét- gad ta�Ja1, 41-00 orat toltot- me�oldast ta.�lJon. A tulorp.z- 1 Endre: Rabelais (Irodalomtörszámot sem tudják tartani, tek ��lorázással. . • . . _ 

t�ta_s _he
.
ly�tt _Job_b munk�szer= 1 téneti Kiskönyvtár) (Gondolat) ezért 2200-zal kellett növel- So.� sz':mpontb�l e,e5Z.S':gte_ t �zessel. ked,e':obb munkafel _ Móricz Zsigmond : SáraraRll ni  a tervezett túlórák számát. len es karos az ilyen aranyu tetelekkel kell es lehet megol- Az . t Hát mögött (l\lóTetézte ezt, hogy a vállalat túlórázás. :Miért kellett hát dani a járműjavítás problé- -:- Z i

s en 
d 

a ö g 
"
Jt':it tervét többször emeltek s így éppen ezt a mego'.dást válasz- máit. n� . sig,mon . . , ssze _yu 

)icénytelenek voltak újabb túl- tani? Ezt már nehezebb meg- Már készülnek a jövő évi muvei>.. (Szepnodal111J) . 
órakeretet is adni. A moz- érteni., és elfogadni!  tervek és helyes, ha azok ki- Je_a.n-Richai:u Bloch: · · · es 
donyjavító műhely például ok- A i.agyobb feladatok nem alakításánál nem úgy veszik T�rsa (Europa) - A tunhua�= 
tóberre 20 OOO túlóra felhasz- · •t 'k .. , tJ 1 t t I - majd figyelembe az idei ta- g, ezer buddha barlangtempl . e, e v�ra anu a vasu a .  s . 'd . niok (Magyar Helikon) _ To-nálására kapolt soronkívül en- mert a járműpark állapota is. pasztalatokat, mmt az 1 ei 

k . F A k' . 1 • . 
gedélyt. • A tavalyi tapasztalatok alap- terv készítésénél a tavalyia- ·e_i �renc: . .. _,na, • e eg13 

ján el lehetett volna kerülni kat . . . A népgazdaság és a szulet�se . (Kiu Juan es _kora! 
az ilyen arányú túlórázlatást. dolgozók érdel,e egyaránt az, (
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· Amit mindenki megért . . .  • .· · • • hogv me<>szünlessük a mérték- u apest mu ;a o . la. ·o e 
� �andler leu;�a;nh•�mY?-; ,elen túlórázást. (Akadémiai) - Passuth Lász-NyilYánvaló, hogy csak elsosorban az a _be::,eszü!ts1;" Lőrincz János (útikalandok) (Táncsics) rendkívüli esetben folyamod- okozta, amely mas uzemek es 

1 hatunk túlóráztatáshoz. Ez a a járműjavító között - az __________ * ----------járműjavitókra is vonatkozik. utóbbi rovására fennáll. A bé
Viszont jármüparkuQk állapo- rek megfe'.elő emelésével meg 
ta és a nagy szállít<isi felada- lehetett \'Olna előzni a munka
tok gyors javítást igényelnek. erövándorlást. Annál is ln
Megértették ezt a kö,·etel- kább, mert tudott dolog. hogy 
ményt a Landler Járműjavító a túlóráztatás minden béremc
dolgozói is és mindent megtet- lésnél költségesebb. Pótlákkal 
tek és ezután is meglesznek a kell kifizeti1i . bár a munká
gyo,abb javításért. sok teljesítőképessége 8 óra 

Az üzem eredményei bizo- után már lecsökken. A túlórá
nyitjál,, hogy nincs baj a do!- zó dolgozó másnap fáradtab
goz6k igyekezetével, munka- ban kezdi a munkát. 
lendületével. A kocsiosztály Persze, a munkások emiatt 
dolgozói például nemcsak a · i- aligha panaszkodnak, hiszen 
szabott 1 00 darab Su kocsit akkor el\·esztenék a 2000-2500 
készítették el hanem 42 ko- forintra növekedett havi kere
csi\-al többet ' is �yártottak. 

, 
sei to\'ábbi lehetőségét. Káros 

Ezzel na"y se"Íl6égct adtak a tünetek azonban máris· mutat
vasút 1.;'herk;csi parkjának ko�nak. Tóth András laka_to�, 
felfrfa.sí!éséhez. Rendre teljesí- aki szeptemberben 62 tulorat 
tik a pártkongress?.Us tiszte- teljesített, 1 1,5 kg-ot fogyott és 
lelére tett felajánlásaikat. most az Ejjeli Szanatóriumban 
;mind jobb munkára serkenti P!heni ki _a múlt�avi ,,�ajrá" 
o:,et az élüzem kitüntetés is. farada!m9.I!, Az 1lyesm1 nem 

A dolgozók e'.mondták, hogy I járt:ató útja a termelés foko
.s7ivesen vállalják a havi 40- 1 zásanak. 
50 túlói:át, . mert látifil.'• h�gy t A sz:aksz:ervezet felelős ene szukség van. 01ulne-h a 
túlórák ré,·én nörnkedett ke- az: emberekért 
resetnek is. Hog,• most keve-
sebb a pihenés? Hát maid töb- A Landler Járműja,·ító szak
bet pihennek, ha nem lesz '

I 
szen·ezeti bizottságára napon

annyi munka . . . ta küldik a túlóraigénylő la-
pokat. - S a szakszervezeti 

... s amit már nehez:ebb megérteni 

I 

bizottsá;: aláírja azokat. ,.Elis
merjük, hogy szükség van a 

A múlt év folyamán - em- túlórákra., ezért engedélyeizük 
litettük már - 125 OOO tú!órát - mondják a bizottságnál. de 
használtak !el ' a Lancilerban. 

l 
nyomb9.n hozzáteszik: - Lát

Idén kilenc hónap alatt már juk. hogy ez nem egészséges 
139 OOO túlóra kellett a terv- állapot, Kénys:erhelyzetben 
teljesítéshez. Talán nem :ilS vagyunk!" 

.,Nincs ott a főnök•· 
A napokban két csinos nő állított be 4 Nyugati-pályaud

.:ari ügyeletre. Az egyik mélybarna, a másik halovány szőke. 
A hajukat a mai divat szerint, sok miivészettel összekuszált 
l'ÖVid csigákból alkotta a, ismeretlen Figaró. 

Engedélyt kértek egy telefonhíi:ásra. Kaptak !s . . . S. fatő
háznál dolgoznak. - állapítottuk meg a beszélgetésből. Me;J 
azt is, hogy gyengén állhat a fegyelem S,-ben. 

Valahogy 1gu csi l;itelt a barna:  Kfüpon• ? . . .  Te 1:agy ? . , ,  
Kapcsold a főnököt . • .  Hogyan? Ninics ott? Nahát! Akkor 4 
Feri bácsit . . •  

Vasutasok 
a mezógazdaságé1•t 

Á debreceni területen szé
pen fejlődik a termelőszövet
kezeteket patronáló mozga
lom. A teri.lleti bizottság leg
utóbbi ülésén elhangzott be
számoló szerint jelenleg 41 
szakszervezeti bizottság tart 
fenn kapcsolatot a termelö
szövetkezetekkel. 

mm·ón és még néhány csomó
ponton az eddigieknél jóval 
nagyobb gondot krll fordíta
ni az agitációs és felvilágosi
ló tevékenységl'e. 

Vasutasok 
egy tsz l..özgyülésén 

A kapcsolat, a segítségnyúj- Korábban már hírt adtunk 
tás formája meglehetősen arról, hogy igen jó · kapcsolat 
sokrétű. A politikaj és szak- alakult ki a Gyö111,yösi Kité
mai tanácsadáson túl kitel'- rőgyártó VV és a gyöngyös
jed az adminisztratív segítség- halászi Petőfi Tsz között. A 
IJ,yújtásra és a kulturális kap- kapcsolat azóta tovább erősö
csolatokra is. A kulturális dött. A tsz legutóbbi közgyű
kapcsolatok ápolásában a lésén péld:i.ul '80 üzemi dol
Deb!'eceni Jál'műjavító dalo- gozó volt jelen, s közülük 
sai, a nyíregyházi, a záhonyi, többen is elmondták vélemé
és a karcagi k11ltú.rotthonok n:vüket a közös gazdálkodás 
mücészeti csoportjai érdemel- elönyeiri,l, az idős tsz-tagok 
nek dicséretet. A járműjaYító ! mur:káj·ína� elbír�lás�ről; Vfi
daJosaj az első félévben 38 lammt a vitas foldkerdesrol. 
községben adtak színYonalas 
müsort. 

Az agitációs ·és propaganda
munkában az igazgatóság, a 
jármüjavító, Püspökladány 
állomás és Fatelttő, továbbá 
Ka,·cag és Biharkeresztes ál
lom;\s dogozói jártak élen az 
elmúlt hónapokban. 

A területi bizottság i.llésén 
a vasutasok között folyó poli
tikai munka megjavításáról is 
sok szó esett. Ez csak né
hány szolgálati helien folyik 
kielégítően. Záhonyöan, Ko-

Falunap Pötrétén 

.<\ nagykanizsai fűtőház 
dolgozói a pötrétei dolgozó 
parasztokkal állnak baráti 
kapcsolatban. Október 4-én a 
fűtőház labdarúgó-, férfi és 
női röplabda-csapata, a szín
játszók és a tánczenekar . is  
részt\·ett a pötrétei falunapon. 
A színjátszók a Bolondgomba 
című vígjútékot mutatták be. 
A tánczenekar a sport- és 
kultúrműsor után szórnkoztat
ta a pötréteieket. 

Öröm és üröm Füzesabonyban 
Fülesabonyban az idén ' Még egy észrevétel. Kevés 

nagyméretű korszerűsítésre 
I 

a hangszóró. Ami \'an, al. 1s 
került sor. A munkálat?k után alig hallható_ Javasoljuk. hogy • hozzálatlak az allomas vll- a vilá<>itás korszerűsítésével lanyvilágításának korszerúsí- . egyidőb�n ezen is változtassatéséhez. Hatvanöt vílágítótes- i nak tet szereltek fel a vágá1I1y,,k · 

A kasseli föpályaudvaron 
,,hordár-önk1s iolgálást" J ve et
tek: be. Az utasok a bejar„tnál 
kezí-tolókoc.sit \'ehetnek ;gény
be, melyet a hlJáratnál kell 
visszaadni. 

• 

Az osztrák államvasutak 77 
nagyobb pályaudvarán hét vé
gén é.; ünnepnapokon, teljesen. 
beszüntették a rendező- és to
latószolgálatot. A cél: további 
személyzetmegtakaritás. 

• 

N'agy-Brüannia egé6z kózle
kedésének esak 35 százaléka 
esik a brit vasutakra. 

• 

A 66 OOO négyzetkilométer 
területű Ceylon, szigetén a 
vasútvonalak hossza 1600 kUo
méter. Az évi körűlbeWl 20 

millió utas és 2 millió tonna 
áru szá!Utásávai 70 OOO vas
utas foglallwzik. A vasú.ti doL
gozók bére a megélhetési költ
ségeket is szűken fedezi. 

• 

A nyugatnémet. Bundesbahn 
hálózatának jelenleg 1 1  szá
zaléka villamosított. A többi 
nyugat-európa; országban ez
zel szemben a következő a 
helyzet: Svájc 97,5 százalék; 
S\'édország 53 százalék; Olasz
ország 41,4 százalék: Norvégia 
31 . 1  százalék : Ausztria 28,8 
százalék: Belgium 17 .százalék; 
Franciaország 14,2 százalék. 

• 

A bolgár .:a.sutalt az év első 
hat hónapjában 15,8 száza.lék
kal több árut szállitottak, mint 
1958 azonos időszakában. 

• 
A lengyel vasutak napjaink

ban 4 és félszer annyi utast és 
háromszor annyi terhet szállí
tanak, mint 1938-ban. 

• 

AugttSztlls 4-i{J Chinghai 
1:olt az egyedüli tartomány 
Kínába n, ahol még nem vo!t 
vasút. A Lancsou-Csingáj kö
zötti easútt·onai megnyitásá.-

val többé nincs nven 'tartomá
nya Kínának. 

• 
Az üzbég tudományos akac 

démia atomfizikai intézetének 
fémJ'izikaj és de(ektoszkóp la
boratóriumában egy új készü
léket kísérleteztek k.i, amely a 
vasút; tartályok töltöttségi fo
kának megállapítására a vísz
szaverődő gammasugarakat 
használja fel. A gammasugár
zás intenzitásától függően a 
készülék jelzi a tartályokban 
levő folyékony fűtöan:;•ag 
szintjét. A készülék: fémalkat
részek hlbáinak megállapítá
sára is alkalmas. 

• 

A kínai állam-vasutakon 
1959 második negyedében 
több mint 10 OOO új személy
és teherkocsit, továbbá 550 új 
mozdonyt helyeztelc üzembe. 

• 

A Lengyel Népköztársaság
ban 1943 óta núntegy 30 mil
lió légköbméter új vasúti épü
letett emeltek, illetve javítot
tak: lci. 

• 

A pakisztáni vasút jelenleg 
800 mozdonnyal, 2700 személY
kocsívai és 24 300 teherkocsi
vai rendelkezik. A 7350 kilo
méter hosszú hálózaton 104 007) 
vasutast alkalmaznak. 

• 

A Szovjetunióban 2500 új 
mmdonyt állít&nak át gáztü
zelésre a 7 éves terv időszaka 
alatt. Ezzel az újítással éven
ként 3 millió tonna nyersola
jat takarítanak meg. Felhasz
nálható gázok: bután, propán 
él metán. 

• 

Meg.kezdődött az elsö bolgár 
villamosított vasútvonal építé
se a Szófia-Plovdiv vonalon. 
Ez azonban csupán a kezdetet 
jelenti. 1962. végéig 400, 1965-
ig 730, 1970-ig pedig 1500 kilo
méter vonalat villamosítanak. 

A tengveJ -vasutasnapi fl.nnepsi:en .a várt és a kormány -vezetői J5 
mf'!gjelentek. Képü11kön Gomulka. e1v1:ars_ a Len'='yel Egyesült !\lur� 
.káspárt Központi Bilottsá,:linak e1sö titkára" kitüntetett vasutasok 

l<özöl1: 

Feri bácsi drága, a .főnök n!ncs ott; egy nappal meg
hosszabbítjuk a szabadságun':at. Ug!ian tcs,él, már megmon
da ni neki. hogy csak holnap indulunk haz�. Pá . . . 

közölt A. kandeláber2k mel- Al..., ___ ...,.....,, __ .,........,....,_,_..,..,,.._...., __ ..,......,.,.. __ .,....,......,_,_,,......,......, __ .,_..,....,. ..... _,_.., 

Per; bácsinak nem sok ideje maradt a. i:álaszra, mert 
máris koppant a telefon. , 

A1t<ín megigazgatták a fejül, tetején egymcisra borult csi
gákat és mint akik jól. végez'lék dolgukat. távoztak. 

Kesernyés kölniillat maradt utánuk és bennünk egy olyan 
érzés, hogy talán nem is ezek · a .,nagylányok" hibáztathatók, 
hanem a főnök, meg azok. akik nem köeetelik meg a főní.ik 
titulus mellé járó aprócska, de megbecsülést jelentő jelzőt, s 
aki/;; megtűrik, hogy két kezdő usutas önállóan szabadságo!ja 
önm,agát. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

�· 
, #  

'?. 

Ez a. Kínában épülö �asútv_onal Bel.86-I\Ion�öll_�. vas- �s �-c_é_�k�zpontj�t 
Lanr�l.u e,;,zaknyugati , uuti c�omóponttal kotl maJd o:ssz.e. Hossza 

1100 km lt!ti'.. 

lett két világítótorony is ont
ja esténként a fényt. 

A világítóberendezések kor. 
szerűsítésének befejezése \után 
nemcaak a felvételi épü!et elő
terét, hanem az egész állomás 
területét neonfény világítja 

A dunakes%i Magyarság Kultürotthonban 

be. 
A korszerűsitésnek azonban 

van egy szép5éghibája. A régi 
laktanyát átépítették, amin�k 
elsősorban a vonatkísérők 
örültek. örömük, sajnos nem 
Gokáig tartott. mert egy szép 
na'pon - körülbelül 3 hónap-
pal ezelőtt - a fürdő és zuha
nyozók ajtaját bezárták, s az
óta csupán egyetlen csapnál 
lehet mosakodni. (Itt is csak 

A Dunakeszi Jármúja.vító 
J,,ultúl'Otthonában tiszta. ba
rátságos helyiségek fogadják 
a belépőt. A játékterem. a tá
gas társalgó szinte csalogat. 
Az asztalokon folyóiratok, új
ságok kínálják magukat. 

Megcsodáltuk az üzem 
csehszlovák barátainak aján
dékát, a lúsképernyös televí
ziós rádiót. Bebarangoltuk a 
kultúrtermet. a színpad zegét
zugát Van itt még orcs.eszter 
is. akárcsak egy nagy színház
ban. 

akkor. ha a mozdonyok nem 
H 'f 1. 1 h t- · 1.1. 1 ? vesznek vizel, mert különben 09)"3R C llea a e e Dsegeaae • 

ez a csap is elapad.) 

(j gyorsbiifét nyílott 

az t lasellátó 
Új színfolttal gazdagodott a 

Keleti pályaudvar környéke. 
A Kerepesi úti H!;;V végállo
másnál új, ízlésesen berende
zett alkoholmentes gyorsbüfé! 
nyitott az Utasellátó. 

A büfé .ninden igényt és 
kényelmet kielégít. Pultjai 
mögött az Utasellátó házi ké
szítményei dici,érik a Yendég
látókat. 

Gemser András kultúrfele
lős sieL a Yálasszal: 65 főt 
számlál a férfi énekkar, 28 
fóböI áll a színjátszó csoport, 
22-böl a fúvószenekar. l\lükö
dik egy nep1 zenekar, egy 
tánczenekar és egy esztrád
zeneka1·. Az üzem fiataljainak 
50 fős gárdáját hlváló szakta
tanár tanítja a zongorázás 
művészetére. 

Az előadásokat, r.angverse
nyeket. kiállításokat 1959 elsö 
ielében 2400-an látogatták. 
Tánco• rendez\ ény öt esetben 

volt. A filmelőadások látoga
tóinak a száma : 34 480. De 
közkedveltek a képz!\művészetl 
kiállítások is. A műteremben 
láttuk Sánta István Dunaj 
tájképét. Kucsai Jóisef kárpi
tos portréját és Csetili1,1i An
tal technikus figurális kompo
zícióját. Jól kezeli k  az ecse
tet. a ceruzát a fiatalok kö
zül B. Nagy Gyula, Tóth Ag
nes és Kapos Gizella. 

Az ismerdterjesztö eléiadá
sok iránt sajnos kisebb az ér
deklődés. 

7000 kön;·v sorakozik a pol
cokon. Az idén 11 OOO köny
,·et kölcsönoztek, 535 olvasó
nak. Bábjótszó csoport. fotó
kör is működik„ sőt a méhé
szek i> csoportosultak. A bé
b eggyűjtök szintén csoport
ban áldoznak a gyüjtószenve
délynek. A nők részére sza
bás-varrás tanfolyam kezdo
dik. A szakmai tanfolyamo• 
kon eredményesen sujátítjiik 
el a villanyhegesztést, a vil
lamos targonca.rezetéE,t és ak
kumulátorkezelést. Elkezdő
dö1 t egy német nyelvtafolyam 
és indul egy eszperantó Is. 

Dicséretes, hogy a patro-

nált váchartyáni és őrs;;ent
mi/.:lósi tsz-ben színt!löadáso
kat tartanak. Legutóbb Vác
hartyánban a Szélvihart ad
ták. 

Akiket még nem wonz a kultúra 

A kultu·:munkának azon
ban van árnyoldala is. A 
párt-, a szakszervezet, a gaz
dasági wzetés témogatásával 
nyerjék meg a vidéken lakók 
érdeklődését is (az üzem dol
gozóinak 65-70 százaléka) s 
akkor nem hangzilc el olyan 
vélemény. amit a II. bádogos
műhelyhen hallottunk: ,,min
ket a t·onat érdel,el, a min . 
hazautazunk, nem a kultúr
munka''. 

Az sem jó. hogy Gemser 
elvtársat eléggé magára h!W)·ia 
a kultűrvczetóség. 01,.ésre mép 
csak elmenne/:, mert /ti egy 
„állás'' - mondja szellemeaen 
az egyik dolgozó. 

Becsei István szb-titkár vé
leménye szerint több anyagi 
�ítség kellene. Bővíteni kell 
a büfét, beázjk a teto; pedig ... 
- teszi hozzá - az üzem 
megreperálhatná, ha akarnit. 

Az az é•: iésün k. hogy" akar
ja. hiszen ilyen mozgalma• 
kulturális életet érdemes tá-
mogatni. - lyf -

• 
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A téli felkészülés néhány tapasztalata. A dolgozók egészségvédelme az üzemekben kezdődik 
. . 

Nagykátán és Tápiószelén A szak.szervezet; e!nölaége 
mellett müködö orvos-egész
ségügyi é,; a műszaki .szakosz-

Nagykátáh és környekén 
azor� munkáskezek varázsol
ják újjá az elavult alépít
ményt, fektetik a s!neket. Egy
egy naJ)6ütéses délutánon még 
apró lzzadság;n.-öngyök Is meg
je!ennek az emberek homlo
k.ln, de a reggeli fagyok, a ko
rai sötétedés már a tél köze
ledtét sejtetik. 

szi,.it. Ugy •·élj"'·, ho,"" egy . tály s�ptember 2-án össze-
= • "" .,,, L<iazlo leltár.számadó a jövéi- lé.s · k tiizrev;gyázó dotgozó beál.itá- ben lelkiiameretesebben lássák vont ü · ·t tartott. Az érte ·ez

�áva! és a megle,ö helyiségek el feladatukat. Akkor majd leten részt vettek a budapesti 
jobb kihasználásával :segíteni nem éri &Zó a ház elejét. igaZ€llro,;ág üzemorvosai, a 
lehetne. tizennégy legnagyobb ,·asút-

Pe t LeJ tl ·· f ' üzem biztoa'lsá.g! megbírottjai, A Budapesti 'tpítési Fónök- rpa Hl' 1 Je ISSZe lgRI mUILlcavédelmi felügyelői, a seg nagykátal építésvezetósé-
géni:l gondos elökétizületekk.el A III-as mozgónál a szak- társadalombL!to.sít.ási tanácsok 
találkoztunk. Példás a rend és I 

szervezeti bizott.;ág tagjainak elnökei, a vasúti féio6ztály 
a tlsztaság. Lu1;ács Isti:a.n épí- egymás elleni áskálódása aka- toob szakosztályán3k vezetoje 
tésvezetó elégedett a munka- dályozza a munk.\t. Ideje len- és több érdekelt szakember. 

Jegyék eli a tájélortalíl teljesíményekkel, és mindent ne ,·égre rendezni a személyi A megnyitót · Krekó Ferenc, 
. elktivet. hogy a munkából ha- kérdéseket és nekilátn i  a mun- a társadalombiz.t.ooítási osztály 

Azzal a cella! l_átogattuk zatéróket rendezett körülmé- kának. Ennek elsö feltétele vezetóje tartotta. l:támutatott, 
meg I\'agykáta allomast, a Bu- nyek :fogadják. hogy Polonyi Béla SZB-elnök hogy a második ötéves terv 
dapesti f;pftési Fönökség nagy- • . • • adja át Zámbó Jó:zsefnek a gazdasági ten·ezésével párhu-
kátai épitesi;ezetoségét. az I. 

il
-;' mozgo,�zlegnéI mar nem titkári teendőket és rendezzék zamosan felmérik a -vasút 

es a. III. szám ú mozgó építés- d�r
io

�/eli ��t_.n :fbb gondt végre az úgynevezett Halmai- ! egészségügyi hely.zetét és en
-i;ezetóségeket. hogy összegytijt-

1 
. . mj! ,.,e J � ne a sza - ügyet is. A szakszen·ezetl bl- nek pontos ismeretében ké-

&ük a téli _felkészülés eddigi ���iz��j �:,i1���\ '\éif1Te�= zottság nem azért rnn. hogy szítik eJ a vasútegészségügy 
tapasztalatalt. . . készülés nélkülöz minden terv- tagjai egymás ellen hadakozza- ötéves tervét. 

A szak„zervezeti kozponl - . . nak. hanem azért, hogy ösz- Az értekezlet középpontjá-
ldejekorán megkongatta a �er_us_�get. . ped:g enne tenm- szefogi:a dolgozzanak a dolgo- ban a müszaki és az egészség-
vél;zharangol". Szeptember ,a!o Jocskan_ 

zók érdekéb�n. . ügyi szakemberek összefogá.,á. havi tájékoztatóját teljes egé- Az sem írható a szakszerve-
. 

Utu�k s�ran szamos olya_n nak gondolata állt. Ell,Ilek gzében a téli felkészülé,,nek Z":ti bizottság_ jayára. hogy rö- �zrevetel is el�angzott, amit megfe!elöen, egy egészségüg}·i szentelte körvonnlnzva a ten- v1d ott tartozkodaisunk alatt erdei:nes a felsobb szen-ek tu- és egy müszalci '\'Onatkozású nivalókat. számos olyan és1.revételt tet- domasára _hozn!, . elöadás hangzott el. ;,i'em akarunk közhelyekre t1;k a dolgozók. amit már ko- Nehezmenyezik a dolgozok, . 
.llivatkoz.ni. de i,mételten el- rabban megoldhaltak volna. hogy nem kapják meg a védó- D:. __ Rotte�btl�er „ A!D.�!• � 
mondjuk. hogy minden utasí- ;,.·agy Lászlónétól és a kony- ruhákat. Súlyos gond a III-as i:as�tuzem kors�eru e_ge•�ség 
tás annyit ér, amennyit meg- halányoktól megtudtuk. hogy mozgóknál a fürdőhiány. Csak ugyi_gondoziu;ának �od�7rta
valósltanak belole. hosszú ideje a legszükségesebb egy kiselejtezett E-kocsira na c1mmel tartot� eloadasaban 

Tévedés lenne azt feltételez- ruházati és konyhafelszerelé6t Jenne szükségük, a többit meg- a vasutas dolgozok egészség
nünk. hogy az említett helye- is nélkülözik . .AJnint kiderült. cisinálnák házilag. Egy kis jó- védelméról. a c.wkkent mun
ken nem történt semmi. de ko- hanyagságból Rort•áth Amia akarattal eleget lehetne tenni lraképességröl, az idült megbe
rántsem annyi, amennyit a té- étkczde.\ezető és Kirípolszki ennek a kérésnek is. tegedésekrol és azok megelő
li !elkészülés megkövetel. Azt 
tapasztaltuk ugyani ·. hogy a 
siakszervezeti bizottságok író-
i1-ztalfiókba rejtették a köz
pont tájékoztatóját és gyakor
latilag ke\ e,,et tettek. 

Ahtl ehuradt az üzemszeaile 

A nagykátai á llomá�on 
ahol mindenekelott megelége
dés�el nyugtáztuk az eddig tett 
intézkedéseket - azt tapasz
taltuk, hogy két hónapja nem 
tartottak üzemszemlét. Nem 
kell különösebben bizonygat
nunk. hogy ott. 'ahol fittyet 
hánynak a hibák feltárásának 
egyik legjobb módszerére. 
könnyen uralkodó,·á lesz a 
nemwrődöm�ég é,; a hanyag
Bág_ aminek majd az emberek 
latják kárát. 

Súqoq és rcg1 probléma 
Nagylsáta,n az ott éj_zakázo 
mozdonyszemélyzet pihenésé
nek dezetlensége. Gyakran 
1� ember kinyt Jen az ál
ló m donyokon tölfenl az ej-

_ Miért nem fizetnek szakszervezeti tagdíiat 

a keszthelyi vonatkisérők? 
Keszthely állomás az a 

kivételes hely. ahol ma ke
,·esebben fizetnek szakszerve
zeti tagdíjat. mint fél évvel 
ezelött. Különösen a vonat
!-héróknél szembetünő a le
morzsolódás. A 17 szervezett 
\'Onatkisérö közül május ót.a 
10 nem !iZet tagdíjat. 

Mi ennel; a;; oka? Talán 
rosszul dolgo.�ik. az Új 1:e:ető
ség? 

Ezt nem lehet mondani. Az 
új \·ezetoség kevés feladatot 
<:!dott mag ugyan a választás 
óta. de terveik, elképzeléseik 
helyesek. S ez biztató. Persze 

minden terv annyit er. 
amennyit megvalósitan!lk be
lóle . . 

Miért emlékeztetünk erre a 
mondásra? Azért, mert ha a 
szakszervezeti bizottság elobb 
napirendre tűzi a szervezett
ség javítását, előbb hozzáfog 
a politikai nevelö munkához 
- ami ten·eik közt az elsö 
helyen szerepel -. ma már 
bizonvára a \·onalkíséröknél 
is jobb képet mutatna a sta

keszthelyiek csak rövid 
szárnyvonalakon járna!--� acl
d;g a tapolcaiak Szombathe
lyig, Székesfehérvárig, sőt 
Budapest-Déli pályaudvarig 
is „visznek'' vonatot. 

Nem könnyií 

a régi hib6t kijavítani 
tisztika és Tuboly Gizella gaz- Keszthely állomáson az is dasági felelősnek sem kellett gátolja a szervezettség to-,·o!na szeptemberben 349 fo- ' bb -1 ·t · •t t d"T rint értékű bclyeget vissza- va . sze esi ese , s a. a&. �-J 1-
k ·, d · i" .. leti bizottság- ze_tes_nél t_apa�zl��ato kozom-u 

k. 
em a ru 

I bosseget is taplalJa, hogy a na párttagok között is akadnak 
Miért fordítottak h6tat 

a szakszervezetnek ? 

olyanok, akik nem tagjai a 
szakszervezetnek. De még en
nél ís nagyobb baj, hogy az 
ellenforradalom után teljesen 

Vasütépítők között Börgöndön 

No, de térjünk vissza a ellaposodott, elhalt a szak
tagdíjíizet.éBre. �int kiderült szen·ezeti élet. A régi veze
a Yo.11afkíserök lemorzsolódá• töség csak' papíron étezett. 
sinalc különös oka van. Kis, Egyedül N ém.th I. úbzló 
István szb-titkár és Szabó szb-elnök tett-vett néha vala
Jó:se/ párttitkár szerint má- mit. A bizalmiak sem igen 

A; 1>usztaszabolcsi ,·o_nalo� 
l 

lönÖ6_en �eiicsiJ; _f ánotrra. és jus után azé�t csappant meg dolgoztak. 
ta�Iko,ztu.nk_ a Bu��pe�ti Épt- Tablan Jozsefr<' bu,z.l;C'. a tagdíjfizetok száma. mert Ilyen állapotok után került tn, Fa11okug egri,_ rcszlege- A ,.Dózsa ' brigadnak hlre sérelmesnek tartják, hogy az a szakszervezeti bizottság nek dolgozoival. a \·a�ut nev- 1 �-an az építők köz!Ht. S'!:inte új bérkorrekció bevezeté1>ével élére a szakszervezeti muntelen hoset\'el, a palyamun-

1 

mindenki buszke ráJuk. A • ke,·eseb b lett a fizetésük, a kában ugyan még kevés lakásokkal. . pártkongresszus tiszteleté, e I ennek ellenere ugyanolyan ér- pasztalattal rendelkezö. de 

zé.séröl beszélt. Aláhúzta az Az előadásokat élénk vita 
Időszaki orvo.sí Vizsgálatok je- követte. Tizenegyen azólaltak 
lentőségét, mint a betegségek fel. Bódi Jánoa mérnök, a 
megelözésének egyik legfon- keleti fútóház múszaki bizott
to.sabb módszerét. ságának tagja, arról beszé!t. 

A műszaki YDnatkozású hogy a betegségek megelózésé-
prob!émák kapcsán A környe- ben túl kell lépni az Üz.e1l).ell 
zeti tényezöi. s�repe a. ba.lese- és a családi kBrnyezettel JI 

tek megelő:é!'ében címmel, foglalkozni kell. Krecsk4 P4t 
dr. Páter Jó.nos tartott elő- Ferencváros-állomás munka
adá&t. Azt fejtegette, hogy a védelmi felügyelője, a dolg<> 
hómérséklet ingadozásának és zók túl.2l0tt igénybevételériíl 
a vi:ágítá.snak milyen szerepe swlt. Dr. Dorogi Káim4n, a 
van az ember egész..oégének Dunakeszi Jármújavít<I üzem. 
megtartásában éti a balesetek orvosa arról panaskodott, 
megelőzésében. Szólt arról Is, hogy teend6I ellátásában nein 
hogy a betegségek gyakran a támogatják. eléggé a szakszer. 
foglalkozás ártalthai, vagy más 

I 
vezeti bizottság társadalmi ak

ü.remi okok kapac.án keletkez.- tívál 
nek és igy mege!ozésük mtl-

1 szaki intézkedéseket is kh"án. A hasznos és tanulságps ér-
RávilágítGtt a tisztálkodás tekezlet Krekó Ferenc zárlsza• 
nagy fontosságára. vávdl fejeződött be. 

Kónya I tdnnl KISZ vezetó éri tag, lóUI Magda és Pwztal Milyú 
kaposvári távlrá>zol< ponto, és gyors mun.l<ija Is hozzájárulás az 

állomás un,teljesflésébez 

0 

EGY ESET -kétféle magyarázat 
A Munka Törvénykönyve 

szerint munkabér arra az idő
re is megilldi a dolgozót, 
amelyet igazolatlan állampol
gári . kötelessé$ének Wiesíté.se 
- sorozás, szavazás, tanusko
dás, stb - miatt mu)aszt. A 
v.\grehajtási rendelet viszont 
kimondja, hogy ha a dolgozót 
a bíróság, hatóság terheltként, 
i;ért.?ttként, felperesként vagy 
alperesként idézi be, részére a 
mulasztott idöre díjazás nem 
jár. 

bíróság a feleket megidézi a 
tário·alásra és hatályon kívül 
helyezi a kártérítést megálla• 
pító határozatot, felmenti a 
dolgozót a fizetési kötelezett
ség alól. 

A doljozó tem6tesen 
felpe.-,esként szerepelt a per
ben. Részére az em�tett '.log
szabály értelmében a mulasz
tott idöre munkabért folyósí
tani nem leliiet, így 48,"T" Ft• 
tal kevesebb fiutést kapott, 
noha a munkáltató helytelen 
intézkedése következtében A hivatkozott jogs.zabályok fordult a dolgozó a bírósághoz látszólag teljesen logikusak. jogvédelemért. 

Egy konkrét esettel kapcsolat-
ban azonban rá kell mutatni, Úgy vélem, abban az �b� 
hogy alkalmazásuk esetenként h'.'- a bírósági eljár� .?1egincli
rendkívül méltánytalan a do!- tásá:a '.1 mu�kaado t?rvényte
gozóra nézve. Ime a példa: len mt<;zkedese szolgaltat ala· 

pot - es ez a ténr a tárJ;>'alás 
A dolgozót a munkaadó 114

1 
folyamán beigazolódik - a 

fori?t . megtérí_tésre kö�lezi felperesként .szerepló dolgo
Jeltárhtány miatt. Az 11let6 

I 

zóknak is meg �llene kapni 
�relm�ek �a_rtja _a kártérí- az átlagkeresetének megfelelő 
tést megállapito hatarozatot és összeget a távoltöltött időre. 
a jarásbír66ághoz fordul. A e. g; 

Börgönd a!lomáson az épí- folyó versen�·ben rendszeresen tékú bélyeget kell tagkőny- máskülönben szorgalmas fia
télivezetoség lförül egesz kis élenji.rnak. Ismerik a vasút- , ,·ükbe ragasztani, mint ko- talember. Kiss István, Keszt
VIÍI'ót. Szép. kenyelmes, higé- építés minden fortél>:".t, El- rábban. Nem · ért�tték meg azt hely-elágazás szolgálatlevóje. nilrus �zálláshel ·ek. � fave�e- fogadott es díjazott UJtta,uk 

I 

sem - ma sem_ erhk -:-• hogy Ami azt illeti, nem 1esz ték, villany, !ürd6, üzenú is van. . ,.zonos ��olgulati or��zam . konnyú rendet teremtenie, de konyh11, büfé, kúny,·tár, n,- A brigád munkafegyelme 1s mellett m1crt keresnek tobbet . ha a vezetöség tagjai segítik dió szolgálja a munkában el- példamutató. Ig&zolatlan mu-
1 

a tapolcai vonatkísérők, mint az szb-tilkár munkáját, pa fáradt dolgozók felfrissülését. Lsztás mé!? nem fordult e!n ők. · · k Esténként a fa!cvizió hozza el ~ becsülettel elvégzik a raJu 
1 náJuk. A brigád tagjai nem- Egyesek emiatt zúgolodtak e - feladatokat ha az eddi 

ff k • k k kt • .. kisváros" lakóinak a leg- c,ak a m_unkába_n_, ha.nem 
I 

és haragJ'ukban hátat fordí- J�lmél jó,·al t_öbbet hallatnak asznosna tartJU a sza mai O atófilmeket munka utan is Jo '.'-ra O • tottak a szakszervezetnek. A magukról, többet foglalkoznak . . , . . 
í1iseijb hír ket. b t k 

\ 

A kultúrteremben pezseg az Közösen tanulnak, szo�akoz-
1 

két telepállomás Yonatkisérői- ,i dolgozókkal, munkájuknak Allomasun�on eleg so„ b�j t':k la\olmaradm a foglalko-
élet. Ein·esek olvasnak, m/isok nak, legjobb mun_kam� ze- nek keresete közti különbség minden bizonnyal rö,idesen volt az oktatással. A dolgozok zasokrol. Egyesek_ 1:1rra hivat-
társalognak. társ.:i ·J.;tékot reiket nem rejlik veka a!a·. abból adódik, hogy míg a rnegérik a gyümölcse. különböző okok miatt ioyekez- koztak, hogy lekesik a vona-
játszanak. A falon képek. fa- Tudjak, hog)' a szoc1ahsta -------------------------

" tot, a következő pedig soká 
liúi!ág és a kitüntetettek brig/íd cím kötelez. Ugy do!- indul. l\Iáaok a fárasztó szol-
nénora. Az egyik ,idám tár- noznak a jövőben is - to;:an- gálat miatt elbóbiskoltak és 
sasag az e!sö szocialista bri- Ják -. hogy mcltók l:�·.e- Egy hónappal a határidö elött Sf:mmlt sem tudt.ll-i �jegyez-
eádot üd1·özli. nek a cím vifele�ére. fonoK- m. 

.-.i _Daqls Jó:•ef a „Dózsa·: br�- ;égük, dolgozó tar�aik és az Az ószi forgalom zavartalan másikon már folyt az építés. mélykocsiból 7 darabot készt- Az utoobl hetekbeQ örven-
&ad vezetö]e. Derus, ,·idám egész msutas tán,adalom :ébonvolítasahoz a vasút no- 11111 egyik brigád sem akadá- tettek el. Október-ben B ilyen deles változás történt. A vál-
fir.talember.  Kégv .;ve brigád- b ··1 · · •·embe· r 10-ig "-30 Su-kocs1·t I t · "k k • · ·t k�· elk...,z1'"•'t terv6•'k. tozást azok a szakmai oktató-, � meg ec5u escre. , yo:: a a mas1 · mun ·a3a . �- = = � filmek i.dézték elő, a�elyek-\ ezetó. Lelkefen mutatja be J '  r két·t a Debreceni Jánnúja,·ító- Hét brigád do].gozott a Su- A takarékossági mo�a!om-a brlga' d tagJ·a,·t ,  aki. kkel ma· r / 

Bánsági oz.�e tól. ból Kazincbarcikára Is elJutótt 
" kocsikon. Közöttük Fekete ban elért eredményük sem le- n 'h '  Le tóbb .., __ .. 1 - , Elkészülnek-e határidőre a László szekrényasztalo,; és Czi- beosülendo. A kongresszus rablók című oktatófilmet Iát-

&--8 éve dol!!ozik eg,•ütt. Kü- Budapesti Epítési Funökseg 

1 

• e any. gu a ...,.,.,..u et-

Vidáman telik a nap a miskolrf napköT.i ottbon
G
l>�• 

felv.) (Kováca e'-& 

k.ocsik? F.:rdeklödtünk a na- pó Mihály bognár brigádja tisztelet�re a kocsiosztály do!- tuk. 
pokban a járműja\·ító kocsi- volt a legjobb. Feketéék 105,8, gozói ,·allalták, hogy az OH- A7, ilyen és hasonló filmek 
osztalyán_ C:i:;ipóék pedl,: 105,3 százalékos anyagok felhasználásával és haszno,ak, mel't felkeltik az 

- Amikor közölték eelii11k, eredményt. értf'k el szeptem- tervszerú anyaggaz.dálkodás- érdeklödést és megmutatjék. 
hogv egyéb feladataink mel- berben. De jól dolgoztak a sal az év v�éig 1 517 OOO fo- hogyan ken dolgozni, boa el• 

t 230 su-kocsit kell átad- többiek i.<.. C;;akis így t·ált le- r�tot takarítanak meg. Ered- kerüljük a baleseteket, mun• 
k a= őszi forgalomnak. TÖp· hető\'é, hogy már a múlt hó- meny? Szeptember l-ig káva! segítsük a feladatok 

' lést tartottunl; �s a párt- napban 32 Su-kocs!rnl többet 1 213 888 forint a megtakarí- megoldás4t.. 
gresszus ti.,zteletére pótfel- átadhattak a .forgalomnak a tá& 

· nlásként vállaltuk, hogy tervezettnél. 
y hónappal a. határidő A Debreceni Jiírmújavitó 

lütt. elkészltjük a 1:ocsikat - '•ocsio.sztá!J•a tehát egy hónaP
tájékoztat Keserü 

0

Lás2ló. a pal, a ten·ezett határidó elölt 
kocsiosztály vezet�je. - Szep- átadta a forgalomnak a kért 
tember t•égélg 170 kocsi e!ké- 230 Su-kocsit. Ez.ért mindenek
szitését tffl:eztük. Ezzel szem- elött a hét brigádot illeti di
ben 201 l'coc1i készült el. cséret. Persze. míg ők a Su-ko-

- atk6 ,hínos ,·észlegi:eze- 1 csikori dolgoztak, a többiek 
tő, Jzalagrer,i.szerú javítási sem tétlenkedte?�. 488 kocsin. 
módszert dolgozott ki, 

8 
ezzel közép. és futójav !tá.st. 198 te

naponta 4 új kocsit sikerifü her- es 26 tartálykoesln pedig 
eL1,észiteTJÜ11k. - veszi át a fóvlzsgát végeztek. Az alföldi 
szót Tóth László diszpécser. - éa a bodrn&közi kLmuút ré
Eg11il.: vágányon bontottak, e szére késiulö 30 BAX liZe-

ka 
•• .... • 1 

3� éves találkozó a iiszttépzi lntáetHn 
Az 1923-:?4-ben végzett I Torma Gúa i�fó mE1taí

h31ll&a!ók a k?zelműl;ban ta- ta az Ö!i63ej6vetel Jelentá■6i6t 
lalkozora gyűltek o.!6Ze a 

j 
és rámutatott arra hoc, ez a Tisztképző Intézetben. Keszt• találkozó 3' éves múltU.v.al �lyi Béla. ujszászl állomásfö-

f 
egyedülállé 111' intézet t&'fé

nök üdvözölte a megjelenteket, netében. 
majd egyperces néma 'felállás- Azután a 3S lfv ö� saI adó�tak azok emlékének, megpróbáltau.atról ro1J,t • aki� mar eltávoztak az él5k 

I 
szó. Este k&fta v-•n ftt-soraból. tek részt a �..,_.,. 

Az. illtéut nevében ;,.·11411 Utasell.átóbaA, 



KISZ-újítóbrigád 
A Szolnoki jút/Jhdz KISZ- szolgálati vezet.e8 is helyesnek 

t.o �etősége a legutóbbi faggyú- tartotta. A brigád tagjai kö
lésen jai·asolta. hogy alakítsa- zösen dolgozzák majd ki a 
Mk egy KISZ-újitóbrigádat. tennivaldkat, az elkéi;z2lése-

A javastatot lelkesen fogadták ket. A benyújtott ja w.slatokal 
a, fiatalok. Tizenew szakmai- havonta egy összejövetelen 
l'2g képzett ifjúmunkás Jelent- megtárgyalják, az elfogadott 
kez.ett a brigádba. CéljuJ;: a újításokat, pedig társadalmi 
munka. ésszerűsítése, az új munkában készítik el. Tehát 
módszerek elterj,esztése. nemcsa'� elgondolással élnek a 

A KISZ-vezetőség kezde- fiatalok. hanem az ésszerüsi
tn ényezését a pártszzrvezet, !l 

I 
tés gyll!korlati kit-itelezését is 

•zakszervezeti bizottság és a elvégzik. 

Gyötkl. .Jinos Intéz�. forgalmi oktató (Szegeit) dif•lvételes vonat• 
fékezöknek a jelzökröl és jelzésekről tart oktat:ist 

(Kovács Géza felv.) 

A nyári hónapokban 78 miJlió útast szállított a vasú1 
Elkészült a nyári forgalmat Ebben az esztendőben toa 

felölelő számadás. Ebből meg- \iább növekedett a balatoni 
tudjuk, hogy a nyári hóna- forgalom és megszaporodott az 
t,okban 78 355 OOO utast s,;ál- 50-60 kilométeres körzet ból 
J.ított a vasút, 3 millióval töb• a Balatonra kirándulók száma. 
bet, mint 1938-ban. Az IBUSZ A nyári forgaiomból leszúrt 
395 vonatot közlekedtetett, 39 tapasztalatokat tasznooítani 
'Vonattal többet, mint az elóző fogják a jövő évi menetrendc 
évben. A gyors- és személyvo- készítésén�!. 
hatok száma 163-mal haladta I Tovább javult a menetrend-
meg a tavalyi szintet. szerinti közlekedés is. 

......... 

Két sportágban hefcjezödött a szakszervezeti bajnokság 
A szakszervezet sportosztá1ya 

Altai kiL-t üzemi bajnokságol� kö
zül a napokban asztaliteniszben 
es röplabdában befejeződött a ,..,. 
té��ed-és. Asztaliteniszben u c.sa· 
pa,t 1.."iiZdött a bajnoiki clméct. Az 
első belyet az -eszakl Járműjavító 
C'5&pa.ta szereit.e meg, n1lsod�3: a 
�efvárosl teherpályaudvar, har• 

madik a MAV Tlsztképzó Intézet 
cs:ipata. 

A röp,lal>da-baJnok6Agban tíz 
!érti é.3 nyolc ndi csapnt indult. 
Eredmények. Férfiak: L MA" 
Tis<ta<épz6 Intézet, 2. Ráka&en· 
dezG, 3. Déli FOtöiuiz. Nők: 1, 
s:z.auc.szeniezeti Központ_. 2. Déli 
pályaudvar, 3. í.sz.aJCi Jármúja� 
vító. 

. Atlétikai versenyt rendeztek a pártkongresszus 
tiszteletére az Ésiaki Jármüjavítóban 

M "tseaki Jánn(íjavitó e)n'ike csoportban lnúulta1< a mln&sített 
aw.imak a vasúti üzemeknek. .spor""..olók. 
:�f;oz:C

gy 
��1;,ftár��;

d
f•�'h�ön�. Ére<1mények. 100 m, I. korcso-

bö,ő sportágakb�n űgyszólván port: 1· Varga l3 mp. II. :  1. 
egé.s� é\- en át fo!ynak a bajnok- Marcell 12,2. Ill.: 1. CSisZár 11. 
,aágók. 800 m: 1. 1\,1,lrcell "2:30. 4x1CE m:  

A közelmúltban a párlkoogresz- 1. I. korcscp. 64,2. Távot, ! . ;  1. 
srus tts1,telet:ére rende�ett atléli- Varga 530. n. : t. Marcell 545. 
kai versenyt a Törekvés elnök6é.· Ill.: !. Sárkány �. Sűly, I. : 1. 
ge -és a KISZ·blzottsá.g. A jól Berkovlcs 1!1;20. n. : 1. Yajda 8,23. 
sikerült versenyen mintegy 170 Ill.: L Berkovics 11.20„ Nök. 
fiatal és idősebb dolgozó indult. Győztese'.<. 100 m: Endrei 13.9. 
A férfiak három korcsoportban !1 200 n, : Cyudc1..a 28.1. 'Iá.vol;_ Gyu
Yttsenyeztek. A harmadik ,kor• ricza H6. Súly: 'End;el 10,03. 

Úiból a _bainoki pontokért 
A sportos1.tály évr<'ll évre kl!rja 

a budapesti szolgálati helyek 
az.a!mzerve.zeti labdan.lgó-bajnok-
ságát. 

AZ őszi-tavaszi rendszerű bQj
nokSágl>a az Idén 14 csapat ne
vc.ett. örvendetes, hogy a régi 
csapatok mellett a Tlsztképzli In
tézet és más swl�álatl helyek 
neve is megtalálható. Kár viszont, 
hogy az E�ület:re�mt:artók rö..,,id
del a rajt után v�sszalép'.ek. 

A baj noksAg állása a hatodik 
forduló után: 

1. Géptelep 
2. Tisztltépzli 
3, Keleti BB 
4. BVKH 

5. Nyugati 
6. Fl5osztály 
7. Eszak.1 
8. Vasanyag 
9. Hldépitő 

10. Ferencvároe 
Ll. Rál<<>s 
n. Landler 
13. lltagaoóépil6 

6 5 1 - 23 :  7 11 
3 5 - - 21: 4 10 
6 4 1 1 21:!:H 9 
5 4 - 1 10: 8 8 

3 1 1 4: 3 
3 - 3 23:14 

5 2 1 2 11:  9 5 
4 2 - 3 5: 3 4 
4 1 1 2 H:16 3 
:; 1 1 3 4: 8 3 
6 1 - 5 1 1 :26 2 
6 l - 5 9::!9 2 
5 - - 5 5:1'! -

Bontogatia szárnyait a Váci VSE 

motorcsónak szakosztálya 
A Vác! VSE motorcsónak szak- tak a hátrányból. s vé;.eredmény

os�tálYa fs képviseltette magát két ben Csontos János az ötödik, Pát 
YersenyzőYel szeptember 20-án a SAndor pedig a hatodik helyen 
11agyar Népköztársasá� motor- vénett. 
csónak túra· és bó!yakörüll verse- Versenyzőink teljes!iményév-el 
J'l:!lén a csepeli Dunaé�ban. elégedettek vaa:vunk. Bebtzony11ot-

.Nem sokat vártunk a két flú- ták, hogy nem volt hiábavaló a 
tól, mert szaltosztályunk fiatal éS sok ed7.ét,. A na11v vernPnv tapast· 
nagyobb versenyen mé� e�yetlen talat.ait felhasználva jöv6re mé� 
,·er.senyz.őnk sem indult. CSontos !?ondosabban felkéS'Zit1Uk a fiúkat 
Jánoson és Pál Sándorpn mee: 1s a versenyekre. Ahhoz azonban. 
látszott ez A rajt el15tl mlndket· hogy szakoszt!llvunk továbbfej!őd
ten olyan izgatottak voltak, hogy hessen. a felsőbb szervek tárno
nem tudták idejében el!nditanl a 

l 
e:atását nem nélkülözhetjük. 

motorul<at. Emiatt a, induh\snál Gáspár László ldssé lemaradtak. A :?-1 kllométe-
l'ell távon azonl)an sokat 1edolgm:- szakosztlilyvezi,tö 

-
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Gazdag program 

a JJIÁ V Szimfónikusok műsorán 
· A MA V Szimfónikus zene-

\ 

gyar zeneszerző, Rózsa Mlk
kar ebben az évben kb. 130 lós hegedűve,Benye. A szer
hangversenn ad. Idejekorán zö dallamai közismertek, a 
elkészültek a Budapesten és híres „Dzsun6el könyve'" és 
vidéken megtartandó koncer- a ,.,,Bag�adi tolv�j'• . c. filme:i:� 
tek tervei, műsorai. Id�n is, 1 bol.  Musorra tuz�k Verd, 
mint minden évben, ' 16 bér-

1 
Requiem-jét. A koncerttévad

leU elő�dást rendez a MA V ban fel:é� a .B�dapesti �órm, 
Szunfomkus zenekar ai Zene- és a Fovarosi ene.'<kar ,s. 

akadémián. melyen a ma.zyar A zenekar a vidéki \'árosok 
karmesterek é;; é!őadóművé- közül Zalaegemzegen, Nagy-

Még egy furcsa vendég . • .  
Derűs, októberi napon történt, hogy ew jókora gólll'I, e91 

jókorát gondolt és elhagyta szállását, a Központi Nöt.'énv é3 
Állatkertet. 

Ki tudja . • . ? Talán az ősz illata . . .  ? Esetleg egy magasa n 
húzó daru, vagy gémcsapat . . .  ? Vagy a kalandvágy csábitotto 
szökisre? 

szek mellett szép sziámban kanizsán. Veszprémben. Sztá-
szerepelnek külföldi művé- linváro.sban és Kecskeméten 
szek is. lép majd feL 

Az első bérleti előadást ok-
tóber 6-án tartották. A 

Gémberedett szMnyai azonban nem vitték messzire. Me:i· 
telepedett a Nyugati-pálya.udvari vágányok között. Jcírt-kclt, 
szökdelt . . .  A gólya a kocsirendezőket, a kocsirendezők a gólyát 
nézték. Majd hívogatták, csalogatták • . •  Jött is. Majd egyikük 
hóna alá kapta ·a. barátkozó „babahordárt'' és felvitte az I-es 
toronyba, A vendég úgy mozgott, mintha örökké vasutas lett 
volna. Méltósággal emelgette piros-sárga lábait é8 na.gyokit 

Haydn-fesztivál keretében A szerkesztőség üzeni csodálkozott mélyre csüngő csörrcl. 
Barátság ide - barátság oda - é·rtesítették az Allatkert 

vezetö�gét, mire jött egy ápol.ó és elvitte a halak, békák öa 
ellenségét vissza, az örök rabságba. 

Harry Ne,vstone (London) 
vendégkarmester \·ezénylésé
vel előadásra került Haydn 
B-dur szimfóniája (Opus 102.). 
Az első bérlPti hangversen�•en 
került előadásra Purcel : Cha
con és a modern lingol zene
irodalomból Vaugham Wil
Ul)ms remeke, a IV. szimfó
nia. 

Németh P.U. Szerencs. A ké!'t 1 megbí �6L ·elet m,::r!kU!dtük Gvörffy Sándor, Budanest. Versét hlelv hlánvában közö:n1 rem tud· tuk. So'\.·ány Imre. Böhönye. aea.dványára levélben válaszo!�:'lk. 
T6tka Károly. Sze��d. A belvi 
kérdéssel kapcsolatban táiékozódnunk kell. Szemé1Yes találkozás alkalmával me.�beszéljilk. Bo�nár 
Károly. Tapolt'a, Karcolatát hely
hiány miatt közölni nem tudtuk. 
Cslkhelvi Béla. Kaposvár. Ir-ásalt 
h=--:�7nálnl tudjuk Kil!dhet mél( be
lölük. 

Napirendre tértünk tetette • . . Hiszen meglátogatta. m(ir 
a Nyugatit majom is, medve is. Attól sem féWnk - mondot
ták a vasutasok, ha tegk-özelebb egy oroszlán jön. De a, nók 
Tossz „ómennek" minősítették az utóbbi látogatást. 

Novemberben a zenekar 
élén fellép Olaf Koch német 
vendégkarmester, aki az 
NDK-ból látogat el hozzánk. 
El.3re'áthatólag decemberben. 
Kurt Richter. a bécsi rád'ó 
karmestere vezényl i  a szlm
fónikusokat. Jövő év február
jában lengyel vendéget üdvö
zölhet a l\1A V Szimfónikus 
zenekar közönsége, Regina 
Smedzinka. lengyel zongora 
művésznő látogat hazánkba. 
A magyar karmesterek közül 1 
idén is gyönyörködhetünk a 1 
szimfónikus zenekar vezetü ' 
karnagyának, Lukács Mik
lósnak vczénylésében. Fel
:épnek még a zenekar élén; 
Pécsi I;tván. Forrai Miklós, 
Bo:·bély Gyula és Tolmácsi 
Lász'.ó karnagyok. 

Az idei műsorö.;szeállít1s 

Pataki József. Orosháza. Sioos 
Sándor K6bánva-!els6. Honát!! 
Istváu. GYÖD2':VÖS. Ném�th Gntlá
Pé. csoma-Szabari' r P.'·elc.':.Cet ill� 
tékes helyre továbbítottuk. , 

Szendrei Józser. Szesred. Bo ... nár 
Krirot.v. Tapolca. Tótka tcárolv. 
SzeRt>d. U�lyat Sándor. Miskolc. 
Gási,ár László, Vác. Bódogh Mi· 
hájy, Dombóv,r. Cseh Zoltán. ·  
Szolnok. Fekete Lisztó. !\liskoJr. 
Beháu Rózsa. Ka%1.ncb.a.tclka. S7a• 
bó Pál, Budap<'st. Leveleiket. tu
dOO:ít.-ásaikRt fe!has:máUuk. 

Új dimlmozdonyt kaptunk 

- 35 mo2dony idöszakoo ja.Yitá· 
sát veg-ezttk el te.tven felül a H'-
mán Kató futöház c!O!hOZói. A 
na�ysze;,.·u eredmJny !a be\'ezetett 
újít.as alkalmazásának .kö�zönhes:.ö. 

_ 100 férőhelyes istállóhoz tetö• 
szerkezetet építettek társadalmi 
mu:ucál>an a Gyöngyéi61 Kitérő· 
gl:rártó űv. KISZ-fia'. al.i ai az atkári 
Petőfi Terme:ős1.0vetkeL.etnek. 

- A DUD&kes:d .Járműjavító 
nínjátszócsopot'tja felújította. Csiz
marek Mátyás : Bukfenc cimü vi
dám bohózatát, 

- Tiz étke?okocslt adtack 1t ha• 
tárlC.öre a \V�lhelm Pieck Vagon
és Gépgyár dol�ozói a \·asútnak. 
Jövöre. 20 hasonló, a nemr.etközi 
fori;talom.ban is .a!kalmas étkező
J.<ocslt gyártanak még. 

- 10% selejtcsö1'J<entést vlll•ltak 
a GYönITT"ösi .MA V K!térligyártó 
UV. dol�ozól a kongresszusi mun• 
k.aven;enyben. A felajánlás követ
keztél>en a vállalati nyereség ed· 
dig már elérte a '14 071 forintot. 

_ A szerencsiek nyerték a mis
kolci -�az�atósá� területén az ilze
ml ko!'Yhák között lnditott mun· 
kaver�enyt_ Az üzemi konj,"ha dol
gozói pénzjutalomban részesültek. 

-lyt-
- il tövet me«keuJódött a íel• nőttek általános Iskolája St.ere�cs 

állomáson. 
- 40 úJlhist adtak be a dOIJt'OlÓk 

a. békés-c:6ii1:>ai páls,·afenn•..a.rtás1 tó• 
nö.ksé�en az. év e1s6 felében. 

_ Baleset! kláll!tást nyitott a 
szakszervezeti bizottság DombOvá· 
1·on az állomás oktató�rmében. 
A 37 képből álló klállltás a itOn· 
<latlan.sáJlból és hanyagságból 
eredö balesete.ket mutatja be. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném Bp .. VII„ Bethlen 

Gábor u. 19. II. 17. sz. alatti 2 
szoba komfortos utcai, napos 
MÁV-lakásomat hESOn!Ó s szobás 
(llallosl KIK -1.altá.sra, megegye
zéssel. Telefon: 2.27-91.2. 

._ Elcset"élném 2 szoba, kon1·hfs, 
elószobás, k,ertes (udvar, gazdasá
g! épülettel) MAV !nléze(! lakáso
mat bason!óért Duná.ntúl bárme:y 
Jgazgatósága termetén, C1m: Szabó 
�i1:1tJnd e�l��ás. t�.�-P��!��f� 
ránd. 

érdekes és változatos. A tér
leti sorozatban 8 Beethoven
est szerepel, melyek során a 
nagy zeneszerzo összes szim
fóniája műsorra kerül. A l:on
certévadban elhangzik majd 
Beethoven összes zongora-

Szeged-átrakó állomás uJ
típusú dieselmozdonyt kapott. 
:Nagy örömmel fogadtuk az 
új segítőtársat, mert a meg
le\'Ő kisvasúti motorok már 
nagyon elavultak, teljesítöké· 
pességük alacsony. 

______ ..,.,, ___ ... ,_., _____ _ 
Az új dieselmozdony négy

tengelyű, jó tapadású, a ré
gielmél kétszer nagyobb ter
heléssel közlekedhet. A moz
dony munkábaállításával 
meggyorsul és gazdaságosab
ban megy • majd a munka 
Szeged-átrakó - Asotthalom 
és Szeged-átrakó - Puszta
mérges vonalakon. 

�ellemes hajókirándulás 

,·ersenye, hegedűYersenye és 
hármasvt,rsenye, 6 nyit6.nya. 
köztük a ritkán hallott II. 
Leonóra-nyitány is. 

Idén l\Iagyarországon e:ő
ször kerül bemutatásra az 
Amerikában élő, híres ma- Tótka Károly 

Gyönyö:·ű őszi napsüté6ben I Nem tudnám megmondani, 
indult el velünk a l<'elszaba- hogy ott-tartózkodásunk ala,t 
dulás gőzös a Dunán. Cseh- mi kapott meg a legjobban. 
szlovákiába mentünk. hogy F'elejthete.tl�n élmény vo!t 
megismerkedjünk néhány ne- lttni Pozsonyban a. befejezés
vezetességgel é; kellemes pi- he� köze!edő. monument:áPs 
henéssel, szórakozással tölt- hősi emlékmű építését, az új 
sünk el egy hetet csehszlovák utcákat és városnegy�eket. 
barátainknál. Előregyártott elemek:..ól nyo!c 

• --------

lsmerk·edés a matematikával - öreg diákok között Záhonyban 
Jó részének hajában már megakadna'k a házi feladat ké. az ÖTeg diákokat, a.kik heten

ezüstcsíkot szántott az idő, szitése közben, ki.segíti őket ként háromszor hétfőn, 
-mégis ott ülnek a Záhony·i Al- a kisdiák. szerdán és pénteken este - 5 
talános Iskola szúkre mérete- - A leckét üt a lányodnak -8 óráig ülnek az ükola.pa:.ett, alacscmy padjaiban. Van- mc-ndod fel? - hallatszott egy dokban. TUtk kiöztük fiatalabb évjára- ma.sík tréfás megjegyzú. Záhonyban az 1959-60-as túak is, férfiak, n/JT, vegyesen. - Nem szé1111en az igaz-e ? tanévre 216-a.n jelentkeztek Mind olyanok, akik nem vé- - válaszolta csendesen Kató továbbtanulasra., A jelentke-gezték el az általános iskola "k lakóhel 'k VII., illetve VIII. osztályát. Gerzson. A mi gyermekko- zo 1/Ú nek megfele· 

Kocsirendezők, váltóórök, fű- runlcban negyedét sem kellett löen Záhonyban, Kisvárdán és 
tőházi dolgozók, gépkezelők és tanulni. Volt egy palatáblánk, Mándokon végzik tanulnui

ki győzné fe!sc-rolni, ki mi- meg egy �ockásfiizetünk és nyaika.t. 
lyen beosztásban dolgoztk " kész · · · Kovács László kultúrotthon 
záhonyi határállomáson . . .  Bizonv a tanulás, a, műve- igazgató elmondotta: a szol· 

lódés nem szégyen. Még (l,k• gála.ti főnökök, a pártszervezet A VII/a-ban meghallgattunk kor Jlem, ha már valaki felett és a szak.szervezeti bizottság egy matematika-órát. Németh kissé eljárt az idő. Es ese1leg nemcsak a szervezési munkáJózsefné tanítónő tartotta. egyszinten, vagy alacsonyabb ban, hanem ezekben a napok· 
- A múlt órán a hosszmér-

tékekkel fon,lalkoztunk. Ki fokon kell tanulnia .gyermeké- ban is állandóan segíti az ál-
4 nél. Ma már az élet uellemi talános iskolában tanuló dol-olvassa fel a házi feladatot?... és fizikai dolgozótól egyaránt gozóka.t. Köszönöm. A második példát 

Borbélyné ismertesse . . .  Rend- megköveteli az általános mú- Ha ualaJ;i például a.zon a 
ben van. Mindenkinél ugyanaz veltség fokozását, föként a napon uan szolgálatban, ami· 
az eredmény? vasútnál, ahol a dolgozóknak kor iskolába kell menni, arra 

növekt>ő idegenforgalmunk az időre m.á.ssal helyettesítik. Igeeen! - hangzott kó- miatt. epyre tö�b külföldivel is Kár, fwgl/ egyesek ilyen körül-rusban a válasz. lcell enntkezniuk. mények ellenére is m egijed-
- A mai órán a természe• A Záhonyi Altalános Iskola.

! 

tek a tanulástól. (Néhányan 

hónap alatt építenek fel egy 11  
eme!etes házat. 

A tfüiénelem levegője csap
ja meg a látogatót Mária Teré
zi egykori rezidenciája, a 
pozsonyi vár láttán. Gyönyö
rű volt Vöröskő vára is, 
amelynek múzeuma hűen örzi 
a történelmi hagyományokat. 
De szép volt Pöstyén fürdő L�, 
ahol üvegszekrényekben 6rzik 
a teljejs gyógyulást nyert be• 
utaltak mankóit, törött bot• 
jait . 

S a búcsú ugyanolyan ked
ves volt, mint a fogadtatás. 
Ilyet csak igaz barátoktól le
het kapni. 

Dáni Mihály 
Szeged 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti Pizottsáf{ok és a dolr.(ozók 
f!i,ye!mébe ajánljuk a következ6-
ket: 

f3. számb61: 124 334/1959. I/S. A. 
Küliölcil álla-:nok h1\·at.alos szer
veivel való� érintkezés szabályozá· 
sa. 

125 00J /1959. I/5. B. Tényle.�es 
és ny-..1�dijas vasúti aLka!mat:ottak · 
arcké1'es i�azolványénak érvén1,·e,, 
sítése az l�O. évre. 

113 958/1939. I/6. e. A MA V la• 
kőépületek és lakások fcn�1t.á!'·á
sáról szóló 114 106/1938. I/6. e. sz. 
vé�eh::i 1Hct1 utasítás módosítása és klegészí' éSe. 

tes számokkal v"égi:ünk néhány pedagógusai. Bíró Béla igazga- ugyanis már lenwrzsol.ódtaik.) 
műveletet. Jöjjön ki a táblá- tó, Háda Zoltán és Németh A 69 írástudatlan közül pedig 
hoz Kató elvtárs és a tanultak Jó.uiefné és a többiek lelkiis- egy sem mert nekivágni a be
alapján írjon fel egy pé!dá.t a meretesen, odaadóan tanítják tűvetés elsajátításának. 
számok csoportositásá.ról. 

Kató Gerzson. 1'a.kodógépke- t''''''''''''''''''''''''''''''''"'0t..''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
zcló afoi feleségével együtt � 
iratkozott �e a VII. osztá}y ba., � Országos csúcs ·1 avítás Patronálás helyesen vegezte el a szamok � 
csoportc,sításá.t. Itt kell_ �eg- � 
jegyezni, hogy Katóék k,slanya � 
is VII"es. Méghozzá. a leg· � 
jobb tanulók közé tartozik. Te- lf 
hát a családban hárman jár- � 
nak a VIt osztályba. � 

- A Kató-házaspár könnyen � 
tanul - ;.,,..,ezt,. meg ualaki � 
az óra utáni szünetben. Ha � 

lf 

--------------� 
MAGYA!! VASUTAS � 

f''>lel& oze-1<eszt61 GUIYAI!! ,Jlln<JE � 
l'ele!Oe kiadói Szab(! Antal i 

�zerkeszt.6sé�: Budaoe:;.L VI., � 
Benczm n, U. 1 rert66Ztl: a NéDlrtava La1>k!a46 � 

VAI.Wallo . �  Minden ídók legnagyobb ár-utdnna mennyfsE• f 
sua�r..,, vn., R41n!e',I 6t M. � gét mozgatta meg a -r:asút' az őszi forgalom 

Szikra t,agnyomda � iorán 

Segítségére lehetek ualamiben'.' 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Október emlékét Ídézzük 
Nevvvenkét évvel ezelótt, 

1917 októberében a mun
kluok, uegényparasztok és 
katonák forradalma. örökre 
megdöntötte Oroszországban a 
tőkések és a földbirtokosok 
uralmát. Oroszország földjé
ről végleg etta.karodta.k a cá
rok, a föhfbirtokosok, a. nép
ftYÚZÓ kapitalisták és felvir
radt egy új korszak hajnala, 
amel11ben 111flnden, amel11 az 

A Naíll/ Októberi Szociali&
ta Forradalomnak világot át
formáló a jelentősége. Hatása. 
már megszületésének percé
ben messze túlnőtt Oroszor
szág határain. A Szovjetunió 
példaképévé lett a világ min
den kizsákmányoltjának, lét
rejötte hadüzenet volt az 
egész nemzetközi imperializ
musnak, 

más felbocsátása, az atome
nergia békés felhasználásában 
elért eredmén1111k. s sorolhat
nánk tovább, nemcsak a. szov
jet tudomán11 és kutatás ma
gas szinvonalát bizonyítják, 
ha.nem a szociali&ta társadal
m! rend felsőbbrendűségéről 
is tanúskodnak. 

Az Októberi Szocialista. 
Forradalom további eredmé
nye, hoUII ma a szocialista. 
orszá.gokt.an, de azokon kívül 
is mindenki láthatja, hOíll/ a 
béke megvédhető, a háború 
elkerülhetó. Nem kergetünk 
illúziókllt, nem azért hi
szünk a. háború elkerülhe
tóségében, mert a háborúra 
spekuláló imperialisták állí
tólag emberi meafontolásra 
bírhatók. A Szovjetunió nagy
hatalommá 1,•álá.sa, létezésé
fl..:. puszta tén11e ma kemé
nyen ellensúl11ozza az impe
rializmus gátlástalan emberi
ség ellenes, háborus kalandor
politikáját. 

A Nagy Okt6beri Szocialista 
Forradalom óriási hatást g11a
korolt a magyar nép életére 
i&. A szovjet rendszer létre• 
jötte adta meg az alapot a 
Mag11ar Tanácsköztársaság 
megalakulásának. A maíll/ar 
munkásmozgalom fellendü
lése, a magyar proletáriá.tus 
U11ő::elme ékesszólóan bizon11í
tot� hogy az októb:!Ti forra
dalom nem aajtto (I.Ti oroa 
jelenség, hanem a tiemzet1;őzt 
proletárforradalom része. 

A 1',aUI/ Októberi Forrada
lom eredményének köszönhet• 
jilk azt is, hOflll Magyaror
szág felszabadult a fehér ter
ror, a. német fasiszták és n11i
las bé1·enceik uralma alól. A 

4 l[reml. Balról a Szovjetunió Legfels6bb Tanácsa Elnök.sq;ének 
épQlete 14t.ható. 

" szoz:Jet hadsereg és a Szovjet
unió léte nélkül Magyaror
szág soha nem léphetett vol-
na a szocializmus, a demol:
ratikus f ejlódi;s útjára, életet szi!ppé, gazdaggá teszi 

. • dof'1ozó nép tulajdonává 
lett. A világtörténelemben 
először sziiletett olyan társa
dalom, amely mente.� min
tlenféle ki%s<íkmán11olástól és 
nem ismeri az oszt:íl11eln110-
mást. 

A guózelmes 42 év alatt az 
lmperiali&ták több ízben meg
próbálkoztak azzal, hogy a 
izovjet köztársa..�á.got eln11om
ják, megsemml.sítsék. Először 
gazdasági béklyóba akarták 
verni és elszigetelni. Amikor 
félreérthetetlenül kiderült, 
hOílll ez a terv nem sikerül
het. akkor 14 ország interven
ciós hadserege tört a szovjet 
kőztársa.ságra, hog11 katonai 
t&ton semmi::ítse meg. A hős 
szovjet -nép fegyvere ragadott 
és kiverte az idegen betolako
dókat, megvédte országút a 
külső ellenségtől. 
A ' szovjet nép a békés al

kotó munka éveiben sem 
feledkezhetett meg arról, hogy 
a világ imperialistái mindent 
megtesznek, hog11 akadályoz
zák a Szovjetuni6 erősödését, 
oazdasági fellendülését. ügy
nökeik siserehadát küldtél, el, 
ho(/1/ belsőleg döntsék meg a 
szovjet köztársaságot, bom
la.sszák és dezorganizálják a 
fiatal országot. A szovjet nép 
kommunista pártjának vezeté
sét•el kérlelhetetlenül lesuj
tott ezekre a bitangokra is és 
sikeresen védte meg országot 
a belső árulóktól. 

A második világháborúban 
a Szovjetuni.6 viselte a hábo
rú fő terheit és a szovjet szo
cialista rend kiál!ta a. ke
ménv tüzpróbát. A második 
világháború v!lágraszóló g11ő
ulmei bebizonyították az 
egész t•ilág el-Ott, hogy a Szov· 
jetunió társadalmi rendnere 
ff!<l{ll(lSabbrendű fl'lind(m más 
társ:zdalmi �endszernél. 

Gyó=elmfrel me 7dőlt az a 
tévhit, hogy a. kapitalista 

rend örök és megingathatat
lan. A Szot:jetunió létrejötte 
áttörte a kapitalizmus szilárd
nak vélt vi/,,igrendszerét, és 
megn11itotta a proletárforra
dalrna/; korszlkút. 

Az Októberi Szocialista 
Forradalom nemzetközi jelen
tőségének és az egész világra 
kiterjedő befol11á.sána.k biztos 
mércéje az a hat<is, amel11et 
az egész emberiség történetére 
gyakorolt. 

Nem véletlen, hogy a for
radalom gyózelme után nem
csak meger6södött, hanem ro
hamosan meg i& növekedett a 
munkásmozgalom világszerte. 
NéUII évtized alatt 6riási mér
tékben nöt1ekedett a munkás
szervezetek, a pártok és a 
szakszervezetek létszáma, s 
megnövekedett hazai súlyuk 
is. Neíll/ven.két év alatt meg
változott a uilág képe. Világ
szerte erősebb, öntudatosabb 
lett a legforradalmibb osz
tály: a. proletariátus és veze
tóereje a kommuni.sta párt, 

Október nemzetközi ereje 
nemcsa� a munkásmoz

galo:-nra g11akorolt hatásában 
mérhztó le, hanem az ellen
J·ezó pólusra, a tőkés t•ilágra. 
n?hezedó hatásában is. Az 
erőviszon11ok gyökeresen 
megt:áltoztak a vi/,,igon: két 
részre szakadt és a. tőkés 
renddel szemben kialakult a 
szocialista. világrendszer. Új 
történelmi tényező jelentke
zett a népek életében s je
lenlétével új szellem áradt 
szét a vil.ágon. 

A szovjet tudomány nagy 
felfedezői és nagy felfede::.é
sei sem véletlenek. Törvény
szerű eredményei a szovjet 
tudomány 42 évhiek. A hold
rakéták és a bolygókö::i állo-

Kegyelettel gondolunk 
azokra a hósökre, akik 

scg!tséget n111ijtottak 4 ma• 
fil/ar népne;.. 1956. őszén ah
hoz, how s;keresen verje 
vi..lsza a véres ellenforradalmi 
támad.i>t. Apjuk, nagyapjuk 
talán rr.ég a. Téli Palotát ost
romo!'a, g11ermekeik és urio
káik Budapesten harcoltak 
azért, hogy a magua.r nép 
megőrizhesse szabadságát, 
hogy kit:lvott függetlensége ne 
legyen ismét az imperiall.sták 
prédájává. 

Ok-tóber n11omán megválto
zott a maOYar nép élete , a 
a mag114r dolgozók sorsa .N11u
godtan elmondhatjuk, hoíll/ 
dolgozó népünk soha nem élt 
ol11an jól mint most. Minden. 
bizonnual népünk sikeresen 
valósítja. meg a. Magyar Szo-
cialista. Munkáspárt Központi 
Bizottsága. által kidolgozott 
irán11ell'eket is és ezzel to
vább fejlődik, erősödik, izmo
sodik a népgazdaság minden 
ága, tovább emelkedik né
pünk életszínvonala. 

Tovább haladunk a meg
kezdett úton. ts most, 

amikor a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom dicső em
lékét idézzük, az a kötelessé
günk, hogy a. Magyar Szo
Szocialista. Munkáspárt ál
tal megjelölt úton és ok
tóber szellemében t'égez

zji� napi munkánkat. Töre
kedjünk arra, hogy sikerre 

,t· igyii.k az 6szi forgalmat, 
eredményesen készüljünk fel 
a. téli forgalomra, vig11ük győ
zelemre a vasút múszaki szin
t•onalának emelését. Álljunk 
hel11t a t:asúti közlekedés 
frontján úgy, ahogu az nagy
szerű forradalmi vastita.s elő
deink példájához illik és 
amit jpggal elt"ár tólünk a= 1 
egész mawar nép. 
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Eredn,énye11 
Diányot1 

Budapest-Dunapart teherpá
lyaudvar dolgozói lelkesen 
csatlakoztak a kongresszusi 
versenyhez. Tervüket az év el
só felében az élüzcmszint fe
lett teljesítették. Ezért vezér
igazgatói dicséretben és 3000 
forint pénzjutalomban része
sültek. 

Az év második felében 107 
százalékos átlageredmény di
cséri jó munkájukat. Vissza
esés csalt sz�p\cmber hónap
ban mutatkozott, de a 103 szá
zalék miatt sem kell szégyen
kezniük. 

Az egyUttmúködés 
eredménye 

Horváth IAjos kereskedelmi 
ál:omásfönökhelyettessel a 
kongresszusi vállalásokról be
szélgettünk. Elhatároztuk -
mondotta -, hc>".,y n kocsiki
használást 2 százalékkal túl
teljesltjülc, a darabárus kocsi
kihasználást 3,5-ről, 4,5 tonná
ra növeljük, a kocsilartózko
dási időt 0,2 órával, a kocsi
mozgatási időt 2 perccel, az 
iparvágányi kocsitartóz:todási 
időt 15 órára csökJ!entjük. 

A teherpályaudvar fő ren
�tése a környező ipartéle
pek kiszolg ása. Ezt csalt úgy 
tudják eredményesen ellátni, 
hogy a nagyobb üzemekkel 
komplexbrigád szerződést kö
töttek. 

A vállalatok kötelezték ma-

a 11,:sállító lele1'liel 
•• tá r1111,:salgálattal 

A kereskedelmi szolgálat dol- kott mozgalomban 134 száza
gozói arra tettek ígéretet, !ékos, a rakodásban pedig 180 
hogy a vállalatoknak segítenek százalékos eredmények szület-
a szállítások tervezésénél. tek. 

Az eddigi tapasztalatok azt A -szerződésben foglalta'., 
bizonyítják, hogy a vállalatoK végrehajtását minden hó 5-ig 
becsülettel teljesítették a szer- értékelik. Az érdeklődéssel kí
zódésben vállalt kötelezett.sé- sért értekezleteken elhangzo' t 
geiket. Kocsiálláspénzt csak I bejelentések eredmfnyese:i 
elvétve fizetnek. A rakva-ra- segítik a kapcsolat javítását. 

Ami nem rajtuk múlik 

Mi!ksi Ferenc tolatásvezető 
véleménye szerint teljesítmé
nyeik további növelésének 
külső akaclályai vannak. A 

legtöbb baj abból származik, 
hogy a tehervonatok nem köz
lekednek menetrend szerint. 
Az elegyáramlás sem egyenle
tes. A hét clső felében kevés 
a befutás, a hét utolsó napjai
ban pedig gyakori a torlódás. 

Géprevárás is nemegyszer 
előfordul. Az sem ritka, hogy 
a mozdonyt elegytovábbítás 
!!élkül visszarendelik Ferenc
városba. 

Legalább olyan együttmfikö
dést a szolgálati ágak között, 
mint amilyent a Duna-partiak 
a szállít

ó
felekkel kialakítot

tak, s akkor még tovább' ja
vulnak eredményeik. 

--·· 

Műszaki konferencia Cegléden 
Cegléd állomáson október 

J 
Somoguvári Ferenc állomás-

22-én a reszortvezetók, a társ- főnök a kö�etke�kben jelöl� 
szolgálati ágak vezetői, a párt- meg a · muszaki kon:ferencia 
és az SZB-titkárok bevonásá- feladatát: A helui viszon11ok 
val műszaki konferencián be- i&meret�ben meg;e�ölni . közli.s 

"lték téli" f lkészOlés felilda.tcink�f!!J11)1wtn1, � 
sze meg a . e - mi a teend6 �zolo,U4ti 
sel, a kongresszusi munkaver- ága.n!ként az eg11üttmúködés 
sennyel kapcsolatos tenniva- biztosltá.sa, a forgalom z,a.1,"Gr
lókat. ta.lan eUátáa4flak érdekébffl. 

November 23-tól kongresszusi IIIÚszak 
gukat, hogy a ki- és berakást T . "ék 

_
1 

1 
ó 

,_._ 
6 óra helyett 5 óra alatt vég- _ aJ oztatta.az egybegyu te- t

_ .. 
vo,:ia� menetnm ...... zerintl 

zik el. Felelevenítik a rakva- �et, �ogy no�embe.r 2J-tól a� kozlekedeset 100 Ezázalékra 
rakott mozgalmat, biztosítják áll_omas dolgozói kong:esszusi teljesítik; a tehervonatokét 87· 
az éjjel-nappali, és a munka- muszakot tartanak. Valla!tá�, ró! 93 százalékra emelik a fai
szüneti napokon történő ra- hogy naponként egy túlsu- lagoo kocsimozgatási ;gységkodást. Az ötnapos tervidö-

1 
lyos vonatot indítanak; az 

szakra megrendelt kocsikat élüzemszlntet 2 százalékkal időt és a kocsitartózkodást 
lemondás nélkül megrakják. túlteljesítik; a személyszállí- 104-rő! 106 százalékra növe

Takarékos fiatalok 
Takarékos fiatalok. fgy be- dékból 169 090, elfogadott u31-

szé:nek Szombattielyen a fűtő- tásokból 143 190, OH-anyagok
ház kiszistáiról. Nem véletlen. ból 16 407, túlsúlyos vonatok 
A harmadik neg�edév végéig továbbításával pedig 976, ösz
több mint l millió forintot ta- szesen 1 004 080 forintot taka
lraríto'tak meg. Bízu'ly kevés rítottak meg a III. negyedév 
szolgálati hely fiataljai dicse- végéig. Az év végéig még 200 
kedhetnek ilyen eredménnyel. ezer forint megtakarítását ter-

A ltiszisták már az év elején vezi.k. • . 
elhatározták, hogy bokapcso- ,, 

A KISZ-szerveze� vezetose-
1ódnak a takarék06sági mozga- .,e a takarékos��g �e_llett 
lomba. Az elhatározást tett kö- most ar:a mo�g6s1tJa az 1f1ke� 
vette. s az erec!mény? h?�. minél t?�?e!1 vegyék _k1 

1 
reszuket az ",t,usag a. szocia

Tüzelóanyagból 448 512, a li.zmusé; t" mozgalomból, amely 
mozdon:vok javítási költségé- r,rszágszerte egyre nagyobb te
r.él 225 905, vas- és fémhulla- ret hódít a fiatalok körében. 

A Kurd--C.lbrlk 61!0„á,on mflk6d6 be,:..,z'.6telep dolfoZ<II Ko,·6cs 
József fúpál) amester ve,eeésével már teljeslte!Uk kongresa,ust vAI· 

Jawlulíat, 
(Mez<5 Uszló fe;v,> 

lik; a kocsikihasználást 112 
százalékra telje5ltik. 

Végezetül a kulturált uta
zás követelményeinek bizto
sításáról szóh·a elsősorban a 
helyből induló vonatok !ü
tésének, viliig!U.sának bizto
sítására hívta fel a figyelmet. 

Szabó Béla fűtóházfónök 
hozzászólásában az összefo
gás jelentöségéról besrelt. 
Mint mondotta, a fútóház gon
doskodik készenléti mozdony
ról és biztosítja a túlsúlyos vo
natokhoz a to!ót Cegléd és 
Ceglédbercel-Csero között. Be
jelentette, hogy biztosítani 
tudják a szerelvények eló!Oté
sét. Felhívta a pályamester fl
tt>·elrnét az állomási vágányok 
közötti salak eltávolítására. 

Felkúzü'.ten •árják a telet 

Brasn11ó Ferenc pályamester 
bejelentette, hogy_ a téli forga
lom lebonyolításához szüksé
ges eszközök már meg\·an
nak. Kiosztásukról Időben 
gondoskodik. Sor kerül az el
iszaposodott vágányok meg
tisztítására is. 

Rózsa. Gvu/.a fűtőházi párt
titkár javasolt.., a kom
munista őrjárat>'.< beve;:eté
sét. 

Felszólalt az trtekezleten 
Molnár Mihál11, a területi bi
zottság termelési telelóse Is. 
Felhívta a figyelmet a tú.lsú
lyos vonatok továbbításánál 
a menetrend betartására, ne
hogy hosszabb menet mla� 
más vonatok futását alcadá-

dályozzák. 
Az értekezlet SomOU11Vii• 

Ferenc zars.zavávai ért végei 
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Dolgozóink az MSZM P 
Központi Bizottsa·ganak i rány elveiről 

Hogyan védekezzünk 
a hü�éses megbetegedések ellen ? Az őszi - tehát a jelenlegi. lyünket gyakran szellőztessük. - időszakban előforduló meg- Sokat tartózkodjunk szabad lebetegedések köziil a nátha és vegőn. Ellenálló képességünket influenm az, amely j{u-vánnyá mértékletes életmóddal és testfajulhat. Ha moot nem is be- edz.éssel növeljük. Ne látogasszélhetünk nagy területre ki- st11nk náthás beiegt>ket. Gyakterjedő járványról, azt sem ran mossunk kezet, mert a be-mondhatjuk, hogy az ilyen tegség a köhögés va.,o-y z.sebmegbetegedések száma nem kendö használat alkalmával emelkedik. \ kezünkre került nyálkacseppek 

Néhány sorban 
-

BÁNK .Nrluffk K�ZJ>Ofl,ti Bfzofts4. gának iráns,elveit óllomá.tun,kon la megvitattuk - írja BeháQ Ró7Sa. levelezőnk Ka-7.i.ncbarciikáról. - Nagy öröm uómunkm, hogy ez koflaruz-3--""Ual irányelvekben &ok szó esik ca V1Uútról, és mi, tla8Uta• sok csak helyeselhetjük azt a törekvést, amely a vtllamo&• é11 dieselvontatds fej!eszté• iétt Irányul. A fűtlíház dolgozói is ldkesedéasel '7,yilatkoztak az irányelvekröl, és 11 pártkong. -resszus tis..--teletére tett fel• ajánlásaikban a szénta.karé• kosságra tett vállellásaik teljesítését tartják a. legfootoS11botiak. 
* Váit.ozat.os és sokoldalú igazgatóságunkon a második ötéves terv oélkitúzé&eiről alkotott vé!�y - olv.i.ssuk Várnai László pécsi tudósítónk leveléb'e,ll. - Különösen szembetűnó az ipari tennelés 65-70 s:záza.lé}ws emelkedés.e. • Jólesó ér2Jéssel vettük tudomásul azt is, hogy a vasút elsöbb&égének megtartása mellett fejlődik a tehergépkocsi• és hajóközlekedés. A második ötéves terv idószakában 40-50 százalékkal több árut és 35-38 sz.ázalékkaJ. több utast kell e�litanunk. Ahhoz, hogy eleget tehessünk a feladatoknak, fok.oz.ottabban kell korszerúsí-1:elli az elavult vonaJszakaslkat. Az acé1tcrmelés évi 1,6 millió tonnáról 2,4 millió tonnára való növekedése erre kedvező lehetoséget biztosít. Örömmel olvastuk a villa· mooítási .és dieselesítésii programról szóló fejezetet, va.Iamint azt, - hogy az idős és munkaképt.elen dolgooók életkörülményeinek javítására 3000-rel növelí'k a sziociális � férőhelyeiit.. 
,. 

A Gyöng11ösf· Ktfhógvártó trv technol6guscsopo-rtja ÍC11I 1'élekedik: ,.Figyelmesen tanulmányoztuk ez irányelveket és a népgazdaságot érintő célkitű'Zések mellett látjuk feladatainkat �- Az önköltség csólclcent.ésében különösen az anyagfelhasználás és a szersuímtakarék� terén tehetünk sokat. Újításokkal, ésszerűsi�, korszerűbb technológiai folyamatok bevezetésével pedig fu.emünk termelékenységét növelhetjük. Mindent el fogunk követni annak érdekében is, hogy kedvezó ,feltételek te-

rantódjenek az ötéves terv be-1 pfu-ttagok és pártonkívüliek. indításához. Erről véleménykutatásaik so-Megnyugvásal olvastuk rán győződtek meg. .,A mező-az iránye!Vlekben az acélter- gazdasági termelés a0-.-32 szá· me1és nagyarányú növekedé- zalékos növeléséhez - írja sét. Gyártmányaink elsósor• - szükségesnek. tartjuk a ban anyagigényesek és e7.ért mezögazdelság szocialista át• számunacra nem közömbös, szervezésének fokozását és kü· hogy ll,ogrcln alakul alap- lönösrn a munkafolyam4tol� anyagtennelé;ünk. gépesítését. OZ11aii technikai H�é;.<;el fogadtuk az irányelvekben azt a kiretelt, hogy ,, • • •  Cl termelés bövítését elsősorban ne új üzemek építésével érjük el, hanem a meglévők jobb kihasználásával • • •  " Ebből természetszerűleg adódik a termelőberende2lések k=1sítése. Reméljük, hogy a második ötéves tervben meggyorsul elöregedett gépparkunk feluiítása és így magasabb technikai szinvonalan tudjuk célkitűzéseinket győzelemre vinni. 
• 

aktpot kell teremtenünk, amely eredményesen $zol-gálja ez nagyüzemi termelést. A vasút műszaki szím1onalának emelésénél elengedhetetlen a vasúti pályák korszerűsítése. Akadnak olyan vonalak, ahol 1926 óta komoJyabb aMpítményi munkát nem végeztek. Bizalommal tekintünk a párt!ko:ng.esszus elé és azon leszünk, hogr sikerre vigyük a párt politikai és gazdasági oé.lkitúzéseit. Biztosak vagyunk abJ?Gn, hogy a második ötéves terv sikeres meg-Sziládi Sándor Szegedról ar- valósítása egyet jelent haról tudósít, hogy az irányelvet i zánkban a szocializmus •al.a.pbehatóan tanulmányozták a ja.inak lerakásával 

Szegeden 111 -snyllt a dolg-o2Ök �oü,;a. Képii.Dltön a ianlllök esY csopo,tja látbató. (KOl/�CS Géza felv.) 

A betegség maga is kellemet- útján ké'lfogással._ va� a� éle:· len tünd, de súlyos esetben mJSzerek fogdosasa utJa.n 1S munkanapkiesést és ezzel ke- terjedhet. resetcsökkenést is okoz Ezért Fokozottan kell ügyelni a nem árt, ha megismét�ljük a m�h�Jy�� _és munkásszállábetegsé„gel kapcsolatos tudni- edk: h1g1él'l!áJara. Ha a munvalókat �áson több megl:;"!tege-A betegségek kórokozói a dés. �"._én:i.k, �or, a �ertőtheteg on·ában. szájában, torká- leru�rol 1s _gonaosi;:odm k�l}ban. légcsövében és tüdejében Az et�ezés_nel, J:ia.=ált e,�-. nagy mennyiségben jelen van- es:zköz.ök t1szt1tása íeltétlenul! nak. A hangos beszéd, tüsszen- forró ví:-ze! tö�jék. . A tés, köhögés útján a levegőbe konyb�- _es étkezo1 s�elyJ:erülő nyálkacseppekkel zet .. �mö!I"a a. k�osás� lt;együtt a kórokozók is a leve- he�et feltetl�nül biztcs1-giíbe kerülnek. A közelben tar- tani kell. . tó-z.kodók a kórokozókat belé- Meg kell szervezni a dolg<>: Jegzik és így a betegséggel ma- Zók felvilág�í��t. ü;yeIJ:ü guk is megíertözódnek. A be- k1cll. hogy ne 1dezztmk �lo 2:5�tegségre különösen hajlamosak fol�got még az orvOSl . va:oazok. akik megfázásnak van- szobákba� se�.. �z eg�na.k kitéve. akiknek ellenálló ügyi �ti\rák JaJ."Jak veg,g . a képessége csekély. munk1!helyeket � __ ők . o.sszák A betegség megelá2iésének be i�oP?nt megJelolés<é:'el az legcélravezetőbb módja. ha el- O!,Vos1 vizsgálatra szorul?kat. kerüljük azokat a helyeket, Mivel a megbetegedés so�ahol a fertőz.és veszélyének ki szor súlyos szövődmények� is vagyunk téve. Miután ez nem okozhat, idejé� fordulJunk mindig vihető keresztül, mert orvoshoz. T1:kintettcl arra, a 7.5úfolt járműveken való uta- hogy a betegsegnek b1�os hazás. az utcán nagyobb tömegű t��ú, speci!ikus . "ll:f._oID'.szere ember közti járkálás, vagy a nmcs, ne kovetelJun"'- az ormunkahelyeken való tartózko- vo.sokllól oJye-.n gy?gyszereke:t. dás elkerülhetetlen - fokozot• amelyek a betegség meggyotabban kell ügyelni egész.sé- gyítására alkalmatlanok. günkre. 
Erlelmiségi ankét 

Az első félév eredményei alapján Bánk állomús kollektívája igazgatói elismerésben és pénzjutalomban részesült az élüzem feltételek teljesítéséért. ' A bánki vasutasok még a kitüntetés átvétele után megfogadták: a kongresszusi versenu során is tartják az élüzem-szintet. Vállalásukat derekasan teljesítik. A kocsitartózkodás 110, a kocsi.kihasználás 1 11. a kocsimozgatás 106 százalékos teljesítésével segítik a vasút őszi forgalmának sikerét. 
CELLDŐMOLK 

Háromesztendös múlt1'd" te• kint vissza 11 KISZ takarékos• sági mozaafom 11 celldömfüki filtöházn.á.l. A pártkongresszus tiszteletére eddigi MQIJSzerű eredményeiket is túlszárnyal• ták. a fiatalok. Az év eisö ki· Zene hónapjának ei:�dményei alapján több mint egymillió forintot írhatnak a takarékossági számlá?-a. Ennek jó részét az 1500 tonna me11tczkaritott szén teszi ki. A többi ez javí• tási 1<.öltséaek csökkentéséböl, az OH anua,gok felhasznáZás4-ból adódik.. 
PASZTO 

Mivel sokan nem törődnek anal, hogy másokat is megfer!02fhetnek, rnagun,;< és dolgozó társaink védelmében udvariasan figyelmeztessük a ma• gukról megfeledkewket. Természetesen ez csak akkor lesz hatásoo. ha mi magunk jó példáva1 járunk elől és megfogadjuk a már k,özmondássá vált ió' tanácsot: ,,zsebkendőbe köhög;. tüsszen.ts". 

A pásztói vasutasok még az őszi csúcsforgalom megindulása előtt komplexbrigád-szerzö. dést kötöttek a száll!tó felek• kel. Ebben vállalták, hogy rnitt• denkor időben értesítik a feleket a kOCS:ik érkezéséről. A szállítók viszont a munkaszü• Október 23-án, a Magyar- neti és éjszakai rakodási:a tet· S:z.ovjet Baráti Társaság és a tek ígéretet. Magyar Honvédelmi Sport-

A fertözés elkerülése érdekében lakásunkat. munkahe-

szövetség vasúti főosztályi Az együttműködés eredmé· szervezete Rakétatechnika és nye nem maradt el. 1958 azo· az úrl1JI,józd,s" címmel értelmi· nos idöszakához visz.onyitva, 20 ségi ankétot tartott. százalékkal csökkent a kqcsi-Nagy István G11örgy mér• filláspénz. s minden tényezőnél nöknek az űrhajózási bízott- túlteljesítik a tervet. A kongság tagjának érdekes, színes resszusi versenyben a teherelóadását a 300 főből álló halJ- 1 vonatok menetrendszerinti ingatóság nagy tetszéssel fogad- dításával egy hónap alatt 1m ta.. Hámor Béla percet takarítottak =g. 

Az utazoszemélyzet szolgálati óráinak csökkentésével 
kapcsolatos intézkedések yégrehajtásának tapasztalatairól 

A szaksze-rvezet elnöksége j ltáro!ztál:, helyzet.éról szóló J hullámpÓak. A. munkaidőcsök• legutóbbi ülésén megtárgyalta párthatározat aiapján rendelet I kené:;sel. ikapcsolat06 keo:esetaz utazó6zemélyzet swlgálati intézkedik az utazószemélyzet I csölcli:enés orsz:á,gooan szeméóráinak csökkentésével kap-- szolgálati óráinak csökkentésé- lyenként 58 forint. az emelés csolatos int.ézkedések v�ehaj- ró!. A rendelet kimondja, hogy viszont 88,20 forint. Természetásának tapasztalatait. 1959 végéig az utaz6szolgá1.atot tesen helyenként és egyénen-Köztudorná.sú. hogy a mun- teljesító dolaozók szolaálati ként kirívóbb példákat is taidejét a foraalmi szolaákttnál lá!unk. ,.-.,; - ,, 

Uj MAV-embléma rendszeresítése 
havi 280. 11 11onteltásnál 253 órára kell csökkenteni. A célkitűzéseknek megfelelően, az 1959-re tervezett · vonat- és kilométe.rszint mellett a következó alapelveket kell érvényre juttatni: 

A for114lmi utaz6szolaál4tnál például o-rszá11osan 22 órával csökkent a szolaál.ati órák szá
ma. A pécsi igazgatóság területén 33 órával, a kereset 99 forinttal esett. A debreceni igazgatóság t.erületén viszont csökkenés helyett emelkedett az óraszám. s mivel itt is végrehajtották a béremelést. úgy tűnik, mintha fizetésemelés történt volna. nem pedig a szolgálati órák csökkenésével beállott keresetveszteség l>Ótlása. A debrecenieket akikor fogja rosszul érinteni az intezkedés. amikor náluk is végre kell hajtani a szolgálati órák csökkentését. 

A Hivatalos Lap 46. számábdn megjelent 125 763 1959. IJ:f. A. sz. -rendelet. A Magyar Allamvasutak területén mind ez ideig különböző típusú, formájú és kivitelű emblémák került.ek: alk:ai· mazásra. Ennék következtében a külföldi és hazai vas,. utakkal. s nem utolsósorban a hazai és külföldi utazó.., vala-

1960. január 1-tól kezdődően az Allamvasutak egész te:rü.letén - beleértve az ügyvitel, az adminisztrációs területeket is, ahol az embléma használata elő volt írva (nyomtatványok, jegyminták, igaz.olványok, menetjegyek, hivatalos feliratok stb.), továbbá vontató és vontatott jáa-ómüvek, műszaki terrrlékek gyártmányok, MA V-szabványok, leltári tárgyak, anyagok, lé�ítmények jelölésére - az itt közölt emblémát kell használni. Az új embléma bevezetété-

mmt ST.állit.6 közönséggel szemben a Magyar Allamvasutak egységét kifejezésre juttató jelviny hiánya zavarólag hatott. Az Allamvasutak egységének szimbolizálására 1960. január 1-tól ikezclódő hatállyal az alábbi ábrázolású embléma beveretá!ét; rendelem el: 

'V'el kapcsolatban a régebbi időből származó emblémákat �üntetni, megválto2r tatni, átalakítani, vagy újakkal kicserélni· - ha ez az eljárás külön költséget jelalt, vagy kuliúrtörténet! s;rempontból jellegváltoztatást eredményez - nem szabad. E rendelkezés nem érinti a vasutas-k1tiílntetéseken ikorábban alkalmazott és elfogadott emblémál!tat, Némdb Jóaef s. k. minisz.terhelyettes, a MAV �tója 

a) Az utazószemélyzet szolgálati ideje az elolrt a.rán11ban csökkenjen,, b) A szol11ála.tí 6-rák csökke• n.ését,el e1111időben arányosan csökkenni leell a tái.-oJléti időnek. meluet lehetőleg a helyes fordaszervezéssci kell elérni. c) A szolgála.ti idö csökkenésével arányosan lcell csökkenn.i az egy fárP eső ,zolgálati kilométernek is. A rendelet kiadása előtt több telepállomás dolgozóival értekezleten beszélték meg a tennivalókat, ahol a dolgozók kedvezően nyilatkoztak a csökkentésről. örömmel vették tudomásul, hogy több időt tölthetnek családjuk körében. A rendelet megjelenése óta történt �·áltot.ásr61 iS hasonlóan nyilatkozik az érintett dolgozók � része. Pe=e van111ak olyanok. akik egyoldalúan csak a kereseti lehetóség kis részének elvesztését látják benne. Vannak, akik tudatooan val!Y tudatla:aul egyrészt eltúlozzák a keresetcsökkenés mértékét. másrészt megfeledkeznek arról. hogy swlgálati ideiük sokkal nagyobb mértékben csökkent, mint a keresetük. Ez pedig így van, mert a szolgálati idő csökkentését munkaköri béremelés követte. Helytelen. ha. a keresetcsökkenést a legnag,yobb forgalom, vagyis a legmagasabb kereseti hónaphoz viszonyítják. hiszen a vasúti teJje;,ijmények eléggé 

A rendelet POZitívuma az is, hogy ahol véitrehaJtották, n ines olyan nagy eltérés dolgozó és dolgozó között a keresetet illetően. mint korábban. Nem lehet ugyanis mint erre s7.ámtalan Példa volt - száz órát is megr.aladó különbség a dolgozók swlgálat:i óráinak száma között. Mint az elnökség elé kerlllt jelentés megállapítja, azért iS helyes a rendelet. mert a jelenlegi változó illetmény ala• kulása nem a szolgálati órák mennyiségének, hanem a teljesített kilométernek a függvénve. A7, keres tehát jobban, aki a menetidőt nem lépi túl, sőt ugyanannyi kereset mellett több pihenőideje · van. Azt is elmondhatjuk az lntézke<lésröl, hogy a szolgálati órák csökkenése mellett - a menetrendszerűség javulása következtében a változó illetmény megközelítően azonos szinten m�adt. 

Konzerii lengyel aláverogép. 
---

A szakszervezeti bizottságok figyelmébel A 46-os sz. Hivatalos Lap- nyát érintő egyes kérdéseket ban 126 072/1959. 1/2.B. sz. alatt szabályozza - 38. §-á':>an ki• megjelent rendelet összefoglal- mondja: ja a Munka Törvénykönyvé- a Mt. v. 4 köV41t.kezö 232/a. nek és végrehajtási rendelke- t zéseinek-az á1Jhelyezésre vonat- §-sa egészül ki: koz.ó főbb szabályait. ,,232/A. §. A szakszervezeti A rendelet 3. pontjának 4. bizalmit csak a múhelybizottbekezdése (F'ontos szabály . . .  ) ság, illetve a szakszervezeti hlazonban hiányos. Ugyanis nem- zottság <hozzájárulásával lehet csak az szb--ok választott tag- áthelyezni." jai és póttagjai, valarr.int az Ez a rendelkezés jelenleg egyeztető bizottságok szakszer- még érvényben van, ezért a vezeti tagjainak áthelyezéséhez 46-os sz. Hivatalos Lapban kell kikérni a felső.�b FZa�- összefoglalt áthelyezésre voszervezeti szerv hozzai�l�sat, natkozó sza:bályokat a Mt. V. hanem_ a szak�7,en·ez�1 b1zal- 232'A. § figyelembevételével miak athelyezéséhez is. A 14/ l kell alkalmazni. 1956/V. 30/MT sz. rendelete - . • • . . amely a dolgozók munkavjszo- Bér• es iermelesi osztály 
..,,_,,,, 

Ülést tartott 
a szakszervezet központi vezetősége 

A sza!kszervezet központi ve- , 2. A második ötéves terv vas· zetősége o�óber 30-án . ülést útra vonatkozó irányelveinek ���tt a kovetkezó napirend- ismertetése. ,Elöadó: Rödönyi 1. ldöszerú. kérdések. El5- Károly vezérigazgatóhelyettes. adó: Soproni József főtitkár- Az ülésről a következő la-helyettes. punkban beszámolunk. 
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Téli előkészületek Hogyan se,ithet 
egy oktat6tiszt? 

audvaron 
A � .. �

1 

�eme. Balesetmerite- Vannak még termé&zetesen 
pcmtoo Kuti JólaeJ, � sen \5oljór&aak, teljesítményeik megoldandó feladat.ok, akad
fóll<lk kezdeményedsére. ok- mindig az él!.izernszint felet!; nak hibák Is. Azt tapasztaltuk 
tóbl!!r 15-él szakmak&l érte- Vall!llllk. Fá.biá11 Sándo,, és a,A)Qban, "100 a pályaudvar 
bdetet 1artoétak, hogy meg. MomJ.i Imre jegy:vf;,.ggálók 

Az6&ZtfOT'DSk>naaitffulol
bonlfOlítáaa nemcaak tlSbb 1'0-
114t totl4bbítúdt jelfflff. ha
nem tiÍbb azalcképzett 1'Autcw 
i., k<roeteZ. lgy vélekedett Ma
csali Ká.rofv, Cegléd állom6& 
oktató tisztje. bes� a téli felk4!&zillé&- például vezérigazgatói Vóröa politikai és szakma! vezetól 

8el kApcao1atQ, 11e1lnivalókat. Ferenc é; Kováea Já.�mé 
fó• látják ezeket a hibákal és 

& .iliomásfőnölt rámut.a- igmgatói dicséretben részesül-
igyekemek a7l0kat • párt 

tolt,, hogy · a �YS'lállitó tek:. irányvonalának és a felsőbb 
'WUlat.ok pootxis mdi\ása és . A jól dolgomkat frásban di- szervek utasításainak szelle

fogadá.sa a legfőbb cél. Blzto- esér1k meg és a másolatokat méhen kijavítani, illetve vég
aftani kell a kulturált utazás a szolgálati helyiségekben ki- rehajtani. Eddigi jó munká-

Gondolatait tett Jrov.te és 
még a nyáron elhatái'aáa, 
hogy vooatveutől iés vona1ke
zelői tanfolyamot nervez. 

minden felW.elét. Golldoskod- függesztik. Jult és a gondos elókészOletek Fárado1.á&át siker koronáz-
. ni kell a s:aerelvények idö- A mozgalmi szervek és a biztosítékc:>t nyújtanak arra, ta, mert a kitúzött határidőre 
beni beállitásár6]. az előf11- szakvonali vezetés harmoni- hogy a pályaudvar dolgowi a 9 tették le l5i.k 
tc!srö.l, a fűtés folyamatosságá- kusan együttmúködilt. A2. ál- téli forgalom sikeres végre- -e1 • ereaeo 8 vo-

nak biztosításáról lom.ás dolgozóinak 99 száza- hajtásában legalább olyan n_atv�tól - és 12-en a keJJe.. 

Tájékoztatta a jelenlevőket lélta szakszervezeti tag és '12 
j 

példásan helytállnak, mint 1
101 vizsgát. 

lff61 is, hogy a mú=ki ko- dolg<Y7;D jelentkezett pol.ittkai ahogy azt az idei legnagyobb .Tó munkájáért dicaérelel ér-
e&ísz.oJgálat és az állomás a oktatásra. nyári forgalomban tették. demel. 
jöviben a tároló- és csarnoki 
v�yck tiszt.éntartását kö-
ZÖllell végzi. A D. 4- .számú 
utasítás XXIV. fejezetében 
foglaltakat a tél valameny-

' DYi hónapjában oktatják. A 
vonatkísérők részére kiosz
tották a pótdurrantyúkat. 
Felkészültek a jelentősw.J.gá
lat megszervezésére iS: 

A hozzászólások keret.ében 
C4tnpe,1 Emó térlónök: azt 
javasolta, hogy a sz.emélyvo
natok ablakafoak mosását a 
tárolóvágányok� végezzék. 

Treeska lmr.e, a músz.aki 
'.koesiszolgálat veretóJe elmon
dotta, hogy bizto6itják a ko
csik fútó- és világítóberende
zéselnek zavartalan múködé
llét, a kocsik karbantartását, 
Uut.ítását. fűtési- és viJágfüí
si berendezéseinek javítását, 
a l-épcsók és feljárók fogan
tyúinak tisztítását, a lépcsók
röl a hó és a jég eltakarítá
lJá.t, a lépcsők homokozását. 

Takács József pályamester 
an-ól tájékoztatott, hogy az 
itt-ott még meglevő zúwttkő
kupscokat elhordatja, a víz
csapokat időben !agy1alanít
ja és gondoskodik: a szigetelt 
slnek: szárll7.0rl tartáaáról. A 
� csapatok létu.ámá
ftl kspc&olatban k�, hogy 
az tgazgatóeég a �ám meg
'1lapításlit ne kizárólag a Me
ieocolóeltl �� «Mrejel
zésétól tegye 'rdggóvé. 

Örömök és gondok Szentesen 
Az utóbbi időben, mint min

den jelentősebb csomóponton, 
szentesen is megsokszorozód
tak a feladatok. A korábbi 
években Szolnok felé napon
ta két pár tehervonatot köz
lekedtettek, ma öt pfu- sem 
elegendő. Különösen sok me
zőgazdasági termé!<: vár el
szállításra. A szegvári és a 
gádorosi kender!eldolgozó 
üzembe naponta 25-30 va
gont továbbítanak. Nem is be
szélve a cukorgyárak ki6zolgá
lásáról.. 

'Elüzemszint felett 
A szentesiek a megnöveke

dett feladatok ellenére helyt
állnak. A szegedi igazgatóság 
területén a hasonló kategó
riájú állomások versenyében 
szeptemberben az eL<si'í helyen 
végeztek. A Ill. n<;>gyooé,'ben 
átlagosoo 106,fi c:ázalé:kra tel
jesítették az élüzemszintet. 
Október l-től 10-ig a személy
vonatok 99,8, mí.g a tehervo
nabok 88,6 s:r..:zaléka közleke
dett menetrend szeri.Dt. 

galmi szerveknek egyaránt. A natoJe pótkoc:1l;ainaA, ftl'télHlfl 
téli felkészülésrol van szó. Ma- és vil�itásán 4 motonzin 
holnap bekoozönt a tél, s Szen- nem tud. segiteni. 
tesen, elsősorban a személyko. A kérdésre a motorszínben 
esik világítását és fútését ille- kerestünk választ. Mint klde
t&en, a téli felkészülés még rillt, azért nem tudták eddig 
sok kívánnivalót hagy maga megoldani a pótkocsik !ütését 
után. és világítását, mert kevés az 
Mi ennek az oka? Talán meg- akkumulátor és a kályha. A 

BX-.sorozatú pótkocsik - a feledkeztek erről a fontos fel- múlt évben 14 darabot kaptak 
adatról? Pécsről - kályha nélkül ér-

- Nem feledkeztünk meg keztek. Hogy miképpen fogják 
- mondotta Papp Zoltán ál- fűteni ezeket a kocsikat, azt 
lomásfőnök. - Mi időben egyeloce nem tudják. 
megtettük az előkészületeket. Az állomás vezetőinek naa: 
l\Iár október etején megkezd- gondot okoz a 30 újfelvételes 
tük a �-es utasítás oktatá- - többségük fékezókoot dol.
sát. Külön&en 114"1/ gondot gozik - melegruhával, bundá

fordítunk az el.!ótelesek okta- v�. való ellá� is. Ha hideg 

tásáro. A páluafenntarlás is '.;lunk lesz, V�Jon hányan áll-

időb át • áZ•- ,..,,1 te Jak meg belyuket, s hányan 
en tn.z�g, '"'!' az e,,� e : forditanak hátat a vasútnak ket, s ahol lnbat eszleltek. ki- emiatt? 

ja.vitottálc. Gondoskodtunk 
\ már i,édő!tcdokró!, a szükséges Ezek a pananak aürgós «-

homokról. SGjnos, a moton,o- voslásra vámalt. 

Kaposvári fial alok eredményei 
Augusztus elején 12 ifjúság\ 1 szemben a mlllt évtlen 88 OOO, 

brigácl alakult a kápé6vári'!ü0 1'az idén a III. negyedév végéig 

TaMct Kclrmdn filto'"Mz
f6J)tik figyolmezf.elielt a VÍZ
daruk � és a: 
'fiztélenft6 c:sa110mák kitisztí
tására. Megkadték a munká
latokat - mondotta - a 
mozdonyok figyelő- és oldal
ablakatnail rendbeho'Lásá
ra, a mozdonj'ponyvák kija
'Vftáúra, illetve pó1Jására, a 
fagyásnak kitett berende-

· Az sem me�es, hogy Virá.
oos Klu Imre szolgálá:ttev6 15 
fő�.KJSZ-br!g_ádJa elnyerte a 
szocfilllsfa 1,í'lgád címet. A 
KISZ-brigád - több mint hat 
hónapon át - a pártkongresz
BZ\18 tiszteleliére VáÚalt 104 
IIZázalék helyett - 106 száza
lékra teljesítette tervét. 

:!�� �t!t/vállal- afooó forint a megÜkantúuk. 

ták, hogy balesetmentesen dol- - ■ • ■ - �---------------.,,.-""" __ ..,_., 

2Jl!sek megvbsgálására. 
Tarnai bh,án párttitkár 

ja.Vlll!Olta, hogy a szerelvények 
gőzkllúva� a tárolóhelyen 
történjék. 

Foki l,ti,án szb-t.itkár kér
te, hogy időben gondoskodja
nak az épületek ablakainak 
javításáról, a téli ruhák ki
OIZ.táaárol, a meleg ételek és 
italok klszolgá.lásár6l Vá.l-
1oztatnl kellene a ruhatárke
zelők 24/24 órás szolgálatán 
- mondotta. Megoldásra vá
ró kérdés a vonatkísérők öl
tazóhelylségének ilgye Is. 

Budapest Déli-pályaudva-
rm példás a dol&ozók ver-

Baj van a p6tkocsik 
fűtésével, világításával 
A2. eredményekre joggal 

Ótiszkék. Van azonban vala
mi, ami nagy gondot okoz az 
állomás vezetőinek és a rnoz-

goznak, mindig menetrend 
szerint közlekednek #;s a tüze
lőanyaggal is takarékosan 
bánnak. 

Legeredményesebben Ara
csi József öttagú lakatosbrl
gádja dolgozik. A javítások
nál például alig használnak fel 
új anyagot. A !útőház fiatal
jai egyébként 1957-ben vállal
ták, hogy évenkl-nt 75 OOO fo
rintot takarltanak meg. Ezzel 

Vasgyűjtés a gazdasági rasiitalmál 
köztudomású, hogy Iparunk 

anyagellátása szempontjából 
nagy jelentó&égú a vashulla
dék gyújtése. Ezen a t.éren ör
vendetes fejlődés tapasztalha
tó a a gazdasági vasutamáL 
Tavaly 242 tonnát szolgáltat
tak be, az idei gyújtés már kö
zel jár az 500 tonnához. Ennek 
60 százalékát a mezóhe"1!esi 

és a dombóvári szertár továb
bította a begyűjtő vállalathoz. 

A jó eredmények annak tu
lajdoníthatók, hogy a gazda
sági vasutaknál pontosan bo
nyolitják le a se!ej tezéseket. 
lgy az üzemen belül nem hasz
nálható visszanyert anyagokat 
értékesíteni lehet. Ez nemcsak 
az eladónak jó, de a népgaz
daságnak is hasznos. 

Miért nem tudják teljesíteni 
kongresszusi vállalásukat a kishériek? 

Ktsbér állom4, dolgozói •1 előtt érkeznek. Különösen ked- nem előszCr - hogy egy vagon 
11158 második felének jó mun- vezötlen a 2862-es helyzete, cement k:iralresát sötétedés 

· kájáért. vezérll(a.zgatói elisme-. amely 15,30 k9rül érkezik. miatt félbehagyták. Erről sen-
n§s�n rénesOUek. _ Az 191KH!S A személyvonatok miatt 16 kinek nem szóltak és a kocsit 
év 1s jól kezdódott. tppen óra előtt nem tud kezelni, te- az éjszakai kezelő tehervonat
l!'Zért a kongresszus tiszteletére hát fél óra néha ennél ts több 'Ja besorozták. 
bé.tran vállalté.k az élüzemszint tétlenséggei telik el Utána A kocsi ké& bé&lc fuioit 
túlteljesí�sét. sem lehet gyorsan el�égeznl a feleslegesen. 

A nyári menetrend beveze- tolatást mert a kisbéri és az Megjárta Hegyeshalmot, FetWiC .!...�- �ékos ered- átmenő' elegyeket Székesfehér- rencvárost. Komáromot, míg ményt ena: el. de utána vár nem egy csoportban killdl. újból visszakerült. 
....-.,..U .,� Gyakran előfordul. J1ogy még a Rontja a kocsitartózkodást 

.1dntus óta a kocsitartózkodás- zárfék Is kisbéri elegy. az is, hogy a túlterhelt szerel-
ban éa a teheorvonatok tartóz- A tervben megszabott kocsi- vény 10-15 vagonból mind
kodáinAI an, érik el a 85 tartózWjásl idő túllépése is össze kettöt-hármat \·esz fel. 
szll.zalékot. egyrésll, abból adódik, hogy Olyan eset is elóíordult m.�r. 

11,Jl ennek az oka? • aokAlg vesz&ecelnek Klsb6- hogy a pápai !1itőház félna-
'-4 kérdésre Neme, Reu6 ü- ren 8 &ebervonatok. pos késé6sel küldte a gépet. 

lom6!1f�� hl�t- De növekszik az idő azáltal Is, Lehet-e a klsbérlek pana-

batók a oen � hoo ..,_ vállalatoknál méJ! szát orvosolni? 

A 11111a a.:!.. m.enet- · nem slkerlllt elém!, hogy éjjel Lehet és kell Is. hiszen azok a 

lm4 . , �bea 
ftlamtnt a munkaszünetes na- komik. amelyek az említett 
pokon Is rakodjanak. Különö 

I 
okok miatt ácsorognak. nem

. IAIGIII. sen a BEI..SPED-del van sok csak a ltlsbérlek,. hanem a 
A teNl6 tehervonatok nappal baj. va�dt összteljesítményét is le-
� a 

,
S'U!mély ClopOrtOk VelUk fordult eló. az is, - rontják. , 

Követésre méltó módszerek Zalaegers°"' 
Milyen • azakszenieuti 

munka 11-11ilt:ánosság41 Erre a 
kérdésre kerestük a választ 
Zalaegerszeg ciUomás01a. Már 
az eltö benyomások s,zt sejtet
ték, hogy Egerszeg�n élénk 
szaksc:crvezeti élet folyik. Mf
ból állapítottuk en meg? Az 
::.gltáció nyilvános f6rumá
Ml, a friss, aktuális cik
keLet tartalmazó faliújságból, 
amelyet közPODti helyen, a fe
dett peronon helyeztek eL 

ELÓ FAUÚJSAG 

Miről oli,ashatullk a f4?hlj
sá.gon? Egy cikk a szocialista 
brigádok mOködéaéröl ad tá
jékoztatást. Másik 8lTB hívja 
fel a szervezett dolg<>21Ókat, 
hogy becsülettel álljanak helyt 
a ko-ngresszus! műszakban, 
amely október 20-tól novem
ber végéig tart. Szeptember 
végéig 30 dolgotií J:'é67esült 
rendkívüli, 13 pedig alapsza
bály &re?inti segélyben - ol
vashatjuk. Közvetlen szom
szédságában egy néhány soros 
cikkecske az il<iiilésel foglal
kozik. 

Tudniool6k a Uraad4?om• 
biztosítcisról címmel egy cikk 
a TI'-munkát illmerte1J. Na
gyon érdekes, ahogyan a bi
zalmiak versenyére! foglal
koznak a faliújságon. A 
szakszerve-zeti bizottság 
ugyanis versenyt hirdetett a 
bizalmiak között. Két · szem
pontot vesznek ·figyelembe. Az 
egyik: milyen eredményt ér
nek el a bi:r.almiak a terme
lésben, a másik: hogyan vég
zik bizalmi teendőiket. Zle
ket pontozzák és a verseny 
eredményét baVC>Akén.l ködi 
a faliújság; 

'Ugyancsak a peronon hei-
lyezték el a kongresazust ve!'
seny eredményét c!is az 61en
járók féllyképét tartalmam 
verseny-táblát. OttjimUlk• 
kor nemcsak vaau� ha
nem a vonatra v4r6 utasol: ti 
érdeld&Wmel .-nlélt6k. 

Hfr?ap gyakran k&lll1 ripcdot, 
tudó.sitá5t. hfreket az állcmú 
é1elér6l; 

A BIZALMIAK 
TEVÉKENYSÉGE 

Naoaffldotbdfta_.
szervezett bizottság a szóbeli 
agitációra is. Ez a blzalmta
koo keresztül történik. Mint 
TGBi Wi,cin �UtJtárt.61 me&
tudtuk, 11 biMlmlaJdr:al bawn
ként kétnapos megbel2JéWllt 
tartanak. Ezen az 1d6aeri1 
kérdések, a vasút előtt illó 
feladatok mellett a nolgálat 
köa>en felmelint prd)Wmé
kat 15 megbesaélUt. A blzal. 
mlak .rendAeres té.,lékocdat6-
sával elérték, hoe:, uok:nem- Zsek a p6ldAk III blzanJttJ6t, 
esa1c a tqdl(Jak l:Jenedméve1 boa za1ae1enee1 '1lml6IOD 
foelalkomak, hanem actWo- - noha m6g abdnak � 
rává, s:z6c8övéYé Y6lta:k a I � - '6 1HclJD JIW 
� a IIIISkw ,wu blaolta6I. 

Készul. a Vasúti Ertelmezó Szótár 
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A BVSC úszószakosztályának ünnepsége 
Októb,,r %7-sén be016creéges iln- 1SZán1<,r.oban 82 első, 52 máS<>dilt nepséget rendezett a BVSC úszó- és 34 harmadik, míg a váltóés müugró szakosztálya az egye- számolcban 6 első, 5 második és 

� Thököly úti klubhely!ségé• 4 harmadik helyez- értek el, A 
A:,; tlrmepségen, amelyet abból ��

o
��

le&
��c 

8
n�j��� aa alltalombói, rendeztek, hogy Am,elyik versenyen rajthoz állt számot ad;Jan.alt a szakosztály - sZám szertnt 26 alkalommal idei eredményeiről és megju- -, az első helyen végzett. A talmazzák a lebjol>bakat, meg- fiatalabb generáció közül Orlai jelent a sza'k<JSZtály apraja- G., Turóczy E,, Marosán Gy� nagyja. Jelen volt számos 6Zliló, Bodók1 Cs., Szál. ért el tlgye

�öztülc Marosán György elvtáIS lemre méltó eredményt, - A rövid beszámoló után Szabó Az Onnep,;é,g kezdete el6tt a Pál, a BVSC elnöke ajándéktárBV'SC elnök!Sége uu;onnát adott gya'kkal Jutalmazta meg az úszása gyermekekinek, majd negy,ed ban és a tanulásban egyaránt Jó hét tájoon Major Mll<lÓS, a szak• eredményt elért versenyzőket. omtál:, intézője be;zámolt az �rtékes Jutalmat kapott a többi 1959. évi eredményekről. között az öröldfjú, negyvensze-A beszámolóból érdemes � res magyar bajnok, Zságot Irén Mny adatot kiragadni. A szak- ls. 
os:z.táJy versenyzógá.rdája az idén A díjkiosztás után a gyerekeit 50 méteres uszodában rendezett 

I 
rövid kultúrműsorral szórakozversenyeken 291 egyéni és 19 tatták versenyzóiársai'k.at, a „bé..Utó számban indult. Az egyéni kákat'• és a szU16ket, 

IFJÚ BAJNOKOK 

G11ön,gyös átlomá.srról még a 
•elenlegi időszakban 1s sok 
í!Yümölcs és romlandó külde
mény indul. A küldemények 
nagyobb része exportra kerül. 
Ezért az idejében történő be
rakás, a vonatok ö.sszeállftása 
gon<':os munkát követel a szűk 
állomáSon. 

Növelte a nehézségeket, hogy 
szeptember 28-tól október 20-ig 
pályafelűjitás miatt 7-13 óráig 
vágányzárt vezettek be Vámos
györk és Gyöngyös között. 

A szakvonal, a mozgalmi 
szervek és a dolgozók ö.sszefo
gása azonban űrrá lett az a,ka
dályokon. Jó kapcsolatot épí
tettek ki a fuvaroztató válla
latokkal is és ennek eredmé-

' Erre is adni kell ! 
A vonatablakból kinézó 

utas újabban szép, tiszta, u1, 
vörös szalaggal ékesített sap
kájú vasutasokat is láthat. Ez 
éppen úgy szolgálati jelvény, 
mint a forgalmi szolgálatte• 
vők vörös sapkája. Illenék, 
hog11 a szolgálattevők vörös 
sapkája is il11en szép és tiszta 
legyen, ha már nem is új. 

Némelyik vörös sapka el
szomorító látványt nyújt. Po• 
ros, piszkos, olajfoltos, zsí
ros, félig vagy egészen lesza
kadt róla a sapkajelvény. 
Látszik, hogy „szolgálaton kí
vül", valahol a szekrén11 tete
jén porosodik. 

Ilyen sapkában biztosan 
nem menne végig egy forgal• 
mista sem az utcán. De hát 
akkor miért áll ki ilyenben a 
vonat elé? Sokan tátják, fi
gyelik és meg is szólják érte. 
Ha ismerik, akkor öt, ha nem 
ismerik, akkor valamenn11iiin· 
ket, vasutasokat. 

Csíkhel'I/Í Béla 
Kaposvár 

nyeként sikerrel bonyolították 
le a nagy forgalmat. 

Bakó János 
miskolci igazgatóság 

---0-

A HIVA TALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a sz.sJ<S;,:er• 

vezeti bizottságok és a dolgo
zók fi,gyelmébe ajá.nJJuk a követ· 
kez61cet: 

iG. számból: 125 2'1S/1959. I/2. B. 
A t!atalk,orúak ld6egitó munka· 
erőként való foglallroztatásái'ól 
szóló 121 13611958. 11•. A. ez. ren· 
delet módomtása és kiegészítése. 

125 923/1956. 1/2. B. Az egés7J!>ég• 
re ártalmas munka.helyeken do!· 
gozó ipart nnulók gyakorlat! ok
tatási munil<aideje. 

121 1122/1959, I/3. A. A vendég• 
szobák igénylése, használatána.k 
nyllvántartása és az ü.zemben 
tartott vendégszobák je�zéloe. 

126 072/19:iQ. 1/2. B. Az áthelye
zésre voni!,tkozó törvényes ren•. 
delkezések betartása, 

126 2.92/1956. J/'l,. B. A dolgozó 
anyák rendlcivUli fizetés nélklill 
szabadsága. 

47. számból: 126 327/1959, 1/2. B. 
Vasútorvosl alka!ma65ágl követel• 
mények a jegyvUsgáló beosztás· 
nál, 

121 629/1959. I/5. A. Burgonya és 
ahna fuvarozásának szabályozása. 

118 931/1959. 1/6. C. A MA V lakó
ép!lletek és lakások tenntartásá
ról szóló végrehajtási utasltás ki· 
egész!tése. 

Tájékoztató a közületek 1960. 
éVi !úrlapmegrendelésér61, 

A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 
Kucsera Ferenc Balinka. K� 

szönólevelét illetékes helyre to
vábbítottuk, 

verok vnmosné Szeged, Tó.tka 
Károly s,..,ge(I, T6üi István Pilis· 
csaba, dr. Horváth Károly Buda
pest� Héczey Liszló KazJncbarcl· 
ka. Leveleiket helyhiány miatt 
közölni nem tudtuk. 

Behin Rózsa Itazlncbarelka, 
Várnai Láscló Pées, Szllidl Sán
dor Szeged, S:i:en1:g,u István 
Gyöngyös, Bak6 ilános Miskolc, 
H.ám.or Béla Budapest, dr. Hor
váth Károly Budapest, Uglyal 
Sándor Miskolc, csomor JA.nos 
Szolnok.. Leveleiket, cikkeiket, 
tudósításaikat lapunk szerkeszté
sénél felhasználjuk. 

Pataki J6zsef OrosházL Levl!l
ben válaszolunk. 

E 
' . 1 .z a méreg . . . . 

Statisztika szerint Rio de Janeiróban 36 OOO kq kávét fo
wasztanak el naponta. Szép fóvcírosunkban talán méa nem 
fogy ennyi, de nem ;árhatunk messze a brazil rekordtót. 

tn is szeretem, te is szereted, ő is szereti . • . a kávét. Meg
szoktuk, mint a „ct1.riokák'' ,,a yerba mátét" ibraZil polgór Cl 
a kávét). Megszoktuk, hog1J a csinos presszós nc5 nl/ÚI a #!!OfflTa 
őrölt kávéért. A.ztón a kifózött zaccért, meg, hOf(II a gép .mte• 
reg, na meg azt is, hogy töltögeti, fetezi, mellécsurgatja a dup
lát. 

Megszoktuk, de azt már nem akarom és nem fogjuk �a

szokni, ahogy újabban fázik a pesti „cafesinhot". 
Több hel11en láttam, de a déli-pcil11audoori uta.sel?átóben 

megfigyeltem, 
Borus idó tio!t Js derü.s kedvem. Kerek ew duplát -

mondtam. Adtam a Pénzt és kaptam a blokkot. Adtam a blok• 
kot és kaptam a . . .  nem, ez nem volt kávé. A nó nem n111ílt 
a kávéért, nem Ttl/Útt a 24ccért, nem sistergett a gép és ,iem 
csepegett a. kávé. Ehelyett a henger mögül felvett e(11J poharat, 
melyben gj/anus, barnás folyadék volt. Egy vékon11 fé,i11e1 cs6 
alá tartotta, mel11ból úg11 ömlött a góz, fii.int é!ltl mérges moz• 
donyból. Erre habos lett, azép habos és ;6 1.angyps az a blzonyo1 
valami. 

Szóvátettem . • • A szép fózónó meg azt, hoin, én sz6vátettem 
ezt. Ha-nm,al ö bírta jobban. Közben az jutott az eszembe, hogy 
hátha igaza oon. A meleg uuvanis ártalmas a gyomornedvekre 
a fogzománcra. A koffein meg egy veszedeimes méreg. 

Ez a méreg! 

- Munká.sakadémia kezdild6tt 1 - .Jól slker111t cllvatbemutat6t 
Sztállnvárosba]1 október 32-én. Az tartott a VörOsmarty t>érl Allami 
első előadás elme: ,.Mit tudtak Aruház a VasűU Főosztály szak· 
az emberek az ókorban a világ- szervezeti n6l;,!zottságának rende
ról ?'• zésébEm. A i11vatbemutató után 

- Kongresszusi mllszakot tana• 
n•k október 20-tól Zalaegerszeg 
forgalmi ÉS kereskedelmi dolgo
zói. Tiz túl"1ilyas lrinyvonat to
vábbítását vállalták. 

- Megl<ezd!idGlt az AltalAnos Is• 
kola VII. és vm. ooztácyaban a 
tanítás Szombathely állomáson. 
Az Iskola szervezésében Németh 
Lász.ló SZB :lr:ultúrfelelós v,',gzett 
példamutató munk.l.t. 

- Két évfolyammal Indult a 
munkú&l<adémia a Szombathely! 
J'árm•'l' aVitóban. Az első évfo
lyamra IM, a másodikra n dol· 
gozó jelentkezett. A mozgalmi 
S"tervek vezetői éS a műszaki v� 
zetók részére ll,zemgazdaságl tan• 
fol�·amot ..u,rveztek 88 f<Nel, 

- 50 dolgoz6 jelentkezlltt az 
általános iskola e:st.1 tagozatára a 
Miskolc! JármlljaVitóban. A tan· 
évnyitót október 6-án t.artották. 

lchmestet tartottak. a részvev6t. 
száma meghala'lta a 30fr-at. 

- ratarozz:1.1< a , Visárbe� 
népkerti nsótállomást, amely 
Hódm-e7.6vásárhe' •: e11?1•tlc' leglS'Zeb-o 
ben loképzett épülete. AZ egyll< 
várótermet új,· népi jellegQ bú• 
torokkal rendezik be, 

- B<'ivlt!k a sv�edl M Fel• 
épltmén)'i vasanyagJavft.6 UV 
vasllnt6dé� A korszer1ls.lt.é11 
uttn az öntlide acélöntésre le 
alkalm ..,� lpq�. · Er.zel lehetővé vA• 
lik több olyan munka elvégz
Szegeden, amit eddig Budapé\1tr9 
kellett szállítani, 

- November 1-e in�lt6 �giln• 
Depl#sére k�szill a Központi 
Vasutas ble�ar. , Lukin Lászl6 
veze •• st·:el. Az énekkar több vi• 
dék! vá.ro.s))a Is ellátogat. 

Hozzászólás ,J szakszervezeti aktívák 
esti oktatásának 11lőkészíté séről" e. cikkhez 

1%00 vagon cukorrépá.t várna,!< 
a bonyhádi állomásra. A 
vasutasok felkészlillek fogadésá· 
ra és továbbszállítására, 

- Munkásakadém.la llYflt Mis-
kolcon 160 fó ré&vételével. A 

- AZ opera�rlelek lrint nac7 
volt az údel<Uidá a vasutas dol
gozók körében. M t.szald JármO
ja�itóban 124, Nyu11atl pályaud
varon 56, Keleti pályaudvat'O!l 
�g ll6 t,trl,:tet adt.ak el a li:IS
�6nsé�,:v<!ZQk,,. ,.,. 

A BVSC fljúsligf Ylzilabda-csapata u Idei bajnokságban nagyszertl 
teljeslunényt ny11Jtott. VereüenQJ, nyerték :az '1J<,ne �• ifjúsál!l baj• 
ne>kságot, s ngyancsak els6k leltek a tartalékbajnokságban. A csapat
nalt & vezeUilnek Mrovcsli.k .lózset, a sportoszt!ly nzet6je kis iln• 
nepség kere�ben adta iC a -mer;údemeU mzteletdljakat. Képilnklin 
az Ujú baJnokok, Felsö sor balról Jobbra: Szita .Jinos szakosztily• 
TezeUl, Szabó, Cslllag m., Petik, Gyer6 II., Gyer6 1, és Lalci Károly 

A szegedi területi bizottság 
a szakszervezeti aktívák okta
tására vonatkozó intézkedése
ket nem sokkal a választások 
után megtette. Szükségesnek 
tartotta viszont azt is, hogy az 
oktatások beindulása előtt a 
szakszervezeti aktívákat, az es
ti tanfolyamok vezetőit még
egyszer összehívja. A tanács
kozáson értékelték a múlt év 
oktatási tapasztalatait és meg
szabták a feladatokat. 

edzö, Alsó sor: Szente, Togyerlska, Belle és Berend, · 

(;Hemzó Károly felv.) 
• 1 .,, � 

Vasutas sportolók bajnoki versenyeken A tavalyi tapasztalatok alap
ján sze, etném néhány kérdés
re felhívni a fig11elmet. 

Vívás: 

Az ol'S7.ágos vas.i!.ts vívóbaj-
nokságot október 17-cn és 18-án 
bonyolitottálc le a BVSC Tanács 
körúti v:lvótermében. AZ idei baj· 
nokság - asa1c I. ÉS U. osztályú 
versenyzők indulhattak - mind 
a három fegyvernemben színvo
nalas .lMlzdel!I'.et hor.ott. Eredmé
nyek. Férfi tőrben bajnok: Pap 
Csaba (BVSC), %. Náray (BVSC), 

!�lf'':l ���i \111;;;:;.
ec

�a���t 
Székelyné, %, Kóvácsné, 3. sza
bó, 4. TrupkoVics (mind BVSC). 
Kardban bajnok: Biró, 2. Slca
liczlcy, 3, Detre, f, Dávid (mind 
BVSC). 

Atlétika : 

Az atlétikai váltóbajnokságokon 
eredményesen S'Zerepelte".{: a 
BVSC, a Pécsi. VSK és a Makói 
VSE atlétái. A BVSC nöi trjúságl 
vágtázó! a 4xl00 m-es váltóban 
•9,5 mP-e� eredtnénnyel, a t:xzoo 
m- váltóban pedig 1 :45,9 per· 
ces 4J országos tfjdsAgt csúccsal 
bajnokSágot nyenek. A csapat 
tagjai: Rákár J., Rákár M., Ró
zsavölgyL'1é és Such. Ugyancsak 
bajrl<>k6ágot nyert a Pécsi VSK 
fx800 m-es - Verbőczi, Honti, 
.renci.er és Kiss. &sszetételú 
fiú serdülő váltója Is. Ezenlcivill 
a BVSC 3 harmadik és 1 ötödik, 
a PVSK 1 harmadl•k és 2 = 
gvedik, a Makói VSE pedig 1 
második és 1 negyedik helye>:ést 
ezerzett. 

Asztalitenisz : 

Bettzlk Zoltán, a Vasú:ép!t6 
Törekvés Európa-b3.jnok asrtali
ten1s:zezój e az idén sorrendben 
c.egyedsz.er nyerte mer az asmn-

MAGVAI! VASUTAS 
Felel'56 s,,er1<esztő: Gulvrui Tán"" 

Feleli'.le 1Uadó1 Siat>O Antal 
Sze-rkesztősea Budaoest VI .• 

Benciur a. n. 
rerle&tl: • Nérezava La1>kiadé 

V1Jlalat. 
au,ipest. vn„ Rákóctl 6t S4 

S'llikra Lapnyomda 

tenisz Tlzek-bajnokságát. Az lfjú
ságl versenyzők is lcitűaóen sze.. 
repeltek. Rózsás Péter az els6, 
Bilinsii'.t.y a harmadik, Bi.ró pe-, 
dig a negyedik helyen végzett, 

Sakk: 

Két hétig tartott a ni!! orszá· 
gos egyém sokkbaJnolcs:lg. Az 
ide! bajnokságon nagyszerűen 
szerepeltek a vasutas versenyZők. 
Slllyené BÖ""'h trén nagyszerű 
szereplés után 9 ponttal megér• 
demelten szerezte meg a baJnokl 
chiet. Mögötte második helyen 
HO'Il:tiné végzett 8,5, a harma
dikon Bilekné 7,5 ponttal. Mind· 
hárman a Vasútéplt(5 TörelwéS 
versenyző!. Gratulálunk! 

Labdarúg6s: 

Biztosítsuk az aktivit6sf 

Véleményem szerint minden 
oktatási formán az agitatív 
előadáson tűl feltétlenül akti
vizálni kell a tanfolyam hall
gatóit, hogy a hozzászólásaik, 
gyakorlati tapasztalataik segít
séget adjanak elsősorban a 
szakszervezeti munkában még 
tapasztalatlan aktíváknak. A 
műlt év':>en tartott egyes tan
folyamokon baj volt az akti
vitással. (Pt'!dául a bér-, a ter
melési. és az újítási tanfolya· 
mokon.) Az akti.vitás biztosítá
sa jórészt a tanfolyamvezető
kön műlik. Helyes módszer. ha 
egy-egy kérdést a hallgatók 
oldanak meg. 

N'ováK Dessó, a Szombathelyi 
Haladás 20 éves balhátvédje ok· Na'gyon fontos, hogy a tan
tóber 25-én a svájciak elleni vll.· folyamok lÉ.tszáma lehetőleg 
logatott mérk6zéSen húzta fel állandó le�en. Ne tűrjük, hogy 
magára e16sz6r a nagyválo1atott az előző évekhez hasonlóan a 
cimeres m�•ét. Novák bemutat- hallgatók állandóan cserélödje-
kozása sikerrel járt. nek. 

Ha a fiatal játékos n..m bízza 
el magát s a b>Jnok! mérkőzése- El kell érni a tanfolyamokon, 
ken a �ub szfnelért is úgy bar-

1 
hogy megválaszolatlan kérdés 

col, ahogy azt a szakemberek és ne maradjon. Az előadó lehe
a szurkolók elvárják tőle, még tőLg azonnal, vagy legkésőbb 
sokáig tagja maradhat a leg-

I 
a következö oktatási . napon 

Jobb magyar tizenegynek. adjon választ a !hallgatóknak. 

Mikor oldják meg Berentén � térvilágítást? 
Berente szénpályaudcar a 

miskolci igazgatóság egyik leg
nagyobb forgalmű állomása. 
Dolgozói ennek ellenére él
üzemszinten dolgoznak. Van 
azonban egy panaszuk. Már 
r.égy éve kérik, hogy világít
sák ki megfelelően az állo
mást, mert a sötétség egyrészt 
növeli a baleseti veszélyt, 
más.észt hátráltatja a munkát. 

A IX. sz. őrhelyen például 
egyáltalán nincs villanyvilág;
tás. 

A villanyáram hiánya miatt 
a II. sz. őrhelyen se.-n tudják 
használni a hangos bemondót, 
pedig az nagnnérté-kben meg
gyorsítaná a tolatócsapat mun
káját. 

Uglyat Sándor 

Miskolc 

Helyesnek tartom az oktatási 
biwttságok aktivitását. Külö
nösen a nagyobb szakszerveze
ti bizottságoknál nélkülözhe
tetlenek ezek. 

Tavaly néhány helyen a tan
folyamvezetők sem látták el 
lelkiismeretesen a feladatukat. 
Voltak, akik a kezdés időpont
jára nem jelentek meg az ok
tatáson. Ilyen eset egy-okét he
lyen a tanfolyam megszünését 
eredményezte. A tanfolvamve
zet&k helyes hozzáállása fél si
kert jelent. 

V6ltozatos tematik6t 

hallgatók zöme JegyvJ.zsgáló, 
- K.orszerli ebéd16t: av� a 

Swmbathel:,i J'ármOjavftó Uv 
dolgozót. Az ebédlőben naponta 
1000 dolgozó étkezhet. 

- Több túlsúlyos lrtnyvona.tol 
to.,,ábbítanalt a ferencvárosi fia· 
talok a tíznapos kongresszusi 
mGs<ak alatt. 

- 7.00. lS, forinlA>t tabritottak 
meg az � Jármlijavitó fiatal
jai a lcongres,szus! vemenyben. 

- Kirudulást sze"eztek a 
Nyugati pályaudvar fla.t.alJal Kö
tegyánra, a.hol találkoz,tak a tsz
flatalolDkal és közös kultúrmü• 
sort adtalc. 

- .,lfJú.ú1r a ezoclalizmUKrt" 
próba letételére készU!nek a 
Landler J'ármllJavitó :!!atalja.l. Ed· 
dig 370 fiatalt vontak be a KISZ 
oktatásába. 

- Több mmt 5000 forintot taka
rított meg a t,arcsi tűtőház ZI 
KISZ.fiatalja a fürdóépftésnél 
végzett társadalmi munkával és 
a régi csavarkapesok megjavitá· 
&ával. 

Mi, a szegedi területi bizott
ság aktívái szükfégiesnek tart• 
juk azt is, hogy az oktatási 
tematika változatos, vonzó, ér
deklődést kiváltó legyen. Ez e,;,:,.�kl

•
p

: tn� ���� 
legkönnyebben gyakorlati pél- dolgozói, melyben k15szönetliket 
dák ismeretével érhető el. fejezik ki azért a fáradságot nem 

Ismerő munkáért, amelyet a � 
A most induló haladó tan- ke fenntartása érdekében a.men• 

folyamokon részt vesznek a k3i útja során kifejtett. 
szervező titkárok, a múhelybi-

10;;;,1s�"�J:;1ü•�lfm:iilir
á
fo�nt� zottsági titkárok, akiknek je- költséggel. Az állomásfőnök örrsz

lenléte egyrészt a hallgatóság- komfortos., folyóvizes lakást kap, 
gal, másrészt az egész tagság- átépítik a forgalmi irodát IS. Az 
gal tartott kapcsolatukat erő- á:'..�e�t::ö /�:::: ���-
sítí és bizonyára se:,gítani fog- tb a celldömölk! Já.r�s Iskoláija az oktatás sikerét is ban. A v11SUtas pályaépítők ké· 

Reméljük, hogy a tanfolya- ���t c�!
1!��� n�:�e� mok is segíteni fogják az elöt- utaznak, s a hel;-sz!nen, kultúr

tünk álló szállítási feladatok kocsikban okt.atják " vasutas 
maradéktalan teljesítését, a dolgozókat, 
k · áll Iá • • - Az 6sszes illomtsépületoket 
• or1:gresszus1 v � samk es az 

I 
tatarozZál< a Jövő év végét� Heosz1 forgalom sikerre vitelét. gyeshalom----Györ között. · A ht-
gyeshalmi hatará!Jomás korszeru-

Sziládl Sándor sítéSe "'f',r mellkezAődött, 

- A MAV-nlmfenikuook m. 
�rleU bángTenenytre DO\"ember 
11-án, a IV. bérleti hangverseny
re pedig november .ZO·áll loe1ilJ 
sor. 

LAKÁSCSERE 

Eleserétnél balatonboflád 
a szobás (elc56zoba, konyha, él
kamra, \'écé, vízvezetékes) la• 
kásomat bUdapesti 2 szol>As 1:1-
kásért, Cím: -Acs J'ános főin
téző, Balatol'>bog!ár, DÓZSa 
György U, '19. 

'"' Elcserélnék egy Gyáli � 
13/a . alatll két st.ol>a, fUrd1i<;zoWS 
MA V fóbétletl lakást, valamint 
Kispest, Wekerle-telepen lev6 
két s:roba, Jr.amrá, ,·écé. föld• 
szintes, kertes fóbérletl lakás\ 
egy Budapest belterületén 1ev6 
három szoba, ha'il, személyzeti 
5""bás föbérletl lakással, Marsi 
T1bor intéző, telefon: 3W5 •• 
141·116Z. 

- Eleser6Iném személyzeti ,...,.. 
bás társbérlctetfl"t nagyobbra'; 
vagy ezy szo[ja komfortosra meg• 
egyezéssel, Erdekjpdnl lehet . f� 
9-töl du. S órálg 'l!W-&60/3111-&S 
inellékállomáS<m. 

- NatYk.anizsal 2 szoba, konY• 
ha, fti!'dOSzoba és ör;Gzes rnel• 
lékhelyiségekböl álló lllAV•!aká• 
somat elcserélném. hason:ó buda
pesti laktssal . . Clm: öm. Laza 
Gy'örgyné, Nagykan!Zsa. 06Walli 
J'ó.-,;ef u. 4. = 

- Elcserélném ! szobás, kom
fortos, ipart áramas MA V•laká
eomat, hasonló 1 szob:ls lakáw.a 
(ha a k.lsebt>ik szobában f tag,) 
család albérlőként maradhat!. 
\'&gy ·i darab 1 szobás lak,sra, 
BudaJ;leet terillel>én bárbová. Bp.; 
xm:., Mau.'thner s. u. 131. III, 
21. 

Gyakorlati szakember Felkészülés c1 'él re 

- Honnan tudod, j-űzcská.m, hogy oda ke!l 
a hóvédő? 

= Ott s.ioktur.k hóembe1:t építeni. 

- Újs�erú s2ociá!is létesitmén1tünk. H6�
vá.s mlatt ugyanis Itt swko-:t elakadm a leg-
több vo-nat. tpusztai Pál <•J.:all 
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Rákosrendezőn a kongresszusi ,nííszak idején 
lomás!őnök. - A�ért nem, 
mert ebben az idósza1'ban i·olt 
olyan nap, amikor 3000 kocsi 

• 

Kétmillió forintos pótfelajánlás 
a ferencvárosi fü tőháznál Rákosrendező pályaudvaron 18,5 órával csökkentették az 

már 1957 tavaszán megindult idegen kocsik tartózkodási ide
• versengés a túrok között. A jét. 1 12 480 kocsi órát sikerült 
versen>·, amely azóta megsza- megtakarítaniuk, ami valutá
kítás nélkül folyik, az idén ban is jelentős összeg. 
hirtelen nagy fává terebélye- - ts az élüzemszint? Vajon 
sedett. A márciusi párthatáro- 1 sikerült-e teljesíteniük? 

futott be a pcilyaudvarra. Ilyen A !erenc,·árooi fűtőházban 
I 
Jyos vonat továbbítását vál- Dicséretet érdemel a kom-

nagymennyiségú kocsit pedig 
1
. is figyelemre meitó credmé- lalják. munlsták példamutatása. Go-

nem gyerekjáték feldolgozni. nye;;. szü:etr.ek a kongresz- A mozg:ilmi szer{ék és a da Ferene és Schmidt GI/ÖTrn, 
A túrok azon�a,i der_ekas�n szusi verseny során. 1 szo'gála i fón�kség nagy fi- kommunista mozdonyvezetölt 

111t után úgy határoztak, hogy - Igen, sikerült - mondot- d�lgoztak. Okt?ber �4-en pel- _ Ilyen teljesítményekre gy7ln:et !or�:ht a ,·er.seny például szocialista mozdony• 
daul 2875 kocsit guntottak. nálunk még ,iem t:olt példa. ny1Jvanosságara. Rendszel'"e- brigádokat alakítottak és csa� 

A siker „titka" 

Miben látom a siker titk t? 
Egyrészt abban. hogy a szak
szervezeti bizottság, a múhel;;
bizottságok és a bizalmiak 
mindig eredményesen mozgó
sítják a dolgozókat a felada
tok, a tervek teljesítésére -
mondja az állomásfőnök. -

- mondja Matusz András fű- sen értékelik a brigádok, az Jakozásra szólították fel a ha
tőházfonök - 691 OOO száz- egyes üzemrészek és az egész 

l 
sonló sorozatú mozdonyok ve

elegyt:mna kilc,métert teljesí- fűtőház munkáját. A ver- zetőit. 
tettünk terven felül. Ezt úgy senytáblá�on elhe'.yezett gra- T'!l'!Íb!JI stkerekei kívántfflk 
értiik el, hogy minden mo=- !ikonok !oI szemléltetik a ver- I a futohaz minden dolgozójci-
do11ybrí:7i:d az előírtnál 30 seny allasát. naki 

a legtöbb figyelmet a kocsltar
lózkodás csökkentésére fordít
ják. 

A ,állalís és ,a teljesítés 

Ilyenformán számoltak: Ha 
a múlt évi 12,5 órás kocsitar
tózkodásl időt 12 órára csök
kentik, azonos kocsiforgalom 
mellett 429 752 kocsiórát taka
ríthatnak meg. Ez pénzben 
mintegy 2 és félmillió forint
nak felel meg. Ezenkívül vál
lalták, hogy a leadás,ra kerülő 
idegen kocsik tartózkodási 
idejét 5 órával csökkentik és 
u éliizemszlntet teljesítik. 

A mozgalmi szervek röpgyú
léseken ismertették a pártha
tározatot, majd minden egyes 
1W>lgálati ág számára részlete
sen kidolgozták, kinek mit 
kell tennie a vállalás teljesí
téséért. 

1 
Másrészt a most foJsó verseny 
egészséges, a feltételek reáli
sak. Augusztusban és szeptem-

1 berben Szalóki Isti·án I-es, ok
tóberben pedig Szauter Tibor 
III-as túrja végzett az elsó he
lyen. 

A szolgálattevők, a kocsi
rendezük, a váltóörök. a s::iru
z6k és a pályaudvar többi dol
gozójának lelkes, áldozatkész 
munkájáról oldalakon keresz. 
tül lehetne a példákat sorolni. 
De nem szükséges. Hiszen a 

százalékkal több terhet i:;tt. 
Igy a mozdo�vo1e átlagterhe
lése a jullusi 830 tonnáról ok
tóberre 881 tonnara emell:e-
det!. 

Kedvezően a'.akult a fűtő
ház hasznos ki!ométermutató
;:i is. Júiiusban 180 OOO kilo
métert mutatott a� él-lékelés, 
ami októberre 192 OOO kilomé
terre nö\·ekedett. A szén
megl.akarítás ban 1 13,3 száza
:ékos e-edménnyel bü5zkél
kedhetr.ei,. 

A fútóhiiz dblgozóiban még 
soha nem t·olt ilyen elóreha
ládási a.karat, mint éppen 
!lapjainkban - jegyzi me::: 
Huszár József s>.b-titkár. Csak 
erm példa: 1959-ben 50 száza
lékkal több ú.iitá.st nl/Újtottak 
be, mint lat·a/y, 

ta Boros Bálint szb-elnök. - riportban közölt tények és száPedig a zöldáruk miatt azep- mok is fényesen bizonyítják, temberben és o1;tóberben nem hogy Rákosrendezőn helytáll
igen lehetett terhelni a kocsi- nak a kongresszusi verseny-kat, vonatokat. A III. ne1111ed- ben. A mozdonyjavító szolgálat-évben mégis átlag 103,7° 0-ot · r 1 • · , L , bLl á B f • • .. 1 • • . nul a e a1an.,sori. " H r-értünk el. Ez 7 tizeddel ;obb e eJezesu csupan meg an)- . 

m g
taka

-'
tás l

OO 
669 fo-

az élüzemszintnél. Október ha- nyit szeretnénk megemlíteni, 1:1azo e . '. 1 
, 

vi eredményünk ennél is jobb. hogy a termelő üzemekhez ha- 1 
rmt. .. !" . b�i�ado,c kisorczás 

A tervet 104,30/o-ra sikerült sonlóan november l-től kong- nélkuh Jav'.tá:,sal l9! 40() fo-
teljesiteni. resszusi műszakot tartanak. rinlot takanlottak meg. 

Hogyan érték el éppen a Vállalták. hogy a műszak alatt A most folyó kongresszusi 
legnehezebb időszakban, az l a  napi átlag 2600 kocslbefu- műszakban tot:ábbi 2 milió 
őszi forgalom kezd�tén ezeket �s esetén a pály�ud:-ar hibá- forint meutakarításra tettek 
a nagyszerű eredmenyeket? 

1 
3aból vonatfeltartas es íelosz- felajánlást a fútóháziak. Az 

- Nem volt könn11ü - vet- latás, vagy ahogy ők mondják, ifik sem akarnak lemarani a 
te át a szót Kurucz Károly ál- dugulás nem lesz. versengésben. Kilenc túlsu-

Egyenletes" kiváló 
teljesÍtmények VÍzafogón 

Budapest-Viwfog6 ál'omás A túrok között még eleve-
dolgozói leL'<"Sen csatlakv7-t.ik nebben bontakozott ki a ver- a kongresszusi v.-�nyhez. !:rseny. S ahogy múlt az idő, deklődésünk.-e Rutkav i.·tt-dn úgy születtek az eredmények. állomásfőnök elmondta, Szeptember 30-tg 437 083 ko- hogy a III. '1e,tr.-dévben '.1 kocaiórát takarítottak meg. Te- csimozgatást 1 17_ a ko-:sitarhát vállalásuk első pontját 

azon - tájékoztat Juhász La- 1 már enyhíteni lehetett volna 
jos, ke�edelmi állomásfő- helyzetükön. Az állomáson 
nökhelyettes -, hogy a forga!- ugya11is olyanok is laknak, 
mi és kereskedelmi szolgálat akik nem jogosultak már a 
dolgowi egyaránt érdekeltek laká:-ra. 
legyenek a versenyben. Ezért Közben előkerül a tolatócsa-

44 105 forinttal túlteljesítették. tózkodást 108. a kocsikihaszná-
1958. március l-től december lást 110 százalékra teljesítet-
31-lg 5495 Idegen kocsi került !ék. 
leadásra. Ez ötórás tartózkodá- A IV. negyedben Is ha-
si Idő csökkentése mellett sonlóak a &elJeafimények. 
27 475 kocsió:á� tesz ki. Ezzel Sajátosnak m<'lldható kez-szemben az 1den szeptember é • találk k 30-tg 6080 icjegen kocsit adtak I 

dem nyezéssel is oztun · 
le, , a vállalt öt óra helvett - Sokat gondolkoztunk 

az egy torban dolgoúknál pat. Kasa István brigádjának 
közös bri�•�'>t szervez- tagjai elmondják, hogy kez-

tllnk. detben idegenkedve fogadták 
a diesel-tolatómozdonyt. de 
azóta nagyon megszerették. A legjobb brigád címet az a 

tw, nyeri el, amelyik a forda
vo.n.atok menetrend szerinti 
indítWban és a tolatási idő 
csökk<:ao':ésében élen jár. Ed
dig a Turzó- és a Kasa-brigád 
eredményei a legjobbak. 

November l-t61 H-ig 
konrresa:111111 míiszakot 

tartanak. 

Kik dolgoznak a legjobban? 
- kérdezzük. 

Valamenn};en - válaszol
ja a brigádvezető - de azért 
Kovács Istvánra és Balogh 
Gyula bácsira vagyunk a leg
büszkébbek. 

Folytatni már nem tudjuk. 

Eredményes együttműködés 

Jászberényben 
A megrakott kocsikat minél I A választások előtt a szak· 

gyorsabban továbbítani. Ez az szervezeti munka elhanyagolt 
ószi forgalom egyik fontos 

I 
volt. Amikor Papp István 

kö,·etelménye, Ezért harcol- SZB-titkár átvette a szakSZer
nak ezekben a napokban kis- vezet irányítását, mindössze 53 
és nagyálls>másokon egyaránt. dolgozó, a létszám alig 50 azé� 

Jduberénv állomáson is za]éka tartozott a srervezett 
nagy gondot fordítanak ar- dol&� közé. Ma 84 tagja 
ra, hogy csökkentsék a ko- :van a azakill:merveaetnek Jáaz
csitartózkodási időt, növelj& berényben. 
� átlagos• terhelést és gyor� A mozgalmi azie,;vek ._ a 
.a1U!, történjék a kocsi'k: :moa- ezakmai � � 
gatása. A pártikongre&5Zlla dé»ének ered� Ja
tiszteletére is azt vállalták, vult a kollektív szellem. 
hogy ezekben a tényezőkben mecnótt a � ma-
107 százalékra tdjesi ti.k ter- ka 'beeltllete. 
vüket. Az idén társadalmi munká-

Ed<lig sikeresen dolgoztak. val parkosították a felvételi 
A Ill. nenedévbeo 101,3 épület környékét. Rendbehoz• 
százalékra ,eljesiteUék a tált a gidres-gödrös rakterü· 

terveL 1cteket, a kisebbik váróter• 
A jó eredmény elérésében 

jelentős része van a párt.szer
vezet, a szakszervezeti bizott
ság és a s:wlgálati vezetés 
együttműködésének. Di�re
tes, hogy a terv szerinti 6 
kocsi helyett 

vasárnaponként nem egy
srer több mint 20 kocsit is 

feladnak. 

met barátságos kultúrváró
teremnek rendezték be. 

A munkákról fényképeket 
is ké,,zitettek. Díszes kötésű 
albumban örökítették meg a 
múltbeli és a elenlegi helyze
tet. 

Az eredményekrÖJ. szívesen 
beszélnek a berényi vasuta
sok. Joggal teszik, van miröl 
beszélni. 

A hat Igazgatóság, a Jl.nnQJavftóll, a GYSEV & a Gazdasigl Vasu&all kongresszusi \."er■enybeo lesJobb ered.mén),·t elérő szolgálati bely�l
nek z'5zlót adományoz a n.akszen:ezetl és a nakvonall vezetM. 
A vezérlg-azgatóaig ezenlúviU pénzjutalmat la adományoz a letJob-

balulall. 

(Kovács Géza felv.) 

Zalaszentiván sem akar lemaradni A hatvani csomópont vállalása 

a kongresszusi m üszakban Pótfelajánlásként vállalták, 
hogy az iparvállalaWI{ többlet
termékét zökkenő nékül el
szállítják. 

Sürget a munka, a brigád tag- Zalaszentiván állomás dol- szinten dolgoztak. 1959-ben 

A hatvani csomópont dolgowi a VII. kongreuzua tisztele• 
tére november J-től ünnepi műszakot tartanak. 

Vállalá8uk a következő: 
1. Valomennvi szol{lálail helyen teljeritik az élüzem Unve-

116kat. 
a. Anyagban ú bérben elérik a �aazw tiazteletére vá

lalt 7 670 OOO forint08 megtakaritcut. 
3. Klfogá8talonul felkészülnek a telre. 
C. A caomópont fiataljai a KlSZ tr6nvitá$ávaI 

G/ ZSO q ócakavaaat 111/Újtenek, 
I>/ ZOOO órá�lin táraadnlmi munkát végeznek, 
e) 100 fiatal sza1omatloa tov�bb képezi,. magát. 

,- 3500. munkaórában aegitik a patrOflál'P termelószövetke
_,.ket. 

•· Ujittúi hó-napot szerveznek. 
7. A közlekedő t:onatnál baleset nem lesz. Az e1111 koc1ira 

a6 kcirösueoet 0,04 forintról 0,03 forínt,-a c1ökkentik. 

Eddig 27 vállalattal kötöttek 
komplexbrigád-szerződést. A 
jó együttműködés pél..!ája, 
hogy a Ferroglobw; gyakran 
több kocs:t rak vasárnap, mint 
hétköznap. 

Zentai Péter pártti�r arra 
bi\-ta fel a figyelmünket, hogy 
az eredmények mellett még 
akad néhány gátló tényező. 
Károsan befolyáso!J11 például 
a munkát, hogy sok a vldékri'l 
bejáró. A 8 Barándon lakó 
dolgozó például csak néhány 
órát tud odahaza tölteni Athe
lye?hsel. vagv az áll<'más la
kása.inak felszabadításával 

jai szétszélednek. gozói 1958-ban végig élüzem- sem rosszabbak az eredmé-
nyek. 

Túlteljesítették vállalásukat a nyíregyházi 

fűtőház do'gozói t 

A pártkongresszus tisztele
tú-E. folyó munkaversenyben 
Is olyan eredmények születtek, 
!llnlre még nem volt példa. 

Jó eredmények születtek a 
nyiregyhazi fütóh�znál a kong
resszusi versenyben. A fütóház 
dolgozói vállalták, hogy a faj
lagos szénfogyasztást 14 deká
val csökkentik és az idén 5000 
tonna szenet takarítanak meg. 
A. III. negyedévben 2649 tonna 
-;;·énnel kevesebbet fogyasztot
tak és ezzel már túlszárnyal
ák vállalásukat. 

Az élüzem cím elnyeré6éé1·t 

folytatott versenyben is jók Októberben a kocsitartózko
az eredmények. A negyedév dást és a kocsimozgatást 118%· 
első hónapjábán mutatkozott ra, 8 kocsiklhasználást 149%· némi lemaradás, de utána si-
keresen teljesi tették a szinte- ra teljesítették. 
ket. Igy például a szénmegta- A kis állomás tisztaságáról 
·aritási tervet 110° 0 felett, az is híres. Büszkék eredménye
egy mozdonyra eső teljesít- ikre és arra, bogy erről Néménynövelést 1200/o felett, az 

1 
időszakos mozdonyjavításl 111eth József m!nlsztedielyettea 
ten·et pedig 100%-ra teljesi- elvtái:s személyesen is meg-
tették. gyóződött. 
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KIVÁL Ó ÚJÍTÓK 
... ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

1959. NOVEMBER ti. 

A "'asúton m.óködő hékehizottságok 

A Sll'.OT 61 u c>razqos TaJálm41tyl mvaiál noYember s-án els.Sf . . f:men hlvta 68aze megl>eu�lésre és tOnteue ki az ország legkiválóbb,; A szaksz�n'.��et_ e1:!1öksege úJitólt és feltalilótt. A Laadler Jíi.r:m11Javltó1>61 három újftó részesil!t'?november 2-1 ul�t; t��alta -tetésbea. •:•a szakszervezet iranyitásával 
JD11nkájáról 

táviratot dolgozóink az illeté- noki Jármújavitó, Szomba,tkes szerveknek. hely állomá.,, vagy Karcag, 

Munkavédelmi INilJat, 

a miskolci lűtő/,ázban 
A miskolci fűtőház vezetősége és szakszervezeti bizottsága Munkavédelmi hónapot szervezett. Vállalták, hogy a személyi baleseteket 40%-kal csökkentik. A foglalkozási ártalmakról orvosi előadásokat tartanak. Hetenként egy alkalommal baleseti, illetve munkavédelmi filmoktatást szer• veznek. 

:tmúködő békebizottságok mun;i: káját. t Mint a jelentés megállapítija, a békebizot:ságok tevé❖ kenységét illetően 1958. első �: felétől tapasztalhatunk gyö❖ keras változást. Jelenleg 1 94 
l békebizott8ág működik a na❖ gyobb szolgálati helyeken. t. Ezenkínil a nyugdíjas cso❖ portokban 92 helyen alakult 
t. bizottság a békemozgalom �: szervezett irál)yítálsára. 
:� E..,y·re több •:• 0 

;!: a kezdeményezés ❖ t Békeblzottságaink, különö-:;:sen kampálny!eladatok idején ;:; fej lette'k ki élénk tevékenysé�•get. (magyal'-6Zovjet barát.sá-

Amin ja" itani J..ell Ha általában pozitívan értékelhető is a békebizottságok munkája, meg kell mondanunk, hogy még akad javítanivaló. A legtol>b helyen még ma is a kampányszerűség a jellemző. A kelleténél sokkal kevesebb a mindennapos felvilágosító szó. Nemegyszer még ma is fentről várnak utasítást, röpgyGlések, �éb rendezvények tartására. Kevés olyan hely van, mint például a Szol-

ahol rendszeresen tartanak külpolitikai tájékoztatót, A szakszervezeti bizottságok sem·segítiik súlyának megfelelően tevékenységüket. Annak ellenére, hogy erre felhívták a figyelmüket, a választások során nem választották a szakszervezeti bizottságba a béke-bizottságok vezetőit. A jövőben sokkal nagyobb segítséget kell hogy adjanak a békebizott.ságoknaJ;;, .hiszen ezek irányítása a szakszervezeti bizottságok feladata. 

Jó munkát végeznek a cukorrépa-szállltásnál 
a Gazdasági Vasutak dolgozói 

Kezdemé1111ezésüket a területi bizottság pártfogolja és felhívásukat megkii.ldi az igazgatóság valamennyi fútőház.á,nak csatlakozás céljából. 
----

Melyik az igazi ? 

S6rmás NMp esderJily0& a képen két fiatal sukmunkáasa((gi hónap, tanácsválasztás, �1. •:• béke-világmozgalom 10. évfor
A cukorrépa tömeges szállításának kezdete előtt a Gazdasági Vasutaknál felülvizs· gálták a vágányhálózatot, a v-0ntatott járműveket, felmérték a munkaerőszükségletet, hogy a szükséges átcsoportosítások időben megtörténhessenek. 

A gondos előkészítés meghozta a gyümölcsét. Eddig zavartalan a szállítás. A szállítások lebonyolításáért a Cu-

Tab állomás mellett van Gyurgyókapuszta táblás megállóhely. A várakozóhelyiség gyanánt odaállított személykocsi szekrényen két helyen· is ,,Nagykarácsony felső mh." név szerepel. A valódi névtáblát ugyanakkor a kocsi hátol• dalára illesztették. 
::: dulója, algériai !hónap, Mano•:• lisz Glezosz pere idején, stb.) :�Ilyen alkalomkor már túlmen•!•nek a szokásos röpgyűléseken. 
t. Celldömölkön például könyv❖ ankétot rendeztek. Szombat• ;i: he!yen, Naaykanízsán, Gyé,!, kényesen filmvetítéseket tar
t tottak. Budapest N'l/1!-f}ati, Dé·:• li, Keleti és Kel-enföld állo;:; másokon tablókon mutatták be -� az ellenforradalom pusztítá;i• sait. A Debreceni Jármílja.vi,:: tóban élménybeszárnolókon 
t igyekeztek megismertetru más ❖ népek életét. �: De h&Sonló kezdeményezések ;i:egész sorával találkozunk ma ❖ már másútt is. Különösen si-

koripari Igazgatóság köszönetét fejezte ki a G. V. dolgozói-nak. 
Pótvállalást tettek Nyíregyháza ál� dolgozói 

Emiatt, ha egy ismeretlen utas kinéz, azt hiheti, hogy Sztálinváro& és RétsziZas között utazik • • •  
Nyíregyháza állomás dolgozói lyett 3,4 percre teljesítik. A A kocsiszekrényt bizonyára elhatározták, hogy a páctkong- tehervonatok menetrendszerű- Nagykarácsonyról hozták ide, resszus tiszteletére pótielaján- ségénél 760/o helyett 800/o-ot ér- de a korábbi szöveget el!elejl�t tesznek és kongresszusi nek el. A személyvonatok me- tették eltüntetni. Helyes lenne muszakot tartanak. 

/ 1 b · olni vagy lemosni Vállalták, hogy a fajlagos netrendszeruségét 980/o-ra tel• emaz , kocsimozgatást 3,5 perc he-- jesítik. B, K. 
;i; keresnek mondható az algériai ❖ nép megsegítésére indított bé.,._,, hftnc hqentö ,íJitáahal eddig 2SO 000 forintot t 11: rf-�; lyegeladási kampáJ:Y, A SZOT· ...,..., • • ❖tól kapott bélyegkontingensen A fordulószolgálatot teliesítők 

biztosított sza badságának ki adásáról 
- meg, ;l' felül 7500 forint értékű bélye.f, get adtunk el. Ebben elsooor;l: b::.n a budapesti területi bi-•!• zottsáig és az Utasellátó szak- Sok szolgálati helyen a rcn- milyen időpontban köteles ;" szervezet] bizolts,ágaj jártak des fizetett szabadság kiadásá- szolgálatra jelentkezni. { élen. ra vonatkozóan eltérő nézetek • alakultak ki Az egységes ál A heti pihenó nap kiadása $ 76 1.itiinletett láspont kial�kítása érdekéb� ❖ szükségesnek tartottuk az aláb- A fordulószolgálatot teljesítő ::: Az Or1zágo8 Béketanács is bi magyarázatot közzétenni; dolgozók heti pihenö napja je-·? nagyra ért-ékeU a vasúton mű- A fordulószolgálatot teljesí- lenleg 24 óra, amelyet a for::: ködó bákebizott.sá.gók, aktívák tő dolgozók szabadságidejét a duló szerinti szabadnapon, és❖munkáját. Ennek bizonyítéka. szabi.ds.i;;iG.übe eső heti pihe- pedig elsősorban vasárnap, ha ::, hogy a Béke-Világtan&s l'O. nő napok száma meghoo!Szab- ez egybeesik a forduló szerinti ❖ évfordulója idején 76 vasutas bitja (a V. R. 51. §-ban emlí- szabadnappal, vagy a dolgozó

l: dolgozó kapott kitün'etést 3 tett vasárnap alatt helyesen- nak a vasárnapot követő leg'i' bé!:e érdckooen. (6 arany. 10 heti pihenő napot kell érteni). közelebbi szabadnapján (bét:· •• :ezw;t J·eh·ényt, 60 oklevelet.) Nem lehet a szabadságba be- fón Yagy kedden) kell kiadni. számítani a forduló szerint já- Fontos szabály végül, hogy ha Í l!:lénk liltakoZlist váltott kJ a ró pihenőidőt sem. További a dolgozó munkáját a rendes 'i' vnsutas dolgozók körében Ma- szabály, hogy a szolgálati fő- heti pihenő napján igénybe ve:t noli.sz GleW6z pere, a német nök köteles édesíteni a for- szilt:, részére a hét valamely 

tői vasárnap reggelig szabad, és vasárnap reggel köteles szolgálattételre jelentkezni. A szolgálati főnök vagy beosztja vasárnap reggel kezdődő !ordu· lóba, vagy utasítja, hogy vasárnap este eredeti fordulójában jelentkezzék szolgálattételre. Természetesen a hétfő reggeltől kedd reggelig terjedő pihenő •időt, amely eredetileg a dolgozó heti pihenő napja, mindenképpen biztosítani kell. 

Fenyved Gézának eddig s. fijllásat fogadtál< el és -.e,eettfk be. ❖ újrafel!egyverzés, az atomki- dulószolgálatot telje;ítö dolgo- más napján kell pihenő napot '1\!lfttlhMm&tJ a Kt-.áló Ulit6 Jdvény bro,µfolrnzatát .,. eüsmerö�'.sérletek elleni tiltakozó moz. zót, hogy a szabadságnapok le- biztosítani. A változásról a oklevel"' kaptú.,) ::: galom. A vasutas szolgálati he- teltét követö napon - a szol- dolgozót rendes �ihenő napja 

bb) Ha szombatra és vasárnapra kap két szabadságnapot, péntei� reggeltől kedd reggelig szabad, és kedd reggel köteles szolgálattételre jelentkezni. Ez a dolgozó tehát hétfőn nem kö-teles szolgálatra jelentkezni, mert ez eredetileg a heti pihenő napja. Erről a szolgálati fónöl< a dolgozót is köteles értesíteni. 
(Kovács Géza tclv.) <•lYek százairól küldtek tlltakozó gálat alakulásához képest - előtt legalább harom nappal <&'-/. értesíteni kell, s kívánságát a .........,..,,,"""'..,... ..... """"""'"""--�"""'"""'"""'"""' ..... �"""'"""'"""'"""""""""'"""'"""'"""�""""""'"""""""""...,,,"""'""""""'""""""'"""' § pihenő nap kijelölésénél figye-A biLang,ok halálra ltéHék Po-1'"' =at!<dtl Kezd<>�ben sµt•togva ter}ed ,a meg(l,öbbentö hír eml>ertöl em• ber!g,, mtmkapaodtól munkapadi,g a �l'U,J8,l füt<lhá2' műhoclyében. majd percek!,g tartó k_lnoe csend honol a m l.ndlg mjoe milbel:y,ben. Ser.·kl uem s,,--ól, d-0 mindenki ugyanarroa g,ondol, Félnek a gyávák. ezért .a.l<arlá.k meggydLkoJn1 Janit. Nem hagyh&tJu,l< i Meg ik,ell m-ent-enilJ10<l Cselék""1nih1'k kielll De mlot te-lbes.üok? K!he21 forduljunk t.ar:iá<>sért? Vezetőink m:nd börtön méJyé.n. Milyen nehéz -n�lküled helyesen dönteni Pokú .,,,e,kl. 

Bgy vasutasmártír haltillinak 
ne/yvenedik évlotdulójlira 

Ha voalaha prolelár- é""21te m!l;·en árvaeágra Jut, ha forradalmár ve:oetőltől meg!o..,-zlják, úgy moBt - 1919 októberében - a nagykanizsai v.aeúU munkások é!'>e7Uk. Sok nehéz c:,ntát vlvl<lk az elrn,últ é<l,,ekben, de mennyire más volt = .akikor, amiikor O még, közőttünk volt. Emléke,me,tek a,; 19 18  Ja-nuári nagy 62!!rájkunkra - törte meg a ooendet az egy l,k idea k-a:,jnkovács -. hogy toporzékolt a cse,ndórkOlön!t.mény pa,rancsnol<a, am1,_..,,. renyegetésé• re J.a.ni -Od.aá!lt elébe és isze. mébe vágta: ,.semmit nem V'<>hettek el tölünk, csa.k a pum,. fa életünket". • Megbil.ncsel�k., Hamburger Jenőv<ll eg)·ütt a po7.SOnY! katona! törvényezék dé állltották, de kivégez.ni nem rn,_�rték. MOS't Eem mer'k. ha egyoogesen kiálfu-r.k mellette. A.hh<>z most gyengék Y,sgyunk, hog;y eroszak.l<AI megakadályozzuk .az ltélet végreb.aHását, de kegyelmet azerel!lhelűnk rés-"6re. 

,itóvágányon álló egyik koosil• be é.- hozz.áhltta.k ,a kegyelm! kérvény rn,e.gtog.a.IO'\éi.za.shhoz. \'�U müheJymunk�i oan 
11.::�� �ari��ffga���á,r!lt kö.:oé a toll, de ha még;;, ké1,1>e kellett vennl, ll,klkor nem t:.ok.at diplomatáztia-k, íMák azt, ami e. szlviil<ben volt. Ezt L<,lté.k most is. !gy került a p<Ipima: .,Polal Jánoo k.azankováe60t. nagy�.auizsal l:akost, munkatársunkat a i11�ykani'268-i bi\t},tetö törvényarek r. évJ októb.- 19-éa ht9.lálbüntct.t...�re ítélt& . . • AJnlfrott.a� nevezett nHu1k.n.t� sai, aki:k őt év<.->k hOS6�ú sora óta iBmerjük, tudjuk, hogy jó munkás, hű IU<lgy r álkunpolgár, Jó !érj és jó c,;al�ditpa, kérjük Kegyelme;, lirol, hogy nevezettnek kegyelmet ,ad:ni méltóztassék . . .  " A müh-,,!y muPJ<ásll egymás után sorban lrták n,eva!ke-t azi ig.a.mágü.gymlni=ternek c(m:,,e,t,t kegyelmi kérvény .a.Iá. A pr<>letánszolidarltáa nagysve-rü péidája_ a T.an�sköztár• ,,wóg mell„ttl bátor klállilti éa es2m1é!.nek v'L"C!-elmét jek�nM .a. dühöngö fehérterror !dejé!n 
Polai János rnellenl ki<illás. Férfi¼ tett, hooies csete:i.edet e1J. JoggQl hü&z.iké1.t erre ,a nagy,kaniz.s.a.i csomópont -v.ae-Uta6&I. Kegyelmet, ezelotöl . . . - erre e. gondolatra e. meg3llizottság és & Lehetetleneég dühe sápadlá vá!to1,tatJa a napbarnhot- KI volt Pol.a! János? M1vel t.o. gondtor·hee mur:½ásarc.o...,at. érd.emelte k i osztálytes{Yérei Ezektlll ,a yadáll,at<?kro_l kéi·Jünk • h,atárt.aLan S?.eretetét és ooztálykegyelme�. ,a.kik S!ofoko,1 "" él· ellensége! ádá2 gyűlöletét? ve, eltemetett emberek �eJét lo; Klslronlzo,,al szegenypara.szt v.a.i< patáival tap<>stattá_k szét. s:aillők gyermcl<e. Korán még!& a,1<1-k " m,aroall � b/lohonyel er- rn,e,rle a munkás néLkülóz.ése.kdók f�lt blt�takka tették; aki:' ben bövelkedll életét. A n.agyCs\lrgO éB Ka.po,,vár, kö1-Ölt ro, - kan!21$a! v8"út1 mahelyl>e keradalmárokat égette.< ,a pán- rült. Kazánkovác,, lett. Rövid célvonal mozdonyái>a,n • • • i-clö &latt a mühely egyik leg-Nioos válaez;tás . . . M06t csak jobb b-Wkmur.k!lsává Yált s eu lehet tenni . . . De ezz,el is ceal<.Mmar k.apceolaLba került a si�tni ke!l s�!.a.li&ta vas\tt.asok mo1gialm(1-r;�ooyan !élr,:,vonult.ak a Ja· val. Sz.úk!mondó, egyenes Jelle-

mű eml>er volt, fáJ,adhatart!,a,n, ha m:.l'nkatársa.1 érdeke!t kEdlctt ·védeut. Munk.atáN:Nl!, iak!-� r:em• C6a.k t!Bl.1'el:6k éa becsült�. <.'.e sz.erNl,!k la, ,a ;mlllely !&bl:oolmljáyá vól,JsztotUI{. A szocláldemoo:nata párt opportuniata vezetv! ee ,a hadvoootfiség ér<lek•€.•1·L szem előtt tartva lemoadl.Elk ,a vasúU for• goalnIJ .,,,emély:oe,t s,.en;.,...;aéról. Po!ai J6.nos enuek ellenero 00-
\óO!ltra We.t az 1917-118. tvi na.gy hábocrúellen.es sztráJlan-OZl!!al• 
makba. Az ő érdeme, hogy 1918 ja.nuá.rJDban Nagykanizsa vasutasai r-ész.t vettek a ,breszti beke ktero
szakolása érdekében rendezett sztáJJL'ban. Mint a Vaeutoo sroveteég halyi csopor-1.Já-n�k titkára. te.\•ékeny � vállalt .a mu,nkils<>t;rnály ha:.Slmáért folyó harcban, éppúgy, mhü a me.gsz,el'-' zett hatalom l!y.-G:orlásáboan. �l�á�l é�j.a a�(f0

; �a���/: zeal városi ée ia. megyei tanács ln lé l'Á>l>I zottság ána?.<. 
b� mf��J;t�tk��\':" ""��!*'� munkásOOtalomr.a:, a legn,a. gyobb szOJ<sége volt rá. i,.gy manllch,errel a l..ez.ében a han:-zt:,l,8.i vasut� élén hetek!g á)lt őM a murai fronton é.s védte a 'mun!,áshaa,a határai,. ,Ha]d a lakásűgyé)< 1-ntlzójeként találko�unk oevév�I. Anü�Gr a Dunt.n lúloo meg:.ce-�dödtek a nyflt regyveres ell.,.1for,,adalm1 lá
e,3<l6.sod< ő� neveztek ki .a kahlz.sal forradalmi törvényszé.:c vádblztosává. Az f,nteI"Venc!óe c,.,.,,atok által hetalomra eegft.elr ellen!orrad,alom , let.aMwtatt.a és blróság; elé állltott.a. Amikor megptllantotta a tárgyalási terem elökalú bun<láo dwná!t é6 .a ,.a,kkcs!zmáa H.si,zturb!t. ez-t _ sűgt.a szon:sztdjának: ,,Ezek itt véraz.agot érez,. llek".. Osztál)'tudatos llÜ8Zlke 

§ lembe kell venni. munl<ástorra<ltalmáii<é?t. ,állt " Ezeknek a szabályoknak az 
��t�

&

�•oi-t
1��- .,_ tf.:'�".'J'iót��i §alapulvételével kell a dolgozó be.> óriáseÍi nőtt. EnergLku.>a.'l §szabadságnapjait meghatároz-

�-:'1�:� 
dea n�u::f�1�; § ni. Vegyünk egy pél�á!: ügyét az !d<elglen"""'1 Jev.::rt A dolgozó 12-24 oras forprol<>Íárdi.ktatúrát. §dulóban teljesít szolgálatot. A törvénye:r,é,k h,ilál'."' ltélt.e, § Mint ismeretes, ebben a fordum<1rt oo !telet !ndmwl.::aa sze- § lóban a dolgozó beosztása: r.nt: . , .Po!al Jáno,, "Vol, .._ i>ro- egyik nap szabad másik nap 

:,;�
1�;{;��..e�b \rv;o¼mt�;! § nappalos, harmadik nap éjje�&:��--z . . �afk'i1N;= \�g��� § les. 

��.;;'�!,ótár�;.?t�;;I,.1�k .,_ ",;;!!;: § Mikor kell szolgálatra jelentkezni bfm6e é;, megtérés legcseké- § 
b d ' t ' ) tyebb jelét sem mutatca . . .  · · .  d-e § a sza a sag u an . Cl:ind.3?.,0k, a.ki'k vez.1kűknE:t< tar- .. tották bflszik� vol:,ak -erre. § a) Tegyule fel, hogy a dolAli,l,J.,;, köré .,_ tárg�10.lás ldeJ;,n gozó fordulószerinti szabadlegenda szövődött. § napja és így a heti pihenó u�r�1 kö.r:;'y��k�� § napja vasárnapra esik. - a gy.alárotoa 1;él<1t tör-vény- § aa) Ha szombatra kap egy ellene11 végrel1.ajtá.sálg - re- szabadságnapot, péntek estétől �!�ii':,1iek �}"'�· ��92„1gj § hétfő re��elig szabad, és_ -�étfő 

be) Ha szombatra, vasárnapra és keddre kap szabadságnapot, péntek reggeltől szerda reggelig szabad, és szerda reggel köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálati főnök vagy beosztja szerda reggel kezd5-dő fordulóba, vagy utasítja, l\ogy szerda este eredeti fordulójában jelentkezzék szolgálattételre. Értelemszerűen fentiek szerint kell a szabadnapokat számítani abban az esetben, ha a dolgozó fordulószerinti szabadnapja és így a heti pihenő napja keddre esik. 
A szabadságot lehetőleg 
megszakítás nélkül kell 

igénybe ,enni kommu!l'sta ron-'1<ialmárt a § reggel koteles a forduloJaban gyilkosok kezéből. Au;guB7Aus szolgálattételre jelentk;ezni. Ha Hangsúlyozni kell azonban, derekán pontos terq,t készátet- § a vasárnao nem volna heti pi- hogy a Munka Törvénykönyve t"k Polal ée letartóztatoc: 1,;,-- § henő napja, akkor már va•ár- csak kivételesen engedi meg sa,f k1s,rob.wlt�ár.a, de a kato- , . é · d b · k noal par,anc,,nosság tudom,:;61 § nap reggel kellene szolgálatra az VJ ren es sza adsagna na· su.rw\t en-öl és m.,g<l!<adá!yoz- jelentkeznie. · ponkénti kiadását. Általános ta a terv megnlló.s,!tását. § bb) Péntekre és szombatra szabály, hogy a szabadságot lero�áj��t „;<ih1��� f1�?,at.a� § kap �ét szabadság:.fapot, ak- hetőség szerint egyszerre, leglommal e�l<htték meg " vere- kor hetfő reggel koteles szol- feljeb� az�nban két :észlet�en tő áll=>Ogyooa, még:s ·azt kér- § gálattételre a fordulójában je- kell kiadni. Csak k1vételkep· 
�gy"'"ia �!"';;f��-yn�1!'��l�� § lentkezni, p�n e1;1_gedi meg a Mu'!�a 7:öraz,011nal Végrehajtható, Polal § cc) Ha péntekre, szombatra v�nykonyve a .s�ba�sa„ tobb J�r.o,, elszállf!ásár.a adjon u:a- és hétfőre kap három szabad- ! res�let�en valo kia?asát a dol
�a,,L, mert o _ .. Itt .a tenyegetll § ságnapot, csütörtök regaeltöl gozo kerelme alapJán. ����-�-ka.t m-ia.tt togv,a n,em § kedd reggelig szabad, és" ked- 1 Itt. k�ll. megemlíteni azt a Polal Jánoet nem ell<eMHt ki· § den reggel köteles szolgálatra szab�ly t is, hogy a ;endes s1;amen:en1 .a g,Hkooo,- karmai jelentkezni. A szolgálati fönök bad_sa�ot az egesz . evre . elore 1..-özül. 1919 povemberébe,1 bi- § vagy beosztja kedd reggel kez- elke�z1tett sza?adsagolás1 te� 
��i; a�u�1���at:' éve1�ikf,; § dódő fordulóba, vagy utasítja szerint_ kell _kiadni. Sz��adsag ott élt Kan!z.ea munkásai, v,s.s- § a dolgozót, hogy kedden este beosztása elo�t a dolgo�ot ml:g u"""'?I é-s a környék sregénypa- eredeti ,fordulójában jelentkez- kell �a!lgatru, � k�vansága1t ms:o.aág.a legJobbJa!·nak 5dvé: § zék szolgálattételre I Iehetoseg szerint figyelembe ben, reális, rei •nem b-ecsülheto § .. · , kell venni. A szabadság kezdő rorra<:lalm:1 törr:<1geröt Jelentett a b) Tegyuk fel hogy a dol- 'd • t·át · tartamát másOd!k proletárdlkt.atúráér: , f d . ' . . 1 9pon J es a sza-rotró harcban s jelent n.a.pJalnk- § goz� or }l10 szeri?tti_ sz�bad- badságolási terv elkészülése ba.'1 16, a.mikor lll<!gva!ÓBU!na!< § nap,': é3 ,gy '!- heti pihenonap- után azonnal, de a szabadság azok az �zmék, . amelyekért 6 a ja hetfore esik. 1 esedékessége elo"tt I galább 1:,· Jegdrágá-booat: !!Ju él„tét áldoz,. § ) e La. ba Ha szombatra kap egy nappal a dolgvzóval írásban Gadanecz Béla � szabadságnétpot, péntek reggel• j közölni kell. 



A W1Súl ........ k ö ,, . ....., ....... ..,,inek 
rMlfatlmldról tc\,gya • .. szerv•••• 

köapo�tiwezel6s8ge 
_,,.. A szilkilzervezet központi ve

zetősqe október 30,,,án ülési 
-- tartott. 

Végh La;o, elnök bevezető
je után SOJ)t'ont József főtit
kárhelyettes, a SZOT V. tel
jes ülésének anyaga alapján 
a vasutasszakszervezet közvet

---- len feladatahól szólt. Ismer
A mAaodlk lltlves te"llen 11 281 tette azokat a tennivalókat, 
a:fl$OII & fedett teberlr.ocalt ner• amelyeket a kongresszusi ver-

zllnlr. be. seny még eredményesebbé té
tele érdekében végre kell haj
taniuk a szakszervezeti aktí
váknak. 

Részletesen foglalkozott az 
SZMT-k munkájával kapcso-

latban hozott SZOT-határozat 
érvényre Jutt4iüa � 
teendő szervezeti és fflMlzet. 
beli változásokkal. Elemezte a 
szakszervezeti munka hatéko
nyabbá tétele végett eddig tett 
intézkedések eredményességét, 
elsősorban a &Zaksr.ervezetl 
aktívák oktatásának jelent6-
6égét. 

· Az ela6 napirendet élénk 
vita követte, majd az ütés má• 
sodik részében Rödönt,i Kii• 
roly vezérigazgatóhelyettea a 
második ötéves terv Irányel
veiből a vasútra háruló tenni
valókat ismertette. 

13 százalékkal nagyobb telJesí�y. 
mint 19 5 8 őszén 

1959 

19611-ben a jelenleginél t0-50'',•knl 
&öbl> áru& kell el•UIIUtanunl<. 

Bevezetőjében a kongresszu
si verseny eredményességével 
foglalkozott. Elmondotta, hogy 
a vasutas dolgozók példásan 
veszik ki részüket a felajánlá
sok teljesítéséböl, az egész 
vasút Igyekszik lépést tartani 
a népgazdaság egyéb ágainak 
teljesítményével. A vasút ered
ményeinek egyik mutatója, 
hogy például azeptember J-től 
október 20-ig 130/o-kal több 
árut fuvaroztunk el, mint a 
múlt év azonos időszakában. 

A továbbikaban a felszaba
dulás óta eltelt Időszak na

�--t---t---r.::::-:� gyobb beruházásairól szólott 
Rödönyi elvtárs, majd ismer
tette, hol kell a legsürgőseb
ben nagyobb beruházást esz
közölni. Kitért arra, hogy a 
beruházásoknál elsősorban a 
fontosság mellett azt veszik 
figyelembe, hogy hol térül 
meg leghamarabb a beiekte
tés. 

Szólott arról, hogy magas
épitményeink nagyrésze 50-
100 éves, hiányosak szociális 

létesítményeink is -, de mind
ezeket a második ötéves terv 
ideje alatt teljes mértékben 
pótolni nem tudjuk. De lát
nunk kell azt is, hogy a má
sodik világháború után milyen 
vasutat örököltünk, s eddig 
mit tettünk a korszerüsités 
érdekében. 

A pálya felújításokról szól
va elmondotta, hogy nálunk a 
23 tonnás tengelynyomású pá
lyák hossza jóval rövidebb, 
mint a népi "demokráciákban, 
az összes vágányhálózatnak 
mintegy 250/o-a. A második őt• 
éves tervben ez a szám 48%•ra 
emelkedik. A 20 tonnával jár
ható vonalak ho11za pedig 
59%...,.a növek3zik. 

Arra törekszünk az öt év 
so,·án, hogy a sebesség korlá
toz:ísokat a lehetőséi;hez mér
ten kiküszöböljül=. Minden el
sóranoúsított pjl11án a síncse• 
re már hegesztett kfoitelben 
történik. Ezzel nagymi:rlt:kben 
csökken a fenntartási költség. 

Tovább folytatjuk a villamosítást 

esik száma Qlllk 311%-kal emel- sor kerül n6háAY fút6bú kor
kqtt. � bou.á kell ven- uerúa.ltésére la. Az � 
ni még ázt la, hogy a kocsik Jcírmújavifó fffiUetn felépfll 
átlagos életkora 35-40 � fe- a diueljai,Jt6 mahelt,, amely
lett van. • nek ela6 egysége m6.r l�ban 

A második ötéves tervben belép a termelésbe. 

1965-ben 40-50 1....Wkkal tiib1t árut kell 

toYáblNtanunk 
Ha figyelembe veaazük a 

második ötéves terv Irányel
veiben előirányzott ipari és 
mezőgazdasági termeléaemel
kedést, hou.ávetőlegesen meg
állapíthatjuk, hogy mintegy 
40-500/o-kal több árut kell el
szállítanunk 1965-ben, mint 
jelenleg. Ehhez nem lesznek 
elegendők csupán a műszaki 
és egyéb berendezés� Na
gyon fontos a vasúton Is a ter
melékenység emelése, a jobb 
munkaszervezés. :E.:ppen ezért 
az egy kocsira eső átlagterhe
lést a Jelenlegi kb. 16,4 tonná
ról 18 tonnára kell emelnL A 
llOMtok 1itlagos terhelésénél 
a ;elenlegt 790 tonnát legalább 
850 tonnára kell emelnünk. 

A kocsifÓrduló időt éves át
lagban 1965-lg 3,8 napon kell 
tartanunk. A még alacsonyabb 
teljesítés már a gazdaságosság 
rovására menne. A rakott és 
összes tengelykilométerek ará
n11át a jelenlegt 67,7°/0...,.ól 
69,5%-n kell emelnl. 

1965-Te a tolatást teljeaen 

dieae!eritem kh,án;uk nao· 
teljesítményű dieselmozdo
nyok munkábaállításával. 
Emelnünk kell a tehervonatok 
utazási sebességét Is. Ehhez a 
koncentráltság elvét szemelött 
tartva szükséges a legszűkebb 
keresztmetszetek feloldása és 
néhány viszonylatban a máso
dik vágány megépítése. 

A második ötéves tervben a 
vonali automatlkua biztosító
berendezések helyett inkább 
az állomási biztosítóberende
zések felszerelésére, nagytel
jesítményű automatlkua tele
fonközpontok felállítás4ra tö
rekszünk. 

A második ötéves tervben 
tovább folytatjuk az emberről 
való gondoskodás jegyében a 
nehéz fizikai munkák gépesí• 
tését amellett, hogy a villamo
sítás és dleseles!tés Is ezt szol
gálja. Elsősorban az átrakás
nál és a pályaép!tésnél alkal
mazunk az eddiginél jóval 
több gépet. 

Tovább )flvítluk a munkafeltételeket 

Amúedlk -len -
...__ '1o-58 olyan L � 
nemétyléocatt I• i>enen:Gnlr. amely a nemze&lr.llzl forgalom. -

Yetelményelnelr. la mestelel, 

11,0- kg_-+-_-+-.,..... 

19S0 1931 1959 1965 

A fajlagos széntogyuz&ú alallw
lúa: 1'50 - 11. USB - a.n, UD 

- 1.31, U6S -,,,. .... 

Új könyvek 
Két betútöbbletből 

- 'áruluvarozási selejt 

..... 

Veteránok és KISZ fiatalolc 
talállcoz6ja 

Szakszervezetünk elnökaé
ge és az Ujúságl Tanácsadó 
B!zottaát a Na,;y Októberi 
Szoclalilta FohadaIOQl U. év 
fordulójának előe&téJén vas
u� veierinokat • a mu
kában élenjúó KISZ fiatalo
kat látott vencMgtU, a aak-

állomás Visszajelentette azl 
November 3-lg váratott magá
ra a válasz. 

Kiderült, hogJ/ 11 wmdf'III 
killdemén11t nem PolgdnHra, 
hClnem Polgárra keUett W>l11G 
felaanL 

Tehát a felesleges „di" •• 
tagon mµlott .a 466 kg-a, lllda 
k:öze1 ega, havi ácaorgúa. 200 
km-ea potya útja, nehéz �- és 
berakása, tárolása, fekbére. 
stb. '---�'--''-Mindig, de az �-
nál különösen vlgyám1 kelle
ne a NIKEX-nek a futllJ,"levél 
kiállitásénál. 

....-: "6i'o!J � 
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A szegedi vasutas sportolók gondjai 
A Szegedi VSE-nek 13 múködc5 Is beszélni kell, amit ml. szur.. IIZllkoaztátya van. Ezek közül or- kolók nem tudunk megérteni. A •ztsoa viszonylatban is flgye- pálya állapota siralmas. talaja lemre méltó eredményeket érnek rossz. Az öltözőkre ráférne a el a birkózók. Az NB I-ben küzd korszerűsítés. De szegényes a • tekeszakosztály élgárdája de a sportolók :felszerelése is. Különötöbbl szakosztály verseny�la Is sen a labdarúgóké. eredményesen szerepelnek. A több mtnt 40 igazolt labda-

1959. NOVEMBER 16. 

-�- H I Jl1f�l1I!f.:§![3 
- 350 lóerös d.ieset hidraUllkut - l\legkezdt�k az se méteres 

A celldömölki lűtőbáz fiataljainak 

takarékossúgi mozgalma 

mozdony prototípusát készítik el I sinek hengerlését a Dlósgyöii Le-
még ebben az évben a Wilhelm nin Kohi:lszati Múvekben. Jövőre 
Pieok Vagon- é.� Gépgyárban. már 60 se:ázalékban ilyen sine-

- Több mint 9000 tonna sze• ket gyá,tll.nak. 

Az utóbbi időben jó szereplé- rúgó felszerelése toldozott, folto•0kkel hívták fel magukra a fl- zott, Ráadásul ebből Is kevés gyelmet labdarúgóink Is. Az NB van. Az egyik budapesti mérkőII-es SZVSE hétről hétre kltú- zésen három játékos már soját nö eredményeket ért el, s fgy zoknijában játszott. Ha az első s�tetett meg az, hogy a novem- csapat játékosai !gy állnak. mi 
ber 1-1 :forduló után a Keleti éso- marad a második csapatnak és portban az első helyre kerültek. az iflknek. A téli hónapokban a A celldömölki fűtőház KISZNégy mérkőzést �yertek e!!'Ymás tornatermet nem tudják úgy be- 1  fiatalJ"ainak immár •harmadik Után. 

_
A bajnoksagban első he-

1 
fűteni, hogy ott mezítláb lehes- . , . . 

ts.,e.n áll a tartalék- és az Ifi- sen edzeni. Tornaclpőből pedig esztendeJe tartó takarekosság1 
ei:apat Is. mindössze 15 pár használható. mozgalma az idén kiemelkedő Az eredmények mellett arról Egy szurkol6 eredményeket hozott. 0któber 

1000 család téli tüzelőszu"k
ségletének felel meg. Jelentős 
ös.szeget nyertek az ifik a moz
donyok javítási költségének 
csökkentésével, s a hulladék
anyagok felhasználásával is. 

net takarítottak meg a debrece- - A különféle méretii vasúti 
ni fűt.óház dolgozói a kongresz- n:,omtat\·ányok egységesítés�:-ől 
szusi munkaverseny során. A tárgyaltak a Vasutak Nemzetkö
megtakarftás értéke több mint s zl Szövetségének most lezajlott 
m111i6 forint. kongresszusán. 

Elkészült a Keleti pályaud- - 390 tonna szenet takaritottak 
var tó homlokzata. Az állványa- meg a III. negyedévben a szol„ 
kat november 7-re bontott.ák le. noki 10tóház fiataljai. Tűlsúlyos 
Az üvegfal-homlokzatra a Sta- vonatok továbbítása révén 7919 
dionéboz hasonló nagy világító tonna sűlyú árut juttattak el 
óra ke.rill. rendeltetési helyére. m. negyed,.__...,., 1-ig több mint 1 millió forin-

évi megtakarításuk összesen 252 
ezer forint. 

Sporthírek 
Az igazga.tóság legjobb sak- 1 Befejeződött a szaksurveze

k(!Zója, asztaliteniszezője és te- ti bizottság álUI.Z kiírt üzemi 
k�zóje címmel bajnokságot írt 1.abdarúgó-bajnokság a Szolno
ki a Szombathelyi Területi ki Járműjavítóban. A döntőt 
Bizottság november 7-e tisz- a technológiai és a IX. osz
telerere. A részvevők előbb taly csapata vívta. A mér
házi bajnokságon mérik ösz- kőzés nagy küzdelem után a 
aze tudásulcat. A szolgálati technológiai ooztály 1 :0 ará
h�Iy legjobbjai jutnak a nyú győzelrnéve1 végződött. s 
döntőbe, amelyre november ezzel elnyerték a járműjavító 
28-án és 29-én Szombathe- legjobb labdarúgó-csapata cí
lYen kerül sor. Az újszerű met. 
bajnokság iránt mindhárom 
sportágban nagy ,11z érdokl.ő
dés. 

* 

.4 Sport Kiváló Dolgozója 
kitüntetésben részesült Gár
dai Ferenc a sportkör elnö
ke és Komlós János alapító 
tag a Székesfehérvári MA V 
Előre 50 éves jubileuma al
k-al.mából. Szemenyei István, 
Schmallár István, és id. Van
ka Józref alapító tag, vala
mint Harkány Ferenc és Kö
vér Ferenc elnökségi tag di
csérő oklevelet kapott. 

* 

A Bükkben rendezte meg az 
1959. évi Béke Kupa termé
szetjáró tájékozódás! versenyt 
a Záhonyi VSC természetjá
ró szakosztálya a KISZ-szer
vezettel és a Magyar Honvé
delmi Sport Szövetség helyi 
szervezet.ével karöltve. A ver
senyen hét csapatban 62 fő in
dult. A legjobb eredményt a 
KISZ-csapata érte el. Megelőz
ték a múlrevi verseny győzte
sét, az MHS-csap:itát. A har
madik helyen az ifjúsági csa
pat végzett. 

A Gepesftett Adatfeldolgozó lyukaszt6 és ellenörző g�ptermében 
Yfgzik a nemzetközi kocsiforgatomba be- és kilépö kocsik adatainak 

rögzftésél 
(Kovács Géza felv.) 

tot írhattak takarékos.�gl 
száml,ájuk'ra. Ez idő alatt a 
mozdonyok gazdaságos fű
tésével, a szén szaks7.erú keve
résével, tárolásával, mintegy 
1500 tonna szenet takarítotfak 
meg. Ez a mennyiség közel 

A fűtőház fiataljai által 
1957 tavaszán kezdeményezett 
takarékossági mozgalom, mint 
a fent; példák is bizonyítják, 
nagy5zerú eredményekhez ve
zetett. 
Kismihók Róbert Celldömölk 

Szklenáth János, 

a szakma i fjú mestere 
Debrecen állomáson több nek tartja. De figyelmes, ud-

- A Szovjetunióból Importált 
ta itrakását 1961-től a Komoró
Tuzsér határában berendezett te
lepen végtlk majd. Az idevezető 
széles és nom1álnyomtávos vas
úti pálya alapozása már megkez
dődött. 

- Német, orosz, francia nyelv• 
tanfolyam indult november 10-én 

Szombathelyen a vasutasok Ady 
Endre Múyelódési Otthonában. 

- 4000 forint pé112jutalma1 kap· 
ta• a szobi vasűtállomás dolgozót 
az őszi csűc.-;!orgalomban végzett. 
eddlgi kiváló munkájukért. 

- Bolgár vasutas vendégek U.
togattak októbe'rben Debrecenbe. 
Fel.keresték a pályafenntartási te
lepet. az állomást és a fűtőhá
zat. A terilleti bizottságon érté
kes 'tapasztalatcserére került sO1.·. 

fiatal is részt vett a szak.(na varias munkatársaival is. 
ifjú mestere címért folyó Leggyakrabban Nyíregyházáig za7ot n�';i';!!�

rj�ztii .�;;,t!��':;';�j 
mozgalomban. Közülük Szkle- és Záhonyig utazik. Ismer vasutasok Ady Endre Müvelódé
náth János jegyvizsgáló arra már minden állomást, s! Otthona. A gazdag programban 
aranykoororús jelvényt szer- fiqut, mégis örömet okoz s�- ;;f,;:

ke
;. 1

r
�;s���gJ;��

n
�1't�di��t zett. . . . . . mara a munka, az uta�'Is- lesznek. Az előadásokat filmve-

A fiatal Jegyvizsgálo az ud- Persze annak még Jobban 

I 

tité• tark:!tja. 
varias magatartást az uta- örül, ha a Budapestig közle- _ Sard 0• v:1i· I< e1 e. há
sok iránt elemi követelmény-

1 

kedő gyorsvonatra is beoszt- rom!elvon:a�s ��ékát tanulja 
ják, mert ilyenkor lehetősé- a szombathelyi állomás srinját-

----0- ge nyílik, hogy" kicsit szét- s,ócsoportja. A darabot még eb-

1 
nézzen a fővárosban. Szeret ben az évben bemutatják. 

A szerkesztőség üzeni moziba járni� de gyakori 
té;-ére� k��::!ru��t:���

om
�vl?�i vendége a Vidám Parknak masfélmlllló forintot fordítanak 

Beledi Lajos Zalaudvarnok. Pa- is. 1960-ban. 
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�11:62ift;:;= , Szkl�áth Ján� arok kö- - m,s „Azalékra teljesitették 
rint járadékot folyósítottak. Nagy ze a fiatalok kozé tartozik, első féléves tervüket a szentesi 
Elemér Fegyvernek. Meghívdsá- akik szívesen segítenek má- építési főnökség dolgozói. Az egy 
nak alkalom adtán eleget te- soknak. Maor Károllyal pél- munkaórára es6 termelé.sben 119 
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kapott. Bütl Lajosné Budapest. szabad idejében, de felkeresik zalékos eredményt értek el. 

;ti;tt�i!�t :� ��é:�e�!i. to- és . me�l1allgatjáJc tanácsait - I\Hr nem tudja zavartalanul 
Arany József Balatonkenese, masok lS. ellátni a megnövekedett forgalmat 

cseb Zollán Szolnok, Várnai A KISZ-szervezetben is te- a szobi határállomás. A magyar 
László Pécs, Pataki József Oros- vékenyen részt vesz A kö- -csehszlovák együttműködés ke
há,.a, s2abó Tibor Teré,városl 1 ' ltba ··tl t k

. .k t
, retében tárgyalások folynak, 

Ptt. Fönök.,ég, Leiti Fe:enc Pécs. z� mu • n . o e es, a�1� _a .  u- amelyek szerint egy kBzös ma� 
Behin Rózsa Kazincbarclka, Gar- rakat kész1tettek a falm3sag- gyar-szlovák határállomást épi
latl Gyula Budapest. Leveleiket, ra. A karikatúrák és a hoz- tenek a szomszédos Sturovóban. 

k't�t�tr��l�t 
tu��:r:.�ány miatt zájuk fűzöt_t megjegyzések - Kultúrváróterem létesül a 

cserháti József Szeged, Horvitb olyan találok voltak, hogy �;���fi�:�·! 50'":o�
út:�i�;t''.!00:ior� 

Károly Budapest, Gondos J67s•f azóta is be.szélnek róla a fia- a terem renoválására. A munkát �:�� Ki;:1�
ki

sz:::::�0�:::'}:= taiok. már megkezdték. 
zsefpé Budapest, Farkas Ferene 
N3,iregyháza, Csomor .János Szo1--
nok, Huszár József Budape�t, 

1 

- Ifjúsági napot rendezett S1:e
ged állomás KISZ-ezervezete a 
Petőfi-kultúrotthonban. Az ifik
kel az állomásfőnök beszélgetett 
el, majd kultúrműsorral és tánc
cal fejeződött be a hasznos ösz
szej övetel. 

- Naponta 1100-1200 vagon eu• 
J.torrépát száll(t a vasút. A ra- • 
koda.S országszerte rendben fo
lyik. A nagyarányú cukorrépa
szállítás előreláthatóan az év \."é
gélg, illetve :a jövó év elejéig 
tart. 

- A Bácsalmási Gazdasági Kis
vasút 10�0. október 16-án kezd\e 
meg működését. Havonta 3J OOO 
forint pénzforgalmat bonyolít le 
és soeo utast szálllt. 

- Megtakarított ST.énnel k.öz .. 
leliednek egy hónapig a pécsi 
igazgatóság moZdonyat. 

- Emléklapot bocaátott ki 2, S 
és 10 forintos cirnletekben fel
szabadulásunk 15. évfordulója al
kalmából a Magyar-szovjet Ba
rá\-1 Társaság. 

Lal..áscsere 

Elcseréln�m nagyméretü, 
xxn. kerületi 2 szoba!; összkom
fortos, kertes (udvar, gazda.sági 
épület), li.lA V intézeti laJ.:ás01nat 
egyszobás összkomíortost szabad• 
rendellcezésű lakásra a XI. vagy 
AlV. kerületben. Cím: Csermej 
János nyugdíjas, Budaiok-Háros 
állomás. �rdeklődni :  vasán1ap 
egész nap. 

- Elcserélném 2 szoba félkom
fortos szolglilati lakásomat 2-3 
szoba összkoJnfortos lal-;ásra. Cím: 
Bp. XIII., ?tfautner Sándor u. 135. 
fsz. 5. Erdekl6dés: Horváth Gé
záné. Bp., Józsefváros állomás-
főnökség. Telefon: 30-77/175 mel
lék. 

- Elcserélném Bp. XIV. kerü
letben levő 2 szoba összkomfor• 
tos, gyümölcsfás, kertes, gazda
sági udvaros l\fA V-lakásomat 2 db 
egyszoblisra vagy egy-egy szobás
ra. n1egállapodás szerint. Tele--
fon: 206-8H4. Erdeklódni: napon
ta 8-10 vagy 18-�o óra l<özött. 

Bognir K"roJy Tapolca., Virnai 
László Pér.s, Kismihók Róbert 
Celldömölk. Leveleiket, tudósítá
saikat felhasználtuk. 

Két egyheha11gzó vélemény 
Aranyos István Hldépftésl Fő· 

nökség. Panaszait továbbitottuk. egy üzemi ianáesról 

ÉQenek jobban a lehetőséggel a fehérváriak 
Az üzemi demokrácia fej

leszt.ésének egyik szerve az 
üzemi tanács. Míg a termelési 
tanácskozások az egyes rész
legek problémáit vitatják meg, 
addig az üzemi tanácsok az 
egész üzemet érin tő problé
mákkal foglalkoznak, és sok 
esetben döntési joggal bírnak. 
Az üzemi tanács az üzem va
lamennyi dolgozójának fóru
ma. 

a dolgozók kezdeményezésére amelyre még nem volt példa 
az idősebb szakmunkások bére- a járműjavítóban. A többi 
zésével foglalkoztunk. Min- köz6tt határozatba foglalták, 
denki egyetértett azzal a javas- hogyha valaki kimagasló ered
lattal, hogy anyagiakban is ményt ér el a termelésben, 
juttassuk kifejezésre az idö- vagy jelentős újítást dolgoz ki, 
sebb, elismert szakmunkások az átlagosnál magasabb része
megbecsülé$ét. A javaslat sedést kap. A lógósoknak, a 
alapján 22 idősebb elvtárs ha- munkafegyelem megsértőinek, 
vi keresete átlag 150 forinttal az igazolatlanul mulasztóknak 
emelkedett. viszont csökkentik a részese-

A székesfehérvári állomástól 
néhány perc járás a vasutas 
művelődési ház. Sajnos, ,,ház" 
és nem vasutasotthon. mert a 
látogatók nyolcvan százaléka 
nem vasutas. 

Nem otthon azért sem. mert 
nem eléggé otthonos. Kívülről 
hűvös, barátságtalan épület. 
Belül is ráférne az alapos tata
rozá.s. A mennyezet repeo.ezett, 
a falak. a kulisszák, a díszle
tek színtelenek. fáradtak. 

Rendszeres időtöltési lehető
séget csak az ivóhelyiség nyújt. 
Nincs társalkodó. olvasóterem. 
Még könyvtárhelyiség sem. A 
könyvek a vezető - Szabó 
elvtáTs - srobájában sorakoz
nak. 

- Nem na.m1 a lehetőség -
mondja -. de a meglevőt ki
használjuk. Itt. az én szobám
ban próbálnak a színjátszók is 
- mutat az aprócska helyiség
re. 

Kicsi a helyiség, kicsi a szín
:látszás! Ha nem is minőségben. 
de mennyiségben. Néhány elő
adás köziil nagyobb sikert 
csak a Néma Leventével értek 
el : ami azt igazolja. hogy tud
nának mást. jobbat. többet ad
ni. Olyant is, ami oktat. nevel. 
s amivel össze lehet fogni a 
vasutas-családokat. 

Jo!(gal büszkék viszont az 
énekkarra. 

Ez az egyetlen közösség, 
amelyben nincs paroli szín, 

csak tenor. basszus. ilyen és 

ILAGYAJI VASUTAS 

FeleJa@ szerlresrtG· GulvAs fAn.OE" 
Felel& ldadOI SzabO Antal 

$zerkesz!őf:.e1! Bud:.10ern \11 •• 
Benezur u. tL 

t'er1eezU: a NtDSzava LaokJadé 
Vi.flalat 

S •dapest. Vll- Rákóczi 61 H. 
CJztk:ra Laonv�md� 

olyan szólamok. Közkedveltek 
a szombat estéken tartott össz
tánook. Ilyenkor igen sok a 
látogató. 

- Talán éppen ez a baj 
mondja Kraft elvtárs párttit
kár. - Helyes. hogy az épiilet 
betölti a kulturális köZP<>nt 
szerepét. Nem zárhatjuk ki a 
külső dolgozókat sem. Az is jó, 
hogy a vasutas és egyéb dol
gozók így barátkoznak. De nem 
helyes - s itt megnyomja a 
szót -, hogy mindenáron be
vételre törekszik a vezetőség. 
rnkszor nemkívánatos elemeket 
is találunk: a srombati .. haca
cárékon". Egy-két kurjantás, 
durva hang, vagy egy-egy 
,,swing-tóni" elriasztja a jó ér
zésű embereket. 

Végh Ferenc szb-titkár elv
társ csaknem szó szerint ezt 
állítja. de hozzáteszi. hogy 
jobb szervezéssel. a fiatalok, 
főleg a KISZ-fiatalok job!, hoz
záállásával a műsoros estek, 
táncest.élyek jobb propaJ?álásá
val, a jegyek előre eladásával 
biztosítani lehetne az erkölcsi 
sikert is. 

Igy igaz! 
Közben Cseh Emil könyvtá

ros is mfgérkezik Elmondia. 
hogy 2895 könyv áll az olva
sók rendelkezésére. 

A góckönyvtár mellett H 
fiókkönyvtár működik. 

ll:v végére háromezerre akar
iák emelni a könyvállagot. Ha
vonta 500-600 könyv forog 
kézen. A dolgozók 1 8--20 szá
�aléka forgatja Jókait. Soloho
vot. Adyt, Gorkijt. 

Ha elégtelenül is. de morog 
az élet az állcmásiaknál. 
Szmdékosan mondom !gy, 
hogy állomásiaknál, mert va
lahogy kett.é van �zakítva ez 
az egybe tartozó nagy vas
utasporta: a jármüjavító és 

az alfomás. Az egyik kollek
l.iva nem jár a mási..'rhoz, és 
fordítva. 

A múhelyJek külön kultu-
rális életet élnek 

- mondják az állomásiak. Saj
nos. ez az élet nagyon eg_yol
dalú. Igaz, van egy nagy „kul
túrterem". amit inkább ebéd
lőnek lehet nevezni. Piszkooak 
a salétromrágta, ételszagú fa
lak. A nagy szinpad függönye 
fáradtan csüng. A kulisszák és 
díszletek fakultak. Több hóna
P<>s POr lep mindent. 

Egyetlen hely a klub, ahol 
rend uralkodik. Televízió. rá
dió teszi barátságossá. A klub
délutánok és a iól szervezett is
meretterjesztő előadások szinte 
kimerítik a művelődési lehető
séget. Vati szb-titkárnak helye
sek az elgondolásai. Műsoros 
esteket és rendszeres klubes
teket fog\lnk tartani - mond
ia. 

Kel] is, és lehet is! 
Az a véleményem, hogy 

egymástbecsüléssel. összefogás
sal. 

t 

a mozgalmi szervek és a 
gazdasági vezetők segítsé
gével nagyot léphetnének 

előre a fehérv:iriak. 
Nagyon egyedül van a kultúr
vezető. Látszik hogy akar, 

.szeretne jobbat, szebbet tenni, 
de nem futja az erejéből. 

Alljanak össze négyen-öten 
iárműjavítósok és állomásiak, 
olyanok. akik szívesen tevé
kenykednek a műveiődéspoliti
káért, menjenek el a Dunake
szi vagy a Landler Jármújaví
tóba tapasztalatcseré�e. Azt 
fogják látni. hogy ott is akad 
bőven nehézség. De azt is lát
hatják. hogy jobb. sokkal iobb 
a kulturális élet. mint Fehér
váron. 

Gergely József 

Az Slb-titkár véleménye 

Az üzemi tanács a nyár kö- dését. Aki hat napnál többet 
zepén a nyereségrészesedés el- mulaszt igazolatlanul, azt ki
osztásával is foglalkozott. Ezen 

j 
zárják a nyereségrészesedés

az ülésen olyan vita alakult ki, bőL 

Mit mond a wállalatveietö ? 

Vajon hogyan tölti be hi
vatását ez a fórum a Szombat
helyi Járműjavítóban? Hall
gassuk meg, mit mond erről 
Kovács Lajos szb-titkár, az Hogyan vélekedik az üzemi f:n úgy látom, hogy üzemi ta-
üzemi tanács elnöke. tanácsról Matkó József, a jár- nácsunk betölti hi1:atását. ősz-

- Üzemi tanácsunk 81 fő- mújavító igazgatója, aki a nyár szetételével sincs baJ. minden 
ből áll. A negyedévenként ese- végén került Srombathelyre? réteg képviie!ve van benne. 
dékes üléseket eddig pontosan - Két ízben vettem részt az Még annyit szeretnék 
megtartottuk. Ezenkívül több üzemi tanács ül�sén. őszintén megjegyezni - mondja vége
alkalommal sor került rendkt- szólva, jó érzés ha!Iani, aho- zetül -, hogy amikor az üzem 
vüli ülésre. Szeptember első gyan ez a fórum megvitat egy- fejlesztési és fe!újitásí kérdé
felében például a kongresszusi egy - akár a dolgozókat, akár seivel foglalkozunk, a tanács 
verseny állását beszéltük meg. az üzemet érintő - kérdést. tagjai akkor is juttassák el 
Ismertettük a tanács tagjaival, Ezek a viták azért is haszno- hozzánk a dolgozók vélemé
mit vállaltunlc, hol tartunk a I sak, mert a gazdasági vezetők nyét. Eddig ugyanis, amint ta
vállalások teljesitésében, me- és a mozgalmi szervek vezetői- , pasztaltam, ilyen kérdésekné' 
lyek a további feladaink. nek véleménye mellett a dol- 1obbára csak a gazdasági ve-

Egy másik rendkívüli ülésen gozók hangját is hallani lehet. , zetők hallatják han�ukat. 

�·�-!+$��--------------------i,+i,+ 

AZ I N Y E N C  

- Resztelt máj nincs? Akkor Debrecenen 
át ut.azom. 

B Ü S Z K E S ÉG 

- Utaz>k. Pista bácsi? 
- Nem. Csak. a fiam képét jöttünk meg• 

nézni a dicsőség táblán. 
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A wasalas dolgozók tá•••ániyallak 

kontp'8•szasl wállalásaUcal 
A 

kommunfstá.k ,zdzezret és ti pártonkEvüll milliók által eddig aoha nem tapasztalt érdeklódéuel vá.Tt pártkongTeuzu., ideje elérkezett. Tanácskozásra (IVűltek össze a kiommunisták legjobbjai, hogy 11 Közpon�í fözottsá.g irán11elvei alapján, felhasználva pártunk több mint 40 éves tapasztalatait, értékelve az elmúlt évek, különösen az 1956. óta eltelt id6-sz,a,k küzdelmeit, levonva a tanuliá.{lokat az eredményekből éJ hibákból, ki;előlté.k tová.bbha.!adá.iunk ú.tjá.t. Mint az irón11elvek leszögezik, a Központi Bizotuág java.amja a kongttsszu.mak, hog1f ha(IVja Jóvá és erósitse meg tiz MSZMP 1956. november óta folutaiott politikai irán11Vonalá.t, jel61je ki 11 szocializmus épUéséne'k tová.bbi fela4atait. 'H4{11fja jóvá azokat az irán11elveket, melveknek alap,iá.n elkészíthető népgazdaságun.k fejleszté3ének mcísodil< ötéves terve. 
lf időn. ezek a. sorok az alva.só kezébe ke-1, rülnek, már folyik a. ta�&kozás. Az egúz ors:rág a kongr=s felé fordul. Az iránvelveket h6na.po-k óta vitatjuk, 11tiát munkaterületünkre konkretizlilva má.r boncolgatjuk a tert•eket. Jól tud1uk, hami a. ko--oreo.;;:rus hatdTozata előTe haladásunkat cllo.zz:i 7 flllg1, v41111 talán éppen ezéTt t.•árakozással lessük a kongreuzua híreit. 

ígér, azt készpénznek vehetjük. Azt is tudjuk, hO{TII a tervezésnél, az ígéretnél min.:iig a reálitcb talaján áll. Azok 11 számok, iránuelvek, amel11eket a konqresszus hatá.rozatr� emel, a. 
;öv6 ígérete, t•ázoláSll, de a. tennivalók rögzítése is lesz. A várako.zcb tehát anna.k is ,zól, h0fl1/ ki-ki m!elóbb hozzá.foghasson munkaterületén a. végrehajtcb legjobb módozatain gonolkodni. S hOfnl a kongresszus határozatainak végrehajtásán párttagok és párton.ldvüliek eguarátit a legnl1{11fobb odaadá.ssal munJcáUcod.na.k majd, ennek biztosítéka az a verSf!n11lendület, ame!11 a napokban érte el tetófokát. 
A 

kongresszusi versenv során. született eredméni,ek - ameluek töredéMröl lapunkban is híTt adunk -, 11 vasutasolc bizon11-ságtételei pártunk politikája mellett. Biztosítékok arra, hogi, 11 má.1odik ötéves terv előkészületi éveiben a termelés, a termeléken11-ség 1'0lumenét, valamint a do!gozók hozzáál!á&á.t tel<intve, szilárd alapot képezünk a szocializmus a.lapjainak lerakx!.sához. 

Az elmúlt napokban egyre több szolgálati helyröl kaptuk a hírt: teljes;tették év�s tert-üket. Ha a vasút egeszére ma még nem is mondhatjuk ezt el, büszkén je-lenthetjük a kongresszus-nak, hogy 

sincs szégyenkezni valónk. Az év el&ó tíz h6nai1Jában 5'5 mtlll6 forint � többletel ért el a vasút. Ez a te'.<intélyes összeg kedvezően befolyásolja a -rasutas dolgoz� évvégi üzemi jutaléká t. a vasutas dolg-ozók becsü-lettel teljesítették konc- Kedvezőek az eredmények a resszusl f!'fajánlásukat. tehervonatok átlagos tet'helé-A kongresszusi verseny len- sét illetóe'.l. A legu'óbbi értéd" l t · 1 . 1ső 10 h . kelés szerint. s:kerüít a teher. u e eve az. ev e . onap- vonatok átli:gos terhelését 11  �ában a vasut 105,3 �lék- tonnával. 7115 ·1tc.nnáról 796 ra teljes! ette szállit.231 , t�r- tonnára eme'.ni. Nem szab'ld �-�t. Novembe.[ első két de.?d· I viszont elhallga 'nunk azt sem, i:nak �r::im�nye 1�4,4 =:�a- I hogy nem értük el a tervezett lák. Eloz-,E;S számítás l!ze.mt .szintet a teherkocsik áUag'ls csak.nem bzo�!<:_<l, �-� • �e- kit'laszná!á.�ná!. �emoer.!5-e korul_ bu.sz
_,:e!' ,e- A második világháború óta ei:the:;�k: � t,'48':t tet;eSttette ebben az é\·ben értünk el .elö:9�9. ev, !:.!ada.f4.t. Az év � ször olyan tar.ós javulást a ejezése e,o,t két héttel körul- rzemélyvooatok menetrend�!�! lM-105 százalékra tel- szerúségében, i:.mely az utazóJes1ti a MAV szállítási ter- közönség aszemében javarészt vél k . v!ssi11állította a vasúti munka ongresszusi \·erseny so- �telét, hi.\:Z'4?11 a nll&Y'közö11$é,g r'n a vasutasok munktij6t nagy-

részt a vooa�ok menetrendszerüségén keresztül méri le. Ecész évben 111-il'J,3 Uri! mozgott a személyssál• lító vonaiok menetrend-szerúséce. Az elmúlt napokban a nagy köd miatt ugyan 96,8 százalékra esett vissza a menetrend• szerűség, de biztosak vagyunk i:.bban, hogyha a köd nem zavarja a munkát, ez a szám ismét emelkedni !og. Dolgozóink a verser,y ideje alatt feUcészül:ek az ö:szi- és a téli forgalom elöre nem iátott nehézségeire. Ezt bizonyítja, hogy a londooi méretü köd ellenére is közlekedett minden \"Cnat és jelentős baleset nem történt. lgérjük. hogi, a versenu lett,dülete a kc:m.,resszua után sem hagy alább. Tovább harcolunk a kongre3Szu.r hatúozatának végr.ehajtá,sá,ért, a kongresszusi zás�óért, a télt. for119,lom sikere� .leb�olítáaábt t:, ez a vánz.kozás nem 1'éietlffl. Három é" óte' 11\eoaokhik már, hoOv ,,na � -.,. 

Amikor a kongresszus részvevóinek felelósúgteljes munkájához sikereket k:t•cinunk, jelentjü.k páTtu.nk Közpomt. Bizottsá9ának, hou11 a ma.m,ar vasutas dolgozók teljesítettélc vállalá.sailcat. Kérjük fogadjáJc ezt úg11. mint annak · biztosítékát, hOfl1I a 1.-a.suta.sokra a jövóben ű blrtola számíthat pártunk es dolgozó � 111 .... ..,..,.,.. fe.-lül 1 -111 ... &omla ind ---"'"'!1-•á•iiE lilillitoUwlk el. 
Almásfüzitőn vasárnap is folyik a rakodás ���s��:é�:gy f::O":t 1 men,nyiségú iszenet termeltek 

,,Egy nappal csolclcenteHülc 

a váganyzárl" 
• 

1 
Ez a hatalmas árumennyiség , 

A második világMború alatt ezer forint rendldvllli Jutalmat sAg fo�a!kozlk sokat a kong- a bányák, több ércet dolgoz-lebombázott almásfüzitői fel- kapta,Jc az állomás dotaozói. . 1 lak fel a kohók és megsokaso- Ozemilnk a második félé,,- nyeli.ént Aszód és Göd<lUó kl,. \·étel! épület helyén két egy- resazusi versennye · ame1yben 
I 

dott a vasúton a késztennékek ben is tartja az élüzemszintet zött � nappal csökkentettük 1 mástól különálló, kisméretu Füzít6n a vasárnapi rakodás Pék Imre ,zolgálattevc5 és Vár- el.szállítása is. _ írja Novák Jó;sef, a hatvani a vli,gányzárt és ezzel . nagy-é!)(ilet áll. ;Egyikben a forgal- is ·rendben halad. A két nagy- s_zegi Lajos tolatásvezetó jár az Ha a vasút ""Zdaság06•ANá- villamosfelügyelőség dolgozó.. rnért&ben elősegíte!tük az 1 és !ön"ki i od k üzem, a Um/öldgyór és a kő- .. - ,..... m a o r a apott olajipari vá.llal4t vezetőivel lé- elen. nak tényezőit nézzük, akkor ja. Sikeresen te1jesítettilk no- ószi forgalmat. helyet . .  A másikban egy szúk vember 7 tiszteletére �tt fel- Külön&len Tószegj Vine6o méretű váróterem és az Utas• tesftett jó kapcsolat eredmé- ,...,_..,., ajánlásainkat is. Október 28. ócsai István, Hernádi La"'•• ellátó söntése taÍálható. nyeként a tervben kiszabott .,.,., 
Oltözö; mosdó, oktató!l!rem nincs. Bizony, ma már kevés ilyen szolgálati hely található az országban. A dolgozók ennek ellenére megállják helyüket. Különösen a kongresszusi 

135 kqcsi megrakását a legtöbb // é.s november 7-e között a 25 Gorcícz József, Pete Andrá:s, esetben tdltel,lesftették. No- Szó ítási rekord KW-a: szfgetelók beépítésénél T6th Fere?U! és Bognár Ká-vember 15-én, vasárnap pél- 9591 forint megta-karftást ér- rol11 elvtársak tűntek ki J6 dául 150 koasit raktak meg. 
A MISKOLCI fŰ TÓHÁZBAN 

tünk el. A vállalás ___ ered..:é-. ..,.-�: ... �-nká-·J_·µk_kal_. 
A silce, indítSc� ve:senyben értek el figyelemre • Az is ide kívánkozik, hogy meltó eredményeket. az igazgatóság területén a ha-K I t '' LL ' sonló kategóriájú állomások 

OJ)CSO a · a szó ít6uo havi versenyében többször vé-MáreiUs első felében, amikor geztek az első és a második helyén. röpgyl!lésen ismertették a párthatirozatot, a dolgozók Nagyszerí! eredmények ezelt. • vállalták, hogy az élüzemszin- Főleg ha a mostoha körülmétet - 105 százalék - egy szá- eyek .mellett figyelembe veszzalékkaJ túlteljesft!k, a teher- szük, hogy a nyár � Tata vonatok menetrend •szerinti ln- és Almásftlz{tó kózlttt hetendításában pedi& 82 százalékos ként négyszer volt vágányzir. eredményt érnek el Ugyanebben az 'ldőbep Almcb-füzftó-fels6n vigányelto!.úra A vállalást mind az elsó fél- kerftlt sor. é\·ben, mind a harmadik ne-&Yedévben túlteljesítették. Az ffoey ml az eredmenyek titelsó f.é;lévben csupll.n azért ka? Fil.zft6n •úiY mint máa,nem k..Yai,. meg az élüzem cí- hol, a :kon&r-.isl VerNnY 'W......, • alatt - amelyet helyesen irá-met, a,ert me,sértették a bi� n)'ftanak • � szervek l<>ll:vi.u �gyelmet. A Jó .i:nun- , _ Jawltak mec ilyen inértékka jutalry a7.ér� ne!ll maradt t,en az � Elaőel. Az � llddlil 1• aorbln a azauwvwtl bUoU
..... �, 

A miskolci íút6ház is szép eredményekkel ·büszkélkedhet. ,,F4t6hlizunkban a pdrt IIJárciusi határozata új élet• re keltette é1 továbbfejlesztette a 1zocialilta munka

dülcíll-0 szdUítári rekordot, 2 '115 081 1zázelecr.,COnna kilométert értünk el."' 
·-•-

versen11t - írja Gomány Bé- A szocialista brigád címért la elvtárs. Dolgozóink nagv lelkeaedéssel ve,znek A ulenflJldi pá,l11a.udvaron részt a. ver,en11ben h átér• brigádok alakultak a ,zocia.• zik azt a. na.{111 felelóssr.get, lista brigád cím 111eg1:terzea�l11 t1 boraocH t.parvfdék léérl. V áUalták, h0{11f tervütermikeinelc azállftdsa lcap- ket é!üz� -aí1ite11 teljedtik, cací11 rájulc Mnd. a kocsitdrtózkocfút fa6nél 105 Az ószi forgalom ;gen százalékot érnelc el. Az ok• 114'11/ feladatokat cillított tatásokra rendszeresen eljár-elé11lc - írja -!., de ,izeket nak éJ a brigédolcon belül a.z sorra - rndre likerült . meg. ' évvégi flzemi jutalék kifizeoldanunk. Októberben fütél- téséból kizár9 fegi,elmezetlen-háziink t6rténetében egue- ség nem lesz. 
•••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

A nyékládháziak állják a szavukat 
N11ékládhá.za. állomás dolgozói az élüzemszint túUeliesítésével kívánják köszönteni a kongresszusl Ha az év utolsó hónapjában is olyan lelkesedéssel dolgoznak, mint eddig tették, te,;vük valóra válik: i> mét ott lesznek a kitüntetet&e� k�t A � rut&Ja a turok versenye. Ottjártunltkor az addig harmadilt he1yeD �6 Gombos-brigád éppen megelőzte a versenyben vezetó Takác1-briQádot. Persze a többiek sem hagyják magukat és a nemes versei:icés a számolt tükrében nagyon jó képet mutat. 

még 14,5 óra volt a tervszám, ma viszont a tényszám 8,5 óra Különösen akkor túnik szemhe a javulás, ha figyelembe venszük, hogy a kavicsbánya •amely a kocsik zömét rakja •-12 óra aalatt köteles visszaadni a vagonokat. 
., :fa ��ek emelésén 'tll1 � hOflf/ november& balu_,..,.teaen zárják. Kez�ilkhöz csatlakozott az ig117.gatQ6ág több állomása ts. Ha nem éppen enqek a fel• ajáhlünak, de az éber szol• gálatté�ek tudható be, hog B� � ·'dJ.to6r november 9-én nagyon súlyos balesetet hárltott el . le!kfljmeretel mlln�]4vlt M11&étdemelte a �t.t 4�L Novemhei \-411 .u állomú-

Az októberi llasztelJeeftmtnyük J+2 s�· felett volt, tehit a ko villalllaukat Ja t61te!Jeaí meg. . lp érthef.6. boa az � t6nök és helyettese ldviló dolhuonló � � kii- gozó jelvényt kapott. De ha to� uftJllt '1lillldélan a lC• • vátlbra Is h8IOl1ló, lelkesed.._ � k&llltt � ilel munkálkodnak a ll)'éldeJr. nl&llleá • � akkor .C!DQl több dólloaó melcl4A fd6 a6JclcetJtáiúl ntellc lm keriU a � ldtoll• •r � �- l'Ct fv, letél. 



• 

2 M M:VAR VAStTTA� .\959. l)ECE1'tBER J. 

, EGY LÉPES ELŐRE Szakszervezetünk gazdálkodásáról 
Januír 1-tól új, egységes nyqszímjegyzéli kerül beYezetésre 

Uj kifejezéssel ismerkednek 
meg rövidesen az anyagszer
kezeléssel foglalkozó vasutas 
dolgozók. Az új 'kifejezés azon
ban két régi, ismert fogalmat 
feledtet. Persze, nemcsak az 
történik. hogy az eddigi cikk
listák és különbözó anyaglajst
romok nevét MA V anyagszám
jegyzékre vált.oztatták, hanem 
ennél sokkal több. 

gépalkatrész, mílszer és Iégfék- (0-9-ig), amit a második szám
jeggyel jelölünk. Az anyagok 
sokfélesége azonban további 
bontást igényelt, ezért minden 
anyagcsoport ismét tíz alésó
portra tagozódik. Ilyen mély 
bontás alapján egy-egy anyag
főcsoport száz alcsoportra van 
lebontva. 

A szaksze1Yezet pénzgaz- 1 a tagság igényeit kielégító 
dálkodásának feladata bizto- feladatokra fordította a köz
sítani a szakszervezeti mun- pont. · 

mutatkozik a segély igények 
gyorsabb elintézésénél. Rend
kívüli segélyt 1771 dolgot-ó 
kapott. Az egy főre eső ösz
szeg a múlt évi 264 forinttal 
szemben az idén 282 forint. 

alltatrészek; • 
7. Sin, sínkapcsolóanyagok, 

keresztezések, ki.térők és egyéb 
felépítményi anyagok; 

8. Vegyi- és epítóanyagok; 
9. Fa-, papír-, textil-, bór-, 

gumi-, azbeszt-, serte-, csiszo
ló- és fényezóanyagok. 

kához szükséges anyagi esz- iint eredményt könyvelhet
közöket. Ellenl}rizni, hogy jük el, hog_ szakszervezeti 
ezeket tervszerűen a mozga- bizottságaink saját eszközű 
lom, a tagság érdekein�k meg- bevételeiket túlteljesítették. 
felelóen használják fel. Fejlődés mutatkozik a szociá

A rendkívüli segélyelmél 
szb-ink n-.ég meglehetősen 
formális munkát végeznek. 
Többnyire csak azok segély
igényével foglalkoznak akik 
kérelmet nyújtanak be, tle 
nem kutatják azokat, akik 
szociális he_lyzetük alapján 
joggal rászolgálnak a rend-

A MA V anyagnyilvántartás
ban jelenleg kett&ség uralfo
dil;t: létezik a cikklista, mint 
az új, a fejlődés előhírnöke; és 
használatos a 40-50 évYel ez-
előtt szerkesztett. a technikai 
fejlődés akkori űllapotát tü� 
röző anyaglajstrom. ,Ezen tw
menöen a vasúton használatos 
anyagok egyharmad része 
nincs árulistába bedolgozva, 
árkategóriában ponttételként 
szerepet lehetőséget adva a 
visszaélésekre. Ezek a hiányos
ságok régóta fennállnak, sokan 
érezték és látták ennek tartha
tatlan állapotát. 

Ez év tavaszán az Anyagel
látási Igazgatóság vezetóje ki
adta a feladat.ot: el kell készí
teni és 1960. január 1-én be 
kell vezetni az új, egységes 
anyagszámjegyzéket. A feladat 
sikeres végrehajtására a leg
jobb anyagszerkezetési dolgo
zókból öttagú szerkesztő bizott
ság alakult. 

Az anyagszámjegyzék szer
kesztésénél az alábbiakat kel
lett figyelembe venni: 

A MAV területén levó -
T'endszeres fogyasztást képezó 
- összes anyago1utt logikai 
sorrendben összesítve, egysé
ges rendszerbe foglalni; 

megszüntetni az eddigi cikk
listákat és különböző anyag
lajstrom-0kat: 

Minden anyagfócsoportot -
declmál számrendszerben 
tíz anyagcsoportra bontottunk 
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A második három számjegy 
(tételszám) az anyagok egvedi 
megj_elölését szolgálja. 

&l:1.Y I& 1111p1v1zo6s1 

ö t•öze tlu fiaem 
ac,1l11111z ,  J. I , 23 
llill • •  1 - vaa taa 

Ha a fentiek alapján az 
alsó félév gazdálkodását érté
keljük, megállapíthatjuk, hogy 
szervezeteink általában a 
fentiek szellemében tényked. 
te.·. 'Megértették a tagdíj be
szedési tervek teljesítésének 
szükségességét. 

1959 első felében a tagság 
aránya 88, 17 százalékról 9012 
százalékra emelkedett. Nőtt a 
rendszeresen fizető tagok szá
ma is. Nem hanyagolták el 
szervezeteink a tagdíjelmara
dás pótlását sem. 14 007 eset
ben történt elmaradt tagdíj 
rendezés. Az alapszeroezeti 
választások tehá.t a mczgal
mi vonalon történt elórehala
dlis mellett gazdasági vonat
kozásban is erősítették szak
szervezetünket. 

A tagdíjbeszedésben elért 
eredmém·ek mellett azonban 
még vannak hiányosságok. 
Különösen az egy főre esó át
lag teljesítéséb,en. Ezt a szá
mot a tervezett 13,56, forint
tal szemben csak 12.10 fo
rintra teljesítettük:. Nemegy
szer előfordul, hogy egyes ta
gok tagdíjelmaradásukat nem 
a tagdíj rendezésével hanem 
új belépéssel kívánják meg
oldaní, amit szakszervezeti bi
zottságaink egy része helyte
lenül megenged. 

felszámolni a ponttételrend-
1zer döntő többségét; 

biztosítani a technikai fe11ő
dés jelenleg! helyzetének visz
szat-ükrözödését az anyagszám
jegyzékekben; 

fokozni a társadalmi tulaj
don védelmét - adminisztrá
ciós vonatkozásban, 

A hatjegyű számrendszer le- ! lépések megtételéhez azonban 
hetővé teszi, hogy az anyaga- segítő kezekre van szükség, 
kat összesen ezer alcsoportba különösen azok részéről, akik 
soroljuk, ami az anyagfélesé- mindennapi munkájuk során 
gek mélységi tagozódását töké- különösen érzik a bürokratiz
letesen biztosítja. Minden al- mUs káros hatásait. 

Az elsó félévben a tagdíj
beszedési tervet túlt�ljesítet
tük:. SZOT és elnökségi hatá
rozat alapján a tú!teljesített 
összeg 60 százalékát vissza 
kel l  juttatni az szb-knek. 
Ilyen címen az első félévben 
7 30 OOO forintot kaptak alap
szervezeteink, A tú1telje.�í•ési 
összeg fennmaradó részét is 

• kz. - operatív feladat végre
hajtására négy hónap állt ren
delkezésre, Az új anyagszám
jegyzék mintegy 240 ezer tét.P-lt 
tartalmaz, ebből közel 40 ezer 
teljesen új tétel, A többi té
tel t  ú,i, logikai sorrendben kel
lett feldolgozni. 

csoport 999 tételt tartalmazhat, Seres Albe.ft 
bár ez nem fordul elő. A té-

Az eddig! tíz számjegy he
lyett hat számjegyet haszná
lunk. ami lényegesen kedve
zőbb, könnyen megjegyezhető, 
ezáltal megrövidül a szükséges 
bizonylat.ok 1.-:itöltésének ideje, 

telszámok összességét tekintve 
jelenleg egynegyed részét sem 
tudjuk felhasználni. Éppen 
ezért lehetőség van további új 
anyagféleségek számjegyzékbe 
való bedolgozására. 

Az anyagszámjegyzék meg
szerkesztésével egyidejűleg 
gondoskodott a szerkesztő bi
zottság az anyagmozgatási bi
zonylat.ok egységesítéséról és a  
bizonylatnem-számozások logi
kai sorrendben való átdolgozá
sáról is, A nyomdai munka jól 
halad és minden remény meg
van arra, hogy a bevezetés 
1960. január. elsejével megtör
ténhessen. 

Az anyagszámjegyrek első 
három számjegye (csoport
szám) az anyagok ipari es-0por
tosítását jelenti. Az anyagokat 
tíz ipari főcsoportba soroltuk. 
Ezeket a csoportszám első 
számjegyével jelöltük a követ- A bevezetéshez megfelelő se-
kezőképpen: gédleteket is biztosít az Anyag-

- ellátási Igazgatóság. A na-O. F�iqóeszköz; . , . . gyobb tárolóhelyeken és az 1 . ,  Fut?anyag, b�yaszati es igazgatóságok srekhelyein a 

Több segítséget . . •  
November 8-án Kőbánya- egyálta!á.11 nem ]uxusként köz

Felsőről 414/Il-es számú mo- lekedett, hanem anyagot �1-
torvonaton közlekedtem Lu- lított a felsővezeték építésé
dasra. 16.16 órakor érkeztem hez. Anyagot 'szállított október 
Vámo.,s.györkre. Ott meg]epe- 2iM\n is, ennek ellenére 4 órát 
téssel közölték velem, hogy kellett vesztegelnünk ugyan
nem mehetek tovább, mert a csak ·vámosgyörkön. A menet
menetirányító nem ad enge- irányítók nem gondolnak ar
délyt - mondván -, hogy a ra, hogy a felesleges feltartóz
mot.or úgyis csak luxusként tatássa1 késleltetik a vonal 
közlekedik. villamosítását? A motoron uta-

Mondanom sem kell, hogy zó .dolgozóknak sem mindegy, 
nagyon tévednek a miskolci I hogy ·órákat esnek ki a terme
menetirányítók, mert a motor !�bői. szetei Dezső 

Szakszervezeti aktívaértekezlet 
az Északi Járműjavítóban kohaszati !em_1ékek, . 

1 
számadók a szükséges tájékoz-2. Vas- es fermpan anyagok ; tatá t gká 'ák 3. Járműalkatrél;zek ; s me PJ · N�v�ber llhán a műszak l l80-an gyűltek össze, hogy 

4. Villamosipari anyagok ; Az új anyagszámjegyzék be- befeJ� után az üzemi ét- meghallgassák a szakszervezeti 
5, Távközlő. hfradástechni- vezetésével megtesszük a kez- kezdeben tartotta meg az bizottság beszámolóját a leg-

kai és biztosítóberendezési 
I 

dó lé�st a7. adminiJzti:á�ós t=�i ?á.rm�j_avító sza�zer- utób-bi_ aktívaülés óta végzett 
anyagok; munkámk egyszerusítésére, vezeti bizottsága negyedévi ak- munkaról. , 

6. Motoralkatrész, gép és könnyebbé tételére. A további l tíva értekezletét. Mintegy A beszámoló foglalkozott a 

Körültekintő munkaerő-kiválasztással 

a második ötéves terv sikeréért 
Az MSZMP kongresszusi 

irányelveit rendkívül nagy ér
deklődéssel tanulmányozták, 
vitatták a -dolgozók. Az Egész
ségügyi Kutató Laboratórium 
és a Pályaalkalmassági Vizs
gáló Allomás • Fónökllégének 
dolgozói és vezetői is - ha
sonlóan más szolgálati helyek
hez - megkezdték a saját 
munkájukra vonatkozó adatok 
elemzését, a tennivalók fel
mérését és meghatározását. 

Főnökségünk egyik részlege j jövó évi létszám tárgyalásakor 
végzi a dolgozók alkal�ssági a minisztérium a szaklétszám
vizsgálatának döntő részét, fejlesztést nem hagyta jóvá 
nemzetközileg elismert tudo- Talán még nem volna késő ezt 
mányos megalapozottsággal. a problémát újból felülvim
Kitűnő műszerekkel állapítjuk gálnl. 
meg a dolgozók hallásának, · A hely:iségproblémát is meg szfnlátásának, homályban Iá- lehetne ol<!ani, ha az al.kaltásának élességét, az idegrend-
szer állapotát, a különböző in- massági vi?.sgálat.okat igazga-

tóságokra decentralizálnánk. gerekre való reagálás mérté- Ez kétségtelenül több műszer 
két, és számos más fiziológai beszerzésével járna, de a költtényezőt, amelyek a közlekedés ség azzal megtérülne, hogy a biztonságának, ¾ balesetek dolgozóknak nem kellene az 
megelőzésének alapvetq felté- egész oi·szágból Budapestre 
telei. utazni vizsgálatra. Lehetne 

Mivel a dolgozók kiképzése 
jelentős összegbe kerül, elen
gedhetetlenül szükséges, r.ogy 
az allrnlmazás, a kiképzés előtt 
körültekintő alkalmassági vizs. 
gálat.okat végezzünk. A vizsgá
latok elvégzésének módszerbe-

úgy is segíteni a helyzeten, ha 
az Egészségügyi Mozgólabora
tórit.Jmhoz hasonló mozgó vizs
gáló intézetet hoznánk létre, 

A második ötéves tervben 
elöirányzott gépjárművek 
számszerű növelése, a vasúti 
közlekedés dieselesítése és vil
lamosítása, nem ut.o1.<,6sorban 
az utazószolgálat körében eló
irányzott munkaidócsök.kentés 
és bizonyos mérvű munkaer� 
fluktuáció több ezer új köz
lekedési dolgozó alkalmazását 
teszi szükségessé. A fejlett 
közlekedési technika, az új gé
pek kezelése nagy�bb szaktu: ni feltételei adva vannak. 
,i!ást igényel .  Nepgazdaság1 A növekvő követelmények• 
szempont�?! sell? . közömb�s, hez viszont a meglevő lét.szám 
hogy a ko�lekedes, dolgozo� nem elegendő és a rendelke-

Második ötéves tervünk ra
gyogó távlatokat tár elénk. A 
dolgozók alkotásvágyát, mun
kalendületét viszont a vezetés 
még körültekintőbb munkájá
val, többek között a tervek 
végrehajtását végző dolgozók 
jobb kiválasztásával is kell se
gíteni. milyen mert.ékben és mennyi 

ideig  alkalmasak a feladatok I zésre álló intézeti helyiség sem 
maradéktalan ellátására. alkal'mas. Sajnáljuk, hog;.y a 

Rácz Kálmán, 
a központi vezetőség. tagja 

SZOT IV. teljes ülésével, a 
szakszervezet központi vezető
sége határozataink végrehaj
tásával, Megemlítette, hogy a 
párt márciusi határozata után 
az üzemben kiszélesedett a 
szocialista munkaverseny. Ez
zel !)!ÍThuzarhosan a szakszer
vezeti tevékenység is megélén
kült. 

Foglalkozott a beszámoló az
zal is, hogyan alkalmazzák az 
üzemben a III. országos bi:z:a,1-
mi tanácskozás útmutatásait, 
majd elemezte a télre való fel
készülés fontosságát. 

A beszámolót vita kö,:ette. 
A hozzászólók nyíltan és őszin
tén elmondották, mit találtak 
jónak a szakszervezeti bizott
ság munkájában és mlt nem. 

Volt aki szóvá.tette, !hogy az 
Osztószerlár nem gondoskodik 
időben az anyagok pótlásáról. 
Uj anyagot csak akkor szerez
nek be, ha már a régi telje<;en 
elfogyott. Ez időnként zavart 
okoz a mun,kában. Szóba ke
rült, hOgy a műszaki vezetök 
és a ·szakszerve,,.eti bizalmiak 
kapcsolata még mindig nem 
kielégítő. 

Végezetül az aktívaértekez
let megtárgyalta a szakszerve
zeti bizottság 1960. évi költség
vetését, majd 55 jól dolgozó 
aktívát megjutalmazta.k. 

lis és kulturális igények kielé
gítésében is. Nem megfele
ló awnoan a munkavédelmi 
és társadalo\}1biztosít.ási fel
adatok ellátásához szükséges 
1lnyagi eszközök felhasználása. 
Meg kell szüntetni a nőbizott
ságok muködésével kapcsola
tos külön gazálkodást is. 

Nem mutatkozik fejlődés az 
elmúlt évekhez viszonyítva a 
sportigények kielégítésében. 
Ma. amikor előtérbe kerül 
a tömegsport, alapszerveze
teinknek is meg kell talál
niuk a tömegsport fejleszté
sében rájuk liáruló feladatok 
megoldásának helyes módsze
rét. 

A szervezési és ügyviteli 
kiadások alakulása azt mu
tatja, hogy szervezeteinket á'.
talában a takarékosság elve 
vezérli. Persze, nem jelenti 
ez azt, hogy ne csökkentsék 
tovább is ezeket a költsége
ket. 

Az év első felében 3288 
főt részesítettünk szülési, 
1294 dolgozót temetkezési se
gélyben. örvendetes javulás 

kívüli segélyre. 
A szakszervezeti gazdasági , 

munkának az anyagi eszkö• 
zök ..ielhasználásán · kívül fon
tos feladata a vagyontárg)'ak 
]{e�elése, megőrzése. A legsú
lyo,;abb mértékben elítélendő 
minden olyan mulasztás, 
amely a társadalmi tulajdon 
megrongálását vagy eltűnését 
jelenti. 

A vagyontá�yak nyilván
tartása, kezelése még nem 
kielégítő, A jövóbJ,ln a bizal
miak munkájának jobbá té• 
telével szakszervezeti bizott
ságaink fűzzék még szoro
sabbra a kap-'Solatot a tag
sággal. mert csak így érhető 
el a feladatok maradéktalan · 
végrehajtása, a szükséges 
anyagi eszközök biztosítása, 
a tagság érdekében történő 
felhasználása. 

Kossa István elvtárs a Tisztképző Intézetben 
Koss� István közlekedés- és 

I 
geiról a második ötéves terv

postaügyi miniszter november ben. 
14-én előadást tartott a Vas- Az elóadás után a miniszter 
úti Tisztképző Intézet hallga-

1 tóinak. Elemezte közlekedés- elvtárs hosszasan elbeszélge-
politikai helyzetünket, beszélt tett az intézet vezetőivel és 
a :vasút fejlődésének lehetősé- tanáraival. 

Váltófagytalanífó készülék 
A Vasúti Tudományos Ku- A bemutató jól sikerült, 

tató Intézet tudományos mun- 1 Becslések szerint a készülék 

katársainak közreműködésé- 20 perces üzemeltetése után 
vel, az eddigi nemzetközi ta- 70 centiméteres hótakarót ké
pasztalatok felhasználásával, pes ieolvasztani a váltókróL A 
váltófagytalanító elektromos kézi tisztogatással szemben 40 
készüléket· szerkesztettek a -60 százalékos költségmegta
Csepeli Vas- és Fém Művek- karítást is el lehet érni, de 
ben. A VTI részéról Erdős a készülék legfőbb eiönye ab
László tudományos kutató mű- ban van, hogy növeli a forga
ködött közre. lom biztonságát és folyama-

A készülék kipróbálására tosságát. 
szakemberek és a sajtó kép- l A próbakészüléket a tél fo• 
viselőinek jelenlétében no- lyamán üzemeltetni fogják, Ha 
vember 20-án került sor a fe- beválik, so1• kerül széleskörű 
rencvárosi pályaudvaron. bevezetésére. 

I l l . Országos Vasutas Fényképkiá l l ítás 
A sza,kszervezetek Egres.s_µ 

f 
Tcifuvatása című képe nyerte. 

Gábor Múvelődési ·Klubjában Lehei Jenó (Vasúttervező), Sza
Sopron József. a szakszervezet bó Gyula (Pécsi Ig.) Gréczi 
Cőtitkárhelyettese novembe1• Ferenc (Pécsi Ig.), egy-egy ké-
24-én nyit.otta meg a flI. Or- pét oklevéllel díjazták. 
szágos Vasutas Fényképkiál- A megnyitón ketiilt sor a lu-litást. zerni i;asutas európai totókíál-

A kiállításra 51 amatőr fo. lításon. sikerrel szereplők ok
tós és 1 1  fotókör 249 fényké- leveleinek átadására is. A 
pet küldött. A zsi.iri 132 fény- nemzetközi vetélkedésen Ha
képet talált alkalmasnak ki- lász Rudolf kettő. Sá-rosi Imre, 
állításra. Somlai Tivadar és Sz. Szabó 

A megnyitó után Soproni László egy-egy oklevelet nyert. 
elvtárs kiosztotta az elnökség 
által adományozott díjakat. Az A kiállítás E,lső látogatói 
I. díjat Kátai Imre (Szombat- előtt Vassányi Béla fotomű
helyi Jj.) Hallgatósá,g, a II. vész értékelte a kiállított ké· 
díjat Sz. Szabó László (Pécsi 

I 
peket nagy hozzaértéssel. 

Ii;:.) Hó--rÚkk!, a III. díjat Rós� A kiállítás december 2-án zá. 
Ernő (Északi JJ.) Gózhengerek rul. , 

Három éves a Landler ·Jármüjavitó önálló munká.•ór szánda. A szá

zad tagjai a termelömunka mellett f4radhatatlano.I vesmek részt a 

kiképzésben. Erői ad nekik az a tudat, hogy a pánot, a nép bék� 

alkoMI m� védelllleZil<-
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Esztergomban 67 tonnával emelték az átlagos terhelést 
évek óta ne,n volt baleset Nemrégiben értékelték a 

I 
A fentieken kívül 12 OOO fo

kongresszus tiszteletére indí- rint értékű olajat és 170 OOO 
vezőtlen alakulása. Bár ná- tott munkaversenyt Hatvan forint értékű vill.amooenergiát 
luk az utóbbi években nem állomáson. Megelégedéssel ál- takarítottak meg. · 

EsztergÖmba� a dolgozók tolatásvezető, Mayer Lajos, 
kezdeményezése nyomán már tÓvábbá Barina János vonat
az év elején megindult a vezető és brigádja „Kiváló 
munkaverseny. A kongresszu- dolgozó" oklevelet és pénzju
si Yerseny újabb lendületet talmat kapott. Kéri Gyula 
adott a mozgalomnak. Az esz- vonatvezető és brigádja pénz
tergomi vonal a tehervonatok jutalomban részesült. Külön 
menetrendszerű közlekedésé- elismerésben volt része Se!
ben és a tehervonati sebesség meci Ernó oktató- és vezény. 
tekintetében az igazgatóság lőtisztnek és Mátrai Pál lel• 
egyik legjobb vonala. Ebben társzámadónak. 
nagy részük van a vonatki- Az állomásnak a legtöbb 
sérőknek. gondot a kocsikihasználás 

A kongresszusi versenyt okozza. Az élelmiszérekkel 
havonta értékelik. Augusztus, megrakott vagonok visszafelé 
szeptember és október hó- vagy üresen, vagy göngyöle
napban élüzemszínten tel3esí- gekkel rakottan futnak. Gyak
tették feladataikat az állo- ran a város ipari üzemei sem 
más dolgozói. használják ki a kocsikat. E;ü-

November 23-tól november lönösen az export feladások-
30-ig kongresszusi műszakot ná1 gyakori ez a jelenség. Ha 
tartottak. A műszak beindu- ehhez hozzávesszük az állan-
lását röpgyűlések előzték 

I 
dó létszámhiányt különösen 

meg. értékesnek mondhatók az 
Az állomás jó munkáját di- eredmények. 

cséri az is, hogy november 

I 

Nagy hatást gyakorolt az 
7-én Csutora István forgalmi esztergomiakra az utóbbi idő
szolgálattevő, Szabó Mihály ben a baleseti statisztika ked-
n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Török l&tvb, a Bídépltésl Fön6l<Jlég motorszerelöje lnllönósen a kompresszorok szerelésében nyújt kivliló teljesítményt. 
(Kovács Géza felv.) 

fordult elő baleset méois el- lapították meg, hogy a sze
határozták hogy harcoinak a mély_ és tehervonatok menet
balesetek �!len. Nem elég a rendszerinti indításában a vál
más kárán tanulni - mondo-

\ 

lalásnál jobb eredményt értek 
gatják -, hanem nekik is el Egy 1245 tonnás vonat köz
mindent el kell követniök az lekedtetését takarították meg 
emberi és anyagi áldozatot azáltal, hogy 67 tonnával meg
követelő balesetek mei;előzé- haladták az egy vonatra eső 
séért. átlagos terhelést. 

Teljesítik megnövekedett fetadatukat 
Somoskőújfalu állomás dolgozói 

Az őszi csúcsforgalommal 
egyidőben jelentősen megnöve
kedett a somoskőújfalui vas
útállomás forgalma. A határ
forgalom az év vége felé állan
dóan növekszik, mert a külke
i-eskedelem egyre több árut 
szállít eum a vonalon. 

A kongresszusi m"unkaver
seny során az állomás dolgozói 

elihatározták, hogy megszerzik 
az élüzem címet és maradék
talanul teljesítik a rájuk há
ruló megnövekedett feladato
kat. 

A verseny nagyszerű ered
ményeket hozott. Eddig 60 to
latási órát takarítottak meg és 
107 kocsi árut szállítottak el 
terven felül. 

Csökken a kocsitartózkodási idő 
Pécs ... �llomásról Leiti 

, 
Fe- 1 Valamennyien szívügyük-

renc taJekoztat a kong1esz- nek tekintik terveink és szusi verseny állásárol: 
„Pécs állomás dolgozói most vállalásaink teljesítését, mert 
a vuseny finisében az.;rt az őszi forgalom sikeres le
küzdenek, hogy vállalásai- bonyolítása, a pártkongresz-kat túlteljesítsék. A kocsi-
tartózkodási idő csökkentése szus tiszteletére indított ver-
a legnagyobb feladat. seny legdöntőbb feladata." 

Kiváló eredményt ért el 

GAZDASAGI VASUTAK 
A Gazdasági Vasutaknál a 

kongresszusi verseny eredmé
nyeként az év első háromne-

• gyedévében a tervezettel 
szemben 14,5 millió forint 
eredményjavulást mutattak ki. 
A többleteredmény a ter
vek túl teljesítéséből és az 
önköltség csökkentéséből szár
mazott;. A G. V. a tervezett 1,7 
núllió árutonna helyett 1,8 
milliót, 3,1 millió utas heiyett 
4 milliót sz.állított. 

BUDAFOK 
Az állomás dol,gozói az él

üzem.szint I százalé� túltel
jesítését vállalták. Az 1 száza
lékból azonban 10 lett. Rész• 
eredményeik: kocsítartózko· 
dás 110 százalék, kocsimozga
tás 125 százalék., kocsi.kihasz
nálás 113 százalék, tehervona
tok menetrendsz.erú közleke
dése 130 százalék, személyvo
natok menetrendszerinti köz
lekedése 100 száz,a!ék. Atlag
eredményük 119,5 százalék. 

DEMECSER 
A demecseri pályamesteri 

szakasz dolgozÖ:i Nyírbogd{jny 
állomáson november 4-6 kö
zött két csoport kitérőt cserél
tek ki terven felül. A munkát 
úgy szervezték meg, hogy a vá
gányZJár időtartamát mindkét 
alkalommal egy-egy órával 
csökkentették. 

ebben Hermesz Dezső for
galmi szolgálattevő brigád
ja, akik a 6,6 órás kocsitar
tózkodást 6,2 órára csökken
tették. A leadási kocsik beállí
tásának idejét 3 óráról 2,6 órá_ 

az 

Legf őhh cél : 
élüzem szint teljesítése 

'- Szabadbattyánnak még 
j 

csikihasználást pedig a ken
sohasem volt olyan nagy for- derszállítás rontotta le. 

ra szorították le. Fontos cél a 
tehervonatok menetrend sze-

SzOfOS küzdelem Komlón a brigádok versenyében rinti indítása is. Ebben Nagy 

galma, mint az idén - ezzel Október:ben már javuitak llZ 
fogad Balá-::sy Sándor állo- eredmények, mert az igazga
másfőnök. - A nyáron egy- tóság megengedte, hogy a rak
mást érték a személyvonatok., va-rakott kocsiknál 6 órával 
� ősz beálltával pedig a te. növelhetisk egy-egy kOCBi tar
herforgalom lett a vártnál jó- tóz.k.odási .dejét. November
val nagyobb. ben pedig mind a három té-

. Komló állomás dolgoz6i a. 
pártkongresszus tiszteletére in
diwtt versenyben kiváló ered
tMnyt értek el. Különösen a 
brlgádok között folyt nemes 

lomás bri,gádjaí továbbra is Dezső, kocsimester és brigád
ilyen lelkesen dolgoznak, s I ja 96,43 százalékos eredményt 
öregbítik az állomás jó hírét. ért el. 

vetélkedés. A Kossuth-brigád 
a faJ1agos kocs-imwzgatásban és 
a kocsitartózkodási fdő csök
kentésében tűnt ki és 107,39 
száz,alékos eredményével az el
ső helyre került. 

A teherkocsik gazdaságosabb 

ki/,asználásának egy módja 
A Táncsics-brigád szintén :ió A pécsi igazgatóság terüle-

eredményeket ért el és erősen tén jó eredményeket értünk 
-r;eszélyeztette a Kossuth-bri- el a teherkocsik kihasználá
gád elsőségét. Eredménye sában. Az átlagos terhelés,t a 

mindössze 0,19 szá.zaléldcal volt vállalt 15,95 tonna helyett ross.ro.bb. 16,22 tonnára teljesítettük. 
A KISZ-brigádok tagjainak Sokunkban feLTJ1erü! a kér-

nem sikerült eZérnwk a kívánt dés_ hogyan lehetne még toeredményt a kocsitartóZ'kod<ú- vább emelni a terhelést? A ban. Egyéb feladataikat 30 pályák állapota, tengelynyo
!redménnyeZ tt;liesjtették és más korlátozások, az áruk· ifi!! 1��,32 sza,za.Jékos ered- összetétele - és sorolhatnám 
�-yuk.kel a harmadik helyre 

l 
tovább - mind egy-egy korkeru_ltelc. . lát. Ezek a korlátok azonban Minden bt.ronnyal Komló ál- bizonyos mértékben ledönthe-

---..... -. ..... _ ....... _, ____ _ 

A Tisza-híd átadása után egy évvel Kiskörén 

tók. Err.e ad lehetőséget-for
galmi osztá,lyunk legutóbb 
kiadott 1endelete is. 

A rendelet leszögezi, hogy 
a teherkocsik átlagos terhe
lését nemcsak statikus, ha
nem dinamikus módon is néi
velni lehet. Az új gazdasági 
mutató az áruszállítást az 
árusúly és a szállítási . távol
ság tükrében méri. Azt mu
tatja meg, hogy a kettő, négy
és többtengely6l, kocsijainkat 
rakott futásuk alatt hogyan 
használtuk ki. 

A dinamikus kocsiterhelés 
javításánál tehát az a felada
tunk, hogy minél kevesebb 
kocsttengely-kilométeren be
Wl • minél nagyobb árutonna
kilométer teljesítményt érjünk 
el. 

- A megnövekedett felada- nyezónél 109 százalék .felett 
tok nem okoznak zavart a teljesítették a tervet. 
mun.k.ában, Nem maradhat ki a íelsoro-• 

• lásból az sem, hogy az első . . . - Nem. �llomasunkon igen félév,ben az állomások egyJ� a kollektiv s2.2lle_rn. Ebben másközötti versenyében kétresze ".an .. anna� IS,. hogy a szer végeztek az első helyen. dolgozok :tobb m.mt ketharma- A kilencedik vasutasnapon a da Battyanban lakik. személyvonatok menetrend-
Beszélgetés közben csakha- szerinti indításáért 1400, no

mar a kongresszusi verseny- vember 7-én 2000, ebben az 
re terelődött a szó. Szabad• évben összesen 11500 forint ju
battyánnak még egyetlen eset- talomban részesültek. Az sem 
ben sem sikerült elnyerni az mellékes, hogy ezen a vonalon 
élüzem címet. A pártkongresz- az állomások csinosításában 
szus tiszteletére éppen ezért Gárdony után ők végeztek a 
azt vállalták, hogy 2 százalék- második helyen. 
kal túlteljesítik a 107 százalé
kos élüzem szintet. 

Hol tartanak a vállalás tel
jesítésében? 

- A második negyedévben 
átlag 118 százalékra teljesítet
tük a tervet. Megálltuk he-. 
lyünket az erős nyári személy
forgalomban is. Sajnas a III. 
negyedévben csak 105 száza
lékós eredményt értünk eL 

- .Mi okozta a lemaradást? 
- Az állomás területén a 

nyár végén hozzáfogtak egy 
több emeletes ARHI raktár 
építéséhez, s a soponyai gyer
m�kvároshoz vezető műút épí
tését is megkezdték. Azóta 

:a•--

Az igazgató�ok 
egymáskörti versenye 

Az októberi eredmények 
alap3án az igazgatóságok egy· 
másköztí versenyének sor-
1·endje a következő: 

1. Budapest 
2. Szeged 
3. Miskolc 
4. Pécs 
S. Szombathely 
6. Debrecen. 
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GYULA 

Az állomás dolgozói becsü• 
lettel helytálltak a • kong
resszusi oer&en·yben. Októ
ber havi eredményeik • 
következölc; kocsitartózkodás 
103,9 százalék, kocsimozd!ttt& 
91,6 százalék, kocsikihasz• 
nálás 110,7 százalék. 

A pályamesteri szakasz 
dolgozói is jó eredménnyel 
üdvözlik a kongresszust. 
Különösen az önköltség csök
kentésében és az anyagtaka• 
rékosságban túntek ki. 

TAPOLCA 

Kiváló egyéni- és brigád• 
teljesítményekről kaptunk 
hírt Tapolcáról. November 
19-én, Simon József raktár
nok és brigádja az egy órára 
eső árumozdítási súlyt 186.!l 
százalékra. teljesítette. Csák 
Zoltán forgalmi szolgálatte
vő és brigádja a kocsimozga• 
tásban 103,7, a kocsitartózko• 
dásban 112,5, a személyvona• 
tok menetrend szerinti köz• 
lekedésében 100, az egy vo
natra: eső terhelésben 1 17,4, 
a tehervonatok menetrend• 
szerinti közlekedésében sa 
százalékos eredményt ért el. 

A pályafenntartási főnökség 
dolgozói az élüzem címért har• 
colnak. Különösen az ócs.ka• 
vas gyűjtésben értek el jó 
eredményL 

BUDAPEST-JÓZSEF
VAROS 

A józsefvárosi pályafennta,.. 
tási főnökség dolgozói pótfel
ajánlásként vállalták, hog-1i 4 
csoportkitéró fektewiénél 5000 
fcnint megtakaritást érnek. el, 
terven felül 12 db 48 rend• 
szerű 24 méteres sínt és 7211 
db talpfát cserélnek ki, 20 oo.• 
gont m.knak meg munk,a.szii,
ne:tes napon, 2 db vágánygép
kcicsi futóiavftását végzik el 
terven felül, 120 OOO forinttal 
csökkentik az általános -és G 
felépítményi forgóalapot. 

KECSKEMÉT 

Sánta :t\ndrás kocsimester 
kisebb karfájással betegállo
mány helyett a szolgálatot vá• 
Jasztotta. - Nem akarunk a 
kongresszusi versenyben Ie• 
maradni - mondotta. - Amit 
vállaltwnk, a.nna.k eleget is te• 
szünk. 

Fájó kézzel is nagyszerüen 
irányította a tolatást és ha 
kellett, még a csavarkapcsot 
is megfogta. Az eredmény nem 
is maradt el. Azon az éjszakán 
egyetlen Kecskemétet éríntó 
vonat sem késett. 

DEBRECEN 

Az állomás dolgozói a fajla
gos k.ocsimozditásnál 107 szá
zaU� eredményt értek el· és 
ezzel 118 napot tA-karitottak. 

meg. A tehervcmatok átlagos 
terhelésénél 102 százalékot 
mutat az eredmény, amivel 63 
db 1110 tonnás vanat indítá
sára nem került ser. A kocsi
tartózkodásban elért 103 száza.. 
lékas eTedmény azt jelenti, 
hogy 13 600 kocsit til'lítottak be 
korábban. Ezen kívül 1100 ko
csit szabadítottak fel azzal, hogy 

1 
kocsikihasználási tervüket 105 
százalékra teljesltették. 

. Egy esztendeje, hogy átad- / Itt azonban megállt a tudo• t� a f_orgaloffiJ?ak a . kis�örei mány, mert a kisteljesítményú T1sza-h1dat. Azota Kal-Kapol- \ gépek a híd emclkedőjére 300 na � Ktsujszá!l�s között je- -400 tonnánál többet nem Ientósen megnott _a teherforga- tudtak felnúzni. Ilyenkor a lom. Ezzel termeszetesen na- többi ele1711 nálunk maradt gyobb feladatok hárulnak fő- Mondanom sem kell hogy e� k�nt �isköre dolgozóira. A alaposan rontotta er�dménye• nográd1 sz�nmedencéből ezen inket. Még az is csak részben a v_onalon Jut el a szén az segített helyzetünkön, hogy az Alfoldre. igazgatóság engedélyével beve-

Ez úgy lehetséges, ha na
gyobb raksúlj-ú kocsijainkat 
maximális terheléssel a leg0 
távolabbi célállomásra rak
juk meg, Igy kevesebb lesz a 
kocsitengely-kilométer, kisebb 
v2sz a szállítandó holt teher, 
javul az árusúly elegysúly 
aránya, növekszik az utazási 
sebesség és csök.ken a , kocsi
forduló idő is. 

minden!llBp kapunk néhány l!l=i;:::;15:;::;:;:;15iiffiiRIHiiffi11•p;ml•iiii':=T:wili::::!::::::::::::::::::nW11&::! vag
0

on építőanyagot. Nos, hogy 
ezek a kocsik ne fussanak 
üresen, bevezettük a · rakva
rakott mozgalmat. Az üres 
kocsikat cukorrépával raktuk 
meg. Ezzel alap()5an megnőtt 
a kocsitartó2lkodási !dó. A ko-

A hídavatás előtt egy pár iettük a tolószolgálatot. 
tehervonat is elegendő volt Erre a célra ugyanis külön 
Kál-Kápolna és Kisköre kö- gépet nem kaptak. Mindig az 
zött. Ma három pár vonat ellenirányból érkező szerel
közlekedik. A pártkongresz- vény gépjének kell ellátni ezt 
SZUs tiszteletére a kisköreiek a feladatot. A gépre viszont 
azt vállalták, hogy 109 he- rendszerint várni kell. 
lJ,"lctt 111  %-ra telj(i&(tik ter- Az említett okok miatt az 
vüket. Igazgatóság később változta-

tott a tervszárnokon. Igy októ- Sikerült-e teljesíteni vál- berben már átlagosan 1 15%-lalásukat? os eredményt értek el. 
- Októberig nem tudtunk Az átmenő forgalmon kívül 

;ó eredménvt elérni - mond- napop.ta 8-10 vagon cukorréta Pecze János állomásvezető. pát és 5--6 vagon, vagy ennél 
- Ez azonban nem ,rajtunk is több egyéb mezőgazdasági 
múlott. Arról van U(Jllania szó, terményt vagy élőállatot ad
hogy Kál-Kápolna a legtöbb nak fel. 
esetben 800-1200 tonnás. sze- A kis állomás nyolc dolgo
relvényeket k#ldött Ki8újszál- zója ·a nehézségek ellenére is . 
lásra. Ezek a szerelvények. Kis- lelkes, áldozatkész munkát vé
köréiQ zavartalanul eljutc>ttak. gez., 

♦ Várnai László 
Pécs 

Vonatszakadás ellenére pontos érkezés 
November 21-én ri 317-es számú vonat peTcnyi pontos

sággal érkezett RákoskeresztúTra. A megállás után - ilven 
ritkán történik - szétszalcadt a vonat. A kalaw:kocri kör• 
nyékét gőzfelhő borította. A légvezetélcekből sípolva .sz61cött 
ki a levegő. � 

Az utasok nagy f"észe mérge� fflOfldooatta: Íll1lffl lffll 
megyünk tovább egyhamar. 

Nem f(JII gondolkodott t•iszont Jónlú András -wezet6 
és a kezelője. Azonnal munkához láttak, • páT perc múlva 
indulhattak tovtíbb. A Keleti pályaudvarra pontosan érlce
zett a vonat. 

KeU-e azebb telje,U� • · konoreu.wa Uuteletére7 

.t. deb...-1 illo""- pStiaan Golcozlk Zllroe .imoo, ldvil6 Gol
coz6 uoe1aUe1a brlgilclJa. 
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A szerkesztöség üzeni 
Horváth István GYönJr.VGS. Leve

lére érdemben választ kapott: 

Látogatás Sztá l i  nvárosban 

BurJán József Hatvan. A 12/24 
órás forduló szoldlatban a 24 
órás pihenőidő szabadnapnak te
kint<?nd/S. Kismihók Róbert Cell• 
dlimölk. Mezö LásLló Dombóvár. 
P. Nao Sándor BalassUYarmat. 
Bársony István Budape�. Levelei
ket Illetékes helyre továl>bllottuk. A celldömölki fűtonáz KISZ- A vendéglátásért ez úton Is fiatalja•i két napot töltöttek köszönetet mondunk az álloSztálinvárooban, az á1lomás más KISZ-szervezetének:. SzaKISZ-szervezetének vendége.. bó Teréz KISZ-titkár, aki min

ként. • 
dent elkövetett, hogy fiatal-

Sz&bó Pál Budapest, J[JsmJh6k 
Róbert Celldomöll<, Szetel Dezsö 
Villamos Fels6vezet.ék. Epitésveze
tőség, Pataki József Orosbá1.a, 
Dancs .József Tapolca. szabó Ká
roly .Józsefvi.rosi Pályafenntartási 
Fón<lksé,r, TólJ<a Károly Szeged. 
Lőrincz Antal Kecskemét. Bognár 
Kiroly Tapolca. dr. Horváth Ká• 
roly Gazdasági Vasutak 12.. Kiss 
János Debrecen, Lévi.rdi József 
VasúU Főosztály. Lelt! Ferenc 
Pécs. Novák József Hatvani Villa· 
mos \'onaltelü,n,el<'iség. Farkt.s 
Já.nos Mezőkövesd. Csomor .János 
Szolnok, BoldizsAr Gyula Békés ... 
csaba. Kiss Károly Nylren-háza. 
Gomány Béb Miskolc. Cseh Zol
tán Szolnok. Bánk.J József Landler 
lJ. UV., Cserháti József Szeged, 
Bányai András L sz. Mozgó �pi· 

Tö�b mint 20 fiatal vett részt Jaink jól érezzék magukat és 
a_ k1randuláson, :irneiynek so- minél többet lássanak, tanuljaran nemcsak szorakoztak, iha- I nak. A látogatás viszonzása
nem szakmai ismeretei){et is kt'!ppen mi is meghívtuk az ál
gyarapították. Megtekintették 

l 
lomas· fiatalJ"ait Celldömölkre többek között a Dunai Vasmű 

impozáns berendezéseit és a Kismih6k Róbert. 
város több létesítményét. Celldömölk, 

Fiatal műszakiak tanácskozása 
A szakvonali vezetők és a 

mozgalmi szervek kezdeménye
zésére november 25-én ta
nácskozásra gyűltek össze a 
szakszervezetben az 1958/59-
ben végzett vasúti mérnökök és 
technikusok. 

A tanácskozásnak az volt a 
célja, hogy a fiatal műszakiak 
elmoodják eddigi tapasztaja-

laikat. kicseréljék gondolatai- tésvezeUlség, Várnai Lllszló Pé,s. 
kat és tájékoztassák vezetői- ��t1:Slkziisén�d

�����:U:
punk 

ket a munkájukat és előrehala- Bánki József Landler J.I. uv. dásukat akadályozó problé- versét helyhiány miatt köwlni 
mákról. nem tudtuk. Molmir János Buda• 

A tanácskozás sikeres volt. 1>est. Levelének tartalmáról az me-
Hozzájárult ahhoz, hogy a fia- ��ke�om�����

t
�:.,.1;.,ét:i��� 

tat műszakiak gyorsabban az Uletékeseket táJékoMattuk. 
megtalálják helyüket az élet- 1 szentgáli r..tván GYöJJ.CY6s. Le-
ben. vélben válaszolunk-

A budapesti igazgatóság 
forgalmi dolgozóinak újító tevékenységéről 

' .,Legyen mindenki a munka
llelyén újítói" - hangzott el a 
magyar újítók és feltalálók 11. 
országos tanácskozásán. Ha ez 
jelszó, akkor is helyénvaló, a 
közös nagy cél; az ipari és me
zőgazdasági termelés növelése, 
ezen keresztül az életszínvonal 
emelése érdekében. De helyén
való mint javaslat is! Jó és 
hasznos dolog ésszerűsíteni, 
újítani, tökéletesítenL 

Hogyan fogadták a felhívást 
a budapesti igazgatóság forgal
mi dolgozói? Ime a számok! 
1958-ban 322 872 forint megta
karítást jelentő újítást adtak 
be a dolgozók. Az idén 789 435 
forint a beadott és elfogadott 
újítások forint összege. A szá
mok sok mindent rejtenek, de 
magyaráznak is. 

Akik nyitott szemmel 
járnak 

• • .  és ahol alszik néhány felújításra váró kitérő 
1 és vágánykapcsolat helyes 

munkaszervezés mellett nélkü- a mozgalom 
lözhető. Jól megfontolták a I De láttunk mást is Ceglédi 
dolgot és javaslatot tettek azok elvtárs naplójában !  Illetve 
felszedésére. Igazuk letti évek óta nem láttunk egyet-
358 500 forint vándorolt a nép- len beadott újítást sem Ko
gazdaság 7100 forint pedig az má1'om, Vác, Szob. Hegyesha
újítók zsebébe. lom, Cegléd. Budapest-Ferenc-

AnhaU és Gál elvtársak ha- város és még jó néhány állo
sonlóképpen cselekedtek Du- más dolgozóitó� . . pe_ nem di
napart állomáson. Elöregedett csekedhet _az �J1tás1 mozga
és haszonta":!an kitérőlt felsze- lomban elert sikerekkel Kó
dését javasolták. 116 570 fo- bánya-alsó, Kőbánya-felső, 
rint gazdasági haszon után RákoSTendezó. Óbuda, Dorog, 
4600 forint újítási díjat vet- Esztergom rem. 
tek fel. Balinka állomáson Vajon ezeken az állomás°: 
Pintér József elöljárónak is jó �?n !lem le�etne-e_ valami 
szeme van. Jó bizony, mert uJat, Jobbat , kitalálni? �het
meglátta a jol>b, a könnyel;>b ne! Volna _es ';an ,tenmvaló, 
munkaléhetóséget. Jó szolgá- ha a vezetok jo sz1vvel fog
latát és igyekezet.ét 1211 fo- lalkoznának a dolgozókkal és 
rint újítási díjjal jutalmazták:. az újítási mozgalom jelentö

ségével, h„ egy-egy oktatáson 
az oktatótiszt, vagy az áll8-
másfónök beszélne a mozga
lom eredményeiről, hasznáról, 
bizonyára eredményes lenne. 

Tovább !ehetne sorolni az 
újítók nevét, a székesfehér1ári 
Láng és Fekete elvtársat, akik 
a kocsiszalasztó szolgálat biz
tosítása érdekében újítottak. A 
Déli pályaudvari Bakos Imre 
előmunkást és a többieket. 

Ceglédi Ottó igazgatósági 
újítási felelős mindentudó nap
lója egyaránt elárul jót és 
rosszat. De Ceglédi elvtárs sem 
fukarkodik a véleményekkel. 
Csaknem „fejből" sorolja az Elismeréssel kell megemlé
idén beadott 161 újítás szer- kezni Hatvan állomáson Soós 
zőit. Károly szakszervezeti és Srej 

Lehet és érdemes tényked
ni. Ezt bizonyítják a több 
ezer forintos újítási díjak, 
függetlenül attól, hogy a kö
zös célért, a közösség érdeké
ben harcolni állampolgári 'kö
telesség. A budapesti igazga
tóság forgalmi osztálya egy
két nehezen értő, makacskodó 
állomás kivételével jó úton 
jár. 

Egyik-másik eset nagyszerű Sándor állomási újítási felelő
példa a kétkedőknek. Jászvári I sökről, akik nagy igyekezet
Ferenc felügyelő és Dárdaí Ká- tel és eredménnyel mozgósí
f'Oly főpályamester nyitott 

� 
tanak. A kongresszus tisztele

szemmel jártak Győr állomá- tére például újítási hónapot 
son és megállapították, hogy szerveztek:. 

Panaszkodnak 

és bÍzakodnak Vámosgyörkö11 
A korábbi években sem volt 

könnyű do�k. A hat-van
mtskolci vonal villamosítása 
és a vele egy időben :folyó pá
lyakorszerűsítés miatt pedig 
még kedvezőtlenebb helyzet· 
be kerültek Vámosgyörk állo
más dolgozói. 

A májUs 8-a óta tartó vá· 
gányzár, no meg az állomás 
szúk keresztmetszete miatt 
nem tudják teljesíteni az él
üzem szintet, amit a pártkong• 
resszus tiszteletére vállaltak. A 
kocsitartózkodásban és a ko
csikihasználásban még a 100 
százalékot sem sikerült elér· 
niük. 

Az elórebaladás 

nehézségei 

,.... Mi ennek az oka? 

- Az év elsó felében a 
Hort-Csány-Vámosgyörk köz
ti hosszúsínesítés, a nyár kö-

MAGYAR VASUTAS 

Fe!e;l5s szerke:szö: GulyAs Ján--is 
Felelős Jciadó: Szabó Antal 
szerk.esztOSé:I?: Budapest Vt.� 

Benczur u. 41. 
Terleszt1: a Néll62ava Lapkiadó 

Vállalat. 
Budapest vu., Rákóczi út 54 

S�kra LaonYom:iil 

zepe óta pedig a Ludas térsé-1 - Egy kihúzóvágány lé
gében folyó vágánykorszerú• tesítése sokat segítene az ál• 
sítés alaposan megkéslelteti az lomás helyzetén - folytat
áthaladó. és a kezelő tehervo- ta az állomásfőnökhelyet
natokat - mondotta Vince Je- tes. 1960-ban a Hort-Csány 
nó állomásfőnökhelyettes. - -Vámosgyörk közötti bal· 
Amíg nem született meg az a;;; vágány . hosszú-sínesítésével 
intézkedés, hogy Ludas előtt egyidőben ezt is megépithet· 
láttávolságra megközelíthetik nék. 
egymást a Mi.skol!! felől érke
ző tehervonatok, gyakran elő• 
fordult, hogy egyik vagy másik 
kezelő teher 7-8 órát is ké
sett. 

Mondani sem kell, hogy a 
késés Vámosgyörkön tovább 
növekedett, mert addig nem 
kezdhették meg a tolatást -
ha megkezdték is, abba kellett 
hagyni -, amíg a személyvo
natok át nem haladtak. Külö
nösen azokban a napokban 
nen, volt írígylésreméltó a 
helvzetük. amikor a gyöngyösi 
vonalon Is vágányzár volt. 

.Tavulásra még a közeljövő
ben sincs kilátás, mert decem· 
ber 2-án hozzáfogn•k az állo
más vágánv'h�lózatának átépí
téséhez. Az átépítés alatt a hat 
fogadóvágány közül kettőt 
állandóan zárva tartanak. 

Ilyen körülmények között 
nem könnyű a munkát bal-

! 
esetmente�en v,,geznL Fő
ként akkor nem, ha a lét
szám sem teljes. 

Ok a bizakodásra 

Ezek a • nehézségek való-
ban gátolják a vámosgyör
kieket abban, hogy jó ered
ményeket érjenek el, hogy 
teljesítsék az élüzemszintet 
ők azonban jól 'tudják, hogy 
a vonal villamosításával és a 
pálya korszerűsítésével járó 
nehézségek nemsokár.i meg
szunnek és akkor ők is 
egyenlő eséllyel vehetik te! 
a harcot a többi szolgálati 
helyekkel. 

Egyébként azt az igazgató
ság is elismeri, hogy ma 
nehézségekkel bajlódnak a 
vasutasok. Az elismerés 
anyagiakban is kifejerisre 
jut. Szeptemberben például 
4000, októberben 2500 fo
rint jutalmat kapott az állo
Más. November 7-én pedig 
hatan kaptak Kiváló Dolg<r_ 
zo oklevelet. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer• 
vezeti bizottságok és a dolgo
zók figyelmébe ajánljuk a Jtövet· 
kezóket: 

50. számból: IZB 822/19j9, I. Fkv. 
e. Az államvasúti dolgozók év
végi UzellÚ jutaléka számfejtésé
nek és folyósit&.sának szabályo
zása. 

126 225/1959. l/2. B. Javitó-nevelö-
munll::ára kötelezettek munkavi
szonyának rendezése. 

51. számból: 129 535/1959. J/l. B. 
Rendelet a téli forgalom lebonyo
lítására. 

„ Teljesítettük 

é�·es tervünket•• 
Dancs József, Talpolcáról 

azt Jelenti, hogy a tapolcai 
Mtóház teljesítette éves ter• 
vét. ,,A fűtőház dolgozói be• 
,·áltották ígéretüket - ír
ja. November 14-re teljlc!SÍ
tették évi tervüket. Az eHl
lrt 2136 tonna helyett 3-185 
tonmi szenet takarítottak 
meg. Ez megfelel a fűtőház 
húsz napi szénfogyasztásának.'" 

B11:KÉSCSABA 

A békéscsab4i pályafenntar
tási főnökség dolgozói sem 
maradtak le a versenyben. Ed
dig 1 300 OOO forintot takaritot
ta.Tc meg a népgazdaságnak. J e
lentősen megnövekedett a be
adott újítások száma. Jól sike
rült az ócskavasgyú.jtési kam
pány. Tiz nap alatt 100 000 fo
rint értékű ócskavasat gyűj
töttek össze. 

- Dupla vllltY semmi 11tékkal ei.:ybelcötött ismerkedési e;tre ké
sztlinek a vároalotai vasatas és 
oostás fiatalok. 

- 70 OOO forintos o6tfelaJánlással 
toldották mee- 2:05 OOO forintos 
megtakarltásu<k.st a Budapes:1 
�oületelem,n,ártó Fónökség dol• 
gozói. Eilész é'Vl telaJánlásukat 
október 15-re te!Jes!tették. 

- Naponta 1500 arcképes igazol
ványt érvényesítenek: a sze$Cecli 
igaz.gatósáe menetkedvez.ményi 
csooortJában. 

- Villamosmegállót éPitettek az 
:€szak! JármüJavitó KISZ-.;zerve
zetének lali(JaJ társadalmi munká· 
val az üzem Hu�ária kónlti sar
kára. A fiatalok a kerítést bel• 

1959. DECEMBER 1. 

169 tonna árut rakott ki 
egy nap alatt a Varga darus
brigád szeged-Tisza pályaudva
ron. Ilyen teljesítményre ritkán 
nkad példa a pályaudvar törté
netében. 

- OJ helyiséget ltap<>tt Pécs ál• 
lomás KISZ-szervezete. A fiatal()k 
társadalm.1 munlcával varázsolták 
'>arátságossá új otthonukat. 

- Kalauzt tanfolyamot szerve
zett Keszthely állomás párttit
kára. hogy enylútsen az állandó 
munkaerő-gondokon. Az előadá
sokat dr. Vágó András és Bog
nár Károly tartja. 

Laluiscsere 
iebb vitték, k!Bzélesltetiék a Jár- Elcserélném Mautner Sándor dát é6 fedett vár66zobával Já.tták u. 137. sz,. alatti na.�yn1éretü 1 szoeJ a megállót. ba félkomJ'ortoo. Ráztíizhelyes ház-

- 70 éves terulállására készill a íe!ilgyelöl lakásomat hasonló la
szegedi vasutasok Hazám ének· ká.sért (lehet kUlterület !.s). Erdek
kara. Az ének,lcarn..ak 80 tagja van. lőd.ni bármi.kor. 

- Bazalátoitatoti Tá.piógyör2yé-- Budapesti ig"azJ{atós,r dunántűll 
re a Szovjetunióban la,kó Dömök szénbánya állomásán lévö 2 szoJózsef. A Budapesti 11:pités! FIS- bás. komfortos. kertes lakásom elnöksé_g I. számű !.·tozeó Eoítés- cserélném hason:.ó kereskedelmi vezet&ségének kommunistái me_g- munka.körös lakással a miskolci. hívták a november 7-1 ünne,:,sé2· oécsi va,2"y sze�edi teaz�atósáR: tere. A találkozás kellemes han.i?u· r!lletén. Cím: Számadó- és áru-latban telt el. dénztáros, Pusztavám.. 

- A munkavédelmi versenyben Hort-c-v állomáson Rigó J(,., 
is 16 eredményekkel büsz.kélked- z.set 2 szoba. konyhás. kamra. eló
het a pécsl i,?a,:i,iatóság, A bal- szoba. 400 n.·öl telekkel. gyümöl• 
esetek száma 1958. m. nezyed- esössel. mellékéoillettel rendelke
évéhez visZonyltva 29 százalékkal, ző szolgálat! lakását elcserélné 
a munJca,nao kiesések száma 15 hasonlóért. esetle2 e2y szoba-kony. 
százalékkal csökkent. hás össz:l,omtortosért. Me.e:tekln• 

_ A szocialista brliiád clm el• tés: vasárnap_ Érdeklódnl: :E:szakl 
nyeréséért folvó versenyben Sze- Jj. UV. IX. osztály. 
!?ed állomáson a vonotklséretnoél Pécs körn:vékl állomástélnök ke
Halász Miklós és Garamvöi,n,i resl a budapesti I.E(az.gatá5á!? oly.in 
Antal brlgád1a. a for�olomnál do�ozóját. ald hajlandó a 00\'.!si 
Herpal László és Tóth József ren· 

1 
i1?az1?atósá1? területére oserélnl Le

delkezó forgalmi szolt:!ála.ttevők velet Lau:ter Gyula. Bp •• v ... Irá„ 
brigádja versen.<( az első helyért. ny! u. 7. cúnre kér. 

-----------*------------

Ausztriai útijegyzetek (I) 

Két hét nem nagy idő. Kü
lönösen ahhoz nem, hogy va
laki megismerje a festőien 
szép, vadregényes osztrák Al

pokat, vagy akár magát Bé
cset. a muzsika. nálunk is ;ól 
ismert mestereinek. Lehárnak, 
Straussnak kedvenc városát. 
De ahhoz bőven elég. hogy 
bárki egy életre szóló élmény• 
nyel térjen onnan vissza ott
honába. 

- Mit láttál Ausztriában? 
Milyen az élet odakinn? - So
kan kérdezték tőlem. mióta 
haza;öttem. Két hét tapasz
talatai alapján az utóbbi kér-

Utazás a Stájer Alpokban 

nagyon. öriiitünk a nappali 
utazásnak, a 6ok látnivaló re• 
ményében. 

Nem csalódtunk. Bécstől 
Amstettenig Ausztria egyik 
fővonalán a villanymozdony 
néha 120 kilomét es sebes
séggel száguldott a gyorsvonati 
szerelvénnyel, amelynek utol• 
só kocsi;ában mi foglaltunk 
helyet. A fenyvesek övezte 
dombok. a völgyekben meg
húzódó takaros kis falvak. vá
rosok, a robogó vonat ablaká· 
ból is kedvesnek, tisztának, 
rendezettnek tú.ntek. 

Az igazi látván11osság azon• 

i Ebben u épület
ben töltöttünk 12 

napot 

désre nehéz lenne kimerítő, ban Amstetten után követke
hiteles választ adni. Ezért in· zett. 
kább az élményekről szólok. Alig hagytuk el Amstettomt, 
· Negyven fős csopO"rtunk - a szelíd dombokat, magas he• 
köztük tiz vasutas• - ,,állo- rmek váltották fel. Közel egy
máshelye" a Stájer Alpok órr• utazás után elértük a 
egyik legszebb vid.éhe. nyáron hen,1ekból az örea Duna felé 
az osztrákok kedvenc kirán- rohanó zöldes színű Enns
dulóhelye. télen stparadicsom, folyót. S mintha von.atu'tlk h1i· 
Tau.plitz volt. séget esküdött volna a tiszta 

vi.zú Ennsnek, órákon át úgy Reooel érkeztünk Bécsbe, siklott mell<!tte mint egy 
majd másfélórás várakozás I óriás 'kígyó • 
után mentünk tin;ább. BáT 
kissé fáradtak voltunk, mégis I Minél beljebb jutottunk a 

h.egyek közé. :i1mál több volt 
• Az osztrák vasutasokkal a, a látnivaló. Az ablakoknál szo· 

Idén elsö lzben létesített üdülés.! ronava guönyörködtii.nk a me• 
cserea.kcló keretében. redek, kopá,- hegycsúcsokban., 

amelyek néhol egészen sZ1l1c 
mederbe készteti.k a hömpöly
aő folyót. Ilyenkor egy-egy 
percre a vonat is eltűnik a lát
natárról, hiszen h.elyenként 
szinte eaY17lást érik az alag
utak. 

A nap már a h,zgyek felé 
közeledett. amikor elnanazott 
ktsérőnk fiayelmeztetése; 
A következő megállónál le
szállunk. 

- Klachau-Tauplitz! - hal
lottuk a kalauz hangját. a.mi• 
kor a vo=t meaállt. 

Az á!Zomástól eay rozzant 
autóbusz vitt bennünket a 
drótkötél-pályához. AmtkoP 
közöttélc, h,1gy innen már csak 
.,lifttel" mehetünk tovább, b'i
zony, elfehéredtek az arcok. 
De mivel más lehetőség nem 
volt. ha félve is. de mindenki 
sorra b8leült a vonókötélről 
a.lálógn székekbe. Néhány pere 
múlva úgy lógtunk éa és föld. 
között a mozgó kötélpályán, 
mint 1111ümölcs a fán. 

A számÚnkra add.ia ismeret
le'1. utazási eszköz. a Bergli� 
vitt bennünket a felhők közé, 
az ismeretlen tauplitzi fen.n• 
síkra, a végállomáshoz. A 

4500 méter hosszú kötélpályán 
35 perc-ia tartott az izagalm.lU 
utazás. 

Hogy miért volt tzgalmas? 
Mert a kötélpálya mély szaka
dékok felett, meredek hegyol• 
da,lban é:Pült. s bizony a gyen• 
gébb ideazetú.eknek nem volt 
tanácsos lefelé tekingetni, mert 
a tátongó mélység csak nö
velte a félelemérzetet. Egye• 
bek közt az is bizonyítja az 
út izgalma.., i:oltát. hor,y 4 
véaállomáson még sápadtab
bak voltak az arcok. mint a 
beszáZlás pfllana;taiban. Pedig 
ekkor már szil-árd to.'a.1 volt 11 
lábunk alatt. 

VISI FERENC 
(Foiytatjuk.) 

EGY VÁRÓTEREMBEN T É L A P Ó  

- Panasz érkezett hozzánk, hogy filstöl a 
lcályha. 

- A2 ki van zárva. Ebbe a kályhába me-, 
soha nem fűtöttek be, pedi{/ én h.ú.6z éve iU 
vag11ok. 

- Kocsirendelés ügyében keresik a főnö'c 
elvtársat. 

(Pus•ta! .Pál rai,aJJ 



VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! HÁMÁN KATÓ EMLÉKÉRE 

1959. december 4. Kora délelőtt. A Nyuaati-pályaudi,�r 
érkezési oldalán eg11re sűrűbb sorokban gyülik a nép a J;!a· 
mán Kató-szobor körül. Egyenruhás vasutasok, unne�lobe 
öltözött .férfiak. asszonyok. 1111ermekek se�eqlettek ós.,u. 
ltogy születésének 75. évfordulóján elhelyezzek a kegyelet 
virágait a mártírhalált halt vasutas asszony emlékművének 
talapzatán. 

Zászlók lengenek, fen116- és virágillatot kavar a decem-
beri szél. • .. ők A szobor két oldalán munkásőrök, vasutasok, uttor 
feszes vigyázzban. , . , 

Mozdul a karmesteri pá.Ica - s lassu meltosággal egy 
halhatatlan má.rtirnak kijáró tisztelettel száll, zsong a me
�� 

A SZER'/EZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA 

Alig hangzanak el az utolsó akkordok. a mikr'?fon el� 
lép a szónok, s a kegyelet hangján emlékezik Háman Kato 
harcos életére. Egy úttörő kis!án11 az utódok fogadalmat tol· 
mácsol;a csilingelő hangján. 

Ill. lVFOLYAM, 24. SZAM. Ára 40 fillér 1959. DECEMBER 16. 

A felszabadulás évfordulóiáig folytatiuk 
a kongresszusi versenyt 

Pártunk márciw 6-i felhívása n11omán a �zus tisz
teletére kibontakozott munkaversenv a vasút minden dolgozó
;át megmoz:gatta. De a 1X1,S11,tasokhoz hasonlóan az egész or-
3.zdg dolgozó népe megmutatta alkotóerejét, kiinyilatkoztatta 
• párthoz, a néphez való htlségét. 

Vasárnap is kirakják az önkezelési 
szállítmányokat 

S az eredmén11: millió tonnákkal több elszállítandó áru 
;elentkezett a vasúton. ts a vasutasok a gazdaságosság messze
menő figyelembevételével vállaltó.k a többletfeladatot. A kong
resszusi versenv során olyan eredmén11t értek el, amil11enre a 
vasút történetében még nem volt példa. 

Ahogyan közeledünk az év végéhez, ú1711 &zaporodnak azok 
• hírek, levelek, amelyekben egymá& 11,tán adnak számot a szol• 
oálati hel11ek az éves terv befejezésér61, s minajárt közlik, 
hogy az év végéig milven feladatot képesek és akarnak még 
megoldani. 

Visszhangra talált a vasutasok között az a kezdeménvezés 
b. hogy ne álljunk meg, hanem a kongresszusi versenv lendü
letét vigyük tovább hazánk felszabadulásának 15. évforduló
jáig. 

Az őszi forgalom megindulá
sakor a Szolnoki Járműjavító 
szertáránál Csényi György szb
titkár kezdeményezésére egy 
öttagú brigád felajánlotta, hogy 
a kocsitartózkodási idő csök
kentése érdekében munkaidön 
tú1 is kirakják az érkező kocsi
kat. A kongresszus tiszteletére 

ezt a felajánlásukat úgy módo
sították, hogy az önkezelési 

árukat vasárnap is ki-, illetve 
berakják. 

A brigád teljesítette felaján
lását. Eddig 117 kocsit ürítettek 
ki. s ezzel 20 OOO forint kocsi
álláspénzt takarítottak meg, 
amellett. hogy segítették a ko
csiforduló meggirorsítását. 

Most vállalták , hogy felaján
lásukat tovább folytatják ápri
lis 4 tiszteletére. 

Bontvári József 

A kongresszw nagyszerű célkitúzéseim.ek megért6 visiz
hat!(}ia tehát mindjárt a tanácskozás befejezése után lemérhető. 
Egyben azt is bizonyítja, hogy reálisak szocializmwt épltó cél
kitűzéseink. 

A kongresszusi verseny 
továbbviteléről tanácskoztak ... 

Az eddigi eredmények bizonyitékai annak, hogy a magvar 
dolgozók - köztük a vasutasok -, újabb vállalásaikat i& ma
radéktalanul teljesítik, minaen erejükkel azon lesznek, hogy a 

második ötéves terv ideje alatt befejezhessük hazánkban a 

1wcializmu! alapjainak lerakását. 

A VII. pártkongresszus ta- ! anal járhat, hogy lemaradnak 
nácskozásalt követő napokban a versenyben. 

A szakszer-vezet elnökséginek koszorúJAÍ elhelyezik az emlékmO 
eléltt (Kovács Géza fel.) 

38 OOO tonna megtakarított szén 
A kongresszusi versenyben a 123 millió forint értékben. A 

miskolci Igazgatóság vontatási vontatási szakszolgálat dolgo
S7.olgálatánál is példátlan sike- zóinak nagy része van abban, 
rek születtek. l!:vi 100 elegyton- hogy a legutóbbi értékelés sze
nakilométer tervüket december rint az igazgatóságok versenyé-
2-án befejezték. Az egy moz- ben a miskolciak a második he
donyra esó teljesítmény 9 szá- lyen végeztek. 

csökkent a versenylendület a A tanácskozáson elhangzot
Keleti-ftltőházná.l. A szakszer- takból arra lehet következtetni, 
vEzetl bizottság idejében felfi- hogy a Keleti-fűtőházban a 
gyelt erre és egyik délelőtt mozgalmi szervek, a szakvonali 
megbeszélésre hívta Ö!<Sze a ,ezetés és a kiváló dolgozók 
múhelybizottságok vezetőit. a összefogása nyomán a felszaba
l<?gjobb mozdonyvezetöket, la- dt•lási versenyben további jó 
katosokat, reszortosokat, a eredményeket érnek el, első
s:tak:ma kiváló dolgozóit. Ott sorban a napi 120 személyvonat 
volt a fütőház főnöke és a menetrendszerinti továbbftásá-

A rendórzenekar hangjai mellett megkezdődik a koszo
rúzás. A Hámán Kató Fútőhó.z úttörőcsapata elsónek helye
Zi el a kegyelet iitrágait. Utánuk a VI. kerületi Pártbizott
ság, a szakszervezet elnöksé_ge, a vasúti fő?szt_ál11, a _budapes
ti igazgatóság, a Nvugati-palyaudvar, a Parttorténeti lntezet, 
a Hámá.n Kató nevét viselő iskolák, úttörócsapatok, majd a 
család tagjai, s az ismeretlen tisztelők koszorúi, virágai bo
rítják be az emlékmúvet. 

Eg11 percre a nap ís elób1íjt a pár'!ta�a•ó möq�l. Suqarai 
megpihentek a hős asszonv bronzbá ontott vonásain. 

pártszervezet titkára is. ban. 

zr,lékkal magasabb, mint a A dolgozók megfogadták, 
múlt évben. hogy tovább viszik a kongresz-

A takar{,kosság eredményes- szusi verseny lendületét ha
ségét bizonyítja a 38 OOO tonna zfink felszabadulásának évfor-
megtakarított szén több mint dulójálg. Fekete László 

A rendszeres értékelés is hozzájárult a sikerhez 
A Budapest Angyalföldi Pá.-

l11a.fenntartá.si Főnökség a 
Október végéig 726 600 fo
rin tot takarftottaik meg. 

Kis, Lajos szb-titkár ismer-

pártkongresszus tiszteletére 
célul tűzte ki, hogy 1959-ben 
teljesíti az élüzemszint köve
telményeit, A kongresszusi 
Yersenyben elért eredményei
ket. havonként értékelték és 
ezt a mozgalmi szerveken, az 
aktívákon keresztül a legki
sebb szolgálati helyekre is el
juttatták. Ezzel elérték, hogy 
a dolgozók ismerték a válla
lást és tudták, hogy hol tarta
nak a feladatok teljesítésében. 

Említést érdemel még a 
szolgálati helyek környékének 
parkooítása, a vona1ak mentén 

tette, hogy milyen eredménye
ket értek el a kongresszusi 
versenyben, majd !gy folytatta: 
- Azt kérjük fútőházunk leg
jobbjaitól, hogy ne hagyják el
laposodni a versenyt. Járjanak 
továbbra ia élen a munkában 
éft 11egítsenek a &zakszervezeti 
bízott&ágnak abban, hogy fel
szabadulásunk 15. évfordulója 
tiszteletére is ugyanol11an 
egészséges versenyszellem ala
kuljon ki fútőházunknál, mint 
a kongresazust megelőző hetek
ben, hónapokban. 

facsemeték ültetése és az ócs- A fütőház fónöke arra hívta 
kavasgyújtésben elért eredmé- fel a figyelmet, hogy az ered-
nyük is. 1 ményekben is károsan jelent-

Simon László kezhet a versenylendület csök· 
szb-titkár. kenése. Ez pedig elóbb-utóbb 

Elismerés a jó munkáért 
Hosszú lenne az eredménye- A Miskolci :tpitési Főnök- elsók köz.ött szerepelt a te.i·-

k et részleteiben értékelni. Né- séghez tartozó szolgálati he- vek határidő előtti teljesítése 
hány adat azonban ide kíván- lyek, a gépesített mozgó, a fü- és az önköltség csökkentése, 
kozik. A III. n egyedévben a zesabonyi, a putnoki, a sáros- jóval túlteljesítették. A Ludas 
költségfelhasználás globális pataki, a miskolci magasépít- térségében dolgozó gépesített 
tervszáma 436 OOO forint volt. ményi építésvezetőség és a mozgó például 118, a füzes.
Ebből 296 500 forintot hasz- hídépítési dolgozók eredmé- abonyiak 116, a putnokiak pe
náltak fel. Az önköltség csök-

, 
nyes munkát végeztek a kong- dig 117 százalékra teljesítették 

kentését metóen 300 OOO fo- resszusi versenyben. III. negyedé.i tervüket. 
rint megtakarítást vállaltak. Felajánlásukat, amelyben J::pítési Főnökségünk elis-

merését fejezi kj a dolgozók-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''l k dd' , · · 
� 

na e 1g vegzett Jo munka-

RaJm6sl Gyula tolatúvezetll, Venpr�m-kllls6 pilyau4var egyik Iec• 
Jobb dol�oz6Ja. BrlgidJinak nagy ttSze van abban. hogy u 6Jlo
más kollekli,•áJa egyre Jobb eredm�nyt ú el a kongre■nusl ver-

1e117be11, 
(Kovács Gftll felv.) 

� jukért. Fabók Jáno.s 
� 
� 
� i Nemcsak II sz11kvon11/i 

� teendőket látják el 
1 A budapesti igazgatóság 
� szakszervezeti bizottsága akti
l·va értekezleten tárgyalta meg 
1 a kongresszusi verseny tovább

vitelének módozatait. 
Elhatározták, hogy külszolgá

l&ti ellenőrzéseik során, szak
vonali teendők ellátásán túl, 
elbeszélgetnek a dolgozókkal a 
verseny jelentőségéről, állásá
ról, hiszen mindannyiuk érde
ke, hogy a budapesti igazgató
ság a kongresszusi versenyben 
a reá háruló feladatokat ered-
ményesen megoldja. 

Anka Bt'la 
azb-tltkir 

Tíz hónap alatt teQesítette éves tervét 
· az Épülete/emgyártó Főnökség 

Kőbányán, a Kőér utca • Fónökségre, hogy megtudjuk: 
elején van az f;pületelem- hol tartanak az éve.s terv tel
gyártó Főnökség telephelye . ;esitésében. 
Négy üzemresze közül három 
- az asztalos, a lakatos és a 
be tonipari részleg - az épí
tési főnökségek részére készít· 
épületelemeket. A füté5szere
lök a beruházási és felújítási, 
munkák mellett ellátják a 
vasút központi fűtéses swlgá
lati helyein a szerelési és ja
vítási feladatokat. 

Jelenleg a szombathelyi fú
tóház és a celldömöUU felvé
teli épülethez készíten ek épü
letelemeket, U!D'anakkor egy 
részlegük a győri peronbóví
tés betonmunkáin dolgozik. 

Második napja tanácskozott 
a párt VII. kongresszusa, 
ami kor azzal a céllal látogat
tunk el az J::pületele mgyártó 

700 ezer forintos 
megtakarítás 

A tervosztályon örömmel 
újo;ágolták, hogy idei terme
lési tervüket, amely 23 mil
lió 497 ezer forintnak felel 
me,g, már október végé-re tel
jesítették. 

A kon,zerúen felszerelt 
üzemrészekben az idén ala
posan fellendült a munka. 
Különösen nagyszerű eredmé
nyeket értek el a kongresszu
si verseny alatt az tizemrészek 
egymás közötti versenyében. 

A kongresszusi verseny so
rá,n legfóbb céljuk volt: tel
jesUeni az éves tervet-. Ezért 

Csökkentettek a lassú ieleket 

harcolt a pártszervezet és a 
szakszervezeti bizottság. Erre 
mozgósított az szb. faliújság
ja. A jól szervezett verseny 
eredményeként az első félév
ben 125,3 százalékra teljesí
tették a tervet. A III. ne
gyedévet pedig 161,3 százalé

kos eredménnyel zárták. 
De a tervteljesítés mellett 

a termelékenység növelésére, 
az ö_nköl tség csökkentésére is 
nagy gondot fordítottak. Nem 
eredménytelenüL Megtakari
básuk 700 OOO forint. A kong
resszusi műszak tíz napja kö
zel 30 OOO forintos megtakarí• 
!lással járt. 

56 újítás 

Segítette a termelési terv 
határidő elótli teljesítését a7J 
újítómozgalom !,;. A főnök
ség dolgozói között s1.ép 
számmal akadnak olyanok, 
akik állandóan keresik, ku
tatják az újat. Tíz hónap , 

1 . f 1 .. . 1 alatt 56 újíllást nyújtottak be. A Terézvárosi Palyafenn- re=.us1 e aJanla�:. �me _y�t _11 Az elfogadott újításokból tartási Főnökség dolgozói a főnokség e.gy u�ito-_
bri�adJ� származó megtakarítás mint-

pártkongresszus tiszteletére tett � ,bolt��ott kisny,lásu h:- egy 250 OOO forintrn rug_ 
indított munkaversenyben, va- dak !�tepí�re, �ágány?A-ír es A legjobb újítók közé tar
lamint a november 15-től kez- lassuJel ig_enybevetele nélkul. tozik Ková.c& Pál művezető 
deményezett kongresszu.,i mű-

E��! a 1;1ódszerrel i;iovember 

I 
az asztalos üzem.részból és 

szakban figyelemremélt.ó ered- A
ve

��áig
ga·ncny,gy
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Mikolai Lajos, a betonipari • es a a.-;suJe e üzemrész cs�tvezetője. Az 
ményeket értek el A máso- elmaradása l 200 OOO forint 
dik félév eddig eltelt hónap- megtakarítást eredményezett újításokból adódó megtakarí-

tás több rruait ejp'tlegye de -jaiban a tervteljesítés 100 szá- és négyszer hat hétig tartó 70 000 forint -például Ko-zalék felett volt és a pálya. ,,ágányzár alkalmazása vált vács Pál újításaiból adódik. fenntartási főnökségek egy- szükségtelenné a Budapest- A számok, adatoK sokat másközötti versenyében egy Cegléd vonalon. 
mondanak. Nem lenne azon-ízben első, három ízben máso-

dik helyezést értek el. Az él- A munka minőségének meg- ban teljes a kép, ha an-ól, 
üzemszint feltételeit valameny- ja,itására tett erőfeszítések tiem tennénk említést, amit 

nyi pontban teljesített.ék. Most eredményeként ugyanezen a Major elvtárstól, az szb-tit
minden törekvésük arra irá- vonalon a Bereznai-féle fel- kárt.ól hallottunk: 
nyul. hogy második félevi építményi mérőkocsi a tavaszi - Mióta fónökségünknél 
tervüket december 21-re befe- é ,_ k � á á kll é megjavultak a munkakörül-

J·ezzék. 
m r=e n.:l v g ny om te- mények, mióta fokozottabban renként 81 hibapontot muta- g ondoskodunk a dolgozókról, 

A Jassújeleket sikerllll !el- tott ki. Ezt 30,5 hibapontra me,gszünt a vándorlás, kiala-
számolni. Mindezt nagymér- csökkentették. kult egy olyan törzsgárda, 
!ékben elősegítette az a kong- Szabó Tibor .amellyel öröm dolgozni. 



1959. DECE!\IBER UI. 

A vasutas dol gozók állami oktatásáról 
A párt kultúrpolitikai zsolódás azzal fenyeget, hogy I már is:.11ét munkahelyén .".an. 

irányelvei és a központi ve- az üzemben muködó VII. A k-0vetkező tanevre aianl
'zetóség határozata alapján osztályt pénzügyi o!rnkbol 

I 

juk, hogf az igények pontos 
szakszervezetünk a folyó tan- meg kell szüntetni. Kál' len- felmérése után a tankönyve
év kezdete elótt S7..éleskörú ne, mert a Hernád utcai Alta- ket időben rendeljék meg. 
akciót indított a rendszeres lános Iskola pedagógusai -a Ne tegyünk a dolgozóknak 
tanulás jelentőségének tudat-0- dolgozók kívánságának meg- könnyelmű ígéreteket megva
sítására. A szakszervezeti bi- felelöen - egészen rendkí" lósíthatatlan kedvezmények
zottságok a pártszervezetek vüN időpontban is hajlandók ről. 

MOZAIKOK A SZOLNOKI CSOMÓPONT 
KULTURÁLIS VISZONYAIRÓL 

FŰTŐHÁZ 

segítsé�ével szinte minden j a tanítást vállalni. A szakszervezeti bizottságok 
dolgozat felkerestek. A felvi- érezzenek felelősséget a ta-
dágosító szónak nem maradt A szakszervezeti nuló dolgozók ügye iránt. Ki-

A fűtőház művelődési ottho
nának ablakából piros és zöld 
betűkkel pingált plakát hívo
gntja a járókelőt a szombati 
disznótoros vacsorára és tánc
ra. Az udvar mint egy kirakodó 
vásár. A fal mentén székek, 
asztalok, színpadi kellékek, ze
neszerszámok. A teremben két
ágú létrát nyergelve Veres Já
nos mozdonyvezető és Géczi 
István értesítő társadalmi 
munkában festik a falat. Né
hány, szót válthattunk csak. 

el az eredménye 
b • tt 6 k f I I "  , sérjék figyelemmel előrehala-

A budapesti �·ületi bízott- IZO 5 go e e ossege 
dásukat. Bátorítsák őket, az 

ság 84 alapszervezetének ada- A tanulni akarásnak szinte iskolával karöltve igyekezze-
1ait feldolgoztuk. Több bízott- hősies esetei is akadnak. Pél- nek elhárítani a nehézség,e
ságot meglátogattuak, néhány daként említjük azt a ceg!é- 'ket. Tudatosítsák. hogy a ta
iskolát is felkerestünk és meg- di kétgyermekes édesanyát a nulás nemcsak államunk irán
hallgattuk a pedagógusok, a budapesti Vörösma.rty utcai ti kötelesség, hanem egyéni 
tanulók \"éleméuyét, észrevéte- Altalános Iskolaból, aki tani- érdek is. 
'leit. tási napokon éjfél után érke- Regős Józse( 

- Szombatra kész kell len
nünk - magyará1:zák. És to-

l vább fújják a nótát: Megy a 

gőzös Kaniz.sára . • .  
A tanulás akadályai 

Amit elöljáróban leszögez
hetünk. a vasutas dolgozók 
gyakran hátrányosabb helyzet
ben vannak, mint más üze
mek dolgooói. Sokan távol
ról járnak munkahelyükre, 
ezért nem vehetnek részt is
kolai oktatásban. Más esetben 
a mu.nkabeosztás okoz nehéz
séi;ieket. Megtörténik, hogy az 
iskolai tanftás a munkaidő be
fejezése elölt kezdődik. Bo
nyodalmat, okoz a változó 
munikaheosz.tás stb. 

Jórészt tehát a körü.lmé
nyeknek tulajdonítható, hogy a 
tanév eleji nagyszámú jelent
kezőnek néhol csak e.sekély 
hányada ira tkozo.tt be az is
kolába, vagy már tanév köz• 
ben volt kénytelen kimarad
ni. Rákosrendezőn például 70 
jelentkezőböl 19 dolgozó kezd
te el az iskolát, de néhány 
már ezek közül is abbahagy
ta a tanulást. 

Van olyan hely, ahol még 
most is hiányzik tankönyv. 
(Például a Vasanyagjavttó Vál
lalatnál.) Más helyen úgy nyí• 
latkoznak a dolgozók, hogy 
a tankönyvek beszerz.ése 
anyagilag nagy megtei'helést 
1elentett számuk!ra. Az a vé
•leményünk, hogy ezt az áldo� 
,zatot érdemes vállalni. 

Amin lehet segíteni 

A nehézségek kétségtelenül 
tenná,Jlnak, de a szakszerve
,zeti bizottságok, az iskolák és 
a tanulók jóakaratú egyetér
téssel, áld-0zatvál1alással sok 
problémát megoldhatnak. Azt 
az elítélendő magatartást pél
dául, hogy a Keleti pályaud
varon egyesek a létszámhiány 
miatt nem jó szemmel nézik 
társaik iskolába járásáJt -
könn,yen fel lehet számolni. 
, Lehet segíteni a Keleti var 
Zamos Fen1itartási Főnökség� 
né! h; a bajon, ahol a lemor-

zrk haza, de reggel 6 órára ny. gim.n. igazgató 

Vonjuk be a munkába a szakszervezeti bizottság póttagjait 
A szakszervezeti mozgalom 

tömegszervezeti jellegéből fa
kadóan az eredményes mun
kának egyik feltétele, hogy 
minél több társadalmi mun
kás segítse a sajátos .feladatok 
végrehajtását. Szervezeteink
nél ez a törekvés különösen 
az ellenforradalom óta mond
ható eredményesnek. Ma már 
szinte minden alapszervezet 
vezetősége belátja, hogy 

a szakszervezeti bizottság 
társadalmi aktívák nél
kül · képtelen ellátni teen-

döit. 
A társadalmi segítőtársak 

sorában a legkülönbözőbb be
osztású dolgozókat találhat
juk. Kevés helyen találkozunk 
viszont a szakszervezeti bízott-

ságok póttagjainak tevékeny
ségével. Sajnos eléggé elter
jedt gyakorlat, hogy a dolgo
zók bizalmából a szakszerve
zeti bizottságokba választott 
póttagok megmaradnak tiszte
letbeli \'ezetőségi tagoknak. 
Jóformán semmiféle megbíza
tást nem kapnak, nem hívják 
meg őket az szb-iilésekre. 

Pedig a választás során 
azért kerültek a szakszerve
zeti bizottságba - ha póttag
ként is -, mert korábbi tény
kedésük alapján méltónak ta
lálták őket erre dolgozótár
saik. A póttagok választásával 
az a cél, hogyl:ta az szb vala
melyik rendes tagja kiválik a 
vezetésből, újabb választás. 
kooptálás helyett az eddigi 
póttag a helyére lépjen. 

Milyen fontos lenne tehát, 
hogy ebben az időben már is
merje az szb életét, munká
ját. Ez csak úgy lehetséges, ha 
már korábban, közvetlenül a 
választás után bevonjuk a 
munkába. 

Csupán néhány hónap vá
laszt el bennünket a válasz
tások lezárásától. Ahol még 
ezt nem tették, 

vonják be a munkába a 
póttagokat. 

Eddigi munk:ísságvkat 
mc'yn<>1, alapján níjuk esett a 
v�la..s7�ás - ne gátoljuk azzal, 
hogy év•:kig minden te\'ékeny
ségtill távoltartott póttagként 
szerepdjenek. Hasznát látja 
ennek az alapszervezet és az 
egész szaksze:vezeti munka 

A központi vezetőség mellett működő számvizsgáló 
bizottság véleménye a szakszervezet gazdálkodásáról 

A lWagyar Vasutas előző szá
mában Szakszervezetünk gaz
dálkodásáról címen megjelent 
tájékoztatóban közöltek he
lyességét a számviz.<,gáló bh 
zottság iglU'<>]ja. Kár, hogy a 
tájékoztató megkésve került a 
tagság elé. Ennek ellenére 
hasznos, mert a hibák feltárá
sával segítséget nyújt azok 
megszüntetéséhez. 

A cikkben köZiiltek alátá
masztására a számvizsgáló bi
zottság is szükségesnek tartja 
felhívni a figyelmet a bizony
lati fegyelem maradéktalan 
betartására. mert -a számlák és 
egyéb bizonylatok nem min
den esetben előírásszerüek. 

Gyakran késve vagy hiá
nyosan, utalványoznak, a 
könyveléseket nem eszközlik 

időben. Több helyen nem ve
szik nyilvántartásba a beszer
zett eszközöket. Szerszám
könyv nélkül adnak ki hasz
nálatra leltári tárgyakat. Elő
fordulnak fedezetlen h icínyok. 
Az elszámolásJ előlegekkel ál
talában későn számolnak el. 
Mindezek a szakszervezeti tu
lajdon nem megfelelő kezelé
sét bizonyítják. 

Fokozottabban kell ügyelni 
az előirányza1ok betartására. 
Ennek egyik elfüeltétele a reá
lis költségvetés-készítés, ami 
·sok helyen - föleg az alsób� 
sportszerveknéJ - nem törté
nik kellő körültekintéssel. Elö-

tordulnak helyenként szabály
talan, előírást sértő eszküzfel
haszn.álások. Az ilyesmi a 
szakszervezeti gazdálkodás el
vei\'el nem egyeztethető össze. 

A hiba elsősorban azért je
lentkezik. mert a számvizsgáló 
bizottscigok egy része nem lát
ja el feladatát. nem folytat el
lenőrzést. s így a hibák nem 
jutnak felszínre. A helyes gaz
dálkodás érdekében a rendzze
re� ellenőrzést mindenütt be 
kel! vezetni, mert csak így éa·
hető el, hogy a 1egköze!eb:C,i 
számotac'ásnál gazdálkodásunk 
mentes legyen a jelenlegi hi
báktól. 

______ ,._..,.,_. ____ _ 

Ha szükséges, vasárnap is folyik a munka 
A Sátoraljaújhelyi Pálya- sítették. A vágányzáras mun

fenntartási Főnökség II-es kákat - kitérócseréket -, 
pályamesteri szakaszán az lassújel nélkül az engedélye
idén hézagnélküli vágány lé- zett határidő előtt ugyancsak 
tesítésére került sor. Egyálta- teljesítették. A létszámhiány 
lán nem volt könnyú ez a miatt a vonalon is több eset
munka. A szakaszra érkezett ben dolgoztak vasárnap, hogy 
nagy mennyiségű anyag ki- a forgalom percnyi késést sem 
és berakása különösen nagy szenvedjen. 
gondot okozott a pályafenn- Említést érdemel az is, hogy 
tartási és a vágányzáras mun- a szakaszon B. Nagy Lajos és 
kák miatt. Kovács István előmunkás bri-

Éppen ezért a szakasz dol- gádja célul tűzte ki a szocialis
"ozói vállalták. hogy a kocsik ta brigád cím megszerzését. 
k:L és berakását vasárnap Kőszegi Lajos 
végzik el. A vállalást telje- ! szb-tUkár. 

Vince l'tlária öt éve dolgozik a Gépesített Adatfeldolgoz6baii. 

Képünkön bizonylatok öaszehasonlitt:!tvá�:gz�
éza felv.) 

Változás a szakszervezet szervezeti 

felépítésében 

Az ablakon át lestünk be a 
tekepályára, meg az udvar sar
kában álló kis épületbe. 

- Itt pipázgatnak, kártyáz
gatnak az ö,·egek - világosít 
fel egy barna képű fiatalember. 

Aztán, hogy összetalálkoz
tunk Kovács elvtárssal, az 
szb-titkárral, szóba került 
minden, ami a kultúra fogal
ma alá esik. A 3200 kötetes 
könyvtárból havonta 350-400 
dolgozó 800-1000 könyvet köl
csönöz. Az országszerte híres 
tánccsoport gyalu-an fellép a 
városi színházban is. No és az 
énekkar? - mondja Kovács 
elvtárs és szinte csillog a sze
me, ahogy beszél róluk. 

Jó a közönségszervezés is. Az 
utóbbi időben 157 színház-, 25 
opera- és hangverseny-, 47 mo
zi- és 52 kiállítási, tárlatjegy 
fogyott el. 

És ami nem jó! 
Kevés a színjátszás és a tán

cos rendezvény. Természettu
dományi előadás az idén még 
nem· volt. Lehetne klubdélutá
nokat, gyermek összejövetele
ket rendezni és annyi mást, 
ami összefog egy ilyen nagy 
családot. 

JÁRMŰJAVÍTÓ 

Mesgye szomszéd, de szinte 
külön világ a járműjavító. Itt 
már nagyobb a lehetőség, még 
élénkebb a kulturális élet. 
Nagyvárosi filmszínháznak is 
beillik a mozihelyiség. 25 tagú 
a fuvószenekar, 20 tagú a szín
játszócsoport. Legutóbb osztat
lan sikert arattak a Bástya sé
tány 77-el. A bálokon a hat
tagú népizenekar húzza a talp 
alá valót. 

Büszkék a 80 tagú énekkarra, 
amely a megye legjobbjai kö
zé tartozik. Jól szervezettek a 
TIT előadások. Televízió, rádió, 
könyvtár áll a dolgozók rendel
kezésére. Csupán azt -panaszol
ják. hogy a nagy termet hasz
nálják ebédlőnek is. 

De azért akad még tennivaló 
a járműjavítóban. Például 

mindössze 40-en járnak esti is. 
kolába. 

PÁLY AFENNT ARTAS 

A pályafenntartási dolgozókl 
házatája csinos, mint a jó gaz
dáé. Nász János és Retkes Ká
TOly szb-titkárok kalauzolnak 
az aprócska kultúrteremhez, 
amely kedves, barátságos és bi
zonyítja, hogy ma már igényli 
a művelődést az egy kor elgyö
tört pályamunkás is. öregek a 
könyvek, elkelne felújítani az 
áUományt. Egy televíziós ké
szülék is hasznos lenne -
mondogatják. 

Dióhéjban ennyit a látottak
t ól. S amit nagyon furcsállunk: 
Szolnokon a szolgálati ágak va
lcisággal elbarikádozzák magu
k&t egymástól. Miért? Kinek a 
rangján esne csorba, ha munka 
után is találkoznának? 

ÁLLOMAS 

A forgalmi szakszolgálat dol
gozói azzal az indo1co!ással, 
hogy nekik nincs kultúrtermük 
„felmentve" érzik magukat a 
közösségi élettől. Pedig jól 
megférhetnének a meglevő lé
tesítményekben valamennyien, 
s összefogással az eddiginél 
többet kaphatnának kultúrá
ból is a Tisza-partiak. 

Gergely József 

284. OOO FOBINT 

A Gazdasági Vasutak pásztói 
üzemfőnöksége november 23-án 
teljesítette éves tervét. Az ön
kiiitségcsökkentésben ez ideig 
W4 OOO forint megtakarítást ér
tek el. 

A kongresszusi műszak alatt 
különösen Kaszala Sándor 
mozdonyvezető, Berta István 
fűtő, Horváth Sándor vonatve
zető, Kánya Imre forgalom
szabályozó, valamint Szlanecz 
János géplakatos ért el kiváló 
eredményt. 

A ?\Itskolc-Tiszai pályaudvaron tcUesft szolgálatot Váczi Péter rak
tárnok.. l\.tunkatársaival az á:-uJc gyors, pontos, sérülésmentes tovAb

bltásánill kiváló eredményt ér el. 
(Kovács Géza felv.) 

Vasutas béhenagygyülés 
December 2-án a kál-kápol

nai vasutasok békenagygyűlés
re jöttek össze. A nagygyúlésen 
elfogadott határozati javaslat
ban a következőket olvashat
juk: 

Mi, vasutasdolgozók minden 
erőnkkel támogatjuk kormá
nyunk célkitűzéseit, melyet a 
termelés folwzásáért, népünk 
Jobb életéért és a békéért tesz. 

A VII. pártkongTesszus be
számolójából kiindulva béke
harcunk fó feladatává tesszük 
mindenkivel megértetni, hogy 
a háborút el lehet kerülni, a 
békét tartóssá lehet tenni. Fel
hfounk minden becsületes dol
gozót, hogy erejét latba vetve 
harcoljon a fegyverkezés ber 
szüntetéséért, a csúcstalálkozó 
mielőbbi összehívásáért. 

Emlékezés Zamen hof Laiosra 
A SZOT 1959. szept. 25-i V. 

teljes ülésén határozatot hozott 
a Szakszervezetek Megyei Ta-

A vasutasszakszervezetí me- A világ haladó emberisége e szolgáljon az a ny,alv a nem-

A Szakszervezeti bizottság' és a KST kapcsolata nácsai hatáskörének növelésére. 
A határozat alapján az SZMT 

, 

1

. . . ő't 11 ,, - b. tt • a megyei szakszervezeti mozA
.
z Országos Takarékpénztar ugymtez 1 • e enorzo tzo sa-

galom operatív, irányító és el-
a kölcsönös segítő taka1·ék- gát olyan dolgozók közül kell 

lenőrző szerve. 
pénztárak működésének vizs- választani, akik sem az szb-
gálaf.a során több helyen ész- ben, sem a számvizsgáló bi- Ezzel kapcsolatban szüksé
revételezte, hogy a szakszer- zottság}:lan nem töltenek be gessé vált a vasutasszakszer
vezeti bizottság tagjai egyben funkc1ot. vezet szervezeti felépítésében 
KST ügyintézők, vezetőségi Ellenőrzéseink során több is némi szervezeti változás esz
vagy ellenőrző bizottsági ta- helyen találkoztunk ro.sszul közlése. 1960 január l-től az 
gok. értelmezett segítségadással. A eddigi hat területi bizottságon 

Az szb tagjainak, valamint szakszervezet pénzét használ- k1vül - amelynek szakmai vo
a számvizsgáló bizottsági ta- ták fel a KST indulásához. Ez natkozású kérdésekben a jö
goknak egyik feladata a KST nem engedhető meg. Erre a vőben is kiterjed a segítő, szer
mű:ködésének €ellenőrzése. Ha célra elnökségünk külön hitelt vező határköre az egész igaz
a két funkciót azonos személy biztosított, amit !setenként , a gatóság területére _ 12 megyei 
tölti be, az ellenőrzés nem tör- �ST-t_ ellenő:z0 OTP-fwk bizottságot hozunk létre a me-
ténhet megnyugtató módon. igazolása alapJán a szakszer- t .. 1 t , d 1 , t Éppen ezért a két funkciót vezeti központtól kell kérni. ! gye eru e en_ 0 gozo vas� as 

egy személy nem viselheti. . . , szakszervezeti tagok általanos 
Az alapszervezeteknél mű- l\lunka.védelmi és munkás- j jellegű szakszervezeti tevé-

ködó KST-k vezetőségi tagjait, ellátási osüly kenységének irányítására. 

gyei bizottság az általános jel- napokban emlékezik az eszpe- zetközi kapcsolatok eszközéül 
legű szakszervezeti feladatokat rantó nemzetközi nyelv alkotó-

Azóta a világ szinte minden 
illetően (politikai nevelés, kul- ja, a békemozgruom egyik elő-

k t·· harcosa, dr. Zamenhof Lajos országában akadnak öve 01, 
túra, sport, pénzgazdálkodás születésének lOO. évfordulójá- akik a rendszeres levelezések
stb.) az SZMT határozatai ra. kel, konferenciák tartásával 
alapján operatívan irányítja a Az eszperantó nyelv lengyel igyekeznek közelebb hozni a 
megye területén levő vasutas születésű megalkotója azt kí- világ dolgozóit egymáshoz. 
alapszervezeteket. A szakmai vánta elérni, hogy minden em- Az évforduló alkalmából a 
jellegű kérdésekben a szakszer- ber anyanyelvén kívül beszél- vasutas eszperantisták több he
vezet központi vezetőségének jen egy olyan nyelvet, amelyet I lyen ünnepélyesen emlékeznek 
határozata alapján dolgozik. 

l 
a világ minden népe megért, és Zamenhofra. 

A megyebizottságok létreho• �,-•� 
zásával tovább kívánjuk széle-
síteni a szakszervezeti munka 
társadalmi jellegét. Általában 
egy függetlenített funkcionári
us, széleskörű társadalmi aktf
vahálózattal végzi majd a mun
kát az újonnan választandó 12 
megyebizottságnál. (Nógrád 
megyében nem hozunk létTe 
kitlön bizottságot. Ezt Pest me
gyével közös irányítás alá von
juk.. 

Vagonfosztogatókat fogtak el a gyöngyösi vasutasok 
A gyöngyösi állomáson már 

t,osszabb idő óta ismeretlen 
tettesek dézsmálták a megra
kott vagonokat. 

A dolgozók, köztük Besze 
István mozdonyvezető, Valyon 
Mátyás kalauz. segédrendőr. 
Ba1"tók János málházó, Bezzegh 

Lajos segédrendőr-parancsnok 
elhatározták, hogy lefülelik a 
tolvajokat. 

Figyelő szolgálatot rends--. 
sitettek és rövid időn belül el• 
fogták a fosztogatókat, akik el
len a rendőrség bűnvádi eljá
rást indított. 
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Nemcsak a sopron iak ügye 
a gyorsabb tranzitforgalom 

Az Ausztria felé irányuló 
export- éa tranz!tforgalom zö
me a GYSEV vonalán, Sop
ronnál lép ki az országbóL A 
jelenlegi forgalom mellett 
nem is csodáljuk, hogy no
vember másodlilt felében 11zin
te megállt a tudomány. Vas
utas nyelven 11zólva Sopron 
bed�t, & az egiész vonalon 
álltak a szerelvények. 

- A soproni duguiá., flá
lunk i., alaposan betette az 
ajtót - panaszolják a győ
riek. 

- U(lfl néz ki, ho(lfl emiatt 
AZ élü� küüntetésü.nk is el
úszik - mondja Iványi Ede 
állomásfőnök, miközben író
asztalából egy köoyv(lOOkét 
vesz elő. 

- Naponta feljegyeztem, 
hány kocsi futott be hozzánlt 
és hány szerelvényt kellett 
feloszlatni Budapest-Gyár és 
Gyór-Sopron között. 

Feloszlatott szerelvények 
A feljegyzés szerint a győ

ri rendezóbe 9 nap alatt 2300 
kocsi futott be. Ebból novem
ber 27-re 332 kocsi jut. Ugyan
ezen a napon Győrszentiván• 
ban 1, Na.gyszentjánoson 2, 
Száron 1, Torbágyon 1, Otte
vényben 1 11.rerelvény került 
feloszlatáo;ra. A GYSEV vo
nalán Kónyban 53, Kapuvá
rott 42. Fertőszentmiklóson 80, 
Pinyén 10, Fertóbozon pedig 
112 kocsi várakozott. 

- Ilyen na(lfl forgawmhoz 
gép és szakasz kell. S ha a 
GYESEV bfr;ia, mi továbbítjuk 
az elegyet. De a soproniak 
nem bírják. Ezért a dugulá• 
sért én nem ;& hibáztatom 
őket. 

Igaza van a gyc5ri állomás
főnöknek. Ilyen tömérdek ko
c:.sit Sopron nem tud fogadni. 

- Ahhoz a teherforgalom
hoz, amely novemberben kö
azöntött ránk kicsi a mi áUo
má.sunk - ezzel :fogad Sop
ron GYSEV-en Kozák Sándor 
helyette.s főnök'., aki egész 
nap a 'Végányok: között jár
kel, hogy intézkedéseivel gyor
sabbá tegye a munkát. 

Együtt indultunk tovább a 
mérlegház :felé. 

- Ez a szerelvény �glJ he• 
te áll itt - nXJtat a csonka 
vágányon álló rövid szerel
vényre. - A kocsilroan a 
Szovjetunió lovakat exportál 
Ausztriátnak. S mivel szom
azédainknál a múlt hetekben 
emelkedett a lóhús ára az 
osztrák cég nem vette át a 
azállítmá.nyt. Inkább fizetik 
vagononként a napi 100 schil· 
ling fekbért. AUítóla.g így job
ban jönnek ki. 

Sokan nem hlszik pedig 

helyettes főnök. Egy-egy sze
relvény gondoa átvizsgálása 
egv órába iS beletelik. Utána a 
;avitásra azoruló kocsikat ki 
kell sorozni és a múhelu elé 
vontatni. 

9 olyan kocsink is van, mely
nek nincs meg a számadása. 

A jövőben is várható nagy 
tranzitforgalom mellett ho
gyan kerülhetik el a sopro
niak a dugulást. 

Elöször: Záhony ne lökés-
19 javítandó kocsi s��rúen. hanem egyenletesen 

kuldJe az elegyet. Ami talán 
De nézzük a példát. A 180- még ennél is lényegbevágóbb 

•. számú szerelvény 52 ko-
, 

sehol ne adjanak fel export� 
cs1val futott be. Ebből 19 ko- árut olyan kocsiba. amely 
csi addig nem léphet ki, míg nen! felel meg a RIV szabá-
ki nem javítják. lyainak. 

No lám, megint 19 . . .  Hát 
csoda, ha bedugulunk ? Az a 
legbosszantóbb - magyarázza 
nagy hévvel -, hogy ezek a 
hibák mind olyanok, amelyek 
nem útközben keletkeznek a 
kocsikon. Ha egy vonóék, vagy 
egy féktuskó útközben elkal
lódik, azt könnyű pótolni, de 
ha a vonóhorog felakasztó 
kapcsa hiányzik, vagy az űt
közötok sérült, már sokkal 
több időt igényel a javítás. 
Nem beszélve arról, hogy 
olyan kocsi is é1·kezik, ame
lyet át kell rakni. Jelenleg. 

Másodszor: Ha erös a for
galom, egy-egy szerelvény át
állítását Sopron Déli pu. is 
elvégezhetné. De ilyen eset
ben Hegyeshalomnál is kilép
tethetnénk néhány szerel
vényt. Kiléplethetnénk azért 
mert amit a legutóbbi nagy 
dugulás következtében valu
tában nyertünk a . .vámon", 
azt Soprontól Budapestig a 
vonalon !eloszlatott szerelvé
nyek forintban elvitték a .,ré
ven". Úgy véljük. helyes len
ne, ha az illetéke, szervek 
alaoosan megvizsgálnák ezt a 
problémát. 

....... 

A Déii Müszaki Kocsiszolgálatnál felkészültek 
a téli fütési idényre 

A Déli-pályaudvaron eddig 
I 
berendezés többi részét dolgo

mostoha körülmények között zóink készítették " kellett a hideg időjárás okozta A vezetékek ]�fektetés ·t az neh�zs�gekkel megküzdeni. aknák építését. a két mo:dony 
�ulonosen nagy i;e�é�sége�kel vágányon kívülre helyez· · t  Járt a vonatok elofutese, mivel éi · 1 • � 
nem volt központi 1 ·rt· t 1 _ .Je -nappal kellet_t vegezm, 

pünk. 
e O u O e e n:ie_rt _mar megkezdodött a füté-

Főnökségünk mint önálló 
si ideny. 

szerv nem régen jött létre. A Az akadályok ellenére no
kezdeti nehézségek mellett az vember végére befejeztük a 
el�fú� problémáját is saját munkát és ezzel elértük, hogy 
eronkbol kellett megoldani. a vonatok előfütését bizto í-

Az igazgatóság 2 mozdonyt tani tudjuk. 
bocsátott rendelkezésünkre. A Négyesi Péter 

.......... 

HARCBAN A TŰZZEL 
A Békéscsaba-Dombóvár 

kötött közlekedő 1607-es szá
mú sebesvonat december 9-én 
Galambo.t é.; Jászszentlá3zló 
között ismeretlen okból ki
gyullaclt. A tűz átterjedt a 
motorra is 

Galsi Fe�enc szentesi motor
vezető két társával, Kékesi 
Rajmunddal és Labádi Imrével 
azonnal a tűz oltásához látott. 
Részt vett a munkában Finta 
Kálmán a szegedi területi bi
zottság munkatársa, Csontos 
József rendőr, La.fka Sándor 
honvéd és két polgári utas is. 

Mire a tűzoltók a helyszínre 
érkeztek, csupán a motor külső 
hűtését kellett elvégezniük. 

Hősies munkával megmentet
ték a motort a pusztulástól. 
Igy ha késve is, ugyanaz a 

motor továbbította a szerel
vényt rendeltetési helyére, sot 
'vissza Békéscsabára is. 

Tótka Károly 

KO.l/JIE.VTÁR ,VÉLKÜL 

Lapunk 20. számában 
,,Oröm és üröm Füzesabony
ban" címmel cikket közöl
tünk, amelyben a laktanya 
vízellátásával is foglalkoz
tunk. 

A cikk nyomán a Vasúti 
Főosztály 6. szakosztálva az 
észrevétel kiviz,;gálására uta
sította a miskolci igazgató.sá
got, melynek jelentése sze
rint a hiányosságot megszün
tették és a laktanya vízellá
tása zavartalan. 

A Debreceni Jármüjavltó TÖBB MINT 2 MILL/tf FDRINTOS M&TAKARÍTÁS 

kitüntetése 
A Hajdú-Bihar megyei Párt

bizottság és az SZMT a párt
kongresszus tiszteletére zászlót 
ajánlott fel a versenyben leg
jobb üzem dolgozóinak. 

A zászlót a Debreceni Jár• 
műjavító dolgozói nyer�k, 
mint akik a közlekedési válla
latok közül az első helyen vé
geztek a megyében. Az átadási 
ünnepségre december 3-án ke
rüll sor. Az üzem dolgozói az 
ünnepségen újabb felajánlást 
tettek, hogy a kongresszusi ver
senyt tovább folytatják hazánk 
felszabadulásának 15. évfordu
lójáig. 

A;- utol/JÓ mohikán . . .  

A Balaton térségében már 
minden állomásra és megálló
helyre bevezették a vtllanyt, 
csak Lesenctomajon nem tör
tént még semmi. Látszólag pe
dig könnyil dolog lenne meg
oldani a feladatot, mert közel 
húzódik a magasfeszültség. 

A villany bevezetése a vilá
gításon kívül népgazdasági ér
dek is, mert a gyöngykavics
bánya üzemét a jelenlegi rob
banómotor helyett villanymo
torral tudnák üzemeltetni. 
Csak egy kis transzformátor 
kellene és az állomási helyisé
gekben, a vágányok között, a 
lakásokban, az üzem területén 
kigyulladna a villany. 

B. K. 

A Sátoraljaújheli,i Pálya
fenntartást Fón/ikaég a novem
ber végi értékelés szerint dere
kasan helytáll a kongresszusi 
versenyben. Fenntartási tervü
ket 100 százalék felett teljesí
tc,tték. Egy hónap alatt az ön
költség csökkentésével 145 565 
forintot takarítottak meg. Az 

anyagtakarékosság messzernen6 
figyelembe vételével december 
l-ig a megtakarításuk 2 053 7ft 
forint. 

Különösen a KlSZ-brigád 
hgjal tűntek ki teljesítmé
nyükkel, akik jogos váromá• 
nyosai a szocialista munkabri
gád kitüntető címnek. • 

--·· 

Továbbra is é lüzem szinten 

Kazincbarcika állomás dolgo
zói november hónapban is túl
teljesítették az élüzem szint 
feltételeit. Lövei Lajos brigád
je dolgozott legjobban, de fi
gyelemre méltó Gáspár Jenő és 
Budai Gyula fiatal szolgálatte
vők munkája is. 

A pálya:fenntartásl dolgozók 
is dicséretes eredményeket ér
nek el. A november havi óra-

tervüket 100 százalékra teljesí
tették. Most vette kezdetét a 
szocialista brigád címért folyó 
verseny, amely újabb eredmé
nyekre jogosít. 

A fútöház dolgozói széntaka
rékossági tervüket 120 száza. 
lékra teljesítették, a mozdony
fe!használqsban 1 1 0  százalékot 
értek eL 

Behán Rózsa 

A pécsi kuJtdrv,róteremben a kongresszus tiszteletére a vasuta.5 
és a virosl bélyeny(IJWk szovjet és magyar bélyegklállitásc ren

deflek 

Mozdony- és motorvezetői kiképzés 
politechnikai oktatással 

Népgazdaságunk gyorsüte
mű fejlődése szükségessé te
szi. hogy az áruk minél gyor
.sabban rendeltetési helyükre 
Jus.sanak. A termelt javak kö
"el 90 százalékát a vasút szál
lítja. Ezeket a nagy feladato
kat csak jó állapotban levő 
vontatóparkkal és jól 'képzett 
mozdony.személyzettel tudjuk 
ellátni. 

A jelenlegi mozdony- és 
motorszemélyzet kiképzési 
rendszerét módosítani kíván
juk. Az eddigi öt-, illetve há
romhónapos zárt tanfolyam 
helyett egyhónapos zárt tan
io1yami és a képesítéslöl füg
gően három-, illetve hathó
napos politechnikai oktatás
ban részesülnek a jövő moz
dony-. illet\·e motorvezetői. 
Ezzel a módszerrel kevesebb 

idót lennének távol családju.k
fol és munkahelyüktől. 

A politechnika! oktatást 
egyelőre az alábbi módszerek
kel kívánjuk bevezetni: 

Mozdonyvezetői kiképzés 

1. Az előírt feltételeknek 
megfelelt lakatos 6 hón.alP()S 
mozdonyja.vitási gyakorlat 
-után az F. 1-ból vizsgát te.sz. 
• 2. 10 h6napig különbözó vo• 
-natdka.t tavá.bbító mozdonuo
·kon fútésí gyakorlaton vesz 
,részt. Eza&i.tt a mozdonyve.ze
tók részére előírt oktatá.son 
is részt vesz. 

nek negyedtk hetében záró• 
vizsgát tesznek, majd hatósá• 
Ili diesel-mozdonyvezeUli vizs• 
gá.ra mennek. 

A tanfo}yam i;zervezése, he• 
lyiség és oktató biztosítása a 
mozdonyvezetői kiképzéshez 
hasonlóan történik. 

* 

A die&elmozdony-parkunk 
növekedése szükségessé teszi 
a gyorsabb ütemű utánpót• 
lást. De ha a jelenlegi rend
szert továbbra is fenntarta• 
nánk, nemhogy csökkente
nénk, hanem növelnénk. a 
mozdonyvezető hiányt. 

:éppen ezért az utánpótlást 
az alábbiak szerint kívánjuk 
biztosítani: 

!gaz, hogy határállomása,nk 
közül Sopron van a legnehe
zebb helyzetben. Mindeneke• 
lőtt azért, mert egyszerre 3 
szerelvénynél nem tudnak 
többet fogadni. Másrészt a 
tranzitszerelvények be- és 'ki
lépésekor egyaránt itt törté
nik az átvétel és átadás. Ezen
kívül a szenet és ércet szálftí
tó kocsikat egyenként mérle
gelni kelL Ezeknek a· felada
toknak az elvégzése, valamint 
a kocsik gondos átvizsgálása 
hosszú ídót vesz igénybe. 

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

• 3. A tüzelési gyakorla;t után 
visszamegy az eredeti .szolgá
lati helyén levő mozdcnyja
vi-6 műhelybe, ahol hetenként 
4 napot dolgozik. és 2 114Q'.)On 
az igazgatóság álúu kijelölt 
helyen elméleti oktatá.sban 
részesül. Az okta.tás fonto• 
sabb szakti7vl/aibó1 (ka.zán, 
gépszerkezet, fékberendezés, 
vontatási szo!Qáiat, kiocstszol• 
gálat, munkavédelem, vonait
vezetói vi.z.,ga &tib.) ,zár6vlu• 
gá.t tesz. 

A műszaki technikumot 
végzett dolgozóknál nem íesz
s..ük kötelezővé a motorveze
�öi vizsga mellett a gózmoz
donyvezetói vizsgát, hanem 
ikiképzésükröl más formában 
gondoskodunk, 

Vasutasok a mezőgazdaságért 

Miközben néhány percig fi
gyeltük a mérlegelést, azt is 
megt.udtuk hogy naponta hat 
50-54 kocsiból álló vonatot 
küldenek két tolóvitl Eben
furtba. 

- Többet i, küldhetnénk, 
h4 kevesebb lenne a javításra 
1.zoruló kocsi ,,- folyta.tia a 

Szabadnapjukal áldozták 
fel a szolnokiak 

A tervek szerint 800 OOO fo
ri ntba került volna a szolnoki 
Petőfi Tsz új istállója. Ennyi 
pénze nem volt a tsz-nek. Az 
istálló mégis elkészült. Elké
szült, mert összefogtak a vá
ros ipari munkásai, és a vas
utasok a Pető!! dolgozó pa
rasztjaival, és megépítették az 
istállót társadalmi munkában. 

végeztek a pálya:fenntartágj és 
a fűtöház dolgozói, akik sza
badnapjuk egy részét áldozták 
fel. hogy erősítsék a munkás
paraszt szövetséget. Az új épü
let átadásán jelen voltak az 
,.építók'' küldöttei is. A fútó
házlól Bozsó András fűtöház
főnök. a pályafenntartástól 
Sárkány Ferenc párttitkár. 

Körösladány a kollekth
gazdálkodás útján 

Kulonosen onzetlen munkát Az áJlomás dolgozói vállalták 
------ -- --- -

Igy � az anyag került pénz· 
1 

Körösladányban jelenleg 9 be, �-n��gy ��O ezer forintba. termelőszövetkezet működik. 

"""" -" -" - -- ----- -------"" · a szövetkezetek patronálását. 
A segítségnyújtás kiterjed a 
szállítási, tervezési és egyéb, a 
fuvaroztatással kapcsolatos út
mutat/isra. 

A község határában a deb
receni talajjavító vállalat a 
mezőgazdasági termelés érde
kében talajjavítást végez. A 
munkálatokhoz közel 1000 va
gon anyag érkezett a kórösla• 
dányi állomásra. 

A mezőgazdasági termeló
szövelikezetek erősödésével, 
feJlödésével a klsállomás for
galma IIZIJlte naponta emel!-:e
dik. Korábban 5o-«I, ma 
400-500 kocsit fogadnak ha· 
vonta. Ez a szám a jövóben bi
zonyára még emelkedni foi, 
hiszen a kbzaég az ősz folya
mán lépett a kollektív gazdái• 
1todía úijáril. 

Ügy,ilcli segítségből 
anyagi haszon 

A pártszervezet kezdemé
nyezésére a gyulai vasutasok 
is részt vesznek a termelOSZÖ
vetkezetek patronálásában. 

Segítségük nem közvetlen 
anyagi természetű, mégis je
lentős, mert közremúködésük
kel nJ1gy összegeket takaríta
nak meg a tsz-ek dolgozói. Ta
valy például a nedves répa
szelettel érkező kocsiknál az 
átlagos költsé;: - kocsi.állás
pénz. fekbér - 22 forint volt. 
Az idén csak 3 forint. Ezenkí
vül a takarmány minősége 
sem romlik. mert gyorsabb a 
kirakás és az elszállitás. 

A vasutasok rendszeresen 
felkeresik a termelőszövetke
zeteket. megbeszélik a fuvaro
zással kapcsolatos tennivaló
kat. Az állomáson nemcsak a 
fuvarlevél-kilill!tásban, hanem 
esetenként a rakodásban is se
gítenek. 

A paJronáláanak mcirl, lát
hatók az eredmén11ei - mon
dotta Márton György állomás-
főnök. - A t()!)ábbt eredmé• 
n11eué11 érdekében aaiiklége,, 
horni mindenki. aki a felada
tot váUaita, 11 tavaaztaJatok 
kama.toztlZtáaával, NorQlllllmci
val, uaktudáa6val tcwébbr4 ta 
,egítae a azoclali{te ma.5gq
dG,cic, /cjlaaU.ét. 

4. Egyhónapoa felügveleti 
utiazá.!. 

5. Egyh6napo1 bentlakásos 
összefoglaló foglalkozfu, elő-
1,iuga é, ezen belül a hat68ági 
vizsga. 

A politechnikai oktatás ke
retén belül a központi tanfo
lyamok 11zervezését az igaz
gatóslig végzi. Az előadók 
az.onosak lesmek az eddigi 
tanfolyamoktatókkal. Az E. 1.  
sz. utasítás oktatását a IV. 
osztály rnozdonycsoport veze
tője végzi. Az előad& ese
tenként bizonyos téma kidol· 
goeására kötelezhetl,k a hall• 
gatókat. 

Mozdonyvezet6k motorvezetóYé 
nló ítképzése 

1. 4 hónapos motornere!M 
otiakorlat az l&Zlllkl Jánnűja• 
vtt6ban, 001711 11G!amelyik 
mocoros ;ftltólukbam. Ezen be• 
UU he1á 11/ 6nd elmé'8tt okta
tás éf 4 6ni IIJl41wf-1«. Az el• 
méleti olctatú olai eüa,já
tttitf,k a �déud, 4 
motor uerkezetétlel, mtlkc5dé
..,el � ,udmvaló
kat. 

Z. l Mnopo,, fel1l1111el41ti 
caaú. 

1. l 116nt&po, c'Jluef,oglal6 
bent.lokáosol ,.,.,,oltlllffl, _,,. 

Technikusok dieselmozdony

,ezetói kiképzése 

1. 12 hÓ714J)08 motorszere-t 
tési gyakorlat az E:sZIJlki Jár-. 
mújavitóban, vagy motoroo. 
gútóhá.zban. Ezen belúl az E. 
�. ú az F. 1. sz. utaaltá& 
megtanulása, amelyért a.1, 

!igazgatóság oktatá.sügyi ewa-. 
dó.ia a felelös. 1 

2. 4 hónapos gépkezelői be-. 
osztás alatt - egyéni tanu-. 
lással, az illetékes oktatótiszta 
felügyelete mellett - a vo-. 
na.tvezetöi vizsga anua,gánaJa 
elsajátítá.sa és abból vtzsgá-1 
.zá.9. 1 

3. Kéthónapas felügyeleti 
ut.a.zá.s, melyen belül heti & 
órás elméleti okta.tás az toaz• 
41atóság á.Zta.l kijelölt helyen• 
l1IZ eddigi cktotók irányltásci1 
.val.. 1 

4. 1 hónapos összefoguuóA 
Ezalatt záróvizsgát tesznokJ 
majd hatósági dieselmozdony
vezet6i vizagára mennek. 

A leírt kiképzési módf!zen 
ma még csak tervezet, Az el
ső polltechntkal kiképziés1"6 
legkorábban 1960 IV. negye
dében kerülhet sor. Addig Is 
kérjük a dolgozókat, hogy a 
tervezettel kapcsolat011 ész.re,. 
vételeiket közöljék a Magya,
Vantaa ,szerkesztőségével, 
vagy a KPM I/1. A. I. alosz
tályával, lehet61eg iráaban. 

.IUlla7 Ferene 
túnérnök, 
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FELHÍVÁS ! Új könyvek 

Hosszúfávfutóink 
gyengén szerepeltek Brüsszelben 

Lenin-Gorkij. Levelek, vissza
emlékezések (Európa) - 133 nap 
(Történelmi képek és arcképek). 
1rt.ik: Horváth József, KékesdJ 
Gyula, Nemes János, Ordas Nán
dor. Dr. Münnich Ferenc elősza
vával). - Csehov Müvet négy kö
tetben (Európa - Andersen: 1\-te
sék és törtfnetek (A Világiroda
lom Klasszikusai) (Európa) -
Kuznyecov: A legenda folytatása 
(Modern Könyvtár) (Európa) 2. ki
ad2s - Washington Irving: Váz• 
latkönyv (Magyar Helikon) -
André Charnson: A csodák kútja 
(Európa) - Ale.'<:andr Blok: Vá
logatott versek (Európa) - Pier
re de Ronsard (Válogatott ·ver
sei (Európa) - Petőfi nyomában 
(Gondolat( Arisztophanész· 
Lüszlszt:raté (Világirodalmi Kis
könyvtár (Európa) - Gerencsér 
Miklós: Egre nytló ablak (Mag
vető) - Kis József: Két. szere• 
lem (Móra) - Tersánszky J. Je
nő: Szerenád. Vadregény 
(Magveló) - Bodó Béla: Káin 
visszatért (Szépirodalmi) - Po
gány Frigyes : Szobrászat és fes
tészet az épitőmfivészetben (Mű
szaki) - Komjáthy Győző: Ali a 
tenger (Szépirodalmi) - Dr. Ba
lázs András: Az agy és érte
lem eredete (Studiom Könyvert) 
(Gondola\) - A tuberkulózis 
(Reflektorfényben) (Minerva). 

Köszönet egy szerény életmentőnek 
Feketén huHámzott a tömeg a pályaudvaron. Ki-be jár

tak a vonatok. Villant a jelző, maga.sra lendült a vonatme
nesztő tárcsa, aztán indult a vonat. A NemzetköZi Vasutas Sportszö

vetség 1959. évi utolsó versenyét 
a hosszút4v1ut6 csapatversenyt de� 
:ember 6-án 'Brüsszelben rendez
ték. A 9'00 méteres tAvon 16 or
szág vasutas versenyzói mérték 
össze tudásukat. A magyar együt
le9 a vú:tnál gyengébb te!Jeslt
ményt nyú,itqU, a 1?, helyen vég
zett. 

A rn·enge szereplésért azonban 
nem marasztalhatjuk el verseny
zöin'ket. Azért nem. mert a két 
nap, két éjszakai utazás és a hat
szorJ átszállás után a verseny nap
Játl érk'!ztek Br11sszelbe, ahol már 
arra sem jutott idejük, hogy né
han;y órát pihenjenek. Ilyen kö-

rillmények után érthető, hogy 
nem sok eséllyel vehették fel a 
küzdelmet azok ellen, akik fris
sen, kipihenten álltak rajthoz. 

A Huszár, Bárkányi, Ferenczi, 
Hollósi, Rusovszki. Valkony és Fe
hér összetételű magyar csapatból 
a békéscsabai Hllszár érte el a 
legjobb eredményt: tizennegyedik• 
nek futott be a célba. 

A versenyt a szovjet csapat 
nyerte. Ezáltal az összesített pont
versenyben is megelőztek bennün
ket. tgy az 1959. eredmények alap
ján egy éVig a szovjet vasutas 
sportolók lesznek az UIC-kupa vé
dó!. 

4 ® 

1. •. r� 

Szerkesztőség 

l'ermészetjáró fotokiállítás 

Természetjáró fotokiállítás 
n:i,llt december 14-én a szak
szervezeti központ klubjában. 
A kiállított képeket a vasutas 
természetjáró szakosztályok 
tagjai készítették. 

A kiállítás december 19-lg te
kinthető meg, naponta 10-19 
óra között. 

MIKOR INTÉZIK EL ? Lakáscsere 

Elcserélném, Budapest VII., 
Szeptember 18-án újítást Bethlen Gábor utca 19. 1. 13. sz. 

nyújtottak be az üres csap- alatti 1 szoba-konyhás lakásomat 
ágycsészék öntésére a Szolno- 1 hasonlóra vidéki városban la!'ó 
ki Járműjavítóban. Néhány I va�utassal. Érdeklődni ebéd utanl 
próbadarab legyártására is sor órakban és este 6 ora után. 
k ··1t Az . . 'tá d é 

- Elcserélném, Budapest, VIlI. eru . UJl s ere m nye- kerületi utcai elsöemeleti nagy-
ként darabonként 1,10 kg méretű •háztariásl áramos, Í szoba 
anyagmegtakarítást lehet elér- komfortos MA V-lakásomat hason
ni, ami évente 50-60 OOO fo- lóra, vagy KIK-lakásra magas té
rintra rúg. r!téssel l Érdeklődni: hétköznap 8-

16 óráig: 318-190 120, vagy 22-75/ 
94. számon. Sipók Jánosné. 

A mozgó vonat után lélekszakadva futott egy kőz-épkorú 
asszony. Ne ugorjon fel! Ne ugorjon fel! - kiáltották tö�t>en 
is. Az asszony rá sem hederített. Ügyetlenkedve - kezeben 
csomagokkal - igyekezett felkapaszkodni a vonatra. A cso
magok is visszahúzták . . . Aztán, mint egy zsák, leesett a 
kőszegély és a sínszál közé, az utolsó kocsi mellé. 

Dermedten, tehetetlenül bámultak az emberek . . •  Az első 
kerékpár elgördült mellett. De azután . . . A pillanat szá
zadrésze is fényévnek tűnt. Reflexmozdu!at lehetett, vaou 
menekülés a baj elől? - az asszany mindle-ét lábát benyúj
totta a közeledő kerék elé. 

A gyengébb idegzetűek elfordultale . .  . De egy köúpter
mettl, kékmunkaruhás ember odaugrott é.s egyetlen mozdu
lattal kirántotta az asszanyt a kerekek alól. 

Felengedett a feszültség . . . ltyenkor furcsán kevered
nek az érzések. A szívetm.arkoló szánalmat, a döbbenet he• 
lyét, a rögtönbírásleodás, a megtcr.lás érzése váltja fel. 

- Megérdemli! Meg kel! büntetni! - hangzott itt is, ott 
is. 

Az asszony halottsápadtan szedegette fel a fö!dról a szét
szórt holmit: cipópa.sztát, mosószappant, elgurult a lmákat, 
meg egy kicsi játéi.·va.sutat. 

- Hány gyereke van? - kérdezték. - Négy! - szipo
gott az asszony és illesztgette vissza a dobozba az apró ri
neleet és a kis vasúti kocsikat. 

A vonat már messze járt, sót el is tűnt, mint a bátor 
életmentő, akinek ezúton mondunk köszönetet. 

- 960 vasutas tekintette meg 
Szegeden a Kormos ég című drá
mát december 18-án. 

- újabb 700 tonna szén megta
karítását vállalták az év végéig 
a miskolci íütőház dolgozói. 

- Október 31•re befejezték éves 
tervüket a Debreceni Epitési Fő
nökség dolgozói. 

- lvf -

- 1700 m!Uló koronát fordltanak 
a személyszállítás korszerűsítésé
re a harmadik ötéves tervben 
Csehszlovákiában. 

- Rövidesen befejezik a hatvani 
kulturház átalakítását. Elórelátha
tólag december végén adják át 
rendeltetésének. 

A. BVSC vívó szakoszWyának legfiatalabb Uirözöl Nagy Arp::i! ed-
2.övel, A december 6-1 házi versenyen megmutatták, hogy alkal-

A kezdeményezésnek azon
ban nincs folytatása. A jóvá
hagyás várat magára. úgy 
gondoljuk, hogy az üzem újí
tási felelősének hathatósabb 
segítséget kellene nyújtania 
ahhoz, hogy az újításra vagy 
így, vagy úgy, de kimondják 
a végső szót. 

- Elcserélném, Budapest, VI., 
Bajza utca 55. IV. 13. sz, alatti társ
bérletemet - 2 nagyméretű szobá
ból, személyzeti szobából, élés
kamrából, közös mellékhelyiségek
ből áll - elcserélném szoba-hallos, 
2 szoba összkom:tortos, esetleg fél
komfortos lakásra. Dévényi István

né. 

- Befejezéshez közeledik Tapol
ca állomás felvételi épületének ta
tarozása. A régi faanyagú beton
tetót ilvegkockákkal helyettesítik. 

- Automata vagonmérleg kezdte 
meg müködését Szeged-Rókus pá• 
lyaudvaron. A hódmezővásárhelyi 
mérleggyár konstrukciója önmü• 
ködóen méri és jegyzi fel a rá
gördüló vagon súlyát. Ezenkívül 
egyéb adatok rögzítésére Is alkal
mas. 

masak a vasutas vtvósport utánpótlásának biztosítására 
(Kovi<l11 Géza felv,1 

- 1960. éves tervükön dolgoz
nak a kongresszus óta a Gazda
sági Vasutak balatonfenyvesi 
üzemfőnökségének dolgozói. Tarr kimagaslott a mezőnyből - Férfi és nói ruhabemutatót 
tartott a szegedi Igazgatóság nóbi
z.ottsága. A bemutatót kultúrmű
sor és tánc követte. 

- 431 600 forint értékQ felaján
lást t.eljesftettelt a kongresszusi 
veraeny során a Szegedi Vas• 
anyagjavitó dolgozói. Kiváló mun
kájáért 24 dolgozó részesült Juta
lomban. 

Az Ifik után a feln6tt vasutas 
birkózók is összemérték tudásuk�t 
a bajnoki ctmért. Az Idei baj
nokság, amelyet a BVSC Szőnyi 
úti blrkózótermében rendeztek 
n1eg, színvonalas küzdelmeket ho
zott. örvendetes meglepetés volt 
például Tarr Gyula :formája. Va
lamennyt mérkőzését kétvállal 
nyerte. 

Eredmények, Lepkesúly: !. 'Fá· 
blán (Szd!nok), 2. Nagy (<:egL!d), 
3, Petneházi (Törekvés), Légsúly: 
1. Völgyi (BVSC), 2. Lendvai (Du
nakeszi), 3. Zöldes! (Törekvési, 
Pehelysúly: 1. Hódos (Debrecen), 

2. Tálas (Dunakeszi), 3. Németh 
(BVSC). Kilnnyfünlly: 1. Ivanovlcs 
(Szolnok), 2. Polyák I. (BVSC), 

2 Tarr (BVSC), 2. Farkas (Szolnok), • 
-. í  L!'

�
'I . ·. 

3. Balla (Cegléd), Váltlisúly: 1. 1 

• 

Y)· , , • -�-
3 •• Gál (Cegléd), Középsúly: 1, Ko-

��-

f/.§ , �•, vacs (Szeged), 2. Biró (Szoln?kl :: K I  SZ ,.:,:-:-.-. :-:-:-:-.-:-· f/�r•·· .•.•· · ·  . . . . . ... . . ...... . . . :-:. . . . . . . . 
t�������J:J:�%�:f���:fü: . -t .Jll8Plp-.-.. tttt:r,.:4.:áz�flt&L,,,:ttfü!::1??'!=?::!·:':'. 

, 
1tlly: 1, Fülöp (BVSC), 2. Vász:n 
(Debrecen), 3. Hóhn (Szeged), 

Csapatban elst5 a BVSC 19, má
sodik Szo,l.rl()k 16, barma<lik a 
DVSC 14 ponttal. 

A tisztasági mozgalomban elsők 
a Szombathelyi Járműjavító fiataljai 

- Záhonyban új vasutaslakások 
épltését kezdték el. Hozzáfogtak 
az üzemi konyha és az étkező 
építéséhez is. 

- Za.menhot emlékestet rende .. 
zett december 15-én a szakszerve
zet debreceni eszperantó köre. 

- 220 145 forint KST-betétet fi
zettek vissza 350 dolgozónak az 
'.eszaki Jármüjav!tóban. A most 
induló befizetési évben a tagok 
száma még nagyobb lesz az eddl
g!né!. 

Szombathelyiek a tömegspodért 
A múlt évi tapasztalatok j arra, hogyan érhetnének el 

alapján, valamint a MA V jobb eredményt a takarékos
üzemi vállalatok fiataljainak sági mozgalomban. 

A o-Zombathelyl területi blzott
sag a tömegsport mozgalom szé
lesítése érdekében november 7-e 
tiszteletére négy sportágban baj
nokságot irt ki. A. részvevők 
előbb háziversenyen találkoztak, 
majd a legjobbak november 
29-én Szombathelyen mérték 
össze tudásukat az Igazgatóság 
legjobb sakkozója, asztal!tenlsze
zóje, nagv és kis tekéz6je cl
mért. A döntllben 60 dolgozó in-
dult. 

Eredmények. Sakk: 1. Bllld J6-
7Sef (Járműjavító), 2. Vágvölgyi 
Ferenc (Jármiljavltó), 3. Flór 

László (Allomás), Ant&lltenlsz: 1. 
Mestre Károly (Szertár), 2. Szabó 
Imre ('Fíltöház), 3. Kutasi István 
, • apolca-állomás). Nagyteke: !, 
A.orján ;József (Jármújavltó), 2. 
Néme... Mih�.y (Tapolca-állomás), 
3. Boda Ferenc ('Fút6ház). Klste
ke: 1. László Sándor (Filtóház), 
2. Kölked! István (Járműjavító), 
3. Stiber József (Járműjavító). 

Az Igazgatóság szolgálati helyei 
közül a legeredményesebb mun
kát a Járműjavítóban végeztek. 
Az üzemben a házlversenyeken 
115 dolgozó vett részt. 

kérésére a KPM 7/D osztálya, A Szolnoki Jármújavító 
a szakszervezet elnöksége és a KISZ-szervezete elhanyagolta 
KISZ Központi Bizottságának a mozgósítást. Azt nem lehet 
szervezési osztálya 1959. már- mondani hogy az üzem fiatal
cius l-től szeptember 31-ig jai semdiit sem tettek a moz
tlsztasági versenyt kezdemé- galom érdekében. Munkájuk
nyezett a nyolc járműjavító, a ró! azonban nem tudtak szá
vasanyagjavító és a gyöngyösi mot adni. 
Kitérőgyártó ÜV. fiataljai ré- Az első helyen végzett 
szére. Szombathelyi Jármújavító 

Legjobb eredmények a mögött a következőképpen 
Szombathelyi Járműjavítóban alakult a sorrend. 2. Eszaki Jj, . 

Befejeződött a szakszervezeti 
labdarúgó-bajnokság 

születtek. Jó szervezéssel nem- 3• 1?1;breceni Jj, 4. Vasanyag- A debreceni vasutasok nemcsak a szakvonall ;,,unkában állják meg 
csak az Ifiket, hanem az idő- 1avito ÜV, S. Landler Jj, 6. 

, 
helyüket, hanem a társadalmi munkából Is kiveszik a részüket. 

sebb dolgozókat, a párt a Dunakeszi Jj, 7. Gyöngyösi � _ szakszervezeti bizottság kezdeményezésére mintegy ?OOO forint 
szakszervezet és az üzem ve- Kitérőgyár, 8. Széleesfehérvári ertekű társadalmi munkát végeztek a Timár utcai napközi otthon 
zetőit is bevonták a munkába. Jj, 9. Miskolci Jj. A Szolnoki 

udvarán. (Kiss Janos felv.) 

S az eredmény? A szombat- Járműjavító fiataljainak mun- �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
helyiek elsö helyen végeztek káját nem tudta értékelni a 

Állomásunk fejlődésének első lépése 11 szolgálati hely labdarúgó-csa
pata küzdött Budapesten a sport
osztály által kiirt egyfordulós 
szakszervezeti bajnokságban. A 
táblázat élén érdekesen alakult a 
sorrend. A tavalyi bajnok, Gép
telep a harmadik helyen, a Fő
osztály csapata, amely éveken 
kere$ztül biztosan nyerte a baj
nokságot, az ötödik helyen vég
zett. EZúttal a BVKH csapata 
szerezte meg a bajnoki címet a 
Tlsztképzó előtt. 

A bajnokság végeredménye: 
1. BVKH 12 10 1 1 38:15 
2. Tiszt. Int, 12 9 2 1 42 :9 
3. Bp. Gépt. 12 6 4 2 39:16 
4. Kel. BB'FF 12 6 4 2 U:35 
5. Vas. 'F6o. 12 7 1 4 41 :27 
6. Bp. Nyug. 12 6 3 3 7: 7 
7 . .:Sz. JJ. 12 6 l 5 38:16 
8. Vasanyagj, 12 5 2 5 25:22 
9. H!dép. F. 12 4 2 6 21 :32 

10. Magép. 12 2 4 6 16:23 
11. Ferencv. 12 1 2 9 8:20 
12. Rákos 12 2 - 10 13 :50 
13. Landler J. 12 1 - 11 13 :67 

a tisztasági versenyben és bizottság. 
21 megérdemelten nyerték el a A szakszervezet vándorzász• 
�� szakszervezet elnökségének laját és a 10 OOO forintos ju-
16 vándorzászlaját és a vele járó talmat a szombathelyiek nyer
!: pénzjutalmat. ték, a második helyezett 6000, 

13 Szólni kell a versenyben a harmadik 4000 forintot ka-
12 részvevö többi üzem fiataljai- pott. A lV. V. és VI. helyezést 
10 ró! is. Sokáig úgy nézett ki elért üzemek fiataljait dicsérő 
: hogy az Eszaki végez az első oklevélben részesítették. 

megérkeztek, máris azt láthat
juk, hogy 4,9 percról 4,2 percre 
c�ökkent az egy kocsira eső to
latási idő. 

4 helyen. A vállalat vezetői, s a . A vándorzászlót és a pénz-
2 mozgalmi szervek is bíztak az Jutalmat november 8-án ünne-

................................................. _ .................................................................................................. "' ifjúság erejében és szervezett- oélyes külsőségek között ad-
ségében. A szombathelyieket tá,k át a Swmba.füelyi Jármú

Régi vágya teljesült a pécsi 
állomás dolgozóinak, amikor a 
viharvert gőzmozdonyok he
lyett diesel tolatómozdonyokat 
kaptak. Eltekintve az első napi 
próbálgatásoktól, sokkal élén
kebb a mozgás, hiszen egy vo
nat szétrendezése az eddigi 40 
-50 perc helyett 10-15 perc 
alatt megtörténik . 

Dolgozóink pár �-ap alatt 
megbarátkoztak az UJ segítő
társakkal s azt szeretnék, ha 
rnielőbb követné azokat leg
alább a harmadik. 

A HIVATALOS LAPBOL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vez:eti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

52. számból: 130 064/1959, I/2. B. 
Munkaid6csökkentés bevezetése 
egyes egészségre ártalmas mun
katerületeken c!mú 119 514/1959. 

1•2. B. számú rendelet módosítá
sa. 

A kongresszusi verseny ered
ményei. 

53, számból: 128 874/1959. I/2. B. 
A forduló- és utazószolgálatot 
te1Jesit6 dolgozók éV! rendes szac 

badsága. 
131 039/1959. I/2. B. A folyamatos 

munkaviszony alapján járó pót• 
szabadság mértékének kiszámítá
sa az 1960. évre vonatkozóan, 

MAGYAR VASUTAS 

Felelös szerkeszö· Gulvés rán'1S 
'Felelős kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztösé!? Budaoest VI .. 
Benczur u 41. 

rerteszt:i: a Néoszava Lclokhdt 
Vállalat. 

SUd'1pest vn.. Rákóczl út 54 
$zlkra Lapnyom:la 

A szerkesztőség üieni 

Baláu József, Szeged: Versét 
alkalom adtán közll!Jük. 

Papp ;József, Budapest, Szent
gáli Istvlin, Gyöngyös. Levélben 
válaszolunk. 

Nagy Elemér, Fegyernek; Serény 
Béla,. Dévaványa; Farkas József, 
Csoma-Szabadi; Nagy Sándor, Bu
dapest: Levelüket, panaszukat to
vábbítottuk. 

Fabók János, Miskolc; Mikl6s 
Béla, Pásztó; Surmann Imre, Bu
dapest; Takács László, Kál-Kápol
na; Tótka Károly, Szeged; Szend• 
rei József, Sze}red; Behán Rózsa, 
Kaz.lncbarclka; Németh lm.re, Sá· 
toralja1'.í:Jhely; Fekete László, Mis
kolc; Orgován László, Debrecen; 
Anka Béla, Budapest; Vámal 
LAszló, Pécs; Hontvári József, Bu
dapest; Letti Ferenc, Pécs; Szabó 
Tibor, Budapest; Szlládl Sándor, 
Szeged; Szabó Lajos, Gyöngyös; 
Négyesi Péter, Budapest; Bognár 
Károly, Tapolca; Elek László, 
Szombathely; Simon László, Buda
pest; Kőszegi Lajos, Taktaharkány. 
Levelüket, tudósításukat felhasz
náljuk. 

azonban nem sikerült megelőz- javító fiataljainak. 
Ha a tíz nap eredményeit 

vizsgáljuk, amióta a gépek 
Leiti Ferenc 

Pécs 
niük. 

A Landler _JáT_1!1újavító 
KISZ-szervezete 1s Jo ered
ményeket ért el, de a szervezet 
erejével nincs arányban a 
végzett munka. A Landlerban 
a versenynek csak gazdasági 
szempontból tulajdonítottak 
jelentőséget. A felvilágosító 
munkáról megfeledkeztek. 
Csupán arra törekedtek, hogy 
jutalomban részesüljenek. 

A Dunakeszi Jármtljavít6-
ban a múlt évhez viszonyítva 
nagyot léptek előre, de még 
ígv sem sikerült elérniük azt a 
szintet. amely az i.izem kapa
citásával. a fiatal dolgozók 
%ámával arányos. 

Ugyanezt lehet mondani a 
,>pl,receni és a szélcesfehér-
1,riri ,iárműjavítóról is. 

Mislco!con és a Gvönauösi 
?(itérőgt1árban a múlt évhez 
viszonyítva javult a helyzet. 
de nem sok gondot fordítottak 

- Pista! Hát f.gy vigyázol a borra? 
- Nagyobb biztonságban lesz az ha külön 

féken utazuwk. 
(Pusztai Pál rajzai.) 

- Itt már égnek a karácsonyi gyertyá'k? 
- A gyertyák val.óban karácsonyiak, d l  

csupán azért égnek, mert sötét van a ko• 
csikban. 
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