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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
Írta : Szabó Anta l ,  a szakszervezet e l nöke 

U
- j esztendő kezdődi k. új lentő 1955 október havi szál

tervekkel, uJ sikerekre lítási eredményt. 
jogosító remények'.,el. Minden 

E melkedett a vonatok és a új feladathoz erősebb elhatá- teherkocsik átlagos ter-rozással, nagyobb tettrekész- helése. Csökkent a kocsifors_é_ggel, jobb�taka:ással k;z;; duló-idő, kevesebb mozdonyt o�nk. És e� igy ;an :e�dJen. kellett szolgálatba állítani. őrSiker csak ugy v:3rhato_ Joven- vendetesen csök'rnnt az idegen dö munkálk�dasunlttol, . . ha kocsik tartózkodási ideje. A clya� szándekkal kezdunk legfontosabb tényezők javuláhozza, �o� J_?bban fogu�_k sa azt . mutatja, hogy sikerült clo1goz_n1:. suer�sebb Ie_s; te, e-

, 
elérnünk, hogy a legnagyobb :kenysegunk, mmt eddi., �olt. erőt a gazdaságosságot befo-

Az ü nne�, az �vfordul� egy- Iyásoló célkitűzések teljesítében a szamvetés napJa is. sére fordítsuk. Bár még nem 1'1inden új feladat megszabása látott napvilágot a vasút 1957. idején helyes számotvetni a évi tervének teljesítéséről szóközelmúlt eredmén,veivel, h!- ló jelentés. biztosak vagyunk báival, levonni a kov�tke�tete- abban. hogy az évi tervet telEeket o�y:'_n --elhala1:ozassal. jesítettült. Dolgozóink becsühogy ami JO volt. tovabbv,sz- Ietes helytállása hivatásszere-11zük, a helytelent kijavítjuk. tete újabb diadált aratott. 
1 Ha az 1957-es esztendőt vizs- E:s ez biztató jelen�ég az 
gáljuk, megállapíthatjuk, hogy előttünk  á!ló 1958-as év sík.e· 
a kezdet nem volt valami re- res kezdésére és még sikere
mén.ytkeltő. Az ellenforrada- sebb befejezésére. 
lom hatása nagyban érződött a A vasútnak 1958-ban a népvasúton is. A mun_kanél�ül!- gazdasá:?: árutonnakilométerEóg réme, a holnaptol valo fe- ben kifejezett szállítási 1gelelem so'0akat foglalkoztatott nyének 84 százalékát kell kiannak ellenére, hogy egyre na- elégítenie. Ez azt jelenti, hog) (!'yobb mennyiségű volt a szál- 1957-hez képest az árutonna J-ításra felkínált áru. A fegy- menn ·isége 4.9 százalékkal. az ,·eresen levert ellenforrada- iírutonna', iloméler teljesítlom eszmei kihatása még ér- mény pedig 4 százalékkal lesz 2'.ódött az emberekben. Az maaasabb. Infláció veszélye még olt le- " 
begett a mindennapi gondok 

A 
nagyobb feladatok meg

között. Nap mint 11ap .1elent- követeli:,. hogy az edd.igi
keztek új csoportok. újabb kö- nél fokozottabb felelősséggel 
vete1ések',el. párosuljon a szakszervezet em-

Az a tény, hog,• a múllbar berről rnló gondoskodása és a 
nem egyszer a bürokratikw, termelést segítő teendője. 
,·ers�yszervezés, a számok őszintén meg kell mondanunk. 
hajhászása. egyesek érdemte- hogy vérmes reményeket a 
len hl. tatása a szocialista ver- müsza!<.i-gazdasági fejlesztést 
i;cnymozgalomban éppen el- ilktően 1958-ban sem támaszt
lenkező hat!st váltott ki, minl halunk. De bízunk vasiltas dal
a tulajdonképpeni cél volt. gozóin!c helytállni akarásában. 
e�y időre pangásra kárhoztat- lelkiism�retében, mert akarat
ta a termelés emelését segítő eröi•el, hivatásszeretettel sok 
,·ersenymozgalmat. Pedig az minde,it pótolni tudun,. 
előrehaladásnak egyetlen reá- Minden törekvésünk arra 
lis útja volt a többtermelés. irányul, hogy a dolgozók ja
Vasutas vonatkozásban a gyor- vaslatai, melyek a jobb. gaz-
1Sabb. gazdaságosabb szállítás. daságosabb szállítást vannak 

hivatva segíteni, a lehetőség-

hez mérten mielőbb' megvaló
suljanak. 

A versenyszervezésnél. az 
önkéntes felajánlások feltét
len helyeslése mellett minden 
törekvésünk legven az, hogy 
a vállalások elsősorban .a gaz
daságosságra, az önköJt ,ég
csök',entésre irányuljanak. 
Ahhoz, hogy megnövekedett 
feladatainkat a jövő esztendő
ben is teljesíteni tudjuk, fel
tétlenül font06, hogy már az 
év első napjától a külső vál
lalatokkal összehangolva a 
munkát, elkerüljük a hóvégi 
és az évvégi hajrát. 

F.:lőrP.haladásunk egyik rú
gója a ma még nehézkesen 
s-zélesedő újító-mozgalom fej
lesztése. Minden dolgo7..ó a sa
ját munkahelyén merjen é� 
akarjon újat -alkotni. 

1957, évi eredményeink ke
�erű tapasztalatot szolgáltató 
szépséghibája volt a megnöve
kedett számú baleset. amely
nek le!!főbb indítóoka a mun
kafegyelem lazasága, az ellen
őrzés elmulasztása. az utasi
tások be nem tartása volt. 
Legyen az új esztendőben 
egytik legfőbb jelszavunk a 
balesetmentes sZállítás. Ennek 
eléréséhez adva van az út A 
becsületes dolgozók ne tűrjék 
a fegyelemsértéseket, a veze
tők ne mulasszá ·, el a kötele
ző ellenőrzéseket. legyen vas• 
törvény végre a vasúton az 
utasítás szerinti munka, 

C
sak nagy von.alakban vá

zoltuk a tennivalókat és 
a hiányosságok kiküszöbölésé
nek útját. Bízunk vasutas dol
gozóinkban, hogy mint eddig. 
minden évben. 1958-ban is de
rekasan helytállnak éjjel-nap
pal, ünnep- és vasárnap, eső
ben, fagyban a népgazdaság 
számu',ra kijelölt őrhelyén. 
Ebben a reményben kívánunk 
minden vasuta� dol!!ozónak 
eröt és egészséget : békés. bol
dog, eredményekben gazda
gabb új esztendőt! 

1958. JANUÁR 1. Gépcsere. 

A szakszervezet központi vezetőség.ének 

november 1 5 - i  határozata 
A szakszervezet központi ,·e-

Zelösé'ge november 13-i ülésén 
tárgyalta á Yasűt 1958. évi te1•,·é,
nek végrehajtásából a szakszer
vezetet érintö teendökeL Az ülé
sen hozott hatúro:z.atot az al.1b
biakb;:in kivonatosan lsmertetJilk: 

A ,·�1.Hl li:üzlekedésnek ltl58-
ban a népgazdaság szállltásl igé• 
nvének S.i százalékát kell lebo
nYolít-an L A ,·asú.t jelentőségét 
emeli az a tény is, hogf a szál
litási feladatol..: ellátásán kfvül 
számottevö ipa.rí. építöipart és 
egyéb tevékenységet is . v�gez. 
EzenldvOl mint rogyaszto is te
kintélyes helyet roglal el a nép· 
gazdaság egészében. 

A személy- é6 áruszállításban 
- amely a vasút fö feladatát ké
pezi - 1 958-bun jelentős emel· 
ketlés Yúrható. Az árutonna 

hanem a jobb utazási reltételeket 
i� biztosftani kell. A gautasagos• 
ság érdekében a tehervonatok iil
lagos terhelését 0, 1 százalékl,.il 
m.agasabbM kell tervezni. 

A népgazdasúg szempontjábúl 
különösen rontos a vontatási szén 
gnzdaságos relhasznA.\ása. A 
I\IAV, mint a népgazdaság legna
gyobb szén(ogyasz1ója, jelentősen 
1·észt vehet a széqtakarékosság-1 
mozg,�lom megszeryezésében. �on
tos gazdasági mutató a kocs1fo1·
duló idö abból a szempontból, 
ho� a jelenilegi JármüparkunkkAl 
a Szállitási igényeket klelégfthes
sűk. A csúcshavi kocsiforduló 
idöt 1958-ban 3,:; napra kell 
csökkenteni. Tovübbra is fontos 
reladatunk.at képezi az önköltség 
csökkentése. 

mennyiség 4.9 százalékkal emel· Beruházásokra és telújltásokra 
kedU< az elmúlt évhez viszonyít- nem álJ rendell<ezésünkre min
va. A teherkocsik átla_.,os terhe• den lgenyt kielégllö összeg. Az 
tését 1 -1,83 tonnára kell emelni. ellenforradalmi  károk ne�teszt½
Az áruszálUtásJ tervben az álla- lehetövé. hogy megretelö számu 
gos -=:zállítási távolságot az 1957. új mozdony, kocsi, és egyéb_ be
é,i �-á1·ható 135,2 kilo":1éter1·öt r.ende�s l��ril.lJön bcálU�asra. 
13..t.,l kilométerre kell mersékel- Ezf'rt 1s szukseges a bec�uletes 
ni. A szcmélyszál1lítási menetrend 

I 
vasuta�k odaadó munkáJa �z 

összeállflásánái nemcsal< maga- 1 958. ev:1 tervfeladatok megYalo
sabb uLasszámmal kell számOlnl, sítáBához. 

Szakszervez eti feladatok 
Mozgósítás: személyi példamutatással já

ru!jana'k hozzá. 
a) Segít.sé'k a jól beváit mun

Jcamódszere k elterjesztését, 
különösen a személy- és áru
szállítás érdekében. 

b) Hasznosítsá:k a verseny

fegyelmezetlenségek megszún◄ 

jenek 
A termelésre mozgósítás 

mellett nem szabad elfeled• 
kezni a vasutas dolgozók kul• 
turális és szociális igényeine1' 
kielégítéséről sem, A sza'kszer. 
vezeti apparátusook minden 
ténykedését arra •kell irányíta• 
nia, hogy dolgozóink élet- és 
munkakörüLményei fokozato
san javu!ja1U1.'k. 

1. Fokozatosan fel kell szá• 
molni a nagyfokú tú!órázta
tást. 

2. A Munka Törvén!/könyvé„ 
ben és a rendeleteikben bizto
sított juttatásokat maradék• 
talanul és idóben biztosítsá1' 
a dolgozóknak. 

3. A mun'ka folyatmatos• 
ságának és a balesetek meg„ 

elózésének érde!kében a ha-!Ji 
üzem.szemléken feitárt hiányos
ságdkat meg kell szüntetni. 
Ezek végrehajtását az üzemi 
bizottság ellenőrizze, 

A tervteljesltés, a dolgozókról 
való fokozottabb gondoskodás ér
dekében az elnökségnek mint 
irányitó szervneh7 Is minden in• 
tézkedést meg l,el-l tennie. A te• 
rületi bizottsá,gok. valamint az 
üzemi bizottságok feladata a ha
tí11•ozatban Ieszögezettek erűsf„ 
tése. 

1. A szak.szervezeti aktiválk
nak fó feladatuk, hogy az 1958. 
évi terv felbontásában részt 
vegyenek és ismerjek meg a 
tervfe!adatokat. Központi 
teendőként kezeljek, hogy min
den vasutas dolgozó az 1958. 
évi ten•bő! a. reá háruló részt 

mozgalom jó tapasztalatait. A tervleljesflés megköveteli a 
Segítsék a bevált versenyfor- közös jó munkát. Ezért terüle<i 

m.egismerje. máik szélesítését. �!ei�,�::�e�
i
!��rt�:��

k

Job
a
barf'

á
:;: 2. A feladatok megismerésé- , • , gyék !(lénybe. rnzzék szorosabt„ ,iek legmegfelelőbb form.ája a 2· A dolgozoll munkajanak ,·a a kapcsolatot a g'azu.aságl ,e-termelési tanácskozás, ahol megkönnyítése, valamint a zetökkel. 

részleteiben !kell ismertetni  a termelés emelése érdekében A kl\zpo,Jll Yezetéi!'ég elv,,rJa 
dolgozókkal a tervfeladdtot, a segítsék az újítómozgalmat. " szakszervezet minden tagjától, 
szúk keresztmetsz.etelket és Népszerilsí.tsék a legjobb újító- :��ié\i�é,:!,épgt�f„t-

''iJ�n
ter� si�:;�; kémi ezek megoldásához a ka és újításaikat. Szervezze- J 9,58. évi tervének teljesitését elődolgozóik segítségét. nek tapasztalatcseréket. Üzemi I se<!írsc és tegyen meg mindent 

3. üzemi bizottságdk, bizal- bizottságdJc, biza!mia!k és akti- n'1nak érdekében. hogy hárvm• 
miak, aktívák Jó fel.adatát kell visták segítsenek a szwk éves tervünl< el.sö éve sike1Tel 
hogy qcépezze a mozgó•ítás a kirresztmetszetek feltárásában záruljon. 
tervteljesítésre. Politikai fel- és megszüntetésében. _ * _ világosító munkával !kell m.eg- 3. Segítsek a szalomai okta-
mutatni az 1958. évi t�rv tel- tás minőségének emelését. 
jesítésének fontosságát, Mozgósítsák a do!gozakat az 

Termelés: oktatásokon 1.•aló részvételre, 
1 . A terv teljesítéséhez, az utasitás s�·rinti munkára. 

illetve túlteljesítéséhez az 4. Felvilágosító és neveló-
I üzemi bizottság tagjai, a biza!-

I 
munkával el !kell érni, hogy a 

miak és wktívák elsősorban munkát sok esetben gátló 

Az ellenőrz-és 

új módszere 

P ártunk és kormányzatunk 
a jogos kérése'.mek helyt 

adva, fokozatosan megkezdte a 
\·asutasok bérének rendezését 
is. Hamarosan rájöttünk, hogy 
a jogos bérkorrekció végre
hajtása sem lehetséges anél
k ül, hogy rendet ne tereml
eünk a termelés frontján. Töb
bet kapni csak úg}r lehetsége•. 
ha mi is többet adunk. Ennek 
felismerése és elsősorban a 
dolgozók kezdeményezése szin
te késztette a vezető szet-ve
ket. hogy a tömege-aen jelent
kező versenyfelajánlásoknak 
adjanak megfelelő keretet. 
Előbb a rákos-rendezőiek fel
hívása, majd a vasuta,napi 
versenyek b;zonyították, hogy 
dolgozóinkban ég a verseny
:kedv, hogy helyesen látják 
azo·,at a ténre7..őket. amelyek 
teljesítése elősegíti a gazdasá
gosabb s7..állítást. S az ererl
n,ény nem maradt el. Elsó Jé!
éL-i te„vü.nket túltelje;;ítettük. 
,ninden szállításra felkínált 
árut elszállitottunk. 

December 24-én mutatták be 
a rádió és a sajtó .képviseloi
nek a Dunakeszi Járómüjaví
tóban készített új ma,gyax sze
mélykocsi prototípusát: a Bah
kocsit. Az Allamvasutak 
képviseletében Tölgyes La,;ios 
elvtárs, a gépészeti szakosztrály 
vezetője jelent meg és mutatta 
be a nagyszerú alkotást. 

Másodosztályú a kocsi. de 
teljes joggal ráírhatnák az 
1-est is. Az első meglepetés: 
nemcsak a kocsi két végén 
van feljáró és előtér. hanem a 
közepén is. Egy-egy oldalon 
négy ajtón át közlekedhet az 

utazóközönség, gyornabbá válik 
az utascsere. A kocsi közép
folyosós, 80 ülőhelyes. A belső 
berendezést a rövidebb ideig  
tartó helyiforgalmú uta21á;; kö
,·etelménY.einek megfelelően 
alakították ki a tervezők. 01-

A Miskolci Igazgatóság ke-ö 
reskedelmi osztálya 1957-ben 
új módszerű ellenőrzést veze
tett be. A nagyobb állomások _____ B_e_m_u-ta-t-tá_k_és_m_e_g_k_e_zd_i_k_a_B_ah---k-oc-s-ik_s_o_ro_z_a_t�-á-rt_á_s-át----�l��§§§E 

dalanként kettős pál10.lyokat ra. a dolgozók szaktudásánaJc 
'.'�?ezve, a távo� �utób;is�- hiá.TJyosságaira a munkafegye
�'':"ekre emlékeztető m:-ibor !em. a gazdaságosság. az áru. 

A rádió szpíkere, Varga Pál 
elvtárs, elragadtatással szem
h�lte az E-kocsik kiszorítását 
sietletó új személykocsit. Az 
Esti Krónika részére adott rá
dióinterjú .;orán Tölgyes elv. 
társ nyiJ.atkozatát bevezetendő. 
meg is jegyezte : Ez a kocsi a 
MAV karácsonyi ajándéka az 
utazóközönségnek. Becsiiljük 
meg, vigyázzunk rá! 

Milyen is ez a karácson,·! 
ajándék? A Cak isme:·t és jól 
bevált típu91t fejlesztette to
vább Füzeséri Béla MA V fő
mérnök és kollektívája. Meg
született az új helyiforgalmi, a 

pei·emvárosi utasforgalom le
bonyolítására allrnlmas korsze
rű, a hasonló svájci kocsikkal 
versenyképes. sőt sok tekintet
ben különb szem-élykocsink. 

- Beh szép ez a Bah-kocsi! 
- mondogatták az emberek. -

ulohelyeket kapott a kocs1. A . · , . . hosszfal mentén könnyüférn vedele_m, a rend es t�ta:"":· 
poggyásztartó van, amely vé- ,·alammt a munka v1telené1 
gigvonul az ablakok'. felett. A előforduló lazaságokra. A ta
kocsi két végén WC, kalauz- pas�taltakat a párt- és szak
fülke és egy gép nyert eThe- szervezeti vezetők ielenlétében 
lyezést, amely a kocsiban vé- megbeszéltük az á)lomás vezegighúzódó légcsatorna szűrt le- tőivel. A hibákra felhívtuk a vegőjét hajtja be. Télen a szel- III. és IV. osztály vezetőinek lőzó levegőt gözzel. illetve vil- figyelmét is. lannyal előfűtik. A kocsiban 
jól érvényesül a Szeles-féle vil- A hiányossá<:(okért csak ki
lanyvilág!tás. amely nemcsak rívó esetekben alkalmaztunk 
30 százalékkal nagyobb fén)'I Celelósségrevonást. de meg-

. ad, de jó elhelyezése révén le- szabtuk a me_gszüntet,és határ- · 
hetővé válik a szemronbás nél- idejét. Két-három hónap múl
küli olvasás is. ,·a újabb vizs)a(ála1ot tartot. 

A peremvárasi forgalom le- tunk. s az akkor talált hibák
bonyolítására készített prototí- ért már meg-örtént a felelős
pus megnyerte a műszaki em- ségr:?vonás. 
berek tetszooét, de ez persze A jó eredmény elsősorban nem elég. A kocsit több vona- annak tudható be. hogy a helon fogják já:,atni - mint azt 

A Nagy 01,tóberi Szocialista 
Forradalom 40. évfordulója 
ti�zteletére indított munkaver
sen bebizonyította. hoii;y a 
vasutasok nem a hangoskodó 
ellenforradalmárckat. hanem 
a párt szavát kö\•etik. A ver
seny időszakában olyan ered
ménye', születtek, amelyek 
példátlanok a ma�ar vasút 
történetében. Októberben a 
va5út 8,9 százalékkal teljesí
tette túl az eddigi csúcsot je-

Szép a külseje. de még szebb 
és praktikusabb a belsej.z. Eb
bál lesz aztá n munkásvonat! 

Az új kocsi belseje. 

Tölgyes elvtárs bejelentette -
s a közönség véleménye és ja. 
rnslata alapján esetleg változ
tatásokat is eszközölnek rajta 
1958-ban 70 Sah-kocsit kap a 
MAV, s ez nem kevesebbet je
lent. mint azt, hoizy közel 200 
E-kocsit kivonhatunk a Iorg,a
lc>mból. 

lyi párt- és szakszervezeti ve. 
zetők is tudtak a hibákról. és 
segítettek azok felszámolásá
ban. Fő törekvésünk. hogy a 
gazdaságosság és az áruvéde• 
lem fontosságát megértessük a 
do'gozókkal. s ezzel e.gyik fon
t05 célk.itúzésünket �ei.ítsük.  

Bakó János 
Miskolci Igazgatóság (MTI, Papp Jenő felv.) 

SIKEREKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDrES OLVASÓNKNAK ! 



, MAGYAR VASUTAS 

Követeljük meg az utasítás szerinti munkát 
�tóbb, a balesetek meg

elö7.ését tárgyaló megbes7.élé-
1ek során, a vontatási szala;:rol
Plat biztarusági metbízottai 
&Yfiltek össze a szakszervezet 

központjában. Az értekezlet 
elöadója Tö'/,gyes Lajos el�. 
a gépészeti és vontatási szak
asztály vezetője volt. 

pa,reellázni a baleseteknél elő
forduló okokat és ezek tapasz
talatát fegyverként kell hasz
nálni a balesetek meglsrnétló
dése ellen. 

kezhet be baleset, nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy 
em bet-elt sorsáról, emberi éle
tekről van szó, 

Mindezeket a vezetés egye-
Ezután az egyiptomi és liba-

A ha/esetek leggyakoribb előidézői noni tapasztalatairól számolt dül képtelen megoldani. A bal- be, éles és tanulságos tUköz,ké-
Benéde elején utalt ar.ra, 

hogy az elmúlt 12 év, de külö
llÖllen az utóbbi 9 e5Z1:endő 
alatt a párt és a k<'l'I'llány ál
landó tanújelét adta annak, 
hogy töródilt a dolgozó ember
rel. :Ez alatt az idó alatt any-
11yi minden t6rtént a do!gO'Z6k 
ádeilébl.n, ame:M()'it a kapita
li=us egy évszázad leforgása 
alatt sem képes felmutatni. 
Azonban minden eroteszíú!6 
ellenére emberek sérülnek 
meg, mert mul.aszt.ások történ
nek, 300--400 órát utaznak dol
p.óink, sokan meg nem felelő 
munkakörülmények között 
dolgoooo.k. Az elle!forradalom 
gazdasági pusztítáisa er&eri fé
kezte , és ma js fékezi előre
haladlá.sunkat s csak távolabbi 
időpontban tudunk fontos in-
1ézk.� végrehajtani. De 
ami els&orban tőlünk fü-i&, 
arról beszélni kell. 

A balesetek 90 százaléka fí
gyelmetlen&égból, az utasítá
sok be nem tartásából ered. A 
ba!Ef!etek száma a vontatásruil 
sajnálatos módon nőtt az utób
bi időben. Szembe kell szállnd 
azzal az úton-útfélen hangozta_ 
tott mondálisal, hogy „ha. be
tartju.lc az u.ta.sltást, megnéz
heti 1l'l4g,á.t a va&út!" Ez hamis 
állít.ás. A szol.!oálatl főnök le
gyen következat.es az utasítás 
iszeraiti munka megkövetelésé. 
ben, akkor ez hatással lesz he-

. • esetek ellen csak a dolgozók-
lyettesére, hatással a muveze- kal együtt lehet sikeresen fel- pet adva a kapitalista állam és 
tőre, 8: reszor� és csopor_tveze... 

l 
venni a harcot. A baleseteket 

a szocializmust építő OTSZá,g 
tökre JS. Tehat: l!artsuk es tar- el lehet kerülni ha tmk 

balesetv-édelméröL Láttuk azo
ta.ssuk b� a2; utasítások':t( fegyelem, techn'ológi!i �lőír:= 

kat az életvíswnyokat - mon,, 
, A másik ilgyelmezteto Jel�- .sok betartása és a vezetés dotta -, amiről mi könnyen 

se,g: az 0�':3tás_ elm�lasztása. megfelelő. A balesetviz.sgála- elfelejtkezünk. & amelyek iól 
Az utas1tást lSffierru, tudni toknak . zt élt kell , ismertek még el<'lttünlk az el-
keE. Ne felejtsük el, hogy ha teniük 

JS e a c segi- múlt rendszerből. Nálunk 
akad egy ember, aki egy lánc-

· nincs csukott ajtó senki előtt. 
nalk a végén megálljt paran- Szabó Antal elvtárs. a szak- Ha p.roblémája VSlll. kopoglas-
c.sol, vagy már ennek a lánc- szervezet elnöke egész.ltette ki son be, ha kell. verjen az asz
nak a körepén figyelmeztet a az elöadó szavait. Egyet kell talra a dolgozó ember védel
baleseti veszélyre_ sok baleset érteni aZZ&J. - mondotta -, mében. De nem szabad elfelel
e!kerU!hetó. Olyan vezetőket hogy a balesetek elhomályosít- tenünk és fel kell a fiatalok 
keresünk akik számon kérik Ják a vasút hatalmas eredmé- előtt eleveníteni, hogy volt idó, 
munkatá�tól az iskolán nyeit. Az öntevékenységre fel- mikor a legnagyobb életbizton• 
tanultakat tétlenül szükség van, de ez sá.got a mind2nnapi ken;yér 

A har�dik tényező, amelY nem, Jelentheti az utasítások megszerzése Jelentette, nem 
elóbb-utóbb balesathez vezet, f�'\Jgását. A balesetek elleni pedig a dolgozó ember védel. 
a ro&sz vezetés. Már az elöbb t�zdelemben f?ntos szerepet me. 
mQlldtam, hogy a következe- ' hogy kapJ°:1 a bal�ek Az értekezleten több hozzá-
t€65ég is a vezetés erénye, a jó ele�, a meg,smétlődes el- . , 
vezetés törvén k tart· lem intézkedés, a balesetek I 

szóló fejtette k1 nézetét, segít-

utasításokat :i! is �tj� megelőzése. Alla!l'ldóan é6 szün- ve ezzel is a balesetek el1en.i 

Márpedig a beta<rtott utasítás- telenül klutatnl kell, hol követ- küzdelmet. 
ból nem lesz baleset. �• -•• 

Eredmény csak egyUffes 
erővel érhető el 

A gya'k01·Lsá.gból lehet levon
ni a törvényszerűséget. A gya
korisági görbe megmutatja, 
hogy mi a legtöbb baleset ki
induló poni!Ja. A vezetéstől 
megkívánjuk, hogy rendszerez.,.. 
ni tudjon, s arra a védekez.ésre 
fektesse a súlyt, ahol a gyako
risági görbe bajt Jelez. Fel kell 

Köszönöm a segítséget 
Tavasszal mindkét gyerme

kem kanyaróban, majd kétszer 
egymásután tüdögyulladásban 
megbetegedett. Leromlott 
egészségük helyreállításához a 
kezelőorvos magaslati levegőt 
ajánlott. Minden bürokráciát 
félretéve a szabadSBJ(heS!Yi 
MAV-üdUlöbe kerültek. 

A beutalás két hétre szólt. 

ápolónókre találtak, hanem 
édesanyáJa,a is az üdülés alatt. 

Fuzák István, 
Budapest, Nyugati-állomás 

·-· 

Életmentő vasutas 

----•---------------------, de amikor látták. hogy ez az 

1 
idő kevés, még hat hétig ott 

Bognár Ká:roly !őv�ó ka
lauz, lapunk levelezője_ decem
ber 3-án az 1111.  számú vona. 
tot ellenórizte K<'lvágóór&
RévfUlöp állomáson. 

Felemelt szülési és halálozási segélyek, 

tizenkét osztályos tagdí jrendszer 
Szak&ervezetl tagjaink Je

lentős rés:iie - más sza'kszer-
9e2'Mek tagjaihoz hasonlóan 
- az osztályos tagdíjrendszer 
fenntartása , mellett . két'te, 
h(€)' a túl széles ,,fizetési ha
tárok" közé néhány fokooatot 
iktassanak be. 

TagdíJ OflZtály 

I. 
IL 

A kérésnek helytadva a 
Szaktanács elnöks(lge 1958. 
Január l-től a tagd!Jfízetési 
osztályokat és a tagd!Jtételeket 
az alábbiak szermt állapította 
meg. Január l-től a vasúton 
is e szerint történik a ta,gdíl-
1izetés, tehát a korrigálás 
csak egyes réte,geket érint. 

Havi fizetés Tacaágl díJ 
- 600 á,-

601- 900 '1.-

taa-tották őket. Töbhsror fel
kerestem az intézet vezetőnő
jét. aki maiolyogva mondotta: 
,,Le(fllen egészen nvu.god.t, in-
1i.en csak egészséges �rmeke
ket en,gedü'IIJe ha.za." Igaza 
volt. 

Könny homályosítja el a sze
memet, amikor ezeket a IKll'o
kat írom, de nem szé�e!lem, 
mert ez a gyermekét féltő 
édesapa könnyei. Két hónapja. 
hogy itthon vannak a gyere, 
kek, de még most is szeretcitel 
emlegetik a gondnok nénit, Te. 
1·i nen-it, Mamikát. 

Most, hOl!Y otthonunkban iS 
megl,&togatták kicsinyeimet. 
ey-özödtem meg igazán arról, 
hogy az ildUlöt.2n nemcsak 

Munkája közben me;tdöb
benten látta. hogy morzdulatlan 
női test fekszik a vonat alatt. 
Intett két férfinak. hogy segít
senek klernelm. 

- Htszen ez B<>ros 1léni! -
ismerte fel az egyik férfi az 
ájult asszonyt. 

t1etrekeltették az idős asz
szonyt, s hazavitték. MIÍiSllap, 
amikor hogyléte felől érdek
lődtek, elmondotta. h� a vo
natról � elött a'kart le
szállni. De ez nem sikerült éli 
a vonat közé esett. 

Bognár Károly tettével mél
tán vívta ki dol�orzótársai el
i6merését. 

Dancs J 6zser 
Tapaka 

1958. janu4r 1. 

···············"""············'"""'·'''''· ....... ' .... . 

Üdvözlet a szak.szervezeti tagolnal 
és aktíváknak ! 

Kedves Elvtársak! 
A szakszervezet K�ponti Vezetősége és Elnöksqe 

eredményekben gazdag, békés munkával teli, boldog úJ- ◄ 
t: évet kíván minden szakszervezdi tagnak és aldivá.na.k. 

1 E Kívánjuk, hogy a.z 1958.as évben a pári vezetésével. 
� közös erővel úgy munkálkodjunk, hogy eredményeink 
:: segítsék a népgazdaság, szocialista vasútunk építésének 
� előreh.a.Ladását, a vasutas dolgozók élei- és munka&örül-
� ményeinek további javulását. 

E 
�az., hogy a jövő esztendőt még eredményesebben, 

► még nagyobb slktt jegyében zárhassuk, a vasutas dolgo
t: zók egyetakarása, szak.szervezeti aktívák és ta«&k eddigi
E nél is jobb, hathatósabb munkássága szükséges. Minden 
► munkánkban a dolgozók segítése, problémáik szemeUltt 

�

► tartása kell, hegy ,·ezéreljen bennünket, ha továbbra. is 
méltók akarunk lenni a dolgowk bl7.almára. 

Biztosra vesszük, hogy elhatárcnásunkban s7.ámítha- : 

f 
tun.k szakszervezeti aktíváink és tagjaink támogatására, : 
hiszen céljaink közösek, és a közös munka az elkövet.ke- : 
zendő esztendőben is meahozza gyümölcsét. � 

� ............. �'-il ......................... �.� ............ 1 

Taskendből hosszú útra in
dult gyapotrosttaJ rakottan egy 
szerelvény, 660 tonna túlsúllyal. 
Az irányvonat négy fővonalon 
keresztül, a több e=r kilomé
teres távolságra esó rendelte
tési állomásra két nappal ko
rábban érkezett a szoká.sosnál. 

* 
tberen örködnek a forgalmn 

biztonsága felett a. Sarkkör 
vasu.tasai. 30 fokos hidegben 
dol,goznak, rendszerefen já.rá.t
nak motorosmozdonyokat a 
szétviha-rban, hóesésben, cson
tigha.tó fa(fllban. S mindezt 
menetrend szerint! pontosság
gal. A szkovorodí vasutasok 
Járnak elől ebben a hÖSi mun
kába-n. 

* 
A napokban ünnepélye.,; ke-

retek között adták át Kljei,ben 
a közlekedésügyi minisztérium 
é6 a vasutas szakszervezet ván
dorzás21.aját a Délnyugati 
Vasúligazgatóságnal,, a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 40. év(ordulój·ának tiszte
letét'e folyt munkaveraeny 
győztesének. 

* 
A szoi:Jet közlekedéstlgyi mi-

ni.tttériuni az alloma&ok átbo
C3átóképességének növelése, 
valamint a villamos. és moto
ros vontatás jobb kihasználása 
végett 850, illetve 1050 méter
ben «!lapította. meg a fogadó
és indító cU!o-má.sok szabvány
hosszát a fővonalakon. 

A közelmúltban Frankfu.Tt 
tim Mainban nemzetközi vasúti 
értekezletet tartottak. A kon
ferencián foglalkoztak a. mun. 
kaidö megrövidítésének és a 
nyugdíja.s vasutasok utazási 
kedvezményének kérdésével. 
A konferencia egyébként állást 
foglalt a diesel- és viLLamo,s.
mozdonyokon alkalmazandó 
személyzet létszámának kér� 
sében is. Kimondotta, hogy két 
főnyi személyzetet kell al.kal• 
mazni. 

·* 
1958. március 15 és áprilb 

15  között az Osztrálc Szaksze-r
vezetek Szövetsége szépművé
szet! kiállítást rendez az oszt
rák dolgozók művészi alkotá• 
satból. 1958-ban megrendezi/e 
a bécsi Künstlerha.usban a III. 
nemzetközi vasutas művészett 
ki.állítást is. amelyet osztrdlc 
1:asutas képzöm.üvészett kiá.l.U
tás előz me,g. 

* 
A szovjet vasutasok Ja,pja. a 

Guook beszámol néhány ame
rikai vasúti technikai újít..isróL 
Az amerikai vasutakon például 
új villamos váltómelegítőt vC't
tek használatba. A ké<\z!lléok 
melegítölerne7.ekt,6l 611 és bár• 
milyen rz3úrtrnányú mechaniz.. 
mushoz !elhasználható. 

*' 

Harry Knight. az e(fllik brit 

III. GOl-1200 

IV. 1201-1400 
10,-
13,- ________ .. _______ _ 

vasutas szakszervezet. az AS
SET főtitkára olyan javaslatot 
t11rjesztett a kO'Mrtány elé. lwqy 
a dolgozók h-eti két és fél shi!
Ung levon1sa ell,nuföen szaba
don haszncí!hns�á.k a vasutakat 
és autóbuszokat. A terv sze
rint az egész lakosságot ellát
nák ipazolványokkal, amellyel 
bárhová utazhatnak. Ily módon 
évenként 300 m.llió font jöve
delem-re tenne szert a vasút, 
nem is szólva a jelJYpénztá.-rc.k 
és jegyvizsgálói áliá.sok meg
szűnését-el összefüggő hatal• 
mas megtakaritá.sról. 

V, 
VI. 

VII. 
VIIL 

IX. 
X. 

XL 
XII, 

Az osztálybesorolás helyes-
l>ítésével egy1dőben felemeltük 
a szülési és halálozási segély-

S z ü l é s i  s e s é l :,  
1--5 év 

1-IL 150 
Ill. 160 
IV. 1'70 
v. 180 

VI. 200 
VII. 220 

VIIl. 2-t0 
IX. 260 
X. 280 

XL 300 
XII. 320 

B a l á. l o z á. s l s e c é l y  
1-5 év 6-10 év 

1-11. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIIL 
IX. 
X. 

XL 
XIL 

250 
260 
2'70 
280 
290 
300 
310 
320 

330 
340 
350 

300 
310 
320 
330 

340 
350 
360 
3'70 
380 
390 
400 

A segélyek kifizetésének fel
tételeit is módosította a Szak
tanács elnöksége: 

1. Szülési és halálozási se
gélyt csak az a szakszervezeti 
tag kaphat, akinek legalább 
egyéves szakszervezeti taasága 
van, tagsági díját a besorolás
nak megfelelően rendszeresen 
fi:zette és nincsen semminemű 
tagdíjelmaradása. Eddig 3 ha
vi hátralék esetén Is kifizet
hető volt a segély. 

1. A családta& el.haláloziá.sa 

1401-1600 15,-
1601-1900 1'7,-
1901-2200 20,-
2201-2600 25,-

letéti könyvtárak a n11ivelódés szolgálatában 
Z601--JOO0 28,-
3001-3600 35,-
3601-4000 38,-
4001- 50,-

összegeket is az alábbi táblá-
zat szerint: 

6-lO év 11-20 év 20 év felett 
1'10 190 220 
180 200 230 
190 210 250 
200 220 2'70 
220 240 290 
240 260 320 
260 280 350 
280 300 380 
300 320 no 

320 340 HO 

340 360 ('10 

11-20 év 20-30 év 30 év felett 

3SO 

360 
3'70 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 

450 
460 
4'70 
480 
490 
500 
510 
520 
530 

540 
550 

550 
560 
5'70 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 

esetén folyósított temetési se
gély 15 éves folyamatos tag
sággal rendelkező szakszerve
zeti tagnál az eddigi 50 szá
zalék helyett 75 százalékra, a 
25 éves folyamatos tagsáe:,gal 
rendelkező tagnál pedig az 
eddigi 50 százalék helyett 100 
százalékra módosul. 

A Keleti Müszaki Kocsiszol
gálatl Főnökség szakszervezeti 
könyvtárában nagy a sUrgés. 
forgás. Egyre-másra jönnek a 
dolgozók, férfiak. nők, hOgy 
könyvet kölcsönözzenek. Most 
az ünnepek előtt különösen 
nagy a forgalom. Nagyon kere
settek az ifjúsági könyvek. 
Persze, december 23-tól egy 
teljes hónapig otthon marad
nak a gyerekek s a tanulás, az 
ismételgetés mellett bizony jól
esik olvasni is. 

Olvasni . .  , Múvelödnt . .  , 
Szórakozni . . • A könyv 
mindezt eg)'Mzerre nyúJija. 

Ezt bizonygatja Károlyi Tibor
né is, aki egyi;zerre öt könyvet 
vételez. NézzUk csak, mi ér
dekli? Murányi: Barikádok fi.a. 
Frantisek Pilár: Bonifác bácsi 
pipája, Ligyin: A nagy folyó ... 
Dudás Dezsőné a 13 éves kis
fiának keresi Winettout és az 
Irókézek fiát. Nincsenek meg, 
de helyettUk örömmel viszi 
Vigh Jánosné könyvtál'os aján
lotta ifjúsági könyveket. 

M:k a negyedik úi kölcsönző 
iratkozik be, mióta itt va
gyunk, Karolytné is visszajön 
és mag,á.val hozza Csapos Jó
z&efnét, aki mikor látja a köny
vek glédáJát, a sok sz.ínes. gyö
nyörű művet, amikoi- körülnéz 
az olvasószobában, kimondja a 
szót: beiratkozom. 

Vtgh Jánosné, amikor e11Y
egy hullám végetér, szívesen 
beszél a konyvek közötti élet
i-öl. Két éve vette át a közel 
5000 kötetes könyvtár vezeté
sét. Jelenleg 460 olvasót tart 
nyilván, de ez a szám naponta 
4-5 fővel szaporodik 

3. Ha a tag halálát üzemi az llszi-téll időszak kUJö-
baleset okozta. a:kkor temetési 

l 
nösen kedvez-0 a.z olvasási 

segélyként a táblázatban fel- kedv felkeltésére. 
tün!etett teljes ��sz� kétsze. A fónök.�ég do!gozóinak .lóré
reset kell folyós1tan1. sze vidékról jár be. Sotan a 

fárasztó utazást ellensúlyozzák 
a vonaton az olvasással Vigh. 
né látja el a szajoli vonalon 
Tápiógyörgyéig 16 szolgálati 
hely letéti könyvtárának irá
nyító- és szervezőmunkáját i& 
A Keleti gócon hat könyvtár 
tartozik hozzá. Nézzük a 
könyvtár forgalmát: október
ben 930, novemberben 1015, 
decemberben 20-ig 1300 köny_ 
vet kölcsönöztek a do!go-zók. 
Örvendetei; dolog. 

A letéti könyvtárak termé
szetesen jóval kisebbek. Pél
dául. Mende állomáson csupán 
36 kötetes könyvtár működi.le. 
De a letéti könyvtárak forgal
ma egyre emelkedik s már 
ebben az évben elérte az 5000 
darabot. Sok gondot fordíta
nak a könyvvéd-elemre. Bekö
ttk a könyvet, sót kül.só borí
tóval Is ellátják. Elérték. ho11y 
a dolgozók vigyáznak a köl
csönvett könyvekre. 

A könyvtárban rend uralko
dik. Katalógus-kartonon tart
ják nyilván a könyveket. Uj 
kötetek várnak besorolásra: De 
Coster Thyl Ulenspiegele, 
Szántó György StradiváriU5a 
és még sok-{;Ok kiváló mú. 
Könyvek, amelyek bizonyítják, 
hogy 

a szakszervezeti üzemi 
könyvtárak a szakszerve
zet nevelőmunkájának ré-

szel, 
A letéti könyvtáraik láncsze
mek ebben a nagyszerit sor
ban. trdemes, kell ve!Uk tö
rődni, fejleszteni. 

A kocsi5zolgálat! főnökség 
szakszervezeti szervéhez tar
tozó könyvtárak 1340 kölcsön
zője gyönyörködik szórakozik. 
tanul, nevelódik. Képzelet.. és 
érzelemvilágukat formálják a 
könyvek. :E:rdemes olvasni :E:r
demes a könyvtárakkaÍ tö
ródni. 

* 

Hét szovjE't vasúti szakértő 
tartózkodik jelenleg An�Jiá
ban. Három hétig tanulmá• 
nyozzák a brit vasúti beren. 
dezéseket. 

* 

A lengyel vasutas szakszer„ 
vezetnek 391 ezer tagja van. 
A lengyel Szaktanácsho,z tar
tozó szakszervezetek tags!Í(;'G 
elér! az ötmillwt. A szervezeti 
dolgozó nők ennek a számnalc 
31 szá.zalékát teszik. 
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Ú J É V  H A J N A LÁ N  

1smer6s 00'11/ e1111komdm. Nem szolgáltu� ml 
el711ü.tt Kecskeméten? 

MENNYEI INDÍTÁS 

Na Je��ék. elfelejtette leadni az elemzést. 
A Földon me;(nt nem tudják meg. mit visz az 

1958-as év. 



1958. janua.r 1. MAGYAR VASUTAS 

K I  
Szinte köz!hellyé vált emle

get.ni, hogy a közlekedésben -
de különösen a vasúti közle
lkedésben lemaradtunk a kül
földiőL Elavultak, fáradtaik a 
gőzmozdonyok. Mi, a villa
moovoniatás úttörői a Szovjet.. 
unió, Franciaország és több 
más állam mögött kullogunk. 
Még kedvezőtlenebb a helyzet 
a diesel-vontatást illetően. De 
most nem is ezt akarjuk 
hánytorgatni. Olyan dolgokról 
akarunk. írni, melyek feltárá
sa előreviszi a közös célt, a 
Dépgawaság, a vasút jó (4lyét. 

Ez történt 
A felszabadulás utáni évek

ben is.meretlen erők - .miln
den bizonnyal jó szándé!kikal -
arra kényszerítették a MAV
ot, !hogy 14 qb Bo-Co - más 
szóval V. 56. rendszerű vii. 
lanymozdonvt vásároljon meg 
a Klement Gotitwald budapes... 
ti mozdonygyártóL MaJil!l a 
vásár jó tipp volt, hiszen szük
ség volt és szükség van a vil
lamosmozdonyra. De nagyon 
:rossz volt és rossz is az, ami 
a megegyezést követte. 

A MAV illef.ékes szakJkörei 
- annak tudatában, 'hogy a 
V. 55. típusú gépek különle
ges konstrukciójáit és újszerű
ségét még nem ismeri•k, de 
azért is, mert Jól tudtáll<, !hogy 
adott esetben speciális alkat
részek :n,e,m állnak rendelke
zésre - idegenkedtek az üz
lettől. l:Iogy az a,ggályoskodó
kat megnyugtassák, a K. G. 
gyár olyan ígéretet tett, hogy 
1956. május lh6 1-to7. elvégzi; a 
gépeken az esetLeges javítálSo. 
ilmt és ka,rbantartásokat. 

Valamikor 1954-ben me.rkez_ 
dódött a mozdonyok átadása. 
Az első keitő - úgy mondják 
kísérleti darab - ilyen és 
olyan „betegséggel" az átadás 
óta a mozdonysz.ínben. fekszik. 
A namiad1Jlrot, negyediJket és 
a többit, egészen a tizenegye
diki,g folyamatooan adták át a 
MAV·nak. A MAV folyamato
san fizetett. 

De nem volt oktalan egye
isek a.gi;iályasdrod.ása, megtör
ténit az, amitől féltek. A vil
lannéP:etc a.aiml!m" alRl,ndóan· 
betege5'kedtek. A szállító cég 
1956-ig rendkívül óvatosan 
adagolta a „med cinát". 1956. 
május hó l-től - mert becsü
let is van a világon -, már 
javítana, de ebbe számtalan 
.,objekJtív nehézség" akadá
lyozza. Ugyanis a K. G. a fu
tómű, az alvázszer-kezet és a 
karosszéria gyártását albérlei
be a MA V AG--nak ad'la. Ebből 
aztán az a cifras.á,g szánna
zott, hogy a MAV AG · nem 
vette tudomásul a MA V sirá
mait, mert nC'm „ MAV-vaJ 
volt és van szerződésES vi-
5Wnybl).n. 

Következmény : 
"A gépek javítási százaléka, 

az átadástól kezdódően és át
lagooan 50-60 százalék. Ez azt 
jelenti. !hogy évek óta több 
mint a fele javításban áll a 

A F E L E L Ő S• . . .  ? 
sok milliót érő vihlamosmoz. 
donydknak. Jóllehet a v,:Uany
gép erejét (3200 lóerő) és moz_ 
gékonyságát tekintve kb. !há
rom gózmozdonyt helyettesít, 
illetve egy leállt vi11anygép 
!helyett az amúgyi.s is hiányos 
á!lagból három gózgépet kell 
munkába állítani. 

A MA V, mint korrekt üz
letfél, gépenként és !havonta 
12 800 forint karbaintartási 
köJJtség fizetésére kötelezte 
magá,t, Ez tizenegy gép eseté
ben havonta 140 800 forint. 
Igen ám, de az is benne van 
a szerződésben, hogy a gépek· 
nek havo:nlként és egyenként 
23 napot kell üzemelnt". Ha ezt 
nem teszik - és nem teszik, 
meri javításban állnak -. ak
kor gépenként és .naponként 
ebből az összegből 1300 forin
tot levOl!Jihat a MAV. Tekint
ve, !hogy a gépek a legtöbb
ször állanak, 8 1957. dec€lmber 
'hó 2-től kb. 90 száz.aLék a ja
vítási állag, az.az 9 gép á11 a 
mozdonyszínben, nem dolgo.-

zik és vár néhány ezer forint 
értékű alkatrészre, ezért a 
K. G. tartoziil<: 269 100 forint 
pönálét fize1mi a MA V-naok. 
(Gyógyír a sok milliós kiadás
ra.) 

Keres a K. G., keres a MA
VAG, f"zet a MA V, keres a 
MAV. De egy mindenképpen 
ráfizet; a rosszul forgatot,t üz
letre: a népgazdaság. Helyes, 
hogy építünik és építtetünk 
villamosmoroonyokat. Az sem. 
baj, hogy így vagy úgy ki
cifrázták a szerződést, de az 
a baj, hogy „ gépeket úgy ké
szítették, hogy állandó javí
tás,t igényemek. 

Feltételezzük, hogy az építő 
és fenrntartó vállalatoknál 
megvan a jó szándék, de a 
tény az, hogy a nagyon szük
séges és a sok millió forilrutös 
villa.nygépek állnak, nem do!. 
goznak. Ki a felelős? 

Szegedi Nándor, 
a budapesti igazgatóság 

h. vezeiője 

Takarékoskodjunk a vízzel 
A Duna alacsony vízállása 

és a hideg idóiárás miatt fel
lépett vízhiányra való tekin
tettel a vízfelhasználás átme
neti korlátozását határozta el 
a Fóvárosi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága, 

A dolgozók megértik az át
meneti korlátozás életbelépte
tésének szükségességét, ez egy
magában azonban nem ... e1!Ít. 
Az iga'.i\i megértés abban van. 
hogy a budapesti vasutas dol
gozók. a iárműiavftó.k dolgo
zói mindent megte•'Tflek " fe
lesleges vízfogyasztás elkerülé
sére. A fürdést és zuhanyozást 
átmenetile11: meg kell ,aüntetni 
és csak olyan üzemrészekben 
szabad ez alól kivételt tenni. 
ahol egészségre ártalmas mun
kahely van. vain, a dolgozók 

nagyobb mértékű ..zennyező
désnek vannak kitéve. 

Az üzemi bizottságok. eizvet• 
értésben a tanácsi szervek.kel. 
mindent tein,enek meg a víz
pazarlás ellen. a viz.zel való 
takarékosságért. 

............. , 

Október 1-1 számunkban 
megírtuk Berta István elvtáirs 
nyilatkozata alapján, hogy az 
OH-anyagok közül a csövet és 
sínt a MÉH kiiktatásával a va. 
sutasok közvetlenül a vasúton 
vásárolhatják m�. A szakszer
vezet munkavédelmi és mun
kásellátási oszlé.lya értesítette 
szerkesztőségünket, hogy je
lenleg nincs mód az említett 
OH-anya,gok kiutalására. A 
tárgyalások az illetékes szer. 
vek között folyamatban van
nak. 

Beváltjuk a munkánkhoz fűzött reményeket 
A jó é5 gazdaság(lc;; sie1'- nökség álA 'van. I'en�e· az' 

vezésnek, a dolgozók áldozat- állomás tertiletén működő mz
készségének köszönhető, hogy szes többi swlgá!ati ág. Ná� 
vasutunk minimális műszaki lunk majd a gyakcr14t �z:ibja 
fejlesztés mellett háromszor meg a fejlődés. irányát. 
ak_kora forgalmat boz_iyolít _le, / Az üzemmérnök_ feladatáh�z 
mmt a felszabadulas elott. tartozik az állomas technolo
Kormányunk számos intézke- giai folyamatának kidolgozá� 
dést tett a vasút műszaki fej- sa. Iparvágányok, ipartelepek 
leiztérere, azonrban ezek nem grafikus kiszolgálásának •a
oldanak meg minden _problé- nulmányozása és kimunkálása. 
mat márél holnapra. Rendező és rendelkező állo

A vasút fejlődését segítik a mások vonatösszeállitási ter
nagyobb állomásokon foglal- vének meghatározása. Gépesí
koztatott üzemmérnökök is, tési lehetóségek kutatása, mű
E · a munkakört azok tölthe- szaki létesítmények tervezése, 
tik be, akik mérnöki é!iplomá- a személyszállítás megszerve
val, kellő gyakorlattal é6 az 2ése. Az újító, ésszerűsítési 
elóírt szakvizsgákkal rendel- mozgalom irányítása és segí
keznek. tése. A helyi fel-, illetve le

A Szovjetunióban mar t'É'�- adási kocsik ki- és berakásá.
óta ismert ez a munkatf'rül�t. nak 15zervezése, Az állomás 
Itt az üzemmérnök, az üzem- személyzetének műszaki okta
főnökség vezetője vagy he- 1 tása. 
lyettes vezetője. Az üzemfó- Tennivalójukat röviden így 

--------------------------, lehetne meghatározni:  a dol· 

Emlékezés Rózsa Ernőre 

Rád emlékezem feleitlhetet
len barátom és elvtársam. 
Rózsa Ernő. alti december l-én 
81 éves korában örökre elköl
töztél körünkből. 

vei elsósorban az ó nevéhez 
I 

sínylód6 fiaiért. Hét hOIISZIÍ 
fűzódnek. esztendőn keresztül jár � 

A Horthy-rezsim félreállí- Gyűjtőfogházba és a $7.egedi 
totta. de ő egy percre sem Csillagbörtön� időseb!:> fiához, 
szünt meg figyelemmel kísérni Fiatalabbik fianak. Rozsa Fe
a vasút műszaki feilódését. A rencnek lebukása után őt Is Ki volt Rózsa Ernő? Nyugal• 
felszabadulás után na!lv ta- bevitték a hírhedt .. Defrébe"1 

mazott MAV főigazgató, 
pasztalatait a vasút úiiáépfté- Me11$nutatták neki fiát. aki a 

aranydiplomás mérnök. De a 
sében és feilesztésében kama- kínzásoktól már félig eszmé• 

címnél többet beszélnek tettei. 
toztatta. letlen. , 1897-ben léoett a vasút szol-

Az egész életében haladó Gyermekeinek elveszt.éf!e sU• 
gálatába. Pályáiát Rz igazgató-

gondolkodású műszaki érte!- lv06an megrendítette. Csak , a 
ság hídvizsgáló osztályán 

miségi Rózsa Ernó a magvar felszabadulás hozott számára 
kezdte. maid a helviérdekű 

munkásosztálvnak. a kommu- viszonylagos megnyugvást. 
vasúthálózat kiépítésénél fei- . t moz11:alomnak olYan Annak tudata, hogy az eszme. 
tett ki tevékenvséget. Részt· �fe:'mekeket nevelt. mint a amelvért fiai . életüket áldoz• 
vett az alföldi. " dunántúli és mártírhalált halt Rlzsa Ferenc ták. diadalra ,utott. 
a karánsebes-hátszegi helyiér-

1 

és Richárd, mint Rózsa Iré
_
n, a „ 1;l-ózsa el�rs. . ernlékecle� 

dekű vasutak éoítésébe.n. A Kultúrkapcsolatok Intézetenek orokre mego
0;�es fJ�nk 

zágrábi és a budanes:-<luna- főtitkára. .. .. .. ben. 
nv. m. főtanáCIIOll parti pályaudvar bőv1tési ter- Harcol. kuzd börtonben 

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

A KON DA-PATAK 

mederburkolása 

H I H E T E T L E N. 

hogy ma, amikor emberek sz,f. 
zai szinte lakás nélkül -uanNik, 
akad, akiMk két laká& 1.s Jut, 

Dunaharaszti-Kül.sti BEV áJ.. 
lomá.s főnöke családjcívaq évek 
óta ew ki.s 1.a.ká.sbu,n s.rorooko
dtk, mert a fánöki lakást il.le,; 
tékteZenek fogla.l;áJk el. A lakás 
;el.enleg, tulajdonosát 1956 ;a.. 
nuárjában '11,yugdíjaztá.k. majd 
BalatonleUére került üdil� 
go,ndnoknak, ahol la.kátt i8 lai-. 
pott. Az áilom.áso,n !ánva is 
veje maradt, a.kik soha. nem 
voltak vasutasok. Az állomá.s
f ánök a l:akáresoporttól khte 
a 3-öo'/,gálati lakás ktutalását. 
Nemsokára meg is jött a. k.ell,.. 
veZő válasz, de váTat1a.nui -, 
,,felsőbb közbelépésre" - mei:r

semmisítették a dönté$t. A 11z,. 

-� rb k I' •t Dombóvárott a H ldépltésí ká.s maradt c.z itl.etéktelfflelc A Konda patak m-e ur o dSd • , Fönökséq 31-es számú t.pítésvezet6sége _végzi. �� epltes veze_: btrtokában. 
tője N · rádi János Uzemmérnök. A munkat nehez1t1, �oqy .a "'!e 
derbu�olás Idején Is blzta.ftanl kell a patak terme:sz_etes v,z- Egyik napon a lakók széjt 

k J tésél valamint a kiskóndal halgazdasag halas-hoza_má
k
na 

1 •tres�ését ' A  mederben gátat emeltek. Innen a vize<! csendben k!ihurcoilrodtak a 1ci� tavain.a v ze veze • 
1 20 · t  vezetik lqy s2:Ar-az nagyobb 

átn,do
é
1r

ö
Jüh 

v
t
a

seksöA•k
�':.nka ,:R;a��fosságána'k biztoslUsa kásb6l, amely máT h61lapók óta, mederben c;roz: a na • • tek ai vJ:z-•rdekében a halqazdasáqqa I már löbbs�ör meqegyez 

tbe leeresztett redő-n:yökkel 'néz 
eresztés mi-kéntjér61. Sajnos, a gazdasaq nem minden ese n 
tartja be a megálJ.apodást. A víz_ nerne.g')ISzer "l�ntl a muni<.a-

, 
farkasszemet rendel.ette!, téi1-� 

hel et. A mederburkolási munkánal kulono�n k1tunr,ek Bukov�cs , ,.. . 
L�Jó Lakos Ferenc Okrátovity Fülöp bngádvezetok, va l.amrnt vennyel es }Og(>Sságga,l, 
varqa ' Péter u Som,;qyvárJ László Ifjúmunkások. A munk.a �1· 
el6bbi befej4!zé5e nagyrészt a ha l9azdasáq Jobb rt\�qe'l'tés!n 

I 
dr. Rohod.i László� 

múfík. Mezö László irodalwzeló 

Nem így volt ez valamikor 
A N Y Í R B O D R O G I  K I S  VA S U TA K  D O L G O Z Ó I N A K  G O N D J A I  

A nyirbodrogi kisvasút fel- ! tünk, mégis minden ember 
szabadulás előtt Köz.ép.Európa hiány nélJkül teljesítette fel
egyik le�onszerűbb keskeny. adatát. A lendületet, a hitet 
nyomközű va&útvonalla volt, a párt adta. A �olgozók 80 
A hitleri fas s:z,ták a második százaléka a munkásosztály él
világ;háború alatt felrobban- csapatának a tagja vo)t é6 
tobták hidait, váltóit, keresz... nem akadt egy sem, aki � 
tezéseit, Az összes vonóerőt, lett volna szervezett mu��
motorokat, sínautóka.t; nyugat- Párt- és szak�rv_ezeti roi:ul� 
ra sz.állították. Elmentek a ve- seken rnegbeszeltuk a lh1bak 
zetők is, de itt maradtak a kiküszöbölésének módját. 

A cel ld.ömöf ki fűtőháznál nyugodtan várják 
a keményebb telet 

1 goz6k javaslatai és tapa.sztala• 
tai alapján, a bal.esetek kizá
rásával úgy megszervezni az 
állomás munkáját, hogy mi• 
n-él kevesebb munkát•al, mtnél 

d<>lgowlk, akiknek nem volt Min.dewk, a neki legmeofemit féloteniük. Nem mentünk !előbb helyen dolgozott. Ra
� - vártll'k a !elBzabadulás 

I gaszkocltak is a ma�uképítelt.e pillanatát. 11:s amikor 1944 ok- vasúthoz.. Ment is a munka. 
tóberében a i;:z.ovjet ha�:s,ez-eg Nem törtek a kocs·padlók. nem 
elhozta a =hadságot. ossre- ment tönkre az árn és időben 
gyúUek a dolgowk, hogy meg- kész ·volt a von«t. Nt:llll vol!a'k 
beszéljék a tenniv�ólJ<ait. az állomások jelzőkkel bizto

Nem ismertünk lehetetlent 
sítva, nem volt állandó éjjer
nappali forgalml szolgálat. A 
vonatvezet6k saját maguk bo
nyolították le a forgalmat és 
baleset - a nagy forgalom el
lenére - .ismeretlen volt. 
Még ma is büsz!kélk vagyunk 
arra. hogy az „ szó, hogy 
déz:<.málás. Ismeretlen volt ná-
1 unk. 

továbbítani. A fú«ilház kocsi
javító műhelye nem győzi a 
kocsi!k javítását, amelyek & 
gondatlan tol,atások.náJ. I'Ol'l@'li
lódnalk meg. Hallatszanak 
olyan megjegyzések, h()gV 
,,úgy igazi a tolatás, ha csat" 
tog.'' Akik így vélekednek, 
azoknak nem fáj a kocsi. Nem 
<SZenvedlek meg érte. Szív kell 
mindenhez. szeretni kell a 
mullika'helyet, amely csaJá-
dunkn.ak a kenyeret biztosítja. 
Ez most nincs meg. Az, aki 
csa'k egy hónapban egyszer 
kerül a kisvasútra, az nem 
tudja. hogy keH ezeklkel a ko
csi,k;kal báool. 

Szeretnénk ismét élen jámi 

Mi történne, ha a minis2lté-
rium ér�elné a kisvasút je.. 
lenlegi és régi munkáját? Rá• 
jönnéneik, hogy a régi töt'7B
személyzettel sokkal nagyobb 
eredményeket lehetne elérni. 
Kiderülne az is. hogy a „ki&
vasutasok" megis.merté1t a 
baleseklt, ami az.előtt h\'rncre<t
len volt náluk. 

A szobában. ahol a beszél
getés folyik a KISZ színes, 
mozgósíté plakátjai d!szlenek. 
A falon Asztalos János elv
társnak, az ellenforradalom
ban hő:,,j halált halt kommu
nista má!iirnak fénykéoe 
függ. A celldömölki KISZ 
fiatalok szervezete az ő nevét 
Viseli. 

A tél most még nem tél. 
Igazán csak a kemény fa,,ay, 
a hófuvás, a kegyetlenül fujó 
szél teszi azzá. Ez a vélemé
nye Rácz Érsek Józsefnek, a 
kocsi- és mozdonyműhely ve
zetőjének és Kun Józsei mér
nöknek, nyolc darab 424-es 
mozdonyóriás „orvosának". 

- Minden e:,•hetóségre ké
szen állunk - mondja Rácz 
Érsek József. Valamenn:vi 
mozdonyunkat megvizsgáltuk. 
Kijelöltük azokat a gépeket. 
amelyek minden tekintetben 
megfelelnek, a többit idősza
kes vizsgára küldtük. 

- Hogy mit tettünk ezen 
kíVill? A vlzállomások beren
dezéseit fagytalanítottuk. A 
fűtóház és a fiókműhely aj
tajait, ablakait megjavítottuk. 
A mozdonyszemélyzetet kiok
taltuk a zord időjárás esetén 
\:övetendó tennivalókra. Elmé• 
1etből jól vizsgáztak dclgozo-
.-.k, 

nagyobb eredményt érjenek A határozat megszületett : 
Kun József mérnök folytat- el. felépf,thetjülk a vasutat. Az 

ja: - A szénszerelót, a fordí• ágyúk dörgése még köze1'ről 
tókorongot elókészítettük, fel Ma még 60kan idegenkedve lhalla�tt, amiikor hozzáfog. 
lü!viz.,,gálásuk idóben megtör- fogadják az üzemmérnólökat. tunk a munkához. A müR-ielyi 
tént, nehogy üzemzavar tör- Ez az idegenkedélS minden bj-

dolgozók szers:zámot k
és:z

ítet
ténjen. A mozdonyok homok- zonnyaJ iel fog oldódni, ha tek és lépésről lépésre 'halad
szü'kségletét biztosítottuk. Az megismerik munkájukat és ha turuk Nyíregyháza-átrakóról. 
elevátor korszerűsítési mun- az üzemmérnökök be•,ál�.iik a Az első komoly aka<lá.!yt a 
kái most folynak. Az antidur- hozzájuk fűzött reményeket. sóstói híd roncsai jelentettélk. 
tartányok gózfűtését - elfa- Az új mérnökök azt kérik: a Esőben, sárban, éhesen taka
gyás ellen bekapcsoltuk. A dolgozóktól, hogy javasla'aik- rítottúk el a roncsokat. Nagy 
szer-kocsiá.gyalrnt feltölt<;itttik kal segítsék munkájukat. Ne a távolságJról 30-40 ember cl
különleges tengelyolajjal, a múlt rendszer munkást le- pel<te a fát a híd !helyére. Ha
többi ágyakat is á,tál!ítottuk nézö, gógös mérnökeit lássák tártafan voLt lll2: öröm. amikor téli kenésre. A mozdonyokat bennük, hanem olyanokat, elkészült az elsó tartópillér. olvasztó fáklyákkal láttuk el, akik munkások, parasztok Balsán a fűtőházban volt kijavítottuok a szélvédó abla- fiai. akik ennek a rendszernek 

egy kis l
4-es 

számú m
oz

dony. kokat, fehzereltük a sátor- köszönhetik, hogy mérnökök de ennek a tű=ekréni)'ét is ponyvákat. lettek. Nem fognak bennünk 
felrobbantottálk. Nyfregyházá. Rácz Érsek József mintegy csalódni. ra kellett vinnünk. Igen ám, befejezésül még elmondja: - Molnár István üzemmérnök de nem volt 'híd Gá1,án, Nagy. Jó munkát végez a kocsiszol- Szeged állomás tanyánál. Béla-tanyánál. Min-gálat a fűtőház állagába tartn-

".._ _ _, den,'ki törölgette homlokát. de zó személykocsik gőzfütési l 945 tavaszán elkészültek a tömlőinek állandó javításá-
F E L  H ,1 VA' S 'hidak. A mozdonyba beleka-val. a gőzfűtési berendezés�k paszkodtunk, ki húzt:i, ki tol-karbantartásával. Ami pedig 

a fűtőház szénkészletét illeti, A KPM l. Vasliti Fóosztálya ta, de megér-kezett Nyíregyihá
nem mondható rossznak. Még megvételre keres vasúttörténe- zára. Ment a vasútépítés, 
a nyár folyamá1!1 sikerült jó ti könyveket, folyóiratokat és csengett az illlö. kés-zült a 
&-zenet gyűjtenünk. Ez első- egyéb dokumentumokat. Az el- mO?.dony. 
sorban annak köszönh,,tő, adásra szánt munkák címjegy. Na.gy ünnep volt, a.miJkor az 
hogy nagy szénté:rtel rendel- 1 zéke i,ostal áton küldend6 meg els6 személyvonat_ �eg��!'lt 
kezünk. A szénnel nem igen a Vastíti Fóosztály szakkönyv- Nyíregyháza és KotaJ _köz<;tt. 
lesz fennakadás. Nem ér ben-

1 
tárának, Bp., VI., Népköztár- Az utasforgalomtól fuggoen 

r:i�nket váratlanul a kem•!- saság útja 75. Telefoni é_rdek- 1 kaptuk a füetést. N� a .�:12 
nyebb tél ISieffi, lődés: 220-660, 114 mellek. hajtott, nem állt senki mogot-

Akiknek nem tetszett 

a családias szellem 
Örültink az új fedett és nyi

t.ott teherkocslknak, de bi
zony csalódást okozott, hogy a 

Teltek, múltak a napok, hó- megígért 82 személyes kocsik 
napok. Többször kaptunk dJ- helyett csak olyant kaJ)tunk, 
cséretet az igazgatóságtól és a amelyben 18 utas fér el; 
minisztériumtól. Gyakori volt Sok olyan vonatunk van, az ellenórzés és megálJapltot- a'hol az utas gyertyát visz maták. hogy nagyon c�aládias a gávai, hogy v.1ágíta.ni tudjon. szellem. Az i lletékesek ki1Sü- A minisztérium azért nem láttötték. hogy " vonaikiséret a ja el rendes világftáalal kovonal !közelében lakik és így csijainkat. merl még van vagy 
felte!hető. hozy egyet-mást el- tfz vagon 6 voltos sz/iI'aZelem, tulajdoníthatnak és megszüie. amit el kellene haszn:Uni, de 
tett a hatál'ozat: meg kell ezt sem kapjuk, fgy vi�tá!; szüntetni e:rt a családi szeli.e- nincs a von&ton. Jó lenne, ha met. A vezénylést ÖISSzevonták azok az elvtá.rsak. akik az újNyíregylháza nagyáUomás ve- jáép!tés S()rán étlen-SZQrnja.n zényletével. küzdöttek, viaszakerOlnéne-k 

A keskenynyomközú vasút megsu,kott. mun'kahelyükre. 
szi:nte gazd!ltlanná vált. A Megérdemelnék, hisz az ellért
,.sz.é:les" dolgozói nem szívesen forradalom idején i,; dolgoz
végzik itt a munkát. A kocsit tak - b'2l0Ily{tva, hogy husé
összekapcsolni csak zász!ónyél- gesek a nép hata�. a 
lel vagy fadarabbal !ellet. szocializmus vezetőerejébez; a 
Mindez szokátlan a nagyvasút párthoz. 
dolgozóinak. Elvesznek a kap-

! S7.abó Mihály 
c:;oló t.agok, nem lehei az ált"ut szb. termelési biz.ottság ellliillle 



.f l\lAC.Y \ R  \'ASl"TAS 

1951 legeredntényesebb vasutas sportolói A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 
Az új esztendö alkalmából a 

Túlzás nélkül mon<lhoat)uk, ! vasut.n� vl\·ó: Czvlkovszky f-f' '  T'borné l111A'z.ó " G_;\F nál, \"óry szerkesztöséghez kü'dött lóki-1,a,gy ez utóbbi év�. s lóként a� ' Balthazár dr. gy,;wlmét. Cm 
i· I �>,�•tlyH�ttd�:1!!�.n').·sttP•r

pel
oc~:: .• J...·�,,,sa0trl·_ , �-á __ ns_�_·.r okért ezúton mondunk 1957-ee esztendő loge1-eclmeny� km·szky Fc•re;nc trn·be.n, Baltha- t u. u.......... .... QOUIU 0,. 1k -e-

eebb vneuuis sportJá11aJ< a vfvó- :onr Lajos d!'. ped'.11: p11rbaj.i rhen nok a BVKH-ba:t, Dávid Sá:idcr koszonetet. 
sport btzonyult. Egésa.en c.90dá· 97.ie,re7.,te meg ffé<-ti vUJ·oe 1957 mt.n t techn!.ku'f a f\�:ruv.at!-pflly,n- UéJJas Ferenc Sárosd. A oé<'sl 
11< °"' ""' a sH,'<'rsoroz,it, emelye! 1h1 bajnoksági\t 11dvnr kocslszolgálatánál dolgo- lcazcatésál!tól lc�re,et kaotunk. 
• BYSC \-1vól .nu.guszt.UA 6..a A B\ SC-,lvók az. i� utc l,,,ó h6- JJ.k. Kamud: Jenü e.5n·e:.iem1 hnlt• hutN illetménvruhAiukat rö\;idesen 
&<ezd:ve a Moszkvai �c-mz..etkö2Jf n,npjá:han megrend€7iésre kcrillt I g.afó, v,a1:1ut.as E=z.íllC:.k g)'t>r·rneko. mell"kaoiák. Mészáros Sándor Vesz
Barátt Sp rtját� ·októl - ,oz egy- m,a,e--yar· b,n.Jnokságban iR Jó te!- Mende!ényt Tnmás és Ágo�- prtiru-külsO. U.litási 1avaslatAt azért 
rr-� követü v!LngvN"SOnyeken, 11- Jesftményt nyújtottak. A r 11'i tőr• . ton Judit nem tart<-zik j1..�lcn- utasitottá.k el. mert a szombat-
1.ct"\"e n.emze-tk.dzJ t.alálkoz.ókon o-.apat, amely csupn. fill.tat ver-

1

. leg a MAV kötotekebe. Mendelé- helvi 1!!;.tzRatosác rv • . osztálva n:iar 
e:értC:.... f.e>lly:t.1'-j},ól 611. baJnokstiS?"ot ny<:-rt: nyt ttgyanl!t utoleó tvea orv� Jnvaslatár.a� benvultá�a előtt. 

A ma.;kva! VIT-en Kamuti Je- a nőt tőrooapat mAsod.M<., o pár- ; tan-hnUg,ató, Ago.ston Judit pe<l'g 19;;3 málusában megallaollotta. 
l'IÖ t�rben. Mendehínyi Tamás pe,- 1  ba ·tör--c a.pat a h�rmad�k. íl k:trd• . a Testoove1t•!,I Fc7'""QJ.�ola h · liga- hoev a féklakat�olc foi:napff-zJa: 
· · kardban te 1- t"83pa.t peid!g a neg)·edff< he':ren 

I 

tója tasa Lóku1. _(01 rall_1) m(!ga o e 
:.j

g 
hel -6t. 17 ��ko��i�dk:t- v(:j,?7,ell. Roméljük. hogy 1 9.37 le-gered- lven nzdasaJtlalan. Ezt_ 1elentették 

ten < ... �lo 9 
g

y. j..i1 vnlta.k a uz.. E kim,ag,asló crodményt'k utfin . ményeeebb VollbUtas spor-to!óJ - a is. de a minls7:�e� elvtars nem iá� 
te,,, tör- � ... �,-dcooJ>lltn.a,k '1iaJ- Jogg&l lehetünk büs,-.k.;.k a BVSC B\'SC ,ivó! - az új e�z;,endüben rult hou:.. az .t.lns meRszllntetésc
t· k kfvüt Pa Csaba 8 túr<"� -1t- vfv61ra, A ver�yzök - e-gy-.két I újabb slkerekct �zerem-el-c majd hez. �bbnn itiitaza ,tar:i, hon a ia
.��< Baltharfr . Lajos dr f'8 �ry kivételt ól eltel-öntve- - v.al:t.me-ny- 1 nemc981k e. va�utae. hanem oz \'aslatara -

. 

kaoo�t \'a�ns��k 
1 

n;m 
ÁttiÍa pecUg ,az :-tronyf"�H s;-;t:,r- n)1en '-'<' .. sut.os �d�goz<lk. , �r. <-••,gyerem':8_ mag�ar �r&.na� "�· ;�.;�ks1:f����:h�$,l_cár. z�ni?aja e_-; ,2.e!U párllajtür•csap„-itn.ak ,•üi..' a Bntthe.1..iiár L.aJos l!t tír .a \ asutt Ehhez kh ánunJ, nekJI'\. eok ef. _ 
� ja. 

' Főosztályon. cz,,·1-kovST.�Y Fe1u1c k-ei·t. bete�b_tz:.o!Ut��t me2k�_o�at la. Ke-g 
. pfrlya!einntartátli mérnök. S1.Á.-J<e-Jv V. f. re1mt:\:el toi<;tution �oc�:etlenm a Augusztui, vé.�n 4 Paf"'"..uiiban • szé.:..:esft>hé:•i·u!·l 1árn1u1avit6 \'úlla-

1negren�tt Fü!t,,�o!aJ \"fvö \· ► ------------------- lathor.. Tótka Károly'. Szeged. A"L-
lt..gba}noktm-goa is 11..agyazeraen alaosierve1:etek megne\'ezése a llelytál!tak a BVSC ,1vó:. Czvl- Utalva'ny van _ sapka" n,·ncs SZOT Tltkársállának határozata 
kovsz:ky Ferenc otiZ ep-yén · tőrben a1apJán mlnd az üzemi. mind a hi-,-.tte dtra.dalM a maJQ·�� e7Jne1,et, v,uaH szerveknél : s7.aks2en·ezeli 
111ajd Pap Csabával <>gyüll Cö ré- Otödlk telet érem meg ó , a!Jta előtt szőrmesapkát \'agy bi7.ottsá�. 
11"""" volta ce.-ipatb,.i:,,oö<ság mog- vasútnál. de szőrmesapkát még •

, 
sem? Ha nem adnak, kényte- Szabó ,tlhi\ly Nylrea,•háza. Mol· s-,,,er2>é-$ének. A.qoston Judit. !•1ata1 nár lsLván Sze.itt>d. Németh Kál-l"<filffiYBIPC'\IDk pe< 'g mint „ női neni kaptam. Utalványom van, len leszek a következő fizelé- mán Zalaegerszeg. Keiser Imre 

tC�·csapa.t tagja l<ec-ült Ce-1 a gyó- de azt nem tehetem a fejemre. semböl venni, de nem aka1·ok Szerencs, Deli Lajos szár. dr, uor-
zclm.l dobogóra. Posztó huszársapkát először és 

j 
Ú.O"Y járni mint a nyá.-on. Már ,·á1h Károly GV. 1„zoatósá�.KI•· 

Mé,g JótoM11án le _,, ooll!A· utoljára 1953-ban kaptam. Nem olyan rossz volt ugyan's a nyá. mihók Róbert Celldömölk. 1 uzák 
w,odWk a n-ag)'BZér'Ü gyözelmok l 1,tvan N:vue-atl pu .• Dancs Józ�rf 
örömhallá.mat, <mlJ!kor '"' utóbbi szoktam pan,aszkodni, eLsme- ri lhuszársapkám, ,hogy reste 1- Topolca. dr. Rohodi Lászlóné Du

t,-el< lc"4!"W18)"0bb m�gT.ar gy(,z,e,1- rem a nehézségeket. de 12
1 

tem hordani és vettem eJyet. n"haras;.li-KU!só. Bakó János Mis· 
_,,ét sugáro"'ák e ,11ág radió- órából 8-10 órát a S7.abadban Kétihét múlva m�aptam a ko!c. Pálfi Zolti\n Györszabadhe,no. 

wC:· el�.ö�����\t\':;��:n'ta;� tölteni kemény relben nyáJ.i- Vat>úttól. Most nem szeret nék :;-:�;���l�k.
laounk anv�ához fel· 

.,,, o!asz éB rra� törö21ilictöJ az sapkában nagyon kellemetlen. ' 2-300 forintot feleslegesen ki- Szllcs Ferenc Hatnn. Bányász 
egyé:>! é.9 C"6pa,-n1�00Jnok! cl- Most sem követelődzöm, de adni, de azt sem alkarom, 11' v Józser Vasanva11iavlló. Bognár Ká· 
�e'l4em�,i; ek K!m-:7ft"1!;�';;00� li'vt megkérem a szerkeszt&éget, . megfagyjon a fülem, mint \.a- ��':.J't1�::!�;'; !!�:!�r�s�!;tn.J.�� 
l<ovszky Ferenc si,emélyében k<"I kérdezze meg az illetékeseket, · valy. Deli Lajos váltókeze!ó, Ltisz16 Galambos. Kc:clmüket to-
,·asu:as ,ivó ,,. ,,..,,,._ volt. A• hogy kapok-e a nagy l-jdeg be- l Szár állomás vabbitottuk. 
„taszo;.. ellEfll k:lenc gy6zelemhöl 
.3-:J...at. Ö38l'JeSOO h<1tol ó:c kot-
t<>n 87.eMlZ.lek. KemuLI tör egyé
nU,en a,, 6',ödil<, Balthazár La
jos dr. pedig párbajtőrben a má
eodik trelyen v�gzett. Kard,ivói.ni< 
Is folytatták körei hannlncévee 
..,-yöz.elml sorozatulaat, zúttal Is 
nagy fölémwel nyerték a kard• 
e ,aapa tbaJnokságoL A gyözelml 
l>abémal é-ke<!ltett r,úk kövött ott 
-volt Mendelény! Tam;ls 19, aki 
•<:Yénlben a hMmac!Jk holyen 
,•ég-zelt. 

A ,11ág'bajnokság után megren
dezett nemzeli<özl ve-.r9E"lnye1<en 
f-'lytatód:ak o v.aen,tae ,1vók g.� 
kerel. Duisburgban egy nem:ziet-
1,özl 1ljúsdg1 tör-versenyen Pap 
Cub;a első he.!yC'll vég,;ett. Bttl<a
restb<!oi pedlg Székely Tiborné 
é• a Ciat.\·l kardvl\·ó Dávid Sán
dor lépett a dohogó logmaga,. 
t,a.bb tokára. 

Becs váro,, v!vóbajnokságán Is 
kétszer kúszott a magasba ne,m
r.et:súnú LobogóniC. hlircletve két 

Hogy ne legyen fennakadás 
Győrszabadhegy állomás idő-

[ 
rakodástervet készítettek. A 

sebb és fiatal dolgozói őszinte té!i forgalomra - közösen a 
lelkesedéssel csatla.kozta!t az 

I 
pályafenntartási do'gozókkal 

őszi forgalm.i veri.enyhez és - felkészül1ünk. Félő, azon
most büsi:kén jelenthetjük. ban, hogy a vízdaruk gyenge 
hogy jó munkánkkal hozzájá- működése túltartózkodásokal. 
rultunk a vasút egészének si- zsúfoltságot, e&etleg eldugulást 
keréhez. Felsöbbségünk érté- okoz.hat. Ezeknek az elhárítá
kelve az á:Homás jó munkáját, sához kérjük az illetékesek se
Vörös &8'a á1lomásfönök el\'- sítségét . . .  Pálfi Zoltán 
társat „Kiváló dolgozó" okle-
véllel tüntette ki 

Volta'k nehéz.ségek Is. A ko
csikih=ná1ási terv teljesité..<'ét 
nehezítette, hogy az ácsi cu
korgyá' és más vállalatok rossz 

Ne csak szemrevételenenek 

......__ __________ _ 

Zalaegerszeg 
kocsirendezők 
kimustrált 

állomáson a 
helyisége egy 
kocsisz.ekrény. 

Jól szerepeltek a szerencsi sportolók 
A srerutc-sl MÁV Bocskai Torna 

Club évvég,I beaz;'unoló sµortgyü, 
1.;,,, tar-toti, <>hol a21 e,g;"'-"'Olet �"· 
lsmennyi sportolója megj<>1'ent. 
Kepvlselt<>tte magát a gyülésen 
,a MeS)·el Taná<:8 Spórtfelügy<>lö
,..._ge, a t.>rüle-:1 és a helyi szak
..-,ervezetl bloottság, a kilzségl ffi 
j{ráel tanács, ,a t,,ze,.i·enrdl ü� 
m.ek, válla!atok, �olák. 

\'!,1c:oe G}-ula elnök beezám<>ló· Jában elmondotta. hogy e nehé7>
eégel-.1<el küz.dö öt 92W<OSZtály 
eredmény"""'1 működött. A tab
da.rugó.'< elsoö csa.pata "' megye! 
11. osz,tál,ban veretl«lül végreLt, 

az tiW:npóUAs a máood'.k lett .a, 
őt<lll rordulóban. 

A nöl es Cért'J röpl,abd,a c...apat 
ll2J NB IU-bo!ln a negyt>d!d< lett. Jól 
9'Lef'epeltok ez. ru:ntaht'Jlic-,.ze-z-öl< 
ta. Jó munkát végT..ett e ttnné
swl.!aró m,akoS1.>tiHy, melynek ,·e
?A:tője. dr. Szabó Cöor·voN hozz.ü
&ólásá:ba!l elmondot!.a, hogy jö
vőre ltJUbágl c.soportot sze.-vez.. 
nek. A tan-ácskozáson fs h""1df'riilt, 
hogy a jó e,redményt."Ket t.>1lsö�or� 
ban anneik köszönhet k, hogy a 
sport mellett nem feleidkezte-k 
m"g a sportolók nevel�röl sem, 

Keiser Imre 
S . .er -3 

amelyben úgy esik az. esö, 
mlnt a szabadban, nem be
s-,élve az .,albérlökro:·· (pat.ká
nyo'< l, melyek megdézsmálj:lk 
a dolgozók ételét. Már kértük 
a kocsiszekrény kicseré:ését, 
de hiába. Jöttek ugyan az 
igazgat<i5ágtól „szemrevéte
lezni"', de megállapították, 
hogy nem lehet k.icsel'élni. 
Természetesen a dolgozók ez.. 
zel nem értenek egyet, é:s kö-
1ele,;c-égej :c teljesítése me'.!ett 
joga,irnt i:, kö\'etelik. 

Németh Kálmán, 
Za!aegerszeg állomás 

Mozdonyvezető helyett 

- elektromos berendezés 
l\Iint az egyi:.t szoYjet sza�,

Jap bes,zámol róla, a Kujbi
sev-Bez.imjanka �zzkaszon 
kipróbálták az e!sö távirá
nJ flott mozdonnyal ha1.:dó 
vasúti szerelvényt. A vona
tot mo.zdonyvezető helyett 
elektromos berendezé.,; frá
nyítja. amellyel indulás e'.ö: t 
.. kózlik" a szü';;sé�es adato
kat. all'elyek a sebességre. az 
út hoi;szára és a megállóhc
lyek:re ,-onatkoznak. Ut:iz:is 
kölbe!l a készülé1< maga szá
mol az ut adott;ágaiYal, s az 
emelkedökllöz, illet\'e lejtö'<
höz kápest automatikusan 
szabályozza a sebes�éget. A 
készülék a szcmaforjelzé�ekr<! 
is reagá.!

1 és a szüksé� sur�nt 
gyorsítja, vagv lassítja a E::c
rclvény menetét. A lap je:en
tése sz�rint a kísérlet teljes 
si!,erü Yoll. egyelöre a-zonban 
m�gL� szU!;;séges rnozdony,·e
zetüt, azaz az elektTomo& 
a•.itomata:-Cé�züléket ellenérzó 
s?emé!yt is a vonalra ü't:'ni. 

19"8. Janúr 1. 

.\\(•Jwal1l��J'_ --� 
Figyelem: el/Minő közegek a lótlHdáron ! 

J\fi mindenre is jó a rasúton 
kit"ál.óan megszervezett érte
kezési lehetőség. Dicséretünk
re legyen mondl•a. nekünk, 
i:asutiaknak. hogy jórészt szol
gálati érdekből 1,asználju'< eze
ket. De a szolgálati érdekü 
értekezés sorában az utóbbi 
időben - persze korábban is 
t•oit ilyen - egu új for-ma is 
meghonosodott. Va1'lhogu í1111 
lehetne definiálni: ,,Vészjel
zés! Ellenőrző 'közegek a lát
határon!" Adja mindenki min
den kinek, ha a legcsekélyebb 
sejtelme van fentiek feltűné
séről. 

Jó és örvendetes az, ha az 
ellenőrzéssel megbízottak ren
det, fegyelmet, utas-itásszerinti 
munkát. talál1Uik. De legyen ez 
úgy a:". kor Is, ha nincsenek o•t 
az ellenőrző közegek. Mert ki 
látott már fűtetlen t·onaton 
ellenőrt, vagy vo1Uitot úgu el-

indítani, hogu ne h4'11.(lozna e 
a felszQl!tás a beszállásra, h 
vala.mel11ik 'kocsi ablakiín .,eg 
közeg" néz ki. 

Ha1711Juk el a vészjelzést 
Munkálkodjunk ú1711, mint 
mindenkor ott lennének 
munka ellenőrei, de in.1 áb 
úgu, ho�J bármikor .<=foe 
lássuk az érkezesüket nem jel 
zett rezetöket. hiszen a n 
portánkon állandóan. rend va 
, A t:ezetők érkeúsekor tanú 
sitott lázas l!ÜTgés-forgás. 
példás rend megtéveszt.ő. Ma 
gunknak, vas-útunknak, 
egész népgazdllSágunkna', á 
tunk, ha. csak kampá1111szer 
az utO-/!Ítás szerinti munka. 
vész�lzés lea.dá.sára fordíto 
időt is töltsül; el munká-va• 
vaay é-ppen munkahel11ün 
rendbehozásá�·al. Próbálju 
meg elhagyni az il11enfajt 
-vészjelzést. 

••• 

- D•cember 10-lin befejezte livl 
tervét a budapes.1 jgaz.gat�g. 
18-i.g 1 iOO OOO tonruivul te�Jesitelte.k 
tUl 6Zail:.itá6l tervüket.. 

- Hatvan tonna ócska,•asa.t 
gyüjtüttek a celldömölkl fűtőház 
KISZ-fiataljai. A gyűjtésben eten„ 
já.rt Budai Pál, Szabó G1· u!a, Szn-
1ai Józse-t, Bognár Jstván, 
oeutschbauer Kálmán és Só\'ári 
Lajos. 

- t S méter nyomtávú vasút
vonalat terveznek K1na és Ka.&nlr 
között s-i:oVjet s1.akemberek. A 
vontatast ;;ooo tonnás. 100 OOO ló
erős atonutajt�sú mozdony fogja 
b...Zto.c:ítanl. A szerelvények 1000 
tonnás .kocs.iikkaJ. fognak köz!e
kedni. 

- A hatvani :\JA V Honvédtlml 
Sportszövet.slig kllenc�li killdött• 
sé�e Szücs Ferenc e-!nök \·ezeté
séYel egy h�tlg tartózkodott Po
zsonyban az o· tanl tárS6lbvet,,cg 
,·endé�ek.ént. 

- December 19-in befejezte 
hes tervét a MAV Felépítményi 
\"as: nyagja,·ító UV. 

- A székesfehér'VArl MAV 'Elóre 
ökölvfvó-csapata má5odik h�lven 
áll a" é.-•·:-.ik-dunintúli területi 
b,·no'.<Ságban. 

- A na�kanlzsat müvetödist 
otthonban bemutatták Molnár Fe
renc Doktor úr ctma. hárorntel.vo
násoo. zcné,s bohózatát. 

- !O nappal a határidö elölt 
betejeT.te tervét a Szombathelyi 
Járomt'!Ja,1w. A harmod'k -r.c· 
tt�tedé,1>en a vállalat ny·eresé-:e 
e:ért,! a< 1 ,,s &aé lorlntot. Okló
be!'bcn t"' noveinbet'"�n is t8l.>b
�zázeur for.intos nyereséggel do!
goztak. 

- Gépkor„ivf,:et31 tanfolyamot 
uervutek 30 r-é.s-r.vedS,;-el a S?'.ol
noki Jás6müiavitó l<ISZ-!'lal:!ljtl. 

- J!,00 tonna sz�net tal(adto1t.ak 
me;- a ft7.éke-s.fellérvárl fútöház:ban 
szeof Pmber 1-től no,•ember 30-½(. 

� Tir.�ve" az Utasellátó v,ua1at. 
.Ebb<J! a·, a'.l<Rlomból nagystab�ú 
c;zakácsművés?:eti és c11:tkrás2a1I 
vPrsenvt rendeztek a Hancru1a• 
�tterembf"'n. A na��•ffíl'lt drót Nán
do!" ma':."h�há1c;,.;rt k�z.í,m�n,•�-r-e1 
ff�•v,., '.!>.1:11.n11 Ká"'-;'v ,�rágdísz.es 
<'Soko:<�c!-..'.+;orláJá\'al ,�1 te el. 

A TU 161 m.e,riekintésfre 1tl rindulást sze.rveztek Budap,e.tre 
CoUdömölld F1ltólláz C:ata'.jat 
r6 részvét�te,·e�. A szerenooé:s fia 
talok rövid körsetát Is tetf eic 
géppe!. 

- Uj1bb ti:rJúlométer.,, •zalWI• 
szlJ növekedel,i a forgalomna 
nemrég Illa.dott JánkmaJtfs-CSa 
ho:c Jcözötll gazdasági vasút. M 
már Vámosor05zit és a Csahoj 
Allami Gazdasi\1ot és érin\! a 
,•asút. 

L A KA S CS E R E  
Elcsttélnérn fizob:J-konyhá• 

kamrás, gáztúz.helyes l«ká&oíJ'MI 
(IéUcom!ortos), szoba•lconyhás 
kamrás lakásra Nazy-Budapest t"" 
ril!etén. Cím: Bp., -\.'UI., Fe.stetie 
u. 2. VIII. ép. fs>t. 10/a. Másodi 
szimú MZ!�:llgyelll&ég. 

- Betepé: miatt eleserélném 
vagy e,ladnám Cóepe-1 belterületé 
levő Cköz!eJcedésl;lcz. piachoz kö 
•ell !!133--l:>an seJttéglából épü'.t. • 
év e:ején tata:-ozott 1�1 szobás ut 
cal, lx:! cobá� utcai házamat Ba 
la�on .környéki 2 szoba. lton!,'hi 
családi h!izal. A 3 s?obás 1a:cré. 
azonnu beköltözhetö,•é tPr\né:n 
Csajá"1. Ferenc fóe':!enör, C&epe 
Tallcsics Mibá:y út 'ii. 

---0-0---

Az USIC vándordíja 

M�u1ri:J{A($Zpgon 
Korábban már hírt adtun 

arról. hoitv a Nemzetközi Vas 
utas Sportsz.övetség (USIC 
vándordliát 1957-ben a legiob 
össze,ített eredmények alap 
ján „ magyar \·asutas stx> 
Jók nyerték. A vándordíiat 
e,or bronz szobrot. decembe 
közepfo Párizsban adták á 
Soproni Jó2,5efnek. a Vasut 
Szakszervezet titkárának 
Mrovcsák J1zsefnek 
osztály vezetöiének. 

Itlilia földjén 
R Ó M A  

o�zintén szól,·a kJ1J. kárörömet éreztünk, amikor 
Jo perces késéssel megérkeztünk Rómába. Az állo
mást elhagyva kil�ptünk a Piaz.za d�i Cinquecento 
t�rre. Először nem a X.�. század Rómáját, hanem a 
Római Birodalom 2 OOO év elóttl fővárosát kerestük. 
tJ tunk elsónek a Forum Rornánurnhoz, a római Fó
rum romJaihoz vezetett. 

Romulus (Róma alap!tótnak egyike} fekete márvány 
sírköve órli a legrégibb romai felira1ot. 

A Forum mell tt a P�latinus domb tövében áll a 
} ... tuta Sudaus a Néró ideJeböl való kút. Ennt::1 mo-

b
a
!��:tÓli�!��!

á
�����e1angelo tervezte lépcsön le-

het 1e--lmenni. Legmagasnbb pontján áll a régi római 
Ci1 adelhi.ra épült Marfa D'Aracolli tc-mpJom. Nem 
messze ?.I;;.;rcus Aurelius császúr aranyozolt lovas• 

A Forumból oc;z\opokkat �7egélyezett dt. ,·eze• a C 110-.seumig: Az. elJtpszis alakú. :i27 mé;er kerületú, 48 . .; méter mögas É'pttmén:-•t Vespasianus csás1.ár .k�dte éplteni idöszámltás u,án 72-ben Jeruzsálem be,·étel_enek emtekérr. Hahiln után THus -fejezte be az_ ót évig tar to &pitke�st. Ez idö alatt az épü• 11.!t- mcreteit. es a kenletJeges tt"chnil<ái t�lntve. hl· hetetlenUI rövid. Az �pitésnt"l betont is használtak. Nelh'7 elkÉpzelnl. ho�yan ker!lltck a többtonnás kO"• tUmbök tObb mint 48 mé:er n,;.gasba. 

szinte halljuk a t6meg th'öltését. , Halál reá" -: l 

� c:c:á�..í.r bUvelykuJját lefelé fordit,•a megpecsetel 
a vesztes sorsát. !\llcsodá véres pompával szórakoz 
tak a hr...talmasok es nyomorultak 1 

A Colosseumtól nem messza... terült el a 200 OOO né 
t>Jt befogado ,.Circus maxlmus", a lóversenyek é 
b.1jvivások színhelye. Jóré31.e fából épült, amel 
Róma égé�e idején telje�cn meg�emmisült.. Ma eg 
katlanszerü. parkosított mél3--·edés mutatja a helyé 

A7. épségben maradt. római épftésr.et egyike a Pc.\n• 
1eon. Idós.cámitás előtt 27-ben épült 80-ban lúzvéti 
áldoznta lett, Cie iSmét felépítették. A hősök temp 
lomát IV. Bonifác pápa hozzájárulársával 690-bc 
ketesztény templommá alákltották át, Azóta 0las, 
otszág nemzeti bazilikája, Mint a többi ré�i róm cpíté.szeti remek:mü, ez is l�btlincseld látvá.ny. A Fórum képét nehéz le/rnl és szinte leheteUen 

•z itt lejátszódott esemtnyekről számotadni. Ismere
tes hogy Róma hét dombra épült. A Fórum a Ka
pih.1lium és a Palatinus halmok között feküdt. A 
Palatinuson volt a császárok lakhelye. A Fórum 
Jltactér volt az ókorban. Itt ,·oltak a népgyillé:s:ek 
�• !lt szolgáltattak !gazságot. Később átalakult dlsz
téJTé, ahol a gyöztes hadjáratok utún diadalm�ne�e
ket rend.ezt.ek. Erról tanúskodnak a majdnem epseg
ben maradt Konstanttnus, Titus, Septinius, Scverus 
császárok diadalkapu!. 

Sajno:i a Fórum nagyrfsze m�, annyira sem m�-

l'adt épségben, mint az egyéb romai antik épltm_� 
llYek. A barbár támadások id.ején lerombolták, ku
' �it. márvúny�it. o�lopalt széthordták templomok, 
J>dloták épitésére. csak a XIX. szizadban kezdték 
meg az ásatásokat, hogy az örökbecsú hagyatékokat 
megmentsék a telje.q pusztulástól. Csak a romok 
l.ózött jérva és hosszas tájékozódáq után bontakozi_!t 
kl a grandtúzus ókori épületek szépsége, nagyszeru
a;ége. A két méter átmérőjű márványoszlopok. szo
bortöred�kek. kupolarészletelc. az épségben m:iradt. 
,-;lOletek lá.ttén csodálattal gondol az ember Róma 
t:pitőire. 

A Fórum rom",:;_t «ö1.öt.t találhat6k a Vesta szúzek 
t,rnplomána>- ,Ómjal, amelyet még a görög !d�kben 
a!.1píto1..ta!- A rómaiak idejében a templomban égő 
�-Orök tilze"t ... hat patrícius családból származó szűz 
kánv. \·esta papnö ápolta. A túznek nem voJt sza
tad kialudnia. A papnókön kívül senki nem léphe
t <>tt a templomba. A templom fódfsze Minerva. a 
t�1dás. a hat.alom htenn6Jének �zobra volt. amelyet 
n,ég Eneas hozott magával Görögországból. 

NCm messze egy köböl épillt szónoki emelvény 
romjai lát!-.zanak Julius Cesar közvetlen mejCgyil
J.;.otás:a. elött elölt emcllet.te 44-bl"n. Itt mondtálc a 
,-ád- é:i védöbeszédüket a népszónokok. Mellette a 
c.omlttum romjai. ahol a nép killdött�l n_yilvános 
1.anácskozásaikat tartották. Itt mondta el h1res be-
81.édeJt Ciceró is Cicerót Catillna római szenátor -
i:ki ellen többször nyJlvános \?ádbeszéd.et tartott -
,regölette. nyelvét klvtlgatta. Cat!llna felesége Cice
ró nTelv� tüpárnának használta. A „Lapis Niger·• 

Római vasútállomás 

szobra. A néphit szerint, ha az aran�•ozás lekopik. 
c,z a vilá.c? végét jelenti. Az aranyozás bizony mar 
na,:?;yon megviselt. 

A capitóli.um mlizeumúban az ókor legszebb szo1?
rai hi.lhat,,:c. Itt van Homeros. Sokrates. Amor es 
f:iche a haldokló Gallus. venus s,b. slobrokun k1„ 
vül az elruszk időkből szarmazó bronz anyafarkas, 
amelyhez a rómaiak késobb Romulus és Remus 
szobrat hozzáillesztetlék. A renaissance kor hirc-s 
testölnek képeil:>61 me�lnlálha1.ó Rubens Romulus 

;:t�cfs
u

�ft;�;;f�.?e���g:���:s rrtu�:t�stusa, Tinto-

A Capitóliumon ,�y Iarkast tartanak ketrecben. 
eml�kcztetöül a régi romai mondára. amely szerint 
Rom� alapítóit egy nn;vafarkas nevelte. Az ellenkezó 
oldalon a Tarpel szi k:lák a1·ról nevezetesek hogy tn
r.en dobl�k te az ókorban a római anyák a testi 
fogyatékossággal szutctCtt csecsemótket a mélybe. 

A Fórum me:1Ie1 t egy kisebb téren áll TraJOnus 
<"Sászar foi:uma. Ug:rszolván tt.•ljes épségben éll a 
császár híre� dór os--:lopa. amelyet ll3-ban emelte
tett a dákok t·�Ietti �yózelem emlékére. A Capltó
Uum oldalára t'.:pílt·lt(k H. Viktor Emanuel monu
mentális emlC.k.,nüvét. Kisérönk szerint az olasz 
!Uggellenst':get jel!tcl>t'?.1 ez. a hatalmas emlékmü. A 
tt>lkör alakű qigantikus oszloor.:-;arnok előtt '\.'1ik1or 
Emanuf'J lovasszobra. Ar. emlékmú tövében az i'i
meretlcn katona s.írja_ Az emlékmtl előtti kren, a 
Piazza Venesián tartotta Muss:olini emlékezetes fa
slszta b�zédeit. 

Az. elsö emelet köicpén volt a cso�szár páholya, innen iogüdta a gtadlátorok Ud\'özlet.ét „Ave Cesal' moritus te salutan1.•• (császur. n halálba indulók üct,·<.iztHnf"'k). Minden e-meleten és a födszlnten oszJopc�arnokok .. Az illőhelyekel nagyon gyorsan meg lehetett közehteni. vagy elhagyni. Jelenleg a falaknak csak e.ay ré�ze áll. Töméntelen építőanyagot. l10rdhk el innen mds épitkezésekhez. E11ilntek a márványlapok: n padok, sok szobor, melyek a falak boltíveit CUszítették. 
A Colosseumot ií-ben nyilották meg hablmaa Onncpst·g kozepctte. A borzalmas veres ünnepi játckok mint.egy · száz nn.p1g Lartottal-... Ezalatt 9 ooo 

A Fórum Romanum. 
,•adUllat és j OOO gladiü.tor vesztette életét Az aré .. i:1-�t teni:?Cr1 csaták lejá,�a--á.ra nzzel is el tudtúk a:;:���n�-81�1��:ákon, csonakokon folyt a játtk 

A császárok gondoskodtak a változatoss.1.gról. A.z.t mondták, hogy a lcegyetlen. véres harci Ját�kokra a �űrt ,·an szill,sé�. hogy a n ·•p harci lelkületét ébren tart!:i.dk. Con:-.tantin császár Cs néhány utóda be akarta szün�etni n..t örUit v�rontit�t. de a nép kenyeret és c.rkus1.t kOvc:telt. Telemachnes keletről ::;�ármazó nagy szónok a cirkusz porond1ára állva akarta mec;gyö,mt a tömeget a véres ját�kok helytelfnségéról, a nép azonban agyonkövezte. 
Ott ülünk a C!)ászárl páholy romjain. Alattunk a 

borzalmas tragédiakat látott aréna. Kt!pzele�Unkben 

Meg kell emlitenl még a sajátos római fllrdöket amelynek romjai a város több részében megtalál hatól�. Külön terme�bcn hideg-, melegví2:. gőz:kamr várta a fürdözoket. A fürdön kívül t()'rnatermck .kbnyvtárak, vendéglők, díszes templomok tetté fh·ezetessé a környéket A, egyik legnagyobb Dlok Je•ianus fürdOJe ,·olt. amelyben egyszerre 3 200 em ber szórakozott, fürdött, pihent. 
Nincs . még Yáros. ahol annyi szökőkút volna m!nt. Romában. Sok még az ókorból n1egrnarad Tereken, utcakereszte.todéseknél szinte ctmaradha tú.�la� ·a_ parádés szobrokkal díszttett ktsebb-nagyob szl)kokut. A Iegrestöibb a Trevi szökö!cút, a Palazz Poll előtt. A 8"ökökútban gyönyörködök egy-eg p�é_nzdarabot dobnak a kútba és Jsznak a vizéböl l�e-rdésilnkre e�n:�:mdották, hogy aki szeretne újr �Jsszatérn1 az örok 'városb::i, dobjon IJ:én;,;t a ,"fzbe •g�•ék bel�le ts kívánsága telJesUI. Mivel ml l st1vesen jo_nnenk v1ss'7.a rnég�gysze'r - ami bizto 

r:le�::�s - telJesitetlilk a néphit által elölrt fell · 

MAGYA& VA!IUTA!!I. - A Magyar Vasutasok Seabad Szakszervezettn•k lapja. - MeoJe!eo!k minden hónap 1-én ls 1:;-én. s,erkesztt • szerkesttO blzottsag. Laptula)donos, • Magyar Vasutasok szabad &zaknervezete. Szerkesztőség: Budapest. VI„ Benczúr utca 41. sz. - Tcl•fon: 229-t;C,S 228-817, 228-849 228-�84. 0zemt telefon, 24-41 38--00. 3b-8ti. K1adóblvgtal: Budapest, vu., RákOczl C.t 54. sz. - 15 OOO példány. - Szikra Lapnyomda, Budapest, - Felelós nyomclavezetO: Kulcsát MJhály. 
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Zsiros János k Szluha József blokklakatosok a téli forgalom ide
jén is naqy qondossáqqal ellenőrzik a berendezéseket • f•:•nc• 

városi pályaudvaron. 
(t<ovác■ Giza felv.J 

.....,....,..., 

A Szaktanács február 28 és márc ius 2 között tartia 
XIX. kongresszu sát 

610 OOO forint jutalom 

az őszi forgalomban kitűnt szolgálati helyeknek 
JANUAR. 30-/U ÖSSZEHÍVTÁK A SZAKTANÁCS TEL JES ÜLÉSÉT 

A S2:aktanác., február 28 és 
március 2 között tartja XIX. 
kongresszusát, amelynek na
pirendje:  

I .  beszámoló a XVIIL kong
resszus óta ,·égzett munkáról 
és a magyar szakszervezetek 
feladatairól, 

!!. a számvizsgáló-bizottság 
jelentése, 

3. a magyar szakszervezetek 
alapszabályainak módosítása. 

4. a vezetőség megválasztá• 
sa. 

A kongresszus előkészítésé
re a Szaktanács elnöksége ja
nuár 30-ra összehívta a Szak-

tanács XIII. teljes ülését, 
amely megvitatja a kongresz
szus besz.ámolóit, a határo
zati javaslatot és az alapsza
bálytervez.etet. Az a lapsz.abály
tervezetet és a határozati ja
vaslatot a teljes ülés után nyil
vános vitára bocsátják. 

·--------- * --------

A szak szervezet 1958. évi 
pénzugyi tervének föhh mutatói 

A szakszervezeti tagok j-Og
«al érdeklődnek: hova fordít
ják a szakszervezet vezetői a 
beszedett tagdíjakat. Erre fe
lel rövid tájékoztatónk. 

az. alapszabály is kötelez, hogy I ismertessék a dolgozókkal, 
az alapszervezetek vezetői hogy mire és mennyit költenek 
szakszervezeti taggyűléseken l958-ban. 

Az őszi forgalmi verseny 
1957. november 30-ával lezá
rult. Az értékelés az.t mutatja, 
hogy a dolgozók öntudatos 
munkája meghozta a gyümöl
csét. Az őszi csúcsforgalomban 

az 1955. évi ászi fargatomhoz 
t:iszonyfti-a 8,68 s:áza.Ié�.:a.l 
több árut &zállttottunk el. A 
kiváló eredményekért a vas
út vaJamennyi dolgozója di
cséretet érdemel. 

A vezérigazgató elvtárs a 
célkitűzéseket legjobban telje
sító szolgálati helyek között 
610 OOO :forint jutalom ltiosztá· 
sát engedélyezte. Az alábbi 
szolgálati helyek részesültek 
jutalomban. 

Elöljáróban leszögezhetjük, 
llogy mind a gazdálkodást, 
mind a költségvetési arányok 
kialakítását illetően szakszer
vezetünk vezetószerveit a tag
ság érdekeinek szem előtt tar
tása vezeti. A szakszervezet 
költségvetése az alapsrerveze
tek által elkészített költségelő
irányzatot veszi alapul. A gaz.
clálkodásban mindenkor érvé
�J·esül a szervezett dolgozók 
-1lenőrnése. 

BCRI JBCYZBTBK 

Az 1958. évi költségvetes a 
azervezési munkára 1 1,62, kul
turá.li& és sport.munkára 9,18, 
a munkéwllátácJ é.s üdWW 
eélokra l,lT, a ti bii.ott,.. 
cágok kiadásaira 1 1,87 s.z.ázalé
.tá t irányozza elő a a kia.dások
llak. A költségvetési összeg 
$9.16 százalékát az alapszerve-
2etek használják !el. Az alap
azervezetek szülési és temetke
zési segélyre 2 291 OOO, rend
.ki\iili segélyekre 1 557 600, 
kulturáli.s célokra 2 054 800, 
lilportrn 698 OOO, sz.ociális cé-

A töröklátta domook, enyhe ! szekrényeit, s ellopta a mun
hajlású szölóbegyek jelzik már kában levők ért.ékeit. Az öltö
jó előre: Eger határában já• 

1 
zöt 80 főre építették, ma már 

runk. Bár lassan haladunk, 110 embernek bizony kevés. A 
mégsem solk idöbe telik, s létszámcsökkentés során két 
máris az állomás váltóin csat- fürdökez.elót bocsátottak el. 
log a fűtetlen, szegényes sze- Egy ember hogyan tudja el
relvény. Az egri vár évsz.áza- látni a munkát? Magyar elv
dos dics&éggel, a csillagviz.s- 1árs szerint, ha három takarí
gáló kupolája, a si:ékesegyház tónőjük lenne. mindjárt nem 
tornyai magaslanak a város volna baj az ölötwkben ha
!ölé. gyott tárgyakkal sem. köny-

A sr.épséges panorámáról, a nyebb lenne a házi szarkától 
múl révédező teidffl8t vL.z,- �zabadulni. :€s elihez mi 
sz.asikllk a való életbe. Az ál- hozzátehetjük: miután a !útó
lomáson :folyó munka, az uta- ház a maga erejéböl nwgcsi
sok árarrtlása csak sietteti ezt. náltatia az új csapokat, a pá
Amikor pedig a fűtőház mos- lya!enntartási szakszolgálat 
dó zuhanyozóját és öltözőjét hozza rendbe a falban levő 
nézzük meg_ nagyon is a mai csöveket, rakassa vissza a he
problémák között ta1álja ma- lyére a leszedett csempéket, 
gát az ember. hozza olyan állapotba az épü• 

!etet, ahogy az.előtt volt. A fú
tc:ház dolgozói hálásak lesznek 
az elvtársi segítségért. A fútőh6zialc gondja 

mási személyzet rész.érc külön 
mosdó- és öltözóhelyiség nincs. 
A vonatkísérők szekrénye a 
raktári, a forgalmi sz.olgálat
tevóké a forgalmi iroda előtti 
:folyosón, a kocsirendewké a 
gépkísérők szobájában van. A 
raktári és szállitmányozási 
dolgoz.óknak van ugyan mele
gedőhel.yiségük, visz.ont nekik 
mosdójuk nincs. 

lokra 715 OOO íorintot költenek A kis mozdonysz.ln, s a sz.e. ebben az. esztendőben. nező közel.ében 1955-ben tet- Az 6/lom6sialc panasza 

:es mit mond Tanne,- János 
állomásfőnök és Pla.hmann 
Gvula OB-elnök az állomási 
helyzetről 

Ehhez még hozzá lehet ten· 
ni, hogy a váltóőr! helyiségben 
�lják a jelz6lc és �-áatók 
i.árnpáit, .s a világító anyagot. 
Nemcsak egészségtelen, hanem 
tűzveszélyes is. A váltóőröknek 
és koc,.-irendezőknek nincs WC
jük. Ezt is többször jelentet
ték már, de kérésük nem ta
lált meghallgatásra. Jó lenne, 
ha a miskolci igazgatóság szív
ügyének tekintené ez utóbbi 
panaszokat, hiszen az.z.al a dol
gozókról való legelemibb gon
doskodásnak tesz eleget. Ennél 
rri lehet fontosabb? 

Mlndez.ek.en felül állami tá- sre.téí.9 moodót, zuhanyozót és 
lnogatásból kulturális célra öltözőt építettek. Az.óta kide
mintegy 2 és félmillió, sport- rült, hogy nem helytálló a 
célra pedig közel 3,300 OOO fo- ,,korszerű" jelz.ónek a haszná
rint kerül felhasználásra a lata. Hogy miért? Valamennyi 
Tasút-0n. csap csöpög, folyik. A fel.bon• 

A _., __ ._ ön-�g··'·ért be- tott _fal!>an ott éktelenkedik a 
• .,,....11'-"" • •= = . . megJavttott vezeték, csatlako

� _E néhany mutato lS zás. A WC - de erről ne is beb!z.ony1tJa, hogy a szaksz.erve- széljünk. Z';ti !agok �� betiz:etett �- Ma.fll/G'f Jú.n,os fűtóház.fönök dtj túlnyomo resze VISSzakerül I szomorúan beszél a szinte ki· a dolgo.�oz �észt �öz.ve- dobott pénzro"l, a dolgozók petett, masreszt koz.veUen uton. dig a házi szarkáról, aki né-
Helyesnek tartjuk és erre hányszor feltörte az. öltöző 

- A vonatkísérőknek az el
múlt es:ztendő óta van lakta
nyájuk 7 fő részére. Ide is tar
tozik mosdó és zuhanyaz.ó. 
Több vonatkísérő és az. állo-

Reméljük, hogy legközeleb
bi látogatástznkkor a hiányos
ságok legnagyobb részével, az
zal. ami kevés anyagon, de 
több jóindulaton múlik, már 
nem találkozunk. Az egri 
vasutasok biztosan még jobb 
munkával hálálják meg, hogy 
a :nehéz.ségek ellenére is törőd
nek velük. 

AZ ÉLETMENTŐ 
Ha. V<Llaki megérdemli ezt a 

nem mindennapi címet, a.kkoT 
Bognár Károly ta.polcai fővizs
gáló, la.punk tudósítója. megér
demli. Január 1-i számunkban 
hfrt adtunk arról, ho(}ll szol
gú.Za.t közben egy idős asszonyt 
mentett meu a biztos ha.ló.!tól. 
Most úja.bb hőstettéről érke
zett hír. 

December 28-6.n este Révfü· 
löpre bejárt az 1 1 1 1-es számú 
vonat. A lesz6.llá.$hoz készülő· 
dó uta&ok kijöttek a kocsik 

eronjú.ra., sót a révfülöpi Böl-

A nézők elbeszélése szerint 
már-már úgy Zátuott, hogy 
menthetetlenül a mozgó vonat 
a.Iá kerülnek. de végül ia sike
rült meumenekütni'ük. 

Va.lamennyi vasutas büszke 
lehet Bognár Károly önfelál
dozó magatartására, hi&zen rö
vid idő a.la.tt hú.rom ember éle· 
tét mentette meg a szinte biz
tos haláltól. 

--

Az igazgatósiígok 
t'gymasközti nrsenye , !ér-házaspár már a. lépcsőn 6.l· 

!ott, amikor a vonat ta.ssitott. 
Egy fia.ta.l.ember mellettük le- Az Igazgatóságok egymás
ugrott a. vonatról, és lesodorta közti versenyének november 
a !épcsón álló Böilérnét. AZ havi eredményei alapján a he
asszony nem engedte el a. ka- ]yezési sorrend a következő: 

A M� V kors.zeriien . berendezett Tlld6■zanatórlum't>an a qondo: apolq 6a kezel• következt6ben eqyre több vasutas dolqozó nyeri 

paszkodóva.sat, 4 vonat húzta. 1. Pécsi Igazgatóság 62 pont, 
ma.gú.vaJ, lába.i csúsztak a föl- 2. Szegedi lgazgat66ág 60 
dön. Férje utánauQrott és hát- pont, 
rálva. segíteni akart neki. 3. Szombathelyi Igazgatóság 

Kétségbeejtő 1,olt a helyzet. 50 pont, 
Ha vala.melyikük meubotllk, 4. Budapesti Igazgatóo;.ág 51 
menthetetlenül a kerekek alá pcmt, 
kerülnek. Az utasok rémülten 5. Miskolci lgazgató,;ág 47 
szemlélték az idegrázó ese- pont, 
ményt. Ekkor oda.ugrott a. Ta· 6. Debreceni Igazgat6ság 37 
polca felé utazó Bognár Kú.- pont. 
rolt1 fóellenór, átfogta az a.'lZ· A teljesítményeket ért.ékel· 
szonyt, s felem.elve v!tte, ve, az elkövetkezendő Idők leg. 
Ü(}llelve arra, hogy lépése fontosabb feladata a menet-
e1711enlö sebesséuú lewen a rend.szerű közlekedésnél mu
vonatéva.l. Helyzete roppant tatkoz.6 visszaesés megszünte-

vl1sza -,-zs6qjt. t 
nehéz és veszélyes volt, mert a tése, valamint a vontatási szol• 
fér; és feleséu Qörcsösen fogták 

I 
gálat célkltúzésclnek legalább 

(MTI fc:,to) egvmást. szá,;százalókos teljesíté6e, 

Állomások: 
Miskok szpu. 25 OOO, Rákos

rendező 20 OOO. Dombóvár 
15 OOO, Székesfehérvár, Nagy
kanizsa 14 OOO, Cegléd 13 OOO, 
Várpalota. Veszprém-külső, 
S1.tálinváros 12 OOO. Komló 
9000 Kiskunfélegyháza, Hidas
ném�ti 8000. Tatabánya-alsó, 
Sárospatak 6000, Zalaszent
iván Felsőzsolca 5000, Eszter· 
gom: Somogyszob 4000, Szent
gotthárd, Türje. Gödöllő, Ru
dabánya-Vt, Tiszaszederkény, 
Sajóec.seg, Kalocsa, Bicske 
3000, Villány, Berettyóújfalu, 
Bódvaszilas. Hajdúböször
mény, Pásztó 2000. Dömsöd, 
Albertirsa, Soroksár, Tápiósze
le, Pomáz, Nagykáta., Káld, 
Pannonhalma, Zalacsány, 
Győrszabadhegy, Zalaszent.. 
ivány·Kisfalud puszta, Mak
lártája, Mezőcsát, Gönc, Emőd, 
Taktaharkány, Tornyospálca, 
Sootóhegy, Gyüre, Almamel
lék, Feketebéz:seny, Tamási, 
Somogyvár, Mágocs-Alsómo
csolád, Balatonmáriafürdő, 
Bonyhád. Vajta, Simontornya, 
Kurdcsibrák, Bácsbokod-Bács. 
borsod, Fábiánsebestyén, Kis
zombor. Mezőberény, Mély· 
kút 1000 fonnt. 

Fü&onbak: 

város Pít 16 OOO, Mátészalka 
Pft 15 OOO, Szombathely Fft 
13 OOO Szekszárd Fft 12 OOO, 
Diósgyőr P!t 11 OOO forint. 

Távközló és Biztosít6 Be
rendezési Szolgála.l: 

Bp TBKE 7000, Miskole 
TEKE 5000, SromuathelT 
TBKE 4000 iocint. 

Szerlá.rak: 
Zalaegerszeg 2300, Kiskun• 

halas 1100, Landler Jenő 4000. 
Püspökladány 1700. Békéscsa• 
ba 2000, Nyíregyháza 1600, 
Szerencs 1300 forint, 

Rakodási Fönökségek: 
Bp. Nyugati 7000, Székesfe,, 

hérvár 6000, Nyíregyháza 4008 
forint. 

Hídszolgála.i.: 
23. sz. '.tpítésvezetóség. Mar„ 

caltő 1 600, 11 .  sz. :tI,ítésvezető· 
6ég, Szolnok, Szombathelyi 
ig82lgatóság hídn.olg.ila ta 1400, 
Bp. Terézváros P:ft hidászpá• 
lyamesteri szakasza, Dombó
vári Pft hidászpályamesteri 
szakaeza 1100, újmisko1cl Fft 
hidászpályamesteri szakasza, 
Debrecen-.t:sz.aki Pft hidász
pályamesteri szakasza, Szegedi 
Fft hidászpályamesteri szaka
sza 800 fortnt. 

Székesfehérvár 20 OOO, Bp- Járómüjavítók: 
Keleti 17 000, Miskolc 15 OOO, :tsudci Járóműja�tó 18 000. Veszprém-külső 14 OOO, Kis- Szolnoki Járómújavftó, S:otn• kunhalas 12 OOO, Celldömölk bathelyi Járómújavító 15 OOO 10 OOO, Pusztaszabolcs 9000, íorint. E�er 8000, Salgótarján 6000, a------�..: Vasutak: Szerencs 5000, Bánréve 4000, -,;, 
Vésztő 3000, Mátészalka 2000 A cé1kitúzéseket legjobban 
forint. teljesítő üzemfónökségn� 

Az alábbi fútőházak tolató 12 OOO forint. 
és gurító-mozdonyszemélyze- Keskenynyomközú vasutak: 
te: Miskolc, Hámán Kató, 4'000, 14 000 forint a célkitfulések.e1; Dombóvár 2000 forint. legjobban teljesítő szolgálati 

Pálya.fenntariás: helyek között kerül :felosz.-. 
Baja Pft 18 OOO, Bp-Józ.sef- tásra. 

------ • • •-----

40 éves a szegedi vasutas zenekar 
Ritka ünn�ben volt ré- tonna.k, PetenU La.josnti]c, Sza

szük a szegedi vasutas műve- bó Z1igmon4na.k, Tóth • An.d

lődési otthon látogatóinak a rú.snak, és még több régi ze
közelmúltban. A fúvós- és vo- nekari tagnak. 
nószcnek.ar együttes megala-
kulásának 10, a vonós:z.enekar A jubilánsok a múlt eszten. 

dőben 39 nyilvános hangver-23, a fúvós zenekar pedig 40 senyen léptek fel. A nagymúJ,. éves fennállását ünnepelte. A tú zenekar Boldiz&ár Kú.lm<i'll jubileumi ünnepségen sz.e:e- vezetésével új tervekkel. indul tettel emlékez�k �g • a kuz- az 1958-as évnek. Reméljük, delmekben _es . di�gben hogy a tervek valóraváltásá.t garo_ag négy �vtizedr?L segíteni fogja a területi bizott• Rácz Kú.lm.an elvtárs, a te- ság és a vasutas szaksurvezet rületi bizottság elnöke, jubi• 
,
kultúmevelési osztálya is. 

leumi emlékérmet adott át 
Tóth Kovács Istvánna.k, Vere- Szilád! Sándor 
be& Ferencnek, Kulcsár Már- Szeged 

Mi nehezíti a segélyezési bizottság munkáját 
Jól eső érzés volt olvasni 

Bicske állomás dolgozóinak a 
rendkívüli segélyügyek bi
zottságához küldött elismerő 
levelét. A bizottság tagjai tár
sadalmi munkában végzik fel• 
adatukat. Sokszor még este 
hat órakor is ott találni őket 
az igazgatóság épületében. 

Munkájukat, sajnos, egyes 
szakszervez.eti bizottságok, 
szolgálati vezetők még ma is 
akadályozzák. Nem az előírt 
rendeletek szerint járnak el és 
ennek a dolgozók látják kárát. 
Például 1957. szeptember 18-
án KoL'<icS Lá.82.Zó házassági 
segélyre adott be kérvényt Kő· 
bánya-felső villamosvez.etösé.. 
génél, amely az igazgatóság
hoz csak december 10-én ér
kezett. A székesfehérvári Pft 
Főnökség a kérelmeket több 
ízben visszaküldi a szakszer
vezeti bizottságnak záradéka· 
lásra. vagy összegszerű javas
iattételre. Pedii a szakszer,e• 

zeti bizottság :záradéka csak 11 
szakvonali :záradék után kerül• 
het a kérvényre. Na.gy Z$iQ< 
mond, Na.g11 Józuf, Grú.ci Já◄ 
ncs pályamunkás kérelme mát' 
egy hónapja járja az utat a 
ikét szerv között. 

Előfordul, hogy olyanoknak 
is javasolnak segélyt, akik 
nincsenek rászorulva. Egyrészt 
mert nem nézik meg alaposan 
a körülményeket, másrész� 
mert nem akarják vállalni a 
„népszerűtlen" elutasítást 

A közösség érdeke azt kf• 
vánja, hogy segélyben valóban 
a rászorultak r<észesüljenek, 
mégpedig minél gyorsabban, 
Ehhez azonban a segélyezési 
bizottság munkája mellett, a 
szakszervezeti bfaottságok, a 
szolgálati vezetők gyors és lel• 
kiismeretes munkája is szük.• 
séges. 

Ember Ferenc 
a Bp. igazgató.<:-ig regé• 
lyezés: bizottságának 

e!nöke 



2 MAGYAR VASUTAS 

Az éiszakai ellenőrzések tapasztalatai 
A azaklszervezet munkavé

delmi és munkásellátási QSZ,

táiya a területi bi7.0ttságok be. 
vonásával éi6Zaka! ellenőrzést 
tartott, hoRY megvizsgálja 

mennyire blztosítoU a vu
utaaok munkafeltéieJe az 
éjszakai órákban, bogya.n 
törödnek a szak.v.ervezeti 
bizottságok a nagyobb 
éberséget követeló na1>-

szakhan a dolgooókkal. 
Altalában örömmel fogadták 
az elvtársakat. különösen ami
kor látták. h<>ll:Y ellen&rzésük 
célja a segítés. Kerekuuártó 
IAjos Dió,;győrötl ki is fejez.
te: ,.tudtuk, ho(l'II van szakszer
vezeti vonalon fel.só szervünk, 
de ezt idáig aiak nal)J)(ll ta
pas..-taltuk. Arra nem i., mer-
tünk 11ondolni, lwgu éjszaka i.s 
fe/Juresnek, horni munk1lkörol
mén11eink iránt érdeklöd:ie-
11ekn. 

Akadt azonban olyan hely 
is ahol nem nagy lelkesedés-
6el „várták" az ellenőröket. 
Azért írjuk, hogy .várták"•. 
mert a jólbevált vasuti POSta 
kelló ponl06sággal működött. 
Ennek ellenére e!O' sor helyen 
J1 legmélyebb álmából kellett 
felrázni a szolgálatot teljesítő 
vasutasokat. Ládi ipartelepen 
Képes Károl11 forgalmi szolgá
lattevő csak többszöri hátba
veregetésre téct magához.. 

Nyiregyháza állomáson az 
ellenőnö brigád az egyik tar
talékon (gép&zám 326 136) alva 
t!llálta a mozdonyvezetőt é, a 
fütőt. A brigád taroai már tíz. 
perce a gép konvhá:ián tartóz
kodtak. besrelgettek, de a sze
mélyzet nem zavartatta ma
g-.i,t. Talián még most is alud
l'lának. ha nem jön eg_y kocsi
rendező megkérni a „vezért'·. 
hogy �enjenek hát:rn. A vezér 
fáradt álm0s volt. észre 6ell'.l 

vette JJZ idegeneket. hanem 
:felszólitQtta a kocsirendez.ót. 
hogy szálljon fel a mozdonyra 
és húzza meg a szabályzót. 

jáT arra az igaz.g:itóságtól sen-
1 há iáb'-ln. Az állomt,; vezetője 

ki. pl Nyiregvházán. leltári eooköpenyt. kék ruhát 
. Nemcsak a v�ti forgalom nem bizt.osit számukra. 

latJa kárát az e,lszakai !az.a 
munk:afegyelemnek. hanem Debrecen. állomá.son több 
magutk a dolgozók: is. Debrecen esetben előfordul. hogy a vo
állomáson a vonatkíséró Jak- natkiséröket kirendelik ké
lanya őre aludt. A fúló a tü- szenlétbe, majd négy órai olt
zet nem áPolta. A fáradtan éc- tartó,;k:odás után hazaküJdik 

kezó vonatkisérőknek nem volt őket és ez szabadnapnak szil.
meleg vizük. mit. Furcsa me;:oldás. Az az 

A viz.sgálat fénvt derített érzése támad az embernek:. 

Egy sor helven nem vigyáz
nak, nem óvják a vasutaL 
Szabadon lehet mászkálni éj
szaka a vágányok között. fűtő
házakban é,s senki sem k!ván
CSi arra, hoJ?V mit is keres ott 
egv idegen. K�barclká.n a 
fűtőház épületében elhelyezett 
szerszámokat, anyagokat bárkj 
eltulajdoníthatia. mert azokat 
nyitott helyiségben felügyelet 
nélkül tárolják. 

arra, hogy hogy némelyik vezénylótiszt 
a vonatkísérők álta'ában csak e&köznek tekinti a vo- Tőródjün.k többet >.12. éjsza. 
nem részesülnek olyan n:itkísérőt, akivel neg lehet ol- kai munkával és törődjünk 
meg-be�ülésben, m.lm ami· dani a 62.0lgálatot. de nem lát- többet az éjszakai szolgálatot 

lyent megérdNnelnének. ia. ho"" az is ember. akinek teljesítö emberrel. Ez a leg-
Karcaq állomáson a yonatkí�e- szükségre van p:•!lenésre. kul-

, 
főbb tanulsá1Z- amelyet az éj

ró =élyzet rend.szeresen túrára, aki családi életet is szakai ellenőrús tapasztalatai-
végez tolatw;t saját egyenru- szeretne élni. ból levonh,itunk. 

Ne f eledkczzünk meg a régi szakszervezeti tagokról 
A vasutasok szaklizervezete 

11em tekinthet vissza ho.sszú, 
harcos múltra, hiszen csak a 
felszabadulás hozta meg a 
vasutasoknak a szervezkedési 
jogot. trthetó tehát, hogy so
rainkban jóval kevesebb a 
több évtizedes munkásmoz.gal· 
mi tapasztalattal rendelkezők 
száma, mint olyan szakszen·e
ze!eknél, amelyek a felszaba
dulás előtt is működtek. 

Ilyen körülmények közölt 
a szaiksrervez.et vezet&>én.elk 
még jobban kellene támasz
kodni azokra az elvtársakra, 
akik a felszabadulás előtt már 

szervezett munkások voltak ' tanácskoysainkra. Vélemé
(fás, vasas, építő stb.) s jelen-

, 
nrünk szerint haszn05 lenne 

leg, mint \"BSUtasok. a mi részükre kis összejöveteleket 
s2ukszervezetünk tagjai. tartani, ahol nem a poharaz-

Hogyan becsüljük meg eze- ' gatás, hanem egymás megis
ket az elvtársakat, hogyan merése. a tapasztalatátadás 
vesszük igénybe tapasztalatu- lenne a legfóbb. A központhoz 
kat, segítségüket? őszintén hasonlóan az üzemekben he
szólva alig·alig. Pedig vannak lyes módszemek találnánk, ha 
olyanok is, akik 20-25. vagy az. üzemi bizottságok kikér· 
annál is több éve szervezett nék a véleményüket, üzemi 
dolgozók. . , ünnepélyeken elmondanák él-

A 6'.'akszeryezet . f�náll�- ményeiket Az eredmény bizo-
nak t1zéves unnepen O&Szeh1v- . · •  .

, 
tuk őket, emléklapot kaptak, �yara_ kettos lenn�. Egyreszt 

de sem azelótt sem azóta nem ereznek a megbecsulést, más
kértük ki a • véleményüket, részt a munka viteléhez érté
nagyritkán hívtuk meg őket kes tapasztalatokat adnának. 

Este a Bunkóban 
Mozgalmas élet fogadja a 

I 
ni itt a dolgozók között a vál

látogatót a miskolci Erkel lalat vezetőjét, a párt titká

Ferenc Müvelódési Otthonban. rát, __ a _szakszervezeti bizottság 
. • . .. .. .. elnoket. Sok hasznos tapasz-

Munka1do utan kulonosen a 
I 

talatol szereznek és ők is tud
járómüjavító dolgozói kere- nak: egy-két jó tanáccsal szol
sik fel szívesen. Gyakran lát- gálni. 

Minden látogató szórakozást talál 

térzenét is adtak pedig van 

köztük olyan is, aki kisebb 
mint a trombitája. Télapó is 
ellátogatott az. otthonba, a 
karácsony is hangos volt a 
gyermekkacajtól. 

• ,János" !llEm húzta meg a sza
bályzót, amiért a vezér nagyon 
haral!Udott és csak akkor vet. 
te észre az ellenőröket. A fel-
lsmerée ki is röpítette az ál- Tischler elvtárs kultúr-

1 m
űvészeknek. de a többi szak. 

mot a szeméből. igazgató szobájában nagy a körnek sem. Áprilisban kő-

Nagyon sokan vannak rr,#'J. sürgé&-forgás. A szakkörtit ve-
1 

művesek. ácsok jelentek meg 

Még jobb eredményeket ér
hetnének el, ha a társszoJgálati 
ágak. állomás, fűtőház, pálya
fenntartás szakszervezeti bi
zottságai jobban népszerűsí
tenék és segítenék: az otthon 
munkáját, mert igazán még 
csak a járómüjavító érzi ma
gáénak. Egész biztos. hogy a 
pályamunkások, fűtőházi és ál
lomási dolgozók is szívesen 
felkeresnék, hí. z az emlílet t 
szórakozási lehetőségeken kí
vül 6000 kötetes könyvtár, bi
liárd. sakk stb. várja őket is. 

akik nem értik meg. ho,zy zetői egymásnak adják a ki- a régi „Bunkó"-ban és rneg
lincset. Egy csinos fekete kezdték az. átépfté!rét. bövité-

az éjszaki órákban kettő- asszony éppen a képzőmüvé- sét, - a vai;utasnapra újjáva-
zölt éberségre van szükség. szeti kör érdekeit védelmezi. rázsoltak Azóta minde-noki meg. 

A szakszervezeti bizottságok- Értékes szakkönyvet ,·ásárol- találja a Jegmeigt·lelóbb �zó
nak gondolniuk kelt arra, hogy tak és arról folyik a vita, hogy rakozást. 
u aktívákat úgy osszák el. a könyvtár, vagy a szakkör Decemberben 9 filmeló
hogy az. éjsmkai munkát vég- terhére könyveljék-e. A vita adás, 7 műsoros e,;t, 3 ismeret
zo'<kel is tudjanak töródl1i. persze hamar eldől. Az a fő, terjesztő előadás volt. Ez utób-

A szaks7.olgálati vezeto7mek hogy a kultúrotthon gaz.dago- bival még sok probléma van, 
is nagyobb gondot kell az éj· dotl. bár az alkohol káros hatásá. 
&zak;ai_ 1:1unkafe�elem megszi- Nagyszerű, hogy most már ró! már 100 ember hallgatta 
lánlitására fordJ!ani. de elő-

, 
ilyesmiről vitatkozhatnak hí- az előadót. 

fordul . nae-y va.suti csomópon- szen nem is olyan régen 'még A ;lzínjátszó csoport legutóbb 
tokon ,s, hoirv hónapokig nem hajlékuk: sem volt a képző- a Ker6ket mutatta be nagy si

kerrel. Most a farsangra ké
<><><>-�szülnek rövid, vidám jelene-

L '/ T d 
, • , b , [ 

otekkel. Az otthon 60 tagú fér-
eVe ..1.n onezia o �fikórusa már . sok . dicsőséget 

�szerzett a m1skolc1aknak A 
A kö�� napokban az Indo-

1 
z.ett szakszervezetünk méz Vasuti Dolgozók Szakszer-

-.rez.etétól az. alábbi levél érke- ségéhez.: 

KEDVES ELVTÁRSAK ÉS BARÁTAINK ! 

.. ◊fotokört is szívesen Játogat
elnok- ◊ják. Az ellenforradalom óta 

nagyító géppel. fénymérővel 
gazdagodtak. 

Sűrűn találkozni az otthon
ban egy magas, ős=akállú 

·-· 

SZEL L EM K O CS I  

Fiatalabb koromban több
ször olvastam ifjúsági regé
nyekben a „kísértet-hajókról·'. 
amelyek üresen bolyonganak 
a tengeren. Napjainkban a 
vasúton . .szellemkocsikkaJ·• ta
lálkozhatunk. Ezeket arról is
merni meg, hogy üresen bo
lyonganak a ,·onalakon. Ilyen 
például a Bn. 55 238 számú ko
csi, mely Budapest-Déli-pu. és 
Szombathely köz.ölt közlekedik 

üresen. Ürességének oka : 
hideg, nem lehet fűteni. 

A kocsi fűtési hibáját no
vember 30-án fedeztem fel. 
Jelentettem a szombathelyi 
igazgatóságnak. Az.óta több
ször találkoztam a kocsival, 
mindig hidegen és üresen. Leg
t· tóbb üres volt a szomszédja, 
az 55 560 számú kocsi is Mi
ért kell ilyen kocsikat közle· 
ke<iletni? 

Bognár Károly löviu;gáló 
Tapolca állomás 

1953. jaauir u. 

Meghalt dr. Petru Groza 
.4 Román Népkö.zlársaság nagy nemzetgyúlé1e 

elnökségének elnöke 

Dr. Petru Groza elvtárs, a sdt veszltettük el. Suretett 
Román Népköztársaság nagy minket, , mi ts uerettük, be
nemzetgyülése elnökségének csűltük 6t, aki Úf71I be1ziU 
elnöke január 7� reggel 5 magyaffll, mint bámael1fi• 
órakor ha;szas szenvedés után künk, úgy ismerte a m41111ar 
elhunyt. irodalom remel..-mút•eit, mint 

Petru. Gr02a személ11ében közüLünk kei:esen. 
mi. magyarok, e(l'llik legiga· A felszabadulás után élen• 
zibb, legjobb barátunkat, a jó.ró szerepet vállalt a két nép 
magyarság, a magyar élet, a. barátságának erósitésébe-n.. 
maQ'llar irodalom és művészet Emlékét. tetteit, nevét a. ma.
kiváló ismerőjét, a ma.(l'llar-

, 
gyar nép na(l1I barátainak w

román barátság hűséges harco- rában. megörizzük. 

A uakszerve.::et elnökségének részréttávirata 

A gyáBzhír vétele után a 
1

1;asutas dolgozók testvéri 
szakszervezet elnöksége az együttérzéssel osztoznak a ro
alábbi részvéttáviratot juttatta mán nép mél11séges gyászában 
el a román közlekedési szak- és biztosítjuk Onöket, hO(l'II to
szervez.ethez: 1:ábbra iS együtt11aladunk 4 

,.A ,zervezett magyar vas
utas do�ókat mél11 fá.j�a
lommal érte a. na.gy (ll/4SZ, 
amel11 önöket, a Román Nép
köztársaság n.agy nemzet171!.Ü· 
l.ése elnöksége elnöké.n,ek, dr. 
Petru. Groza elvtársn.alk d· 
hunytáva.l érte. 

A m4g11ar nip, köztük a 

román néppel, a román v,u
utas dolgozókkal azon az úton, 
amely a. szocializmus vég86 
fll/ÓZelmét, a. népek testvéri ba.-
rátságá.t szolgálja. 

A Vasutasok Szabad Szak• 
szervezetének ElnökséKe 

nevében: 
Szabó Antal elnök" 

A V I LÁG M I N D EN RÉSZÉBŐL 
A szovjet vasutas szakszer

vezet központi vezetősége a kö_ 
zelmúltban tartotta V. teljes 
ülését. A kél napig tartó meg
be5zélésen a lakásépítkezé
seket vitatták meg. 

* 

A Szovjetunió Kommunista 

Pá.rtja és a Szovjetunió Mi
nisztertanácsa elismerésben 

részesítette a. Sztálinszk és 

Abakd.n között épült vasút
uonal dolgozóit. A vasútépí
tők a kedvezótlen időjárás el
lenére határid6re befejezték 
a 376 kilométer hosszú vonal 
építését. 

* 

A Cseljabinszk-Sumicha vo. 
nalszakaszon befejezték: a vil
lamosítást. Ezzel befejezó
dött a dél-urali igazgatóság 
valamennyi vonalának villa
mosítása. 

* 

Skóciában. sikerrel fejezte 
be körútját eOI/ üzleti hirdetés 
és eladás célját szolgáló tele
víziós vonat. amely egy glas
gowi cég televfziós készítmé
nyeivel ;árta a skót városokat. 

* 

Az angol vasutasok lapja, a 
.,The Raihcay Reoiew" rend
kívül érdekes, érvekkel alá
támasztott vezércikkében sür
geti a megegyezést a Szovjet
unióval. Nincs más út - írja 
- mint a telje,; lefegyverzés 
útja mindkét részről. Ha ez 
nem történik: meg, az emberi
ség'et elképzelhetetlen súlyos 
kata�ztrófa érheti A cikk 
mélységesen elftéli az amerikai 
kormányt_ mivel hidrogén
bombákkal megrakott repülő
gépeik állandóan az angol 
lakossáe: feje felett hordozzák 

a halált. 
* 

A s véd varutak teljesen át
térnek a. beton sínaljazatra. 
M-á·r régóta folynak a kísérle
tek Tord Fogelberg mérnök 
találmányával, amel11 a s vé
dek surtnt forradalmasítani 
fogja a.z aljazat épitést. öt em
ber két óra a.latt 40 méter 
hosszú pályát épit ki az új 
találmánnyal. 

* 
fvi 5 millió dollárra becsli. 

lik azt a kárt, amely a külön
böző behatások nyomán a te
hervonatokon szállított áru
kat éri - állapították: meg az 

USA-ban. Ezért kísérleti cél• 
ból egy telJesen átlátszó te
hervagont építettek. amelyben 
különbözó mérőeszközökkel fi. 
gyelik: az áruk viselkedését 
szállítás közben. A tapaszta
latok alapján kidolgozzák u 
áruszállítás korszerű módjait. 

X 

A holland vasútak igazgató
ságának közleménye szerint 
decemberben kivonták a for• 
galomból a Hollandiában még 
üzemben levő 27 g6zmozdonut 
is. 1958 január 1-töl a vasúti 
vontatást villany- és diesel• 
mozdonyokkal lát;ák el • • 

A fran�a államvasutak 
igazgatósága időjárásjelző 
szolgálatot létesített, amely 
telefonérdeklődésre pontos 
tájékoztatót nyújt arról. horo, 
az ország egyes t1dékein mi
lyen időjárás uralkodik. 

X 

Az olasz Ansaldo, az osztrák 
Elin gyár és francia, belga, ne

met gyárak munkaközössége 
ajánlatot tett a MÁV-nak 4 
Miskolc és Hatvan között köz
lekedó nagy teljesítméntnl vil
lamos mozdonyok m,ártására. 
Az ajánlatokról késóbb dön
tenek. 

X 

A brit va,útaknal mintegy 
1800 nő lát el sorompóöri szol
gálatot heti 4 fontért, napi Hl 
órai munkaidővel. fjjeli pót
lékot, túlórát nem kapnak. 

X 

A nyugatnémet i,asutaa 
szakszervezet márciusban. 10  
százalékos bérköveteléssel for
du l a kormányhoz. A követe
lés teljesítése 280 OOO vasutast 
érintene. 

X 

Skóciában kísérletképpen 

akkumulátoros motorvonatot 
helyeztek üzembe. A kísérle
ti vonal hossza 70 km, 14,7 
ezrelékes legnagyobb emelke
déssel, 12 forgalmas közben• 
ső állomással. Az akkumulá
toros szerelvény nagy elő
nye a felsővezetéke, rendszer. 
rei szemben hogy nincs szűk• 
ség a költséges berendezések• 
re. Másrészt az energiafelvé
tel is a hálózat csúcsforgalmi 
időszakán kívül történhet. A 
telepeket éjjel töltik fel. A 
napi három forduló közben 
csak rövid utántöltésre van 
szük.sé�. A szerelvénv két ko
csiból áll. 1 1  7 ülőhellyel. 

�� 

.. 1?49 óta N11ugat-lrián, amelu ötödrészét teszi 'k-i az Indonéz emberrel, Király Lajos tanár
K.fí�rsasá.gM;'!<, _állandó vita tá.rgyd.t iképezt a Holland Király- ral, aki az eszperantó kör tag
M(} es a mi 'koztarsaságun:k :között, Ez a vita köi:et�zménye az jainak tartja a nyelvoktatást. 
1949-es ,;kerekasztal-konferendának", a.melu az Indonéz Köz- Az eszperantisták egyébként 
tarsa.sa.g szuverén jogait IJciterjesztette az egész 'korábbi Hol- minden szerdán klubestre 
la-nd;-Keletmdfára. Ny14Jat-Iriánt a mai napig a hollandQk tar- gyűlnek össze. Felolvassák a 
t�ttá,k megszanva. Ez a helyzet elle_ntmond.ásl:an all az Egyesült világ minden tájáról érkező 
1\em.zetek_ Szervezete alapszabáluatval, es az önrenddkezés jo- leveleket és megírják a vála
aa�'<!.l. Erosro.ktétel ez az Indonéz Köztársasággaz szemben, és sw�t . .  �em _ _  egyszer negyv� 
mel11en_ se�ti !•ulon�ia népét. Kormányunk !kereste a !>ekés el- nen 1s _osszeJonnek - mondJa 
r��ze! ut!at a tar1J11alá.sokkal, de sikertelenül. A Holland :er_e'!-ci. elvtárs, _az ott�on v� 
K.'rálysag . visszautasította a tárgyalási 'kíséi·lete'ket. Hasonlóan 

l
z<;_t�_se_genek elo/1k tagJa -, es 

1:_LSSzautas,totta a� Egye�illt Nemzetek Szervezete Xll. Közgyű.- k�l_o_nosen a békem.?z�alomh�z 
Use is, hogy határozatainak érvényt szerezve tárgyalásokat ;a- ni;uJtanak nagy s_eg1tseget. Elo. 
va.solion a vitás Ü(l1Jekben. 

l

fordult már a� 1s, hogy egy 
Mindezek 'köuetkeztében az indonéz nép és koMnánu l!;:ény- bete� �olgozonak az .' eszpe

telen volt m,!s esrközökhöz nyúlni. hog
y biztositsa. In.cwnézia. r�_nt� kor szerzett_ gyogyszert 

uuverénitását Nyugat-Irián felett. Most az indoné né leg- k�lfold1 eszperantisták: segftsé.. 
külőnbözóbb módon fejt i:i a'k:tivitást harcol 'kéreln�kkfl 

a
mun- gevel. 

�beszűntetése'kk.el, de oly -nwdon J, hogy átveszi a ,;olland Ha má� a nemzetközi k:ap-
11alla.lat0k vezetését, és azt 4 munkásdk 'kezébe adja. csolato_knal tar�unk,_ mondjuk Ü Z E M I  M U R I  Furcsa megoldás 

A mi harcunk valóságban harc a l7llarmatosítás ellen. és el azt 1s. h?� Januar. l�·én a 
eúrt me'! vagyunk győződve arról, hogy minden szaba.dság-

i

kassat _vas_uttgazf!_atósag e�ek-. 
.s':"ret6 nep a mj oldalunkon áll. Mint az indonéz népnek egy zene_ � tance_gyuttesét lat�ák 
ns;;e- a 1.,asutas dolgozók is kiveszi'k részüket ebből a harcból. v"!1dé�l. a�1k a Mu2&1ka 

. NdmJon örülnénk, ha hazájuk vasuti mun'lcáMit tájékoztat- szarnl!an • CI!:flmel tartottak 

1l<Jk � fentiekről, és rendkívül leköteleznéne,Jc bennünket, hogy- nazys1k:eru eloadást. 
ha. ve�nyűket 'közölnék velünk. o 

Dzsakarta, 1957. december 26. ◊ Az otthon a fiataloké is 
Testvéri .szal<szeMJezeti üdvözlettel: � 

SINGGIH O Gondokkal, problémákka1 is 
az Indonéz Vasút Dolgozók Szakszen,e•eten k f "ti.ttkara találkotunk. Hiányzik a fiata-1 • - e O • lok, a KISZ munkája. Pedig 

* az otthon vezetősége gondol a 

Szawervezetünk elnöksé-
ae az indonéz testvér-szakszer
vezethez küldött válaszlevelé
ben a magyar szervezett vas
utas do!gozó!c szolidaritásáról 
biztosította az indonéz vasutas 
dolgozókat. Igéretet tett arra, 

fiatalokra. 30--40 gyermek 
hogy mjnden eszközzel tudato- tanulgatja a fúvóshangszerek 
sitja a dolgozók: között az in- művészetét. Ahogy a dolgo
donéz nép igazságos harcát, és zók mondják az „idegné]ktili 
támogatja Indonézia népeinek ember" Profán István tanít
azt a törekvését, hogy hazájuk gatja óket nagy szeretettel és 
az utolsó gyarmatosítóktól isc;,türelemmel. Büszkén emle
m�badulJon. 9&:etik, hoay a tI:rerekek már 

- Főnök elvtá.rs mir e�? 
- Igen. Eddig húsz embe,-r„l itt4ffl az 

�re é$ nem akuok beteg lenni. 

- Kik.öUöztü-n1' ide a jelzőhöz, így leg
wbb néha • C.!a láddo.l lehetek, 
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Órát szeretm a vasutasok 
Szinte minden vasutasnak 

húséges munkatársa - lenne 
- az órája. Kinek-kinek be
osztása szerint a zseb- vagy a 
karóra. Valamikor úgy hozzá 
tartozott a vasutas élethez a 
déli jel 12 harangiltésekor be
igazítani az órát, mint mond
juk ma arra gondolni, de jó 
is volna egy jó óra. 

Mert bizony mostanában hi
jával vannak a vasutasok a 
kronóméternek. A múltban 
sem telt mindenkinek annyi a 
fizetéséből, hogy úgy elseje
táj t kifizesse kp-ben egy óra 
,·ételárát, dehát í!yen vásár
lásnál volt hitel, volt részlet
fizetési kedvezmény. 

Nagyon sok dolgozó kéri, 
járjanak közbe az illetékesek, 
hogy amennyiben lehetséges, 
a vasutas dolgozók a Jövőben 
ís kaphassanak jóminőségű 
órat részletfizetési kedvez
ménnyeL 

Ruhakiadás 
tavaró k.örülményellel 
Budapest-V áoóhíd ruhaszer

tárában tűrhetetlen állapotok 
uralkodnak. A vonali szám
adók reggel nyolctól 17 óráig 
kénytelenek várakozni néhány 
ruhadarab kiadására. Az úgy
nevezett „várakozó" piszkos, 
fületlen. Egész kelleme egy 
a�ztal és egy pad. Az egyszer· 
re berendelt 50-60 ember áll
va didere1t félnapokat, s ha 
végre megkapják a kiutalást, a 
piszkos padlón csomagolhat
nak. Ezt az állapotot még sú
lyosbitia a mesterien kiépített 
„haverrendszer". Aki olyan 
szerencsés. hogy „Béluskám''-
2Japon vételezhet, az kap min
dent soronkívül, sót, még cse
rélhet is, nem úgy, mint a töb
bi földi halandó. 

Külön lehetne 31Tól is írni, 
hogy milyen hangon beszél
nek a vonali számadókkal. Ve
G)-ék tudomásul, hogy azok is 
emberek, Joggal követelnek 
emberségesebb hangot, rendes 
váróhelyi.séget és gyorsabb ru
hakiosztást. 

Dr. Rohod! Lás?Jóné 
Dunaharaszti-külso 
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A kedvezótlen körülmények ellenére 
sem több a baleset Ferencvárosban 

Nem sokról van szó 
Tisztelet é3 eli.smeré3 a.zok- Használjuk lki a.z utaaok-nak 

nak a jeg11vizsgálóknak, akn ezt a nem i., lebecsülendő 
gya.kran havonta. 300 óránál is „gyengéjét". Hadilábon alló 
többet szolgálatban töltenek. udva1'iasságunkban ann11ira 
Nem eg11 közülük csak ritka már elmentünk, hogy villamo
vendég a családi háznál. Túl- so-n autóbuszon g11ermekea 
n1,10m6 részük becsülettel ellát- anyáknak, öregeknek önkénte
ja kötelességét. Erról tanú.s- sen, vagy felszólításra nem 
'kodnak a.z eg11re nagyobb egyszer átadják a helyüket a 
számban érkező levelek, fiatalabb évjáratúak, A vona• 
amelyben név nélkül vag11 ton. sajnos ilyen nag11on. rit• 
névreszólóan kívánják dícsé- kán tapasztalható. ErötelJe3 
retben részesíteni a hivatásuik fiatalok százkilométere�en át 
magaslatán álló kalauzokat. elnézik, kényelmesen elnyúj-

Kö:ztudomású, hogy a 
. 
mun-

1 
lyet talál, több fizetést, isten

ka · és technológiai fegyelem- veledet mond nekünk. Külö
meglazulása miatt az utóbbi nösen növekszik bennük a sza
idóben a legtöbb szolglilati he- kadás érzése a r.eilé7.ségek lát
lyen emelkedett a balesetek tán. Sokan már az első na
száma. Az ország legnagyobb pokban kilépnek. 

csüggedni a ferencvárosiak· 
nak. Ha lassan is, de vigyék 
még lejjebb az esetek és a 
kárösszegek lázgörbéjét. Amit 
sikerült szívós munkával négy 
éven keresztül csökkenteni, 
ne engedjék ismét felszökni. 
Mutassanak példát a Nyugati, 
Keleti gurító- és a síktolató 
birgádok „öreg" vasutasai, 
járjanak élen a balesetek el
leni küzdelemben 

pályaudvarára. Budapest-Fe- • 
rencvárosra ez nem áll Ha A problémák általánosan is-
valaki 1954-től tanulmányozza mertek, de egyszerre nehéz 
a forgalmi szakszolgálat bal- kikUszöbölni őket. Mégis, úgy 
eseti statisztikáját, örijmmel gondoljuk, a sok kedvezötlen 
állapíthatja meg a balesetek körülmény ellenére sem kell 

Most hozzájuk szólunk, pél- tózva, hog11 a pad végénél idó3 
damutatókhOz é3 ket•ésbé jól emberek ácsorogjanak. A ko-
dolgozókhoz egyaránt. csíkban !ki.függesztett feliratok 

csökkenését. 
Néhány jellemzó példa: 

1954-ben a Nyugati -guritón 
146, a Keletin 105, a siktola
tásnál 138 baleset volt. 1957-
ben pedig 92, 91 illetve 95 bal
eset fordult elö a három s:zol
gálatl helyen. Csökkent az egy 
kocsira eső kárösszeg is: 1954-
ben ez kocsinkint 26 fillér volt, 
1957·ben csak 19 fillér. 

Szabó i n  tézo, biztonsági 
megbízott erről a követlkező
ket mondja :  

- Az összehasonlításból ki
tűnik, hogy Budapest-Ferenc
város állomáson a balesetek 
száma az eseteket és a kárösz
szegek nagyságát tekintve is 
csökkenőben van. Bár a csök
kenés lassú - de számításba 
kell vennünk néhány hátrálta· 
tó tényezőt is. Ezek !között el
só helyen kell említeni a 'ren
delkezésre álló személyzetet. 
A dolgozók egy réllze nem álJ 
hivatása magaslatán. Sokuk
nak szakmai tudása, utasí1.ás
ismerete, s fegyelme - tiszte
let és becsület a jó vasutasok
nak, akiknek nagy részük van 
a jó eredményekben - nem 
kielégító. 

- Van elé1t emberük? 
- Erről is szólni akartam -

folytatja Szabó elvtárs. -
Nem kis szerepet játszik a 
balesetek alakulásában az ál· 
landó személyzethjány. Ezzel 
összefüggésben áll a munka
erővándorlás, ami maga után 
vonja a kevésbé tapasztalt 
dolgozók beállításál 

- Többet ikell törődni az uj
felvételesekkel tanítani kell 
őket - vetjük

. 
közbe. 

- Az oktatótisztek sokat 
foglalkoznak az újfelvételesek
kel. Amit emberile1t elkövet
hetnek fejlődésük éroekébm, 
azt megteszik. Persze, ez nem 
jár mindig sikerrel. Egysze
rúen azért nem, mert az új
felvételesek 60-70 százaléka 
már olyan gondolattal jön a 
vasúthoz, hogy amint jobb he· 

Mihályi Ottó tornyos térfelviqyázó • II-es toronyban. Az 6 ''"'"
ka).11 i• hozz;íJárul ahhoz, hoqy eqyre kev-bb a balHet az 

állomáson. 
(Kovác• Géu felv.) 

• ., --

Mi legyen a gyerekből ? 
Sok szülőben vetödik fel a \ 

zunk gyermekeinkkel ilyen 
kérdés: hová adjU'k gyerme- 6rtelemben is. nem kevesebb
künket, ha elvégezte az ált&l.á.- röl, mint jövöjükröl, boldogu
nos .iskolát. Tanítlas6uk-e to-- lá&ukról van szó. 
vább, vagv adjuk ipari pályá- Olasz István 
ra? Nem könnyű probléma ez. a szegedi Vasútforgalmi Tech-
A gyermek naph056zat nézi a nikum igazgatója 

Szinte közhellyé válik már úgylátszik hatástalanok 1714• 
a jobb utazási Mrülmén11ekról ra.dta.k. Szól;ion há.f a ;egz,vi.u• 
beS21élni Sokan milliárdos be- gáló, hogy a három ülóhelyet 
ruházásÖktól teszik függóvé né(IJlen foglalják el, -oogy 
ennek elérését. S ez azt is je- e(/l/enesen szólítsa fel az uta
lenti nálulk, hogy a megl.évó sokat a hely átadására. Ha a 
a.dottságokat annyira lebecsü- villamoson oon foganatja, a 
lik, hog11 inkább rontanak. vonaton is lesz. 
ahel11ett, hogy javítanának a Ma még túlnagy !kívánság• 
jelenlegi állapotokon. nak tűnik, hogy az állomáso-

Nem egyszer megfigyelhet- kat elóre jelezzék - his>..en 
jük, hoW az állomásból kliha- nem egyszer akár száz kilo-
/D.dó vonatok ajtajai tárva- métert is utazhatunk. míg a 
nyitva. Korábban még a gyen- jegyvizsgálóval találkozun!k, 
ge fűtés miatt z.wrtölődó utas, De ha· eg11esek meg tud)'ák 
amikor elhagyja a vasúti ·ko- tenni. ezt, miért nem te3zi meg 
csit, már nem vesz ann11i fá- a többség is? 
radságot, hogy maga után be- A kocsiba. köszönéssel be• 
csukja az ajtót. Ez a meleg l.épó, udvaria.& felvilágos{tá.s• 
távoztán kívül, még baleseti sal készségesen szolgá.!6 jegy-
veszélyt is rejt. Nem ártana, vizsgáló kocsijában 1<elleme
ha a kocsijai mellett járó ka- sebb az utazás, hogy ú.gy,
la.uz udvariasan felszólítaná a mondjam „jobb a.z utazási kó
maquikról megfeledkezóket az rülmén11". 
aJtó becsukására. Ha most nem Ugye, nem is sokról 1.-an 
is, de a következő utazásnál szó, csupán az előírásoknak 
már bizonyára. gondolna erre megfeleló szoloálatellátás�ól. 
a figyelmeztetett. 3 _máris ;11ennyive1 másként 

Az emberek általában a vele!'ednenek az utasOlk a 
kedvesen, udvariasan ha n.gzó 1 1.,asutr6l, a 1.-asutasokról. 
fig,Jelmeztetésre hajlanak. (-} 

gépeket, szeretné megismenti ------------•------------
a r;;.dló bonyolult s:zerirezetét ... 
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;:,e�� Egyre szűke bbnek bizonyul a MAV Kórhaz 
tna;en nézi a pályát jav.!!ó 

h 'k Nemrégen emlékeztünk meg 
I 

gxógyításra, vagy rendszeres teni, s itt elhelyez etne az munkásokat · · ·  SzívP.sen tar-
a MA v Kórház- és Központi  ápolásra. Ennek legjobb esz- ambulanciát. Az új kórházra tózkodi

k 
a forg

afun
i i

rodáb
a
� Rendelő 30 éves jubileumá- közét a sajat kórházuk igeny- elengedhetetlenül szükség van. 

éli talán 
a
rra g

ond
ol .

,
én 

ról. Az idősebbek még emlé-
1 

bevételében látjá;k. Ezért ta- - Bár még most is emelik az forgalmi szolgálattevő le-
keznek az 1927-ben megnyílt láljuk állandóan zsüfoltan a ágyak számát, - ez nem elég s-z.ek" · · • Dönteni kell, az 

id
ő 

rendelőre és a csupán ötven kórházat, a rendelőintézetet. a végleges megoldáshoz. A másürget! 
ágyas kórházra A vasula ok Ezért emelkedett az intézetbe sodik kórház felépítésével a 

A Művelődésügyi Miniszlé- fizetésüknek fél százalékát érkező betegek száma átlag- vasutas kórház kitűnő orvost 
rium rendelete az iskolák fel- ajánlották fel annak idején a ban a napi 6000, a hét ebö fe- kara a legkorszerűbb rendelót 
adatául tűzi, hogy az 1958-59. bővítésre. Elő. zör az r. sz. épü- lében pedig 6500 fölé. kaphatná. amelyból nem hiá
évi beiaokolázások'k 1 kapcso_ J t 210 ággyal. s nem sokkal Ez a szám azonban azt L� �e- nyoma a bronehológia. az 
latban a tanulók képes,;égét, később a II. sz. épület újabb lenti. hogy ma már a kor- otoneurológia. Létesülhetne 
rátermettségét, az eddigieknél 240 ággyal jelezte az intéz- házi és az ambuláns bele- például gyermekidegosztál�·. 
sokkal iobban vegyék fiizye- mény fejlődését. 

to"bb 
gek megfelelő �llátása �gy�e kardiológia. amelyet ma még 

A felszabadulas utan nagyobb nehézsegekbe utko- hely hiányaban nem tudnak lembe. Középiskolai tanulásra 
korszerű osztály n�·ílt és az zik. A 20 betegosztály, a 2� megvalósítani. csak az a VIII

. oszl
ályoe ta- ágyak száma elérte a 760-at. fajta szakrendelés sem elegen- A \·asutasok szeretik, ragasznuló jelentkezhet. akinek fél- Ma a Jegkorszcrübb kórhá- dó arra. hogy például 1 957. kodnak a kórházhoz, rendeloévi tanulmányi eredménye zaink közé tartozik a MAV ebő felében több mint egy mii- intézeteikhez. szerelik orvolegalább közepes volt. Az elég- Kórház. Terjeszkedni azonban lió embert nagy figyelmet, kö- saikat. ragaszkodnak hozza

séges rendú tanulók közül ma már nem tud. Pedig igen rültekintést követelő kezelés- juk. A közelmúltban önként 
---------------------------""i csak azok jelentk�t lehet nagy szükség volna erre. A ben vagy tanácsadásban része- felajánlott fél százalékos On

BAJ VAN A RU HAMERETEKKEL 
eliogadni, akik a magyar vasutasok egyre nagyobb sítsenek a kórházban. kéntes Támogatási Alap ÚJ
nyelvból. matematikából le�a- számban keresik fel, hogy Mit lehetne tenni? Amint bóli fizetése is ezt bizonyítja. 
lább közepee ooztályzatot kai>- vizsgálatnak vessék alá ma- már mondottuk. helyben ter-

1 
B\zonyára örömmel �ámogat

lak. gukat, tanácsot kérjenek, jeszkedni nem lehet. A vas- nák, ha S7.ak.szen:ezetunk elNem az egyenruhaellátásról 
kívánunk most írni. Azt akar
juk a MAV ruhaátvevő szer
veivel közölni, hogy nagyon 
sok olyan kifogás merül fel 
mostanában a ruhák szabását 
illetően, amin kis jóakarattal 
közmegelégedésre segíthet
nénk. 

méretezést és azután annak 
megfelelő ruhát adjanak, vagy 
- hogy az elcsépelt szóval él
jünk - .,minőségileg·•, a jel
zett nagyságot figyelembe \'é
ve történjen az átvétel. 

Még egy! Nemegys:zer fel
tűnt már, hogyha a va,;utasok 
leves.tik a sap".t<ájukat, homlo
kukon szinte egyöntetűen pi
ros csík látszik. Nem egy kü
löngles szekta bélyege ez raj
tuk, hanem a „minőségi" mun
kával készült sapkák bélés
szegélyének megbélyegző nyo
mai. 

Ha a szülök határoztak. a szakke:zelésben részesüljenek. utas betegek jobb ellátását nöksége és a Vasúti Főosztály 
döntést beszéliék meo- a iCfer- 1 Az egyre jobb orvosi ellátás. csakis egy újabb kórház fel- síkra szállna a legjobb megol
mek osztá.lvüillökével.· De ,ké,r. olyanok figyelmét is a kórház é,pítéséve1 lehet biziositani. l dásért: egy :íjabb vasutas kor
dezzék meg a io·ermeket is ! felé irányította. akik koráb�a� Ebben az esetben a közép.-;ö ház felépítéséért. Várjuk ked

nem is gondoltak megelozo kórházrészleget ki lehetne üri- ves olYasóink Yélemenyét. 
A kö7.épiskolákban a jelent-

kezési határidő márciUB 20. Az 
ipari technikumba a felvételi , 
vizsgák április 10-2s k1nött A.z önköltség�sö kkentés leheiöse�eÍ Nem egy helyen felhívták a 

figyelmünket arra, hogy a sab
lon-méretek kisebbek lettek. 
Pár évvel ezelőtti méreteknek 
nem felelnek meg az ugyan
olyan számban kiadott ruhák. 
(Ugy látszik, az egyenruhaké
szítő üzemeknél nagyon divik 
az anyagtakarékosság.) 

1
��� szól a családi dön-
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TJ UK té6: legyen vasutas a gyermek, ,/'1 
szeretettel várja középiskolai .. .. , . . . 

Az ilyenfajta takarékosság a 
szabóságoknál, nalunk a bosz
szúság szülőanyja. Tanácsunk: 
vagy rendeljenek el újabb 

Sapkakészítő KTSZ-ek ! 
Csak egy kis jóakarat és szám
űzhetjük a fejvágó sapkát. 

Ruhaé\tvevők! Néhány visz
szaadott darab után bizonyára 
gondolkodóba esnek az í!yen 
sapkakészltők. 

továbbtanulásra Szegeden a Az onkoltség alakulásanal re :figyeltünk fel . A munka-
Vasútforgalmi Technikum két fontos költségcsoportot kell bérek emelkedtek, a tüzelő
Budapesten a V:isútgépészet/ figyelem� v�L Az egyik a anyag szabványtonnákban ki-

P ·1 f rtá . . V , t.. munkabér, a masJk az anyag- fejezve szintén emelkedett, 1!- • a ya enn_ta 1 es asu érték Ezenkívül vannak állan- \'árható eredményképpen azon-epitő Technikum. . . . 
1 

dó j�llegű költségek, amelyek ban a fajlagos önköfüégünk A vasutas iskolak nundig a teljesítmények ingadozásától nem emelkedett a várt mérE?vesen állnak a va.�la. szil- függeUenül felmerülnek, s van- tékben. !ők. rendelke?Jéoore. Foglabkoz- nak olyanok. amelyek a telje- Minek tudható be önköltsé-
________________________ sítményekkel együtt emelked- günk kedve7..ő alakulása? & nek, illetve csökkennek:. ehhez vegyük példának azt, 

Törődjenek többet problémáinkkal A rendes üzemeltetés esetén hogy a fajlagos önkölt.ségünk 
látszólag ez a két költségfajta 1956 és 1957 augusztusában 1 összeolvad. Az összköltség,, mi- egyarant 3,4 forint volt. Pedig 1 vel a teljesítménnyel van ösz- az 1956 augusztusában nem Rem:tszercsen olvasom a I otthonunkba egész.en add;g, Nagyobbik fiam elvégezte a szefüggésbe hozva, nem mu- volt a fizetésemelésből és a 

tüzelőanyagfogyasztás és keve
sebb mozdonyra volt szüksci;. 
Például októberben Celldö
mölkön 59 mozdonynappal 
többre volt szükség. mint 
augusztusban ug) anannri vo
nat továbbításához. Termé:,ze
tesen ez magával hozta a faJ
lagos költségek emelkedés t, 

Véleményem szerint nagy 
lehetőségek rejlenek a telje: 
mo?.donyforduló gazdaságossa
gában. Ez nem is kfván má,,t. 
csak jobb szervezést, s a4 
eredmény a vasút önkölt ·égé
nek csökkenése lesz, ha ezl a 
felsőbb szervek is fokoz.ottab-
ban figyelembe veszik. 

Kismihók Róberl 
Celldömölk, fútöh� 
........... 

,.Magyar Vasutas·•-t éS ez bá- amíg el nem kísértük utolsó nyolc általán0s Iskolát. Na- tat mindig helyes képel a két külföldi sz.ért árából adódó torított fel, hogy kérésemmel útjára. gyon váizyott arra, horor mint költségkülönbözet miatt. Min- költségemelkedés. A költségek önökhöz forduljak. Lehet, hocy Az elket;eredés, a bélnat órái- anja, ő iS vasutas lelt}'Cl1. Be- den törekvésünknek oda kell kedvezö alakulása vélemépéldám nyomán más vasutas ban nem találtam kive:zető adtuk a kérelmet a TBKE-hez, irányulnia, hogy az állandó nyünk szerint a teljes moz
as.zony is tollat ragad és a utat. Ki is törődne egy szeren- ahol eleinte minden ióval biz- jellegű költségek mindig a le- donyfordulóban keresendő. 
sajtó hasábjain tárja fel prob- csétlen özvegy asszonn)'al? - tattak, szinte mái: büszke vol- hetö legkisebb részei legyenek 

Ha ÖSSU!hasonlítást teszünk lémáját. Orülnék. ha levelem Igy gondolkoztam akkoc és tam vasuta& fiamra de jött a az ö szköltségeknek. Tehát a az őszi menetrendváltozás előtellnditója lenne egy egész.<;é- nem is sejtettem. hogy a mis- keserű csalódás - ;,7. elutasí- teljesítményt kell elsősorban 
ti és utáni helyz.etről. megálges folyamatnak.. melynek kolci igazgatóság szakszcrve- lás. Mit tehettem. egy magán- � főleg e1:1elni,_ mer(. ez __ a l�g- lapitható, hogy a menetrend- - Automatikus fütéskapct/0-k.apcsán ml vasut.aB asszonyok zcti nöbizottságában már az iparoshoz adtam a gyenneket, biztosabb es legiobb onkolt.,,eg- változás után a teljes moz- lóval szerelik fel a 1,asúti kc,.. közelebb kerülnénk egymás- én sorsomról be..zé!gctnek. ahol most minden fizetés nél- c�ökkenté.,;. donyforduló lényegesen rom- c3ilkat. Ennek hiányában eddig hoz a lap segítségével Nekik és a l)á.rt,;zervezetnek kül szakmát tanul. pedig na. A fütőházaknal a mozdony lott. A fajlagos költségeink A Mint egys:zerü oara.sztlány köszönhetem, hogy az igazga- evon elkelne mé'!' �"v kis ke- kihasználása és az általuk el- emelkedtek, bár a fútőház tel- a M V személykoc::,jjai nem 

, mentem férjhez egy ITIÍi'kolci t6sá,e; egyik épületében ház- reset a osaládban. Ma sem ér- ért teljesítmény a legfonto- jesítménye emelkedetl Jelen- vehettek részt a nemzetközi -mozdony!útöhöz. Egymás ke- !elüg_velÖi állást kaptam és fel- tem ho"" miért nem egy vas- sabb. A két dolog látszólag leg a honos fűtőházban átlag különösen a 1wugat felé irá• zét fogva szenvedtük át a vettek hivata16e��nek. Nem utas özvegyét támogatták. szorosan összefügg, gyakorla- 4-5 órát, a forduló fútóháznál nyuló _ vasúti forgalomb,m,. múlt rendszer minden keser- lehet szavakkal kifejezni, hogy mié.rt eJ!v vasúton kívülállót tilag azonban nagy eltérés mu- pedig 8-10 órát tartózkodnak vét. A felszabadulás a ml szá- mit jelén�tt ez számomra. � vettek fel? tatkozik. Fűtőházunknál az mozdonyaink. A nyár folya- mert a külföldi országok kü• 
m�a Is emberi. életet hozott �tet�ek a gyermeknevelésben. Nagyon szeretném .ha leve-

ellenforradalom alatt a telje- mán, mikor jobb volt a menet- lönbözö feszültségű villamosés alig vol! nálunk boldoga� vigyaztak arra, ho'.'." ne ér<7-- lem alapján felfigyelnének a 
sítmény csak tört része volt az rend, a tartózkodások közel hálózata miatt nem voltak füt„ ember_, Bizakodva neveltuk zem ma_gam__ e_l!Y_ e_dul. ts t:µan \'astitas o'·zve...,.ek �blémáir,• 
elów havinak, költségeink azonosak voltak a honos él; a hete¼. Az e!Ső hazai automati-k= 

,_,_ fi k t Csakh 1 t t t h .,, .,.� ·• azonban nem csökkentek en- forduló fűto-háznál.. A röv1·-.,, ....,,, un ·:i . amar most e oszor or en meit o�· ,.._ ·t ék ok ,..,.,�1 kus f -•'--k 1 · bármll vége szakadt azonban nyugodt a pártszervezet, a nöb1zott.ság
/

""' segi en az mego,....,," · nek arányában. debb forduló alatt alacsonyabb u...,,, ·aJ)CSO O yen: 
életünknek. Férjem tűd5beteg i;egíu;ége ellenére sem tudtam 'zv. R- I.stvánné A forgalom megindulása 

!
volt a mo:r:donys:zemélyzet ki- feszültségű é<; periódusú áram„ 

lett és az aggód1,s költözködött célhoz érni. M JJkolc, S:zemere u. 20. utan nagyon érdeke· jelen.ség- baszná.lása, keve:;ebb volt a ra megfolel. 



MAGYAR VASUTA� 

, .. 
· Atadták rendeltetésének a várpalotai legényszállást valami , mosókonY1ia meleg I frissen máz.olt drótkerítés, tálev�ővel i:zárít.ó helyiség, va- volból idelátszik a szitáló e.sósalosmba es szennyesruha tá- ben is a több száz éves vár De 

A szerkesztóseg üzeni Boqnk Károly, T;1potca. Jt�-
�J;j;=.,,� M��él. tTlf:i 

19511. Janúr 15. 

Tisztelje meg azzal . . •  

Január 1 1-én üllrl<?pük volt a várpalotai dolgozók:n3k. Persze nemcss!k a várpalotaiakna!k, hanem az inotai és a péti gyártelepen i;zol::a.Jatot teljesítő vasutasoknak is. Mindhárman érdekelitek ugyan.is a legényszáltá,i megvalósításában, minlttogy valamennyien Várpalota .,cégére" alatt végzik riehéz és eredményes munkájukat. 

roló. 
1 . 'l •- . 1 ti .,._.' á1 V 1 , • am1 az e e..,t 1e en • n�-.,1 -arga e ,·társ mutatJa az 

1 k és , ·ünk épület e!ötti teret, amely nvá- .amun va.amenny, ron már virá�októl és cserjék- büszkerege, messze a vár fölé 
Sár>dor, BVKH. A vasutasok kül· föl<ll utazása most már - " többi dolg,o.,.óh= hasonlóan -minden külön meglcötötlség nélk(l.l ez IBL'SZ-on ke,....,,,.tül tör A hat-vani Utaullátó mod<!m. • azép étterm.ében ikatoruútt'!l té.·A. tfJ. BohacSi t,tván, �u��- Wf'rrkoZ'Ral.k az asztalok. Frisun fatt ebédlllat tölti be a táQas pest. MOtorszeNllÖl "\/agy gé.p.a�- I 'sé , b é'n•t ,. '•k b ,, .. k losl sza,.«nunkú&:ép,zés tránU ke- he 1/1 aet. A vendégek csend en besz __ ne,__ ami ot. e ... pun_ • ,·elm<'vel kö,,vellenill "- Munka- , De belé,r.k szorult tt nó, mert a falroi ffl.Wmnyi betwk olciabcil�1.t1'/:�tk��"}0.,.�J;51 Or�� �k. Fifn!elem!!_! - fi41yeltünk és továb_b . owast_1�1<: -: Tlslz:teltal s:lr.c1or, Jászber,ny. 001go :,e meg ettermunf<et azzal, how lei:es2t a kalap3at ! liirtele11, a zóink közül olyan eol<an a,er-cz- fejemhez !kaptam, ,u akkor már a !kezemben volt 4 kalap. A l€k mái• j_ogi képesttést. h�· �""1' többidcnttk is . .  , Azután leültihz,k és drszzoatun.I. azon, 1u,g11 

tói pompázik. Körös-kötűl emelkedik: Inota, Pét. 
A bányászok közül i& sokan elJöttek, bizonyítva. hogy ió az össdiang, hiszen vasutas és bény� egymá.,;ra van ut'l.ka. 

A tél ismét meghozta meg!ele!o munkalkörM!l -,,10 e,• . odor té l ·1 -•· A • · d · h<>lYe-ú"" neh_g.,.kbe m;,.ö,:'.<. ilyen rossz m t te ezne'k fel ro u,u.. z 18 IQ�Z - mon !a. 
Az állomás meHetti emclkedé6en ÍIU és messze látszik az úi emeletes épület. Teljesült u iljú vai;utasok réi,;i v:igya : a szüló! házi.ól távol. nyugodt, szép otthoru.·a találnak. A lec:ényszállás előtti felvooulási épületet mo,;t ·alakítják át ii2emi konvhává. Ma.11a a legényszálláli egyemeletes, �o méter hosszú, kor&Zerű épület. Jó összehasonlításul ,..zolgál a domb alján huzódó régi szállás, a zöld bara,kk. amely eddig �gelt tactózkodási helyül. 

a szinj6tszó csoporto k mozgalmasabb 'életét l!irert új munlü>erÖt a ho,;,;.uq� 'köziilünk az eayi.k, hOQIJ sOOc emberre rá,fér a ftgJJetmeztetés. va6tiU !IZakgyalrort.atct . Igén:;.� De talán �sem i.gy! Ha van iB ilyen jelenséa. azt ne kürtöl;� mUllok<ll<.örbftl nem a,kalmoz jii:k vihíggá.. Abban azonban mindnyájan meaeweztünk, hoa-g -· megkérjük az Uta.sellát6t, hogv a dolgozok nagy tböbséaét tisz-Olau latván, Szeqed, dl'. T•r- telje mea a.zzal, lwa11 vegye le ezt a figyebneztetést a falr6L nay Endre, Budapest, Totka Ká- _ 1J'f _ 

A legényszállás elocsarnoka megöröklti a réjti és új épület :képét. ... két kép között felirat: .,Államunk sokat fordít crra. horni otthonosan érezd magad, légy hálás. 'l'i.mJázz a.:: otthonod tisztaságára". A foly066kon felirat :  ,.Szerezz bara.f.ok:a.t", ,,Lé{l'IJ uc/;vari.M" stb. intenek a kÖ7ÁiSségj é:et szabályainak megtart:i.sára. Zöld élönövények díszíti..< a ;folyolÓkat, a lakó.szobákat. Varoa. József elvtárs. az állomás fónöke büi;z.kén és bold,ojr,in mutatja az új létesitményt. Mennyi örömet jelent ez Várpalotán, ahová a dolgoook többsége messzi vidélcról jár. .A:z. 1951-ben épült zöld barakk tehát vé�leg befejezte küldet.é6é!. Az új épület 86 &emély rész.ére szolgál lakóhelyül, 2-4 ágyas szobákkal. Az alagsorban éle:miszertároló sze.krények vannak. minden szobában megtaláljuk a ruhaszekrényeket. Szönyeg, mztal, súikek. ruhafogas és kétféle Világítás minden szobában. É8 mi van még ebben az iz_ léses_ nép épületben? Az emeleten a férfi lakószobák. '3 földszinten a nőké. :Érdekes. nők a legényezálláson? Igen, J;>yugodtan lehelne így nevezni .,legénv és hajlldcnLSzaluís'. Mindkét res.zben mosdók. zuhanyozók. az emeleten szépen bereridezett beteg,szoba. üzemo.rvooi rendelő. a földszinten ebédlőterem, an1ely eeyben kulturális célokat is szolgál. konyha, könyvtárszoba és ezy sr,ép társalf;ó. Ha rrundez nem e'ég e1árul)uk, hogy az alagsorban is van 

A bánr,vel szakszervezet szí 1játszócsopo.-tja n,1gy sikerre! adta eló Csiky Gerqely, Nemes rózsa címü szf1m0vét. A rendezólc és sz.,...,plök eg)l9r4nt lelkes munkát v'9eztek. 
• 

Az üzemi bizottságok is /,areoljllllDk 
a népvagyon fosztogatói ellen 

roly, Sz.e� B-1>61> Rózu, Ka-zincbarcika, Szlládl Sándor, Szeqed, dr. RohOd.l Láazlóné, Duna. harasztl-kUls6 Boq1ár Károly, Ta• polc.a, &zv. HÓm.a tstv4nné, Mlskote, Szendrei József, szeqe.ct, dr. Horváth Károly, G.udasáql Vasutak lcµzg. L&veleil<et lapunk 
miv���-t�r,z

11�t;:; Szilidf Sándor, Sz.eqed, Ember F..-enc, Déli pu., Danc• József, T.apo.lca, A'IJ elmúlt évrlll B%1Óló m1.J11k,abel'Zámolókat he,Jy h!állyóban nem tudjuk közöLDl. Fehér László, Pestlőrinc, Plank Antal SúboqiÍlt'd. K��:mül<et » vábbitouuk. 
-o--

Eszperantista-fa/61 kozok A Világbéke Em;perantó Mozgalom augusmU6ban Budapesten tartja II. nemzetközi konferenciáját. A mozgalom [öti.tikára, A ntion Bcrllag-ue spanyol származású békeharcos decemberben Budapesten tactó2ikodott, hOl?Y elöké6zítse a Köztudomá&ú. hogy a múlt zót �O&ítjá.k:, A s:zia,kszei:. ta:nác..o'.kozást. Ez alk3loromal évben hozott fizetéllemeléseken vez.eü. bimlnriak, de minden felkereste S2ab6 Antal elvtártul a közeliövöben csak akkor dolgozó tekintse feladatának sat. a ;szakszervezet elnökét é6 kerülhet sor hasonló int.ézke- megfelelő eré11yel fellépni a dicséróleg emlékezett meg a désekre. ha a do!11.ozók maguk társadalmi �agyon fosz:l()gafói... vasutasok szerepéről. A vasteremti.k meg ennek anyagi va.J �mben. utas eszperantisták a felszaba· alapj?'t. Az üzemi bizotú;áir 'minden dulás óta részt v�ek 11 Ez� mindnyájunknak fo!1• elfüordult lopru.t lelkiismerete- moz�om.tn: m06l ,s tal�!= 
tos _fe,adata. hog_y a dolgowk I sen vizsgáljon ki. igyekezzék 1 5':11- késZű nek a nagy a kor� olyan l_e�r . alakul- megállapítani. hogy a tettes zora. . • _ _ . " Jon ki. _amely k1k�z0&1ti azo- egyedül, ,.gy valamely bűn- Nagv erdeklődes �loft me� kat. akik elherdálJ '< a nép szövektezel tagjaként követte a va.sutas eszperantisták nem-vagyon.át, azt. aki saját céljai. el a lopást. Minden alkalom': zetközi szervének (IFEF) 1958; ra e_llu1,ijdonítja a köz&sé,g mai !kivizsgálandó kit terhel a m.áiUs 10-16 �ö�tt tartandó Ja,·a1t. felel� azért hozy a lopás X: k?Tigresszusat ,s, amelyet Sajna; még mindig akadnak előfordulhatott, ki volt meg- Dan.,aban tart-'lnak. olyan lelkiismeretlen egyének, biz,·a az ellenáTzésscl. Az. el- Ezek a találkozók nemcsak akik önző anya1u erdekból len5rzéssel megbízott do]4ozót meleg bar-..iti találkozók, haanyagot, szerszámot, készárut is felelósséi;re kell vonni, és nem ha.sznos előmozdítói a tulajdonítanak el, ezzel magu- ki kell vizsgálni, hogyan látta nemzetközi nvelv közös. szak-ka t és családjukat a legre- el ellenörz.é;,; feladatát, mai !elhaszrullii.sGnak is. mén.rtelenebb helyzetbe sodor- ••-•-ják. Al. üzemi bizottságok igyekea.enel<. a szolgálati helyeken á'lar.dóa11 és fo�yamatosan !elvi!ágosit.ó mun-ká.t ltifejtenj a.zinínyban, hogy az üzemi lopások megsz.Ül1jenek. Taggyülé6eken, termelédi tanácskozásokon, de egyéb 1i6Bzejöveteleken is tudatosítsá.k, hogy a társadalmi tulajdon e11.en Yétők v:alamenny,i. dolgo. 

SPORT 

Megdícseriük 
Hönsch lr"1t, a Vasútépttö Tőrekvéa versenyzőjét, "ki az 1 957. évi Ol"száqos női sakkbajnokság mezőnyében - véglq eqyent..te.s teljesítményt nyújtva - meg6rdeomelten sze.-azte meq a bajnoki címet. A azorqalmaa munka, a "'""""' ... ""·'"',.'''''''""'''''''''''""""•Tnn�ffl SOJ:< tanul� meqérlelte qyümbl-.;; c-. 

els6 helyen v'-lzett, de • baJMOff• sáqot eldönt6 m6rköttst elvesztette. Ez azonban nem keseri• tette •I. El!enkez61er;i. Esténként méq. szort;Jalm.asabban , . .iemezte'' a lépéseket, az edzéseket> méq telkhsmeretuebben oldotta meq a feladványokat. A páratlaln azarqalom 1957.ben magyar baJnoks.ágot és számoa nemz.tkllzl atk.-t hozott. Az elm1'.ilt •v lis:t'n a szovjet po.-tyá.n például 1 .5:0.S arán)!ban leqy6zte Rudenkó szov _ Jet voláqbajnoknöt. A k l ••k , ·,· • 3 HöNCh Irén most nyert els5 
sza szervezet e no segenek • �•�1ria��donbaJ��1 � 

h t • l "J...![ :: a női sakkbajl>Ol<sáq döntőjében. Q arOZQ Q l, U(,J  :: N.ariy sikernek szánitott m6r 
: 1 956. wl szer•pl ... Is, amikor Hllnsch lr6n p61d6Jáb61 ..,k fiatal vasutas sportoló tanu lh•t. '{ �-eze• e!nö�e da, iitlül!ibe tör!An/J �ta!� : Kertésznével ho!tYeranyben az 19.57. d.ece.mbe<- 3(J.1 ülésén töb ..,, OdO!ést csopor't e.z. uro.zószol-:: -------:,-------

� �t��'ii�8��9=iJ�! �a�te-Jjesltö <lol�ozóknál a rö-
4 sóvel é.s a követl<lezö határoozato- hctJ\telé96t" a��e':n,'1-1zoi�l�� = A • 

' ' k ' ' 1  Ica>! hozta: . javasla!.a alapján eng«iélyeué. :: terv,smerteto tanacs ozasro 1� l,.61����:1 a fl:Z:�t A polltii<.al munka megJavttása :: �,.gától hpc:t 1858. évi beuta!.isl tz,�0c1�\\elé�ü1:;1ké�zo�!,jfg1:',J Szép számmal jelentek lneg sabb munkára. Az arcokról sul<u,,i&dlllok.it 8 rerü:eu l>!xott- tant. Az üdü: teté6l csoport &dj-Oli ◄ Szeged állomás dolgozói az el- gárzó derű azt mutatta, hogy :�..,.���1,_,,8 O::,v!f."lt tago:< me�.,.lel6 segítséget ahho:a. hogy: ső negyedévi tervismertetó ta- van erő és akarat az eredmé. A:z íldü!ésl csc,port ,a ldválasz ""' üdilltet<'el munka e s�-4 nácskozáson ahol figyelmesen nyek megtartására a hibák ki-t.i.3 eh·éne:S: b;zto.sltása m-e'leU a =· mtJn!k.a szerves rés.-..lvé3 hallgatták 'a beszámolót és javítására. f zl"':.ai do!�ozók sz�rá..1y&at ◄ 1958-ban 51 szá.zalekban lelje- Az ec:nr.kség � 195•-ben vé<>- ◄ hasznos tanácso'kkal segítet- Tótka Károly llll:.,,e. zett munkájáért dlc,;é:...U,.,n ril. :: ték a munkát jobbá termi. A Se.ántód-Kér·ösheg)·en éplte.'l• sze.sl'U e központ lldült<>:é;,i c..�.o- l A beszámoló első része az Szeged. 
fZ:�';,j':

á
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1l,i:'1itéie�t �:.i::�:::;t't Del>rec-en Terü• 3 elmúlt félév tervteljesíté6ével * -
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: átlagosan 104,7 százalékra lel- Mi van a hivatalos lapban? 
A szege I vasanyagJavíto életé ól : jesítettük. Az egyes tervt.énye-: ZŐk nem egy{onnán mutattak A 2•es számtl hivatalos lep_ 19-7 elején kevesen gondol gozók járultak hozzá a siker-� jó eredményt. Gyenge -,;olt a tar:...lmából ez ílzcmJ b!zoctságok tak �a üzemünkben, hogy a; hez. Négy brigád dolgozik itt,3 menelrendszel'inti indítás. a !ráb8b1 d���i!tcki/�jiii,"f�: az évet szép · munkas.ikerrel Jól szerveztélc meg a munkát,: tehervonatok terhelése. Jó volt 100.854/1958. 1;3. A. Végr&zárjuk. De az üzemünkben mindenki pontosan ismeri fel-

:: a kocsitartózkodá.6, kocsiki- hajtási u1'1lS!tás a Magyar Forremegalakult MSZMP tagjai lel• adatát. Müvezetöjük, Tttkács:: használás. a fajlag06 kocsimoz. �1'.:\1!�:,,';,�'"" s:.'t.!i't,.!fc.°';�..; kesedést, lendületet vittek a József elvtárs, nem túr semrni-◄ gatási egységidö teljesítése. utek i-..atáro:z.ata alapjá<J az üzemunkába. A szakszervezeti ak- fele lazaságot. r,i:em hajcsár- : A dolgozók úgy értékelték, llll tan.l.a;rok meg,alakltására. tivá.k is szúntelenül magyaráz- kodik, hane.� közvetlen mo- : t,ogy az eredmények annak kö. 133.615/1957. v. N. o. Tényi .... ták, hogy felemelkedésük dorral • . segitt a beosztottak : szönhetők, hogy mar a máso- g,,s va.s.:.tl dolgozók kü:fölcl.l meegyetlen út.ja - a munka. Az munkáiát, ha kell, a gyakor- : dik negyedévben ,zocialista !;';�·'��':le.-..::��l{,�6 �!fJ/�(:'. elsó negyedévben 95,8 száza- latban mutatja meg, hogy mit : munka,·ersenyben voltak. A nn11,;1,.1. lékra teljesítettük a tervet, hogyan kell végezni. Szeretik : 57,emélypályaudvaron Dobó 1 3! .8�7 ;19 .;7_ rn. A. Pfilya. december 20-ra pedig befejez- és becsülik érte. Reméljük. ] Antalné forgalmi szolaáJattevő r,-.1111t,,.,-tá,;I rö:il,J;s�g.,;. 1·e-ndktvull tÍ;Ík évi tei:·ünket 103,5 ��- 1 hogr. az 19_58-as _ éy vég�n még ◄ b:igádj:1 fél é': al_att egy hónap ";;�:d����;\���".,:;��;;�B. lékra. A honap utolsó napiá1g na�obb s1kerekrol szamolha- � k1vételevel mmd1g az elsö he- évi tü,.e 'ö.>!l�t<lsra vonatl.,O'IJ6 34ll ezer forinttal termeltünk tunk be. .;; !yen végzett a versenyben. 1 529.030/1957. Al. e. sz. rendeJet többet az e::.öirányzottnál. A:z. • � Az 1958. évi elsó negyedévi mód06ltá.sa. önköltségi tervün,.'-ret 30 szá-1 Szendrei J� 3 tervismertetése után sokan tet. 131.901/1957. 1/4. A. l"ol}·ama-2:aléld<al e;zámyaL�k �úl. S�- MAV Felep1trnényi j �ek újabb �unkafelaján�t, ����l���ánkl�i Különasen a vasóntodel dol- V asanyagjavftó OV. ◄ Javaslatot a Jobb, gazdasago- m!tása 1 968. &vre V'Ollatkozóan. 

·-· - A ffl/5ri ca&útcillom6„ éinté.se befejezéshez közeledik. Az érkezési csarnokot még ebbe:n a hónapban átaddák a forgalomnak. - Pénzszámol6-géi,et ka.Pnak a MAV, a PoBta, a Nemreti Baink és a villamosvasút dolgozói. Ezek az automati'kus berendez.ét;ú .gépek sok fáradságtól kímélik meJ? a napon.ként nazymennyiségü vált.ópénz.zel számoló �owkat. - Száz IUl NLb keskenlfVIÍ· gá.nw kocsi gyáI'tását tervezik ebben az évben a srekesiehéTvári járómújavítóban. - Na.uvm,éretű mozaikot késztt a győri pályaudvar részére Konecsni György K06S111hdíias festőművész. Az alkotás a pályaudvar bel6ö a;amokát fogja díszíteni. - A legújabb k!.,érloeti dieselm0Zdan11 elkészült a MÁV AG•ban. A 2000 lóerős mozdony több. mint 2000 toona r.;;kománv továbbítására is alkalma&. - Ázsia e Tsó equsínú tüanőt,'il$Útjá,t; nem�ben helyezték üzembe Japánban. Egy szerelvény 30 utas.t szállíthat óránként 40 kilométeres 11�geL A domb6várt VllSUtas srinj,itszók nal(y sikerrel mutatták be Cslzmarek Mátyás: .,Bukfenc" cimú hárornfelvo. nás>s zenés bohózatát. - Áruraktár éttill Zal<Uzent� mlMlv-Pa.csa lillomá.,on 350 OOO forint költséggel. Az <építkezés előreláthatólag februárban fejeződilc be. � A börzsönlli állami erdógazdasáaban eizy kilométeres új vasútszakasz épült. Ezzel mk 4 kilométerre nőtt a Nagybörzsönylöl KÍISirtásia húwdó iparvasút. A rakodóterületet 1200 négyzetméterrel bővítették. - Több mint 4000 ember tekintette mea Szegeden a vas.utas újító kiállítást, 

-- Kisi'k!,ott t!ml exi>r-eonat a nuulrid-barcelonal vonalon. Három ember életét vesztette, 16-an megi;ebe5ültek.. .... Súlyo3 va.,ú.tt szerencsét. lenség törlént UJdelhitól mintegy 200 kilométerre. A hírek sreri.nt kb. 30 Ul11$ meghalt. 100 meg;;ebesült. - CwnJ.a. Fere-lU! dom.bómri: mozdonvvezetö brigádja decemberben több mint 1 000 brint szénmeetakarítás.i tirémiumot kaJ'.)Ott. - Átadták 4 forQlllom11ak Köbá:ntl(vfelsim a oo.,úU alm-járát. A több mint 106 méter hosszú aluljáz'ó a KolO'ZS'V'ári utat köti &sze az Albertí:rsai úttal - 150 OOO 1:43Uta.ma.k llltrlott eload.ást 1957-ben a s�zervezet 3 é,. fél éve működő 20 ta.:?;ú TTIT-<:SOportja. Havoota 220-250 előadást rendeztek Budape6(en és v!délken. 
L A K A S C S E R E  Elcariln6m t szoba, konyt,&. el&zdba, tor<l<'il!;;roba, boy!eros. kO!z.ponU tütéseos szolgálart l<d<&somai csak Budán 2 szoba &Ei>komfortos. vagy 2 $1JOba halloc, kö:apor,.U fúté""8 1-akásra. Clnr. Bp., T., AlUt.a u. 83. Ill. 5. � 16dpl lehet: 18 ónt után 161-123..as teleConon. Beteqg6q miatt „cs.rein"" "-egy eladnám Csepel beloterű,eléa l.ev6 f,kö-..,!.ekelésheo,, ptachoz kötoel), 1938-ban sejttéglából ép(llt. ,a múlt év el.elél> tam.ro:oott lx3 6robás utca!. lx'.! szobás udvari há:lJe.mat Balaton kömy6:d :? ezoba, kooyh"8 caaládt házlOal. A 3 &őbás l.ai<ré82ll ez.on.!lal bekölt.özhetwé l.ellném. C911Jág! F-.,c. röel:lenőr. Csepel. Táncstce t,11-hály út 79. Elc--élném e,,oba-konyl,á,,, !oamrá.s, gá,:i,\11zhelyes lakásomo.t (CéU<JOmtorto,;), sroba-lronyh.ás. klamráe la.kán, Na.gy-Budapest te, űletán. C!m: Bp� vm„ Fest.&tich u. 2., Vili. ép .• fszt. 10/a. Második s2lámú há,z.telOgyeléa!g, 

------0-0------

E G Y  K I S  B A L E S ET .-. .  December 2-án az értékpa· papírt, feltétlenül fel kel pírbesmllitás miatt, rrunt min- szállnia a kocsiba, még t.élen dennap, akkor is felszálltam a is, amikor síkos a lépcső. Még poggyászkocsiba, hogy beve- . a baleset után is veszekednek zeseem azt az átadási jegy.z,ék- velem, ha nem· akarok a kocsibe. A vonat köiben elindult. ban beírni, pedig nekik ·sem A kocsiban szolgMatot teljes!- a kezük, sem a lábuk nem tötők csak nevettek és bíztattak, rik el, ha lenyújtják a Jegyzéhogy ugorjam lé. Segítettek is, ket, hogy a beírást elvégezde mégis elvágódtam. Kisebb zem. Lehet, hogy ez utasítászúzódásokkal úsztam meg a ellenes, de akkor bízzá,k az át,,múugrást". Az egészet csak adást olyanra, aki ezt a munazért írom meg, mert az át- kát veszelytelenül el tudja ,éadá.6t el lehetne intézni fel- , gezní szállás nélkül is, de ez csak a férfi dolgozóknak van megen- Behán � gedve, Ha nö viszi ki az érték- Kazincbarcika. 
------------------

A t..qifJabb vlvök -.1%'5• a BVSC vlvóterm..,.,n. Ha valaki alt.veszti a qyakorlatot, Nedeczky dr, ny..,mban ott terem • kijavítja a hibát, 
114G'fil V 'lSUT&S. - A ,Magyar vasutasok Subad s,akuervezet!t1elr lapja. - Me•Jelenllr mtnden lt6nap l•!n ff ls-<!'11. Sze-kes?tt • azerkesrtO bltottsag. Laptulajdonos: • Ma1Ya.r vasutasok SzabaO iza.ks.cec�ezete. Szerkeizt6séc: Budaoest. Vl., Benczúr utca 41. ••· - Teldon: !2.9-651. 221-u1. ua�u. 221-214. u.,eml tele!o:,; 24-U 3J-OD. 86-16. Kladóhlv.tal: Buciapm, vn., llil.kóczl Ot "· IZ. = 1.5 DOO p�dány. '"" Szlkra Lapnyomda, Buda.!)elt. - FelelO• ll) ·>mduezet5: Kulcsár Mihtly, l 
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Dolgozóink /Je/yeslésse/ fogadták A vasútfejlesztés legközelebbi terveiről 
a Szaktanács XIX. kongresszusának össze/Jívi

f

sát Kossa István közlekedés- és postaügyi miniszter sajtótájékoztatója Január 15-én Kossa István közlekedés -és P06taügyi miniszter sajtófogadáson ismertette a minisztérium és vállalatai elmúlt évi munkáját, az 1958. év terveit és feladatait. 
l'tlDDkarelajánlá sok a kongresszus ii!iideleiére 

az idén némileg romlik a szénhelyzet. megkönnyítésére megkezdllc a 
mozdonyok felszerelését rádióval A készülék segítségével a 
mozdonyvezető menetközben i4 beszélhet a vanatvezetóvel, és rádióval felszerelt állomások• kal. Tovább korszerűsítjük a biztosítóberendezéseket. Fokozott ütemben folytatjuk a debreceni és a szolnoki állomás építését, a győrit pedig átadjuk rendeltetésének. Megépül a második vágány Kelenföld és a Déli-pályaudvar, továbbá Budafok-Háros és Tárnok között. 

Az elnölcség felhívása alap- sutas dolgozók néhány elgon- 1 Szinte egyön'etú kérelme a ján a szakszervezeti bizottsá- dolásukat, amivel véleményük I dolgozóknak a 111.A V egés?séggok röpgyülésre hívták ő&sze a szerint feltétlenül foglalkoznia ügyi ellátottságának javítása: 6zer\·ezett doigoz0kat a szakta- kell a kongresszusnak. Tiyen új vasútas 'kórház építése a rén.ács XIX. kongresszusának na- például: állá;f?:glalás az a!a- gen jól be\·ált pályaorvo.si' rend-pirendjével kapcsolatban. csony nyugd1Jak felemelese . :r.állitása. 
Elóljárójában megemlítette, hogy a vasút a múlt évben olyan eredményeket ért el, amilyenre korábban nem volt példa .A szállítási tervek maradéktalan teljesítésén túl volt olyan időszak. amikor a személyszállító vonatoknak csak 3-4 százaléka közlekedett késve. Az egy vagonra esó átlagos terhelés 14,15 tonnáról 14,65 tonnára emelkedett. Ezt a jobb szervezést a fegyelmezettebb munka mellett a jó szénhelyzet tette lehetővé. A keverószén hiánya azonban nem tette lehető�·é a magas kalóriájú szenek tartalékolását, s ezért 

Megjavul a balatoni forgalom A múlt évben az ellen!orra• dalmi károk ellenére is nagy összegeket fordítottak a vasút korszerűsítésére. 1957-ben 15 darab 130 lóerős. 6 darab 600 lóerős dieselmozdonyt, 25 darab 424-es gőzmozdonyt, 620 darab nemzetközi szabványoknak megfelelő teherkocsit. 120 darab négytengelyes teherkocsit kapott a MAV. A jobb utazási feltételek biztosítása érdekében az idén a Dunakeszi Járómújavítótól több Bah-típusú, helyi forgalomra készült és számos új, nemzetközi for-. galom lebonyolítására is alkalmas személykocsit kap a MAV. 

Dolgozóink ihelyeslik a kong. ügyében. A legtöbb röpgyúlé- szer Vl&S resszus összehívását, sokat vár• sen kifejezését adták 2 ré&zt- Sok szo4i,álati helyen azzal nak a tanácskozástól Remélik, vevők azon kérésüknek, hogy is nyomatékot akarnak adni a tiogy ez újabb állomás lesz a valamilyen módon tegyenek kongresszus ö&szelúvásá.val szak6zervezetek életében, mun- különbséget a szervezett és való egyetértésüknek, hogy kükájában. Kifejezésre juttatják, nem s:z.ervezett dolgozók köwtt. !ön fel:aj,ánlásokat tettek a hogy elégedettebbek a szalk- Kérik, hogy nagyobb jog- � szervezet munkájával, mint az hatáskört biztosítsanak a szak- kongre:szus tiszteletére. A válellen.forradalom előtt. szervezeteknek, U<fVanakkor az lalásokban általában a minő- A MA V terveiben szerepel az idén a vasúti forgalom megjavítása Budapest és a Balaton között. Kétfajta gyorsvonatot indítanak. Az egyik a Balatoni expressz, amely a Balaton körül viszi maid az utasokat. a másik a Helikon�xpressz, amely Keszthelyre s:r,állítja 
majd az üdülőket. A két vonat beállításával 120 perccel rövidül meg az út. s így lehetőség nyílik hétvégi kirándulásra a Balaton távolabbi partjaira is. 

Különös helyeslés$el találko- aktívák törekedjenek még na- ségi munka és egyes határidők zolt, hogy a február 1-i XIII. gyobb megbecsülés kiérdemlé- előbbrehozása 6zerepeL Több teljes ülé; után a szakszerve- sére. Nagyobb önállóságot biz- helyen február 24-március 2 zetek alap,szabálytervezetét és tasítsanak a szakszervezeti bi- között kongresszusi hetet tara határozati javaslatot nyilvá- zottságoknak a dolgozók felvé- tanak, nos vitára boc6átják. Remélik, telét, munkábaáll!tllsál, kine- A forgalom irányításának hogv a kongresszus után ha- vezését, előléptetését, kitünte-maro.san kézhez kapják az el- tését, jutalmazását il!e+ően. A fogadott szakszervezeti dap-1 fegyelmi büntetések, elbocsátá-111ZSbilyt , saJc. áthelyezések foganat06ítá-:Már a röl)ltVúléseken kifeje- sa előtt i6 !kérjék ki a .=�zésre juttatták a szervezett va- szervezeti szerveik vélemenyet. 
Üzemi bizottság? Szakszervezeti bizottság? Szin� a szakszervezetünk nem folytató alapszervezetek fenn.állása óta nem tisztázott választott szakszervezeti vezeJ.;érdés az alapsrerveretek el- tó6égére, hogy üzemi birottság. trevezéSé. Itt egyik helyen A SZOT tilkárságáaiak ha-üzemi bizottság, a másikon (J ir.zakszervezeti bizottság =re· tároz:ata alapján 4 ;jöv ben az peI. egyöntetű elnevezú: s�r-A leggyakrabban használa- vezeti bizott.,ág, ame?' kiiejeZi fos üzemi bizottság elnevezés a tenneló tevékenyseget folyr,em fedi valamennyi válasz- tató és nem folytató válasz· 

b:>tt bizottság lényegét. Nem I tott alapszervereti, su:ksze:-rna.ndhatjuk például a híva- vezeti vezetőség lényeget taU. termelő tevékeny5éget egyariánt. 
Őrködjünk jobban a nép vagyona felett Az ellen6rzés hiánya, a hanyag, felületes munka súlyos károkat okoz. Október Hl-én Szegedre érkezett a 760 . .,sz. vonattal a 153 639 sz.. Budapest-Ferencvárosban megrakott „G"-kocsi, amelyből hiányrott e,y láda gyógyszer, melynek értéke 34 OOO forint. Még ma .sem sikerült kideríteni, hogy hol tűnt el a gyógyszer. mert a kocsi felírása hanyagul történt. az ólomzárak felírására, megvizsgálására nem fordítottak kellő gondot. Csehszlovákiában megrakott és hazánkon keresztül Török• országnak feladott 358 880. sz. kocsi január hó 14-én az 5666. sz. vonattal érkezett Lökösházára. Az egész úton senki nem állapította meg, hogy a nyitott kocsiban feladott autó drága a\katrészeit leszerelték. tönkretették. 

Január 7-én Kunszentmiklós· Tass állomáson megrakott 195 157 sz. tejeskocsiban a gondatlan rakodás következtében 60 liter tej elfolyt. Ilyen eset nem először fordult elő itt. Allomásainkon az 61.omzá.rak, az ólomzárfogók kezelése, zár alatt tartása utasítás szerinti kötelesség. Mégis előfordul például Vésztőn. Kunszent
miklós-Tasson. hogy az ólomzárakat számlálatlanul kiadják. nem tartják zár alatt, az juthat hozzá, aki akar, és arra használhatja fel. amire akarja. Lehetne sorolni azokat az eseteket, amelyek arra intenek bennünket. hogy sokkal jobban őrködjünk a nép vagyona felett, mint azt jelenleg tesszük. Szilád! Sándor, Szeged, igazgatóság 

""''ny het. a F-ncv,rosl p"yaudvaron munk6ba illltottak ntqy úJ tlpuaú dleselmozdonyt, amelyet a MAVAG-ban qyártottak. A mozdonyok els&lorban a tolat'-1" sokkal �z-qosabbak, mint a qözrnozdonyok. tlkú Kilroly mozdonyvezető m.ir meqqy6zódlltt u úJ qtpek teherblr'5;óról, mo"""konyúQkól. Sok hasonló dleMlmozdonyt a.ze. ,...,. litnl a nwoqyar -ton. 11<ovlks Gfu f61v.) 

.... .. ,,, , , 

UZEMITANACSVA LASZTASON 
A SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓBAN Hetek 6ta készültek a szol- lével, hogy termelési tanó.cs- röpködtek a levegőben, csennoki járómújavító dolgozói ar- ko.zás keretében véleményt des, elvtársi viták hangzottak ra. hogy megalakitsák a vál- mondjon a vezetésről, a mun- cl, majd mindinkább Györe lalat üzemi tanácsát. a legbe- káról, s javaslatot tegyen a Lajosnak. az osztály közbecsü-csületesebb, néphez hú. szak- munka megjavítására. lctnek örvendő vezetőjének máját ,kitűnően, dolgozótársai • és Szilágyi elvtársnak, a góz-gondját-baját legjobban isme- A mozd_onyosztálv k�zánmu- kalapács vezetőjének neve ma-ró dolgozókból A párt, a szak- helyében is a termelési_ tanács- radt meg_ szervezet szavait mégértve. lt� leg)obb • várt resi.e �olt _,._ készültek a választásra. jól a. val�sz� •. amelye!.1 a dolgo- � amikor jött a szava,....., me....,ézték. ki legyen érdekeill 

I 
zo_k �1Jelo_ l_ték a mu_ hely két valamennyi olajos. dolgos kéz .,., k ló t két l bb b a levegőbe emelkedett. Az elvédelmezóje, szószólójuk a ta• e.pvise Je • . . egio 8:'1 e- lenpróbánál mindenki mosoly-nácsba.'1 cs_ült dolgozóiat az uzenu ta- gott. Nem volt ellenvélemény. Husro�égy részleg sok száz nacsba. munkása S(yúlt össze január I Megfontoltan. talán nehézke-16-án az elsó műszak végez- sen indult a választás. Nevek 

-------•-------
Rakoncátlan fűtési szabályzók Szép, modern kocsik az új üléses lrocsiban zsin.egekkel 36 él az 56 ezres Bz-so=- van a tSzabályzó engedelmestúak, csa.k az a bajuk, hQgy a sé<>'.,re kényszerítve. Az sem gőzfút.éSII szabályrok menet- szívderítő jelenség, mikor az közben átrázódna.k a „hideg" ajt.ókat bőröndökkel torlaszolállá&ba. Az utasok ezt úgy ják el, hogy ki ne nyi!janak. akadály=ák meg, hogy mad· Szüntessük meg a hibákat, zaggal, szíjjal, gurtnival le- hadd szolgálják ezek a kocsik kötik a rakoncátlan szabály- kifogástalanul a kényelmes �em Bre'P látvány, amiikor I utazást, Bognár Károly egy modern plüss,- vagy bőr- Tapolca...áJlomás 

KIÁLLT A A PRÓBÁT 

A MÁV ÚJ MOTORVONATA 

A két elvtárs. munkatársai bizalmából. rövidesen elfoglalja helyét az üzemi tanácsban, hogy segítségükkel még ered
ményesebb legyen a munka, jobb. a dolgozók élet- és mun• kakörülménye. 

A munkánkat nézzék, 
ne a címünket K!sterenve állomás létszámában a. Mátrai elágazásnál teljesítünk szolgálatot, mint forgalmi 6Zolgálattevók. Munkakörünk elég különleges. Hozzánk tartozik tíz jelző kivilágítása, jelzőlámpák_ váltók tiszítása és állítása is. Védőruhát nem kapunk, mert az forgalmi szolgálattevőnek nem tár. A címünket nézik nem a munká!lltkat. Szolgálati vezetőnk belátta, hogy ez helytelen. Az igazgatóságtól kérte, hogy oldják mei? problémánkat. de intézkedés nem történt. Kérjük, segítsenek rajtunk sürgősen, mert a bundát, csizmát nyáron már nem tudjuk viselni. Jászai Nagy J67.8el és két társa, Kisterenye 

Korszerúsítjük Záhonyt A kérdésekre válaszolva, • vasutat érintően elmondotta. hogy az E-kocsikat két éven belül ki kell vonni a forgalomból Sor kerül rövidesen Záhony állomás szűk keresztriiet! szetének megszüntetésére. A közlekedési tárca vezetőinek az a véleményük, mivel a hazai ipar nem tud kellő számú villamosmozdonyt gyártani, külföldról is fogunk behozni villamosmozdonyt. Ahhoz ugyanis, hogy a villamosított vonalainkról kivonhassuk a gőzmozdonyokat. 30 darab vil• lamosmozdonyra van szükség. A villamosmozdonyok beállí• tása gazdaságos, hiszen másfél-két év alatt a megtakarftot.t szénben visszatérül a vétel• áruk. Kossa elvtárs beszélt arról a rombolásról. amelyet egyes utasok a vasút kocsiparkjában véghezvisznek: kilopják a berendezési tárgyakat, lehasítiák az ülésekről a bórhuzatokat. A vasutasokon kívül a közvéle
mény segítségét kérte az ilyen barbarizmus megakadályozására. Végezetül a kövctkez6kct mondotta: ha a közle,u,dés fejlődése az igények mögött el is 
maradt. az 1945-ös kiindulási ponthoz viszonyítva, óriásit fejlődött 12 év alatt a magyar közlekedés. Különösen nagy volt a fejlődés az utolsó két évben még az ellenforradalmi rombolás ellenére is. Tájékoztatója további ré!;.zében a közlekedési tárca más ágainak eredményeiról é� terveiről beszélt. 

Január 29� reggel zöld- ízlé6es fakeretben. Alti az úton színű áramvonalas motorvonat megé.'hezik, a tágas étterem.robogott Győr felé, a Ganz ben válogathat a finom falaVagongyár legkorszerúbb, 4 lok között. A feketekávé híkoCSliból álló motorvonata. A veinek útközben sem kell nélmotorvonat 146 utassal akár a külözni a finom eszpre66z6.. 120 lan-es sebességet is kávét: a büfét kávéfőz.őgéppel könnyűszerrel eléri. Tavasztól is felszerelték. Budapest-Nagykanizsa között A motorkocsi tervezói teljeközlekedik, június végétől sen kiküszöbölték a régi fajta pedig Budapest-Keszthely mechanikus eróátvitelt és között mint expressz-vonat megoldották a hidraulikus bonyolitia le a forgalmat. erőátvitel kérdését. Menet· 
Mozdonyvezető szeretnek lenni 

Az új rnotorosvonat músza!ki közben a két motorkocsi gépei kivitele, motorjainak kon5t.ruk- pontosan egyszerre dolgoznak ciója a legkorszerűbb, a moto- és a kezelő személyzet telefor().ykocsikban két, egyenként non tart kapcsolatot egymás-450 LE-s Ganz-Jendrassik- sal. Megoldották a vezetőállás rendszerű motor van. A kocsik ablaküvegének páramen(esíalá 3 ujtípusú légpárnás rugó- tését: a kettós ablakü\·eg közé zású forgóvázat építettek be. meleg levegőt fuvatnak. amely biztooítja, hogy bár- A motorvonat e1nevezéséról milyen terheléssel a vonat még folynak a találgatások, �ának megváltozása 
J 

hogy Balaton. vagy Helikonnélkül is zaitalanul, könnyen expressznek hívják�. száguldjon. A luxuskivitelű 

19 éves, vasesztergályos va- kaptam, hogy mozdonyvezetőgyok, régi vágyam, hogy moz- utánpótlásra felvételt nyerek. donyvezetó legyek. Ez készte- Mindkét esetben elutasították tett arra, hogy a vasúthoz jöj- áthelyezési kérelmemet. jek. 19�7 júliu�iföan kezdtem Nem akarják talán elhinni, a szolgalatot mint vált?kezelő. hogy én életpályámnak tekínAkkor még nem is __ scJtettem, tem a mozdonyvezetést? Nahoi::v messzebb. k�1;11tem �l- gyon kérem az illetékes elvm�11:; valóra valtásatól. m11_1t társakat, segítsenek. hogy elmi�lot� vasutas l�tte�. Pedig érhesem életcélomat. Munkámakarm1lyen furcsan 1s hang• m 1 f gom b. 'tani h gy zik így van valahogy. Már a O izonyi , .. o két. ízben adtam be kérvényt a fáradozásuk nem volt h1aba• budapesti i�azgatósághoz, hogy való. helyezzenek a ferencvárO&i fútőházhoz, mert ott ígéretet Nan János, Oroszlány, MA V-szálló kocsi,kban hatszemélyes sötét- ft'',., ......... ", .... ,., ......... ", ...... , ......... ", .. 11,., .. ..  .., .... , ...... , .... .., .... , .... ,.,""•",., ...... , .... .., .. ,., ...... ,""-" '"' • 111111u,1111111""'",1111111, 11111111111111111 u" 111, kék plüss-üléssel ellátott fül- i • , •. kék vannak. Valamennyi tül-, 19S8. FEBBllrlB 28-.lltlBCllJS 2 
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MAGYAR VASUTAS 

Hogyan lehetne gazdaságosabban ?  

Ha csak egy rakott kocsival 
többet vinne minden tehervonat 

Fegyelmezettebb �zolgálatellátást 
Az ellenforradalom után a 

munka megindítása, az értékek 
árukért anyagilag felelős. Nem 
közömbös tehát, hogy például 
egy kocsirakományú élelmi
szer, melynek gyorsan kell ren
deltetési helyére jutni - fu
varokmány hiányában késést 
szenved. Még súlyosabb az 
eset, ha tranzitküldeményról 
van szó. A szomszéd vasút a 
küldeményt kísérő okmány 
nélkiil nem veszi át. 

Minden vasúti szállítás bizo
nyos Ü2leml teljesítményt kí
ván, költségkihatása van. A 
vasutas dolgozók munkájának 
millÖségétől függ, hog_y adott 
szállítási teljesítményt nagyobb 
vagy kisebb költséggel vég
zünk-e el. Dolgozóink munká
ja tehát fontos feltétele a vas
úti önköltség alakulásának. 
Csökkentéséhez szükség van 
valamennyt dolgozó jó mun
kájára. 
· Korábban számos olyan be
vált munkamódszer alkalmazá
sa segítette teljesítményeink 
emelését, a gazdaságosabb szál
lítá&t, amelyet az utóbbi idő
ben nemegyszer el.han.Y,ago
lunk. 
· Egyike ezeknek a munka
mozgalmaknak a túlsúly to
vábbítása, a vonatok. mozdo
nyok jó kihasználására való 
'törekvés. Hogy ennek milyen 
gazdasági kihatása van. talán 
nem is mindenkor érzékelhető. 
Mindjárt vil�osabb lesz azon
ban a kép, ha például illuszt
ráljuk. 
· Ha a pécsi igazga�g vo
nalain például eddig 583 tonna 
Íitlagos terheléssel közlekedtek 
tehervonataink, és csak egy 
:rakott kocsival többet teszünk 
minden tehervonatra, ennek 
�nnal láthatjuk �a7.dasági ki
�atását: 

1 .  Megtakaríthatnánk négy 
moroonyt_ amelyet más vona
:1.akon, vagy többletszállitások
J'a tudnánk felhasználni. 

�- Megtakarítanánk 320 ton
!l'la szenet, kb. 60 800 forint ér
tékben. 

3. Megtakarftanánk a moz
�ony- és a vonatkísérő sze-. 
mélyzet 6400 munkaóráját, ami 
:; forintos órabérrel is 32 OOO 
forintot jelent, 

4. Ezeken felül a kevesebb 
•onat folytán csökkenne vo-
11alaink zsúfoltsága, ezzel 
együtt a vonali ácsorgások 
mennyisége, ami szintén jelen
tős pénzbeli megtakarítást je
lent. azon felül, hogy vona
taink menetrendszerGségét is 
�bban biztosíthatnánk.. 

Nem hiábavaló beszéd tehát, számbavétele nagy munkát 
amikor a vonatok jó kiterhelé- rótt a BVKH dolgozóira. Még 
sét szorgalmazzuk. Annál sai· egyes budapesti állomáson, 
nálatosabb. hogy a múlt évek vagy közvetlen közelében a 
nagy nekilendülése után ez a golyók fütyültek. de a fuvaro
mozgalom alábbhagyott. A me- zásra átvett áruk, fóle2 a ko
netirányítók, for!(almi szolgá- csirakományúak számbavétele 
lattevók, kocsirnestcrek. moz- megindult. Később lavina
donyvezetók jó munkája szük- szerl'.ien megindult a kárigé
séges, ho!(y ez ismét élö való- nyek elb!rálása. 
ság legyen. De nem kis szerep Sokkal könnyebb lenne a 
jut a kereskedelmi szolgálat munkánk, ha az állomásokon 
dolgozóinak is, hiszen nekik Jobb lenne a munkafegyelem. 
kell gondoskodniuk elsősorban 

I 

Sok hiba van az áru továbbí
a vonatokhoz utalt kocsik idő- tásánál. 
beni megrakásáról. Legtöbb l'ODdoi a szám-

Vámal László adáselválasztás okoz. 
pécsi igazgatóság A vasút a fuvarozásra átvett 

Csatlakoztllllk a Lenin Ko/,ászati Művek 
dolgozóinak le/l,ívásá/,oz 

A Lenin Kohászati Múvek 
áolgozói felhívással fordultak 
az ország valamennyi dolgozó
j�hoz, hogy közösen harcolja
nak a népvagyon pusztítói, 
rongáló!, pazarlói ellen, A vas, 

út területéről a miskolci fú tő
ház dolgozói az elsők között 
csatlakoztak a felhíváshoz. Er
ről szóló határozatukat az 
alábbiakban közöljük: 

MISKOLCI IGAZGATŐSAG DOLGOZÓI! 

Mi, a miskolci fútonáz dolgozói mat gyűlésünkön tiltako
zásunkat fejezzük ki a népvagyon pazarlói ellen. Nem tűrjük, 
hogy dolgozó népünk áldozatos munkájával megteremtett ja
vainkat felelőtlen elemek pazarolják, felelőtlenül gazdálkodja
nak vele. Nem engedjük meg, hogy egyes elemek szarka mód
jára lopkodják tulajdonunkat. 

Elítélünk minden olyan magatartást, hanyag munkát, 
amely nem segíti jólétünk megszilárdítását és javítását. 

Mi magunkévá tettük pártunk, kormányunk- azon elhatá-
rozását, hogy saját lábunkon kell megállnunk. 

Vasutas Dolgozók! 
Támogassatok minket e harcban! 
Csatlakozzunk egyöntetűen a Lenin Kohászati Múvek dol· 

gozóinak a társadalmi tulajdon megvédésével kapcsolatos fel
hívásához! Itt az ideje, hogy pártunk célkitúzéseinek, kor
mányzatunk rendelkezéseinek maradéktalanul érvényt sze
rezve, a társadalmi tulajdon védelmével is hozzájáruljunk dol
gozó n-'.:pünk jólétének emeléséhez. 

Miskolc, 1958. január 21. 
A miskolci fütöbáz dolgozói 

A másik g'yakorl hiba a 
kétszeres elszámolás, 

a küldemények !eladásánál 
fordul elő. Tévedés folytán az 
árut két fuvarlevéllel két állo
másra számolják el Az egyik 
helyre megérkezik az áru fu
varlevéllel együtt, és rendben 
kiszolgáltatják a címzettnek. A 
másik fuvarlevél természete
sen áru nélkül érkezik, és meg
indul a visszkereseti nyomo
zás. Egyébként 

a vlsszkeresetl munka 
szülőanyja a hiányos kocsi-

felírás. 
Ellenörzéseink során több íz
ben megállapítottuk. hogy 
egyes állomásokon sokszor 
egész vonatokat nem írnak fel. 
Gondosabb, :fegyelmezettebb 
munkával nagyon sok tenniva
lót könnyíthetnénk meg. 

Szilágyi Sándor 
BVKH 

KÉTLAKI VAGON 

CSEHSZLOVÁKIÁBAN 

A vasúton száJ.litott árut 
gyakran közúti jánnüvekre 
kell átrakni. hol(v azokat el
juttathassák a raktárakba. Az 
átrakás megszüntetésének 
prob'émája már hosszú ideje 
foglalkoztatja a kőZlekedési 
szakembereket. Az átrakódás 
ltioküszöbölése céljából cseh
szlovák konstruktórök most 
olyan vagont szerkesztettek, 
amely vasúti és közúti közle-

1 
kedésre egyaránt alkalmas. 
Betonútra állítva a vaskerekek 
helyett a tengel.yre szerelt gu-

1 
mikerekeken gurul tovább a 
kétlaki vagon. 

SOK KICSI SOKRA MEGY 

Hogyan lehetne nálunk a sik fontos feltétele az önkölt
termelést gazdasá::osabbá ten- .ség a.ökkentése. Jó példát mu
ni? tatnak ebben a fémöntó dolgo

Elsósorban a munkafegye- zói. Havonta 600-700 kikötött 
lem megszilárdításával. Még ólombronz ágycsészét javíla
sokan vannak. akik nem hasz- nak meg, és teszik újból hasz
nálják ki a teljes munkaidöt. nálhatóvá. Hiba van azonban 
Az ötlözőhclyiségek még !él a kis kompresszorházban. ahol 
nyolckor is világosak. Az idő- például egy ljszakai múszak
kartonokat gyakran hét óra ban levő dolgozó öt nagytelje
előtt egy-két perccel bélyegzik sítményü égőt használt - bó
le. Vajon aki ebben az időben biskoláshoz. A mozdonyosztá
bélyegez, hogyan tudja 7 óra- lyon egy segédmunkás egy ta
kar elkezdeni a munkát? Eló- licska fa elvitelére villamos
fordul a fémöntöben, hogy a energiával múködó tolópadot 
késői begyújtás ml::tt az ön- vett igénybe. Nem takarékos
tést nem lehet idejében meg- kodnak eléggé a kovácsszén
kezdeni. Az osztályon dolgozó nel. A szállítóeszközről lehull

Hoqyan lehetne .a leqrövldebb ld6 alatt • leq)obb munkát vé
�znl7 Sénlk Mihály mozdonyl-akatoa KISZ-óriqád)" eqy Javltllsra 
k•rill6 rnoedony munkál„t,ait vitatja meq a aztkesfehtrvárl fúto-

házban. 

wg.-lakatosoknak is tudomá- va hever az úton. 
sul kell venniük. hogy a mun- Ezek a hibák mind a közel
kaidő pontos betartása nekik múltban történtek. Sok még 
is köt.elező. a tennivaló. Elsösorban az el-

(Kováes G<!za felv.) A gazdaságos termelés má- lenőrzést kell megszigorítani, 
••••n••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••a d� !ok�zni k«:11 a dolgo�ók fe17 

: v1lagos1b1:;át lS, hogy mindenki 

Vcirpalotán. a t!zen.egyedi
J.:en áll a szitáló esőben, fel
feltámadó szélben et111 Fehér. 
t:árra tartó tehervonat. A szá
ma nem font-0s. Ellenben. az az 
ember, aki az utolsó üres Kz• 
kOC$inál áll őrt, annál inkább, 
Harcsaba;u.szát lebegteti a szfl. 
Szúrós te'kintet<ivet fürkészi, 
,iézi a szerelvényt. A =árielzó
ket már felrakta, a csavarkap
csok ren.dben, s most várfo a 

fékpróbát. 
„Ha rosszul állítjuk össze a 

vonatot, meglelwt, hogy nem 
tét'ek en11éimhez. Sem én., sem 
az áru. Meg talán más se. Pe
dig énnekem Pu.sztaszentmi
hályfán öt éllí gyerel«lm és há
rom un.okám t.'4n.. Vár;-ák az 
embert." La.,san, tagoltan. ejti 
ki a szavakat. 

k . • . . • .,, , : é�·ezze: saját érdeke a gazda-

A '7 -_.R· F'E
#
'KE'ZO" 

a ik 3oforma,n beleJ-,.letLk, ■ sagos t.ermelés 
hr1 nem becsülik eléggé_ : · 

Csór-Nád.asladányon is át-: Csomor János 
Megtörténik a fékpróba. In

dulás. Felsivit a 411-es gőzszi
rénája. Mcigegyszer hátranéz, s 
elfoglalia hel11ét a zár-féken.. A 
�,áltókon csattog a szerelvény. 
A váltókezelő zsebredugott kéz
zel nézi a vonatot. A zászlónye
le a nadrágzsebben igy „fogad_ 
;a.·• az „öreg" tisztelgését. A 
zár-fékező csóválja. a fejét. So
káig szótlan. Előre néz, szem
be a széllel. Viharkabátia bun
dát takar, bundasapkája, hali
n.acsiz m.ája segít dacolni az 
idővel. De nyaka szabadon. ma_ 
rad, ráncaiban szinte otthon ér
Zi magát a vonat futásával erő
södő szilaj szél. 

Már megszoktam 
mondja, eleget éreztem a 
zőn.. 

haladunk. Figyeli a jelzoket, : Szolnoki Járómüjavitó 
sokszor hátrate'kinf: -.iincs-e ; 
idegen vonat az ó tirkö.zeberi, : 
visszaállították-e a i·01uit 1nö- : 
gött a jelzőt. Sárszcnmihá lyon : Az elnökseg' határozataiból várni kell a pesti személyre. : 
Már kisujjában i,an a menet- :  Az elnökség január 20-i ülé
rend. Szorgalmasan ad_ía a jel- :sén az osztrák vasutasokkal 
zést ütött-kopott zászló,',b•al, : való baráti kapcso,at elmélyi
amig a biztonsági hat<irjelen : tése céljából hozzájárult ah
belü! nem kerü! a vonat. J\ mí- : hoz. hogy a Nemzetközi Vas
'kor megtudja, hogy i,alóban : utas Kulturális és Művészeti 
várnak a keresztezií Pl!envo-:Egyesület Ausztriában meg
natra, előremegy. Szint„ min- : rendezésre kerülö kiállításán a 
den kocsit magnéz, kii'önö.,en : vru.útas kép:r.ömúvészek 30 db 
ügyelve a vonatban futó olajra. ! kiállítási tárggyal részt vegye

Mire befut a személ;J, ismét : nek. Ugyanakkor határozatot 
az őrhel11én áll. Nem S'>kkal : hozott arra. ho_gy a vasútas 
később menesztik őket. Jl.1!1.;or : művészeti csoportok � népi 

1851. lfD'lllir L  

A világ minden részéből 
A szovjet kormánynak a 

múlt év júliusában kiadott ren
delete értelmében 10-12 év 
alatt meg kell szüntetni a 
Szovjetunióban a lakáshiányt. 
A népgazdasági tervben 1958-
ra 36,8 milliárd rubelt irá
nyoztak elő lakásépítésre. Eb
ből jelentős összeget juttattak 
a szovjet vasutasok lakóházai
nak építésére. 

Az amuri igazgatóság terüle
tén 45 fokos hidegben késés 
nélkül közlekednek a vonatok, 
pedig gyakori a hófút.'á.s, s a 
vasutasok ellensége, a köd, 
szinte állandóan kísért, A pára 
és az időnkint feltámadó sze
lek rendkívül nehezítik a látási 
viszonyokat. 

A szovjet vasutas tudomá
nyos kutatóintézetben új auto
matikus biztosítóberendezést 
próbáltak ki - sikerrel. Az 
új konstrukció az eddiginél lé
nyegesen gyorsabb müködést 
fejt ki. 

Ozembe helyezték a Jereván 
és Achta közötti új vasútvona
lat. A 60 kilométer hosszú vo
nal a Szovjetunió legmagasabb 
hegyi vasútjai közé tartozik, 

A francia államvasutak nyil
vánosságra hozott fejlesztési 
terve szerint 1961-re a vasút
hálózat húsz százalékának vil
lamosítását túzték ki célul. 
Ezeken a vonalakon bonyoló
dik majd le a teljes forgalom 
70 százaléka. 

caak az áru tíufa. aön111111lea 
nélküli aúhtát azámolja el. 

Angliában Boston és Glas
gow állomások között űj ex
presszvonatot rendszereaítet
tek. A vonat a 650 kilométeres 
utat 6 óra 40 perc alatt teszi 
meg. 

A kanadai N11Ugati Vasutak 
korszenísítési és fejlesztési ter
veiben szerepel egy kb. 1400 
km hosszú, egysínű vasútvonal 
ép!tése. A felvételezési munka 
már folyik. A vasút építését 
1960-ban kezdik meg. 

Az első olyan vonat, ame
lyet zárt áramkörü televíziós, 
állandó jellegü berendezéssel 
láttak el, megkezdte a műkö
dését Skóciában. A vonaton le
vő stúdió képeit az utasok egy 
45 cm-es vetltökészüléken lát
ják. A televíziós készülék tel• 
jesen hú képet ad a vonatot 
környező tájról. Később filmek 
vetítésére is sor kerül. Az an• 
gol vasutas újság nem örvend 
a vonat beállításának. Küogá
solja, hogy már az útitársával 
sem beszélgethet az utas. A te
levízió nem kizárólagosan ál
dásos élvezet, ezért javasolja a 
lap, hogy írják fel a vonatra, 
illetve a menetrendkönyvbe 
vezessék be a vonatszámok fö
lé: ,,telei:í:!ó", ,.televiziómen
tes". Majd az idő be fogia bi
zonyítanJ. melyik vonattal 
utaznak többen. 

Izraelben a szakszervezeti 
A brit vasút csomagolóláda- funkcionáriusok számára el

kölcsönző szolaálatot létesített. rendelték egyetem! szinten egy 
A feladó a göngyöleg bérleté- szakszervezeti kérdésekkel foa
nek kifizetésével meatakarítja lalkozó tanfol'Jl{l.m elvégzését. 
a vétel vagy előállítás költsé- 1 Az iskolát a Tel Aviv-i mun• 
geinek nag11 részét. A vasút kásotthonban rendezték meg. 

A nyugat-európai vasutasszakszervezetek 
képviselői értekezletének határozatából 

A Szállitási, Kikötói és lia- 1 hogy ezelmek a biztons.ígellc.>
lászati Dolgozók Szak.szcr�'�ze- nes és antiszociális terveknek 
teinek Nemzetközi Szövet.ége a meghiúsítása érdekében hiv
kezdeményezésére Ausztria, janak össze újabb értekezletet, 
Nyugat-Németország, Belgmm, valamennyi európai kapit'.l1ista 
Franciaország, Hollandia, ország szakszervezeteinek rés:i;.. 
Olaszorszáa és Svájc vasuia- vételével. 
sainak képviselői a múlt év A konferenciának az lenne a novemberében Strassburg!J:1n célja, hogy megvizsgálják a értekezletet tartottak. különféle országok vasutas'li• 

A részvevők megállapítot- nak munkafeltételeit, sroc1á!i.s 
ták, hogy a fenti országok viszonyait, és határozato� hoz
mindegyikében megegyeznek zanak 
azok a módszerek. amelyek a - a munkaórák csökken�é
vasutas dol�ozók élelkörülmé- aére a munkadíj lesz:ílli!ása 
nyelnek romlását kívánják elc5- nélkül, 
segíteni :  a vasutak korszerú,í- - a dieselmozdonyo!, l·ét 
tése révén fokozódik a dolgo- személlyei történ.ó közlekedte
zók kihasználása. a személywt tésére, 
létszámának csökkentése. Ezzel - a vasutasok szerzett jo114i• 
párhuzamosan súlyosbodna1: a nak fenntartására és a me11• 
vasutas családok életviszonyai. vont kedvezmények visszadá
A vasutasok szerzett jogainak sára. 
és szociális ellátottságá.r1ak ni- - a szakszervezeti jogok. 
vellálására törekszenek, még- tiszteletbentartásiira. 
pedig azon országokhoz i"a- Az értekezlet 1avasolta a zodva, ahol ezek a jogok és fél� Nemzetközi Szövetségnek, fortételek a legkedvezőtlenebbek. duljon a Nemzetközi Munka
Minden eszközzel a vonatsze- ügyi Hivatalhoz, tartsanak mélyzet létszámának csökkt-n- me1tbeszélést a vasútak bizton. tésére törekszenek. Például a sága tárgyában. alakítsanak dieselmozdonyokat egy sze- minden országban egy biztonméllyel közlekedtetik. sági szervezetet, amelybe!l 

Tiyen körülmények között az részt vennének az összes ,uk
értekezlet részvevöi, ak.ikne� szervezetek a biztonság elö
feladata a vasutasok údeke,- feltételeinek megteremtése ér
nek védelme, azt kivánjá'c, dekében. 

Vasúti szabadjegyet kaptak 
az ellenforradalom rokkantjai 

és a hősi halottak hozzátartozói 
Az ellenforradalmi esemé

nyek idején megrokkantak, to
vábbá a hősi halált haltak 
ho?.zátartozóinak Kossa István. 
közlekedés.. és postaügyi mi
niszter január 20-án egész élet
re szóló MAV arcképes igazol
ványokat adott. 

A szabadjegyet nem segélv
ként, hanem annak a megbe
csülésnek jeleként juttatjuk, 
amely a hósöket megilleti 
mondotta a miniszter. - Újra In.ota. mellett rohan a 1:onat. a és újra példaképül állítjuk né-

pünk elé azokat. akik többsé
gükben ecyszerú munkások 
voltak, dc hósökké lettek ak· 
kor, amikor a munkáshatalom 
érdeke úgv kfránta. Beszédé
ben felhívta a vasút vezetőit: 
oktassák ki a vasutas dolgozó
kat, hogyha ilyen igazolvány 
tulajdonosával találkoznak, a 
kötelező udvariasságon túl, ad
ják meg azt a tiszteletet és 
megbecsülést. amely a hősök
nek é,- a hősök hozzátartozói
nak jár. 

Mintázni lehetne róla a köte• 
leuégét híven. teljesítő vasutas 
.rrobrát. Túlzás ez? Semmi 
eaetr;i sem. Tár&ai fe!nérnek 
rá, megadják neki ii tisztele
tet. ö pedig aureti, 114{,1/on. 
,zereti a vaautat. 

Az öreg szeme - ki tudja. há
nyadszor - szinte megsimo
mcoatia a tájat. 

me- végre Székesfehérvárott meg- :  tánccsoporttal. zenekarral, két 
áll a vonat, kezében a zár/ei- : é.'1ekessel, összesen 25 fós dele
z-0lámpcilékal, a tá.skájli han. a : gációva'. részt vegyenek 
durrantyúkkal, elindul a fe!vé- :nemzetkőzi összejövetelen. 
teli �pü.le� felé . . De. mégegyszer : Határozatot hozott az elnök- :•■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, 
megall, msszanez es megnyua- • ség a számvizsgáló bizottság • � ' 

- Kilenc éve, hogy eljöttem 
Mez6htdvégről a vasútra. El
jöttem, megszerettem ezt a 
mesterséget, itt nem hagynám 
aemmí pén.zért - szövögeti a 
beszéd fOIIGlcít, 

- ötvenkét esztendő mióta. 
élek, de az utóbbi tfa esztendő 
ugyanc&ak megváltoztatta erre 
a világot - mondja révedez
ve. - Csak mi tudjuk csodál
ni - mo?Wija rossza lással 
hangjában - de a fiatalok, 

vással �tja, • hopy a .  ,·!llamot : vizsgálata és javaslata alapján 5 VIGY AZZ f�yjelzo, a valto i.s vedt vona- : a munkáslevelek és panaszok : 
tat. :elintézésének mel!gyorsítása : 

A t.'a&Út szeretet'1vcl, a ;ól :érdekében. Utasította · � köz- : 
t·égzett munka öröm�::ez .'.fré- :pont osztályait és a területi : 
ben indul új fe!ade!ol; elé:bizottságokat a szükséges in- : 
Berkes Ferenc zárfél:eiő lltézkedések megtételére. : 

A NÉP VAGYONARA 
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ELŐREGYÁRTO'IT CSALÁDI HÁZ SZEMLÉK HELYETT 
INTÉZKEDÉST!  

Lakásproblémálnloat 0118k úl!!Y 
tudjuk nh1d Idő eLatt enyhltenl, 
ha gyors, rutósza-1� mód
szerekkel épll0nk. Tum69oletesen 
ennél Is tlg,yolembe kell venni, 
hogy épltőanyogbá.zlsunk,a.t ,a 

ltchetc5 l,e,gkleebb mértékben 
,•együk lgénybo. Uj 6pil<!el mód
�en, klvül új épftésl eny&
giol<Jat és g;y-;lrulsleehnológl!át Is 
Iá keil,dolgomunk. 

Nálunk Jó{ be\•áiloot:n.ak a kü· 
'lön-bő?lŐ satai<adalék enyairolc
kal. tufá,..,I. pem)"és.-et ée egyéb 
sdlikátol<loal mei,oldott fa4- és 
födé.mpnnelek. Ezen ElllY&gok 
taboretór!Uml klsé.rletel ugyan 
beváHak, de ldöél169á@lukban nem 
Igen. blzh<Ltunk. Vl82l0llt épl
mód,s:z,ere!nknél a beton mllnd= 
tulajdonságát lsmerJ0k. tehát ezt 
kell heswálnunk tartós "2lerkeu-
telm<nél a J,(,hetö leggMXl,aságo-

lel, be!OI vadcolt éB 111-1(, e,,et. 
leg hen�rdt r�m«tel kerül a 
helysúnre. A kazettás � 
k!U:IN.ő eoya&!Q salokgya,pot, eset• 
Ieg S31b&k •;egy mAs höaz!getelö 
&ny-e� 

A panel<!&c ma� b.ordJ61c 
6 nyiJász,áró SZ>erlrezeteloet_ V!I· 
1,my- ág v!m-eze!élreket. Az a.JIIJ)
p&ne! � héz,agmentee (esellog 
rag,B<;Ztott J)9f"kett.a) padléval ke
rlll. a belys2tnre. E:rmel " meg
oloás9al legfd)ebb eg,y nep ateu 
készOlhet 81 egy kétszobás épü
let autódaruk segftsél!é'vel. 

A vá.bamt 8'!!lik e'lóregyérl.AM 
oldl:lató meg e legnehez,e,t,bea, 
mivel "" �ánál fogva 
Igen törékeny. Olyan Jó váJaszf,aJ 
panelelret killtO!d<m ee<n ta-láhmk. 
- ml a hazai Ylswny,alnk kö
zött rei tudnánk haminálnl. A 
oo:g,y panelek emelési és szá!U-

-

loént Is épfthető, eőt BZ egyeejtes 
m<,goldás v!.kendházként, örház
kéat allmlmoazható. 

Homlol<.2lata "4r)'92>e('Q, inoda-n, 
lehet J.apostetc5s, ami olcsóbb 
megoldás. de lc-het m.agiastetős I-s. 
(Ola,6 lem=ru,,a,ttal. s,..aba(ll
Sz,tN,d.a-Pe.tloó-téle újfl.áe). Amt 
llZl előregyártott épillet ga?Xl.asá
gosság,át !Mell. cl"119orban a S2J8.k. 
lparJ munkákon lehet ooJ<erékoe
kodnl (padló, ny11� szenke
zetek, vtresblol<k ké-szitése stb.) 

Gépé<r7Jetl berende:Zlése úgy van 
mego'd""'· hogy egyetlen beépl
tett S1Jekrény magáb<l ro8)ruJa az 
egész vl...,.,..eléet, osntornáz.ást, 
sőt h.a loeM, a YllJ.anyórát. e vll
lanyt(lzhelyet és a forróvlz.táro
lót. E?Jekböl Is adódik hogy az 
épillet 44 sz.á,;alékkal olcsóbb, 
mt,n,t egy ug-y,a.nolyan tlpusú 
::r=�"gl 'J;��il��: 
ldóA11óság,a vál!07.i8>llan. miYel e 
tertóelemek VIOSbclonból kész.ül· 
nek. A ra1vas�ág 32 om. ami
nek a fa,!,e8IY"nértéke 38-as té� 
J<llel!Wlk felel meg, 

Am<0<1nyfuen gép,esf('ée nólkűl 

Vác állomás poggyász és 
utánfizető helyisége egészség
te!en, nem felel meg rendel
tetésének. 24/24-es szol<1álatot 
Igen nehéz így ellátnl. Ezt ed
dig minden iletékes szerv elis-
merte. Hosszú lenne elsorolni 
azt a sok időt pazarló. ered
ménytelen szemlét, je<"'ZÓ
könyvezést, ügyirat felfekte
tést, termelési értekezleten el
bangzott bírálatokat. amelyek 
két és fél év óta sem vezettek 
eredményre. Jogosan mondot
ták az á'.fomás dol�ozói a ja
,;iuári termelési tanácskozáson, 
hogy szemlék helyett most 
már határozott. gyors intéz
kedést várnak. 

Szobonya László 
Vác állomás 

--0--

=�to�g;a ...,a egek,�teO nrn1 
SZERETTEM VOLNA ad:ta (4 darab padlón ldvill). A IIU, beton ootése nem tér El e?J Is 

mert 0,S..... k-0nmsztenolá,\a be
tontól. Az e-lem lo!öntéee után a Gyöngyooi K1térőgyártó űze-
�.!_é.-�=. 6;1�f�: :.r mi Vállalat 1957. évi munká-
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A MAGYAR SAJTÓ NAPJA 

M
inden év február 1-e, az illegália Szabad Nép megjelenésének évforduló;a, a sajtó munkásainak ünnepe, a maguar sajtó napja. A sajtó munkásának, a párt, a dolgozók célkitűzései szó-szóló;ának, az igazságosság és tárgyilagosság harcosának len• ni megtisztelő feladat. Amíg ezt a hivabását betölti az író, az ú;ságíró, addig a nép megbecsülése, megértése, támogatása övezi. Az ellenforradalmat megelőző időben és alatt sajnos sokan méltatlanokká váltak erre a megbecsülésre, bizalom

t'a, A kezükben tartott hathatós eszközt, a tollat, saját népük, hazájuk érdekei ellen fordították. ócsárolták nagyszerű eredménueinket. Népünk 12 éves, küzdelmes munkájának g11ümölcsét csak elvtelen kritikával, fennhéjázó lebecsüléssel illették. 
A 

szovjet és a mag11ar nép barátságát ig11ekeztek aláásni. Annak a társadalmi rendnek akartak szálláscsinálói 
lenni, s váltak magasztalóivá, 

amelunek sajtó;ában nem voli hel11e a nép sirámának, pana-1zának, nyomorának, amelunek �pjait a felső tízezer báli hír◄ adásai, családi botrán11ai él llzelmei töltötték meg. Ezeket a bértollnokokat, cin. kosaikkal eg11ütt eltörölte a néphatalom. A mag11ar sa;tó 
jelenlegi munkásai a néppel együtt harcolnak sajátos e_sz• közeikkel a párt és a korman11 célkitűzéseinek valóra válta-1ciért, a dolgozók élet- és mun-o kakörülmén11einek továbbjavi• tásáért. Jelszavuk az igazmon. dás, a dolgozók érdekeinek védelme. Kötelességszerű fel• adatuk hírt adni szocializmust építő munkánk eredmén11eiről, a kritika eszközével harcolni a hibák megszüntetéséért. 
A 

mag11ar sajtó nap;án eg11◄ re többen gondolnak 11 sajtó il11en munkásaira. Ewrs többen válnak az újságok le◄ velezőivé, ezzel is segítve eló• Aaladásunkat. Az ünnep alka� mából mi is köszöntjük leve• lezőinket, tudósftóinkat, a ma• 
guar sajtó neves és névtelen munkásait. 

0 

1 

lett öntött elemeket v!zszlntes iáról és eredményeiről. de faj
hely-z,etből rc!MU!Ya (c!AruW>l nos megakadályoztak ebben. 
vagy emel-Ol<lcel) a oement meg· Hiába menteni a tervosztályra, kötése után veko!ve (mesrelve, '•-------------------------fröcskölve) tél.,..,.., r,akva a hely- hogy egy-két jeL'.emző adatot 
s7!1nre Sl'JállltJuk. megtudjak a termelésről. Nem 

összeererebéee autóde.ruval tör- adtak felvilágosítást a sajtó 
ténlk. A vasbeton bornnyal el- részére, mondván. hogy azt 

Elismerést a dolgozó nőknek 

! 

látott klazettás lemoz a..\apot em ·11 ték 1n· te ő zintén be 11 k kö-al ácyBzn,re. �vlcs vagy csak az 1 e es m 1sz r en- s va om, azo 
�er)�e-1-y,ezzük. A 1-0l!mény- gedélyével lehet kiadlllL Igy zé tartoztam, akik idegenked
plHérektöl , tehát a kö�kl-

1 

elnézést kérek a „Magyar nek a női munkaerőtől Ha orrelé h,3.Jeóve <,piti az 18A.lt a vasutas" olvasóit.ól hOl!V egy voshoz kellett mennem, m!n-válasz.fa!paneleket, majd a kQls<'l . • • 
d' dr kk 1 h ralpanelt:k követireznek. után.a a cikkel ados maradtam, és elné- 1g u o tam, ne ogy or-

fl'>démet helyezik a rala:kro.. Az 2Jést kérdc üz.emwik dolgozói- vosnőhöz kerüljek. 
egy,ee e,lemek e,,,yiltt dohlgoz:áe>á

té
1 tói hogy nem diettkecfhet- A közelmu'ltban -A-hónapos az emelő hor$!'0k össze egesL - · " • '' 

1 ""-' sé-'.·el blztosltJ,uk. A:n ép(llet má- tem el Ed:kereinkke • kisfiamnak sürgős műtétre volt olncé21hető l>a a pin<'ef,alak el-
készültek. • emtre az ol.a.ppa,nel, Szentgáll István szűksége. A mentők beszállí-
mlnt födém kerlll. MAV Kitérőgyárt6 űV, cották a MA V Kórházba. Dr. 

Az é,p(llet összköltsél:e e.ttól Gyöngyös Szilág11i Erzsébet, a gyermek-függ hogy hány légk6bméte.-es bés t d'unkt ! ...,, .;pület. TáJ(lkoz!etásut: ké1 (Furcsának ta:r.álju.k a ter1,, se ze a J usa megv m-
mbb megoldásool. Vé4ron:, lás! lgén�'ét.elét a mer&vSléa �1::: ���f�,,wi.�. � osztály eljárását. Természet,,- gálta és azonnal kiadta az u�
ker.ssztlmetszettel �s statlkaJJag ������ �ki;'1': ke�\..-edel'ml át'6'Jd..'l/ll). Bet'pftett sen senki sem kívánja, hoDII sítást: Előkészít.en! a műtőt! eol<lkel meg,bi:r.h&.tóbb sz.erkeszetel � bútorMány .....,..,,1- megotdoá- bútorokk<l:l, t.el)esen befejez,:e bizam,as anyagokat lciadjana.k, Szorongás vett rajtam erőt, loa,punk, rrunt ez évszllza.dclk,at la � '"' � 1 1 60-70 ezer rorlnt e 130 ettr 

'k t dt h • kibfró vályog. nem beerelve 62 Gávai. Ha vál<l62ll'"18,k.at beép tet for1ntta-l smmb<-n. Ug,y gondol· de hi.gí/1/ék el az ott d<>l!lOZÓ ami or meg u am, ogy a mu-6! __ , __ ,, Mrtó& bút-Orokl<ia!l <>ldJU!l< meg, ""' azt "ben 1'51 ooJ,á.t l tá k "--11 •- _,_.__ té•- ő • • é · E a új anyagola· • a .. =,- felentl hogy a vál""'7.tel (, 'k-0ny juk ��. . ei;ye ·e e v rsa • ,...,,, a ..,pu,w,.vun ""t n „ogia v gezru. z sagát még cook a Jövőben Ismer• h•-gs!c'""'"'lelt beton) egyik ol�ala erőből 6pltc5k !<ellő érdeklődést megjelent sok-sok adat, ame- szorongás csak akkor múlt el, júk meg. Ha a sret'k!"2-"'l'<>lnk •=• � .... - 1 mutatnak úgy egy oorozatot le- 1 k . mé anyaga l>et-On. akkor kitöltő vakolt mee:z,elt ,-eg:y henga·e I gyártun!< utána ...,, utólaal'kulá- ye termelési ered nyein- , amikor fél óra múlva az or-
an},a,g:ként bármely Jó hő.!mge- fal, mtek O!d&IG """"t.aiosmunkla. ciónál roogá1'1ar,1tott megr<>ndeléS1 ket igazol;á!k, nem miniszteri vosnő nyugodtan közölt.e, hogy telő anyegot lwlsználhatunk a A vMe.szleLak ill'Y velemi-! drá- árat közölni fogjuk. Az " véle- engedéllyel kerülnek közlésre. a műtét sikerült. egy hét múl• hőtárolás :tJgye:embevéteMvel, bébbf>k Vl92lOllt e bútorok o!- ménvünk, hogy "" épilleteke-t 
Az anyagokon klvill 18 J<t keli .:sóbbak. A népgazdaságtól el1Sre1:u•fl.-tott állapotban "7láltlta• A szerk.) va hazavihet.em a gyermeket. 
,·Masztanunk azt a "7J8rirezelet, le kews bOt-Orllit vonunk el, nru,k a doli,ozólnk tellrere e la.k-
arol gyorsan. gyár-ó, könnyű cméllett ez a l�nebb meg- hatást en�Jyh.,.,, fe-lt�l...,,01 
Ila �- Ilyen -� olxlásol;: egy!J-Oe. A btl1a-ok b . m,l>lc9é,Jiles ;,.:•potban. t áit min 
a tartórácsok, héj�. se-J,e looet eg:y'S2)8r0en szi:nes den Ju,cu-, � kűl, ho,ry "1'

á,
tás�l

il . Vlereodel-tartók. tapéOB, V"©' PVC-vel befújt moe- �1éf��• rgy8 
e"'�unk.ndlj 

A KISZ egyéves évfordulójának tiszteletére 

Azóta már nyoma is alig lát
szik a műtétnek. és az én vé
'\eményem is másként alakult 
a nők munkájáról Köszönet 
ért.e dr. Szilágyi Erzsébetnek. 
Köszönet azért az önzetlen se
gítségért, amivel hozzájárult 
kisfiam egészségéhez. 

Nagy Elemér 
Vácrátót. 

-

TILTAKOZUNK ! 

A ml megioldáBun�
el

� fJ.
gy

�t ható Celillet. 
1 

keve-sebb lehessen. A telfee be-rác<I sz,erepcl az v,.., --,.._,, élto- fej<lzést'e már tl he-kölllnoée utAn vaebetorua:lapnál, felnál ág födém- AZJ ép01et alapn,dza lg,en v rotvamatosan kerül sor, az éplt-
f:él. A t,artórács kűlsO klérge ldó- Mtos lehet. A közölt eJ.apraJz telő Igénye szerint. 
� ú,f "11�1��� 

1 

lllOÓU'l·reo<lszerben van kidolgoz.. A dolgozók érdek:lc5dését vtr:la a 
edalék,a,n,yagt,61 l<léaziült rabltz '"· négyzetes alaktl sejtes meg- szerucesztóség. 
mindkét fo!Olet i--foráll oldás9a.l. A tfpull pan-0} 90 P�tkó Mlh.lly hul'!adékwlsga,I - A,; épil- téle a•lapr,aJ2l! megoldás l'<l!kootó épitémlmérnök, 
1et klvOI la!ez �lt felfüet- ki. E7Jen!k!vOI ll<reáthetc5 sorház>. J!loilletelemgyártó főnökség 

A celldömölki fűtőház dol� 
gozói röpgyú'..éseken tiltakoz
tak az imperialista hatalmak 
háborús készülödése ellen. Az 
Ors�os Béketanácshoz kül4 

dött táviratukban többek kö4 

wtt a következőket írják; „Követeljük_ hogy tiltsák meg 
az atom- és hidrogénfegyverek ouártását és alka�át, • haladéktalanul szüntessék be az ezekkel való Udsérleteket • Tiltakozunk az ellen. ho011 

Március 21-én keltc56 ünne- lamosmot.or javítását végzik el Euróoo kellős közepé--- a nyu• 
püJc lesz a magyar fiataloknak. és 2800 forintot megtakaríta- oatnémet militaristákat - az 
Ekkor ünnepeljük a Tanács- nak. A mozdonyjav!tó műhely- elmúlt háború tó okozóit - új
köztársaság megalakulásának ben dolgozó fiatalok terven fe- ra ferfgyverezzék, területükön 
39. évfordulóját, és egy évvel lül elvégzik egy mozdony rész- nukleáris támaszpontokat lé� 
ezelőtt, ezen a napon bontott legvizsgáját és megtakarítanak tes!tsenek". 
zászlót a magyar Kommunir.ta 7000 forintot. Vállalják, hogy A celldömölWek nemcsak 
Ifjúsági Szövetség, selejtment.es munkát végeznek, szavakkal. hanem tettekkel is 

Tallózás az 1957. évi baleseti statisztikában 

·---------------------------------, A többi klszistához hason- -,,isszatérő javítás nem fordul bizonyítják, hogy a béke kö-
lóan, a vasutas fiatalok is 01- elő. Az OH-anyagok felhasz- vetkezetes harcosa!. A KISZ
szágszerte készülnek az évfor- nálásával 10 százalékos anyag- fiatalok január 14-én békevo
dulóra. A debreceni fűtőház megtakarítást akarnak elérni. natot indít.attak. A V0111atot a fiataljai például ebből az al� A fűtőház szakvonali és moz. 328-025. sz. mozdony tovább!
kalomból munkaversenyre hív- , galml vezetői minden lehető- totta Komáromba 1000 tonna• ták ki a szegedi fűtőház fia- séget biztosítanak a fiatalok 

j 
vaL 

' Az 1957. évi baleseti statisz
tikát vizsgálva, először is az 
tűnik szembe, hogy az óvó
rendszabályok betartása feletti 
szigorúbb őrködés. a munkavé
delmi beruházásokra fordított 
összegek emelése ellenére a 
balesetek száma nem csökken, 
hanem emelkedik. Míg 1955-
ben 4,1 is:zázalélk, addig 1956-
ban 5 százalék, 1957-ben pedig 
5,2 százal.é.k volt a balesetet 
szenvedett dolgowk száma. A 
balesetek miatt kierett mun
kanapok szám-:i. a következő
képpen al�ult: 1955 - 90 527, 
1956 - 104 820, 1957 - 123 325 
nap. Ezt az emelkedést az sem 
magyaira.zhatja, hogy az ellen
forradalom alatt szinte teljesen 
szétszórták a vasút munntavé
delmi hálózatát. 

Törvényszerű-e a baleset? 

Azt állítanl, hogy valami tör
vényszerűség tapasztalható, ha 
a balesetek megoszlását élet
kor \'agy foglalkozási ágakra 
bontva vi:rsgáljuk - tévedés 
lenne. Nézzük csak a számo
kat. Az 1957. évi üzemi balese
tes napok aránya az összes 
táppénzes nap()lk.hoz viszonyít
va az ipari jellegű munkaterü
leteken a leg:m�sabb. Kivé
telt 'képez ez alól bizonyos vo
natkozásban az építőipar (3,2 
százalék). 

A Gyöngyös! K!térőgyárban 
az indexszám 7,5 százalék, s 
országosan itt a legmagasabb 
a 75 százalékos táppénzes na
pok a,ányszáma (80,5 százalék). 
Ez azt mutatja, hogy ebben az 
üzemben a h06.5Zabb munkavi
szonnyal rendel'kező dolgozók 

szonyítva a faipart>an (fatelí-
1 

Mint a számokból kiolvasha
tók) a legmagasabb - 9,5 sz.á. tó, a balesetek bekövetkczfue 
zalék. Ezzel szemben a 75%-os egyáltalán nem törvényszer.;, táppénzes napok arány-

, 
azd( a legtöbb esetben vala-száma a legalacsonyabb - . 

57,4 százalék. A statisztmca te- mil�en hiányosságokra vezet
hit azt mutatja, hogy a fate- h:tok vissza. Mert például az a 
lítókben a legna!!Vobb a mun- tany, hogy a balesetek száma a 
kaerófiuktuáció, rok új munkás Gazdaság! Vasutaknál olyan 
kerül alkalmazásba., s közülük ma,gas, mentegethető a szétta
kerül ki a legtöbb balesetet golúsággal, de ez inddkoJ.ás heszenvedő. lyett inkább azt bizonyítja, Az �i bales�tes, t.á.pi:>0- hogy a GV szakszervezeti és zes aranyszám bar nem inrí- . • 
vóan magas - 4,5 százalék -, SZ3kvonali szerve� által veg
a táppénzes napok számát fi- zett munkavédehm ellen.ór7.és 
�yelembe véve mégis a forga- szempontiábó1 egyik legelha
lom és a vontatás terüle�n nyagoltabb terület. 
volt a legtöbb munkakiesés 
1957-ben (36 596 munkanap), 

Ha az elmúlt három év bal
eseti százalékának alakulását 
figyeljük, egyáltalán nem meg
nyugtató a helyzet. (Fentebb 
már &z61tunk ,,_ fo'kozat06 emel
kedésről.) Szolgálati ágan'ként 
nézve a számokat, megállapít
ható, hogy kirívóan mMas a 
baleset.et :szenvedők száma a 
Gazdasági Vasutaknál (1955 -
6,9, 1956 - 9,7, 1957 - 8,6 szá
zalék), a hídépítélsnél (7,3, 7.6, 
6,8 százaléJk), a Gyöngyösi Ki
térógyárnál (2,6, 6,9, 10,0 szá
zalék!), a fatelitoknél (11.0, 
7,5, 9,5 százalék), járműiaví
tóknál (6,8, 8,9, 9,0 ,százalék). E 
számok azt is mutatják, hogy a 
balesetek száma évről évre, 
legalábbis a felsoroltak nagy
részénél, emelkedést mwtat. 

Lehet-e csökkenteni 
a beteglétszámot 

Már szóltunk a Gyöngyösi 
Kitérő.gyár magas baleseti szá
zalékáról. Gyöngyösön az ö;z;
szes megbetegedések száma (te
hát a nem balesetből származó 
megbetegedést is ,számítva) is 
kirívóan magas - 1957-ben 8,5 
százalék. A nagyságrendben 
utána következő jármüjavítélké 
is C6ak 6,4 százalék. A kitérő
gyárban véleményünk szerint 
a magas beteg-létszámhoz hoz
zájárul a betegellenőrzé<; hiá
nya, vagy liberális kezelése is. 

A iszámok - melyekből csak 
néhányat emeltünk ki, a!kal
masa]c arra, hogy alapját ké
pezz,ék olyan területi elhatáro
lá&nak, hogy odairányíthassuk 
a legfőbb figyelmet. ahol a leg
kirívóbbak a h.fányO&Ságok. A 
sz.ámdk vádolnak, hiszen azt 
jelentik, hogy 1957-ben csak a 
balesetek miatt több mint 400 
ember munkája esett ki a ter
melésből. 

kerülnek zömében baleseti ál- Igazgatósági bontásban néz
lományba. Els&orban a mun- ve az adatokat, megállapítha
kavédelmi feltételek biztosítása tó, hogy legmagasabb a balese. 
n, amit Gyöngy&ön meg kell 

l 
ti százalék a debreceni igaz

Vizsgálni. �atóság t.erületén. (1955 - 5,2, 
A balesetes napok számát az 1956 - 7,6, 1957 - 7,2 száza-

1&.szes táppénze6 napokhoz vi- lék.) 

Teljesen megszüntetni a meg
betegedéseket, baleseteket saj
nos nem lehet. Csökkenteni 
igen. De Ehhez a szakvona!i és 
szakszervezeti munkavédelrm 
szervek hatékonyabb intézke
dése, ellenőrzése, szorosabb 
együttműködése szükséges. 

taljait. Vállalták. hogy január kezdeményezésének sikere ér- Kismih6k Róbert 
1-tfü március 21-ig három vil- dek.ében. Celldömölk fűtőház 

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

Kommunista aktíva Pécsett ,,Elvtársak, harcoljatok teljes egységben az MSZMP poZitlká;ának végrehajtásáért." 
Ez a felirat fogadta január 
17-én a pécsi igazgatóság 
kommunistáit, akik azért 
gyűltek össze a Doktor Sándor 
Művelődési Otthonban, hogy 
meghallgassák Kossa István 
közlekedés- és postaügy! mi
niszter, az MSZMP Központi 
Bizottsága tagjána� beszámo
lóját. Tóth József igazgató meg
nyitó szaval után a miniszter 
elvtárs üdvözölte a pécsi 
vasutasokat, akik az ellenfor
radalom legnehezebb idősza
kában is becsülettel ellátták 
szolgálatukat. Hangsúlyozta, 
hogy 

e,orre növekszik azoknak 
a száma, &kik nemcsak 
szavakban, hanem tettek• 
ben is a munkás-paraszt 
forradalmi kormány mel• 

lett állnak. 
Ezt bizonyítják elért eredmé
nyeink. Egy esztendővel ez
előtt senki nem merte gon
dolni, hogy ilyen gyors ütem
ben rendet teremtünk. Ered
ményeink a kormány követ-

volt - mondotta -, hogy a 
mérhetetlen károk ellenére is 
emeljük a dolgozók életszín
vonalát. 

A vasutasok bérrendeúse 
annak a jele, hogy a kor
mány nagyra értékeli azt 
a munkát, amelyet a szál-

lítás terén kifejtenek. 
A bérrendezésnél túl Is lép
tük a tervezett tíz százalékot 
A gazdasági élet több terüle
tén az akkori sok deputáció 
nyomására 17, helyenként még 
nagyobb százalékkal növeltük 
a béreket. 

Rámutatott, hogy az orszá
got a dolgozók összességének 
érdeke szerint kell vezetni és 
őszintén megmondotta, hogy 
hallatlen erőfeszítésekbe ke
rül, hogy a jelenlegi életszin• 
vonalat tartani tudjuk. A to
vábbiakban arról beszélt, 
hogy a nagymérvű fegyelme
zetlenségek hogyan növelik a 
kiadásokat. Feltette azt a kér
dést: miért fordulhatott elő, 
hogy a jobb szénből is 15%
kal többet használtunk fel 
4%-kal kisebb teljesítmény 
mellett. Ezekután a balesetek 
alakulásával foglalkozott. 

Az emberekkel való töró• 
désről szólva helytelenítette, 
hogy sokszor találkozni még 
Intrikával. Határozottan ki
.Jelentette, hogy ennek véget 
kell vetni. Aki hibázott, azt 
vonjuk felelősségre az elköve
tett hibák arányában, de ta
nulságos befejezéssel. 

Teremtsük meg a szol,rá
latl vezetők biztonságát, 
hogy merjenek intézkedni, 
me1r merjék követelni a 

fegyelmet, 
Az akarategységről szólva 

elmondotta, hogy vannak még 
párttagok, akik egyetértenek 
a kormány, a párt politikájá
val, de van egy „de"-jük . . .  
Meg kell mondani őszintén. 
nogy akinek „de"-je van, an
nak nincs helye a pártban. 

Befejezésül arra kérte a 
részvevőket, hogy az aktíván 
hallottakat vigyék át a gya• 
korlati életbe. Váljék valóra: 
„A vasúton dolgozni öröm és dicsőség'' - fejezte be nagy 
tetszéssel fogadott beszédét Kossa elvtárs. 

kezetes munkájának, a Szov .. ■ "'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• jetunló és a baráti népek tá- : 
mogatásának, a dolgozók ak- : f • f 1 1 w k ' h t 1 ' t 1 thitásának köszönhetők. Kü-: e IS e e OS Vagy a mun as a a Omer . 

V. L. 

lön hangsúlyozta azt a nagy : 
jelentőségű segítséget, ame- : 
lyet napjainkban is kapunk a :  
szovjet néptől, majd röviden : 
Ismertette gazdasági életünk : 
;,roblémáit. : 

A legnehezebb feladat az; 

DOLGOZZ A SZA KSZBBYBZBfBlN 

„ a mankáshaialnud erósífod 



MAGYAR VASUTAS 1953. febr1lk t. 

A Szombathelyi Haladás kitűnően, NB II-es labdarúgó
tsapataink váltakozó sikerrel szerepeltek az ószi fordulóban 

'A:,, 1!}57-58. hl labdarúgó-
! 

nül mérl<örott a kétsreres K.K
b3Jnokságban a Srombathely1 Ha- győzi"'" Vasas, a Jl,p. Honvéd és 
!.adás játékosai ,az NB l-ben, a a2> 6<:,1JI első Taw.bány,at Bányáe:a 
BVSC, <> Cegléd! VSE, a Szolnoki együttesével. Erek a2l ereclmé
MA V, a Szegedi VSE, a Debre- nyek, mondani rom kell, atapo
cen! VSC, a Miskolci VSC, a H.-.t- 1 san megnövelt& a csapat tekin
vanl VSE. a Pécsi VSK és a télyét. Szombathely<Jn a r>agyhlrG 
Soproni VSE játékosai pe<llg a• Sabarla ól<> nem 1B volt olyan 
NB !l-ben kergetik a labdát. népe,,erű csapat. mint most a 

A bajnokság „e•lsó Cél1deJében" Haladás. 
a ti:o csapat közüt az erooen Amenn�•ifben " Játékoaok " tamegC!.atal!tott Szombathelyi Hala· vaaszal ts olyan 6'Zorge.lrnasan dá.s oko_zta a leq�ellemesebb ed:rerl<Jk. 9 ,a ménkőzésekén t,; 
meqlepe,test, A". egyuttes nagy- olyan lelkesen, od,aadoon küz<Je. e�1 ·J. eredményevel me.g a de- nek, mint az úS1Ji Idényben tetruláook elkép:oelésel1 le felüt- ték egészen ht:ot-Oe!ln n<>m le62r múlt<;, hi&zeu a21 egyforoulóa baJ- nek l<le5és! gond}atk. noks.&g uttm 'Il-em volt rózsás a NB II•es coo.p,ataluknál más a ":'°mbalhely1� hel)•zete. A nyár helyzet. Két baJnokJelöltOnk, a 
e,e-Jén néhany Jálékoo ugyan•.� BVSC és a Debreceni VSC bár el:ávorott a:o egyesülettől, __ ugyan- az 6sr,J1 idényben a21 etoo helyen akkor a cioapatnak ed2't,'.Je sem végz&.."t, enne.'< eHenére még kovott. A H1•1td� ve.2l<>től az,on,b-an rai terme a1Jt hlnn1, hogy mcst a nyári „holtidényben" sikere- már könnyedén retále>>a:.1< a:o NB i;co megoldották .a problémá,k-.at. I-be. Hogy a BVSC é$ a Deb!'e· 
A_z edzéll beend6kkel Kiss Gábort ceni vsc ,atób.an bejuth.aason a btzták ,,,.,q, akt már ,a Bp. Hon- legjobb.stk közé oa.hhoz még oovédné! vég:oett mtJ.11,káJáv,al is b& !,.at 1<"'11 Javulni ' elsősorban ,a kél biz.onyltotta, hogy tud bánni a 
(l<lfatokd-oal. 

Kls:s Gábor azt tűm„ célul ma-
1:a elé, hogy minél előbb n>eg
tsmerje a tehetséges !lat.alokat, 
majd how,álátott egy harcos 
!<ilroó1<épes. korsrerú csatárjáté'. 
kot Játsw együttes k:atakltáeá• 
b01J. A csapat az 6szli fdény,be,n 
C.-'ak Pécstől , Dorogtól és ,,, 
l!TK-tól tlrn.pott ki egygóloa kü
lönboséggel. ugyanakrkor legye> 
zött ot�·an kiváló csap,atokat. 
mfnt a Ferencváros, a:o UJIJ)E6ti 
Dó,sa és Salgótarján. Döntetle-
--------

Sporthírek 

t' 

csapat támadósorán.a.k. A tavasz. 
sz.a! harcosa.bb, korsz,et•fibb és 
n<Jm utolsó90rban eredményesebb 
csatárjátékot kell játszantu.k, 
mint a:o őssool. 

A Pécsi VSK, a Miskolci VSC 
és a Ceqlédl VSE ,a várakozásnak 
rneq1elet6en szerepelt. Sőt, ha 02> 
újonc ceglédi együttoo egy-két 
mérk.,_n ,nem kön!lyelmú.skö
dlk, .akár a harmacUk vai,y a 
negyedik helyen te állhatna. Per
sze, a batodLk helye Is szép t.el
jes{tmény. A Szolnoki MAV és a 
S:zeqedi VSE labdarúqóit qyakran 
Uldözte a balszerencse, Mindkét 
együttes több pontot vesztett 
olyan mérkő:oé6en. ahol vég.lg 
többet téma.dott ellenteléné!. A 
1<1te:10 NB II-oo csapat kö„ül a 
Soproni VSE és a H.atvan l VSE 
szerezte a leqkevesebb pontot, 
lgy nem cooda, hogy mindketten 
a ktes!!\si oonában van-nak. S bl
rony, ha a lctesé&t el .akarjál< k� 
rülni reméljük, igen -, a 
tavasz,! fol'dulóban Jobb telJocit
ményt keli nyúJtantuk. V, F. 

A sportosztály értesltl """ el-
1;' últ éYben Budapesten meg,ren
Ct:e:zieí t sz.aksrervezet.t b&bóM'úgó· 
b3Jaokságban rés:i;t vett csapatok 
veretött, hogy febr'Uár 10-én 
<1,;1 utá:, 17 óráro. a tavBB7JI baJ
no!.cf kténn'Yel loaipcso!.a.tos meg
be,:s,é'.<'sek Vé&'>lt Je•l€lll:jenek meg 
a s,por:<>sztátyon. (Bene= utca 
4 1 .  szám,) 

* 

Sárvkl lstvlln eszterq,tyos ,42 tve _dotqoztlc a szakm.iban. A töbl> 
mint M,1Jy6vt!zedes tapasztalataiból 110kat tanull>at Voqaa Jánosné 

fiatal eszter(J41yos. (Székes1eh6rv\lr, Járómujav!tó,) 
(Kovács Géza fe,lv.) 

Az 1 938. évi orszá-'t"" ,.....,,.,tas 
fe1nlltt egyé:11 ökölvfVl'.>-ba)nokság 
küzd-elmeit rebruár 15-én és 16-án 
SZ<llke<a!&hfrvárott rencleZll a 
sport0€2Jtáey. E7J egyben válogató
'\::'rseny ls J.esz a Ne'l'ruletkÖ7J! 
Y.asu t.as Sport9'Z/ÖVetseg á)tal 
J:miu-s végén, va,gy július e'l<JJén 
B:rl<laroot!ben m<!�""'1c.l,e,:oé.,;r,e Jre. 

h�1;:o1,�:��" 
ökötvlvó Irurópa-

* 

Nem lehetne segíteni ? 
a helyi MA V-orvos legalább 
hetenként egyszer az állomá
son rendelne. Ennek a vonta
tás és a közeli állomások dol
gozói is nagyon öNlnének. 

Dr. Rohodl Lászlóné 
Dunaharaszti-Külső 

A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 
Tóth Lajos, Mez&sát, A vi'l-a

moskalauzzat történt epizódja 
valóban érdekM, de hiába Ir•Ju1< 
meg lapunkban, alctknek elsö.;or
ban szólnia, azok nem olva�k. 
Az ereményre azonb<tn Celhlvtul< 
az metékes szerv rtgyeln1ét. -
fehér László, Pestlörlnc, A renn
álló rendelet értelmében nyugdi
Járól nem mondhat. te. 10 éYI 
szolgálat után kérhetl nyugclijá
nak újbóli megállapitását. Elöző 
szolgálati Idejét a jelenlegi szol
gálati idejébe beszámítani nem 
lehet, mivel azután nyugellátás
ban részooül, tehát pótszab!icl
ságra sem Jogosult. - Boqnár 
Károly. Tapolca. Az Idén a se
besvonatok sem Polgárdi, sem 
Polgárdi-ipartelep állomáson nem 
állnak meg. Az elmúlt évben a 
Polgárdi-ipartelepen állomásozó 
katon.aság utazási Igénye tette 
szük&égessé a sebesvon.atok meg
állását. - Lenqyel Imre, Mező
túr, Elismerő sorait közöltük a 
társndalombiztos.itási osztály ve
zetőjével. - Balassy Tamás, Haj• 
dúszobosztó. ÉSZrevélelelvel 
n.agyré&'at egyetértünk. Levelét 
telha..ználjuk - Naqy Pál, Deb
recen, Megállapftás,ai helytállóoak, 
illetékesek figyelmet relhlvtuk 
rá - Dell Lajos, Szár, A ször
mesapkáját megkapja. - Mezö 
László, Dombóvár. Kérése meg
oldható, h!l Pesten Jár, kereese 
!e-.l szerkeeztóségütütet. 

Várnai Usztó p.;c,., Szobonya 
Lisztó Vác. Jtszat Naqy József 
���rene:;mtraqrá��;os Sz�f��: 
Cserháti József Szeged, Kismfhók 
Róbeyt Celldömölk, Boqnár Ká
roly Tapolca. dr. Rohodi Uszló
né DunaharaazU-külsö, Szl táqyi 
Sándor BVKH, Tótka Károly, 
Szilád! Sándor Szeged. Levelei• 
kel. lapunk anyagához felhasz
náljuk. 

Szabó l. Uszló Tatabánya, 
lldzsa Györqy SomoskélúJCalu. 
Panaszukat továbbl•ottuk. 

MI VAN 

A HIVATALOS LAPBA,�? 

A H h·atalos Lap tartalmából 
az üzemi bfzottságok és a dol
gozók rtgyelmébe ajánljuk az 
alábbi rendeleteket: 

3. számból: 
133807/1957. 1/3. A Y.aeútüzem 

Biztonsági Szervezet tetállitása. 
100484/1958. l. Fkv. c. Bizto

sltá9i jutalékban részesillő állam
v"8Útl dolgozók balesetblztosf
tása. 

131423/1957. I/4. c. Az 1958. 
évi sza.ktan!olyamokra való be
rendelések előfeltételei. 

Jogszabálymutató a Magyar 
Közlönyben, Tervgazdas&gi erte
,;itöben, lgazaágügyl Közlönyben 
és Pénzügyi Közlönyben 1957. 
1{.l. 5-től Xll. 31-tg megjelent -

1 a Vasúti Főosztály és a relügye
lete .alá tartozó szerveket érinlö 
- fontosabb rendelkezésc-krő!. 

0 1. VA S Ó I N K B O Z ! 
Papi-rta'Jc:o.-rékosság{ szempontból mos:m.ni szá,mu-nkto1 

kezdve Zapun,7<,a,t elő-reiáthatóltlg CS<lok háromhetenkint tudjuk 
megjel.entetnt. Ugyaneze-n úló alatt a lap példányszámá.t i!I 
C$Ökkentenünk keU.. A -rendelkezésii.nlcre álló lapPéldányokat 
elsőso-rban azoknak juttatjuk, a/dk 1958, első negyed.é-re, vag11 
elsó fé:Lévére az elöfizetési díjat már befizetté!k. Példány
számko'l'Iátozás teluit elsősorban azokat az iizeim bi.zottsá• 
gokat érinti, akfk egwészt a múlt évi-ól is adósak még o: zap 
árával, másrészt pél.dányonlként árusítják az újságot. 

A papírhdyzet jaVtl!á.sa után lapunkat ismét a korábbi 
példányszámiban és i.dóközönloént jeUmtetjii.k meg. Erről a lap 
olvasóit értesíteni fogjuk. 

- tst tonna szenet takarított 
meq 338 kllométeree úton Mar
ton Simon, a miskolci tútőház 
mozdonyvezetője, 

- 80 újttást nyú.ltottak be a 
székesfehérvári Járómújavitóban 
az elmúlt esztendőben, ame!yből 
32-t elfogadtak. Az úJ!lásoklrel 
elérhető megtakarllás hozzávető
legesen 534 OOO rormt lesz. Az 
újltóknak 23 692 rormt úJltásl 
diJat fizettek ki. Moot egy újitó
brigád alakult ,a műhelyben, 
amely közösen dolgozza ki ,az 
úji tásoka t. 

- Nemzeti JelteqQ 6telelcet 
szotqál fel a jövöben az Utas
ellátó a vonatokon a killröldtek 
részére. Rövtdes<>n megkezdik 
az állomási pav11onokban az 01'
vosi recept nélkül kapható 
gyógyszerek árusítását. 

- Radarral muködö fékszer
kezetet vezettek be a duisburql 
teherpályaudvaron. Ezzel az el
járás..s.at etker0lll< a vágányon 
veszteglő koc9lk károa öss-"eüt
közéeét. A radarkészillék hozza 
működésbe a kocsikon elhelye
zett úJfoJta fékberendezése,ket. 

- 67 5 tonna szenet takaritot
tak meq a satqótarJánl fOtöház 
dolqozól az elmúlt év második 
felében. Az !!ezt csúcsforgalom 
idején 50%-,kal magasabb telJeslt
ményt értek el, mint az azt 
megelőző Időben. A kis rütöhá• 
zak küzött az el9'5 helyen v�gez
tel< és 6000 rol'lnt Jutalmat kap
tak. 

- 1 200 OOO tonna túls:ílyt 110-
vábbitottak a dombóvári tútó'h.!z 
doJgzy,<ól 1957-ben. 

- Bevezette az 6jszakal szol• 
qálatot ,az IBUSZ Keleti-pályaud
vari kirendeltsége. 

- A sara · hóesésben szikla
tömbökre futott a Mltánó-Brig 
- Bern-! gyorsvonat Brig és Lal
dan között. A vonat mozdonya 
é9 a postakocsi lezuhant a lej• 
tőn, a két első személykocsi te 
klsiklott. A hlrek szerint csak 
könn;;ebb sérülések történtek. 

- Méq az Idén átadják a fo,-.. 
qatomnak ,az abádszatók-k1,,.. 
körei hidat. A munkálatokat a 
M'.A V-h!dépitök végzik. 

- Három hónappal azet6tt 
tisztasági verseny Indult a mis
kolci járóműjavitóban a kazúu
kovácsok kezdeményez�sére. A 
versenyt a kezdeményezők nyer
ték. 

- Júniu9 1-töl leél váqányon 
kö,:tekednek a vonatok Kelenföld 
ée a Déll-pélyaudvar között. En• 
nek érdekében átépitették a 
Villányt úli relüljárót. Atép[lik 
Nagytétény és Tárnok között a 
vasúti pályát is, melynek meg• 
történt,, után KeteuCöld és Sza
badbattyán között 100 kllomét&
res sebességgel közlekedhetnek 
a vonatok. 

- Két úJ vasútvonal Klnólban. 
Január l-én megnyitották a for
galom számára a 700 kilométer 
hosmú Jingtan-AmoJ közötti 
vonalat. Ugyanakkor adták át az 
Igen fontoo Paokl-Coongtu kö
zötti 668 kilométeres szal<aszt la. 

- Jól sikerült batyubátt rendez
tek Miskolc személypályaudvar 
dolgozói. 

- A francia vasútakon étet• 
!:>etépett a felemelt dijszabú 
Január l-én. Január 6-tól m,ag,a. 
sabb a 6'Zemétydfjszabás ia, Aa 
I. osztályú jegyek árát 20, a IL 
osztályúakét több mint 6, szá:oa
lékkai emelték. 

FELHIVAS. Az Uttörö Vasút 
Ozemrönökség<> felhívja volt ép!• 
tölt, úttörövasút.aaait és postá
sa!!, hogy pontoo c!műket legké• 
söbb március l-ig juttassák el a 

1 következő címre: Széchenyt
begyt Uttörl5 Vasút űzemrönök• 

1 sége. Budapest, Hűvösvölgy. 

L A K Á S C S E R E  

Elcserélném szoba-konyháe. 

A sz!r labdarúgók m,igy..ror
szágl túrájuk alkalmával öseze-
1nérlék erejüket a szegedi 
vasutas labdat'úgókkal Is és szo
ros barátságot kötöttek. Ugyan
ekkor meghívták hazájukba a 
tnagyar fiúkat. A Szegedi VSE 
labdarúgót most tesznel< eleget 
e meghívásnak - Január végén 
elutaztak Sztrtába. Bízunk ab
ban. hogy a játékoook a távot 
idegenben 1s megállják helyüket 
ts a mérl<özésen túl tovább erö
sitlk a magyar é9 ,a szir nép ba
z·at.ságát. 

A Bp. Vágóhid-Dunaharasz
ti vonal dolgozói nemigen jut
hatnak el az üzemorvosi ren
delésre. Az üzemorvos ugyanis 
Bp. Vágóhíd-állomáson rendel 
1�15 óráíg. Ez a vonaliaknak 
annyi, mintha nem is lenne, 
pedig néha a mi fejünk is fáj, 
nekünk is elkelne valami 
gyógyszer, 

A körzeti orvos az esti ren
Igazgatóságok egymásköiötti venenye Atomvédelmi elííadások 

Világszerte folyik a harc az 
atom-, hidrogén- és egyéb 
rakétafegyverek betiltásáért. 
Mi sem nézhetjük tétlenül az 
imperialista hatalmak vezető 
köreinek háborúra készUlő 
életveszélyes poli tlkáját. Ezért 
ebben az esztendőben a vasút 
területén is megkezdődtek az 
atomvédelmi tájékoztató ok
tatások. Az oktatásokat tan
fo!yamszerúen tíz óra alatt 
tartják. Mindenkinek a 
katonaköteleseknek is - sa
ját érdekük, hogy azokon 
részt vegyenek. 

kamrás, gáztűzhelyes lakásOmar 
((étkmn!ortos) szoba-konyhás, 
kamrás laklltlr,a Na.gy-!luda.J)(lSI 
területén. C!m: Budapest, VIIL 
Festetlch u. 2. Vlll. ép. t"1Jt. 
10/a. IllásQ<iik sz.ámú ház,telügy&
löség. 

Sztállnváros llllomás kereske
delmi épületében tevc'í kétszobá„ 
összkomrortos, központl tútése„ 
szotgátau lakásomat elcserélném 
hasonló budapestlért. Jl:rdeklödnl 
tehet: Szendrei Kálmán tnlézé>
nét, Szlállnváros állomrls. 

delésen ferde .szemmel néz 
I 

Az igazgatóságok egyrnáll
ránk, mert éppen elég „civil" közti versenyében a december 
betege van, és elkíván bennün- . , . 
ket. ha máshová nem is, a havi eredmények alapJán a 
MAV Kórházba, / helyezési sorrend a követkw..ó: 

Megoldódna a probléma. ha 1. Pé<:fl-i Iga.zgató.ság 68 pont 

t. Szegedi Igazgatóság 59 pont 
3. Buda�sti Igaz.g. 54 pont 
4.. .Szombathelyi Igazg. 51 pont 
5. Miskolci Igazg. 47 pont 
6 Debrecen,i Igazg. 36 po,nt 

A tárgyhavi eredmények 
elt;;;;��

ln
tr::d!Wz���:'3•b��ir:: 

____________________________________ _, &6zesítésével - a IV. ne-

1 �edév teljesf.tményei alapján 
- az első helyezett Pécsi 
Igazgia,tósáJ? 30 OOO fori111,t. a 
második helyezett Szegedi 

központi tútéses szolgálati laká
somat csak Budán két szoba 
ö519zkomrorto9, vagy két szoba 
hallos, közpoutl tútésoo takásr'8, 
Cim: Bp., Alt.fia u. 83., Ill. 5. Ér
deklődni lehet: . 18 óra után 
161-123-as telefonon. A vasutasok legsúlyosabb munkaártalma a reuma 

I. 

A vasutas dolgozók foglalko
zási megbetegedése, illetőleg 
munkaártalrnai közül legelter
jedtebb a reuma. A reuma lai
kus fogalom volt. melyet az 
orvostudomány átvett. és je
lenle!? többféle megbetegedés 
gyűjtőneve. Ide tartoznak a 
heveny és idült ízületi gyulla
dások és az idegek egyes meg
betegedései (myal.gia és ischi
és stb.). 

A vasutas dolgozók egész
ségvédelme érdekében elsőren
dú kötelességünk a reuma el
leni küzdelem fokozása. Első
sorban tisztában kell lennünk 
e.zzal, mi okozza, mi váltja ki 
a reumás megbetegedéseket. A 
legtöbb reumás megbetegedés 
okozója heveny fertőző influ
enzás megbetegedés. De nem 
lehet figyelmen kívül haJzyni 
azt sem, hogy egyes esetekben 
öröklött hajlam is szerepet ját
szik. A fertőzésben szerepe 
van az idült gennyes gócoknak 
(rossz fogak, genny{!$ mandu
la, orr- és homloküreg-gennye
dés stb.). A kiváltó tényezók 
között a szakemberek első he
lyen emlfük az egyes foglalko
zásokkal járó hőhatást és me
chanikai igénybevételt. 

'A reumát Jdváltó okok. a 
reumás betegek állapotának 
rosszabbodását előidéző mun
kakörülmények a vasútüzem 
tP.rületén fokozott mértékben 
veszélyeztetik a dolgozók mun
kaképességét. egészségét. A 
vasút.on a dolgozókat különle
gesen veszélyeztetO munkakö
rülmények a következók: 

1. Az utazó- és vontatósze
mélyzet, de a múhelyek egyes 
munkacsoportjai sincsenek az 
idő viszontagságai, illetve lég
zószet'\Ti, fertőzó influenzás 
megbetegedések ellen kellően 
védve. 

2. A foglalkozAssal járó hő
hatásnak főleg a mozdonyve
zetők és fútők munkahelyén 
látjuk káros hatását. /1,. nagy 
és gyakori hókülönbségek meg
hú:léseket. reumatizmust 1déz
hetnek eló. Bizonyos mérték
ben ez áll a vonat!ékezőkre, 
továbbá a műhelyek és l'útó
házak mindazon munkahelyé
re, ahol magas hőmérséklet 
mellett dolgoznak. viszont a 
munkahely nines egyenletesen 
fútve. vagy a dolgozók a nyí
lászáró szerkezetek hiányossá
gai miatt léghuzamba kerül
nek. 

ll. A szervezet túlzott mecha
mkai igénybevétele is tapasz
talható a vasútüzem eEtres te
rületein. Egyes izomcsoportok 
túlságos igénybevétele (kazán
kovácsok. alváz.lakatosok stb.), 
a természetellenes testtartas
ban végzett muntka (például a 
pántolás a fatelítóknél), súlyos 
terhek emelése, vitele szintén 
reumás betegségekhez vezet
het. 

4. A munka közben felhe
vült, izzadt dolgozó téli időben 
is rosszul fűthető, vagy szellőz
tethető, nedves pihenóhelyisé"
ben kénytelen tartozkod;;_i 
egyes helyeken. (Például Sze
ged állomás vonatkísérő!. vagy 
a szombathelyi vonatkísérők 
plhenó. illetve öltözóhelyisége 
nem fúthetó.) A mosdók és öl-

tözo"k helytelen elhelyezése is 
megbetegedések kiindulópont
ja lehet. (Például Szolnoki Já
rómújavító VI. osztálya,) 

5. A laktanyák egészségügyi 
hiányosságai is összefüggésben 
állnak a reumás megbetegedé
sekkel. Például a miskolci fű
tőházi barakkban elhelyezett 
laktanya nedves, a szombathe
lyi laktanyában a mosdó fű
tetlen. 

Az ismertetett hetyzetképek 
l.s hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a vasúton az összes megbetege. 
dések 12,7 százaléka reumati
kus. Ez a szám igen magas, 
mert a gyomor- és bélmegbe
tegedések száma. ami szintén 
a vasutas dolgozók munkaár
talrnai között szerepel, a sta
tisztikai adatok szerint is c.�ak 
9, 7 százalék. 

A felszabadulás után pár
tunk és kormányunk támoga
tásával a vasútegészségügy te
rén is tapasztalható fejlődés, 
A reumaellenes küzdelemmel 
kapcsolatban megemlítendő 
dole:ozóink szakkezelése a 
MAV Kórházban és a vidéki 
reumatológiai rendelőkben. 
Nagyon jó szolgálatot tenne 
dolgozóink egészségvédelme 
érdekében reumaszanatórium 
létesítése, vagy ennek híján a 
MA V Kórház reumaosztálya 
vezető főorvosának javaslata 
alapján egy medencefürdő épí
tése. 

(A reumaellenes küzdelem
mel kapcsolatos legfontosabb 
tennivalókról a következő szd
munkban {runk.J 

Dr. Rottenbiller Alajos 
ellenőrző főorvos. 

Igazgatóság 25 OOO forint, a 
harmadik helyezett Szombat
neI:ri I�tóság pediJ( 20 OOO 
forint jutalomban részesült. 

Köszönöm a segítséget 
Köszönöm a szakszervezet

nek, hogy a mozgásom meg
könnyítése érdekében küldött 
kocsit megkaptam. Ennél na
gyobb örömet jelenlegi helyze
temben semmivel sem tudtak 
volna számomra szerezni. Lá

munkálkodni szakvonali és 
szakszervezeti teendőim ellá
tásában ezyaránt. 

Apró Etelka 
Szeged, Zentai út 12. 

t.om, hogy az elvtársak fárado- Szerkesztőségünk közbenjá
zásukkal, munkájukkal mind- rására a szakszervezet társa
jobban bizonyítani akarják. dalom.biztosítási o,sztálya a le
hogy a szocialista társadalom- hetö legrövidebb időn belül 
ban legfőbb érték az ember. tolókocsit juttatott Pető Mi-

Igérem, hol!v egészségem hály szegedi lakosnak is, aki 
visszanyerése után a korábbi- , hosszabb ideje ízületi bán.fal
nál is nagyobb akarattal fogok makban szenved. 

Dombóvári három szoba, lcony. 
hás, kertes lakásomat elcserél• 
ném bud.apeatl vagy kl!IJ)estt kél• 
szobá9 magáula.ká6ért. Ctm: Ka
marás Gábor. Dombóvár. Beze
rédy u. 46. 

Elcserélném kétszobás, világos. 
utoa.l, szolgálati lakásomat két 
szoba összkomfortos, személyzeti 
&ZObás vagy háromszobá9 öesz
komforto9 lakásra. Adok egy 
nagyméretű rürdöszobás belYá
rosi társbérletet te. Clm: Erdös
syné, Bp. VI. ker„ Lehel u. 1/c. 
lll. 15. 

Nyuqdljazás miatt elcserélném 
első s.zámű ház!elügyelooégemet. 
mo-nlhoz hasonló pesti la• 
kásra. Koltekt!v 9Zerződés sze
rin II dljazás. Egy szoba hallos. 
ösazkomfortos lakás. Második 
számú háztelügyető van. Cim: 
Bp., Vlll., Kenyérmező u. 6. 

Elcserélném tgényJogo9U!t'.al 
MAY-házban tevli háromszobás. 
össz,komfortos lakásomat Buda 
vagy Pest belterületén levö két• 
szobás, töld6zlnti vagy t1Cle8 
házban levő magánlakáS981. C!rn: 
Bp., Kuny Domokos u. 19„ fsz. 

, ..•.......•...................•.....•..•.......••...•.......••••.•........................•.• 

KIUTAZÁS 

Itt diszn6úw lesz? Mégis csaik kiszállok 
egy kis ellenőrzésre. 

HELYETTESÍTÉS 

._ Ide killdik helyettesíteni Is éppúgy alszik, 
mint a férjem. 
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A magyar sza kszervézetek 
XIX. kongresszusa elé 

1rta: Sopro11i J6rsel, o szakszervezet titk6ra 

A szervezett dolgozók számára mindenkor nagyjelentöségú esemény volt a szakszervezetek országos kongresz-11zusa. A XIX. kongresszus je• lcntöségében azonban felülmúlja az előzöket. Elsösorban azért, mert az ellenforradalom iiltal okozott eszmei .zúrzavar, de maga az élet Is egy sor olyan kérdést hozott felszínre, melyre a szervezett dolgozók közel 2 milliós tábora egyértelmű választ' vár. Jelentóségét növeli az a tény, hogy a itziikszertleuttk uerepe, felada.tlcö,e az elmúlt é!lekhez visz<mi,ítt:a megnótt. Ma már a dolgozókat érin'tő minden fontosabb kérdésben kikérik a szakszervezetek véleményét a párt- és állami 111:ervek. A szervezett vasuta., dolgozók is várakozással tekintenek a kongtesszus elé. Az ellenforradalom után, nehéz helyzetben volt az o,:szág. a vasutat is nagy kár érte. A nagy megr„zkódtatás után - azonnal se-g :t6égilnkre siettek barátaink, éltikön a Szovjetunióval Hiba ,·olna azonban nem bes1.élni arról, hogy a 'l'Clfflt eredffté• 
� 111 trrivndk61a 1d1'iil e1.16.1orbat1 a 1,e -te• do!Qoaók áldozat0.1, fánul� trem i.smeró munkáj,i1tcrk J.:ó-, ,zönhet6. Büszkén jelenthetjük a 

ahhoz lakásokat, szociális létesítmélzyeket építenek, sajnos nem mindenkor gondolnak a vasutasokra. Szinte lehetetlen állapot, hogy dolgozhink zöme - szolgilatl helyét& nagyon távoli helységben lakik. Hasonló probléma é& megpldást kíván a vaisutasok, elfiÓSarban az utazószolg;álatosok nyugdíjazási rendszere. Nem helyes az, hogy 20-25 éves utaz6s1.olgálat után, az eg,é:m;ég!leg II. vagy III. csoportOS!Sá v. ált do!- , gozó alacsol\Yabb fizetés;el ;áró beosztásba Jrerulve - a2: alacsonyabb fizetés uián kapja n,,,ug.díját - hiába keresett kielégft.6en utazó&zolgáJáta alat� 
Meg bll még említeni azt a sokat vitatott problémát is, mely az utuószemélyzet túlzott igénybevételével függ össze. Egyrészt létszámhiány, másrészt szervezetlenség miatt nem ritka a 300 órás, vagy azon túli utazószolgálat. Tudatában vagyunk annak, hogy e kérdések megoldása máról holnapra nem me;i.y, ·mé&ls napirenden kell tartanunk azokat, mert megoldbuk uuks6:lsurú követelmény. A S7.3!?.ttVezetek előtt egyre nagyobb és sokrétűbb feladatok állnak. E munkában a szakszervezeti aktívákra fokozott felelősség hárul. Körültekintően és rendszeresen foglalkomiuk kell a dolgozókat érintő mindennapi kérdésekkel. az apró, de az egyén számára jelentős ügyek megoldásával. 

Egyéves 
a munkásőrség 

Egy esztendllvel ezelött, amikor a fegyveresen levert ellenforradalmárok még „újra kezdJült�-Jelszóval akarták izgabll az élet normális kerékvágásba terelödését megnyugvással fogadó dolgozókat, megalakultak az elsll munkúör zászlóaljak. A dolgozók legjobbjai fogtak fe&YVeri a proletárdik�túra ftdelmére. A munkásőrök on1lban ott- vannak ll v&81i, minden szakágának dol&'ozói l�. Az elmúlt eu év alatt a párt, a proletárhaza katonái• nak harci felkészültsége megnő«, megtanulták a fegyverforgatást, hogy adoU időben méltó választ adhassanak a békés életiinltre törő, feUorgató elemeknek, hogy soha többé meg ne lsméUődbessen 1956 október 23-a. 

Eilü�••.i.üüu.u.•••••••u.•üüüu••••••u.•••••••••u.••liil• 

MIT VÁRUNK A KONGRESSZUSTÓL ? 
A vasutas dolgozók körében velezónk arról ír, hogy sokan nagy érdeklődést vált ki a az ellenforradalom alatt kérSZOT XIX. kongresszusa. kedtek azzal, hogy nem szerSzakszervezeti taggyúléseken vezett dolgozók, mert úgy láta vasutasok ezrei tanácskoz- ták, hogy az számukra elönyös nak a magyar szakszervezetek lesz, most a szervezett munkáXIX. kongresszusának határa- sok terhére ők is élveznek bizattervezetéről, az alapszabály- zonyos juttatásokat. ró!. Sok hel,;en munkafela;án- Sokan azt várják, hogy a lással fe;ezik ki e1111etértésil- kongresszus munkája nyomán ket; február 24-márclus 2 kö- erösödni fog a szakszervezet és zött kongresszusi hetet tarta- a tömegek közötti kapcsolat. nak. A határozattervezettel Erre igen nagy szükség van a kapcsolatban . s_ok dolgozó, 1 vasút területén is., mint ahogy szakszervezeti bizottság eljut- az Bakó Jánosnak a miskolci tatta véleményét, javaslatát igazgatóság dolgozójának leveszerkesztóségünkhöz léből kitűnik. A következőket 

Megkülönböztetést 
a szervezett 

és nem szeryezctt 
dolgozók közölt 

Kismlhók Róbert levelét azzal kez.di, hogy a celldömölki vasutasoknak az a véleményük, hogy a ma1111ar szakitzervezeti mozgalmat ért alaptalan támadásokat vissza kell utasítani és erélyesen fel kell lépni azok ellen, akik azt terjesztik, hogy a szakszervezetek az ellenforradalom időszakában nem voltak húek a néphez. A szakszervezeti mozgalom tevékenységét - bár kétségtelen voltak hibák - nem lehet azon06itanl eru,ca munkásárulóéval, aki sorainkba befurakodott. Szinte minden levélfró felveti, hogy te1111enek különbséget szervezett és szervezetlen dolgozók között. A szervezett dolgozók pénzén fenntartott létesítmények jó részét a nem szervezettek js használják -írja Pataki József Orosházáról. Bognár K<i.rol11 tapolcai le-

írja: Súl11osan kifogá&oljuk a szakszervezet eg11es vezetőinek elzárkózottságát. Nem látjuk a szakszervezetnél azt a törekvést, amit a pártnál tapasztalunk. A párt minden intézkedését ismerteti a dolgozókkal, ami ne mmondható el a szakszervezetröl. Azt tud;uk, hog,; igazgatóságunkon ki az SZBelnök, de az még nem igen fordult eló, hog11 be;ött volna hozzánk, elbeszélgetett volna velünk, pedig nag11on jóleitik az, ha érdeklódnek munkánk, problémáink iránt. 
Erőnkhöz mérten 

jnítsunka régi nyugdíjasok 
helyzetén 

A kongresszusra való készülődés során sok szó esik a bürokrácia elleni harcról. Cserháti József Szegedról megírja, hogy a többszöri átszervezés folytán az admfnjsztratív dolgozók létszáma helyesen csökkent, azonban az adminisztráció változatlan maradt, sót esetenként növekedett is. Van olyan dolgozó, aki jelenleg há-

rom-négy munkakört lát e11 ami fizikailag, idegileg nagy megterhelést jelent. Rá kellene térni végre az adminisztráció C3ökkentésére is. A vasutasok egy régi fájó problémájukra várnak orvos• lást a kongresszustól és ez a nyugdíj. Mezö László a dombóvári vasutasok nevében írja, hogy igen alacsony a nyugdíja azoknak, akik a felszabadulás elótt vagy rövidesen azt követően mentek nyugdíjba. A:z a vasutas, aki 30-40 évet töltött el becsületes munkával, nem kap annyit, mint az, aki a fel• szabadulás után került a vasúthoz és 10 évi szolgálat után nyugdíjba ment. Dolgozóink megértik, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzetében nem várhatnak minden kérdésre mego1dást, de mint ahogy Ugl11ai Sándor miskolci tudósltónk írja, területükön az aktív vasutasok többségben szívesen felajánlják fizetésük 1-2 százalékát, hogy ebből a:11 összegból az idósebbek magasabb nyugdíjat kapjanak. Csamangó Henrik, a budapesti igazgatóság vezetóje arra hívja fel a figyelmet, hogy az önhibájukon kívül balesetet szenvedett, s ezért II., III. cso• portossá vált dolgozók nem kapják meg azokat az illetmé• nyeket, amelyeket ilyen eset• b<.'ll korábtian étveztek. A ,·ontatási, a vonatkísérő dolgozók, a kocsirendezők nagy része az idó visz.ontagságainak kité,·e, az éjjel-nappali szolgálat kö• vetkeztében szolgálati betessógben e.zenved. Helytelen, hogy aki e?Jt a nehéz szolgálatot 18-20 éves korában kezdi el, ugyanolyan elbírálás alá kerül, mint az, aki esetleg csak 45 éves kc».·ban kezdi a vasutat. 

kongresszusnak, hogy a nehéziségek ellenére a vasutasok 1957-ben sikerrel teljesltették feladataikat, s közel 100 szolgálati hely teljesítette az él'iizem szintet. Az eredmények abból a bizalomból fakadnak, mellyel dolgozóink a párt és a n1unkás-paraszt kormány felé fordultak. Ebben a munkában a szakszervezeti aktlvák is részt vállaltak és a meggyőzés erejével, sokszor példamutatással buzdították a dolgozókat inég jobb eredményekre. 

Az aktivák4t nevelnt kell a dolgozók ttwe iránti odaádáa,-4, leleltesedéne, a dolgozók olvan vezet6it,é, akik t1tm me1t.nek el kö%ömböam dolgok mellett, akiknek egyaránt becsületbeli és szívügye a közösség és az egyén érdekeinek védelme. 

Amiről he„eset bes,aelünh 

Szinte minden levélíró kéri, hogy a nyugdíjnál vegyék figyelembe a szolgálati idöt. Javasolják, hogy ha egy dolgozó szolgálati idejének nagyobb részét felelősségteljes munkával töltötte, és baleset, betegség vagy más rajta kívül álló okok miatt az utolsó éveket már nem azon a poszton tölti, a nyugdíJazásánál vegyék figyelembe az egész munkában el• töltött idejét. 

A termelés emelkedésének volt köszönhető a vasutaaokat Is érin tó életszlnvonal emétked'5. Ma már c.saknem , alamennyl dolgozó látja, hogy munkájával. saját élete megjavításán11-k kulcsát is a kezében tartja. Eppen ezért hiba lenne, ha a szakszervezetek -fgy a Vasutasok Szakszervezete is - csak követelnék az életsúnvonal további emelését, de azért semmit sem tennének. Tennünk kell, mégpedig sokat. Egy részt az ellenforradalom által okozott károk pótlására, másrészt az életszínvonal megtartására, majd a következő tvekben - emelésére. Sok még a vasúton az önköltséget rontó tényező. Megtalálhatók a népvagyon fosztogatói, a tegyelemlazftók, akik nem törődve dolgozótársaik érdekével, megkárosítják népgaroaságunkat. Minden becaülete, dolgozónak azon kell fáradoznia, • hogv a !lCUÚton ki tud;uk alakítani azt a légkört, amelv nem túri, mOQából ktt:eti az il,;en elemeket. E harc élére kell állnia a szakszervezeti aktíváknak, mindent elkövetve azért, hogy a vasút biz- , to%15ágosan, olcsón, a takarékoi;ság álla.ndó szem előtt tartésával tudj,a be(őlteni feladatát. Magától értetődő,•hogy a becsületes vasutasok jó munkájának eredményei magukkal �ell hogy horiák a népgaroaaág teherblróképességeinek -.negfelelöen -,most, vagy a köteljövóben egynéhány tontolabb kérdés megoldását. Ilyen léibbek között a vasutasok szotiális ellátottsflgának és lakás\e!yzetének javítása. Amikor - ipartelepeket, úzellleket és 

A XIX. kongresszust bizakodással várják a szervezett dolgozók, a szakszervezeti aktívák. Biztos, hogy egy sor, a dolgorokat érintő kérdésre fognak választ kapni. Azt azonban már most előre kell bocsátani, hogy Cl kmtgre1.1Z1U nem esodaaze,, amelv megold· ;a "helveteünk o feladatokat. Elvl és gyakorlati iránymutatast fog adni a szakszervezeti aktívák, a szervezett dolgozók munkájához, s ha ezt a segítségadás!; jól hasmosítjuk, a kongresszus a szakszervezeti mozgalom olyan állomása lesz, melyből kiindulva egymásután érhetünk el újabb győzelmeket szoclalipnU$ért vívott harcunk. ban. 

A Budapesti Magasépítési Fönökség az elmúlt 7 és fél év alatt 930 létesítményt ép!tett és adott .ít a rendeltetésének 351 millió forin� értékben. 41 állomási, megállóhelyi Mvételi épület lch;zillt el 26 millió forint értékben. Hogy csak a legjelentősebbeket említsük, például a székesfehérvári, a sztállnvárosi. Az áruk megóvására 97 raktár, illetve rakodó épült 38 millió forint értékben. 102 váltótorony, számlálótorony, vágány!éktorony és őrhely létesült a forga. lom biztonságosabbá tétele érdekében 13 millió forintos költséggel. Hat távíró és távbeszélő központ elkészítése hatc millió forintba került. 34 milliót költöttek azoknak a Jaktanyáknak, öltözőknek és 

A SZAKSZERVEZET A GYERMEKEKÉRT 

1 bőlcsllde 450, U napk�zlottbon 1100. S Devellllntézet U08 fltvbelylyel •ZOl&"ilJa a V11 UIU 8zIDcll< eyennel<elnek nevelését, condoúslit. !Ho.t fplll Bodr01tolauln en, IZG férGbelye• nevellllntéut, .l.melynek me,cnyJt,sira �löre,. �tbatlll„ mc az Idén sor ke-rúL 

mosdóknak az építésére, ame-lyet főnökségünk kivitelezett. Napközi otthonokra 8 milliót, üzemi konyhára egymillió fo· rintot fordítottak. A vasutas dolgozók lakáshelyzetének javítására 56 lakóépület 275 lakással készült el 23 millió forintnyi költséggel. Kórházakra, üdülőkre 33 millió forintot költöttek. (Köztük van a budakeszi tüdőkórház.) A fentieken klvül még számos közszükség- 1 !�ti építkezést végzett a főnökseg. 

Voltak hiányosságok anyagban, munkaeróben, tervezésben és kivitelezésben, azonban a pártszervezet, szakszervezet és szakvonal jó együttműködése átsegített a bajokon. Ha a tervek és anyagbiztosítás a jövőben összehangoltabb lesz mint eddig, minden bizonnyal még nagyobb eredményekről számolhatunk be. Pa�y János SZB-elnOk, MA V Bp. Magasépltésl FOnökség 

Mennyit költünk 
az üdülők fenntartására ? 

Szaksz.ervezetilnk a dolgozók üdültetésének biztosítása érdekében saját kezelésében kilenc üdülöt tart fenn. 
A balatonimentl, ÖSS2le5C1l 467 féröhelyes üdülőkön kívül a. mátrahá.zi lllru!aslaiti üdüló 125, va'arnint a hajdúszoboitzlót és a hévíz! íll/ÓQ/1-üdülő 116 fér§hellyel szol. g.il.ia a vasutasok pihenését, gyógyulását. Saját üdülőinken kívül SZOT üdülőben is sok dolgozónk tölti jé,l megérdemelt pihenőjét Az ellátá-

si hozzáJáruláron túl szak. szervezetünk évről évre nagy összegeket fordít az üdülök karbantartására. a berendezések p:>tlására. 1952-től 1958-lg csak az utóbbiakra az alábbi összegeket fordítottuk: 1952. évben 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 

570 000.- Ft 810 500.- ., 547 200.- ,, 480 000.-360 OOO.- M 5-10 000.- ., 700 000.- .• 

Nemzetközi vasúti értekezlet lesz 
Budapesten 

1958. júrtius 5-19-ig rendezik meg Budapesten a Nemzetközi Vasútegylet érteke71etét. Az értekezleten 35 ország vasútjának képviselöi, köztük több gyarmati ország küldöttel is részt vesznek. A küldöttek száma előreláthatólai;( 400 lesz. de számítanak körülbelül 200 hou..átartgzó �lenésére 16. 

A kéthetes értekezleten külön bizottságok táriivalják meg a vasutak nemzetközi kereskedelmi. fornalmi. dieselesítésl villarnosítágj és távközlés! ügyeit. A részvevők megtekintik hazánk leE(szebb vld&eit. az orsz&.g történelmi nevezeteasé.gű helyeit is. 

Rö"\-idebb munkaidót 
az utazó.szolgálatnál 

Másik nehéz probléma. amire orvoslást várnak a vasutasok, az utazószemél11zet magas szolgálati óraszáma. Szücs lst4 ván, salgótarjáni fútőházvezető úgy látja, hogy létszámemeléssel kedvezőbb körülményt lehetne teremteni, azonban arra is gondolni kell, hogy a szol. gálati órák csökkentésével lényeges� csökken a kereset is és így nemigen lehet azzal számolni, hogy ezt a rtehéz szolgá. latot szívesen vállalják. Többen javasolják, hogy az egészségre ártalmas munka.körben do'gozók rész.ére maximálisan havi 260 munkaórát határozza. nak meg, valamint azt, hogy a vasút egyes munkaterülete legyen veszélyes munkahely• nek nyilvánítva. A szervezett vasutasok helyeslik, hogy a szakszervezet a jövőben nagyobb gondot kíván fordítani az ösztönzö bér-, il• letve prémium-rendszer kialakítására. Sokan sérelmesnek találják a túlóra díjazásánal a felső határ megállapítását. Számos, hasznos javaslat hangzott el a lakásépítéssel, üdültetéssel, sporttal, kultúrával kapcsolatban Is. Ezlket nem tudjuk a lap hasábjain mind közzétenni, de eljuttatjuk a vasutas küldöttekhez, hogy adjanak hangot azoknak a kongresszuson. � a lehetóség szerint munkálkodjanak azok valóraváltásán. 
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Hogyan lehetne gazdaságosabban? 

A helyes JDnnkamódszerek 
a gazdaságosságot segítik 

Az ellenforradalom sok más ' az őszi forgalom idején, ami- nek csökkentése, hiszen ez te-
hasznos mundamódszerrel kor kocsihiánnyal küzdünk, szí ki a kocsiforduló legna-
együtt megállitotta a helyes lenne nagyjelentőségú. gyobb részét. 
irányban fejlődő csurgatásos De haszna mutatkoznék ab- A forgalmi és kereskedelmi 
tolatási módszer gazdaságos ban a tekintetben is, hogy vo- dolgozók a jó előjelentéssel, a 
alkalmazását is. Mint tudjuk, nataink kevesebb holtsú!yt berakás és kirakás szorgalma
előnye abban jelentkezik, hogy vontatnának. Csökkenne az zásával, gyors kocsikiállítás
kevesebb mozdonymegállással üres kocsifutás aránya is. sal sokat tehetnek a cél érde
és indulással, tehát kevesebb Nem kevésbé fontos a ko- kében. A pályafenntartási és 
szénfogyasztással lehet ugyan- esik időbeli kihasználásának szertári dolgozókon is sok mú
azt a tolatási műveletet elvé- a kocsiforduló időnek javítása lik hogy a kocsik ne ácsorog
gezni. sem. Ennek annyi összetevője ja�ak hanem minél gyorsab

van, hogy szinte minden vas-
i

ban f�rduljanak. 
Alk I k é • .,f  utas dolgozó részt vehet annak a mazzu a r g, 10 javításában. Különösen fontos VARNAI LAsZLó 

az állomási tartózkodás idejé- pécsi igazgatóság 

A szakszervezet az újítók védelmében 
úgy kezdödött, hogy amikor

! 
Is bizonyítja, hogy az újítást dést. Az érvényeset azért hang

Müller János SZB-elnök végig- elfogadták, a szerződést meg- súlyozzuk, . mert november 
=t a Hídműhely udvarán, kötötték. Az akta jelenleg a 8-án kötöttek ugyan szerző
két munkatársa lépett hozzá. vasúti főosztályon van. dést, a fóQsztály ehhez január 
Mindketten kiváló újítók híré- He-rceg Sándor elvtársnak, a 31-én szerződéstervezetet ké
ben állnak, s most segítségét Hfdosztály előadójának éllttá- szitett. Az. újítók véleménye 
kérték lat szerint, ha ezt aláírják, akkor 

ll:s űgy folytatódott, hogy sa sserint tőlük • java, to- ha az utókalkuláció nagyobb 
még aznap összehívtak a Híd- vábbment. JUegtakarítást fog kimutatni, 
műhelyben egy értekezletet. A megbeszél& azonban en- sem kai,tlatnak nagyobb újítási 
Az üzem jónevú újítói, Onód11 nél a ténynél megakadt. díjat. 
�ikl1s, u;�egyi K�ro!y, Fonó- Mi segíteni szeretnénk ür- Onódy elvtárs javaslatát 
di Jozsef es Vrmos Antal a mös -elvtársnak éppen ezért szerzödéskötés után még de
szakszervezet helyiségében a�- ezúton kérdezzük a vasúti fő- cember 16-án felterjesztették 
tak _találkát a , SZUEB képvi: osztály illetékes szakosztályát: jóváhagyásra, és az újítási 
selőmek, a vallalat műszaki miért nem kapja meg Urmős részleg folyósítására. A mun
vez:_tő_inek. . .. , Antal az ú;ítá.,i dí;at? Mié:t kát az újítás alapján befejez

Rovidesen k1derult aztan, nem értesítik újítáaa sorsa- ték, de pénzt még nem ka-
hogy megint panasz van az újí- ról? patt. 
tásokka! kapcsolatban, különö- . . K . 1 • s ebedi N 'h ·ny 'ld ti •· 
sen az újítási díjak kifizetését UJhegyi ara Y es z e a pe a egye en uzem-
illetően. A Hídmi'ihelY két ki- Ottó azt sérel�e�•

.
, hogy hat b61. Sajnos, :zek a példák arra 

váló újítója azzal válaszol az hónapja beadtak UJitásukat, de engednek kovetkeztetn!, hogy 
ifyen eljárásra, hogy nem a vállalat mindezideig nem 

I 
ma sincs rendben minden az 

adnak be több újítást. Ez pe- kötött velük érvényes szerző- újítások intézésében. 
dig már nem Fon.ódi József és 

Bár pontos· értékelésünk 
nincs, hozzávetőleges számí
tással, ezzel a módszerrel 
óránként kb. 40 kilogramm 
szenet takaríthatunk meg. 
A pécsi igazgatóságnál ha a 
tolatásoknak csak a negyed 
részét végeznék csurgatással 
200 tonna szénmegtakarítás
sal számolhatnánk. Ahol beve
zették ezt a tolatási módszert, 
ott a dolgozók meg is szeret
ték, mert begyakorlás után 
nem okoz nehézséget. Helyes 
lenne, ha mindazokon az állo
másokon, ahol a bejárati, vagy 
kihúzó vágányok lejtése ezt 
lehetővé teszi, bevezetnék a 
tolatásnak ezt a gazdaságos 
módszerét. 

Ez is az önköltségcsökkentéshez tartozik 
nem Ujhegyi Károly magán

bot olyan sremPOntból néz- ügye többé, hanem az egész 
nénk. hog.v hol lehet azt üzemé, de talán az egész nép
még gazdasáJ;(osan felhasznál- gazdaságé is. 

Vasúti pályatestek mellett, 
állomási vágányQtözökben, 
peronokon gyakran látha-
tunk elszórtan heverve csa
varkapcsokat. féktuskókat. 
mozdony - és kocsialkatrésze
ket. amelyek egy-egy csavar 
meglazulása, sasszeg !kiesése 
folytán kerültek oda. Pedig 
- azon túl hogy nem egy
szer balesetek előidézóivé 
válhatnak - összeszedve ió
részuket még fel lehetne 
használni a .iavításoknál. 

ni, valamelyest ezzel is ürmös Antal nem fukarko
enydútenénk anyaghiányun- dik a szóval: Panasszal fordu
kon. Hiszen az •• elveszett" lok a SZUEB-hez - mondja 
darabot pótolni keli!. sokszor keményen. - Még a múlt év 
le kell gyártani a javításhoz, ;úlius 22-én beadtam e1111 újí
ahe!.vett. h<>l'(V a már koráb- tást. A murakeresztúr-barcsí 
ban öss-regyű.itött anyagból vonal eg11ik szelvén11ében ja
kiválasztanák a még felhasz. javasoltam megváltoztatni a 
násl:hatókat. Gazdasá.l(osabb. principális csatornát. Augusz
kevesebb �úsá.ggaJ járó. tus 21-én szerzódést kötöttem a 

gyorsabb munka lenn.e az vállalattal. Ennek ellenére az 
eredmény, újítási díj első részletéként 

Az elnökség határozataiból 

A vontatási szolgálat mosás
tól mooásig elnevezésű moz
galma eddig jó eredményeket 
hozott. Mozdonyaink korábban 
1000-1500 kilométer lefutása 
után, tehát 8-10 naponként 
mosásra kerültek és napokra 
kiestek a forgalomból. Ma 
10 OOO kilométert futnak átla
gosan és 1-2 hónaponként je
lentkeznek mosásra. Ez a dol
gozó mozdonyainknak mintegy 
15 százalékos emelkedését je
lenti. Nem kismértékben en
nek is köszönhető, hogy meg
nijvekedett forgalmunkat ed
dig eredményesen tudtuk le
bonyolítani. 

Nem egy hel,yen már így 
is cselekszenek. Több azonban 
még ma is az olyan hely, ahol 
hetekig. hónaJ)Okig kerülge
tik. várva egy vasgyűjtési 
kampányra hogy akkor össze
szediék és az olv=,tóQa küld
jé,k. 

Ha minden fellelhető dara-

A szolgálati helyek. üze- megállapított 1 OOO /or!ntot a 
mek. mozgalmi és szakvo- mai napig sem kaptam meg. 
nal; vezetöi; dols:!o:zo:ii kísér- Hogy még furcsább legyen az 
iék figyelemmel. hoin, vas. eset, hozzátehetem, hogv a 
gyűjtési lk.ampán.y idején túl- munkálatokat 1951-ben sikere
buzg�ból nehoirv ol.Yan sen befejezték, megtörtént a 
darabok is beolvas2'Jtásra ke-

, 
'"!'ű.szaki és pénzü1111i elszámo-

rülienek. amelye3!: .iavitá- lás is. 
sokihoz még felhasználhatók. Varga Jónef újítási előadó 

Ahol tettekre váltiák 
il takarékosság ielszavát 

Ha csak lo/o-af 
raknónk 'többet 

A rakodás gépesítésével egy
idejűleg szükségessé vált a ra
kodógépek rendszeres javítása 
is. Korábban az Eszaki Járó
műjavítóban végezték ezt a 

Az országos jelentőségű, kü-

1 

munk�t. De a_ I1:unka ��lsza
lön névvel nevezett mozgal- porod_asá".al �eldaul a Jozsef
makon túl a maga területé

_
n vár�siak 1s, keny!_elei:iek yol�ak 

minden dolgozó szervezheti, � k_er.iysze:1!ő s;2ukseg diktálta 
végezheti úgy a munkáját, Javitasra atalltu. 
hogy az kihatással lehet a kö- Az egyre nagyobb számban 
vetkező munkafolyamatok jelentkező javítási munkák 
gazdaságos elvégzésére is. me�övetelték a berendezke-

A forgalmi és kereskedelmi d�t � 
_ 

rendszeres javi�ra. 
szolgálat dolgozói főként a ko- K�ek, �lyet az :igaz
csik jó kihasználásával szol- gatosa,g VI. osztályának mun
gálhatják az önköltségcsökken- kavédelrni csoportja is tel
tés ügyét. Mégpedig a súlybeli jes erejével támogatott, az 
és időbeli kihasználással év elején foganatja lebt. A 
egyaránt. józsefvárosi pályaudvaron a 

Jelenleg teherkocsijaink át- �ég_i takarmánykeresked_és 

kézirakszereit, motoros- és vil
lamostargoncáit javításra, kar
,bantartásra. 

Tavaly például 8100 esetben 
javítottak zs:áktallgát, bálatar-

tűnően működő gépet konstru
ált. A szalagfűrészt példáu1 
7000 forintból építették meg 
20 OOO helyett. Ezzel a kocsiike.. 
rék gyártást 50 százalékkal 

Iagos súlykihasználása 14,5 epuletében otthonra talál
tonna körül mozog. Ha min- tak a MA V Rakodógépkar
den kocsiba átlagosan 145 ki- bantartó Műhely dolgozói. A 
logrammal �bbet �aknánk, régi raktárakban ma már gép-, mán� 1 száz��al . több árut kovács-, asztalos, hegesztt\- és tudnank elszallitam. Ha az ,. , űh 1 k l'lb Az üzem eJYl]c múhelyrésztege. 
igazgatóság napi rakodása �uszereszm e ye ta a a-
1500 kocsi, akkor az 1 százalé- tok. goncát, szállítótartályt, kerék-
kos rakománysúly--emelés ha- Közel 200 állomás küldi ide, párt, villás emelőtargoncát stb. 
Vi 450 kocsi többletrakodást a Ny.ugati Rakodási Főnökség Pedig mostoha körülmények 

~"'- - · k' ' l  között, mindössze egy kézifú-er"""",enyezne, ami u önösen hatáskörébe tartozó kis üzembe róva! és egy lábbal szított tá-'""""""""""""""""""_"'"'""""'"""""""""'"''"""'""..,.,.""I bori tűzhellyel kezdték a mun
kát. A kis kollektíva azonban 

R ,  . , b 'k ·a "k 
nem ikeserede!!t el. Kiselejte-

tudták emelnL A gépek főjavi
tása náluk körülbelül a fele 
összegbe kerül, mint az 11:sza
kiban. A múlt évi megtakarítá
suk eléri a 80 OOO forintot. 

Reméljük, hogy az idén még 
ennél is nagyobb összeget jut
tatnak a népgazdaságnak a kis 
műhely dolgozói. ' ,  eg1 Szep e el O ' '  zett anyagokból egész sor ki-

◄ 
--------------

Sokszor sóhajtanak fel idő
sebb emberek: ,,hej azok a 
$Zép békeidők". És feledve a 
rosszat, mesélnek szépeket. Jó 
néha kutatni a múltban, de 
én keresés nélkül is olyan 
emlékre bukkantam, amely 
nem szépen hangzó mese. Sót, 
komor valóság. 

különös e n ma, amikor a fia• 
i
= 

talok már nem akarják elhin
ni azt, amit mi 15-20 évvel 

Vasúti talpfa - ragasztással 
ezelőtt átéltünk. ◄ :e:vről évre nagyobb gondot re azt az anyagot is. ami kü-

Minap egy kérvény került 3 okoz a vasút talpfaigényeinek lönben hulladék lenne. 

Nem árt ezeket felidézni, 

a kezembe amelyet 1909-ben ◄ kiE;légítése. A szakembereket 
frtak tehát a szép bék 'd"k- : mar régóta foglalkoztatja, ho-

"
, , 

» et O := gyan lehetne a fát p6tolni, il-b_en . Szo szerint így hang. :ie:Ve a meglevő faanyagot mi
zik: : ne! gazdaságosabban fclhasz

j nálni. 
,,Nagyságos Pénzügyi Igazgató Urhoz � A közelmúltban a vasutaso-Pécsett. := kat örvendetesen ér!htő hír Iá-Alázatos kérelme := tott napvilágot: még az idén Géra Ferenc szentlőrinci lakosnak, : megkezdik a dombóvári MÁV melyben - bár egyelőre ingyenes szolgai : F __ atelítő_ b_en_ a raqas:ztott talpfa-állás elnyeréséért esedezik. ◄ 

Nagyságos Pénzügyi Igazgató Ur' := uz
ha

e1,11 epitesét; a!'lel11 elórelát-
L 

, • , · := tolag 1959 oszen kezdi meg 
. , �gmelyebb a½ízattal • alultrott, ki az állami szolgálat ◄ a termelést. irant igen nagy ha3lamot erzek s képességgel is bírok a szol-

; 
. 

gálat kívánalmainak úgy hivatalfónökeimnek teljes erómbőZ 
� �ai�:r� Ku

f
tató lnt,é�:ben 

Az új üzemben elsősorban 
váltó-talpfákat fognak gyárta
ni. amelyek ára tudvalevőleg 
magasabb, mint a közbelső fá
ké; 

Az épülő új, ötven méter 
hosszú csarnok helyét már ki
j lölt.ék. megrendelték a szűk
séges gépeket is. 

Az üzem, amely a világon a 
legnagyobb ragasztott talpfa
gyártó üzem lesz - külföldön 
is most kísérleteznek az új el
járással -. beindulása után 
körülbelül száz munkást fog
lalkoztat majd. 

A szakszierve?,et elnöksége 
februf.r 10-i ülé6én. többek kö
zött az alábbi határozatokat 
!hozta: 

a) A mumcavédelmi osztiálv a 
3. szakosztállyal közösen hoz
zon létre állandó jelleggel egy 
társadalmi bizottságot, amely 
a szakszervezet mellett működ
ve, tudományos alaPOll, széles
körűen foglalkozzon a baleset
elhárítással. 

b) A SZOT-plénum határOza
tának figyelembevételével a 
szakszervezet nevét „VasutasQk 
Sza!kszervezete" elnevezésre 
változtatja. 

e) A kultúrnevelési osztály 
feladatf.vá teszi, hogy a Vas
ut�ok Szakszervezete jelvé
nyének tervezésére a képzőmű
vészeti körök tagjai között pá
lyázatot hirdessen. 

d) Az elnökség szükségesnek 
tartja a szaksrervezeti bizott
ságciknál egy ellenőrző füzet 
rendszeresítését. amelybe az 
ellenőrzések alkalmával. min
den szakszervezeti közeg be
írja észrevételeit és ellenőrzi a 

1 
korábbi bejegyzések végre-
hajtását. 

e) A félszáz.alékos ÖTA-já-

rulék levonásának rneizaiánlá
s.íJa vonatkozó felhívás után 
belépni kívánók visszamenőle
ges járulék levonása. az aláb
biak szerint történik: 

Azoktól a dolgozóktól, akik• 
nck a megajánlás hónap.iá• 
ban bérkeresetük 1500 fo
rint, vagy eillDél kevesebb. 
Visszamenőleg egységesen 
havi 5 forintot. akinek a 
megajánlás ihónaPiában a 
bér,keresete az 1500 forintot 
meg!haladia, visszamenőleg 
egységesen havi 9 forint já
rulékot kell fizetni. 

Az ellátást élvezők (nyug
díjasok) késedelmes meg
aiánlls esetén. a havonkénti 
ellátásuk fél százalékának 
megfelelő összei::et kell le
vonni, Visszamenőleget, iáru
lé'k címén. 

A visszamenőleges járulé.\
levon.ást úgy kell eszközölni. 
hogy amíg a hátralék le nem 
telik, a folyó havi járulékon 
kívül, egy elmaradt hónap 
járulékát is le kell vonni. 

Az elnökség a félszázalé
kos ÖT A-roegajánli.si idejé. 
'llE'k lezárását később hatá• 
rozza meg. 

llVlll/NKBÓl 
(Kommentár nélkül) 

Köszönöm szíves közben.iá-
[ 

ben az 500 főn felüli pálya
rásukat, amel11nek n11omán fenntartási főnökségek segély• 
unokám részére megkaptam a keretüket önállóan kezelik és 
társada.lombiztos{tá.st és az arc- részükre az igazgatóság a lét• 
képes iaazolványt. szám arányában a keretet 

Szelényi Ferenc gállapítJ·a Székesfehérvár rne 
A Gazdasái:d Vasutak dolga- --•----

zói nevében ezúton mondunk 
köszönetet közreműködésükért, 
amelynek alapján az 1957. 
évre visszamenőlegesen járó 
egyenruhához szükséges váll
lapok és rangjelzések kiadá
sának ügyében eljártak. 

A váll-iapokat és rangjelzé
seket szer-tárunk átvette és a 
dolgozóknak kiosztotta. 

Máté Miklós 
Gáti Károly 

Szolgálati előléptetésem és 
fizetésrendezésem ü1711ében tett 
közremü.ködésüket köszönöm. 

Veres János 
Sződliget 

FÉLFOGADÁSI IDŐK 

AZ IGAZGATÁSI 

KÖZPONTOKBAN 

A hivatali munka tervszertl• 
ségének és eredményességének 
érdekében a vezérigazgató elv
társ a Vasúti Főosztály, a Köz• 

Közbenjárásunkra a budapes., 
ti igazgatósást Tihantli Dávidné 
vezető szert.árnokot a Másod
fokú Egyeztető Bizottság hatá
rozatának megfelelően a Buda
pesti Déli-pályaudvari Szertár
főnökségnél korábbi beosztásá• 
nak megfelelően az I. szám
adóság vezetésével megbízta. 

Február 1-i számunkban ges vasutas dolgozók az igaz• 
,,Szemlék helyett intézkedést!" gatási központokat, 

ponti Hivatalok és az igazgató
ságok épületébe a vasutas dol
gozók belépésének rendjét a 
következőképpen módosította: 
szerdai napon a teljes munka
idő alatt, szombaton 10-12 
óráig, a hét többi napjain a 
félfogadásra megállapított idő• 
ben, naponta 11-14 óráig, la• 
kásügyekben szerdai napon 
egész nap és pénteken 11-14 
óráig kereshetik fel a tén11le• 

cfmü. cikkünkben szóvátettük, 
how Vác állomás poggyász- és 
utánfizető hel11iséae bővítésé
nek ÜQ11e évek óta húzódik. A 
közelmúltban arról értesül
tünk, how a bővltést meg
kezdték. 

Megkeresésünkre a Vasúti 
Főosztály 3. szakosztálya a kö
vetkezőket közölte: a pálya
fenntartási főnökségek rés?k
re a rendkívül! segélykeret 
megállapítása iránt a 2-es számú Hivatalos Lapban intézkedtünk. E rendelet értelmé-

- • • • ---

Landler 
emlékünnepségek 

a leghívségesebben és  odaadó alázatos készséggel eleget tenni 
mar eve 

•. 
ota ol.vnak kíserle

esedezem! �ef!yeskedjé� részemre - egyelóre bár ingyene; 3 �k �8_:ltú1 ��fák ragasztással 
- szolga, allast adni, illetve erre kinevezni. . . . stb. 

1 

torténo eloálhtására. A kísér-
Alázatos szolgá;a: letek eredménnyel iártak.. a 

Géra Ferenc (s. k.)" ragasztott talpfák rugalmas-
. . , • ság és szilárdság tekintetében Szmte magam előtt látor.\ maga tE;IJes „s�epsegében", és ◄ egyaránt megfelelnek a kövelmint lehajtott fejjel gör- az elöttuk porig alázott, ron- l t I é kn k hvedt derékkal. mély alázat- eyos ruhájával Ingyenes állá- l e m nye e · 

ióL°iDii 
______ __ 

Február 25-én, Landler Jenó 
halálának 30. évfordulóján, 
számos szolgálati helyen. em• 
lékünnepségeket tartanak. As 
igazgatóságok székhelyein a 
szakszervezet központi veze«i• 
ségének tagjai emlékeznek 
meg Landler Jenő érdemeiről, 
munkásságáról. Budapesten a 
kÖZponti ünnepség a Landlef 
Jenő Járómújav!Uiban lesz. lal, odaadó hűséggel és kész- sért esedező dolgozó. := Túlzott igénybevételnél in

téggel esedezik. Megelevene- Nos, - ugye milyen szép l kább más helyen törik el a fik elóltcm a kor naftalin- idők voltak ezek? De kiknek? ; talpfa. mint a ragasztásnál. Fel Jzagú, lornyos dámáival a V. L. ◄ lehet használni talpfakészítés-

HOZZÁD SZÓL, 
VELED KÜZD 

A SZAKSZERVEZETI SARÓ 

Az évforduló alkalmából a 
szakszervezet központjábat 
február 25-én Landler-emlék• 
kiállítás nyfilk. 



1958. FEBRMR 20. 

A szakszervezet irányítása 
alatt működő 93 sportklub 522 
szakosztályában 16 795 nyilván
tartott sportoló hódol kedvenc 
sportjának. Ez a szám, ha nem 
is vesszük hozzá azokat, akik 
nem versenyszerűen sportol
nak, azt mutatja, hogy a szak
srervezet tömegnevelő munká
ja a sport területén is eredmé
nyesen folyik. 

Hányféle sportágat űzne/e 

a vasutas sportol6k? 

34 tenisz-, 14 teke-, 9 kézilabda
pálya, 9 tornaterem, 1 birkó
zóterem, 4 stadion, 3 torna
csarnok, 2 uszoda, 3 csónakház, 
1 vízitelep stb. nyújt edzési és 
versenyzési lehetőséget spor
tolóinknak. Ezeken kívül szá
mos szakosztályunk más szer
vek tulajdonát képező sportlé
tesítmények bérelésével gon
doskodik tagjainak sportolási 
lehetőségéről. Nem egy saját 
kezelésű létesítmény nyújt ott
hont bérleti díj fejében nem 
vasutas egyesületek sportolói
nak is. 

- • -

Telefonálni is lehet 
az új vasúti kocsiból 

MAGYAR VASUTAS 

Osztrák-jugoszláv vasúti díjszabási 
értekezlet Budapesten 

Február 19--22-ig tartják Bu
dapesten az osztrák-jugoszláv 
vasutak köteléki díjszabási ér
tekezletét. E köteléknek tagjai 
közé tartozik a MA V is, mert 
Ausztria éfi Jugoszlávia közötti 
vasúti teherforgalom egy része 
hazánkon · keresztül bonyoló
dik le. Ezen az értekezleten 
megtárgyalják a MA V új tran-

zit díjszabásának e kötelékkel 
összefüggő kérdéseH is. 

A kötelé:ti díjszabási értekez
leten a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság vasútját Bran
ko Bosnjak, az Osztrák Köztár
saság vasútját dr. Emanuel 
Krejcik, a Magyar Népköztár
saság vasútját pedig G116csi 
Jenő és dr. Szabó Tibor kép
viselik. 

ltliért hésett ar; 1930-as P 
A 328 008-as gép Pécsró! feb

ruár 2-án 23 óra 45 perckor el
indult Dombóvárra, az 1930-a� 
számú vonalért. 

Ez a szerelvény csak mun
kanapokon közlekedik s ezért 
elseje óta Dombóvárott állt, 
ahol alaposan lehült. A gép 
február 3-án 4 óra 20 perckor 1 érkezett Dombóvárra. A 66 
kilométeres utat 275 perc alatt 
tette meg. A „nagyszerű telje
sítmény" a menetirányltót di
cséri. A gépet 1919/II-ként köz
lekedtette és nem engedte meg, 
hogy az 1961-es gyorstehervo
natot megelőzze. 

ra, hogy a gőz a szerelvényen 
áthaladjon - több mint három
negyedórás késést okczott. 

Mindezt el lehetett \'Olna ke
rülni, ha a menetirányító előz
ni engedi a gépet, vagy ha 
Dombóvár egy tartalékkal elő
fútteti az 1930-as szerelvényt. 

Mezö László 
Dombóvár 

---0--

Sok sikert 

kívánunk 
A Wilhelm Pieck Vagon- és 

GéP{llJár mérnökei már elké- A mozdony érkezése után a Örömmel köszöntjük a dom
szítették a terveket az új, kor- fordítóra ment, kezelt és utána bóvári állomás, a pályafenn
szerű motorkocsik és motorvo- a szerelvényre járt - indulás tartási főnökséghez tartozó 
natok gyártásához. Ezenkívül előtt 7-a perccel. Ekkor kez- gépállomás és a IV., V. pálya
még ebben az évben megkezdik dódött az elfagyott szerelvény mesteri szakasz fiataljaiból 
a Rába-Balaton motorkocsik fűtése - az utasok pedig át-

megalakult KISZ-szervezetet. gyártását. Ez a könnyűkivitelű, kozták a vasutat a hideg kocsik 
négytengelyes forgóvázas mo- miatt. Jelenleg 27-en vannak, de re-

A szegedi területi bizottság 
felülvizsgálta a békéscsabai 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának munkáját_ A viz:;
gálatot a területi bizottság el
nöke, Rácz elvtt.rs vezette. és 
részt vett benne három függet
lenített és hat társadalmi mun
katárs. Megnézték. hogyan 
tölti be feladatát a szakszer
vezeti bizottság, milyen &e!ilÍt
ségre van szükségük. melyek 
azok a jó mód,-zerek. amelye
ket alkalmaznak. és amelyeket 
mámol is alkalmazni lehebne-

Két napig tartózkodtak a 
csomóponton. Felkerestek min
den szolgálati 'helyet. és mun
ka közben elbeszélgettek a dol
gozókkal. a párt- és szakmai 
vezetőkkel. A vizsgálat befe
jeztével az SZB-tagokkal meg
beszélték a tapasztalatokat. 
Résztvett ezen a csomóponti 
pártbizottság titkára. Ben'kő 
elvtárs, és a szolgíJati veze
tők is. 

A vizsl!álat megállapította. 
hogy a csomópont szakszerve
uti birottsága betöiti a felada
tát. Egyr,e növekszik a szak
szervezet te'kintéJye. Kevesen 
vannak, akik még nem találták 
'111<?!1 az utat a sza'kszervezet
hez. A reszortbizottságok rend
szeresen t:irtanak megbeszé
lést. A bizalmi és a reszort
bizottsági tanfolyamolt tartal-

.... 

s 

masak. segítik a munkát. Ké
szülnek a SZOT XIX. kong• 
resszusára. A tennelé6t. a gaz
daságos üzemvitelt. a munka
fegyelem rnegszilárdí�t fon
tos feladatnak te'klntik. 

Hiba. hogy a korábban ;ól 
bevált munkamódszereiket nem 
alJ«i!mazzá'k el-éQQé a muffka.o 
versenynél. Az élenjáró dol
gozók tapasztalatait nem 11!1• 
mertetik. Nem megfelelő a kul• 
turális élet. A zenekar felaw
lott. csak néhányan Járnak 
próbára, a drága hangszerek 
piihennek. Az énekkart csak az 
idősebbek látogatják, A lel(• 
több szó a kultúrotthonról 

·esett. ameJy nem tölti be hiva
tásbt. 

A békéscsabai elvtársak szí
vesen fogadták az alaP06. se
gítő ellenőrzést. amely sokkal 
többet nyújtott a munkájuk
hoz. mint a korábban szokásos 
né'hány oras ott-tartózkodás. 
amikor csak arra volt idő. hogy 
egy-két vezetővel beszéljen a 
területi bizottság munkatársa; 

Az ellenőrzés azoknttk is so
·kat adott, a:ki!k végezt&.. :E:n 
magam is - aki tagja voltam 
a brigádnak -. sokat tanul• 
tam. amit igyekszem sajt.t 
szolgálati helyemen hasznosí
tani. 

-

Tótka. Károl7, 
Szeged. 

• • 

F E L H Í V Á S ! 

Ha azt vizsgáljuk, hogy spor
tolóink hányféle sportágat űz
nek, akkor is elégedettek lehe
tünk. Hiszen a sportnak csak
nem minden -ága kedvelőkre 
talál dolgozóink között. Az 522 
szakosztály 24 sportág között 
oszlik meg a következőkép
pen: asztalitenisz 48, atlétika 
46, birkózó 19, evező 3, kajak 
2, kerékpár 18, kézilabda 17, 
kosárlabda 27, labdarúgás 90, 
ökölvívás 20. röplabda 30, sakk 
57, sí 4, súlyemelés 3, teke 29, 
tenisz 20, természetjárás 28, 
torna 13, úszó 15, vívó 15, vízi
labda 13, galamblövészet 2, 
jégkorong 1, korcsolya 1, mo
toros 1. 

A sportolók minősítés sze-
rinti megoszlása a következő: 

I. osztályú 652, 
II. osztályú 2816, 

torkocsi 7�0 kilométer se- Kántor G11öra11 mozdonyve- méljük, hogy ez a szám növe
belsséggel közlekedhet a gyenge zető már az első pillanatban 4 kedni fog öntudatos, munká
felépítményű mellékvonali pá- -4,5 nyomással (ennyit muta- jukat szerető, fegyelmezett fia- A magyar szakszervezetek resszusi zászlót és a 10 OOO FI: 
lyákon. Különösen jó hasznát tott a feszmérő) fűtötte a sze- talokkal. A fiatalok az alakuló XIX. kongrc.>Szusának tiszte- jutalmat az április 4-i ünnep
veszik majd a Balatonhoz ve- relvényt. A nagy nyomás elle- gyűlésen és az azt követő veze- letére a vasutas dolgozók szer- ségek keretében adja át a zető s erősen emelkedő 1111őr- nére is körülbelül 20 perc alatt tőségi il!ésen fogadalmat tet- te az országban munkaver- szakszervezet elnöksége. 
veszprémi vonalon. csak az első három kocsiban tek, hogy a munkafegyelem- senyt indítottak és felajánlá- Az értűelésnél az 1957. évl III. osztályú 7977, 

Ifjúsági 843, 
A 22 és fél méter hosszú, 80 enyhült a hőmérséklet. Egy ben, a munkában élenjárnak, sokat tettek. II. félévben érvényben levő személyes kocsinak az az érde- vasutas felszólt a mozdonyve- példát mutatnak dolgozótár- A Vasutasok Szakszerveze- élüzemszintelk az irányadók. A Egyéb 4507. kessége, hogy az újtípusú zetőnek, hogy adjon több gőz

t, saiknak. te elnöksége látva a dolgozók végső sorrend eldöntésénél Diesel-motort a padló alá sze- mire Kántor elvtárs azt vála- versenylendületét - elhatá- - amennyiben több szolgá-Saját tulajdonunkat 
képező sportlétesítmények 

relik. A kocsi falát és üléseit szolta, hogy nem lehet, mert a Elhatározták, hogy megala- rozta, hogy az 1958, II. 24- lati hely azonos szinten telje-
műanyaggal borítják. Az uta- tömlő szétszakad. Pár perc kítják a színjátszó gárdát és III. 2-ig terjedő kongresszusi síti a feltételeket - figyelem
sok kényelmére a kocsiba rá- múlva ismét több gőzt kértek. nívós előadásokkal fogják szó- műszakban az élüzemszinteket be vesszük a munkafegyelem 

!3ár nem egy szakosztál�nk dióvevő készüléket építenek s Erre a mozdonyvezető annyit ,:akoz!atni munkatársaikat. A legjobban teljesítő, baleset- �elyzetét, a baleseti helyzet 
meg pá;yag_on�_okkal . ku�, rövidhullámú összeköttetés se- adott, hogy a tömlő szétsza-

1 
sportolásból is ki szeretnék mentes munkát végző szolgá- alakulását és a társadalmi tusportlétes1tmenyunk szamát es 'tségév 1 az t sok felhívhat kadt. 

1 
venni részüket.  A nagyszerű lati hely részére kongresszusi lajdon elleni vétséget, a szak-állapotat illetően sincs okunk 
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�be • tá � Az • . r· ló felszerelése a tervek valóraváltásához sok zászlót és velejáró 10 OOO Ft szervezeti szervezettséget. szégyenkezésre. Többek között Ja a a O orze eso v UJ om ' célJutalmat tűz ki d l zók' El- a 60 labdarúgó- 21 röplabda-, szélő állomásokat is. kocsik elöfútése - csak annyi- sikert kívánunk. 
A kongresszusi · műszakot 
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Vasutasok Szakszervezeténdt � legjobb eredmenyt eléro szol· 
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.lANDlBR JBNÓ HALÍÍlÁNAK 
30. ÍVFORDULÓJÁRA 

Harminc esztendeje - 1928. februl.r 2s-én - sr.omorú hlrt to
vább1tottak a tavirógcpek: cannesban megllalt dr. Landler Jenő, 
a KMP Központi Vczet06égének tagja, a Magyu TanáC1'közlarsaoág 
volt

s��
bi

�:';�lóban messze a bazá1'6! dobbant uto!Jára, A !or
radalml Párizs nCpa a' magyar elle.n:!ol"t'adalom ellen tüntetve khéri..1 
holttestet Párizs prolelárnegyedelnek sok harcot látott utcáln, a 
Pére Lc..chai.se temetőbe, a Kommunárdok Falához. (Holttestét l\.t 
hamvasztottá.:t el., Párizs után Bécs és Berlin munkássága haJ
totta meg harci zaS'l'laját a halott harcos hamvai előtt. Majd 

MoS'-kva népe tisztelgett a Szakszervezetek Házanak OSl.!opcsarno
kában ie)..,Ultott ravatal előtL Utolsó útjára a Kreml ősi falához 
- ana1 a Lenin mauzóleum kÖZelébe:n örök pihenőre h<,lyezték. -
a Kommunista lr.temaclonálé VI. Kongre&szu.olira a világ ötven 
nagyobb allamából Ő!,."SZesereglet_t aktív forradalmarok kísértek. 

Temetése napján nem volt hlvatalos gyász h.azáJában, de h�lál
hirére vam.ttasok, munkások, :föld.műves sz.egény.ek, volt vörös
katonák ezrei levett kalappal és könnybe! l>a<lt szemekkel emlé
keztek a nagy vezérre és igaz barátra. 

Landler Jenő nagy utat Járt be a za.lamegyel Gelse falucs
kától _ ahol 1875 november 23-án született. - halálálJ(_ E:lete 
megallús nélk0li harc volt a vasútasokért, a dolgozó magyar né
pért és a nemzet.köti munká.sosztályért, az . úJ világ gybzolcmre 
juttatlist.trt. E harc volt keret.e. tartalma életének, Fáradsá,iot, 
mcg:Ulast, pibencst nem ismerő élete e harcban lángolva 
égett el. 

Ez az· Igaz hazarLság szel'lemében nevelt, kora ifjúságától lázadó 
Ifjú, - aki szociális érzésével és tanulótársai iránti áldoz.atkészsé
gével már a glrnnátiumban kivlvta tanárai és d\áktán,ai me�becsU
lését, - budapesti jQ8án.hallgató korában már az aktlv polltlksl 
élet porondjára lépett és egyik vezéralak.Ja lett a buda!pi?sti Etti?Ye
temi i!Jüságnak, Még egyetemista volt a mült század utoleó évei
ben, de már érdeklodéssel 6temlélte a fővárosi munJcá-.mozgalom 
eseményeit és a swciáldemokx ta párt tevékenységét. A dolgozó 
embere.e miJ>dennapl �letéve! mint ügyvéd ei"6soroan a gyakori 
va9u.tais perek során -t:;merked-ett meg. Rövid idő alatt klvivta a 
,,vasút.asok ügyvédje" megtt.sztelő címet. De nem elégedett meg 
azzal. hogy a hozzáfordulóknak jogi tanácsokat adjon. védelmü
ket vállalja, hanem a mélyen humanista ügyvéd valamennyi ki
zsákmányolt elnyomott dolgozón akart se,<1ltenl. 

Szenvedéllyel tanuimán,yozta Marx-Engels mavelt. Nemcnk 
azokat, amelyed<,et a szociáldemokrata pártvezet6s.!tí szllkségesnal< 
látott magyan·a ford1tt.atni, hanem pl. Marx atapvetö munkájának., 
a „Da,; Kapital"-nak három kötetét, Marx-Engels levelezé!;elt, •lb. 
- amelyeket a szOciáldemokraták soha nem fordítottak magyarra. 

Landler Jenő amióta megismerte a marxizmus alapvető tanítá• 
sát, hogy a munkásosztály felszabadítása, csak a munká ·oeztály 
muvE- lehet. életét a munkásság s.zoclaUsta nevelése és szervezese 
6ZO!gálat.ába állította. 

Közel két évtizeden keresztül ruovelte, szervezte és tanította a 
Jobb élet.re vágyó vasutasokat. Ez a nagytudású, latinos múvell
ségú ember nagy s,eretettel és utolérhetetle11 pedagógiai érvek
kel tanította a természet éi a társadalom igazságaira a va."'iútl mun
ká,;okat. Amikor a szociáldemokrata párt független vetttlil kö
zm sokan éveken kereoztal nem besz6lt.ek nyilvános nkpgy\1lése-
1<.en é:; hOSSLú évek során nem tartottak egyeUen előadást sem, 
okkor 6 fiatalos lendülettel el(Vlk előadásról a másikra •letett. 

Nemes�< népgyűlések lendO!etes beszédeivel tan!lotta a vas
at.asokat, Járt 6 a proletárlakások szobácskálban. külvaroeok 6örö
zóiben l<C1 a munkások közé. 

E Vidám természetű ember meleg szívének minden do?:>banása a munkásoké volt. Nem volt as:llkéta, szerette az életet. Rajongá-
l:inif
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�� reteté\.."Cl. a munká.:Y.>sztály felszabadításAn..'lk akarásával. 1920-ban !rta e�,ik cikkébc-n: . ,S'?-t'bb családom, mlnt a legszebb családfájú rsmllla, vagy polgart vérségi 1<,apcsolat, Jobb barátom, mint castoré Solt Pollux: a megváltásra ,·áró elnyomott osztály családjában. !,7.ü16anyám, aaszonyom, �yermekem, barátom csak ezen a caaladon belül az enyém. Meg kell ölnöm a kispolgárt m9Ramban. ,t:ondolkodásomban. cselekedetemben. ha kommunista a.karok JentlJ� Mindrn ör.,.és; minden becsvágy olvadjon bele az egyeUm bec:.ületes. el'kölc,;öi önzésbe, a klzsákunányolt osztáli, ömést\be." 

� Súlyos bört�:;ü:tetésre ítélték 
) a hajdúhadházi vonatfosztogatókat 
3 A debreceni járásbírós&,g 
: több napon át. tár�yalta egy 21 
: tagú vagonfosztogató bűnszö. 
3 vetkezet bűnügyét. 
: A tárgyaláson bebizonyoso
• dott, hogy Cs6sz Lajos vonat-
3 vezető, Karap Sándor fékező. 
: Hunyadi László fékező. 'hajdú
: hadházi. és Szegvári József fé
� kező. újfehértói lakos 1955-től. 
◄ az 1957-ben történt leleplezé-
3sükig a Debrecen-Nyiregy-
� háza .között közlekedő te'hervo-
� natokat rendszeresen foszto
•
� 

gatták. Konzerveket, kerékpá
rokat, zomincozott edényeket. Landler Jenó vasutasok körében, 
gépkocsikerekeket. különböző 

Élhetett volna fényes, polgári életet, de _éleUormal.jában, ruh 2,a- � terményt, nagv mennyiségű 
lában és szóralkozásában Is mindig egyseeru_ volt. Ezáltal is hang-: deszk&t. tüzelőfát és még sok-
sú!yozt!' közelségét
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�.� 3 féle árut loptak. mintegy 

�áj���"": ,;;"m�;��e; �z�tében volt otthon a pénz és az élelem IS. ◄ 70 000-80 OOO forint értékben. 
Eletének értelmet, örömet i,s gyönyört a munkásoszt.al� telsz:- : Az ellopott értékeket Karap 

bactitásáért tolyó harc adott. Ott volt ö mindenütt az elso sorok- � lakása közelében dobálták le. ban Közel két évtizeden kereszLUI dacolva az államllatalommal, és : 
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d 1 k . uk 
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lopott holmikat hajdúhadházi 
asztalosoknál és keres'kedóknél 
értékesítették. 

A bíróság0n 70 elkövetett 
cselekmény igazolódott be. En
nek alapján Csősz Lajost 7 é\•i, 
Karap Sánclo-rt 6 évi. Hunvadi 
Lászlót 5 évi, Szegvári Józse◄ 
fet 2 és félévi börtönre ítél• 
ték. 

A v&dlottak közül többet 4 
hónaptól másfél évig terjedó 
börtönbüntetésre ítéltek. Né
hány enyhébb búncrelekményt 
elkövető személy ellen sza
bálysértési eljárást inditanak, 

* 

A vonatfosztogatók és bún• 
társaik ellen !kiszabott sú!yoa 
börtönbünteté.� ieo11en figyel,. 
meztetés azok számára, alkik 
búnös szándék'ka! hozzányúl◄ 
nak a !közösség val1l/01UÍOOZ. a ,.;,,,ciá!demokrat.a párt árulo vezetcSlvel, szervezi és vezeti a„ vaa- ◄ma a as ra s 

útasok •zoclallsta mozgalmát. 0 az. aki 1914-ben sumbeszegult a ◄ ·•---------nacionalista háborús őrülettel, majd statárium ellenére !dt.árt : *· 
mellel .állt. a kenyeret éCJ t•ékét követelő tömegek élére 6 s-zer- : 
vczte azok bék.eharcát. Ott volt a néptönregek élén nemcsak az ◄ 
öszlrózsás torradalom Idején, de a Tanác:,köztár,;aaág hón�pjal- " 
bnn is Mint a Vörös Hadsereg parancsnoka, gyakran az első vonalak- 3 
ban buzdította a katonákat amlkor a fiatal munkáshatal n'i élethalál ◄ 

Egy termelési tanácskozásról 
harcát vivta a killső és belső ellensé,:geJ szemben. Az . ellenséJ:l!el ::!l Pécs állomáson a közelmúlt
küzdve, narc közben, a fronton érte a prolelárdiktatura ö"5ze-� ban lezajlott termelési tanács-
o

m
1ii1�-�m évtizedes !orradalml munkássága sol'án soha egy pllla� 3 kózá_so!1 _nyolc do�gozó vette �t 

natra sem tév<•sztette szem elől, hogy a munkasosztilly esak akko, ◄ a Kiválo Dolgozo oklevelet es 
képes fels1.abadltant önmagát és eredmffiyesen kilroem minden : a velejáró pénzjutalmat. A taelnyomás mew,ztlntetéséért, ha a gyakorlatban valósllja meg a ◄  ,• k zá ko sok szó esett proletariátus nemzetközi összefogását. Egy életen At hirdette, hogy : nacs O so n 
a szó n-cmes értelmébrn vett hai,!las érdek n pl'oletarlátus nem- ◄ arról. hogyan lehet a munkat 
zetközt oszul'lyérdekeiv 1 e1;yáltalá11 nem ellenkezik, sőt egyenesen : jobbá gazdaságosabbá, egyelképzelhetetlen e nélkill. Mint népe sor,;áért a,ggód6 és iövő,Jéért ::!l szerübbé tenni áldozatokat ,•állaló h8.7Lfi. t1'vékeny"'1 részt vett a huszas éve;:ben ◄ , · . . 
a nemzebközi munkásmozgalom szerv�resében és nzetéi,ében. Az év- : A tolatasoknál akadályozza 
tizedes tapRSztalat.slt a Komm.unlsta Inte.-naclonálé kongresao:u�,1n ◄ a jobb munkát a személyzet 
és klb6vített vezetősi,gJ !lléseln a n emzetk1l7l munkásmozgalom köz- � állandó cserélődése. Pécs erólclncsévé tette. M,,ggyc5zödé9sel hlr<lette. hog ' " Bolsevik Párt .. ,·e- ◄ sen iparosodik sok az építkezetőszerepe n ,tarancla an-a. hogy a kommunista mozgalom torté- : . é 

t
"
bb 

é. - be k lt nelml hlvatru 11� betöltse. ◄ zes s o r g1. gya oro 
.,szovJetors,.ág megteremtöl !1Jg-vé1ig mn1•xista g�•al<orlaU-elmé- ◄ kocsirendezö elmegy a naletl kiválóságok - Irt.a ep, '>k clklc�ben - Munk:l":"or.galomban. har- � gyobb keresettel kecsegtető cok'ban, könyvek mellett. böriönokben férllakka érett torradalmá- : k"l • .. kh S k r- l 1 rok. Müvészel a forradalmi kérdések elméleti és gyakorlati megol- ◄ u so 1;1zeme_ e�. �. a _ia a 

dásának-"' Nekik kell vezetni a nemzetközi kommunista moz.galm1t, ◄ dolgozo. akiknél hian,"ZJ.k a 
mert .. az orosz forradalom ,·ezetől egy pillanatra sem feladkezt�.: j kellő gyakorlat. A személyzet meg arról, hogy Ilk elsősorban, tlzedsorban Is egy nemzetközi for- feltöltése nemcsak minöségi-rada!ml osztály képviselői a V1Uig proletartátusának felszabadltá-

d . 
�g\l 

_ -•áért fol�llitott fegyveres osztályharc példnmutatól és horclozól.'" : leg, e menny1se eg 1s szm
A Tanécsköztársas<I• leveré•c után a rehérterror emi�rAelóba 

I 
te lehetetlen. kényszerítette. Hazájából kiü1dóz.hette, de a magyarorsiági közle- Ezeket a nehézségeket a 

��• ��
rt 

�dta:
Ol

��:.'n�d:��!:61 �
a
����! a�

a���
l
--�:� �unkaerő helyes cso_portosí�-

s,;�llyel küzdő fiatal msgyarorszá�I lllegállo. kommunl--ta mo211,1- savai kell a vezeté nek atm,t, 8 enn„k seg!tséf!évcl o Horthy-ellenforradalom elleni törne..:- hidalni. A nehéz munkaerőharcot. Halll:ia megakadályozta abban, ho•y I! ls é}vezhes•e munkfi· helyzetben nagy megterhelést jan1k _gyQmölcsét, hogy mei,érla a második. n lel(yozheteUen magy•r jelent az elavult pénzbeszálproletardllctatúra m�gszUleti,sét, amelynek oly kiváló szervezője és e!0készftője volt, mlnt kevettn mások. ◄ litási módszer. Ez négy raktár-

munkást és egy tisztviselőt 
von el naponta átlag két órá
ra a munkától. Ünnepek utáni 
nap ez az idő megduplázódik. 
Ez alatt az idő alatt ezek a 
dolgozók öt darabáruval ra• 
kott kocsit tudnának kirakni. 
A pénzesláda az indító állo
mástól Pécsig (200-300 km.) 
a vonatvezető felügyeletére 
van bízva. de ha megérkezik, 
az állomástól az igazgatóságig 
(kb. 100 m) már kUlön tisztvi
selőnek kell kísérni. 

Kifogásolják a dolgozók a 
tartalék mozdonyok állapotát. 
Igen sok a javítási idő és a 
személyzetcsere. 

A hibák bátor feltárása és a 
javaslatok a hibák megszünte
tésére azt bizonyítják. hogy a 
pécsi vasutasok megértették az 
első negyedévi tervkövetel
ményt és minden igyekezettel 
azon vannak, hogy azt sikerre 
vigyék. 

Leltl Ferenc 
Péc., •-á.llornás 



MAGYAR VASUTAS 
1ess. FEBaun •· 

KitŰllö rendezés mellett keröJt sor Székesi ehérvárott 
az országos vasutas f elnött ökölvívó-bajnokságra 

Február 15-én és 16-án Székes- feikétl2Ult öltölv!vót láthattunk. , Vics (Széke's:tehérvár). Vál..S.úly
tclwrvárott 67 ..-"$Utas ökölvfvó Ebb6I következett a sok feladás ban bajnok: Hortobl.KYI (Székes• 
h,pett szorítóba a bajnoki cim- és kiütés. Még olyan ismert neva fehérvir), 2. Horváth (Szolnok). 
é:-t. A bajnokság egyben vllloga- versenyrok, mint a swlnoki Do- 3. Berghofter (celldömölk). Nagy
tó-ve..,..,ny voLt a bukaresti bos, a pécsi Gombköt6 és Kovács vAltóaúlyban bajnok: Molnár (Szé
vasut.a.s ökölvi,·ó Európa-ba;jnok- sem tudták azt nylljtani amire kesfehérvárl. 2. Tatár !DebrPCen). 
sigra képesek 3. Szajkó Gy. (Dombóvári. Közép-

SaJ�OII a versenyen kevés jól. Eredm�ayek: Ug-súlyban baj- ;�
1
li';;�ár
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��b;:1�,. 
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i��� __________ ...., ___ .., _k, 1U1k6 1. (Debrecen), 2. Ki- (Hatvan,. Félnehfzsúlyban baj-

A szerlesztöség izeni 
SzljJárt6 Imre Rákoscsaba. Ha 

• gyermek halva születik szak
•servezeu segély jár, de ha a 
• ülé.,ot segély magasabb azt J.ehet 
kifizetni. Az önök esetében ez 
ton.ent. A társadalombiztosltá&
nal a temeteo.L segélyt aszerint 
kell elbirll!ni, hogy a gyermek 
ki után blztosltott. Férj és feleség 
e,iyüttélése esetén a gyermek 
núndig az apa jogán b!ztosltoU. 
"l'ek.iltl.tve, hogy az apa SZTK biZ
tositott igy as.zeclnt lett a 400 fo
rltt kifizetve. Fehér László Pest
lödnc. ElóUi vAJ.as7,unloat téve& 

információ alapi én közöltUk. 
azért módosltjuk: Ha az elvtárs 
kömzolgálatl nyugdfjas. a.'ka<or a 
Vr. �- pnra�rafusll.ban foglaltak 
értelmében a ,uabadság k.ladllsá
.nál az elóz6 közszolg.U...tl idejét 
be kell szám!tanJ. Ortutay Sándor, 
Jászberény. Sz.akszervez,et!lnk ál
landóan foglalkozLk a régi nyug
díjasok problémáival. Bizun.k ab
ban, hogy fáradozásaL!oat sik<!r 
fogja koronázni. Birkás Andráe
né, Berente. Panasza jogos. A 
miskolci 1-tóság lntéz.kedett, 
hogy ruháját megkapja. 

Lelt! Ferenc Pécs, Patay Jllnoa 
BP. Magasépítési Főnökség, B6-
dogh .l\lihály Dombóvár, Bog-nir 
Kiroly Tapolca, Tótka JUroly 
Szeged, Mez(5 , Lászl6 Dombóvár, 
Nagy Elemér Vácrátót, Ugtyal 
Sindor Miskolc, KJsmlbók B6bert 
c;clldömölk. Olasz Jstvl.n Szeged, 
Tótb 11. Andris Bp. Keleti, Fo-
4or l.stván Szék"9fehérvá1', szvat
kó István Nyugati tllmnás, dr. 
Horváth Károly Gazdasllgl. Vasu
tak, Csamangó Henrik Budapest. 
Pataki Józoef Orosháza, Sz1lc1 
J 1v,■ Salf:ótarján, CserhiU .Jó
,zsef Szeged, Bakó Jin.01 Mlskolc, 
Dancs .József Tapolca, 1'1iklós László P:187.tó. Leveleiket lapunk: anyagához felhasu,á!juk. 

Erdélyi I•tvánné Sz,,gecl. dr. 

rály (Szolnok), 3. Tenlkely (Ny!?-- nnk: Sárln,rer (Székesfehérvir), 2. egyházai. Harmat,ullyban bajnok: Werlir>g (Pécs), 3. Lechner (SzomSzab6 (Sopron), 2. Tóth (Szom- bathelv). Nehézsúlyban bajnok: bathely). 3. Gombk6t6 D. (Pécs). Gyimesi (Szombathely), 2. BánhePebelysúlyban ba1nok: Simon gyl (Kl>bllnyai Törekvés), 3. Barcil (Tatabánya), t. Fark.as (Szolnokl. (Debrecen). Pontversenyben: 1. 1. Rlskó II. (Debrecen). Könnyd- Székesfebérvir tt pont, 2. DebresQlyban bajnok: Adorján (Székes• cen 17. s. sw!nok 14 pont. fehérvár), t. Ko,,ác,i J. (Pécs), 3. Dicséret i,lletf a SzékesfehérváTI Varg:, (Debrecen). KJsvil.Jt6sl11y- MA v Előre vezet6lt akik mlnban b&Jnok: Pál (Badapesl), 2. dent elkövettek a b�1nokság za
LehoVitz (Tatabánya>,. 1. BraJno- vartalan mcsrendezéséért. 

lsmet az iskolában 
A Szegedi Vasútforgalmi 

Technikum párt-és KISZ--szer
vezete, valamint az iskola ve
zetősége a köze1múltban ta
lálkozott az 1957-ben végrett 
tanulókkal. Ábrahám uzjos 
KISZ-szervezőtitkár az ifjú
sági szervezetben végrett 
munkáról és a feladatokról 
beszélt. Olasz lrtván igazgató 
vitaindító előadásában a vas
úti hivatásról, a fegyelmezett, 
utasítás szerinti munkáról 
szólt. Felhívta a fiatalokat az 
idősebbek szeretetére, meg
becsülésére. Huszonketten tet
ték meg ésµ-evételüket, ame
lyet figyelemmel hallgattak a 
jelenlevő negyedéves hallga
tók is, 

Többen szóvátették, hogy 
némelyik ve:r.ető türelmetlen a 
fiatalokkal Azt gondolják, 
hogy az iskola kész embere
ket ad, nem kell már velük 
foglalkozni. Kovács elvtárs 
(Vasúti Főosztály) hozzászólá
sában szóvá is tette, hogy pl. 
Szarvas András hat hónap 
alatt csak a távirda-vizsgáig 
jutott el. Egyeseknél érezni le
het a szakmai sovinizmust. 
Más fiatal kiváltságot kíván a 
technikumot végzetteknek stb. 

A találkozó eredményes 
volt. Segíti a fiatalokat továb
bi munkájukban. Erősíti ben
nük a vasuti hivatás szerete
tét, buulftást adott a KISZ
élet kialakítására munkahe
lyükön. A jelenlevők elhatá
rozták, hogy augusztus 15-20-a 
között Ismét össrejönnek és 
beszámolnak arról, hogy mint 
forgalmi szolgálattevők, ho
gyan állják meg helyüket. 

Tapaszta latcsere 
\\\R)))r;J�[ll��� �� 

KEVESEBB - TÖBB LENNE?  
EUíírás, hog11 például a jef/Y· 

vizsgálok tíntaír6n�Uátásá.t a 

vMút fedezi. Jobban mondva 
fedezte, mert . hosszú iM óta, 
legtöbbjük mar sajá.t pénzen 
vásárolt ceruzával töltt lkí az 
utánfizetési és egyéb bá.rcáka.t. 
Nem mintha az ir6szer-ellá.tá
su:kat beszüntették volna, ha,
nem eg11szerii.en azért, mert 
az a tintaírón, amit a gaz
daságvezetók kínálnak, min
den másra inkább ha.srná.1-

ható, -mint írá.!ra. A ni◄ 
ves invitálást az átvételre 
eg11re többen viS&zauta.dt.idk. S 
a gazdaJlá{Jveuták fiólk:l<iba11 
szaporodna:k a ceruZGOIOfll6, 
gok. 

Nem lehetne jobb minőséget 
beszerezni? A jef111viugá,l(jlc 
szerint a 'kevesebb i8 több r.en. 
ne, ha ;obb lenn.e, mert ilve• 
minőségben a sok is vai"li � 

veset ér. 

_ A Kllzlekedéstudom•nyf E,:ye- - Szizéves a nyiregyhizl ál-
súlet miskolci es debreceni lomás. Ez év szeptember 6--eil 

- Hol(yan szllntettétek m•r a csoportja közös munkab!zott.ságot lesz száz éve, hogy befutott aa 
dézsmil.Jásokal? alak11ott a Miskolc-Polgár-Deb- els6 vonat a nyíregyházi ,lio-

recen közötti vasútvonal megépi- másra. A jubileumi ünne,pséKre .a - Egyszerűen. A háztszarkit tési lehetö.st:gének tam.olmányozá• pá!yaudvar vezetőség� és a dol-lakat flli tetlük. sára. Az új vasútvonnl összelcötné gozók már megkeldték az eló

Vajon így lenne ? 
Tiszántúlt a borsodi Jparvldé".c,kel. loé6zületek,et. 

- A magyar g)·ártmányú háló· - Az Idén 1700 km. bo,szútári 
kocsik kiváló mlnóségé.ért cseh- vonalat vlllamosftanak a Szov)el• 
szlo\·ák kereskedelmi sza.kembc- unióban. A vtUamosCtolt vonalak 
relc elismerésüket fejezték ki. jelenlegi teherforgalma a szo,·• 
A Dunake11;1zi JárómúJavitóban 1etunióban kéts?.er akkora. mtnt 
gyártott exportkocslk ige!l. nép- Anglia és Franciaország eg� va• 
szerilek az utasok körébe�. UJ• sút1 teherforgalma egyűttvé\'e. 
!aJta rueózásuk. sima járásuk, - Takarékossá«i verseny Indult 
ízléses és kényc'.m:,,; berendezé- a mJskolCi Jgaz,atóSág területh 
sük miatt. . tévő KISZ-szervezetek kezdemé· 

- A romi.a közlekedési és táv- r.y<!Zésére. A !Lota·lok egymlil.'6 
közlési mJnlsztérlum vasútl,raz- forint érté!tQ megtakarítást v,u. 
galósága tervbe vette, hogy ebben laltaJc. A versenyt féléve1nént ér
az esztendőben több pályaudva- t<!il<ellk, a legjobbakat pénzjulao 
ron automalJzált elektromechani. lomban rész>esltlk. 
kus és elektrodinamikus lrányltó-

1 
- 1Z tag-ó KISZ-brtglld alakult a 

ber-endezést állit fel. Tovllbbfoly- Zalaegerszegi P6lyafenntartásl 
tatjált a kett6s sin.párok le!ek.teté- Főnökség VII. szakaszán. A brl• 
sét, sok kéttengelyes tehervagont, gád tagjai az alkotmány On
számos g6zmozdonyt, Illégyten- nepére vállalták, auausztus 1-lg 
gelyes önrakodó ércszállltó va- 3 kllométtt felép!tm_ényi ,gya
li!Onokat és né,gyten.Et"elyes személy- zat cserélését. 3 kilométer Vá• 
kocsikat állitanak forgalomba. gányszabályozást, 1000 db talp. 

- 6500 túlsQlyos vonatot továb- fa é.s 1000 db vasbetonalj kico.e
b!tottak az elmúlt évben a <lom- rélését. Ezer.kívül tervezll< e-fY 
bóvárl fút6ház d�lgozói több munkismelegeqö építését társa• 
mint l 556 OOO tonna túlsúllyal. dalml. munGtában, amely� mun„ 

- Tovább Mvftlk a Dunakeszi ka után klubnak használnll.nak. 
JiróruüJav!tót. 12oxl20 méter alap- - A klnal Kummlng•ot Vletnám• 
területű háromemeletes gyár mai összeköt6 vasótvonalon mM• 
építését kezdik meg mllrclus ele- clus e1"ején megindul a forg,. 

- Az újltb bevil.JI. E<ldlg eiryet• jén. Az épület nyolc l6 méter szé- lom. Az erre von.o.tkoz6 meglllla
len mozdonyvezető sem mulasz• les csarnokot foglal magába. Egy- podást a �Pokban irták alá a 

egy csarnokban e,n,ld6ben nyolc klnai vasutügyl minisztérium. vat-Otta el, hogy megnézze a Jelzöt. kocsin dolgozhatnak. A munkát !amint a vietnámi közlekedés •• 
Parkas Lli.azló Elemér Pécel, 
Sági Em6 Miklós Pécs, Garla.tl 
Oyula Kispest, dr. Grensperger 
Lajos Budapest. A MA V kórház 
bóvltésével, ili<!tve új kómáz lé
tesítésével kapcsolato<i Javasla• 
talkat köszönjük, eljuttattuk ille
tél:oes helyre, 

Ifi C¾,ulát az iskolapadból 
Kaposvárra szólította az élet. 
Elmondotta, hogy az iskolai 
szorgalmas tanulás lehetővé 
tett.e, a gyakorlati tennivalók 
gyorsabb elsajátítását ; határ
idő előtt tette le a forgalmi és 
a távirdavizsgát. Safran.ek 
Láuló Oroszlány állomásra 
kerUJ.t. A fiatalokkal összefog
va létrehozták a KISZ-szerve
zetet, amelynek ö a titkára. 
Séllet1 Aranka Bárándról el
mondotta, hogy eleinte idegen
kedve fogadták az idősebb 
dolgozók, de ő felkereste őket, 
uotgálatl helyülron bes2'.élge
tett\ 1,-elOk� megismeriék . � 
megszerették egymást. 

- -----· - nagytel!esltményü 1lzton.nás eme- postaü�,,i mint��rl\UTI •. kép,�,... 
!6daruk segítik majd. Az új 161. A kéot ol'S7.á!? közötti vasú_t• 
gyár el6regyártott elemekb61 ké• vonalon a ik,özlekedés 17 évig szil-

Rácz Jen6 Szekszár<I. P&&akl 
Józ5ef Orosháza, Kerényi .József 
Győr, Farkas Lajos és több társa 
SátoraJjaújh<Av, Orosz . Usd4 
J-Iatvan, Szabó Dtnes Dunaha
rasi;ti, Tólb Lajo• Miskolc. .e„ 
nas.Ukat továbbítottuk. 

Legalább télen 
A domlbóvári tehervonattal 

I 

kellene helyezni. Azt hiszem 
utazó vonatklsérők már több nem szükséges ki.tlön magya
alkalommal elmondották, hogy rázrti, hogy zord idöben nem 
nem helyes az a rendelet, kellemes dolog 15-20 órát !é
amely kimondja, hogy csak a ken eltölteni, közben vezetni a 
tolatós tehervonatokhoz szabad menetlevelet és elvégezni az 
kalauzkoC!lit adni. Ezt a ren- egyéb adminisztrációs munkát. 
deletet télen hat�lyon kívül Egy sor leállított „E" kocsi 

szill. netelt. 
- A Vasúttervez6 Vállalat mú- - Né-:y mázu 11aplrt ,rvllltött•k 

nlikelnek tervel a13pj4n székes- a Szék.esfebérvirt Jár6m0lavtt6 
fehérvárott megkezdték Európa klszesel. Samotté.�la hulladékból 
e;iyik Jeglcors.zerubb „körfűt6há- hat mázsát szedtek Oss,,e, Ett a 
rának" építését. A beérkez6 moz- munkát a flataJok munlta1d6 uUn 
donyokat egy körforgó osztja el végz.Uc. 
a 21 sínpáron. A 1eveg6t kor- - Szim,,• vas6tt uo1i,1atl 
qzerú elszívóberendezés tlS"ttít- hely csatlakozott a Lenin Kohá„ 
ja me!? a filstt6l. A pa(Uó alatti 57.Atl MG_vekn,ek a szoc!a¼l�ta �= 
elektromos fűtés Jeh<?tóv� t1!Szl, l>Jd_on . ,cdeln)él"e lntéllett fo. 
hogy az els,! •óberendezés okm:- hl · ot. � � • vu
ta levegóc!rkulálás ellenére is l(at! J>U.. s,ékesfehérvár 1411omá•. 
lllla.,dóan !<et:em<'s h6mérséldetet Keleti pu., Mls\rolc személypálya• 

-----------------------------------------""')! rozsdásodik az állomásokon, 
ezek beállítása megoldaná a 

biztos.(tsa:1al< a fütóházban. udvar stb. 
- A sze,:Pdl l,i:aziiat6d� ten-

oszlálya 10 hóna1><>s r<tatl•zti!<il 

A vasutasok legsúlyosabb munkaártal ma a reuma 
"· 

A betegséget kiváltó okok 
ismeretében a megelőzés és a 
gyógyítás terén legfontosabb 
tennivalóink a következők: 

1. A munkaképes, idült reu
,nás beteggondozás szakszerű 
fejlesztése. 

E nagy jelentöségú tennivaló 
alapja a megfeleló szervezés. 
Ki kell építeni az üzemorvos, 
üzemápoló és az SZB egészség
ügyi aktíváinak munkaközös
ségét. Az üzemorvos ismertes
se az aktívákkal a reumás 
gondozás alapelveit. A munka
közösségnek egyrészt a mun
kaképes idült betegek gondo
%ásával, másrészt a megelózés
sel kell foglalkoznia. Megfelelő 
gondozás biztosítása érdekében 
a betegségéből felépült dolgo
zónak mielőtt munkába áll, az 
i)zemorvosnál kell jelentkez
nie. Az orv06 a dolgozó :mun
kahelyét egészségügyi szem
pontból vizsgálja meg, nehogy 
ismét visszatérjen a betegség 
a rossz munkakörülmények 
miatt. 

Az üzemi idült beteggondo
zás fejlődésének nagy eredmé
nye az J;;jjeli Szanatórium fel-
építése. A szanatóriumban 
gyógykezelt, munkaképes, 
idült betegek tapasztalat sze
rint ritkábban válnak idősza
kos munkaképtelenné, mint 
akik ilyen kezelésben nem ré
nesültek. 

Az üzemorvosok többször 
keressék fel a szanatóriumot, 
beszélgessenek az ott ápolt be
tegeikkel. A szanatórium főor
vosa látogasson ki az üzemek
be ismerje meg a szanató
ri.lmba utalt dolgozók munka
körülményeit. A szanatórium
böl kikerült reumás, munka
képes dolgozók folyamatos 
gyógykezelését a zárójelentés 
alapján ellenőrizze, !lletve az 
egészségügyi aktfvákkal folya
matosan ellenőriztesse az 
tizemorvos. 

Fontos, hogy az üzemorvos 

az egészségügyi alclívák segít
ségével megszervezze a dolgo
zókná,t a góckutatást. (fog.szű
rő vizsgálat stb.) Az üzemi fo
gászat ennek elvégzésére igen 
alkalmas. Az eddigi tapaszta
latok azt mutatják, hogy ilye� 
vizsgálatnak a reumás megbe
tegedések megelőzésében sze
repe van. 

Emlftést kell tennünk a reu
más betegségek elleni küzde
lem egyik elhanyagolt módsze
réről, az üzemorvos felügyele
te alatt végzett edzósportról, 
kiegyenlítő tornáról. Ezt a 
módszert eredményesen alkal
mazzák például az NDK-ban 
és a Szovjetunióban. Ennek fő
leg azoknál van nagy jelent§
sége, akik olyan munkát vé
geznek, amelyek egyes izom
csoportokat tartósan és túlzot
tan vesznek Igénybe. 

A munkaképes reumás bete
gek gondozása érdekében az 
üzemorvosok a MA V kórház 
reuma-osztályán állandóan tá
jékozódjanak a legújabb gyó
gyászati eljárásokról Szak
szervezeti bizottságainknak el
sőrendú kötelessége legyen a 
gyakran munkaképtelenné vált 
reumás betegeket a megfelelő 
gyógymódot is biztosító szak
srervezeti üdülésnél előnyben 
részesíteni. 

2. Nawon. fontos a munka
hel11ek. szociális intézmé11.11ek 
folyamatos egészségür,ui vizs
gálata és a nagyobb anyagi 
befektetést nem igénylö hiá
nyosságok azonnali kijavítása. 
Különösen a télre való egész
ségügyi felkészülést végezzük 
és ellenőrizzük gondosan. 

3. Az egészsér,üg11! felvilágo
s!t6 munka szervezése. 

A reumaellenes küzdelem
ben fontos fegyverünk az 
egészségügyi felvilágosítás. 
Helyes. ha az üzemorvos, vagy 
egy reuma-szakorvos tájékoz
tatja a dolgozókat a reuma
tikus betegségek megelőzésé-

nek problémáiról. Nem mu
lasztható el ilyen előadásoknál 
a helyi munkakörülményekkel 
való foglalkozás. Az előadások 
elkészítésénél az egészségügyi 
aktívák legyenek segítöi az 
i:zemorvosnak. 

Az előadásokon túl egész
ségügyi jelmondatok hívják fel 
a dolgozókat a higiénia legfon
tosabb szabályaira. a reumás 
megbetegedések elleni xédeke
zésre. Az agitáció minden esz
közével tudatosítani kell, hogy 
zuhanyozás, meleg fürdó után, 
hideg időben a dolgozók in
kább 10-20 perccel később� 
hagyják el a helyiséget, mint
hogy légzőszervi és reumás 
megbetegedéseknek tegyék ki 
magukat. A gyógyfürdőket 
igénybevevő dolgozókat figyel
meztessük a fürdő utáni pihe
nés fontosságára. Gyógyfürdő 
után, különösen hideg időben 
azonnal a szabad levegőre me
nés a reumás betegségek rosz
szabbodásához vezethet. 

Ismertessük a dolgozókkal 
az öltözködés egészségügyi 
szabályait. Ne a naptár, ha
nem az időjárás szerint öltöz
ködjünk. Hívjuk fel a figyel
met a ruhák megfelelő szellőz
tetésének jelentőségére. Az öl
tözőszekrényeket. ahol még ez 
nincs meg, lássák el megfele
lő szellőztető nyfiásokkal. A 
rosszul szellőztetett, nyirkos, 
nedves ruha, hideg levegőn 
szintén hozzájárul a légzőszer
vi és reumás megbetegedések
hez. 

E nagyvonalakban vázolt 
tennivalók elsősorban szerve
zési és nem anyagi természe
tűek. Ha azonban hathatósan 
betartjuk és betartatjuk eze
ket a mindennapos teendőket, 
máris eredményesen közremű
ködtünk a reumás megbetege
dések megelőzésében, illetőleg 
a kihatások csökkentésében. 

dr. RottenblIJer Alajos 
ellenőrző főorvos 

problémát. 
Bódogh Mihály 

SZB-ainök. Dombóvár 
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A m,·,.:c,:ce La,p taa·talmá.l>ól 
az üzemi blrot16ágolc oo a del• 
gv,z<j,lc fiqye'mébe ajánljuk a2 
alábbi rendeletelret: 

5. számból :  
A NUR brit vasutas.szak- 1„i

0.,2-�.;_�(i:;:��-k'�\
u

fmor�:H1>-

s:r.ervezet sheffildi csoportja 6. számból : 
legutóbbi ülésén határozatot 103067/1958. 1/1. A. A hlvata-11 
h tt, 1 be ki! · · épül<>tekh-e történő bl!'i �péEek ozo ame Y n eJezcsre reml,Jének úlnbb S'21Sbályoz1t.-o:>. jt.ttatja az angol vasutasok 7. számból : 
aggodalmát afele�t, hogy ame- 1 .:0011/1957 1/3. B. A do!go-
rikai repülőgépek nukleáris 7A�'.< u!t..:áno,; <-;'}1!lY,i é.:" a lelt.:.t·· 
bo b . t zállita ak Anglia fe- lu.a:w,;rt f<'"lnái,ó !cle'.ö,;,s,é.ge. m a .. s . n . . 1. sdmból: 
lett. Koverelik a kormanyt.ól t0306.H958. I •· B. Végrehsjlásl 
az amerikai csapatok vissza-

1 
utasítás. A vasúU,:azgatóságo!< 

vonását brit terület.ró!, köve- e<!vmásköz:i versenyének feltéte-
telik a nagyhata1mak vezetói-

, 

1'1-03288 '1958. 1 3. A. Pályizati hír
nek találkozását az esetleges d�tménv a békéscsabai. k.apos-
háború halálos veszedt;lmé- :!ri�,e:�e

�v ré��!,f;;;;;z_�� nek megszüntetése érdekeben. ben történő felvételre. 

M e g d i c s é r i ü k  
,a BVSC i!Júság! vlz.llabda,-c,,apa
tát. ,a.kik ,az. 1 957-bcn nw,g,,ende,. 
:oett uJ,onc é,o utánpól!áe v!:r.i• 
labda-ba}nokstig ut.An. a Komjádi 
Kupét i9 verellenül megnyerte. 
A too-ges fiatalokból ál:ó 
egyOttee a dönlön, emc,iyre !e-h
ruár 8-án a Nemzeti Spor1uszodá
ban került sor. 7:2 (4: 1 )  nrány
be.n !egi,67.te a:,; FTC csapatát. 
Pedig az FTC szurkolói és Ve7Je'
töi bl:otak, hogy e technikailag 

1W��:_
e

��gycs;f"� !����f, 
ebben nagyrésze volt Laky Ká· 
roly edzőnek, aki a döntőre ki
tűnő !OMllába hozta tehetsége,; 
tanilványalt. A gyözeLmet ,a 

követ.kew Ját6kO!'Ok h,sroollák k(: 
Fü:,:e,.I, Mohácsi. Köróshegy!. 
Konrl,d r. Konrád II. Ládl!ly és 
Kusztos. A korM>bl mérközések<!n 
hl!'lyet kapott a csapatban Máaaal 
és Nagy T. i:9. 

A BVSC újonc• és utinpótlás bajnok, valamint Komjádi Kupa 
tes vfzllabda-csapata, Alsó sor: (balról Jobbra) Moh�csl. rád II. KllzépsG so�: Konrád r., FUzesl, Laky (edzö), Kusztos. sor: Kt5röshegyiJ StJ.ta (szakosztályv„zet6). Vf.2'b. 

gy6z• 
Kpn. 
Felsll 

Jven a tetve1.éss�t. ad1tszot,6• .. 
ta1�F�l, bé:re!számo'�,;sal, no ... 
mával . �•.b. fo"lallco7.n9i,'.c. 61 
i1ve,, kilcépzé.,ben mér nem ré
szesültek. 

- A grlvtcal Ml\'Y va,ci!as 
sztrijk évfordul6Ján Onnépll'< 
Romániában a v..,c:;11tas.napot. A� 
idén fPbrui„ 15'-6.n - a múl't�l:,, 
hóq dolgozót harrín'ltr 23� étrf'o,-.. 
dulóián - ilnnepelték a vasuta
sok n3pjál. 

11:ettsek egyedQlán6 nyu,dí• 
j,is né!t, aki vidéki 1><'16� édes• 
anyl,m gondozásit eiv,nalná. La• 
kást h telle• ellátást aook. �n·lb 
megállapodást •zóban. 1!:rdek
lödn! naponta 1-1' kilzc!lt. Te
lefon: 3&-23. vagy 131-19f.: Bene
dek Julla. 
--

Laluís�sere 

Elcserélném czoba-kor..yhás, 
lelkomfortos, kertes, 26 forint bé
rű szolgálati la.kásomot 2, eset· 
leg 1 szoba össz.komfortos, szol• 
gálati vagy ma,:ánlak�sra. Er• 
deklódni: X., MAV-te!ep, 21/7. du. 
Hói. 

- MAV-bázban lévG 3 r.oba 
öS"'1.komfortos, orvosi rcndel(>nek 
!s alkalmas lakásomat elcserél• 
ném lg�Y1ogo.sulttal Bud�. vagy 
Pest belterületén lev6 földszinti, 
vagv littes há,ban lev6 2 .-.oba 
összlk:omfort<>S KIK-lak'1s:sal Clm: 
f\o .. I .• Kuny Domokos út 19„ 

!szt 2. 
- Elcserélnénk 2 szob• félkom• 

fort<>s, kertes, magánlakásunkat 
3 mobás Osszk<>mfortos "7.olgál•U 
la'loásra. Budapest területén bár
hol. rlm• ...... XX . Ditró út 17 .. 
fszt 2. Urbán. 

- Olcs6 lakbértl. •zel(edl laki• 
soml\t elcserélném Na![Vbudapest 
berQletén hasonlóra, bárhol. (! 
S"Zoba, konvha kamra. gáz, vil· 
lanv. olcsóbérü, piachoz, ,1i11a„ 
moshoz közel.) Erdélvl IstYánné 
Szeged. Pulcz tábornok u. T. 

- Elcserélném budai 1 ozoba. 
féUcom!ortos házfe!O,:vel6sécem 
2 szobás. V8t!V 1 870b:i ÖAA�kom· fortos szotcálatl lskásr•. Telefon: 
t•t�"III (121 mel'lék). Cún: Bp. 
m., Záoor u. 2 'b. 

- llil'U>?dfjaú, mlatt elcserélném els6 számú házfelU,n,elW· 
�emet mostRnihoz h�sonM �-c;tt 
lakAsrs. Kollektív sien:15dé1 S"1.erln11 d!iazás. 1 szob• hollo.s, ös<7• 
komfortos lakás. Cím: Bp., vm., K<!nvénneza u. 6. 

- SztáUnv,ro1. 11.Jl"m"-' ke,-.. kedelm! éoOletébt>n lév6 2 S?Obás öss>Jkom!ortos. központi fQtéses szol�ála.ti lakásom$it el�rélném hasonló budaoe.Uért. Szendrei Kálmán, Sztálinváros. állomás. 

MAGYA■ VASUTAS. - A vasutasok SzalrszervezetMek lapja. - Me•Jeleotk minden hónap t-én é9 15-en. Szerkeszti a szerkesztO btzottsag. LoptulaJdonos: • vasutasok Szakszervezeie. szerkesztOs�a: Budapest. VI., Benczúr utca 11. sz. - TelPfon : �58. 228-841. 228-849. 228-284. Uzeml telefon: 24-41 38--00. 36-86. Kiadóhivatal: Bu<lap� vu., NkócZI llt $t. sz. e 15 OOO pél<lán1 • .,. SZlkra Lapn7om<1a, Budapest. - Felel6s n1om<1aveut6, Kulcsár llllhál1. 



A SZAKTANÁCS XIX. KONGRESSZUSA UTÁN 
Most, hogy két héttel a XIX. 

kongresszus után számot
vetUnk annak eredményessé
gével, megállapíthatjuk, hogy 
még olyan tekintetben is ki
állta a próbát, hog11 nag11obb 
t•árakozás előzte meg ezt a 
kongresszust, mint az előbbiek 
bármel11ikét. 

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 P J A 

Mi az, ami alátámasztja ezt 
a megállapítást? Elsősorban 
helyzetünk, előrehaladásunk és 
hiányosságaink tárgyilagos fel
vetése a beszámolóban és a 

hozzászólásokban egyaránt. El
térő volt a régiektől a számot
vetés az eddig végzett munká
val, örvendetes előrehaladás a 
jobbra törekvés, a legjobb 
munkamódszerek megszabása 

terén. 

ll, tYFOLYAJ\I, 5. SZAJ\I. 

Az 1957 II. félévének ered
ményei alapján a Miniszterta
nács és a SZOT vonatkozó 
rendelete értelmében az aláb
bi szolgálati helyek nyerték 
el az élüzem címet és az ezzel 
járó �zjutalmat :  

ÁLLOMÁSI SZOLGÁLAT : 

Rákos, Pusztaszabolcs, Ceg
léd, Budapest Déli pu., Tata
bánya-alsó, Várpalota, Vesz. 
prém-külső pu., Szornbali1ely, 
Diósgyőr-Vasgyár, Miskolc
Gömört, Saj�entpéter, Sá
rospatak, Nyíregyháza, Sze
ged, Kiskunhalas, Domblvár, 
Nagykanizsa, Balatonszent
györgy, Pécs-bánya rendező. 

VONTATÁSI SZOLGÁLAT : 

ÁRA 40 F I LLÉR 1958. l\lARCIUS 17. 

ÚJ ÉLÜZEME INK 
PA, LYAFENNTARTA' SI l 

állomás, Bátaszék Szertár, Miskolc tű�őházi szertár, Sze-
Komló Rakodási Főnökség. rencs szertár. 

' . • Szegedi Igazgatóság: Szeged-SZQLGALAT : MtSkolcl Igazgatóság. Szu- Tisza szertár Szente& s, -· . ..r. 
. . . , 1 hakálló-Mucsony, Felsőzsolca, A k.ituntet�tt swlgálati he-r.r A v . J!'elep'.tmen�·1 . \ �s- Tiszabzederkény, Rudabánya-

1 
lyek val amennyi dolgozój"r,ak anyagiav�to, BaJ_a, Mátesz�a? Vasérctelep, Bódvaszilas, Mak- további sikeres munkát kívá-Kecskemet Pályafe· .ntartas1 

lártáJva, Mezőcsát állomás, nunk !  Főnökség, Bp Épületelerr.gyár_ , 
tó Főnökség, Deb1:eceni Epítési 
Főnökség. 

SZERTÁRI SZOLGÁLAT : 

Landler Jenő Osztószertár, 
Bp. Nyugati Szertár. 

KERESKEDELMI SZOLGÁLAT : 

Bp. Nyugati Rakodási Fő
nökség. 

TÁVKÖZLŐ SZOLGÁLAT : 

Péc,,. T. B. Fenntruiási Fö
nökseg. 

HÍDSZOLGÁLAT : 

Kiosztották a nyereségrészesedést 
Olyan napokhoz érkeztünk szönhető a mintegy 15 millió 

március elején, amilyenekre forintos nyereségrészesedes. 
egy évvel ezelőtt vajnti keve- Akik csak legyintettek, 
set gondoltunk: üzemi vállala- amikor a nyereséJ;ll'észesedés
tainlenál lk!osztatták az 1957. ről hallottak - tévedtek. Az 
évi n11ereségrészeszdést. Ha :i- önálló elszámolási egységet 
gyelembe vesszük, hogy az el- képező önálló anyag- és ön
lenforradalom után a múlt év költség! tervvel rendelkező első, de még a második ne- vállalatainkl\ál a kormányren-gyedében is vontatottan fo'.yt a 

1 
. . . 

unka azt kell mondanunk delet ertelmeben a dolgozok 
�ogy jóformán a m�oclik fél�i megkapták megérdemelt jutal
becsületes munkaJándk ko- mukat. 

A 1,yeres6qré&zesedés meqosz:lás.a. a következő: 

De mindez csak sablonos ér
tékelés volna, ha nem említe
nénk azt, ami a szakszerveze
tek, szakszervezeti tagok mun
káját is értékelő jellemzőként 
elmondható a kongresszusról :  
Amivel eddig nem találkoz
tunk, most a kivánságlisták 
ben11úitása hel11ett, a legége
tőbb problémák taglalása mel
tett már szinte minden eset
ben ott szerepelt annak kere
sése is, hog11 az an11agi fedeze
tet honnan, miből, howan tud
juk elöteremteni. Kiérződött a 
1•eferátumból és a hozzászólá
sokból annak tudata, hogy 
előbb a reális alapját kell meg
teremteni annak, hogy több 
jusson szociális, kulturális, 
munkavédelmi célokra, az élet
színvonalat emelő lehetőségek
re. 

Budapest Dé'i, Pusztasza
bolcs, Zalaegerszeg, Tapolca, 
Bátaszék, Sztálinváros fűtő
ház. Bp. Keleti Villamos Fenn
tartási Fónöktég, Bp. Nyugati 
Kocsi.szolgálati Főnökség. 

VÁLLALATOK : Az élüzem ünnepségeket 
l 

MÁV Hídépítési Főnökség 

március 28 és ápri!Ls 3 között 
Szombathelyi Jj., Északi Jj. kell megrendezni. 

tsza°" JJ. 
Landler JJ. 
Dunakeszi JJ, 
Szolnok( JJ, 
Debreceni JJ, 
Mlskok:i JJ. 
Szombathelyi JJ. 
Székesfehwvárl JJ. 
Gyönqyösl Kltéróqy. 
Falelitó 
Vasanyaq/av, 

Vállalatonklnt Kifizetett Eqy IÖfe 
kit. 6sszeq (kb.) munkanap es6 átlaq Ft 

2 500 OOO Ft 
2 500 OOO Ft 
2 OOO OOO Ft 
1 300 OOO fi 
1 200 OOO Ft 

1 6,S 
14 
20 

865 
790 

1 1 06 

M
i a szakszervezet feladata 
a munkáshatalom gazda

sági erősítésében? A munkás
hatalom erősítésének legfőbb 
kérdése ma az ellenforradalmi 
támadás következményeinek 
felszámolása, gazdasági nehéz
ségeink leküzdése, az elért 
életszínvonal biztos alapjai
nak megteremtése, Ez határoz
za meg az 1958. évi és a há
roméves terv célkitűzéseit. A 
feladatok teljesítésének legfon
tosabb feltétele a gazdaságos 
termeiés. E törekvés biztosítá
sának egyik eszköze az üzemi 
demokrácia fejlesztése. s ennek 
egyik megnyilvánulási formá
ja a termelési tanácskozások 
színvonalának emelése. E ta
nácskozások alkalmasak arra, 
hogy a dolgozók megértsék 
egyéni érdekeik és a munkás
állam törekvéseinek szoros 
összefüggését. 

VEZÉRIGAZGATÓI ELISMERÉSBEN É S  PÉNZJUTALOMBAN 

RÉSZESÜLT SZOLGÁLATI HELYEK : 

Azokat a szolgálati helyeket, 
amelyek 1957 II. félévében tel
jesítették az élüzem-feltétele
ket. de élüzem címmel nem 
lettek kitüntetve, a vezér
igazgató elvtárs elismerésben 
és pénzjutalomban rész-esítette. 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG : 

abony áll., Ujmlskolc, Dió<• 
gy& Pft. Főnökség, Miskolc 
T. B. Fenntartási Főnökség, 
Miskolc Rakodási Főnökség, 
Diósgyőr Fth. 

PÉCSI IGAZGATÓSÁG : 

Dombóvár l!:pítési Főnökség, 
Dombóvár szertár, Dombóvár 
Rakodási Főnökség. 

670 OOO fi 
1 700 OOO Ft 

862 OOO Ft 
767 OOO Ft 
5-48 OOO Ft 
453 OOO Ft 

9,5 
1 0,5 
1 1  
20,S 
1 9  
22,4 
1 0,8 
1 1 .6 

520 
581 
618 

1 1 71 
1 1 26 

Lesz-e nyereségrészesedés l gáljon további buzdít�ul üze-
J11j3--baff? Len! Bár az idén 1 mi vállalatainknál olyan mun
nagyobb eró!e:zltést kell .en- kára, hogy a gazdaság,.,sság 
ni, különii6en az ön.költséget ' szem elótt tartásával, minőségi
illetően de az idei reális ter- leg jobb munkával, kevesebb 
vek is te'.jesíthetók. Ahol a jó önkö2.tséggel, minél többet jut- Sok szó es�f! 4 „k�Qresszu
munka párosul a jó vez-'éssel, tathassunk népgazdaságunk- son az a�11�gI osztonzes �el'!'es 
elérhető az idei 15 napos átla- nak, és ennek a1'linyában minél alkalmazasaró!, ti szocialista 
gos részesedés helyett a 30 na-' ' nagyobb összegű nyereség-

! 
elosztás elve következetes meg

pos is. ) részesedés kifizetésére nyíljon valósításának jelentőségéről. 
A nyereségrészesedés szol- lehetőség 1958 befejeztével. Leszögezte, hogy a szocialista 

munkaverseny nem cél, hanem 
a gazdaságosabb termelésnek, 
az önköltségcsökltentésnek, az 
anyagtakarékosságnak és a mi
nőség megjavításának eszköze. 

Anyagi lehetóségeink gátat 
szabnak ugyan az életszínvonal 
azonnali emelésének, hiszen 
J 958-ban e!sósorb:n a jelen legj 
színvonal saját erőnkből törté
nó megtartása a legfontosabb 
Helyes volt azonban beszélni 
azokról a legsürgősebb tenni
valókról, amelyek a gazdasági 
alap megteremtése után sorra 
kell, hogy kerüljenek. Ilyen 
értelemben folyt tanácskozás a 
lakás1iel11zet javításáról, a 
n11ugdijkérdésrő!, a mégjob b  
munlcakö1'ülmén11ekről, mint a 
következő években megoldásra 

váró legfontosabb tennivalók
ról. 

A- míg azonban a dolgozók 
nagy többsége részéról 

megvan a törekvés a gazdasá
gosabb munkával a gazdasági 
alapok megteremtésére, addig 
egy kis hányad - eléggé el 
nem ítélhető rrtódon - fegyel
mezetlenséggel, a népvagyon 
!osztogatásával és elherdálásá
val előrehaladásunk ellen tör. 
Amikor kezünkkel. eszünkkel, 
a gazdasági javak bőségének 
megteremtésén munkálkodu�!<• 
egy pillanatig sem szűnJ_o� 
Jlleg a politikai és gazdasa� 
kártevők ténykedését éberse
günkkel megakadályozni. 

A magyar szervezett munká
sok ereje ma nagyobb, mi_nt 
bármikor. Törekvéseink talal
koznak a párt és a kormány 
célkitűzéseivel. A magyar 
szakszervezetek a proletárha
talom, a proletárdiktatúra erő
sítői Ezek a tények megszab
ják � szakszervezet�k h�lfét �s 
szerepét a jelenleg, korulme
nyek között. Ezek a legfonto• 
sabb tanácsok az elkövetkezen• 
dó időkre. 

A kongresszusnak az volt a 
feladata, hogy megszabja a 
teendőket. Hog11 menn11it és 
hog11an hajtunk végre ezekből 
a határozatokból, elsősorban 
rajtunk, szakszervezeti aktívá◄ 
kan és tagokon múlik. A szán• 
dék és a törekvés az, hogy 
hasznosítsuk a kongresszus ha• 
tározatait és tapa�ztalatait a 
vasutas dolgozók érdekében. 
A konkrét tennivalókat lesz 
hivatva megtárgyalni a szak
zervezet központi Vezetőségé-

nek március 21-i ülése, amely 
akkor tölti be igazán a felada
tát, ha olyan lendületet ad a 
vasutas szakszervezet munká
jának, mint amilyent a XIX. 
kongresszus adott az egész ma
gyar szakszervezeti mozgalom
nak. 

Hatvan, Szolnok, Tatabánya
felső, Komárom, Győr, Székes
fehérvár, Hegyeshalom áll, 
Bp. Keleti pu., BEV. Csepel, 
BEV Cinkota. BEV Szentendre 
vontatás, Bp. Épületfenntar
tási Főnökség, Bp. Építési Fő
nökség, Bp. T. B. Építésl Fő
nökség, Szolnok 'Szertár, Hat
van Rakodási Főnökség. 

VÁUALATOK 

ÉS FŐNÖKSÉGEK : 
-------------- • • • --------------

F elszahadulásunk 
Landler Jenó Jj., Székesfe

hérvár JJ., Dunakeszi Jj„ 
MÁV Fateliti OV., MAV Va
suttervez.ó OV., V., MAV Autó-

DEBRECENI IGAZGATÓSÁG : fuvarozási Fönökség, Központi Hazánk fe'.szabadulásának 
I 

tűzték ki a szigorú takarékos-Nyomtatványtár. 13. évfordulóját méltóan kí- ságot, a népvagyon fokozott Nyíregyftáza Kisvasút Fth., vánják megünnepelni a vas- védelmét. Debreceni műhely szertár. 
1 

GAZDASÁGI VASUTAK .. tasak u
. dd' 

. . u . . ,_.,ar e 1g JS szamos Szeged állomás dolgozói el-
MISKOLCI IGAZGATO' SÁG sz?lgálati �ely csatla�o_zott sősorban a szállítási tervek : Bp. Osztó5zertár, Kisujszál- Rakosrendezo pu. felh1vasá- szigorú betartására, és a fe-Berente szénpályaudvar, Ózd, \ lás, Sarkad, Csanádpalota hoz. Az elsők között volt a gyelmezett, jó minőségű mun-Bánréve, Szerencs, Füzes- Ozemfónökség. Déli pu., ahol a felhívást röp- kára váUalkoztak. A felszaba-

13. évfordulójára 
gában rejtő - gépnek. Egy 
másik valamivel kisebb lég
pöröly mellett M. Dobozi La
jos ifjúsági brigádja szorgos
kodik, Kezük aiól nemigen 
kerül ki selejt. Az ünnepi 

műszak sikerét azonban ve
szélyezteti az anyaghiány. Re
méljük, hogy nem sokáig, s 
akkor semmi akadálya sem 
lesz ígéretük valóra váltásá
nak. 

-1 · k ·tatták meg és dulási műszak alatt az ered-IGAZGATÓI ELISMERÉSBEN ÉS PÉNZJUTALOMBAN gyu ese e? vi - - ményeket tíznaponként érté-.. - , megértették, hogy az eletszrn-
. RÉSZESULO SZOLGALA TI HELYEK : vonal megtartásának, i lletve kelik. Fiatalok az élen 

B da ti I t - · . G" 
I 

Deb�•ni 1...,..,�at"-'-'-· Dt.b-
1 

további emelé6ének egyetlen A Gazdasági Vasutak pász- Az elsó negyedévi termelési 
döllő, Pásztó állomás, Torbágy recen Fatelep állomás. u �a , a JO .. ' g .. .. 

05
� 4-re vállalták, hogy a létszám-, gntóság területén - az ered-

u pes gazga osag. o- •�= ,._ .,_,,. 't' . bb azdaság bb tói üzemének dolgozói április 

I 

tanácskozásokon a pécsi igaz-
Villamos Vonalfelügye!óség. Pécsi Igazgatóság: Villány szalJJtás. Tobbek kozott celul bér- és anyagmegtakaríl;ásban mények mellett - sok szó 

a munka további megjavításá
nak érdekében. Nem szabták 
meg a kiváló dolgozói célfel
adatokat. Az igazgatóság kés
ve adta ki az újítási célfelada
tokat. Ennek következtében a 
dolgozók több helyen nem 
tudtak munkafelajánlást ten
ni. Az 1957. évi eredménveink 
szépek, de nem szabad, hogy 
ez elbizakodottá tegyen ben
nünket. Sok még a javítam va
ló. A tehervonatok átlagos ter
helését a lehetó legmagasabb
ra kell emelni. Fontos a mel
lékteljesítmények csökkentése. 
Javítani kell a fajlagos szén
fogyasztást. A legnagyobb ta
k:irékossággal kell elérnünk, 
hogy a fajlagos önköltségi mu
tatók elérjék az 1955. évi 
eredményeket. 

---�---------•------------- 10 százalékot érnek el. Ez kö- esett a hibák kijavításának 

Külföldi  kongresszusi  küldöttek 
a vas utasok között 

A szakszervezetek XIX. 
kongresszusára érkezett külföl
di szakszervezeti küldöttek el
látogattzk vasutas üzemekbe 
is. Március 5-én Lauu Saillant 
elvtárs, a Szakszervezeti Vi
lágszövetség fóti tkára, vala
mint Liu Csang-seng elvtárs, 
a Kínai Szakszervezeti SzöveL 
ség alelnöke a Dunakeszi Já
rómújav!tóban tettek egészna
pos látogatást. A műhelyek
ben elbeszélgettek a dolgozók
kal, aktívaülésen válaszoltak 
a hozzájuk intézett kérdések
re. Munkaidő után nagygyűlé
sen találkoztak az Uzem dol
gc,zóival, ahol Somogyi Miklós 
elvtársnak, a SZOT elnökének 
kongresszusi értékelése után 
szóltak az egybegyűltekhez. 

Március 6-án a Landler Jenö 
Járóműjavító dolgozói köré
ben megjelent V. I. Szergejev, 
a szovjet delegáció tagja, aki 
Kisházi Ödön elvtárs, munka
ügyi miniszter beszámolója 

Louis Salllant, a Szakszen·ezetl Viligsz8vctség f6tltkllra h Llu Csanr
seng az Osszkfnat Szakszervezeti Szövetség alelnöke a Dunakeszi 
.Jár6Ín1ijavlt6 dolgozói között, (Kovács Géza felv.) 
után szólt az üzem dolgozói- ket, s kérték, hogy adják át 
hoz. üdvözletüket hazájuk és az 

Mindkét üzemben lelkesen egész világ haladó dolgozói
fogadták a kedves vendége- nak. 

rülbelül 50-60 ezer forint módjáról. Számos javaslat, fel
megtakarítást jelent. A szállí- ajánl.ás született. Az értékelés 
1-ási tervet az első negyedév- azt mutatja, hogy a KISZ tag
ben 110 százalékra kívánják jai értették meg legjobban az 
teljesíteni. önköltségcsökkentés jelentő

A fiataloknál is nagyszerű 
versenyszellem tapasztalható. 
A tapolcai fütőház KISZ-tag
sága vállalta, hogy a 275-
510. számú mozdony hathavi 
vizsgálatát a tervezett nyolc 
nap helyett hét nap alatt be
fejezik és gondot fordítanak 
az anyagtakarékosságra is, 

ségét. Különösen a vontatási 
szolgálat fiataljai mutatnak jó 
példát: 1958-ra egymillió fo
rintos megtakarítást vállaltak. 

A pécsi fútőház fiataljai 
300 OOO, a dombóvári 300 OOO, a 
nagykanizsai 250 OOO, a kapos
vári 75 OOO, a bátaszéki fütő
ház fiataljai 75 OOO forint meg
takarítást vállaltak. 

A szolgálati vezetők. szak
szervezeti bizottságok egy ré
sze nem használta fel a ter
melési tanácskozásokat eléggé 

Várnai László 
Pécs 

A celldömölki fútőház KISZ
fiataljai megígérték, hogy a 

március 30-tól április 5-ig 
tartó felszabadulási műszak 
alatt 10 százalékot takaríta
nak meg a tüzelőanyagból, a 
javíbási költségeket 20 száza
lékkal csökkentik, és négy 
túlsúlyos vonatot továbbíta
nak. 

A szolno1ci járómújavítóban 

Ü lést tart a szakszervezet 
központi vezetősége 

is nagy a vet1senykedv. Külö- A szakszervezet központi vezetösége 1958. március 2J�n nösen a tűzikovácsok mutat-
nak jó példát. Az egyik 500 dé'előtt 9 órai kezdettel ülést tart. 
kg-os gőzpöröly szabályzókar- N a p i  r e  n d : 
ját egy vékony as,zonyka. 1. Feladataink a 9-z.ak.szervezetek XIX. kongresszu•a után. T?-nczos Antalné tartja a ke- l'liiadó: Szabó Antal elvtárs, a szakszervezet elnöke. zeben. Ez a látszatra gyenge 1 . - _,_ ·ac1 · - 1st - 1 u-fizikumú nő, nagyszerűen pa- 2. Survezcfi kerdes-,a. Elo o: Baa van e V,oq, a 
rancsol a - i;ok veszélyt ma- szerveusi 06Ztály veze&ője. 



2 MAGYAR VASUTAS 1958. MARCIUS 1'7. 

A vasút anyage l látásáról Landler Jenö emlékkiállítás 
A vasút anyag'l;Zükségletének 

kielégírese nehéz feladatot je
lent a népgazdaság egészének. 
Az ország anyagi, müszaki és 
pénzilgyi lehetóségei sokszor 
nefn tették lehetóvé a szükség
let.ek fede2.ését. 1955-tól jelen
tős javulás volt tapasztalhat.ó 
a vasút anyagellátásában. az 
ellenforradalom a2lOIYlban gátat 
vetett ennek az egészséges fej
lődésnek 

1957. év első felében, kevés
sel. az ellenforradalom után, a 
Szovjetunió és a baráti népek 
segítségével. a legfontosabb 
üzemanyagból, a szénból nem 
volt hiányunk. Mlnóségileg és 
mennyiségileg egyaránt úgy el 
volt látva a vasút, mint koráb
ban soha. Ez ki$sé elbizako
dottá tett, és voltak, akik úgy 
gondolták, hogy most már 
nem ke1l takarékoskodni a 
szénnel. Az ilyen felfogás ká
ros volt, és jelenleg - amikor 
bár mennyiségileg biztosított 
az ellátás, de a minóség sok 
kívánnivalót hagy maga után 
- különösen helytelen. 

nem teljesítik kötelezettségei- forditani az anyagok szaksze
ket, de őszintén szólva a KGM rú tárolására. A legnagyobb 
üzemeinél nagyobb a szállítá- takarékosság szükséges az 
si fegyelem, mint a MAV-náL imyagfelhasználásnál, óvni, vé-

Kormányzatunk mindent el- deni kell a szocialista tulaj
követ, hogy az adott körülmé- dont. Az anyagszerkezelési sza
nyek között csökkenthessük bály-ok és a fegyelem be nem 
nehézségeinket. Mi, vaswtasok tartása, a szükséges ellenőrzés. 
is sokat tehetünk azonban an- elmulasztása mind-mind olyan 
nak érdekében, hogy anyagi tényezők, amelyek közvetve 
gon�jaink csökkenjenek. ugyan, de mégis gátolják a 

Veget kell vetni, hogy egye- vasút teljesítőképességének fo
�lc indokolatlanul igényelnek 

I 
kozását, a vasutas dolgozók 

es feleslegesen tárolnak anya- életkörülményeinek további 
gokat. Nagyobb gondot kell javítását. 

Foganatja lett a cikknek 
„Őrködjünk jobban a nép 

vagyona felett" címmel feb
ruár elsején cikket írtam a 
lap"t>an. Kunszentmikló&-Tass 
állomás vezet,óje, Antal Andor 
elvtárs is olvasta, és ahogy 
mondia - ,;nem II legnagyobb 
örömére uolgált", Valóban 
nem kellemes, ha az ember hi
báiról olvas. Az állomás veze
tője azonban helyesnek talál-

ta a figyelmeztetést, és a dol
goz.ókkal hozzálátott a hibák 
kijavításához. A cikk alapján 
tárgyalásokat ke:ocltek a tejes
kocsit megrakó vállalattal a 
helyes rakodásról. Ugyanakkor 
az igazgatósá,g segítségét is 
kérték a közös probléma meg
oldásához. A siker egész biz
tosan nem marad eL 

Sziládi Sándor 
Szeged 

Landler Jenő halá1álnak 30, 
évfordulóján, február 25-én 
emlékünnepet tartottak a 
szakszervezet központjában. 
Az évforduló alkalmából 
ugyanott Landler emlékkiállí
tás nyilt, 

Az ünnepségen megjelent 
Csanádi György elvtárs, a 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter első helyettese, a párt 
és a szakszervezet képviselői, 
valamint Landler Jenő élő 
harcootársai. 

A megnyitón Szabó Antal 
elvtárs, a szakszervezet elnö
ke mondott beszédet, Méltatta 
Landler Jenó elévülhetetlen 
érdemeit, azt a következetes 
harcot, amelyet a vasutasok 
jobb létéért vívott. 

A megjelentek megtekintet
ték. az emlékki411ítáBt, mely
nek anyagát a szakszervezet 
és a Vasút Tudományas Ku
tató Intézet gyűjtötte össze. 

Népünk nagyszerű munka
lendülete egy sor nehézségen\• 
már át.segített és több anyag
ból, mint például petróleum-
b6l, gázolajból, motorbenzin- S•u"n1·0·· n meg a 11 t d ,  ból, faszénból, üzemi tűzifából .a. % e en fflOn 8$ 

A kiállítás képekben, cik
kekben, dokumentumokban 
mutatja Landler elvtárs éle
tének, munkásságának egy
egy mozzanatát. Látható a 
nagykanizsai gimnáziumban 
szerzett, megkopott érettségi 
bizonyítványa, a doktori ok
levele. Az egyik tablón a Vas
utasok Lapja sorakozik. 1906. 
július 21-í száma adja hírül, 
hogy átvette a la,p szerkeszté
sét és többek köz.ött ezt írja 
az olvasó'k!hoz: ,,Programot nem 
adok, a lap beszélni fog. 
Egyetlen betúje, egyetlen ua,. 

va nem lesz, mely ne a va&
utasok érdekeit szolgá?ja." 

ellátásunk kielégítő, A mezőgazdaság fejlődésével 
tpítóan-yagokb6l ellátásunk növekszik a terméshozam, 

általában megfelelő. Problé- emelkedik az elszállítandó áru
mát okoz azonban a húzott menny1seg. Az elmúlt oszi 
síküveg beszerzése. Nehézsé- forgalomban csak nagy erőfe
geink csökkennének e téren is, szítéssel tudtuk feladatainkat 
ha az utaz.óközönség jobban teljesíteni. Előfordult, hogy a 
Vigyázna a kocsiablakokra, s a normál vasúton feladott ré
jegyvizsgálók is nagyobb gon- paszelet és egyéb küldemények 
dot fordítanának erre. fuvarozását korlátoznunk kel-

Hengerelt és húzott vas- és 
lett, mert a bodrogközi kes

rteélanya,gok beszerzési lehető- kenynyomközű kocsipark elég
sége évek óta korlátozott. Az telennek bizonyult. 
ipar hiányosan teljesiti a kü- A bodrogközi vasúton az 
l,önféle rúd- és idomacél, le- Arudíjszabási Kilométermutató 
mez, cső stb. megr.endelésein- IV. rész szerint a tengelynyo
ket. A mennyiségi lemaradás más 5,5 tonna. Az állomások 
mellett a kisebb méret.ek hiá- ezt vették figyelembe. Viszont 
nya, a kazánlemez-hajlítás hu- a keskenynyomközű vonalra ki
zavonája a MA V AG részéről, adott végrehajtási utasításban 
és egyéb tényezők gátolják a a pályafenntartás csak 3,6 ton
járóműjavítási munkák folya- na tenge!ynyomást engedélyez. 
matos�gát_ 1957. végén már 

l 

E:-1ne)c alapján a foqta)ml f�
ezekból az anyagokból is töb- nokseg rendeletére az all

. 
oma

bet kaptunk. Ha az idén az sok nem a kilométermutató IV. 
ipar 1eszállitja a jóváhagyttt részében engedélyezett 5,5 ton
ten-imkben szerepló mennyi- na, hanem .a. végrehajtási uta
séget, akkor nem lesz fenn- · sításban engedélyezett 3,6 ton
akadás. őntvényellátáwnk na tengelynyomásig engedik a 
megfelelő. Nehézséget okoz vi- kocsikat megrakni. Tudomá
szont, hogy az �zaki és a sunk szerint a vonalon közle
Landler Járóműjavítók nem kedő mozdonyok tengelynyo-
tudják a követelményeknek mása hat tonna, a pályafenn
megfel.elő mértékben biztos.í- tartás mégis ragaszkodik a 
tani az öntőminta-javítást. tenge!ynyomásnak 3,6 tonnára 

A tervezett faanyagokat való csökkentéséhez. 
megkapjuk, de ez igen szűkös. Ezt a kettőséget a népgazda
J óváhagyott tervszám.aink ala.- ság érdekeit figyelembevéve, 
csonyak, a Minisztertanács úgy kell megváltoztatni, hogy 
ugyanis a lehetőségeket fi.gye- a pálya rendbehozásával, vagy 
lembe véve nem tud részünk- esetleg a sebesség csökkenté
re többet biztosítani. A legna- sével biztosítsuk az 5,5 tonna 
gyobb fokú takarékosságra tengelynyomást. 
van. s�ü�g! . _ _ A bodrogközi keskenynyom-

Jaromu-alkatreszek kozul távú vasútra az elmúlt hóna-

az öttonnás kocsikat sem tud
juk teljes raksú!yig kihasznál
ni. 

Igazgatóságunk kereskedel
mi szolgálata tudja, hogy a 
bodrogközi szállítások idejében 
való elvégzése fontos népgaz
dasági érdek és ezért hívom 
fel a figyelmet arra, hogy te
gyék meg az illetékesek a szük
séges intézkedéseket. 

Ba.kó János 
Miskolc Igazgatóság 

VÁLASZT VÁRUNK 

A mii,kolci gépállomás ud
varán több mint két éve he
ver egy gyalúgép_ 

Ki felelés azért, hogy a gép 
kihaszn-á�atlanul - kltéve az 
időjárás viszontagságainak -
rozsdásodik? 

Ha nem lehet itt használni, 
miért nem viszik oda, ahol 
szükség lenne rá, ha pedig 
végleg használhatatlan, akkor 
az ócskavas-telepre. 

Láthatjuk személyes hasz
nálati tárgyait. Megismerjük, 
mint munk>ásvezért. aki 1919-
ben a Petőfi-szobornál beszél 
a néphez, az ügyvédet, aki 
gyújtó szavakkal védelmezi a 
bíróság elé állltott vasutaso
kat. 

Fényképek, dokumentumok 
állítanak emléket a dicsósé
ges Tanácsköztársaság egyik 
szervezójének, bátor harcosá
nak, a prolet-á1rdiktatúra bel
ügyi, vasútügyi, hajózási. nép
biztosának, a kiváló hadveze
tó.nek. A kiállítás anyagán 
keresztül némi képet nyerünk 
az emigrációban !.öltött évei. 
r<Sl, a nemzt>tkQZi proletariá
tus mélységes gyászárol, ami
kor örökre lehúnyta a sze-

Az ilnnepségen rhztvett b&reost4rsak a látogatók kllnyvébe teu be
Jegyzéselkkel Is adózni kfvAntak barcostársuknak, vezérilknek. 

(KovAcs Gél.a felv.) 

mét. Fény,kép mutatja azt az ifjú nemzedék fogadalmát: 
emléktáblát, amely a Kreml Követni fogjuk a nagy harcos 
falában elhelyezett hamvait példáját! 
jelzi. Helyes lenne, ha az elnök-

A kiállítás emlékkönyvében ség lehetővé tenné, hogy a ki
állítást az ország távolabbi vt

öreg harcostámak re5Zketó dékein lakó vasutasok is meg-
kézírása mellett ott látjuk az tekintsék, 

------ • • • ------

Hány forint 
a s:takszervezeti tagsági díj ? 

Nemegyszer hallunk olyan a.melyet a kereset arányában 
kijelentéseket, hogy „a mi I-XU. tagdíjosztály szerint fi. 
szakszervezeti bizottságunk- zetnek a dolgozók. 1956. ja• 
mii magasabb II tag&ági díj, nuár 1-tól a másfél százalék 
mint másútt'', vagy „mi aem helyett kb. a kereset 1 száza. 
vagyunk hajlandók többet fi- léka (a tagdíj-táblázatot 1958. 
zetni, mint mások''i A váci for- január 1-i számunkban. közöl• 
galmí dolgozók: legutóbbi tag- · tükJ. Ahol és aki nem a táb
gyűlésén támadták az SZB- lázatnak megfelelően fizeti a 
elnököt, hogy „az SZB tagjai- tagdíjat, az nem helyesen fi-
nak megkérdezése nélkül ön- zet, tehát nem tesz eleget a 

• hatalmtí.1.ag szabta. TMQ a tag• szakszervezeti tagsággal Já.tó 
KARIKATURA HELYETT díjakat, ami ma(IC1S4bb, mint legelemibb kötelezettségének 

. .. 
például a váci fűtőházflál vagy sem. 

A múlt s:zámunlcban közolt ítélhác'l Je1.z(5meghaladások. A a Nyugati-pályaudvaron". A szaks ti b' ttsá 
e�ik karil-'..aturaval kapcsolatban sértödöttség Jogos, a humor Hogyan is áll a helyzet" A . , . z

er::
eze 

1� . g 
több fütc'lház rnozdonyvezetc'lltc'll kissé bántó puritánsá.gú volt. Szaktaná ln„ksé é ek h tá- féleven:kent kotel.es felulVlZS-
IJ�takozá�- érkezett szerkesztO- Reméljük azonban, hogy cé- j  roza aJ: � 0 g n 

a gálni és a szakszervezeti 
ségünlohoz. Mi a rajzot figyel- lunkat ha lds mellé!ogással is ta PJ 

k„ be ,_,_, h 11 • 
meztetőü! szántuk, mel't még ma de elérjük: megszűnnek a jelző� minden alapszerve-zrinél zaksze

onyv ""'-'-·:u, ogy az i e�o 

is elóforo.ulrtal< eléggé el nem meg'b.aladáscJik,. egyforma összegű a iagdij s rve2le't1 tagnak. melyik 
' osztálynak megfeleloen kell 

fizetnie a tagdíjat, ami min
den szakszervezeti tagnál egy
forma, bárhol dolgozzon is az, 
mert 

-------�-------

VASUTAS B ÉKENAGYGYU LÉS KÁLBAN nagy a hiány kerékabroncsból, pokban 1 1  db 15 tonnás kocsi 
gózhengerből, légfékalkatrész- érkezett, tudomásom szerint 
b51, kenó- és lövettyűalkatré- újabb 15 tonnás kocsik beállí
�-zekbö�. Ezekből sem � KGM tása várható. Ez jó, de 3,6 ton
uzeme1, sem a MAV-uzemek na tengelynyomás mellett még 

Március 10-én a kál-ká,pol- lásig megtelt termekben. A 
I 

de tettekben is a béke harlse
nai vasutasok kezdeményezé- párt, a szakszervezet, a tanács, rege ez a sok megpróbáltatást 
sére vasutas békenagygyúlést a honvédség, a Hazafias Nép- megért, de sok mwikasikerrel 

- - - � - --- - - - ----- tartottak a Heves megyei Kál front a katolikus egyház kép- is dicsekedhető vasutas gárda. 

G d lk d• k k k k k 
község művelődési otthonában. viselőinek jelenlétében Turnai � részve".ő vasutasok egyön

az á O JUn ta aré osan a ocsipar kal ! A nagygyűlésen, amelyet a IA.jos elvtárs, a miskolci igaz- tetu . véleme�ye a� volt, hogy 

a fizetés alapját a bruitó 
keff.'lei nagysága és nem a 

szolgálati hely képezi. 
(Itt jegyezzük meg, hof111 

a.zok, a.kik nem a megállapí• 
tott tagdíjat fizetik, szaks:zer• 
vezeti kedvezményes üdülés
ben nem mihetnek részt. Ezt 

a határozatot - helytelenül -
a legtöbb helyen nem veszik 
figyelembe a.z üdülésre java• 
soltaknál.) 

Dombóvár állomás dolgozói 
látva az ország gyenge kocsi
parkját elhatárazták, hogy 
mozgalmat indítanak, melypek 
célja a kocsipark lehetó leg
gazdaságosabb kihasználása. 

A kocs.ikiállitásnál figyelem
be vesszük a vonal tengely
nyomását. Nem szabad előfor
dulni annak, hogy ha csak 15 
tonnát lehet a kocsiba rakni -
vagy még ennél is kevesebb 

helybeli általános iskola és +A,aH tój �ft-'ftt orsza.gosan induljon harc a 
árunak kérnek kocsit - 20-26 gimnázium ének- és zenekara ga� ".:eze e ....,._,.,., t ��- béke védelmében, A káli nagy
tonnást állitsunk ki. Terrné- tett még nívósabbá, mintegy si!<eru előadást a béke kerde- gyűlést a vasutas bélkemlYLga

szetesen kivételt képez a nagy- ezer ember vett részt. Ott vol- C>eről lom nagyarányú kifejle5ztésé-
terjedel.mű áru. tak a környező vonalszaka- Ünnep volt ez a környék nek kezdetéül 67.ánták. 

Ugy gondoljuk, ha minden szok vasutas dolgozói szakszol- vasutasainak. Ahogy az ün- A nagygyűlés végeztével a 
szolgálati helyen gazdaságosan / gáJati ágra való tekintet nél-

1 
neplőbe öltöz.ött dolgozók mo- részvevők élénk hely�léssel 

használják ki a kocsikat, ak- kül. A község lakói közül is solygós tekintetéből ki lehetett fogadták el az alábbi határo
kor nagy segítséget nyújtunk sokan ott szorongtak a :zisiúfo- olvasni, nemcsak szavakban, zatot. 
a hároméves terv megvalósí-
tásához. 

Bódogh Mihály 
SZB-elnök, Dombóvár 

csokat takarítani/ Mi tl'!IÖltYÖTködnt ak4ronk 
gyermekeinkben, alkotó, békés jövőnkben, s 
nem sírokat ásni! 

Kik.öszörüljiik a csorbat 

PAPÍRGYŰJTŐ HETEK 
MÁRCIUS 17 - A.PRILIS 30 

Mi, �s dol{/ozók 1958. marcius 10-i 
káli békenagygyüiésünkön kijeJe-nt;iük, hogy 
minden erán,kkel támogatjuk pártun/k és kor
mányunk célkitűzéseit, melyet a termelés fo
kozásáért, népünk jobb életéért, a szocialista 
építésért, a békéért tesz. 

Állást foglalunk a moszkvai békekiáltvánv 
mellett. Az elkövetkezendő időben felada
tunkká tesszük minden/kivel megértetni, hogy 
„a háb'orú nem elkerülhetetlen, a háborút 
meg lehet aka,dályozni, a békét meg lehet vé
deni és tartóssá lehet tenni!" Felhívjuk a 

va.stí.t minden becsületes dolgozóját, hogy a 

moszkvai békekiáltvány szellemében harcol
junk· minden eszközzel. minden erőnket lat
bavetve az atom- és hiilrogénfegyver kísérle
tek haladéktalan beszüntetéséért, e fegyverek 

gyártásának a legrövidebb időn belüli feltét
len betiltásáért! 

A békeharc nagy ügyének va;lóraválásához 
felszólítjuk megyénk, orszá.gufllk valamennyi 
hazáját, népét =retó oo.suros dolgozóját 
államvpolgárát. hogy szoci.a.lista hazánk építé: 
sében, a munka becsületes végzésével, pár
tunk, k!crrnánvunk tránti hil&égével erós!ts,e a 

Legutóbbi lapunkban meg
írtiµc, hogy egy 21 tagú va
gonf osztogató banda felett 
mondott ítéletet a debreceni 
járásbíróság. Azóta több levél 
érkezett szerkeszt.őségünkhöz, 
amelyekben súlyosan el.ítélik 
a vasúti szarkák garázdálko• 
dását. 

Má1·cius 17-április 30 között 
országszerte megrendezik a 
papírg31újtő heteket. A cél: 
összegyűjteni a hivatalok, ház
tartások felesleges papirhulla� 
dékát. Hazánkban az újságok, 
folyóiratok kiolvasott száma, 
ahelyett, hogy ismét zúzdába 
kerülne, legtöbbször az elége
tés sorsára jut. Pedig igazán 
nem mondhatjuk, hogy papír
ban bóvelkedünk. Ha figye
lembe vesszük. hogy a papír
ellátásunk jó részét külföldről 
kell fedeznünk, láthatjuk, azért 
hogy kulturális szükségletein
ket a könyv, az újság és a hír
.lapok terén is kielégíthessük 
más, fontos behozatali cikkek
re fordítható összegeket vo
nunk el a népgazdaságtól. 

Hogy papírellátásunkat ja-

víthassuk, felesleges deviza
kiadástól mentesítsük a nép
gazdaságot, ezekben a hetek
ben, de ezt követ6en állan
dóan a már nem használt pa
pírost adjuk át a gyűjtőhe
l11eknek. A kiselejtezett nyom
tatványok, a háztartásban fel
lelhető papírmennyiség újbóli 

I feldolgozásával segítsük még 
több könyv, újság, folyóirat · 
kiadásának lehetőségét. j 

A szaksze�vezeti bizottságok, 
bizalmiak hívják fel a dolgo
zók fi.yyelmét a papírtakaré
kosság jelentőségére, arra, 
hogy azonkívül, hogy a gyűj
tőhel31eknek átadott papírért 
pénzt kapunk. hazánk papír
eUátásán és devi:r.ahel11zetén is 
javítunk. 

Mi, vasutas dolgozók meg vagyu11!k győ
ződve arról, hogy „a ha:l�sért harcoló em
beriség ragyogó és lroldog jövője á.rl előttünk?' 
Erőt, fáradságot nem kímélve legyünk kato-
1tái ennek a sze-n,t ügynek, melyet a 11ilág jó
akaratú embereivel vállvetve vívunk a világ 
békéjéért. Teremtő munkánkon, napi életün
kön, a népvagyon féltő őrizése me!!€tt ural
kodjék népünk béké� élni-, alkotni akarása. 

Mi élni a!karunk, nem lassú halállal éftel
metlenül elp,usztulni! Mi alkotni, tfulgozni, 
országot építeni akarunk, nem romokat, ron-

népek, a testvérnemzetek harcát 11 �.áború Deb-recen állomás szakszer. 
ellen, az európai atommente& övezetért, a vezeti taggyűlésén mély tel.há
nagyhatalmalé képviselőinek, csúcsértekez!e- borodással beszéltek azokról, 
téért, a leszerelésért, az emberiség életéért akik odáig süllyedtek, hogy a 
civilizációjáért, a világbéke megteremté.éért'. közöshöz nyúltak. Legfonto-

Felhívással fordulunk megyénk. országunk sabb feladatnak a munkafe

valamennyi vasutas dolgozójához: <tlakítsunk !:'Jelem megszilárdítását te
vasutas békebizottságokat, legyünk aktív te- kintik, A felszólalók el.mondot
vőleges részvevői IU!Zá.nk, a viláa ;óaka�atú ták: akad könnyelmű dolgo, 
emberei békeharcáno.k. zó, aki először „csak" külön-

böző szolgálati mulasztásokat 
Vasutas Dolgozók! Ká.l és környéke dcl{Je>- követ el és később lesüllyed a 

zói! Mtozduljunk meg, cselekedjünk, ttita.koz- tolvajlásig. 11lppen ezért a tag· zunkt gyűlés részvevói követelték: Még nem késo! Ha öss,zefogunk, le tudjuk szigorúan büntessék meg azofognt az atomháborús gyú.jtog<itók kezét. Meg kat, akik II munkafegyelmel tudjuk őrizni a világ békéjét. Be tudj-wk tői- lazítják, vagy a társadalmi tu• teni magasztos feladatunkat, gyermekeink ne- lajdon ellen vétenek. ve1ését. jobb, boldogal>b életünk biztosítását! 
Mentsük meg Dzsamila Buhired algériai � állomás szervezett do).go• 

szabadságharcos leány életét' 
zói fo�adalmat tettek, hogy Jf 

. · 

1 
munkával, a munka!egyeleM 

��két a_karun,k! Vesszenek a.z atomháborl13 megszilárdításával köszörüli� 
gyu1_t0fjatók! . . ki a vasutasok becsületén ej' 

Beket a világnak! tett csorbát. 



tMs. MARCms 1,. MAGYAR VASUTAS s 

Dolgozóink észrevételeit, megjegyzéseit Í 
el juttattuk a kongresszushoz

ten 
a �e·g óhai'tott pályaorvOSJ fl  

A Tanácsköztársaság 
évfordulóján 

A EZakszervezetek XIX. 
I 

s7.élni nem más, mint dema-
1 

ba azonban, hogy ilyenkor • 
kongresszusát megelőzó idő- gógia. nem gondolnak a vasutasokra. rendszer újbóli felállítása. 
ben tartott szakszervezeti tag- A szakszervezeti funkcloná- Számos olyan szolgálati he
gyúléseken, a szakszervemt rlusok megbecsüléséről szólva lyünk van, ahol a főnökön kí-
1!:özpont.}ához küldött levelek- elmondotta, hogy ezzel kapcso-

1 
vül jóformán minden dolgozó 

ben, a szervezett vasutas dol· latban nincs szükség új ren- távol lakik. Nemegyszer száz 
gozók kifejezésre • juttatták deletekre. vannak megfelelő kilométerről járnak dolgo

észrevételelket, kérésüket az- r�_del�elnk, törvényeink. z�in� munkahelyükre. A . ta
zal céllal hogy a vasutas Szukségesnek látjuk azonban, n;;cs1 szervek sokszor lúvat

'ltüuföttek �j.anak ennek han- hogy a kongressz?-' ?' szak- �o';Il�k arra, �og� a vasútnak 

A nyugdíjakról 

1919. március 21. Ezen 11 11apon s:ruletett mea a oilácl 
második prol,etárh.o.taffll4, 11 MQ,{71/ar Taná.c&köztárm.sáa. Aa 
ebő vi�háborúban agyonkfoaM mam,ar munk&osztá.111 • 
h.o.tal.orn birtokosa lett. A magyar proletárlátus 1wDette e16o 
ször orosz testtJéref.t 11 sz:abcidság, a felemelkedú, 11 ldu4"'4 
mányoláatól mente, táraadalom megteremtéae felé wzet6 
úton. 

t ko gr szervezeti funkc1onáriusokra onallo lakásép1tés1 kerete van, go a n„ ess-zuson. vonatkozó törvények betartá- ezért nem adnak lakást. Ez 

Befejezésül a nyugdíjas
problémáról szólt. Ha valahol 
égetó ez a kérdés - mondotta 
-, akkor a vasúton az. A 
probléma kétoldalú: egyrészt a 
csökkent munkaképességúeket 
érinti. akik a nyugdíjkorhatár 
elérése elótt alacsonyabb mun
kakörbe kerülnek és nyugdíju
kat a kisE"bb kereset után 
kapják, másrészt a hosszú 
s7olgá1atl idővel rendelkezó 

A Tanácsköztársa.ság csak r/Jvid négy éa fii h6naJ)lg cll4 
lott fenn, de ez clatt a 133 nap alatt is bebtzon#itotta a pro,, 
letáriátus, hogy tud orazágot vezetni. megmutatta mire ké-i 
pes 11 llci.zsákmán110!á.s béklyóitól meg324badult nép. A tlG8tU 
- éppúgy mint a bányák. 1711ár<llk é11 bankdk - a nép tUA 
lajdonába kerillt. A 'l)@Úi élén Vasútt Direktórium állt. 
mely nagyarányú vasútépítéai progra'TIWt dolgo.2,ott Id. S 
még abban az időben, amikor hazánk határát szinte mm. 
den oldalról veszély fenyegette, hozzákezdtek 11 G11ór-bruckf, 
11 Cegléd-szegedi, és 112 Adon11-Pusztaszabolc&-m,é� 
fóvon.a.lak má.sodtk vágányá-nak ey!té&éhez. 

Az idő rövidsége miatt egy sát és betartatását határoza- így volt, ma azonban már a 
Yasutas küldött - Kincz!i Jó- tában i;zögezze le. vasút nem épít kolóniákat te
zsef elvtárs, a pécsi területi Ahhoz hogy növekvő fel- hát a tanácsok á!láspo°ntja 
bizottság elnöke - kapott adatain�ak eleget tudjunk nem helyes. Kérjük e kérdés 
sz�t -� kongr�n, s. v�lt tenni, elengedhetetlenül 6Zilk- megoldásához a segítséget. 
mód�aban d?lgozomk ké_rését, séges a tervszerű munka a 
meg3egyzése1t _tolmácsolni. vasút és a szállíttató felek ré-

dolgozókat. 

A felszólalast kivonatosan széről egyaránt A keresztfu-
közöljük. varozás, a hajtúfuvarozás, ko

Hogy ez mennyire fontos, 
azt akkor látjuk, ha például 
az utazószemélyzet helyzetét 
ismerjük. Az utazószemélyzet 
nagyon leterhelt, nem ritka a 
300-400 órás tengelyen töl
tött havi munkaidő. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy szolgálat
ba, illetve hazautazással is el
telik 7--8 óra, ami havonta 
150-200 órát is kitesz, akkor 
tudjuk lemérni igazán a nagy
fokú igénybevételt. Ezeknél a 
dolgozóknál művelődésről, szó
rakozásról szinte szó sem le
het, mert a pföenöidejük is 
kevés. Ezzel feltétlenül fog
lalko:mi kell és a népgazdaság 
teherbíróképes,ségének meg
felelően. amikor erre lehetöség 
nyílik. megoldást kell keresni. 

Vasutasaink a jelenlegi 
nyugdíjtörvényt maszek nyug
díjnak hívják. Ha egy volt 
tőkés 1945 után munkát vál
lalt, ma ugyanolyan elbírálás
sal megy nyugdíjba, mint az, 
aki 30-35 évet ledolgozott és 

A Tanácsk.öztársa.ság fentlállásá.t egv aor M4tlner! 
szociális intézkedés jelzi. Azontl4l megva lós{tották 11 mun-< 
Moosztáiu évtiz>edea követelését, a n'l,'IO!córáa munka-napot., 
112 egye-n,ló mu11Jkáért, eot1enló bért. A dol{looók életszínvona,,, 
lának emelése érdekében 300/o-OIJ béremelést hajtottak vég,< 
re. A k.öza.lkalmazottak között el&ónek a V411Utasok ffze� 
sét rendezték. 

A vasutas helytállásröl 

A szervezett vasutas dolgo
zók üdvözletének tolmácsolá
sa után kifejtette azt a véle
ményét, hogy a beszámoló és a 
hozzászólások a szakszerveze
ti munka továbbvitelének 
alspját fogják képezni. He
lyeselte Marosán elvtársnak 
azt a megállapítását, hogy a 
kcmmunisták szakszervezet
ben végzett munkája egyen
rangú minden egyéb munkate
rületen végzett pártmunkával. 
Majd így folytatta: - A fel
&zabadulás óta népgazdasá
gunk minden ága soha nem 
remélt fejlődésen ment ke
resztül. Ezt sajnos, nem min
denütt látják be. Mi vasuta
sok is általában negatívan 
foglalkozunk a vasút fejlődé
sével. Tény az, hogy a szállí
tási Igények sokszor i;zinte 
megoldhatatlannak látszó fel
adatok elé állították a vasuta
sokat, hiszen az 1938-as telje
sítményekhez képest az áru
szállítás csaknem négyszeresé
re emelkedett. Ezzel nem áll 
arányban a vasút korszerűsí
tése. Különösen a vontató és 
vontatott járművek állapota 
és az anyagellátás terén szük
séges a sürgós segítség, mert 
a teljesítmények fokozása je
len körülmények között csak 
dolgozóink fokozott Igénybe
vételével lehetséges. 

Emellett két6égtelen, hogy a 
magyar vasút több mint száz
éves történelme folyamán nem 
történt annyi a vasút és a 
vasutasok érdekében, mint a 
legutóbbi években. Egyrészt 
gépek és berendezések, más
részt a vasutasok szociális, 
kulturális, munkavédelmi és a 
dolgozókat közvetlenül érintő 
egyéb területen. Sokat kapott 
a vasút, ookat kaptak a vas
utaso!I. is, de el kell ismerni, 
hogy sokat is dolgoznak -
mondotta. 

Bizonyítja ezt az is, hogy az 
ellenforradalom kártevései el
lenére a vasút 1957-ben is ma
radék nélkül teljesítette fel
adatát. Kevesebb a vonatok 
késése, kevesebb a fűtetlen és 
k,ivilágítatlan személykocsi. S 
hogy ez így van, elsősorban a 
vasutasok túlnyomó több6ége 
helyes hozzáállásának köszön
hető, annak ellenére. hogy 
még e téren is akad tenniva
lónk. 

A munkaversenyról szólva 
elmondotta, hogy a szakszer
vezet ebben elmaradt a dolgo
zók kezdeményezése mögött. 
Hogy a dolgozóinkban megvan 
a versenyzési kedv, mi sem 
bizonyitja jobban, mint az, 
hogy 1957-ben közel száz üze
münk teljesítette túl az él
üzernszintet. Feladatunk a dol
gozók kezdeményezésének fel
karolása, a jól bevált verseny
formák szélesítése, az elbü
rokratizálás, az l!lsekélyesítés 
kiküszöbölése, • 

emcsak rajtunk múlik 

A vasúton is gátló tényezóje 
a jobb munkának a munka
fegyelem lazasága. Nem kis
részt ennek tudható be a bal
esetek számának növekedése, 
a dézsmálások elazaporodása, 
a népgazdasági javak hanyag, 
íelületes kezelése. Ezek ellen 
szakszervezetünk latbavetl tel
jes erejét, segíti mindazo
kat, akik megszüntetése érde
kében cselekedni kívánnak. 
Ezt mi a dolgozók legközvet
lenebb érdekének tartjuk 
a:.ért, mert amiit ilyenekből 
milliós károk származnak az 
életszínvonal emeléséröl be-

rábban igényelt kocsik érke
zés utáni lemondása nem en
gedhető meg, hiszen kocsipar
kunk a szállítási lgények,hez 
mérten kevés. Az ilyen tény
kedés felesleges kiadást és 
más árucikkek késedelmes 
szállítását vonhatja maga után. 
Az ilyen állapotokon csak ak
kor tudunk segíteni, ha az 
Ipari szakszervezetek meggyő
ző, felvilág06itó munkával, az 
eddiginél sokkal jobban segí
tik a vasutasok munkáját. Ez 
nemcsak"vasútl, hanem nép
gazdasági érdek is. 

A lakáshelyzetról 

A szakszervezetek nemzet
közi tevékenységének ismerte
tése után a vasutasokat leg
jobban foglalkoztató szociális 
problémákról beszélt Kinczli 
elvtárs. Igaz, hogy általán06 
országos ügy a lakáskérdés, de 
talán seholsem olyan égető, 
mint a vasúton. Amikor új, 
nagy szocialista létei;ltménye
ket építenek, mlnt például 
Sztá.linváros, Berenu. Tisza
paNwnya stb., ahhoz helye
sen lakásokat is építenek. Hl-

a munkában öregedett meg. i:: 
E kérdés, mint a beszámoló ► 
is mondotta, nem tűr halasz-

[ tást. Meg kell oldani még 
társadalmi összefogás útján is, 
legalább addig ilyen módon, 

1 amíg a népgazdaság teherbíró
képessége arra más lehetii6é
get nem ad. Az elmúlt évben 
már voltak ilyen javaslatok, s E 
ezzel dolgozóink legnagyobb ► 
része egyetértett. l!:ppen ezért � 
javasoljuk, hogy a Szaktanács E 
a kérdést túzze napirendre, a ► 

A fenti probléma Is hozzá- kivitelezésre dolgozzon ki ja- ►

1 

járul ahhoz, hogy a vasúton vaslatot és terjessze azt a kor
magas a betegszázalék. Mint mányzat elé. 
vasútegészségügyi problémát Ugy gondolom - mondta 
meg �ell. említeni. hogy _a be-

, 
befejezé.sül -, hogy ez a :: 

tegszazalékot nagymértekben kongresszus jelentóségében ► 
emeli az a munkából kieső 2- túlnő az eddigieken, mert E 
3 nap is, amlg a dolgozók az hangjában, a kérdések őszinte !:: 
ellenőrző arv06hoz eljutnak. 

! 
felvetésében és megvitatásá- f 

Mivel az SZTK-orvosnak ban a korábbiakhoz képest :: 
nincs joga vasutast betegállo- hatalmas fejlődést mutat. Biz- e 
mányba venni. _dolgozóink tosak vagyunk abban, hogy 
n�megyszer 100 kJlométerról 

I ezen az úton, pártunk vezeté-E 
jarnak az ellenóno orvoshoz. sével minden problémánkat :: 
Gyökeresen javítana a helyze- előbb-utóbb megoldjuk. 

l 

Amikor megindult «z imperialtm támadáa 11 fiatal prole-o 
tárhata!om ellen, 11 „MO{l11(1,r Vasutas" című újság meg
rázó szaooJokal; hívta harcba a va.,út munkásait. ,.Ve&Zélll" 
ben a haza! A mi hazánk . . •  a mi tápláló l>�ágot 1146 
édesanyánk, G proletárhaza most néz lkí1ldknok elébe • •• 
Fegyverbe tehát vasutasok! Minden épkézlább ember, mt"" 
den öntudatos szocialista, mindenki akiben '!)(ln nív, akiben 
él a meggyőződés, akiben van férfibeCS'IUet és vágy II bol◄ 
dogság után, ki 11 frontra". 

.e, a va.sut&ok nem �slekecttek claltuorba állnt. 36 qyit.. 
r!munl.á.s z&zlóaljból 6 zá!lzlóali oosúti proletárokbóZ aloo 
kult és két má$ikba11o szintén naot1 .számban vettek rén VCl4 
uta.sdk. 

Hogyan harcoltak 11 va.,utawk? Hadd szóljon err6Z a „ Vék 
rös Ujsá.g'' ctloke, mel1,1et a dicB&égea északi hadjárat eQ'llit 
dön.tó cs«tájárol, Miskolc visazafoglalá3áról ft-: .,A tdma,., 
dást La.ndler elvtára pa,ranc.m.oksága alatt álló harmadit 
ha.dtest lelkes és n� fegye'/nn,ezett!légú. proletár ka.t04 
nái vezették. A legel.&.S VOT11Jlban az J/;sza.ki Fómúhel11 proloe• 
tárjaiva.l, ott voltak mellettük II MAV gépflllÓ.ria.k, 11 Gan, 
é1 lstvánteUGieik. 0 La.ndler elvtárs többek között f,gf/ emk!
lkezik meg a, csatáról: ,,Nem hagyhatom .szó nélkilJ 11 dió,s.c 
győri ú mislloolci mu11,káaaágot, különösen a muloold va• 
uta., ,kaf., akik akkor, amUcor oe1zél1,1 volt. egyetlen hí"6 
uóra !lzinte pUlanatok alatt fegyvert ra,gadtak és oda,,, 
álltak a lkilzd5k 1orába." 

Ömlött a magyar proletár Juulserea tiére o huá.ért, dJ!. 
a m11111111r urak nem a hazát nézték, hanem elveaztett t,a,, 
gyo-nuktit ú rázúdítottá!k = imperialista hordákat a 1'érl61 
ázatt magyar földre. 

Néhány szó 

szociális 
a Dé/i-pa/yaudvar 
létesítményeiről 

1 
i 

A Tanácsköztár.!434g ?.e1,ettae uM,i a hmtht1ú tl.uff 
külön.ít>mény<!lk tok oosu.ta.! haz4lii cn,ilkoltak le kihallgo.4 
tda és bírósági ítélet M!Jd1.!, de nem tudták kiölni « ni1)0 
ból a szabad.rdg utáni "Démlat, 11meZ11et 1945-ben 11 'JZIO'D}ft 
hadsereg hozott ez 11:támun.kM. 

39 év után ke(llJelettel adózu� a:z elaó ffl4471/4f' � 
!'.etárdiktatúra mártírjai el6tt. Bü.&zkén valljuk ffl49Unkal 
a 19-e& Ta1UÚl.l!köztérsa.ság h& "DGISUtMtli utódjá114k. Az utóbbi idóben a Déli-pá

lyaudva.ron aligha esik vala
miról több szó, mint a közelgő 
nagy forgalomról, amelynek: 
során annyi vonat indul a Dé
liből hétközna.pdkon is, mint 
az elmúlt években vasárnap. 

raktárul, múhelyül (s a mú· 
hely egy'ben étkezőül mosdó
u:l is) szolgál például a fékla
katosoknak, hogy úgymond
juk, nagyon rontja az utcaké
pet. Egyébként nem ritka Itt 
az olyan műhely, amely mosdó, 
ebédlő, öltöző is egyaránt. 

eUenére van olyan Iroda, aho- t 
vá kályhát is be kellett álll- �  
tani. �••.i.uuu• .. •••••••• .. +♦♦♦♦♦♦♦♦♦++++• ................. ,,,, ........ u...,. 

Nagyobb forgalom, jobb és 
több munkát, nagyobb erőfe
szítést követel. A pályaépítők 
már hosszú ideje szorgoskod
nak az állomásbóvítésen, a 
dolgozók szociális ellátottsá
gának feltétlenül szüksége& 
javításáért azonban vajmi ke
vés történik. 

Dolgozók, vezetók ismerik 
népgazdaságunk nehéziségei t, 
még)Sall tudják megérteni, 
hogy miért vajudik évek óta 
példáu1 az ebédlő és a fékla
katos múihely építé6e. Az alap 
már megvan, de a tervet az 
idén is vis&zautru;í!X>tták, -
majd jövőre. Sa-jnos az igérge
tések nem sokat érn-ek. külö
nösen, ha nem tartják be 
azokat. Allitólag a pénzből a 
gőzfútéist készltetté� el, ennek 

A fútóházi őltő.zó Js szük. 
Padot sem lehet benne elhe
lyeznL A gyorsáru fe'!adási 
faktár étkezőjén jófonnán 
sem ablak, sem szellőztető. 
Hadd emlftsük meg, hogy az 
állomásfőnök másfél év óta 
kénytelen lakás hiányában 
Székesfehérvárról bejárni. 

Az eddigi eredmények, a 
dolgozék gazdaságooabbra tö
rekvése és leleményessége, -
ha nem is v�zük figyelembe 
az elkövetkezendő idők még 
nagyobb feladatait, - az állo
más környékének a lehetőség
hez mérten történő rend'beho
zásával egybevetve követeli a 
mielőbbi megoldá6t. 

A múszald koasiszolgálat 110 
dolgozó nője még ma is a hat 
évvel ezelőtt - akkor két év· 
re beállított - kocsiszekrény
ben rnosak6zlk, öltözik, amely
nek faanyagát ugyancsak ki
kezdte az Idő, • a legnagyobb 
jóalkarattal sem lehet megfe
lelően tisztan tartani. A hat év 
óta ebben az ügyben ott járt 

............ 

FELEDÉKENY „KÖL TSÉGVETES" 
küldöttségek bizonyára nem P'üt6házunk 300 dolgozója 
találkoztak akkor munkás- nem a legjobb körülmények 
nókkel, amikor munkaidő után 

l 
között dolgozik. A zsúfolt 

Itt kény,;zerülnek tisztálkodni. egészségtelen öltöz.ökben a ru� 
A többi hevenyészve lera- hák nyirkosak, penészesek 

kott kocsiszekrény is, amely lesznek. Az 5x4 méteres mos-

Kl'TÜNTETÉSEK - JUTALMAZÁSOK 
A Népköztársuág E!nöki 

Tanácsa súlyosnak ígérkező 
baleset elhárításáért M«rosi 
Józ„ef. főkalauznak, Komárom 
állornas dolgozójának a ,,SZO
CIALIST A MUNKA:E:RT :E:R
DEM:f::REM", Juhász István 
momonyvezetónek, Balogh Já• 
nos gépkezelőnek a ,,MUNKA 
:E:RDEM:E:REM" kitüntetést 
adományozta. 

tóság, Dargó Már/4 szombat
helyi igazgatóság, Agota 
J/;va Sopron GYSEV iga:z.gató
ság. 

A szakszervezet elnöksége 
a nórnozgalomban kifejtett ki
váló munkájukért a követke
zőket jutalmazta meg: Pálin
kás MMgit Miskolc terü'.et nó
felelóse, Móricz Gyuláné Mis
kolc fúUitiáz, Hajósovics Zsu-

dó falai és mennyezete vékony 
beton. A nagy lecsapódás hi
deg vízcseppeket zúdít a dol
gozókra és lerakott ruháikra. 

A mozdonyszinben évek óta 
nincs füstelvezetés. A melegí
tő kályhák az elavult füstelve
zetőbe torkollnak, melynek 
egyik oldalán bemegy a füst a 
másikon kijön. 

Mivel a füst fentről lefelé 
terjeng, sokszor le kell hajol
ni, hogy lássunk a mozdony
szinben. MilYen annak a dol
gozónak a helyzete, akinek a 
�o�ony tetején kell dolgoz
r.1a . 

A költségvetés mindig elfe
lejtkezik ezekről a problémák
ról. Sok bizottság járt már itt, 
rengeteg ígéret hangzott el, 
csak éppen intézkedés nem 
történt. 

Hegyesi Gábor 
Ceglédi-fútóház. 

A Nemzetközi Nőnap alkal- zsanna Szeged terület nófele
mából „KIVALó VASUTAS" lÓl"e, Lehelvárf Istvánné Sze• 
kitüntetésben részesült: Sze• gE;d P!t. Főnökség, Hagara 
melrák Tiborné Vasuti Főosz- Jo:uefné Nagykanizsa fútőház 
tály, Tóth G1/Örg11né MSZMP Vági Lászlóné Szombathely ál� Budapesti Pártbizottság Po. lomás, J/;T,es Sándonw Debre- _, 
csai Ferencné Lan�r Jimő Jj, cen fűtőház, Rothgerber Mik- _ A béza,-mentes pilya �plth�-
Szabó Gi.ulla Komárom á:!,J. lösné Budapesti igazgatóság, hez a múlt évben látott hozzá a 
,.ÉRDEMES VASUTAS" ki- Emb MAV és 20 kilométer hos.s.zú vo-
tüntetést kapott · Szi�y· Gi- . er Ferenc!1é Déli állomás, nal tkészüli el 19:;7,ben hegesz-
zel?e Oazcl Hl·· t , R • . Weisz Árpádne Ke'.eti Múszak t->sel. Az. idén mar lgy oldJák 

• ta a.., evtcz- M ' zá Sá ,.� . • meg a Dell és a kelenfö1dl pá• 
ki Jáfl08t1é Gyöngyösi Ki- .. es ros nuurne BVKH, lyaudvar között a máSOdlk slr, 
térőgyártó Ov özv Tóth Jó-

I 

ozv. Tandori Lászl-Oné Gvór pár fekteté&ét. sor kerül t3 
z�fné Győr ·• állc,n;ás, Kós« éllomás, Tel,ekt lstt)ánné Ke-
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Mária Nyíregyháza átrakó, leti SoZertár, Kovács Jánosné év�n már azázkilométer hoos�ü
Jolántai I.ttvánné Pécs igazga- Szolnoki Jj. �f�";:' a hézagmentea fel• 

Még egyszer az elíiregyártott családi házról 
,,Eléregyá.rtott családi Mz'' 

cír.unel lapunk február 1-i 
számában egy cikket közöl
tünk. A cikkel kapcsolatban 
számos levél érkerett srer
ke,;zté5égünktlöz. Ezekre kívá
nunk válaszolni : 

A felépített lakásokhoz bi• 
zottságot kérünk az OTP ré
széról is azért. hogy ameny
nyibe31 az épít.és gazdaságos
sága és az épület használha
tósága beigazolódik - ami 
előreláthatólag nyilvánvaló -, 
az OTP ilyen típusú házra is 
folyósítson kölcsönt Ha a köl
csönfolyósításhoz a ·  hozzájáru
lás megtörténik, a kölcsön fel
vételéhez természetesen ugyan
olyan felt.ételek lesznek szük
ségesek, mint a más típusú 
OTP-kölcsönnel történő csalá
di.há7répítésttez. (Telek, bizo
ny06 öei,zegű ké6zPénz, építé
si engedély stb.) 

A leírást sokan úgy értel
mezték, hogy ez már meglé
vő MA V házépítési akcióhoz 
való csatlakmásra felhív1ás. A 
cikk i;zerzóje é6 a lakásterv 
készítője, Patkó Mihált1 épí
tészmérnök olyan céllal kérte 
közölni, hogy egyrészt segítsé
get nyújtson a saját eröból 
építeni tudóknak egy olyan tí
pusú építkezés megísmerteté. 
6éhez, ami az eddig szokásos 
építkezéseknél olcsóbb, más- A szakszervezet egyidejűleg 
l'É6zt felhívja a 'l'lépgazdasági, tárgyalást folYtat a Vasúti Fó. 
köztük a vasúti gazdasági ve- osztály illetékeseivel, hogy 
zetó szervek .figyelmét erre az amennyiben a bizottságilag 

olcsóbb építési módszerre megvizsgálandó prototípus A típustervet a Műegyete-
men dicsérő elismerésben ré- megfelel a követelményeknek, 

szesítették. Az elsó Ilyen tí- a MA V adjon engedélyt az 
PUISú házat Patkó elvtárs a elemek gyártáshoz és segítsé
tavasz folyamán Budapesten get a helyszínen való öe;.ze
tartandó kiállításon kívánja a 

I 
éllfüishoz az �íttető költsé-

közön..<Ség előtt bemutatni. gén. 
� 

A vasutasok Szakszervezetének „SBOC!al!sta KultdrAértn Jelvéll)·• nyel és oklevWel l<ltiln&etett l<llzpoiut vepesk&ra fendllúú,ak 10. éves -orduJ6Ja -1>61 budapeau á 911Jékl eJYiltteselaek részvételével Jubileumi Kodity•hancvenenyt rendezett múcim t-�n a Zeneakadémia na(Ytermében. A nagyslkertl han,rvenenyen megJ„lent Kodily Zol&An i., al<lnek mGvelb61 6oszeillftott ban&veraeny a DBJYszim4 riaanev6k &elJet1 .U.me� nyerte el. 
lllovia Gúa feJy. 



l\lAGYAR VASUTAS 
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A szegedi YSE fiataljai szerepeltek a legjobban 
az országos vasutas ifjúsági kötöttfogású 

birkózó-bajnokságon 

.IFJVSA G.I ELET 

EGYÉVES A K ISZ 
Eu esztendővel ezelőtt, 

195'1. március 21-én bontott 
sászlót a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség. 

Az elmúlt egy év alatt a 
nsutas szolgá1ati helyek leg
jobb iljúságt dolgmói is meg
alakították szervezeteiket. A 
kezdeti nehé7ségeken, a párt 
segítségével és a szakszerve
set támogatá.sával lassanként 
úrrá lett ifjúsági szervezetek 
tagjai egyre méltóbbak lesz
nek a kitüntetést jelentő 
kISZ-tag elnevezésre. Nem
egy helyen munka.fegyelem-

. ben, kötelességteljesítésben. a 
népvagyon véde'mében példát 
mutatnak az ídósebb dolgo
zóknak is. 

Az évforduló alkalmával a 
szakszervezet elnöksége nevé
ben köszöntjük a vasutas 
KISZ-tagokat. Kívánjuk, hogy 
&jenek el még nagyobb sike
reket, tömörítsék soraikban 
azokat a fiatalokat is, akik 
hűek a swciallzmust építő né
pi államunkhoz, de még nem 
talá.lták meg az utat a KISZ· 
srervezethez. 

A sportosztály március 2-án 
Dunakeszin rendezte meg az or-
szág-0s vasutas ifjúsági kötöttfo
gású blrkózóbajnokságot. A baj
nokságon a várakozásn,ak megfe
lelóen színvonalas küzdelmeket 
látha-k a nézők. Kár, hogy a 
birkózó szak-05ztállyal rendelkező 
sportkörök lcözül többen nem 
küldték el flataljalkat a ver
senyre. Távol maradta.le például 
a Ce?lédl VSE, a Nagykanizsaj 
VTE, - a Pt!csl VS K, a Sárospa
tak! VSC és még több sportköt 
ifjú.sági. blrkózöi. A bajnokJ cí
mért 57 \.·ersenyzö mért.e össze 
tudását. Eredmények : 

2. Bordás (BVSC). 3. Deák (Sze
ged), Félnehézsúlyban bajnok: 
Kelemen (Szolnok), 2. Kovács 
(Szeged), 3, Scbmldt (Debrecen). 
Nehézsúlyban baJnoJj;: Batkl 
(Szeged), 2. Tóth (Debrecen). 3. 
Kacsarovszky (BVSC). 

A pontversenyt a Szegedi VSE 
birkózói nyerték 2& ponttal, 2. 
Szolnoki MAV 18, 3. BVSC 14 
ponttaL 

S P O R T H Í R E K  
A sportoszt.ály márclu.,;, 23-án 

a Népligetben rendezi meg az 
19-3. évi !érfl és nöl serdülő, If
júsági, valamint felnőtt országos 
vasutas mezei �utőbajnok.Ságot. 

MÁRCIUS 15 

Lepkesúlyban bajnok: Dávid 
(Pllsp6kladá.ny), -J. Tóth. (Szeged), 
3. Guzmics (Dunakeszi). LégsúlY· 
ban bajnok: Ekkert (BVSC), 2. 
Kornyák (Dunakeszi), 3. Tóth 
(BVSC). Pehelysúlyban bajnok: 
Bodolai (Dunakeszi), 2. Pélyi 
(Szolnok), 3. Juhász (Törekvés). 
Könnyűsúlyban bajnok: Zöldes! 
(Törekvés). 2. Farkas (Dunakeszi), 
3. Gital (Szeged). Kisváltósúlyban 
bajnok: Bárkányi (Szeged), 2. 
Pénres (Törekvés). 3. László 
(S=lnok). Nagyváltósúlyban baj
nok: 1\1:ajor (BVSC), 2. Kosztot 
(Sz.eged). 3. Tóth (Szolnok). Kls
középsúlyban bajnok: Villám 
(Szeged), 2. Molnár (Szolnok), 
3. Kogl (Dunakeszi). Nagyközép
súlyban bajnok: Furcsa (Szolnok), 

A M;skolc! VSC és a Szegedi 
VSE labdarugó <sapata már
cius 19-én, szerdán, Miskolcon 
játsza az 1957 évi - technikaJ 
akadályok miatt elhúzódott -
Vasutas Labdarug6 Kupa dön• 
töjét Száztíz esztendővel ezelőtt a 

magyar nemzet legjobbjai· 
harcra keltek a nemzeti füg
getlenség kivivásá.ért, az úr
bériség megszüntetéséért. 

Szabadu./,ni a Habsburg-
elnyomás alól, szabadulni a 
feudalizmus rabsá-gából: ez 
volt 1848 nemzeti programja, 
ez volt a nép csatakiáltása. 

A magyar kizsákmányoló 
osztályok és csa.tlósaile min
dent elkövettek, hogy elhomá
lyosítsák, bemocskolják a ma
I111ar történelem fényes lap
jait. Hamis érveléssel bizony
gatták, hogy az 1848-as ma
r111ar nemzeti forradalom nem 
IXJ'lt egyéb, mint a magyar 
Középnemesség lm.adása a 
Habsburg-udvarral szövetkező 
főnemesség ellen. Tévedés! 

1848-ban a népi baloldal lé

pett fel és bontotta ki a füg
getlenség zászlaját, követelte 
a polgári átalakulást, a napi-
1'enden levő kérdések radiká
lis megoldását. Ez a megmoz
dulá.! -robbantotta ki 1848 
március 15-én a forradalmat 
is, letéritve ezzel a magyar 
átalakulást a reformkorszak 
vágá,nyáról. 

Az 1848-49-es magyar sza
'badsá,gha-rc, 1848. március 
15-e ott élt és él a magyar 
nép szívében. Ezt az érzést 
már sokszor próbált-áik fel
használni a nép ellen. Az 1956 
októberi ellenforradalmi ban
da is március szellemét be
mocskolva, az igaz hazafiság 
szent érzését eltorzítva pró
balta visszacsempészni azokat, 
akik minden cselekedetükkel 
megtagadták március 15-ét. 

Petőfitől tanultuk. hogy a 
bilincset a nép kezén-lábán 
nem lazítani kell, hanem ösz
sze kell törni. Petőfi hagyta 

örökül, hogy kíméletlenül 
harcoljunk a belső és külső 
ellenség ellen. 1956, októberé
ben vajon ki ápolta Petőfi 
örökét? Az, aki fegyvert fo
gott a néphatalomért, vagy az, 
aki vissza akarta hozni a 
Weiss Manfrédokat és a többi 
iparmágnást a magyar mun
kásosztály nyakára? A vá.lasz 
világos. 

Az ország nem lesz a né
pé, ha a föld nem lesz a pa
raszté - hirdette Táncsics. 
Vajon ki harcolt 48 öröksé

. 

A budapesti vasutas üzemek. 
hivatalok és szolgálati helyek 
dolgozói s1:ámára kiirt sza�-z.erve· 
zeti asztalitenisz csapatbajnokság 
- 23 csapat részvételével - már
cius 9-én, a sakkcsapatbajnokság 
pedig március ll·én kezdódölt. 

Felhívás az 1958-59. évi 
háztartási tüzelőigazolványok előjegyzésére 

géért 1956 októberében, no- A MAV vezér!gazgató&ága , fel- zók és nyugdíjasok ldöl>en biz
vemberében. Az, aki védel- , hívja a MAV és GYSEV dolgo- �-�ha�n�tko:i;,ább

i!, ln��i::
d!: 

mezte __ a parasztságnak _;utta- ' =�
-0

� ,!';"f:Ji�:el�f; részletes akcióban ré5-ztvev6k 
tott fo!det, vagy az, ak, cse- 1958. április 1-vel kezdődik. Fel- előjegyzés céljából f. év már
lédsorba akarta visszataszíta- hlvJuk továbbá az igényjogosultak cius hó 10-lg, a készp_énz"':. ak
ni a felszabadult parasztságot .tlgyel.mét, hOgy a tüzelőanyag<cllá-

1 

cióba.n _résztvevők ped!ig eloje\l�-
visszaültetve nyakára a her� l:eso;,_� er� ,;-,;�= r�"'::�� ��

s 
ai�

ábol 
alero:c,��t m,.����� 

ceg Eszterhá.zyakat? Nem ne- f. · évi 9_ sz. Hivatalos Lapban lati helyeiken, . mJg a nyugdiJasok 
héz a felelet. . február 20-án jelent meg. fJ�=:��- allomásalkon - je-

1848 megmutatta, hogy a kt- A rendelet módot nyújt arra , 
1 A határidő lejárta után el6-

zsákmányoló osztályok nem hogy az 19�8/59. tüzelési évre jegyzé<>t nem fogadun.k el. 
átaUanak szövet!Séget !kötni a &ü!kséges tü,-,előll11(Yagot a dolgo. Anyagellátási Igazgatóság 
magyar nép legádázabb ellen-
ségeivel, ha egyéni érdekeik 
úgy kívá,nják. A belső reak
ció 1956 októberében sem 
átallott segítségért fordulni a Tízéves az Utasellátó étszolgálata 
háborúra uszító imperialista Tíz év alatt sok minden vét, forró virslit, páros debre
tábor vezetőihez, a nép ellen. történt az utazóközönség vo- cenit, üdítő italokat, sört és 

Ki segített megvédeni Kos- naton történő kulturáltabb fajborokat szolgálnak majd 
suth, Petőfi, Táncsics örökét? ell!á,tésa érdekében, de sokat föl és mindig tartanak hideg 
A szovjet hadsereg, amely kíván ten!lli a v Jlalat, hogy büfé-ételeket. 
fegyverrel védelmezte a ma- a jövőben még elégedettebbek Az Utasellátó jelenlegi 400 gyar munkás-pa-raszt hata!- legyenek az utazók. A Waggon mat, vagy az amerikai fegy- Lits-1.ól 0„rökölt étlrezókocsik 

vendéglátó helyisége között 
k l k á 'káb sok a falu kocsmáj·á,'á vált a vere • me yne rnye • an lassan kiöregednek, azért tíz kis állomásokon. Ezeket a tal-viss?a akarták hozni a csend- új étkezőkocsit rendeltek a ponállókat is fokozatosan át-. 

:��et, tőkéseket, földesura- �iri 
e�::!�iZ_��� ��5i

j ��� alakítják büfékké. 
Minden becsületes dolgozó vaszán kerülnek forgalomba.. A leírtakon kívül még előtt tisztázódott a kérdés. 

1 
számtalan kellemes meglepe-1848 örökös� a magyar nép. F�ozatosan megszü!1tetik a tést tartogat az Utasellátó 1848 zászla3at a magyar kom- szemelyvonatokon lévo moz- . . • 

munisák emelték magasra és 
\ 

góbüfék söntésjellegét. A rum ame!y mmd a kulturáltabb, 
ezt az örökséget, ezt a zászlót és pálinka árusítiáslt megi,zün- \ kellemesebb utazsst hivatott 
nem engedjük bemocskolni. tet.ik- 1958-ban : eszpresszó ká- szolgálni 

----------------·• ·---------------

Júl ius 14-20 : A fiata l dolgozók 
1 . szakszervezeti világkonferenciája Prágában 

A Szakszervezeti Világszö
vetség kezdeményezésére 1958. 
július 14-20. között tartják 
Prágában a fiatal dolgozók I. 
szakszervezeti világkonferen
ciáját. 

A konferencia napirendjén a 
következő kérdések szerepel
nek: 

1. Bérezés, szakszervezeti 

szabadságjogok, az ifjú dolgo
zók és a szakszervezetek harca 
követeléseik érvényrejuttatá
sáért és a hátrányos megkü
Uinböztetések ellen. 

2. A világ ifjú dol.gozóinak 
jövője és egységes akciói a 
bé'ke megvéd-éséé-rt, ·az atom
és termonukleáris háború ve
szélye ellen. 

3. A szakszervezetek szere-

pe; feladata a dolgozó ifjúság 
nevelésében, az egység megte
remtésében, a fiatalok bevoná
sa a szakszervezeti munkába. 

A magyar vasutas fiatalok 
tájékoztatására akiknek 
képviselői is részt vesznek a 
konferencián - folyamatosan 
közlünk cikkeket más orszá
gok dolgozó fiataljain helyze
téről, életéről, harcairól. 

A iiu.talol. résJZa,étele. a l.öa,eteléseh teljesítéséért folyó, 
harcol.ban Fra.,aciaországban 

Irta: ANDRt MERLOT 

A magán- vagy állami szek- sága, az üzemekben folyó j A Lou Műveknél Grenobie-
tcrban folyó és egyre fokozó- munka rendkívül gyors üte- ban az ifjúság tüntetett az 
dó harcokban, amelyeket a me, az a veszély, hogy elviszik 

I 
üzem igazgatósága ellen és en

dolgozók követelése1k megvaló- őket Algériába és hogy azok, nek eredményeként hat elbo
sításáért vívnak, a fiatal do!- akik ·onnan Visszatérnek. nem csátott fiatalból ötöt vissza
gozók egyre nagyobb számban kapnak munkát - mind olyan vettek. Szakszervezeti szekció 
vesznek részt. tényezők, amelyek azt mutat- alakult és 26-an csatlakoztak 

A fiatalságra jellemző lel- ják, hogy a háború és a nyo- a CGT-hez. 
kesedéssel azért küzdenek, mor politikája a fiatalokra A Po!let (szövő) cégnél Nord 
hogy követeléseik jogosságát még nagyobb súllyal neheze- megyében mintegy 30 14-20 
elismerjék. dik. A fiatal dolgozók ezért esztendős fiatal egy �apon át 

Az ifjúság követelései igen vesznek egyre nagyobb szám- sztrájkolt béremelésért. 21-en 
sokrétűek, a tőkések a fiata- ban részt a dolgozók jogainak csatlakoztak a CGT-hez. 
iokat zsákmányolják ki a Jeg- me�éd�séért folyó akciókban, Le Thilott-ban (Vosges me-
jobban. A 18 évnél fiatalabb a haboruellenes harcban. gye) a fiatal rakodómunkások 
dolgozók bére 10-50 százalék- A CGT XXXI. kongresszu- háromnapos sztrájk után meg
kal alacsonyabb, mint a fel- sa óta a szakszervezeti szövet- kapták a takácsok fizetésének 
nőtteké. Megkülönböztetése- ség különös súlyt helyez ar- 80 százalékát és elérték óra
ket alkalmaznak a tanulóide- ra, hogy a szakszervezetek bérük 50-90 frankkal való 
jüket elvégzett ifjúmunkások- nyomatékosabban vessék fel a felemelését. 
kal szemben is: 2-3 eszten- fiatalok problémáit, nagyobb A Clerget Cipőgyárban a 
dön át kell dolgozniok, hogy mértékben védjék meg érde- CGT szervezete a fiatalok tá
elismerjék őket szakmunká- keiket. Ezen a téren már van- mogatásáva1 elérte az életkor 
soknak. j nak eredmények, amit az alá-b- miatti levonás mértékének 10 

A napi munkaidő hosszú- bl példák igazolnak: százalékos csökkentését. 

A fiataloknak tömegesen 
kell csatlakozniok a CGT-hez, 
amint ezt a rambouillet-i rá
diótechnikai vállalat ifjú dol
gozói példáj,i bizonyítja, ahol 
245, átlagosan 23 éves dolgozó 
csatlakozott a CGT-hez. 

Az árak újabb felemelése, a 
Gaillard-kormány nyomorpo
litikája fokozza a dolgozók, 
különösen a fiatalok elkesere
dését. Fokozódnak a munkás
ság harcai és ennek során a 
szakszervezeteknek még nYo
ma tékocsabban kell a fiatal 
dolgozók követeléseit képvisel
niök. 

A szakszervezeteknek össze 
kell fogniok egy-egy vállalat 
fiatal dolgozóit azért, hogy ők 
maguk dolgozzák ki követelé
seiket és hogy ezeket vala
mennyi szakszervezet megfe
lelően támogassa. 

Az így végzett munka hoz
zájárul a dolgozók akcióegysé
gének erősödéséhez, az üjú 
szervezett dolgozók országos 
értekezletének megfelelő elő
készítéséhez. Ezt az értekez
letet a CGT ez év tavaszára 
hívta össze a fiatalok követe
léseiért folyó harc eddigi ered
ményeinek összegezésére. Az 
értekezletnek az is a célja, 
hogy a szakszervezetek megja
vítsák ifjúsági munkájukat és 
a francia küldöttség megfele
lően tudjon beszámolni a CGT 
ifjúsági munkájáról a dolgozó 
ifjúság I. szakszervezeti világ
konferenciáján. 

- Szovjet közlekedési küldöttség 
tart-ózk-Odott hazánkban a közel
múltban. A kll¼Jöltséget L. 111al
k.ievlcs elvtárs k<Yüekedési mi
niszterhelyettes vez.ett.e. Az öt
tagű delegáció Varsóból érkezett 
hozzánk, h.-0gy a KOS'!;' közleke
dési bizottságának tárgyalásait 
Budápe.sten folytassák és magyar 
vonatk-0zásalbao befejezzék. 

--

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZE�I 

Gróf Béla Vésztő, lnté,,ke<i\Unk. 
hogy ruháit megkapja. szabó 
Dénes, Rohodi Lászlóné. Dunaha
raszti•külsó. Kőz.benjárásunk.ta a 
budapesti Igazgatóság értesített, 
hogy a laik-á:spanaszt orv�lt..a. 
Csatári József, Veszprém. A szol
gálati érdek m�övetelte, hogy 
a vonaJ:fékezói letszámot a jegy
vJz.sgáló létszámból klegészltsék. 
Tekintettel arra, hogy nyolcévi 
szol]ála-ta alatt mindössze egy 
szakvizsgát szerzett, ezért esett a 
választás Csatári elvtársra. Pa
taki .Jö7.5et, Orosháza. Országos 
vl.s2X>nyl.atban besz(l.ntették a 
MAV-on klvülálló-k vizellátását, 
mert üzemi vizünk kevés és 
nem telel meg az egészségügyi 
hatóságoJc áLtal előírt minös.ég
nek. Ezért a MAV terüLet ré
szére ivóvízellátó berendezés fog 
épüin!. A Magyar Nemzetben, kö
zölt ci:}dk n�m fedi a valóságot, 
amire a lap · figyelmét a 7. szak
osztály felhívta. Kun József, Cell
dömölk ffitőház. Érdekl6désllnkre 
közölték, hogy az elvtársak pa
naszát orvOS-Olták. Tóth Lajos, 
;11ezőcsát. A miskolci •igazgatóság 
panaszát megvlzsgálta és meg
állapította, hogy az állomást/5• 
nök szabályszerűen járt el. Tu
dornásun'k szerint Tót.h elvtárs a 
kivánt tüzelőt megkapta. Dacsó 
Béláné, Ináncs. Az: elvtársnő több 
alkalommal és hosszabb idei'{ 
nem fizetett szakszervezeti tagdí
jat. Az alapszabály értelmében 
három hónapcs elmaradás esetén 
a szak-szervezeti tagság megszú-• 
ntk. s !gy nem részesülhet szak· 
szervezeti juttatásban. Amennyi
ben továbbra is tag szeretne len
Iti. kérje felvételét a szakszerve
zeti bizottságnál. Dombos László, 
Oreglak. A lapot a szakszerve
zeti bizottságnál lehet megren
delni. Irásaival szlvesen foglal. 
korunk. Zsoldos Sándor, Szeged. 
Véleményével egye-t.értün.k, azon
ban az érvtnyben lévö rendele
tek �erint csak abban az eset
ben tudJák a sw'.gálati lakásokat 
í�lsza'baditant, ha más megt-el-elö 
:.�1ká.st tuduru.1<" a lakóknak bizto
fit.an.l. Windlórter Kálmánné. 
Győr. Javaslatával egyetértllnk, 
igyek..szünk megvalósítani. Leve-
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- NeonvllágítAst kapnak a llu.._ · 
pesti pályaudvarok. Elöször a 
Keleti pályaudvar küls6 pe
ronl'észeln szerelik rei a fény
cs6V1'ket. 

- A IP'ermekváros javira f&r. 
sangi bált rendezeLt a pusztaua,. 
bolcsl KISZ-szervezet, � 
vezeti bl.rot1Ság és az áJlom4a 
vezet6sége. 

- JAtékdélutánol<at tiart&llall 
minden csütörtökön a hatvani 
vasutas múvelódési otthOnb&l\, 
abo! a szórakozás mellett peda• · 
gógusok foglalkoznak a gyerme
kekkel és játszva tanítják !lile& 
az illemszabályokra. 

- �napos tanfolyamot rende
zett a miskolci területi blzottsá1 
38 dolgozó részére, akik vállaJ. 
ták, hogy mint társadalm1 ellen
örök vé<iik a köztUlajdont. 

- Korszerúsftlk a Jteletl ts Nya
ga ti •tllyaudvar környékét. A 
nazyjelent6ségú munkálat.obi 
több éves program keretében a 
vá�osrendezési akcióval egy. 
idejúleg vég,Ak. A MAV Vas� 
tervező Válla1at Strohmayer Fe
renc főtervező itánYltásával IllU 
el Is készftette ·az átépítés ta
n.uJ,m:inytervét. 

- Négymillió forintot fordlia,. 
nal< ebtlen ai esztendőben •• 
Jtszak:i JárómúJavító motonnúhe
Jyének átépítésére és bl!vité&ére. 

- Uj olajfejtő telepet létesfl;,. 
nek 1958-ban Záhony átra.lcé 
körzetében. 

A.ranylakodaltrult ünnepelt 
Kádártán a Sági család. Sági Ji> 
,:sef - akinek 9 gyermeke és u 
unokája van - 30 eszten.döt töltöU 
a vasút szolgálatában. Fial csak• 
nem mindannytan követték ap
juk f-0�lalkozását; vasutasok 
lettek, legtöbbjllk mozdon)'\·e
z.et6. 

- Bíróság elé kerill szacs Fe
renc volt vasutas, a :MA V T� 
�pz6 1'11lté:z>et hallgatója, aki 
rendsre.resen lopkodta a vasúto■ 
az  utasok csomagjait. Ezenld
vül rendszeresen felmetszette a 
vasúti kocsik bélrüléseit és, 11 
értékes bórdarabokat el1-0pta. A1 
islko1ában több alkalommal meg. 
lopta társait. Az I. kerületi 
ü,,ayésl.ség most állitotta ö!l6Ze 
Szücs Ferenc ellen a vádiratot. 

- IsmeretterJesztö e16adás&ol'OI 
zat Indult a celJ.<lömölki fúl6bát 
KISZ-szervezetében,. Az elsó el/l. 
adáson, amely a rakétatechnii<AI 
Jelenleg! á1lás.ár61 és !ejl6<1ésérll 
szólt, 54-en vettek részt, 

A lakáscsere blrdete• mos• 
számunkból anyagtorlódás mid 
kimaradt. 

-·· ·-

Elnökségi dícséretek 
lét kö:r.ölni fogj Uk. 

_Hegyes! Gábor Ce�léd. Csomor A szakszervezet elnökSégl 
Jaoos s,.olnok. Bakó Jáno, március 3-i ülésén tárgyalta 1 
Miskolc, Tófka K&roly Ste<'ed, Vasuti Főosztály 5, 6, 7, 8, 1. 
:�1

°
\in��

hál
;zeg��'."�eW�0:f:; szakosztályának újítási mun• 

Béla Diósgyőr. Kálmán Emő kájáról szióló jelentést. Az újí• 
Debrecen. KISZ-bizottság Nyugati tási munka területén eddil 
:;,':;ik.. �

ml
�o�vát:

ób
�'1rol;"

1��: végzett jó munkájáért dicsé
Ig., Foki István Déli pu., l\tlklós retben részesíti Erdélyi Gyula 
LászJó Pásztó. Dancs József elvtárcat, a 7, Te-l1lér János 
iJ�Y;�a, s��':i.r;;ir ����lc_Ta�1;� elvtársat a 9 és Ve-recz!kei I.,a,
lüket lapunk anyagához felhasz- 10$ elvtársat a 6. szah--osztály 
náljuk. újítási előadóját. 

Patakl József Orosháza, Szent-
gáli István Gyöngyös, Kovács A Központi Zeneiskola és 
Gyula Miskolc, Jónap Béla Fel· Képzőművészeti Iskola eddigi építményi VasanyagJavitó Bp., működéséért a két iskola ve
�aszin

Gá�:;oly 
M�nrév�,

órh!;: zetóit szintén dicséretben ré-
Tudósitásaik egyrés7.t késve szesíti az elnökség_ �1;.� �

ö

J�� hiányá- A Társadalombiztosítási 06%• 
Szücs Ferenc Hatvan, Behán • tály 1957. évi mérlegbeszámoR�zsa Kazincbarcika, Ibi Ernöné l lójának elkészfté;éért Ferland Pecs, Bognár Kilroly Tapolca S ·ndo lvtár Barcza Pál Zamárdi, Póka I\Ilk- _a .. r e_ . _ sa;:, .�z . os�y 

lós Tlszaszederkény. Leveleiket j fokonyveloJét szobe • dicseret• 
továbbítottuk, ben ré'.rzesítette az elnökség. 

Berczik Zoltán a MA V Vasútéplt6 asztalltentszezélje zetközJ és hazai verseny győztese, kitűnően szerepelÍ b� Budapesten megrendezett L Asztalitenisz Euróba-bajnokságonr haromszor állt a leg.)obba.knak kijáró győzelmi emelvényen. Me1• ny:S1;.e a lérrt egyéni bajnokságot, Lantosbéval a vegyespáros bajno. got és tagja volt a győztes térficsapatnak. Képünkön Gynó VBl gratulál Berczlknek üobboldaJt) a férfi egyéni döntó után! 
(I\ITI Petrovits Lliszló felv.} 

MAGYAR VASUTAS • ...;. A Vasutasok Szakszervezeté nek lapja. MegJelenlk m1nden nónap t-en es l!ii-én Szakszervezete. S:ierkeszteség: Budapest. VI .• Benczf�r . utca n. sz. Telefon:  229--658 22s-8n. 228_8•9_ •• 8_28._ 
Szerkeszt1 8 SZf:rkeszto oizotts&g. LaptulaJdonos: 11 vasutasok Ráko I Ot 5• • = • Ozenu telefon 2f-4J 38--00. 86-86 K. dóh ez „ sz. = ., ooo példány, - Szikra Lapnyomda, Budapest. � Felelős nyomdavezet6: Kulcsár Mihály. 

. ,a tvstal : Budapest., vn., 
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Marosán György elvtárs 
a vasutasok között 

A tflzeTmúlf.ban mtntegy 800 
budapesti kommunista vasutas 
gyúlt össze az t.szaki Jánnú• 
javítóban, hogy meghallgassa 
Mara&á,n G'I/Öra·• elvtársnak, 
a MSZMP politiltal bizottsága 
tacjánü, a Budapesti Pártbi• 
110 '. tság els6 titkárának iájé
ltc,ztatóját 

.'\.f41'0sd,n elvtárs e161iáróban 
11 a vasút népgazdasági jelentő
' ségér61 bes7.élt. Emlékeztetett 

arra, hogy Horthyék, hogyan 
tartották távol a kanmunista 
agitátorokat, a szakszerveze
tet a vasúttól, mégis nem sok� 
kal a felszabadulás után a 
Magyar Dolgazók Pártjának a 

1111 vasutasok több, mint 30 
m:ázaléka tagja volt, Ma sokkal 
Ja?,·esebb a párttagok száma a 
,rasúton, de ezek az emberek 
al<kor jöttek kménk, amikor 
nagyon nehéz időket éltünk. 
Akad köztük egy-«ét karrieng. 
ta? Akad. De nem ez a jellem
ző. Az igazi kommunista vál
la lja a nehézségeket, a ma még 
esetleg népszerűtlen felada
tokat, hogy holnap mindenki
:nek, a pártonkíviíliek:nek ill 

» 
jcbb legyen, 

Ezekután a t!ZOCialista tu'!a}' 
don védelmér61 beszélt. Az 
ellenforradalom után elszal)a. 
dultak a fékek és soha annyit 
:nem loptak - a vasúton sem 
- mint most - mondotta. 
A közelmúltban a bíróság ha-
l;ilralt.élt egy embert, ilki egy• 
niillió forintot sikkasztott. Ez 

• az ítélet figyelmeztetés, hogy 
.l ezen a területen Is eljött a 
• rendcsinálás ideje. Ezt a prob
"'kmát azonban nem lehet csak 

adminisztratív esz.közökkel 
megoldani. Mit kell teruu? Po
litikai munkával 

apellálunk, hanem a szerve
zett munkásokra is, hiszen a 
vasutasolmak közel 85 szúa• 
léka szakszervezeti tag. Indul• 
janak harcba az aktívák a la
zaságok ellen. 

A múltban a nsúton fegye
lem volt.. Ha egy vasutas nem 
úgy végezte a munkáját, aho
gyan kellett, eltanácsolták a 
vasúttól és mehetett a munJ 

kanélküliségbe, Most, ha vala• 
kit kiraknak, akkor elmegy 
máshova dolgoz.ni, A munka
fegyelem nemcsak azt je:enti, 
hogy egy vagont hamaraob 
raknak ki, hanem azt lf· je
lenti, hogy ahol rend és fegye
Jern van, ott nem lehet lopni, 
ott nem tűnhet el egy csavar 
sem. 

Nagyon elszaporodtak az ál· 
betegek. Próbált volna a 
Horthy-é;a alatt valaki csak 
úgy otbbon maradni. Ma kilny
nyen megteszik, hiszen SEnkit 
sem fenyeget a munkanélküli
ség réme. A lazaság következ• 
ménye is, hogy a becsületes 
dolgozók. munkája megnövek• 
szik. Nem ritka a vasútnál 
azoknak a száma, akik 320....-
360 órát teljesítenek havonta. 
A kommunistáknak tudatosí
tani kell, hogy gyermekeink• 
nek rendezett országot :s.ka· 
runk hátrahagyni éR ez nem 
egy-két embernek a kötelessé
ge. Aki beteg, az beteg. De 
nem szeretjük azt a „beteget·•, 
aki tthon kapál 

A takarékosságról aólva 
megemlítette, hogy 1956 őszén 
kritikus helyzetbe ketültünk a 
szénnel. 1957-ben sok és jó
min6ségú külföldi szenet kap
tunk, de sok helyen úgy bán· 
tak vele, mint a Csáki szabná· 
jávaL A Hámán Kató fii,t6ház-

oon 2700 1onna szén túnt el 
a széntérról. H01Wan? Ugy, 
hogy a mozdonywzet6k felv.,. 
telezték s erre kapták a :>!'é
miumot. 

Mindenkinek rudomásul 'kell 
vennie, hogy a sz.én na• 
gyon drága. Minden összeg, 
amit erre költünk azt je:enll, 
hogy kevesebb jut ruhán, ci
pőre és másra. 

Ha u ország évente esak 
� százal&ol. iakatii meg 
szénb61, az már 24.0 Oflt 

ionnM Jelent. 

Ezekután Maros½ elvtárs 
foglalkoo:ott az ellenséges né• 
retek elleni harccal, majd rá
tért a dolgozó nők helyzetére. 
Elmondotta, hogy a vasűton 
6000 nő van, de kevés köz31tült 
a párttag. Ez nem jó. Tudomá
sul kell venni, hogy a nő poli· 
tikailag, gazdaságilag egyen
rangú a férfivel. A n6ket is 
bátran be kell vonni a veze
tésbe. Hangsúlyozta, hogy ami!l 
lesz anya, aki szereti a gyer
mekét, amíg lesz feleség, alti 
sreret.i a férjét, addig meglesz 
a két műszak. Nem is ez fáj 
az 86SZonyoknak, hanem az, 
hogy nem kapják meg érte a 
kellő megbecsülést és ezen a 
téren kell nekünk sokat ten
nünk, 

Végtelen 'nagy u asszonyi 
erő. 

Baallik ad mond,já. 
hon nem 1- háboni. h& 
össufopak ennek érde
kében, akkor nem 1- há-

ború. 
A KISZ nevelótn\.Wl.kájának 

fontosságáról szólva hangsú
lyoota, hogy a nevelést otthon, 
a családban kell elkezdeni, 

Nem emeltem soha lu.fogást a;, 
el!eri - mondotta nagy derült· 
ség közepette -, hogy valakin 
esőnadrág van. Nem ez a baj. 
Azt kell megnézni, hogy ki 
viseli a csőnadrágot? Régen is 
szerettek a szervezett ifjúmun
kások, kommunista fiatalok di
vatosan öltözni, de nem ijed• 
telt me,t kardJ4poktól sem. A 
m:! f"iataljai� eg-, rÉGl.éllél, 
sajnos, csak a esőnadrág van 
meg és hiányzik az osztály• 
tudat. Nekünk kell segíteni, 
hogy ez is meglegyen. 

Befejezésül arról beszélt, 
hogy 1957-ben nagy dolgot vit
tek véghez a vasutasok, de 
1958-ban még több lesz a te
endő. Az objektív lehetősége• 
ken túl sok függ 112 embe�k
tól. 

Bc,gy mi nn llll 1953111 
tervben, ad fel lehe4 mér
ni számokban, de hoey ho
uan zárjuk a,z; évet, az 
függ az emberek munkájá,. 
tói, lelkesedésétól, akara-

tától. 
Ma nem fegyverrel, hanem 
szóval, politikai felvilágosítás· 
sal, munkával biztosítsuk, hogy 
a mi vasutunk betöltse fel
adatát. 

Ha a vasűt élén olyan embe
re!k állnak, akik a pártot, a né
pet szeretik, akkor ebbert az 
országban többet nem fognak 
behozni gyógyszer helyett pus-

ebben az országban 
mindenhová el foe jutni az 
áru, a szén, az élelmiszer, mext 
a kommunista -..asutasok gon• 
doskodni fognak arrol, hogy 
a vasúton rend, fegyelem, tisz
taság legyen - fejezte be 
nagy tetszéssel fogadott beszé• 
dét Maro„á11 §11ör"'1 elvtárs. 

Feledhetetlen évforduló 

A mufliká3hé�poll: lcö· 
zött tatica wáQok az íin• 

nepek, szinpompás bokréták 
a.z évforoulók. Különösen ked
vuek IIZÍWftkMk azdk, a.me· 
lye!k népünk .12:a�ával, 
füqgetlenségével eltéphetetle
nül ös11zefii,ggnek. 

Ezek között is legragyogóbb 
április 4-e, az éV.!zázadoS el
n1/()IIUÍS megszűntének, a ma· 
gyar fü(lgetlenJég megsziüeté
sének, az új társadalmi rend
szerbe lépés kezdeténelk napja. 

Áprm„ 4-41 a ta1'Cl.!S'Zal 
együtt tér t>is&za évenkint, 
riiqyfakailá.s kor, az él.et meg
ujhodását, optimizmust, deribt 
é& bizakodást hozt>a maqával. 
M iTUkzt megsdkszorozza a tu. 
dat, a felismerés, amely a MP 
jelentőségét, a h-0zz4 W<apcso
lódó emlkkeket tizenharmad· 
szor ismétli anélkül. hogi, t•a
lam.it !3 veszítene fén11éból, 
erejébői, varázsából. 

F ényéból, ame!yne-11: sUgarai 
!koszorút fonnak a hazánk 

függetlenségéért életét adó 
szovjet katoM a!rjára. Fénvé
ból, mnely dic.!Öséogel övezi 
hazánk má3-0dszori fe l.!za:badi
tóit, az ellenforradalom eUeni 
harc hóai halottjaU és élő ka
tonáit. 

Erejéb61, a�l11 megmutatta. 
a vi],ágna!Jc, hO{lll mire Ucépes 
egy felszabadult nép, amely 
Sztálinvárost, Ti&zatököt, vi
rágzó termeUSszövetkezeteket 
és ezernyi jelent6.! alkotást 
hozott 1.étre a tizenhárom év 

úgy nem tudnak 3zabaduZ.ld • 
sza.ba.d.ságot szeretó, & 3.zocil,. 
!izmust épitó embcmúlliók, 
mint az ellenfelek, 11 tétOllá-• 
zélk. Csak mi.g az egyiknél 
biztatást, erót, hitet jelem, • 
-másrk kétségbeesik tőle. 

M inden évben iinn.epd 
ülünk áprfü� 4·én. Mm-o 

den esztend.óben büszl.eség él 
boldogság látni a nép fiai1taJ.: 
hadseregét feLvomtlni, beszá.J 
molni új munka.sikerekről. A% 
idei április 4-e mégí.s killönM
zik az előzóektöl. Az idei iJ,11. 
nep is mérföldköve előrehab< 
dásunkrurk, munka.győzelme• 
inknek, de most az eLlenfOM'a.• 
dawm. felett gyózelmet aratote 
pártjával és kOT'mányával � 
szeforrott nép minden ed.dfqi
né! n,a,gyobb ünnepe lesz ámi
lis 4-e. A honvédségün�l 
egysorbJJ,n felvonuló munkás
arséa nemcsak e'1!1szerúen '1 
színfoltja tesz az ünnepséae� 
ne'k. hane•m a. proletá?-cliktat.., 
ra erejének megtestesülése. 

olyan helyzete& kell te
�mtenl, hc,gy mindenki; 
aki hozzá mer nyúlni a 
�.zöshöz, érezze, bog 

,_, ___ _..._ __________________________ ,..,.. ____ ,ll előtti nmt0k hely Olyan al• 
kotá.9dkat, amilyenekről a 

Apri!is 4.e felszabadulá8'Lttlt 
ünnepe. A szó egyum je!e11-
tése mögött ott 1,,a.n ftlJ.U'II� 
rúsége is. A felszaba,dulás ii• 
nepe ci hála 11U?gnyUatkozás44 
nak napja is a.."Ok iránt, oJr.ilc.• 
nek szabaaságunkat, függet-1 
lenségün'ket köszönhetjük. Az 
első szovjet katona, iránt, 11ki 
az el.só darab kenyeret adta • 
pince hidegétől el{Témberedett 
gyermekünk kezébe, az egén 
szovjet név iránt, akiknek tá• 
mogotá.s,i végig !kísért bennű"" 
ket a tizenhárom év alatt. 

megvetett ember. Felszabadulásunk 13. évfordulóiának 
tiszteletére 

Sok olyan levél érltezett és két fútője, FarkAs Jáaef és tését, 110'/,-<J6 tervteije;,itésl 
szerkeszt&égiinkhöz az elmúlt Trizsi József az elmúlt napok· vállaltak. 

múlt rendszerb.m ,iem is ál· 
m.odhattunk. Erejéből, atm!ly 
az imperialista mesterkedések 
e!T.effére a Szovjetunió és a 
toöbi &zocializmust épltó or
� seuit&égével nvuga!mat, 
rendet és a vilá>g alig tit!kcl
ható elképedésére rövid idő 
alati kon&zol.idált hel11zetet te
remtett az e1Zenforradalm1. 
káosz után. 

Vaf'ázsából, 4'1nely alól épp-

Jl ,r i vasutasolk igazán tudjuk, 
'.l hogy mit köszönhetünk a 

szovjet népnek, a szovjet � 
utasoknak. f:s ez a, tudat él is 
d-01,gozóinkban. Nem 'kös:zön.t• 
hetnénk méltóbban április 4-ét, 
mint azdkkal az újabb munka• 
sikerekkel, amelyek az elmúlt 
évekhez hasonlóan az idé-n � 
fémjelzik a magyar-szooje'f, 
barátságot, felsza,baditófo,lc 
iránt érzett hálánkat. 

A továbbiakban a káder
munkáról esett szó. Szomorú 
- hangsúlyozta Marosán elv• 
társ -, hogy a Szovjetunió
ban végzett mérnökök jó része 
elhagyta a va.."tltat. Ml ezeket 
a fiatalokat azért küldtük el 
tanulni, hogy biztosítsuk a 
,·asutas értelmiség utánpótlá
�át és nem azért, hogy elmen
jenek más üzemekbe. A vas• 
utas vezetök az állam előtt fe
lelősek ezért a hibáért. A 
kommunisták a párt előtt fe• 
lelósl:.k, hogy ezek az emberek 
elhalYták a vasutat. 

héten melyek hírül adják, ban 102°/r<lfi túlsúlyt további- Sztálinvár-0.t állomás vasuta• 
hogy 'a wsutasok jó munká- tottak és az úton 3,68 tonna l!ll.i hazánk felszabadulásának 
val, nagyi; termelési ered· oenet takarítottak meg. megünneplésére vállalták, hogy 
ményekkel készülnek felszaba· A clió&gyúrl. ci!lomás vasuta- globális tervüket az élüzem-
dulásunk 13. évfordulójára. sai a szakszervezetek XIX. szint felett I¾-kal teljesítik. 5<:::::::::::����::::::::::::::::�:::;:::��:::::::::;::::::::;:::��:::::::::;:::::����::::::::::::::! 

A Minisztertanács és a kongresszusának tiszteletéTe A váci fűtőház KISZ-bri• 

Emlékeztetett arra, hogy 
1958 decemberében nehé'll 
lett volna II vasutasok nél• 

kül élni. 

SZOT vándorzászlajával ki- indított versenylendületet to- gádja élen jár a munkában, 
tüntetett Miskolc személy- vább fokozzák. Kocsltartózko- ezzel is dokumentálják, hogy 
pályaudva1" dolgozóinak törek· dási tervüket állandóan 110'/o· legtöbbet talán üjúságunk kö· 
vése arra irányul, hogy bebi- ra teljesítik. A kOC6iért kocsit swnhet a hazánkat felszaba
zonyítsák - méltók a kitün- elszámolási rendszerben soha dító smvjet hadseregnek. 
tetésre. őszinte lelkesedéssel, nem látott sikereket érnek el. Békúcsaba. állomás dolQoz6i 
nagy igyekezettel teljesítik az Jók az eredmények az állomás- ,.Felszabadulási mu.nkaver
április negyedikére tett fel- hoz tartozó bán114vasútnál is. senyt" szerveztek. Valamennyi 
ajánlásokat. Különösen jó Barsi József kocsimester és dolgozó ismeri a versenyfel• 

A v�onok ezrei álltak Zá- eredményeket érnek el a te· brigádja a szénszállíMsi tervet tételeket és lelkesen mun.kál
honyban, a magyar-román hervonatok átlagos terhelésé- - a bányászokkal összefogva kodnak azok teljesítésén. A 
határon, Pesten kenyérproblé- nek emelésében, a kocsimoz• 120¼-ra teljesíti. vonat.kísérők vállalták a teher
ma ütötte fel a fejét. E�t a gatás gyorsításában. A mun• Pécs állomás dolgozói a tán.• vonatok menetrendszeri.nti to
problémát a vasutasok oldot- kában élien jár Tassy István szolgálati ágakkal és a szál· vábbítását, a s?.ámadás·elvá
ták !11eg. Ez a nagyszerű mun- forgalmi szolgálattevő, II. Né• littató felekkel együttműködve lasztás kiküszöbölését, az ólomka azonban nem felejtethetl „1 meth László kocsimester, Ali akarják biztosítani felajánlá• hiány elkerülését. 
hogy a múlt év őszén ig� M"hál ktá · nkás G ő · t 11 ra n mu , 1/ n saik teljesítését. Legfontosabb Kazincbarcikár6i Is nagysze-megnótt a vasűtl balesetek László gurilásvezető és Kenve• feladatnak tekintik a kocsi• rú eredményekről kaptunk száma. res Dezső váltókezelö. tartózkodási Idő csökkentését hírt. A forgalmi dolgozók már 

Altalános jelszó, hogy ro<:s1 A mí.skolci fii.Mház dolgozói a kocsik gyors ki- és beraká: három hónapja tartják az él-
� vasutunk, elöregedett. Ez a társadalmi tulajdon fokozot- sát. Barna József kocsimester üzemszintet. A tennelési ered
igaz. de ebbe a zsákba nem le- tabb védelme, a takarékosság és brigádja a vonatok gazda• mények mellett nagy gondot 
h�t mindent belevarrm. Nem fo�ozása mellett olyan terme- ságos kihasználását tartja fon- fordítanak a balesetmentes 11:r l>l:le a hanyagság, a ncm-

1 

lés1 eredményeket kívánnak tos feladatnak. Elhatározták közlekedésre, a rendre fegye-t�rödomség, a közömbösseg E elérni, amelyek messze tűl• úgy állítják össze vonatjaikat: lemre, tisztaságra. 
�ren is nagy polit1ka1 fele]'\_,- szárny�lj-� az. elműl� év� hogy biztosítsák a mozdonyok Sok sikert kívánunk a vasutas 
� hárul a kommunlst4k•a. h8:lonlo 1doszakanak sikereit. gyors fordulóját, valamint a dolgozóknak a vállalások telnemcsak a párttagokra Marton Sándor mozdonyvezető túlsúlyos vonatok közlekedte· jesítéséhez. 

A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajával 
kitüntetett szolgálati helyek 

Az 1957. évben eléri klvá16 
eredmények alapján a l.'llinisz• 
tertanács és a SZOT vándor
zászlaját a következő szolgá,. 

lati helyek nyerték el: 
i\llskolcl személypályaudvar, 
Székesfehérvár fütöhá·;t, 
Rákosrendezö állomás. 

A ferencvárosi fűtőház dolgozói nyerték 
a szakszervezet kongresszusi zászlaját 

A szakszervezetek XL�. 
kongresszusának tlsztell'�re 
dolgozóink szerte az orsúg
ban munkaversenyt Indítottak 
és felaJánlásokai tettek. A 
vasutasok versenylendületét 
látva a szakszervezet elnöksé
ge elhatármta, hogy a kong
resszusi műszak alatt az él• 

üzemszintd legjobban ll'ije
sítö, balesetmentes mllJIW 
vég-Lö szolgálati hely dolgw.öi
nak kongresszusi zá zlói & 10 OOO forint Jutalmat 11do-
manyoz. 

Az értékelés alapján a v,ia. dorzászlót és II jutalmat a ferencvárosi fűtöház dolcozól 
nyerték. 
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HOGYAN LEHETNE GAZDASÁGOSABBAN ? OKTATÓFILM A K R E M L  F A L Á N Á L  

a gépesített vágányfektetésríll 

Néhány szó a takarékosságról Érdekes oktatófilmet készí
tettek a gépesített vágányfek· 
tetésröl a Dokumentációs 
Filmvállalat dolgozói. A vá
gá:nyfektetési munka gépesí-

A vasúton szép 57..á.mmal 
vannak olyan sorompók, 
amelyeket be lehetne kötni 
egy--egy állomás váltókezelő 
srwga,Jati helyére. Ezt sem az 
utasítások, sem az adottságok 
nem gátolják\ Ez a lelhető.ség 
a térköZIÖri szolgálatnál is 
fennáll. Mindkét szolgálati 
helyen állandó StlOlgálat van. 
A l!Orompó lrez.elése a váltó
ke:relő vagy a térközőr részé
ról vooatonként 1,5 percet 
venne igénybe. Egy-egy 
sorampókezelöl ihely megszün
tetése havonta 2500-3000 fo
rint megtakarítást jelentene. 

A lámpák kivitele és a szolgálati helyhez, ennek 
vi=aut 30 pm·c, a lámpák „ellenértékeként" az állomás 
meggyújtása, karbantartása núnden áron azt akarja, ilogy 
26 perc, lá:mpák behozatala 30 a végpont felőli jelző }ámpáit tése rendkívül meggyorsítja az 
perc: összesen 86 perc. Ez az kezelje a pályafenntartás. új vasútvonalak épftését, 
idő 24 ór,álban három részre Persze ezt csak úgy lehet meg- mdután kész sfnmezöt fektet
tagowdik, s véleményünk sze• oldall'li, ha valakine!k külön nek le 
rint ezt az állomási szolgálat füzetünk ezért. Nagyon örül-
minden nehéz5ég nélkül el nék, ha a lap hasábjain ezzel 

I 
Az oktatófilm a cselhszlovák 

tudná látni. a problémával kapcsolatban áJ!amvasutaknál alkalmazott 
1?1őfordul� _

olyan �t, am2- vita
0 

__ i���ln� és_ a„ dolgozók I portáldarus kötő· és fektető-kor az egyik állOllllas kezdo- me„1 ·· •k �elemenyuket. 
be .  d . ,_ átd ,M tt ál pont felőli végén bekötöttünk I Mező László ien ezese" 0-4,0ZO v -

egy sorompót a váltókezelői Dombóvár tozatát mutatja be. Február 25-én a Szovjetunió 
Vasutas Szakszervezetének és 
a moszkvai magyar követség
nek képviselői koszorút !helyez
tek el Landler Jenőnek a 
Kreml fabáiban elhelyezett 

Lanysln a 
------------------------

Vasutas Szakszervezet köz
ponti bizottsá,gának titkára, 
Novi.kov elvtárs, a szak<;zer· 
vezet központi bizottsága el
nökségének tagja, Matvjejev 
elvtárs, a szakszervezet köz
ponti bizottsága külföldi kap. 
csolatok osztályának vezetője. 
A Magyar Népköztársaság 
moszkvai nagykövetségét 
Varga elvtárs, J1agykövetségi 
tanácsos és Rosta. elvtárs, első 
titkár képviselte. 

Ha a pályafenntar!lási s:zol · 
gálat ilyen irányban lépéseket 
tesz, a forgalom a:zonual „meg
álljt!" kiált. Hivallk:ozik a vál-
1.ókezelők túlterheltségére. 

Betegek es álbetegek 

A másik, hogy a bejárati 
el6jelz6k és a bejárati főjel
zők Jémpá,it az állomá6i o20l
gié.aat nem akarja kezelni. 

Nézziiik meg, 1wgy mennyi 
elfoglaltságot jelent a, 11.ég·y 
l,á;mpa keze l.ése átlagosan egy 
kil.ométeres pávol.sáa esetén: 

A ik.özelmultban 1 1 2  beteg 
l)yomta le a Szolnoki Jármű
javító ellenőrző orvosi rende
lője ajtajának kilincsét. Hogy 
egy ilyen igazgatósági főorvosi 
felülvizsg,álat alkalmával mi
lyen különböző betegségek ta
núja lelhet az ember, az szinte 
a csodával határos. őszintén 
bevallom, az orvosi tudomány
hoz vajmi keveset értek, egy 

nÖnkéntes vasútépítők0 

Az ulasíbások nem minden lamoovontatású lesz. A vona
esetben elégségesek ahhoz, lon egy időben három külön
hogy mindenki tökéletesen böző sebességű vonat fog köz
megé;rtse azok jelentőségét és lekedni anélkül, hogy az utol
alkalmazását. Vonatkozik ez a érés bekövetkezhetne. A vonal 
jelzési utasításra .is. A há- hossza előreláthatólag 25-30 
t'óm- és négyfogalmú önmű- méter lesz, melyen hegyi és 
ködö térlközbiztosíló berende- sík pálya váltakozik. 
zés elvét pL egy új felvételes A kisvasutat hulladékból 
az utasításból nem tudja töl,é- munkaidő után építik a moz
letesen elsajátítani. donyok és a k-OCSik kivételé-

A ki.képzés eddigi hiányos· vel. (Ezeket önkéntes adako· 
ságait igyekeznek leküzdeni zásból készen fogják besze
CeUdömöLk állomás forgalmi szerezni.) Az „önkéntes vasút
oktatói, akik a távközlő és biz- építők" úgy tervezi.k, hogy 
tosító berendezési szolgálat május elsején helyezik üzem
dolgozóival közösen az állomás be művüket. 
oktatótermében egy hán:-om- Az építésből orooz!á,nrészl 
fogalmú önműködő térköZ'bíz• vállalt Szücs Béla és Szabó 
t.osító berendezéssel felszerelt Gyula forgalmi oktatótiszt, So
kisvasutat építenek.. mogyi Elemér forgalmi szolgá-

A vasútvonalon - a terve- lattevő, Györök István és Nagy 
zet Sll,Ctint - a valóságban Lajos távirdamester, valart).int 
előforduló minden berendezés Németh Dezső szemaformester. 
meglesz. A jelzőkkel függés- Helyes lenne. ha az ország 
ben levő vágányzáró és út- nagyobb telepállomásain, ahol 
átjáró sorompók, alagút, hi- új felvételesek kiképzése fo
dak, teljes állomási berende- lyil,, hasonló kisvasutat építe
zés, váltózárral felszerelt és nének. 
kézi iállítású váltók sem fog-

1 nak hiányozni. A kisvasút vil-
.......... 

Mesterházi Károly 
· Celldömölk 

Hol kallódnak az újítások ? 
Fűtőházunk az elmúlt ne- problémánk is böven, de igyek

gyedévben kitartó munkával szünk ezeken segíteni. 
elnrerte az élüzem címet. A Szóvá kívánom tenni azt a 
párt- és szakszervezeti aktívák nemtörődömséget, amely az 
felvilágosító munkája és sze- újítások vonalán van. Mércse 
mélyes példamutatása nyomán Sándor mozdonyvezető 1957 
fellendült a bürokráciától men- novemberében benyújtott egy 
tes, mindenki által szívesen újítást a 318. sor. mozdonyok 
fogadott munkaverseny. A üresjáxati váltói kenésének 
mozgalm,i szervek vezetői nem- megoldására. A mai napig nem 
csak beszélnek, de bárki meg- kapott rá választ. Varga Jó
nézheti gépüket: tiszták, gon- zsef mozdonyvezető szintén 
dozottafu ebben az időben nyújtott be 

A dolgozók 95%-a szervezett újítást a 41 1 .  5;0rozatú moi;d�-
munkás nyok homokolo berendezese-. 

. . . nek módosítására. Erre sem 
� né:1any em'ber, . a!-1 érkezett válasz. Az újítási elő

meg nem érti meg, mit kivan 

I adó tőlünk késedelem nélkül a proletá��ület, de e�k továbbította. Vajon hol kal
szembetalálJák magukat a kol- Jódnak az újítások? 
lektíva erejével. Nem al,arom 

1 azt írni, hogy nálunk már Borka Sándor 
minden szép, minden jó. Van Sztálinváros 

néhány esetet mégis meg
jegyeztem. 

Amulatba ejtett az egyik 
beteg, aki elmondotta, hogy a 
múlt év októberében openMták 
és elvágták a „sziv-zsiMrjait". 
Csodálkoztam ezen a mester
vágáson még jobban a pácien
sen, aki in'le itt áll előttünk. 
A ikórhá2ból gyógyultan távo· 
zott és dol,gowtt mindaddig, 
amíg felületes munkájáért le 
nem váltották. 

Az új beosztlli& magával hoz
ta a betegség rá:kfeinéjét. 
Szfvrohamok, rosszullét. Mit 
lehet ilyenkor ten,ni? Beteg
állományba teszik a „szív
beteget". A bebegellenőr azon
ban nem találta otthon. Ezek
után nem is lehet azon osodál
kozni, hogy a felülviz.sgáJatot 
tartó főorvos,nő munka!képes
nek találta. 

Egy férfi egyik lábát bénán 
maga után !húzva közeledik. az 
orvoo felé. Beteg:;ége: boka.

rándulás. Crodálat.ooképpeo 

mégis az egész láb merev. ()emléktáblájián halálának 30. 
Vizsgálat következik: Fáj még } évfordulója alkrumából. 
a bokája,? 

�
, A koszorú felirata: ,,Landler 

Igen, még nagyon fáj. Jenőnek, a magyar kommunis-
2s a térdével mi történt? tának, a munkásosztály ügye 
Azzal nem történt semmi. /)lángoló harcosának a imagya·r 

Persze a bokarándulá&nak \és szovjet vasutas01któl."' 
sincs már nyoma és ha bete- \, A koszorúzáson jelen volt: 
günk nem is vígan, de már (,;>:::,,.,,:;:,,,c::,,.s;;:,..s:::;,,,:;;::,..,;;::><;:,,,c::,,.s;;:,..s:::;,,,:;;::,..,;;::><;:,,,c::,,.s;;:,..s:::;,,,:;;::,..,;;:::,,.,,:;:,,,c::,,.s;;:,,, dolgozik. 

Közel 40·en a felülvizsgála
ton munmaképessé váJ,tak. Hét 
személytől megvonták a lláp
pénzt, mert az ellenőrzések 
alkalmával nem tartózkodtak a 
lakásukon, távo.llétüket pedig 
nem tudták igazolni. 

A látottak és hallottak iga
zoljáik, ilogy milyen fontos az 
ilyen felülvizsgálat. A kikül
dött főorvosnő munkáját igen 
nagy körültekintéssel végezte. 
A rászorulóknalc megadta a 
szükséges útmutatásokat, 
gyógyüdülést javasolt, a beteg
séget színlelők!kel s,z,emben 
pedig :nem ismert kfunéletet. 
Jól tette. - m -

A tisztaság ne_m boszorkányság 
A:z. élet lüktető véiikeringése 

éjjel sem szünetel a szolnolki 
pályaudvaron. A peronon az 
utaseHátó pénztára előtt tö· 
möbt sorokban váxakoz.nak. 
Pásztor Imréné szüntelenill 
kattogtatja a pénztárgép bil
lentyűit. Nagy pontos;á,got és 
figyelmet igénylő munk,ája 
mellett igen előzékeny, udva
rias. A pult mögött lévőknek Is 
akad bőven munkájuk, de 
Zeleí Ferencné és Csomo-r 

Magdolna mesterei a kiszol
gálásnak. 

Ha már itt vagyok - gon
doltam - benézek a söntésbe 
is. Meglepő Já tviá1Dyban volt 
részem. Egy féldeci mellett 
csendesen =.lélődtem a tor· 
komat fojtogató cigarettafüst, 
s.:éngáz és szesz vegyülékének 
áprodott levegőjében A söntés 
kókockáin vastagon hevert a 
szemét, törött pohal·a:kkal ke
veredve. A kályha előtt le&• 
alább két vödör salak. 

Legyen-e megkülönböztetés 
Közvetlen a kályha mellett 

elhelyezett üv�krény tete
jén nagyobb mennyiségű süte• 
mény - fedetlenül. Észre· 
vételeim egy részét szóvátet• 
1,;,rn az egyi1k dolgozónak, aki a szervezett és a nem szervezt-tt dolgozók között ? 

A szervezett dolgozókat rég- vezeti tag és nem szakszerveze- otthoni felvételeknél stb., nem valami kedves modorban 
óta foglalkoztatja az a g_ondo- ti tag között - és ilyen nincs előnyben részesülnek a szak- elmondotta, hogy hiába takar
lat, hogy tegyenek megkülön- a párttagok esetében sem - szervezeti tagok gyermekei. ja le, nem emlékszik, hogy a 
böztetést a szervezett és a szak· mégis több előnyben részesül- Hogy még nagyobb mérvű te1·ítőnek melyik oldala védte 
szervezeten kívilli dolgozók kö- nek a, szervezett munkások ép- juttatásban részesUlhessenek a tegnap a süteményt a Ie
zött. Ezt a kérést többen szó- pen a szakszervezetek an11agi szakszervezet tagjai, az éppen rakodó portól. Csetei Éva is 
vá tették a kongresszuson, Ká- eszközei révén. A nem szer- a szakszervezeti tagok mun- megelégelte a kellemetlen le
dáT János elvtárs is foglalko- vezett munkás például nem káján, szakszervezethez való vegöt és próbálkozott a szellöz· 
zott vele hozzáswlásában. Ez kaphat szakszervezeti segélyt, viszonyán, a helyes gazdálko- tetéssel, de sikertelenül. A 
megkönnyíti, hogy ml is vá- nem vehet részt kedvezményes J dáson, s nem utolsósorban a ventillátor motorja nem mü-
laszt adhassunk azoknak, akik üdülésben, bölcsődei, napközi- pontos tagdíjfizetésen múlik. ködött. 
ezzel kapcsolatosan kérdést ín- ,.,,__ Utam befejező része az ét-
téztek szerkesztőségünkhöz. terembe vezetett, ilogy meg-

A megkülönböztetés többféle 
M E G K E' s E T T u·· D V o·. z L 'E T 

Látásaimat közöljem a vezető-
szempontból helytelen lenne. vel, vagy helyettesével. Nem 
Az alkotmán11 minden mag11a.r volt szerencsém, nem tailáil.tam 
á.lla,mpolgárnak e,111enlő jogo- Ujszász állomáson három nő sál, de kérésüket mindig el- őket. Az egyik dolgozó lhajlan· 
kat biztosít. Az állami törvé- do!gozilk. Egy takarítónő és utasítottálk. Nehéz munkájukat dóságot mutatott. hogy jöve
nyek minden dolgozóra kötele- két személypénztáros. Naponta nemigen ismerik el. A nemzet- telem célja felől érdekilődjön. 
zöek, a jogokból sem lehet ki- mintegy 35--40 személyvonat közi nőnapon sem jutott el A tlsztátalansá,wt védve el
rekeszteni azokat, akik nem fut be és indul az állomásról. hozzájuk a köszönt.ö szó. mondta, hogy éjjel nincs „be
sértik meg a törvényeket, az A két pénztároon6nek bőven Kedves Erzsike és Valika ütemezve" takarítónő. Ahogy 
alkotmányt. Bérezés, társada- akad tennivalója. 24'24-es for- néni! HáJásan mondunk köszö- szavaiból kivettem, úgy véli, 
lombiztosítás, szabadságolás, dulóban teljesítenek szolgála- netet fáradsága., és szolgálat- hogy nem is a takarítás a cél, nyugd[jazás, munkavédelmi és tot. Már többször kérték egy kész munkájukét·t. lgérjük, hanem a tervteljesítés. 
szociális juttatások stb. terén hamiadik pénzt,áros beállítá- thogy ezután !kevesebb kelle- Mi ilyen tervteljesítésből tehát nem szabad megkülön- ____ .....,. ___ ,._____ metlen percet okozunk on·· o"k · 

, 
nem k""·u··nk. böztetést tenni. ,.,,_,� �• 

A szaks;i;ervezeti tagság ön- Illek. Csomor János 
kéntes. Ha különleges elbá- ·, , ·• •' ·••" •w , K. Nagy János társadalmi ellenőr 
násban részesítenénk a szer- KEZI SINKOSZORUGEP +'".._..,. ........................................... _ 
vezett dolgozókat, akkor a még : 
szervezetlenek minden meg- Percenként 2200 fordulat-

1 győződés nélkül jönnének so- tal működő sfnköszörúgépet Mir' e fordítottuk 1957 hen rainkba. A szakszervezet a konstruált Váradi István mű- • • 

kommunizmus előiskolája, el- szaki tanácsos. A gép súlya i • • 

sőrendű feladata a nevelés. A 8-9 kg_ Kitűnően ha.57lllálható • a ½
2 of. -os O TA pe' nze' t ? megkülönböztetéssel tehát ép- a forgalom alatt lévő vág,ányo- i -;O • 

pen e fontos eszközről, a ne• kon is, mert pillanatok alatt Í 
velésről mondanánk le és he- · kiemelhet;<í, za]talan�l műk<i- t _1957-be!l a féls_zázalékos ön- foglalja magában a teljes vál• 
lyettesítenénk ezt adminisztra- di'k, telhut a kozeledo vonatot + kentes Tamogatási Alapra já- ialá.si összeget, mert a kórhá
tiv eszközökkel. már messziről hallani lehet. i rulék címén 8 831 273,58 forint zak az alap terhére felmerült '

CXK><
X>-ex>-0<>0<X>o<:K><>0-0-0-0<>0<X>o<:K><><>-0-0-0<>0<X>0-0>-0<»0-0'°'2í Ha állami vonatkozásban Sín vég hegesztési dudorok • összeg folyt be. Egyéb bevétel-

nincs is különbség szakszer- köszörülésénél kiválóan bevált. f b61 125 forint származott, az ápolási díjat utólag számolják 

Ú j  motoros targonca ,.,,__ összes bevétel tehát 8 831 398 58 el. A kiadott vállalások, de 
: forint. A befolyt összegn'ek még le nem számlázott kórhá
: 50,6 százalékát fizettük ki se- zi ápalási költség elmén 1957• 
: gélyek és költségek címén. A re előreláthat.ólag még 3ao OOO 
i kórházi ápalás költsége nem fotint várható. 

A Nyuqati-pályaudvaron új 
csomaqszállítö motoros tarqoncá· 
l<at helyeztek üzembe. A három, 
tömör qumikerekeken qör-dülő 
Jánnilveket • törökszentmiklosl 

Megjelent a társada,/ombiztosítási 
„Ügyviteli utasítás0 

: 1957-ben az alap terhére történt 
A betegségi biztosítás ügy• tással foglalkozó dolgozói, el- : kórházi tp. kieg, segély 

kifizetések alakulá;a: 
2 634 247,78 Ft 

8 190.- Ft viteli munkájának megkönnyí• lenőrei és a szakszervezeti bi- : tüdőbetegea< segélye 
tése érdekében a szakszerve- zottságok részére a könyvet a 'i temetkezési segély 
zeti bizottságok és a szakvonali Központi Nyomtatványtár betegek útiköltsége 
dolgozók egyaránt kérték, hogy küldi meg. Ha valamelyik szol- : gyógyászati s. e. hozzájárulás 
a rendelkezéseket és eljárási gála ti főnökségnek kevesebb f gyógyszerköltség 

1 276 IJ26,- Ft 
167,- Ft 

281 622.20 Ft 

szabályokat összegyűjtve bo- példányt küld a Nyomtatvány- k61,ház1 ápolási költsél( 
csássák rendelkezésükre. A tár, mint amennyi feltétlenül i nyomtatványköltség 

2 kérésnek eleget téve a társada- szükséges, a betegségi biztosf-

1 

o lombiztosítási osztály elkészi- tás ellátásával vagy ellenőrzé· 
2 tette az ügyviteli utasítást, a sével foglalkozó dolgozók, �zak- A különbözetként mutatko
'� vasutasok betegségi biztositá- szervezeti bizottságok részére zó 4 362 964,45 Ft felhalmozás-
1sát ellátó munkáltatókszámára. a még feltétlenül szükséges ként áll rendelkezésre. 
') Az utasítás magában foglal- példányokat a Nyomtatvány- K" t· t· . "nk ,• 
> ja a jelenleg érvényes beteg- tártól igényelhetik. Az igény- ozpo!1 1„ v�e osegu mar-

6 ségbiztosítási rendelkezéseket léseken feltüntetendő, hogy

! 

c,us 21�1 u_lésen megtárgyalta _,_ ! és SZOT-szabályzatot, vala- miért és kinek a részére •zük- : f!�f�Je�os. al�ppal 
d�ló 

qépqyár szerkesztette. A tarqon• mint a fentiekkel kapcsolatos séges az utasítás. 
,:z. k tal�lt es az ren n 

cák helyben meq tudnal< fordulni. eljárási szabályokat. 
l 

Az ügyviteli utasítás nem a vone a. 
A 125-ös Cs_ep_el-motorral l,aJtott Az Ügyviteli utasítás február dolgozó tulajdona, tehát azt • Figyelembe véve az alap cél-tarqoncák rövidesen valameny. ?8 á . I . . .. i • k· .. é • i • •  •• i nyí naqyobb ál!omáson seqíteni --- .. n J_e ent meg. A_ szol_gala!1 munkak�r valtozás esetén le • .  , luz set es azt _a korulm_en)'.t. 
foqJák a munkai. tonoksegek betegseg1 biztosi- kell adni, : hogy a budapesti MAV-korhaz 

l 213,31 Ft 
261 725.- Ft 

5 242,84 Ft 
Összesen : 4 468 434,13 Ft 

a jelentkező igények kielégl• 
tésére szűknek bizonyul, a 
vasutasok és családtagjai� 
jobb egészségügyi ellátása ér> 
dekében a minisztériummal 
közösen valamelyik vidék' 
vasutas gócponton egy új MA• 
kórház létesítését a közponU 
vezetőség elfogadta. A félsz

! zalékos alap fel nem haszná 
pénzö·sszcgét erre a. célra k 
vánjuk fordítani. 



A Szaktanáe XIX. kongre szusa batáro�taioak végrehajtásáról lát 
szakszervezetünk központi vezetósége 

A ,..zervezef elnöke Végh Lajos, alelnöke P6nti BIJa, lótit'6ro Szah6 Antal lett 

�nk központi vw.et611épinek március 21-í 
111116& '°"'°"' Jóuef elvt4n a BZBkazervezet tffkára nyitotta 

r.M 
e1ll5 napirend be&úmolóját Bmb6 Antal eivtál'II, a 

ill---.-l"l-,111-llett elnöke tartotta a XIX. � határoza
addd6 fe� végrehajtáaáróL 

A mai kffmpontl ve1Jetóaégf ülés célja f!a feladata - mon
doMa - hogy a szakazervezetek XIX. � szel· 
� 6rillrelje a vMUta �ezet munkáját, meg
--.. • �� abból adódóan szak&ervezetünk 
� A kongreamlf értékeloéee után az eredmények éti a 
Mfllll,OIN&(lk taglelása következett. 

Szeleeítsük to ·iíbb az üzemi demolu-áciát 

52 12S OOO forln.t oolt, 1957-ben. pedtg ffldr 07 623 OOO fortn.t, Az 
emellkecUs 753 sz4Z41'koc. Fejlődött a 11Yógyitószolgálat la, 
amit egy„zt az elmúlt években átadott Budakeazl TOd6Bza
natórium, a péceli továbbkezelö kómáz, orvost rendelők b6vf
té6e, másrészt az orvasi létszám és a rendelétil órák megkét· 
szerewdése fejez ki. 

Nem mehetünk el a:ronben szó nélkül egy olyan jelenaég 
mellett, ami e &zolgáltatésok javítását gátolja. Ez a magas táp
pénzes BZázalék, amelyek mögött ellenőrzéseink: SOl'án rendsze
resen megtaláljuk az é.lbetegeket, táppénzcsalókat Is. A táp
pénzes arányt növeló körülmény fóleg a munkwfegyelem és az 
általános erkölcsi morál megl.azulásában van. A pályaorvlllli 
rendszer híányában sok dolgozó kerülhet indokolatlanul beteg
állományba. Az indokolaUanu1 megnövekedett munkanap kie-

A �t területén többllégében po7.itíven jelentkezett szak· sések ellen hatásos lépéseket kell tennünk. Ez azért ia fontos. 
Del'VeZetünk munkája, melyet elsősorban - Mbái ellenére is mert az ilyen munkakiesés a becsületes· dol«ozók rovásán 
- a munkaversenymoz.galom szélesítésével értünk el. Az el- megy. Véleményünk szerint egyszeriben javítana a helyzeten 
mwt évek, de leg;obba.n. talán az 1957-es év igazolta. hogy a pályaorvosi rendszer vlsszaálütása. Term�zetesen neveló, 
llolc,az,Mflkban él a veraengúi kedo, hogy e fimtoe tén11ezót felvilágosító munkával e rendszer felállitása előtt Is eokat te
bcltrlffl 1c ;ól haunáljulk fel a ffép114zdaság fejlentélében. !tetünk. 
Múlt éVi terveinket 7,S azdzaUkkal túltelje&Ítettük. Közel 100 Az adott lehet6ségeken belül tovább kell fe;lesztenl az 
iiam érte el, illetve teljesítette túl az élü:r.em célkitűzéseket. orvosi és kórházi ellG.tciat, Meg kelt szüntetni a szervezési hibá· 
Három azdtDá}ati hely nyert,e el a Mirusztertanác& és a SZOT ból adódó zsúfoltságot a rendelóintézetekben. Tudatosítani 
llöa6e vándorzál5zlaját a vele járó pénzjutalommal. . kell, hogy a betegellátásért külön díjazás egyetlen orvosnak 

Kétségtelen, bo@y az �últ évek, de lkillönösen 1957 sem jár. Ez azért fontos. mert ma még ilyen jelenségek kór
eredményes munkája elismerésre méltó. Azt Is meg kell házakban, gyógyintézetekben megtalálhatók. Az orvoook nem 
uonban mondanunk, hogy 1958 feladatai nehezebbek. Az kérhet=k és nem fogadhatn11.k el lnzto,ítottt ;oaon hozzájuk 
Idén 4,9 S'lllmllékkal több árutannát kcll elszállítanunk, mint tartozó betegtől külön an...,agl juttatást. 
taval,y. Hogy szakazervezetilnk e nagy feladatdt megQ)dá&á-

A nyugdíjL.érdésról 
bo& kelló segítséget nyújthasson, elengedhetetlenül szüksé
gei, az üzemi demokrácia IIZélesNé&e, a dolgozók bevonása a 
tervezésbe. 

Feltétlenül &2Jilkséges, hogy a � rejlő akaraterőt A kOJ18'l'e.s&ZUSOn a;aknem valamennyi hozzászóló foglal-
ég felelósségérzer.et felkeltsük, hogy aktív811l vegyenek részt kozott a nyugdíjjal. Amikor megállapftjuk, hogy nyugdíjtör
a termelés irányításában és a vezetés emenörzésében. Javítani vényünk alapjában jó és a legfejlettebb kapitallata állam 
IGeU II termeléa tandc.sloozások szervezését éa a.,okat a mun- nyugdijrendszerével is kiállja a,z összehasonlítást, azt is meg 
1Glllcörülmé"1/elkre, a tennelötevékenuaéllft. az azem. a &ZlOlgá- kell mondani, hogy vannak fogyaték<JMágal. Ez három pont· 
IIICi hell/ munk<ij<ira ktható tanácslco.ráao1cká llceU tenni. ban foglalható össze: 1. Az 19S2-es nyugdíjwrvéfl.11 eUltt nVUQdí· 

Szakszervezeti S?.erveink feladata, hogy a központi veze- ;iazottak problémája. 2. A n11ugdíjt.őrvén.y a ao!gcilati évek az4-
t&lf,gtól lefelé meggyőzö. neveló munkával ösztönözzék do!· mát 1945-tól számít.ia. 3. A csök/sent mun:Joaképességű dolgo
ll(JIZÓlllk.at a minőségi munkára, az önköl�entéare és a zók n'I/U{}díja. 
takarélkoeságra. Ezelk legyenek a S2l0Cialista munkaverseny fó A kongresszus úgy foglalt állást, hogy BIZ elkövetkezó ld6-
c'611tltd2lé8ei is. A munkaversenyt meg kell szabadítani min- ben az életl!iZÍnvonal emelésére szolgáló anyagi eszközök jelen
den bürokratikm sa.blontól Tudomán.11011an. kell kidolgozni az tös részét e problémák megoldá.sái'a keli fordítani. A kongresz
ilü.zem célkitűzéseket, hDgv n� keUjl!,i azolca, cWlandórzn v<il- szus határozatában kimondotta a nyugdíjasok kórhállli ápolási 
�i. idejének felemelését. 

Egylre növekvó feladataink J.)ll'rane110lóla� megkövetelik, · Nekünk vasutasoknak, különösen égetó probléma a nyug-
hógy cWandólm foglallloozzunk a dolqozók azakm4i képzésével, díjas kérdés (·� javasoljuk, hogy a központ.i vezet&;é<1 foglal
felkélzültségével. S,?..akszerve2etünknek támogatnia kell a jon állást a kérdés társadalmi összefogás útján való megol
lZllkmai és továbbképző tanfolyamokat és többet kell f�- dása mellett, amit megeröstt az ia, hogy dolgozóink nagy 
kozni a műszakiak továbbkép:ooséve1 .ia. része egyetért ezzel. 

Hatíírozott eróvel a nepvagyon pusztítói ellen 

A szervezett újítómozgalom megindulásának most van 
tíz eeztende · • Az ellenforradalom után ez a mc;,:r.galom ianét 

...,, ........ WIL II„ I ..,.. 
__. az úffl&at. �-tllc faell e ldl hoilk liMM· 
d eltef1uztúértfl u lijit6k UF_._., etfcOlclt • •IIWIIOi 
�•ir6l. 

Szólnunk kell a � károslm befo1,vúol6 né
Wny �. a p-..ar1-ról, a � a fieaFe]me
�- E1ll!k k'Ulön&len 4!leeerl ve16dnek fel a ellaifor
tlldabn ál4al fellazitott mtmkamoril!al k&l)CeOllllllban. Az 
tUenforradalom után ea,porodtak a balaselelt. 

.,.._ déNm#JN, B� .. tlrW efm6ll klMI 
111 mllU6 fGl'IDt Ur érte 11 ....... ndpt. 

A XIX. koncr-- megállapitotta, h09 a lll!lbzerveze
fek 11111'• behatóbban foglalkoznak a dollOTók � problé-
811iivnl Ennek ellenére nemegyszer hlAnyOJllé& JlemtilriSdöm• 
!'II. a dolcDlók tllYéhez való nuz hozz461lú ...,._talheió. 
1k 'lfonatkoZUt a ml aZ&lmzervezetünkre ia. :&ppen ea6ft feJada• 
-Dk keli Jecyen, a dol&omók munka- • életk&'llllb6Dyetnek 
'1landó figyelemmel� és anNlt Ja\lf1'P, Ná#Clll fosrlca, 
1aotl:, 

A konctesazusi beszámoló és határozat foglalkozott m: 
üdüléssel is. Megállapítható, hogy üdülőink ?.&ne ellátja fel
adatát. Javítani kell még az üdülésben résztvevő fizikai dol
gozók aránys1Arnát. fokozottabb mértékben fejleszteni a aia
ládos- és gye.nneküdültetést. Az elnökeég már tett lépéseket, 
� _,... ffdi� N•ll'lft6 wd � 

Szakuerv-.etünlt munkavédelmi � mlft• 
táját e1-newe mec4llap{tbat6, hoct,l! . .......uaJ 10r11a& 
asszefocú már eddlC la eredménnyéf Jffl. �tik a tb
Oi és � baleaetek, sajnos m6C ---�t6á. 
1957-befl plJIUul 123 325 11111> eaett 111:,• � baleleNrc 
tnilnt. Nem lehet kö� � lilili, fet,elmlMGl!m,, 
ségt,61, hallyap6gból, közöriyt,61 4s �� Cl81A· 
dok maradnak ken;yérkere.6 nélkül. A � bkoa6n a 
törvény .ulcor4va1 kell leeujtant. T11m F 1 i...u a � 
aetnek nem elatlrendO feladata a � ..idSi6k 18'DYN· 
vétele. Meg lreU el&mi a belesetelret • � • 116ntk_.. 
nyes fel�al, tüuda1m1 &i1N1'11h I; JWt • bllsrtnk 
nem terrnéaetazcirOek 41 nem � 

Fokozottabb gondot kell fordftanunk • GlieMek, 81G1dlatl 
helyek IIZOCiálls �re, a dGIIOll6k tar"6n,t,en lúto
aftott Joplnak � llfe� __,._. kell • 
dolgloaSJc o4M. ,__, á .,.,._nwa �. Mel kelt uon
ban lelYezDl, boa a WMlitmények n)MÓV..._ 11 � 
vek minden Jnl • A 1:Nk IIWlla\fllóJ 11,a a doltt,z6k a l6telflM6-
n,o- nem mik� 11a llllldlJ4k � 

flOlc n«!mzetlcözt méreta ösu1efogd.Mi k�, 1e1�, a ""'°'111 
f1111ljtogat6k kezét. 

Kulturális tevékenységünknek elsósorban a dotao:t.ólt ma. 
velódését kell biztosítania. Csakis a múvelt dolgozó � 
megérteni a körülöttünk zajló társadalmi Jelenc!é,eket, tud 
saját és a társadalom boldogulál5a érdekében hatllatdaan mun
kálkodni. 

Kultúrotthonalnkban meg kell javitanl a mQsorpollttkM; 
ezeket az otthonokat művelődést központokká kell ktfejleJz• 
teni. Ezenkfvül nemcsak a milsorpolitikára, hanem a aerve
zett dolgozókhoz méltó viselkedésre is hatással kell lennönk, 
a művelt. kultúráit ember kinevelése érdekében. 

Allamunk és a szakszervezet évról évre jelentó6 összegeket 
fordít sportcélokra. Dolgozóink!llak több, mint 10 9/o-a akUv 
sportoló, ezenkívül sokezren kedvtelésből, szórakozásból apc)r'• 
tolnak. Ez az arány nem rossz, az anyagi eszközljk jobb fel. 
használásával azonban kedvezóbb is lehetne. A vasutas élsport 
országos viszonylatban is elisme11. Sajnos hódit még a ml IC)(X"
tolómk köZlÖtt is nem egyszer a burzsoá sporterkölcs, az anya• 
giasság, a dologtalan élet utroJI vágy. A sportolókat &Zerénv, 
becsületes, munkájukat. hazájukat szeretó emberekké kell for• 
rnálni. A sport erre alkalma� eszköz. A sportra fordított G"1/Clfl 
eszközök hel11es felhasználásával az eddigieknél e11t1re MP" 
szerűbb tömegtúrisztikát, közös kirándulásokat. csónakt4ni1cat, 
4ltalában a tömegsportot kell fejleszteni. 

A XIX. kcmgre,;,szus foglalkozott a szakszervezetek nem
ze1lközi kapcsolataival. Megállaoltotta, hogy súlyos hiba voli 
az ellenforradalom idején a Szakszervezeti Vilé.gszövetsélb61 
való kilépés. A Szakszervezeti V:lágswvetség és a nemzetk6zl 
proletariátus - élükön a Szovjetunióval - ennek ellen&e 
nagy segítségit nyújtott az ellenforradalom okozta károkból 
való kilábaláshoz. Ez kötelez bennünket. Ez.ért f� helyes. 
léssel a kongresszus azt a határozatot, hogy 

a matJYIU szakszervezeteket nemzeUtözi tevéken:,9'
gükben a nemzetközi proletárszolidarltás eszmél vezér• 

lik. 
Szólni kell néhány szót a szervezeti vezetés problémáiról 

is - folytatta. A szakszervezetek alapvetó szerveze\ef az el
múlt évek során kialakultak, és ha a:rokon válboZtatunk 18,, 
azt úgy kell tenn:, hogy előrevigye a munkát, hogy a dolgozók 
mindennapi problémáival az edchgieklnél ifi jobban tudjunk 
foglalkozni. A jó munka elofeltétl'le a tömegkapcsolatok állan· 
dó javítása, a szakszervezeti demokrácia fejlesztése. Ogy kell 
végezni munkánkat, hogy szakszervezetünk egész tev&eny. 
sége a szakszervezeti élet l!'egitésé.re, a bizalmiak: munkájának 
javítására, tekinM!yük emelésére irányuljon. Munkánk közép. 
pontjába a dolgozók mindennapos meggyö:aését, ügyes-bajoe 
dolgruk lelkiismeretes intézését, kérdése,ikre az őszinte válasz
adásokat kell állítani. Ki kell küszöbölni a hivatalos, bürokra
tikus munkastílust, a szakszervezeti mozgalmat a tömegek kö-
2JÖtt élő ügyintézó mu.nikának kell Jellemeznie. N"óvelnl kell a 
taggyűlések S2Jere'l)ét és jelentőségét. azokat a tagság legfel&öbb 
fórumává kell tenni. 

A vas.utasoknak mintegy 85%-a szervezett munkás. Ez,a 
szám nem kicsi, de ha töb\>et és behatóbban foglalikOrzunk a 
�----- w � ........... •�-- ....... ---.,.,_ 
i. ·� -dollPIÓk 'Wlcfiba. 

A�•�- szr>i vezeu munka�-

..__ • jobb eau� a vasút 811.akmal � 
A& eo"lilJnflllklls+ lllet&n mé8 VMWlak kíválmivalók. N
értOnk egyét aa olyan eljárással, hogy a nociélh; & kultuNllll 
�l, vao példilul a racloaallZálá&ról i:alk Ut61aa 
nerzllnk tudoqiást. Komoly kifogás tárlYa az a huzavona, apil 

• � aoldJatnél doltmók él a i'ilggeUemtett -.a.kszer. 
vezeti funkcionáriusok egyenruha kiadásánál tapaztallustó, 
SzerintOnk nem lehet egyál! 117Jmpétia, vaay unálmpétla 
� a -�eaeUel wló viszonY, úgy aoodo)JUk, � 
1- a �6v6ben erieut a probl«nálurt az � • • 
i� elvtá,Jait ldlmlStt tisztázm. 

A ..ii.a-vnet propaaandamunkájáró1 a p6n&OOt .... 
� llr.6ló riMd té,JékmtM6e vtán a � 
mondotta S-b6 elvi.a: A kongremzus la� JwStie. 
Wr6l l(IIDdonlmdjon az eloabég. Vltwák meg terüWa ft1.-. 
IDIQ'I 41 lllb. W.- taggyúléee'ken. A ha� "-84 
ldóre aabjáJi: meg a ie.nvalókaL E7kt goodmap kell 1:a'lllü
mán:,omi áa 6Uimd6an feladataink k&éppontjába kell álUlanf, 
Ne legyen -■-erve7.eti -i,rv, vap aktíva, !k� J1111D � 
a � né hánJ6 fetadatokat. to tudna< � 
a betáralatokat real!z61ru &aJ4t munkánk� EbQez kémi\ 
.....,,,,... l:illr,.ipoQU veietlelci 111e eegílllégét. 

Szervezeti kerdések 
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A fiatal dolgo•öh hely•ete· 
Nyugat-.1Vé,netors•agban 

��:�!!!, ü:1 1 \\\11»)���!1�� 

Írta : W. Horst, a Német Szakszervezeti Szövetség ifjúsági szervezője 

8'JOn,k eleget tennd. Lenűét hely 
hlá!lyál>an nem tudtuk felhas:,, , 

• 
k ����I 

é;�,o�(:y��\,g; Almos utasok IS vanna 

A Német Szövetségi Köz- matlannak találtálk a katonai 
tti:r�ban mintegy 2,7 millió szolgálatra. Ez az aráiny az 
13--18 év. közötti, illetve 5,3 or57iá,g egyes részeiben elérte 

- millió 18-25 év közötti fiatal az 50 százalékot is. 
. el. Jelentős részük az iparban A legtöbb gyár sok tanon
. dolgozik. Nagyrészük túl van cot foglalkoztat, mert ez a leg
a tanoncé,reken és 60k eset- olcsóbb munkaerő. Ugyan
ben olyan a béiiik, hogy abból akkor elhanyagolják szakmai 
a 1-észlet.Jli.zet.ési akció kereté- képzésüket. A fiatalok mw,ka
� mctorkerékp-árt, robogót, idejük legnagyobb részét S2lál
ho.·dozható rádiót stb. vehet· lílással, tisztogatással töltik. 
nek. (1\-yugat-Németországban Ez az oka annak, !hogy például 
k.örülbelül 3 600 millió má-rka 1955-ben 229 338 tanoncból a 
�réi gazdát a részl.etjizetési fiúk 8,6 százaléka, a lányok 
4kció es egyéb fizetési kedvez- 12,6 százaléka megbukott a 
ményekkel /kapcsolatos eladá- képesítő vizsgán. A tanonc 
sO'J: révén,) Az olyan á.i-uk, tanulóévének első évében heti 
'mint a mot01·ke.rékpá1· - ami 

l 
25, második évében 35, har

M>k fiatalember vágya - ter- madik évében pedli:g 45 márkát 
m.�..etesen sok pénzbe kerül, keres. (Egy kétszobás !:a.leás 
aminek előteremtése kemény bére 65-85 ,má-rk,a.) 
mun1tát jelent. Például egy Nem meglepő teJhJált, ha sok 

fiatal.ember a tanoncévek 
helyett már 14 éves korában 
inikább elmegy segédmunkás
nak. 1956-ban például Bajor
országban - ahol körülbelül 
3,5 millió munkaképes lakos él 
- mintegy 500 ezer 15-27 év 
közötti fiatal nem részesült 
szakmai kiképzésben. A fiata
lok többségének az iskola el
\-égzése után meg kell kezde• 
nie a munkát. Támogatniuk 
kell sz;üleiket, hozzá ·kell já
rulniuk az egyre emelkedő 
létfenntartási költségekhez. A 
nyugatnémet hatóságok nem 
adnak lehetőséget a tanubásra 
azoknak sem, akik szakmát 
akarnak tanu1ni. 1956 elején 
38 900 fiatal hiába próbált ta • 
noncnak szerwdni az iskola 
elvégzése után. 

Időben! vé-� valóban n,agy 
megterhelést Je!en,t. Az l•hl&tékes 
elvtársak,a.t meg,k.é!'t(l.'< ,  hogy &e· 
g,itséik problémáj1H megoldan.t, 
amire !gé<-e�t le te.Mek. Ugyan
.akikor a2> el,vt.á-nsn,a.k Is me,g kel! 
é,rtenJe, hogy helyes törekvéls. 
hogy .a vez:etök meg,k!vá>1Ják a 
wakvl71Sg>ál< letételét. 

Le,itl Ferenc Pécs áUomás, 
Szlládi Sándor Szeged, Csomor 
János Szolnok A nőnapra küldött 
rresuk késön érkezett. 

Vidacs Fer-enc, Ferencváros. 
Pluqor Sándor. Vasúttervezó: A 
leveal-üh.--l>e-.l fogla.Jt.aklaal e,gye.ler• 
tü..uk. lb!etékeseak !l,gyeLmét fel
hívtuk. Még v'.ssz,:i.lérün•k a prob
lémára. 

Borka Sándor, Sztá:Lnváros. 

fiatal délnémet ipari m-w1kás
rtak - egyébként az ország 
ma.s r€6Zcibe.n is hasonló a 
helyzet - gyakran 60-70, sőt 
30 órát is kel,J. dolgoznia heten
ként, jóllehet a legtöbb i pari 
kol:J.ek ti v szerződés kiköti a 45 
órás munkahetet. A Német 
Szövetregi Köztársaságban az 
éleinúszeriparban, a szállodai 
q; a vendéglátóipari dolgozók 
köreben vizsgálatot folytattak 
es ez azt ,mutatta, hogy a. ta.
,w11cok 17  száza.léka napi 10-

12 órát dolgozik. 

___ ,..,.,.., .... 

Mesterházi Károly, Ce,ldömölk, 
Mez:ö László, Dom·bó,•ár. Csomor 
János, Swl01ok, Leltl Ferenc, 
Pécs, SzHádl Sándor, S.1,eged, Vár
nai László, Pécs, Szentgáli lst• 
ván, Gyön·gyös

„ 
Teleki Aqnes, R.a• 

k-od'llsl Fönökség, Pataki József, 
Oroobá2Ja, K. llagy János, új
sz:ász, dr, Horváth Károly, G. V 
lga-,,gatóság. Levele.1-lret !apum, 
any,a,gához, fe!h,as,m.á!t.u.k. 

K.arnizs István, Balatonfenyves: 
Levelét tovább!tottuk. 

Kö,,etendö példa 
Apróhirdetés helyett 

A túlórázás mellett az is 
,::yakol'i, hogy a fiataloktól a 
p;he.nőidejük egy részét el
rabolják. A statisztikáik srerint 
a tanoncok 50 százalélka kapja 
meg teljes törvénybiztooította 
szabad.ságá t és az ifjúmun,ká.
-.:>k túló-ráinalk 80 százalékát 

Ptcs állomás fiataljainak 
n.agyrésze tagja a KISZ-srer· 
vezetnek. Példás magatartás-
sal, nagy igyek�ettel sajátít
ják el a sza.kvonaJi tenniÍvaJó
kat, kiveszik részü,ket a politi · 
kai oktaflásból. Ma,,aukénak 
vallják a jelszót: .,Hűség a 
pá-rthoz -- hűség a néphez". 

E gondolattól vezérelve 
fogadták a gyékényesi KISZ
szervezet felhívását az anyag
takarékooságra. Vál1a.lúáik, 
hogy a fiatalok hibájából bal
eset nem lesz. Ifjúmunkás nem 
fog igazolatlanul hiányozni. 

Ittasság, oktatás elmulasz-
tás náluk nem fordul elő. Az Napilapjainkban sokszor ta
előírt szakvizsgákat lhatáridöre lálkozunk apróihirdetésekkel, 
leteszik. M inden igyekezetük· melyek elfekvő készletet kínál
kel vigy,áwak a rájuk bízott nak átvételre. 
árukra, a dézsmálókat lelep- A mi lapunk is nyithatna 
lezik. Nagy gondot fordítanak egy i,J.yen rovatot. Rögtön meg 
az állomás tisztaságára. is kezdem: Ke-réken mozgó 

Az ifi brigádok él.én idősebb daru a. hozzátaTtozó 12 csillé• 
doJ:gozólk álilnak. A fiatalok vel, UGét fordítóval és 24 sín
megbecsülilk a ré@i tapasztalt mezővel - majdnem minden 
munkásokat és vállvetve bar-

\ 
-része új - hosszabb idő óta 

colnak velük a jobb eredmé- heve-r használ:a.tlanul Oros-
nyekért. . 

1 
házán. Akinek szüksége van 

Ledi Ferenc Tá, jelentkezzen. 
Pécs á:l.lomás Pataki József 

nem fizetilk meg. 
Különösen r06Sz a helyzet a 

,ryugatnémet bányákban_ Ez 
elsősorban azokra a fiatalokra 
vonatkozi:k, akik újonnan ke· 
rültek a bányákba és sokszor 
azéi:t választottálk ezt a mun
kát, met1' ott v�vel többe-t 
fizetnek. Már 14 éves koruk
tól fogva dolgoznak és mű
szakonként 1,5-2 tonna szenet 
m.ozgatna:k meg, 

Mi lesz veled Szombathely? 
A labdarúgó NB I. 6szi lordu• 

1 

tún6en szerepelt. A csapat az bizony egyelőre kevés esélyük 
lójában, az erősen megfiatalított öszi idényben mindössze három- van arra, hogy ,a jelenleg! ki
Szombathelyi Haladás otthoná.• szor szenivedett vereséget: A esési zóna határáról feljebb k.e
ban és idegenben egyaránt ki- Pécsi Dózsa-Pet6flt61, a Dorogtól r!iljenek. 

A bányatulajoonosok csa:k 
e6yetlen jelszót i.smernek: sze
net és még több szenet. Ennek 
gyakran az az eredménye, 
hagy a törvény biztoisította 
munkaközi szünetet sem tart· 
tcí,k be, :fittyet hánynak a 
nld.Ulkabiztonsá.gi rend6/labá
ly<i1kra. 
. A munkáltatókat nem ér

dekli kiZ6ákmányoló munka
módszereik pusztító hatása. 
A tanoncok orvosi vi:zisgál,ata 
kimutatta, hogy � ifjaJk 20-30 

aztizalék.a, o,-vosi !kezelésre szo
TUl. A múlt évi sor<YZások al · 
kalmával hasonló eredmény 
mutatkozott. A megvizsgált 
fiatalok �O százalékát alkal-

A Szombathelyi Hatadlls labdarúgó-csapata, Alló sor, balról jobbra: 
Polgár, Pál, Pém. Varga J •• Tóth és Kiss Gábor edző. Középsö sor: 

Kulcsér. Tarr. Eckler. 01.nek : l\lolnár. Varga n .• Novák. 

K O R E A I  L E VÉ L  
•·Korea Egyesített Szakseer-

1 
a lkfuelmúltba.n az alábbi levél 

vezetei Központi Bizottságától érkezett szakszervezetünkh&z: 

Kedves Elvtársak! 
Tisztelettel közlöm Önök/kel, hogy 1958. február 5-én a. 

KOYeai Népi Denwkratikus Köztársaság kormánya. fontos nyi
kr.tl1=atot tett !közzé az összes külföldi csa.pa.tokna.k Koreából 
Vjzló ktvonására és o-rszágunk békés egyesítésére vonatkozóa.n. 

Az a körülmény, hogy az a.merikai imperialisták Dél
Ko-redba. a.tomfegyverek.et szállítanak és nyíltan készülnek, egy 
u.j háborúra, óTidsi veszélyt jelent nemcsak Ko-rea, hanem 
Az.<iia. és a.z egész világ békéjé·re. 

és az MTK-tól. Legyőzött olyan 
csa.pato'k.at, mint az Ujpestl Dó· 
ma, a Ferencváros és a Salgó,. 
tarján, döntetlenül mérkőzött a 
kétszeres KK győztes vasas, a 
Bp. Honvéd és Tata>bánya egyilt• 
tesével. A Haladás heteken ke· 
resztül a táblázat élén tanyázott. 
A 12. fordulóban például a má• 
sodik helyért versen€ett. A hete
dik helyre csal!: az 6szi idény 
végén csúszott le. Eklkor ugyanis 
három mérkőzésen mmdösst,e egy 
pontot szerzett. 

Ezek után nem csoda, hogy a 
szombathelyi szurkolóik kezdene!< 
aggódni kedvenc csapatukért. 
Aggódunk m! 1s. Aggódunk, mert 
az idén három csapat esik ki az 
NB I-b61. Márped.lg, ha a csapat 
továbbra !S gyengélkedi-1<, köny• 
nyes lehetséges. hogy a Szombat
helyi Ha,.adás lesz a harmadi'k 
ltiesó. 

Remé!Jük azonban,, hogy a csa
pat a hátralévő időben magára 
talál és erre nem kerül sor. 

Mi van a Hivatalos Lapban? 
A Hh·ata!09 Lap tart.almából a 

szakszer-vezeti bizottságok és a 
dolgozók !igyelmébe aján-!Juk at, 
alábbi rendeleteket: 

1 f .  számból: 103857 /1957. 1/3. 
A. Áthelyezések korlátozása. 

IW725/1957. I/3. A. A 103498/ 
1957. 1/4. A. 5:1!. rendelet módo
sítása. 

126673/1957. 1/4. A. Az egész
s6gl ártalomnak kitett munkakö· 
rökben dolgozók pótazabadságá
ról szóló rendelet k.iegész!tése. 

105037 /1957. J/4. A. A munka
könyv! bejegyzések megválto,,ra
tása. 

13, SZ�mb61: 1 33699/1957. 1. 
Fkv. C. Párt- és szaksz.ervezeti 
funkcionáriusok elst,ámo!ása. 

106808/1958. l/4. C. Jelentke
zések állami nyelvvi2>sgálcra. 

103008/1958. 1/5. B. Vasúti a!, 
kalmazottak és családtagJaók belépése a pályudvar elzárt részébe. 

14. számból: 107398/1958. VNO. Tényleges vasúti dolgozók ée cs'.'-ládt.agja.ik kül!öldi Jegykérelmenek szabályozása. 
1 s. számból: 106862/1958. J/4. B. A szoc!alist.a munk,a.vers&nyb� élenjáró dolgozők Jutalmazasa. Az élüzem c!m e1nyerés6-nek 1958. éy1 oélkiltűzései. 

Nem új !á.tvány a vonaton . a szunyókáló_ U!48, � .. i& 

gya/cra.n megesik, hogy a kalauzt �i)k, meg_ a sa_Jat e!>er.se!71'-� 
ben nem bízólk hogy a rendeltetesi állomas előtt -rancigá.L3ak 
vissza. őket a. v�ló életbe. S a kal:a.uzok a.nrnt.k -rendje és módja. 
szerint vá!l.a.lják is az ébresztő szerepét. Az azonban '11141' 
nagyobb hiba., hogy nemegyszer a. ".'1�gjelölt ál_l� u�11. 
hosszú kilométerekkel jut eszűkbe az igeretÜlk.. Ta.lan sa3nál3álk 
édes ábmából felzavarni. a. kedves uta.st? 

Va.1.a.hogy így járt V. J. is má.Tcius 22-én a 132-e/l száma, 
vonaton. Sződliget helyett Vácon juto:t eszébe a. 1?1la:�k, 
hogy felébressze. Mi'Jror az utas sz&!;a.tette ezt, _meg D:Ul-n.íe 

;kellett, hogy ingyen utazhatott 7 !kilométert. (Megfizette viszont 
az autóbu.szvállal:a.tnak.) 

Jeg-yvizsgáló elvtársak! Ha. vál/Jaljuk a:z ébresztő szerepél 
_ ami nem is jáT va.J:a.mi na.JY megterheléssel -

!. 
�lj�síta�lc 

is az utasok ilyenirányú kérelnn.ét. Csallc megbe,..sul.és es elu;-

merés lehet a juta.lom. 
---

- A Váci Vasutas Sportkör 
turlsta--&'.<0ll<.o=tá1y.a Ag.gtete:tore. 
PéoSre, Egerbe, a Bü'k,k,be es a 
Máitrába rer-ve2i túrák.<>! az ldé11. 

- A kínai vasútállomásokon 
rö1'idesen J,atlnibetüs feLJr,atol< J&-
1ennek ri\eg .a klnad !ráejeloek mel
leL-t. 

- A XIX. kongress:z,us tíszte(e
té,-e tett m.uruva!elaján•lásOk<>t túl
te:ljest'tették a Bud®pes11! Ra,kod.ásl 
Főnakiség doLgO?,ÓÍ. Jó ,wedmé
nyekr6! számolnak be a Keleti. 
!ütöbáz !iókmúhelyéne',< dolgo
ZIÖi is, 

- 89 OOO forintot takarítottak 
meg "2l év e.!eö hóna,pjáb&1 " pé
c.s,i dombóvári n,a,gyk.a.'!llwal, 
kaposvári, bátsszé-kJ fütöbáz 
K!SZ,szervereténeik f-laba;tjad. 

- Az ors:oáqgyalés !pari bi• 
zottsága a l<ö:oelm úl'1:ban ooaze
ü14 a parlam.ei>tl>en. Napir-en<lm 
a közlekedés· és postaügyi mi
tlil=ter táJéik02llatója e,,e,repett a 
i1A V anyag,! és mű&>akll ellátott
ságáról. 

- A))l"ilis elejére elkész!ll az 
űj nem.ze!lkö2li sz,em,é.lykocsl m1n
t.apéldány.a. Ha beválik, ötven 
fil)-en koc-Sllt k-éeZilbeGlek majd. 

- Gothában (Német Demokra
tikus Köztársasáq) .a népi demok
ra.tlkus or3'Jágol< képviselöl kon
ferenc-!án v.!wgáljátk meg a k<>T
szerú vasúti oktatás kérdései-!. 
Egyoe.n megtáT-gya.lJák, hogy a 
b<a.rátl orsrz,ágok hogyan eegfóhe-
W<: egymást a vasúti oktaitás fej
!,es,J\ésében. A tanácskozás kere
t,é.be<O az egyes o1'8oá.g<>k bemu
liatjá-1< .a legjobb vasúti oktató 

m,mJe!!ket. M,a,gya,,Jral:.ág néff, 
t-Nma.nel vesz Nszit a bemuta.tál. 

- Az országos qépiróve,._ 
nyen Ha,,angoro Ferencné, • 
Vaaútl E'éíos7ltály do.g02lÓja 4. be
IyeZléS\ ért el Graru1álundd 

A Sportcsarnokban ápM!ls 11.áll 
sorra.kerülő francia-Dlagyar férfi 
és női tornászviadalra összeálli
tott válogatott csapatokban lc'=t 
vasutas tornász is helyet kapott. 
A n61 csapatban Zoller lllárla (Rá• 
kospalota1 Testvériség), a fért! 
csapatban pedi�. mint tartalék 
Héder 3:inos (Pécsi VSK) képVi
seli a vasutas színeket. 

Vasúti alkalmazottak 
és családtagjaik belépése 

a pályaudvarokra 

A Hivatalos Lap 13. számá
ban megjelent rendelet értél· 
mében a vasúti alkalmazottak 
és családtagjaik, valamint a 
nyugdíjasoj. zöld, illetve piros 
arcképes igazolványuk felmu. 
tatása mellett pályaudvari be
lépőjegy váltása nélkül jogo
sultak belépni a pályaudvar 
elzárt területének azon részé
be, ahol egyéb utasok pálya
udvari belépőjegy vagy érvé◄ 

nyes menetjegy birtokában 
tartózkodhatnak. 

.. ........ 

L A K A S C S E R E  
Elcserélném Csongrád vasűt-

1 
sal. hasonló szolgálati !akásél"t 

áUomáson lévő 2 szoba mellék· Budapesten. frdek!ödnl 9 - 1 7  óra 
he'.yibéges, földszinti lakásomat között. Telefon: 1 �-79. vagy 2_20 
hasonló budapesti vagy pestkür- 66J/433. Csejtel István v. tit. 
nyéki l"kásra. Pál József. Csong- kár, 
rád, á<'lomás. Csöm6r á1!o1nás épilletében 

Debrecen Pélerfia úti egy- lévö kétszoba-konyhás, vizveze-
szoba, konyhás lakásomat &lese- tékkel relszerelt lakásomat (gyü• 
rélném budapestire, esetleg tár.'>- mölcsös, áUattartásl lehetőségi 
bérletre la. 11:rdeklőclni lehet: bét- elcserélném szegedi. budape,,ti, 
köznapokon szombat klvétel6vel harkánytürdői, vagy bévlzl egy-
15- t 7 óra köZ,Ölt 428-375 tele- szobás mellékhelyiségekkel ren
ronon. delkező lakással. C!m: Gál Már• 

Egyedülálló nyugdíjasnak vagy t°;', Csö!:flör állomás épület. Meg• 
házaspárnak ellátást. életjáracfé- te,mtheto szombaton vagy vasár-
kot adnél< Nagybud.apest terüle- nap. . . . 
tén lévő beköltözhet6 ház ellené- Pesterzsebet köz�ntjaban egy
ben. Ji:rdek1ödn1 lehet sz.ombat és szob<;<·konybás, elcszobás utcai 
vasárnap kivételével " 425-573 maganlakásomat elcserélném két• 
sz telefonon szobás St,olgálatl lakásra belterü-.

Elcserélné,;., Dunakesz.1-Gyár- r:��eY
eb

��lt�
9b

f;l:!1i'.
s

np.c� telep XX. épü1etben lév6 kétsz.o. re,ncváros-állomás. 
bás összkomfortos laká.90mat bu-
dapesti sz.obe.-kor1'ybás, kamrás ? Elcserélném Bp., JliIIJ., Béke II. 
mag_ánlak�sra. ?é-�/d 

k�Ísz';;b�.
áro

�ti,;;�= M,sl<olc, kétszobás ÖS'1Zkomfo1•- KIK-lakásomat háromszoba ösaz• tos szolgála� lakásomat elcser61- komfortos swlgálatl lakásra. Ér-ném basonlo budapestlért. Fehér deklödn!: 22-06, 128-351, 205 Sándor Miskolc, Bajcsy Zs. út -395 számokon. A/2. Ozeml telefon: Miskolc. 
3 1-17  

Elcserélném nagyméretű két
szobás lakásomat két-, vagy há
romszobásra Budapest belterüle
tén. Cím: Teleky, Bp., vr„ Nép
köt,társaság u. 88., II. 40. 

XV. ker. Széchenyi u. 14/4. sz. 
alatti kétszobás félkomfortos szol
gálat! lakásomat eloser6lném két·, 
háromszobás komfortosra belte
rületen. 11:rdeklödni 293-743-as számon. Tóth. 

Elcserélném kétsz.ot,ta konyhás. félkomfortos, kertes - érdi vasútál,lomás közelében lé,·ö -magánlakásomat iuv nyugd!jas-

Ke>tszoba-konyhás lakásomat 
elcserélném egyszobás összkom. 
fortos magánlakásra Budapest te< 
rületén. Cím: Rózsa, 380-477. 

Elcser<>lném nagyméretű kétszobás félkomfortos szolgálati 1&.• kásomat kisebb méretű kétazobásr,a, vagy nagyméretü egyszobás bádelügyelőségért Budapest terUieté,. Cím: Mauthner Sándor 
u. 143., 111. 31. 

XIII. ker. Mauthner Sándor u. 1 37„ II. 17. alatti MÁV-házban lev6 egyszoba. konyha félkomfortos lakásomat elcserélném kétszo, bás ma,:ánlakásra t!:rdekl6dn,J a fenti clmen. 
· Kfrem Önöket -- mint ahogy azt a. szakszervezetek, IV. 

viLágkong-resszusán elfogadott dek.la.rációban hangsúlyoztáJk -
fÖrdítsa.na..k kellő figyelmet a Koreai Népi Demokratikus Kö,; 
társa.sá.o kormánya. fentemlitett nyil:a.tkoza.tá.-ra. l smertessek azt 
4 dolgozakkal. támogassák, népünket hazája. békés egyesítéséén 
e� fiir,getlen�égéert folytatott igazságos ha-rcába.n. 

A csapat népszerűségének még 
ez sem ártotit. Ez érthető is, hl· 
szen a legvérm.es.-ebb szurkolók 
sem gondolták. hogy a jobbára 
fiatal<Ykból álló együttes ilyen 
eredményekre lesz képes. A Ha· 
ladás eredményes szereplésével, 
mint mágnes a vasat. űgy von
zotta hazai mérkőzésein a város 
és a környék szurkolóit. Ebben 
az időben és később is gyakran 
lehetett hall.ln! - még a fővá
rosban ts. hogy a Szombat
hely! Haladásnak nem lesznek 
kiesési gondja!. Egy rendes raktár Hú s v é t  

ÜdL'ÖZlettet: 
Khan Szan Du. 

KOTea. Eg-yesített SzaJkszervezetei 
Központi Bizottságának elnöke 

A magyar vasutas dolgozók borús készülődését Dél·Koreá
a '  Korea ellen indított impe- ban. Mégis bíznak abban, hogy 
rialista háború alatt és azóta a szabad&ágszeretó koreai nép
l:!f figyelemmel kísérik a sza· nek si!kerül hazája demokra
ba�zerető kot·eai nép har- tikus alapokon Yaló egyesítése 
cát. Örömmel értesültek arról és Korea egészében a szocia
a békés rendezést célzó lépés- ljzmus építésének me,gkezdése. 
ről, hogy a kínai önkéntesek Eszak-Korea egész lakosságá· 
elhagyjá-k Korea területét, nak és Dél-Korea munkás
bizonyítékát adva ezzel annak, ságának ezt a törekvését a 
hogy Korea népének eltökélt legmesszebbmenőkig támogat· 
lzándéka hazája békés e.szkö- ia a magyar munkásosztály és 
töld<el történő e�yesHése. 

l 
kifejezi azt az óhaját, hogy a 

IJgyanak-kor a.g,gódva ,fi,gyelik békés egyesítés mielőbb meg
•� amerikai imperialisták há- történjék. 

December második fele 6ta 
azonban - ekkor fejeződött be 
az őszi idény - sok víz lefolyt 
a Dunán. Az Nl3 r--es csapatok. 
kö?.tük természetesen a Szombat
hely is rövid pihenő után meg
kezdte felkészülését a tavaszt 
ldénvre. A csapat rajtja nem Si
kerillt. Az els6 mérkőzésen 3 :l 
arányban vereséget szenvedett a 
Bp. Honvédtól. Az első vereséget 
sajnos h�rosan követte a má
sodik. sót a harmadik. Igaz, 
hogy a csapat egyszer sem tu
dott a legjobb összeállltásban ki
állni. Az Is Igaz. h-OltV a Hon
védtól. a Ferencvárostól. az Uj
t>eSt:I Dózsától nem sségyen kl
kapru, De a három vereség azt 
jelentette, hogy a hetedik helY· 
r61 a tlz.edikre csűsztak. S mivel 
a szombathe1Y1 csatárok a ne
"Yedlk fordulóban sem találták 
meg a 1?óllöv6 cipőt - otthon 0:0 
ariinvU döntetlent értek el a serel(naitó Komló ellen - s mé� 
eey hellyel l<'j1ebb CSÚ.<>?tak. S 

Na, most remélem, megtalálom a� n 
láda tojást, a.mit há-rom hete lkerese!k. 

- Felháb<;ritó! Lelocsolt egy mozdony! - Ne tessek a.nnyi-ra. a. szívére venni kérem ez csupán -régi népi szokás. • ' 

-.1AG\'AR  V ASUTAS. - A Vasutasok Siaks�ervezeté 'lek lapJa. - Met!jelen.ik minden ttónap l-én !! lS-tn. szerkes t1 ._ 8 6 Szakszervezete. Szerktsztőség: Bud�pest. VI.. Benczttr utca n �z. - Telft-ton: ns-&ss 22a-at'1. 228_849 228_2H Uze.nu :ele�on�e:.-=::t 3g_':��t��&6 t.ai:,tuta1dotto9: a Vasutasok 
Rakóc21 út 5t. ••· - 15 OOO példány. - Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelós nyomdavezet6: Kulcsár Mihély. 

K1adóhlvotal1 Budap�t, VU.; 



A kaposvari asszonyok kridemenyeiése 
A nőbizottság kezdeménye

zésére Kaposvár állomáson 
összejöttek a lányok, asszo
nyok, hogy megvitassák a kor
mány felhívását a takarékos
ságról. Fog\\dalmat tettünk, 
hogy a szocialista tulajdont 
megvédjük és minden erőnk
kel megakadályozzuk annak 
eltulajdonítását. 

Vállaltuk. hogy az állomá
son selejtezésre kerülő texti• 

gára, rendjére. Helyes lenne, 
ha a szerkesztőség módot adna 
arra, hogy a lap hasábjain ke• 
resztill megismerjük, hogy más 
szolgálati helyek nőbizottsága 
mit tett a takarékosság érdeké
ben. 

K6sa .Józsefné 
Kaposvár állomás 

* 

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 P J A 

Uákat (törülköző, függöny, (SzLvesen hel11t adunk Kóso 
szónyeg, ágynemű stb.) társa- Józsefné írásának és m!nd�n 
dalml munkában megjavítjuk, ol11an levélnek, amely egyik 
hogy azokat tovább lehessen legfontosabb tennivalónkat. a 
használni. A jövőben nagy".lbb takarékosstigot segftl elő. Vár• 
gondot fordítunk a munkahe· juk a nőbizot(ságok level�t 
lyek és az utazóközönség által 

I 
munkamódszereik, kezdeme� 

használt helyiségek tisztasá- nyezéseik leírásáról. A szerk.} 
IL 2VFOLYAM, '7. SZAM, ÁRA 40 FILLÉR 1958. APRILIS 15. 

Lenin ügJ"e - legyözhetetlen! Még szebbek lesznek a balatoni 
állomások 

V ladlmir Ujics Uljánov (Le
nin) az orosz nép legna

gvobb fia, a bolsevizmus és a 
11ilág első szocialista áilamá• 
nak megalapítója 1870. áprili1 
10-én (22-én) született a Volga 
menti Szimbirszk (ma Ulja• 
novszk) 11árosában. Apja a 
hel11belí kerület oktatásüglli 
igazgatója volt. Családja kö
t'éb6l, mint izzó meteor repült 
szédítő iramban a történelem 
egére, hog11 fáklyaként lobog
;on és világítsa be onnan múlt 
és jövő évezredeit. 

Lenin nemcsak fia, de taní
tója is a népnek. EQllénisége, 
életműve, történelmi jelentősé
oe jóval túlnő egy nép, egy 
ország, egy közösség keretein. 
0 nem egy népé, ő az emberi-
1égé, 

Lenin egész életét maradék
talanul, a munkások és parasz
tok felszabaditá.!ának szentelte 
• töke nyomása, a kapitalis, 
ták és földesurak hatalma alól. 
Élete és tevékenysége összeol
vad a nag11 és hősies bolsevik 
párt tevékenységével, melynek 
é volt a megteremtője. 

Lenin a forradalom lángel
méje volt. Az új korszak ki
élezett osztálycsatáiban, a há� 
ború és forradalmi megráz
kódtatások korszakában Lenin 
a néptömegek élén halad. Az ő 
vezetése alatt aratott ut1őzel
met a Nag11 Októberi Szocia• 
lista Forradalom, amely kira
oadta a föW. e"6 ..w.zm,lliónl/i 
emberét az imperialista világ
háború békl11ótból, az imperia
lizmus poklából. ,,A következő 
forradalmak - mondotta - az 
egész emberiséget fogják kira
gadni az imperialista háború 
és a kapitalista világ karmai
ból.'• 

L
enin - 4 bolsevik párt 
zseniális vezetője, a mun

kásosztály vezére és tanítója. 
Uj típusú vezető - egyszerú 
és szerény, akit ezernYi szálak 
fúznek a tömegekhez. Es Le
nin egyszersmind, minden idők 
nagu lángelméje, aki fel van 

Lenin születésének 8 8. évfordulójára 

feut1verezve az emberi tudás 
és kultúra minden kincsével és 
tökéletesen ura a proletariátus 
mindent legyő2lt5 fegyverének, 
a forradalmi marxizmusnak. 

A legerélyuebben, • leil· 
szenvedélyesebben ltélyegezte 
meg azokat, akik a marxista 
elmélettei szemben gyakorolt 
,,kritika szabadságát'' próbál· 
ták hírdetni és ennek örve 
alatt burzsoá eszméket akar
tak becsempészni. Kíméletle· 
nüz leleplezte mindazokat, 
akik szavakban hűséget esküd
tek Marxnak és Engelsnek, 
tetteikben pedig elárulták a 
marxizmust. 

Lenin megvédte, megtisztí
totta a marxizmus eszméit 
minden opportunista elferdí
téstól. Ugyanakkor hangsú· 

lyozta, hogy a marxizmus nem 
dogma, hanem a cselekvés ve
zérfonala. Merészen törte át 
a régi és elavult nézeteket, új, 
az élet által felvetett kérdése-

ket Mlvezett előtérbe és oldott 
meg. 

Nincsen. a tudásnak es a 
ut1akDrlatnak, a munkásosz
tált1 felszabadltó harcával ösz

szefüggö olyan. területe, me
lyet Lenin ne gazdaoltott vol
na nagyszerű eszméklcel. Megsokswrozta a marxiz

mus eszmei gazdagságát 
11z ú; korszak tapasztalatai 
a lapján. Továbbfejlesztette, lt}, 
magasabb fokra emelte a mar
xizmust. ö a leninizmus meg
teremtö;e. 

Lenin tanítása világító to
ronv, amel11 megvilágítja a 

dolgozók szabadságharcának 
győzelmes útját. Eszmei hatal
mukba kerítve a tömegeket, a 
tár$4dalom szocialista átalaku
lásának hatalmas erőivé let
tek. A Zenintzmus az egész vi
lágon a proletárok és a dolgo
zók millióinak lobogója lett. 
Lenin neve, tettei, tanítása év
századokon, évezredeken ke
resztül élni fognak. Neve a 
munkásosztály és az eoész vi
lág dolgozói számára lángoló 
felhívás az elnyomás, a zsar
nokság ellen. 

Lenin a béke üoyének elvi 
védelmezője és tántoríthatat
lan harcosa volt. Azt tanította, 
hogu meovan a lehetőséoe a 
népek békés egymás mellett 
élésének, de azt is megmutat
ta, hooy mt a különbség a 
kommunisták reális békehar
ca, valamint azok nézetei kö
zött, akik pacifista illúziókat 
táplálnak a tömegekben, hogy 
leszereljék és harcképtelenné 
teut1ék őket. Lenin vetette el 
azt a magot, amelyből a máso
dik világháború után kisarjadt 
az egész világot átfogó béke
mozgalom. Napjainkban, ami
kor az új világháború kirob
bantására törekvő imperialis
ták fokozzák agressziójukat, a 
szovjet kormány, a szovjet nép 
a világ valamennyi békeszere
tő népének rokonszenvétól, 
támogatásától kísérve, a nagy 
Lenin útmutatásainak megfe
lelően tántorithatatlaniii har
col a béke megőrzéséért. 

Tanftásait, életmúvét lehe
tetlen egy cikk keretében is
mertetni. Nagyságáról, tanítá
sairól köteteket lehet írni. S az 
idö csak emeli nagysáoát. A 
nagy proletárvezér emléke ott 
é1 a világ összes dolgozóinak 
s�ívében és gondolatában. 

Emlékét idézve fogadjuk 
meg, hogy még szorosab

ban tömörülünk pártunk mö
gé és győzelemre visszük ha
zánkban is a munkásosztály 
ügyét, a dolgozó nép ügyét, 
Lenin ügyét: a szocialista tár
sadalom felépítését. 

A látogatók mindig megelé
gedéssel szemlélik a ,e;ondo
san rendben tartott, virágok
kal díszített Balaton menti ál
lomásokat. A törekvés az, hogy 
az idén mé.e: szebbek legyenek 
az állomások, hiszen elóre
láthatólae még több vendég 
keresi fel a magyar tengert, 
mint másf,or. 

A tervek szerint áprilisban
májusban megkezdik az épüle
tek meszelését. a butorok ja-

vftását. A balatonalmádi, a 
siófoki és a balatonföldvári 
állomásokon fénycsöveket sze
relnek fel Az állomások név• 
tábláit �kinem mindenütt 
neoncsóvel �t.iák meg. 
Minteizy 20 megállóhelyen 
korszerűsítik, bővítik a pero
nokat. A MA V több állo
más parkjában kényelmes pa
dokat helyez el május végére 
pedig mindenütt kiültetik a 
virágokat. 

Vasutas szakszervezeti vezetőket 

tartóztattak le Dél- Vietnamban 
A dél-vietnami Ngo Dien 

Diem kormány a terror min
den eszközével Igyekszik elné
mítani a dolgoz&: jogainak 
biztosításáért harcoló szak
szervezeti vezetóket. 

A közelmúltban a szabad
ságjogok sárbatiprásával letar
tóztatták Trau Trong Dat-ot, 
a vasutas szal-:szervezet elnö
két és Nguyen Thanh Ky-t, a 

szak:;rzervezet iőtitkárát és egy 
évre, illetve nyolc hónapi bör
tönre ítélték a dél-vietnami 
vasutas dolgozók két köz
szeretetben álló vezetőjét, 

Közveteljük, hogy a bebör• 
tönzött s'Zakszervezeti vezetö
.. et bocsássák szabadon! A dél• 
vietnami kormány tartsa tisz• 
teletben a szakszervezeti - és 
az emberi szabadságjogokat. 

TILTAKOZUNK ! 
A szabadságharcosok meg

élénkült támadásaitól szoron
gatott Batista kubai diktátor 
újabb szabadságtipró intézke
désére derült fén_y a közel. 
múltban. Két hónappal ezelőtt 
eltűnt Jose Maria Perez, a ku• 
bai közlekedési dolgozók ve
zetóje, a kubai munkásokra 

nehezedő diktatúra ellen küz• 
dök bátor harcosa. 

Követeljük, hogy adjanak 
számot a kubai hatóságok Jo-, 
se Maria Perez hollétéről, s ha 
börtönbe vetették, adják visz�----
sza a szabadságát a népek bol
dogulásáért, jobb jövőért küz-
dó harcosnak. 

Új gyalogos felüljáró épült 

a füzesahon yi állomáson 
Füzesll:bon11ban nemrég ad- sét. hogy a vonal villamositá• 

ták át a forgalomnak az új sa miatt a régi alatt a villany. 
vasúti felüljárót. Ez azonban mozdony nem tudott volna 
- mivel az állomástól távol közlekedni 
esik - fóleg a járművek ré- Az úi hidat előregyártott 
szére elónyoo. elemekből állitottá:k ös.sze, 65 

Éliünk, dolgozzunk takarékosan 
A evalog060k nagy örömére tonnás eózdaru segítségével. 

hetekkel ezelőtt hozzákezdtek A híd iárdáia gőz.ölt belo
a cyalogos felüljáró építésé- nozással készült. teherbírása 
hez is. az állomás mellett a jóval nagvobb a régi módsze• 
régi felüljáró közvetlen szom-

1 
rekkel készült iárdáknál. A 

szédságában. Az 1s szükséges- felüljáró építése több mint 
sé tette az uj felüljáró építé- félmillió forintba került. 

- Közlekedési ankét a takarékoss6g elómozdít6s6ra -

A közelmultban együttes an- A Vas- és Fémipari Dolgo-
kéton vitatták me� a közleke- zó,, Szakszervez.etének díszter
dési tárca vezetői, a szakma méhen tartott tanácskozást 
é!enjáró; a takaréko&Ság lehe- Csanádi GYörgy elvtárs, a mi
tóségeit. A nagy érdeklődéssel niszter elsó helyettese nyitotta 
kísért megbeszélés folytatása meg. Bevezetójében a közle
és hasznos segítóie volt annak kedési egység 11:ondolatát hang
a felhívá:;nak. amelyet pár- súlyozta, amelyet ;gen jól ér
tunk és kormányunk intézett z&�ltetelt az összejövetel, 
a dolgozókhoz a taJa::arékos�. a.hol a közlekedés dolgozói kö
a kisebb önköll,;égú üzerrn,;tel 

I 
wsen tanácskoztak a kormány 

e!ómozdítására. felbívásánaJk valóraváltásán. 

A közlekedésben is lorrada lom megy végbe 

A beszámolót Kossa István 
elvtárs, közlekedés- és posta
ügyi miniszter mondotta. Elöl
járóban azt a reményét fejezte 
ki. hogy az együttes megbe
szélés kihatással lesz a taka
rékosságra. serkenteni fogja az 
önköltség kedvező alakulását. 
Elmondotta, hogy takarékos
sáa alatt az önköltségcsökken
tést. a termelékenységet. álta
lában azt értjük, ami az okos 
gazdálkodás körébe tartozik. 
Csupán adminisztratív esZikö
zökkel ezeket a célkitűzéseket 
nem lehet elérni. 

hiszen a eyorsaság ég a gaz
daságo.sság lépett elótérbe. 
összehasonlítást tett a külön
bözó szállítóeszköz.ök gazdasá
g� között. A vasutról 
szólva elmondotta, hogy éppen 
a gazdaságo.sság és az ésszerű
ség követeli. hogy idóvel né
hány olyan vonalat. ahol nincs 
narlv forgalom, megszüntesse
nek, a személy- és a teher
forgalmat ilyen helyeken gép
kocsikkal bonyolítsák le. 

- Mi mindent elkövetünk -
mondotta - hogv a vasut.at 

Ezután sorra elemezte a kü- kcrszerűsítsük. Er1nek érdeké
lönbözó munkaterületeket. Ki- ben történik a kisforgalmú 
emelte, hogy nemcsak ipari vonalak megszüntetése, ennek 
forradalomról beszélhetünk, érdekében használjuk fel azo
hanem már a közlekedés for- kat az összegeket is, melyeket 
radalmáról is. hiszen a múlté ezekre az elavult vonalakra 
a eőz. s kicsit már a villamos-

1 
fordít.anánk. A gazdaságo.sság 

ság is. Meg ke!l változtatni te- azonban &ok mást is követel. 
hát az emberek szemléletét is, Meg kell szervezni például a 

vasút és a teherautó kooperá
cióját. 

- Az egész takarékossági 
mozgalom alapja a feevelem 
betartása. A beruházások nem 
mindig fedik a kormány inten-
cióját. a beruházási összeg 
soi,_sz.or szétforgácsolódik. nem 
érződik a várt hatás. A szét
forgácsolás helyett helyeseb
ben tennék a vállalatok. ha a 
beolházást nétiány alapvetó 
kérdés megoldására fordíta
ná'<. A felúiítási keret eMe
délv nélküli túllépése is fe
gyelmezetlenség. 

- A takarékosságot a meg
lévó szállít6es2lközök Jobb k.i
terhelésével. a kocsik jobb ki
haszn.llásával is ielentósen 
tudjuk segíteni. Csupán né
hány tized százalékkal iobb 
kocsik.ihasználás évente több 
millió tonna szállítmány to
vábbítását jelenti: kevesebb 
mozdonnyal, kisebb kocsipark
kal nagvobb forgalmat tudunk 
lebonyolítani. 

Kossa elvtárs ezután a tár
cához tartozó, más területen 
dolgozó vezetőkhöz szólt, de 
visszatérően klcsendült sza
vaából az a kívánság, hogy 
éis6ze kell fogni, a vasútnak 
a gépjárműközlekedéssel. a 
haiózással és együttműködve 
kell a gazdaságos szállítást le
bonyolítani. - Ennek haszna 
is közös lesz. 

- Az önköltség csökkentése. 

a gazdaságos munka nem ver-
seny, hanem becsület kérdése. K 

-

't' h'd 
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k f J - I ] A társadalom tulajdonának vé- OfSZCfll V3Sll 1 1 3Í CplÍCilC C SOZSO cállá 
delme nem türi a zsiványcin- A fe1sózsolcai vasúti Sajó dl:osságot. Vessünk véget az hidat a második világháború ilyen megnyilvánulásoknak. idején a visszavonuló német hasson át minden közlekedési csapatok felrobbantották. dolg�z?t l)ivatá�nak szer1;t1;te. Azóta a vasúti forgalmat -b�s�lJe . es \·édJe a gondiaira 

l 
idc.iglenes megoldással - fából b1zo.t nepvagyont. ké�ült hídon bonyolították le. 

A tanácskozás Csanádi elv- Az idén korszerű vasszerkezetu 
tars zárószavaival ért véget. híd építését kezelik meg. Az uj 

híd építésére ötmillió forintot 
irányoztak elő, és az a jövő 
évben készül el. 

Ezenkívül a mískolci igaz
gatósá� területén az idén nyolc 
vasúti híd javítását, illetve fel• 
ú.iitását végzik el. Ezekre több 
mint hárommillió forintot for• 
ditanak. 

.Ezer d11/os 11dott t11/li/A·ozót 11 Szolnoki Jlirmiija vítób11n 
Hazánk felszabadulásának lelkes, dalkedveló közönség énekkara valamint a fűtőház 13. év�ordulójára a múlthoz előtt. egyesített énekkara amelyet hasonlo lelkesedéssel �ész�!- Különö�en meleg légkör a most alakult zen�karuk ki-tek a„ Szo�n?k1 Jármujav1tó alakult k1, s a szovjet-ma- sért sikerrel. A fűtőház k · d?.l�oz�!- M�g,s va_n,_ ami meg- gyar b8:átságot erósítették a rusa zárta az ünnepi műso� külonbö_zt:11 az elozo évek ün- Poljuskak, a Tuli1cov indu- és hogy mennyire megérdeneps_ége1tol ezt az április_ 4-ét. ló/a és sok gyönyörű orosz melt ünnepléssel, Idézünk a Feleit�etetle!1 marad minden nepdal. megyei lap bírálatából : ..... 120 dolgozo szam?ra . H�scsov A népdalénekesek hata!- tagjának magasan sztirn11al6 elvtárs szolnoki latogatasa és mas sikert arattak. Megérde- h-ingja kristálytiszta hangvé�ze: ?alos talákozója a iárm_O- melten kapták az erre az al- tele, • tíszta szövegkiejtése Javitob_an . a magyal'-SzovJet kalomra adott aranyjelvénvt, egyik legnagyobb élménye volt barátsag Jegyében. melyen ez a felírás áll: Ko- a jól sikerült találkozónak." 
A jármGjavftó kutúrtermé- dály zenei év, Szolnok, 1958. .Aprilis 4-e a felszabadulá-ben kezdetét vette a megye Népdaléneklő verseny. sunk ünnepe, de ilnnepe a ha• legnagyobb, leghangulato- A bíráló bizottság kitűnő- zánkban végbement kultúr• sabb, sok ezer családot meg- nek minősítette a jármOjav(tó forradalomnak is. Az ezer damozgató, s a megye társadal- énekkara által rendezett ver- los találkozója is ezt bizony(. ml életében annyira Jeleni/Is �enyt, akik mint rendezők és totta. lé:nekük, dalaik a népek kulturális rendezvény: ezer mint vendéglátók Is a legtel- közötti barátság és béke szent fiatal dalos „versenye". Kö- jesebb elismerést érdemlik. A ügyét szolgálták, s hitet tet• zel négyórás műsor alatt ti- felnóttek énekkarából kima- tek a szovjet-magyar barátzenhat énekkar szerepelt a gasló sikert ért el az üzem ság mellett. 



..... 

2 l\lAGYAR VASUTAS 

HOGYAN LEHETNE GAZDASÁGOSABBAN? 

Ga.z·daságosságot segítő kezdeményezések 
a Dunakeszi Járműiavítóban A Dunakeszi Járműjavító Vv. 1957. IV. negyedévi mérlege számottevő többletnyereséget mutat. A gazdaságos, jó munka alaposan megemelte a nyereségrészesedés összegét; Nem érdektelen megnézni, hogyan sikerült a dunakeszieknek elérni a jó eredményt. A szakszervezeti bizottság a központ temi.elési osztályának kezdeményezésére elsők között hoda. létre a'l. önköUségcsök:kentési bri• gádoka.t, 

anyagot vételeztek, mint amennyit ténylegesen beépítettek. Jobb ellenőrzéssel megszüntették az ilyen pazarlást. A szakszervezeti aktívák felvilágosító munkát végeztek a társadalmi tulajdon fokozottabb védelme érdekében. A készre szerelt kocsikból korábban gyakran tűntek el alkatrészek. A felületes szerelési munka sok esetben idézett elő ablaktörést, vagy egyéb károkat. Nagy gondot fordítottak az állóeszközökkel való takarékos gazdálkodásra. A gépek lelkiismeretes karbantartását elsődleges feladattá teitik. 

Ha egy-egy gép teljesíto'ltépessége nincs kellőképpen kihasználva, mtézkednek, hC\,"'Y olyan vállalathoz kerüljön, ahol arra nagyobb szükség van. Több százezer forint értékű olyan anyagot adtak vissza a műhelyek a raktárba, amelyet már korábban megtakarítottak, de nem kerültek a raktárban visszavételezésre. Ilyen és más hasonló intézkedés teremtette meg Dunakeszin a terven íelüli nagy összegű nyereséget, amelynek a népgazdaság - és a dolgozók közvetlenül is -hasznát látják. Baláu lmN 
emely�ben tevékeny ll'észt vállalt a pártszervezet, a válialat vezetősége, valamint a gyáTrészleige.kből a legrátermettebb dolgozók. --------------Kidolgozták azokat a takarekoosági int.ézkedéseket. amelyek gazdaságosabbá teszik a termelést. A vállalatvezetés helyreállította az ellenforradalom hatásaként meglazult D!un!ka- és bérfegyelmet, elejét vette, hogy olyan béreket fizessenek ki, amelyek mögött nincs megfelelő termelés. 

Teljesül-e a saforaljaújhelyiek 
kívönsága? 

Felülvizsgálták az· a.nya«� felhasználást. Megszüntették a kétszeres anyagutalványozást. Szigorú ellenőrz.és alá vették a normától eltérő anyagvételezést. A.7J újítások miatt megváltozott anyagnomi.ákra különös gondot fordítottak. A faanyagoknáJ. 
a kedvezőtlen kihozatali százalékot felülvizsgálták, a lazaságokat megszüntették. A fővizsga részlegnél sok esetben • előfordult, hogy helytelen munkafelvétel miatt több 

Sátoraljaújhely állomás azok közé a szolgálati helyek közé tartozik, amelyek nem dicsekedhetnek azzal, hogy gyakran elérik az élüzem szintet. 1957. második felében már majdnem sikerült a hosszú évek óta tartó !kívánság: csupán a kocsimozdítási egységidó teljesítésénél volt 0,9 százalékos lemaradásuk. Senki kívülállót nem okolnak a lemaradásért, de a tárgyilagosság megköveteli, hogy elmondjuk, milyen akadályai voltak és vannak a még jobb munkának. Elsősorban az, hogy egy vágányon folyik a ki- és berakás. Ha kocsikat 
Szigorú pénzügyi fegyelmet 

A beruházási és felújítási k.at is !kihúznak, amelyen már munkák végrehajtását rsokol- dolgO'l.Ilak. dalúan megvitattuk a pécsi Az iga7ga;bósá.g hozzá kíván iga2lgatóságon. Elhatároztuk, járulni! ilyenek elkerüléséhez. hogy-.:tz osztályok együttműkö- Az 1959',# évi felújítási progdésével, az @'"VénYben levő ramte:i:-vezet össz.eállítására rendeletek �orúbb betllr- már most megteszik az elókéi.ásával biztosítjuk a pénzügyi születeket. Az asztá!yok máfegyelmet e téren is. Jus 30.ig __ - . sü�gősségi __ sor-Nem a!karjuk, !hogy előfor-1 ren<!be:n �s�t�ák a ikovetduljanak olyan lazaságoik, gaz. kezo é�1 feluiítas1 pr�amdaságtalan munikák. melynek tervezelű!t�t. A te�o_sztál.1; enkövetkeztében az elmúlt év- neilc alapJan e1kész1t1 az igazben a felújítási hiteilik.eret fel- gatóság n!,ers tervét, rne�yet az építményi rovatát 4,4 millió f0- 1ga�ató iováhagyása után !elrin�tal, a közlekedési eszközö. terJe:.sztenek az I/1 s:z.akosztál.yl�ét ped,ig 2,6 millió forinttal hoz. 

húznak ki, vagy állítanak be a rakodóvágányra, s núg a mozgás tart, félbe kell szakítani a munkát. A hosszú ideig tartó mérlegjavitás is visszavetette tavaly az újhelyieket. Szinte minden kocsit kétszerannyi ideig kellett mozgatni, hiszen gyakran körüljárták az egész állomást. Ennek ellenére sincs okuk a szégyenkezésre. Tiszolci József brigádja sem érdemtelenül kapta április 4-én a legjobbaknak járó jutalmakat. Ma is ók viszik a pálmát, bár erősen a nyomukban halad a Csongrádi brigád is. 1958. első negyedének teljesítményei azt mutatják, ha továbbra is ilyen lendülettel dolgoznak, teljesül régi kívánságuk, az élüzem cím elnyerése. Remélik, hogy még a kocsikihasználási tervet is teljesíteni fogják, annak ellenére, hogy igen sok dohánnyal és bútorral rakott kocsi, tehát nagyterjedelmű és alacsony fajsúlyú rakomány indul innen az ország minden részébe. Mi is reméljük, hogy legközelebb az élüzernek sorában ott szerepel Sátoraljaújhely állomás is. 
••• 

A tisztaságra is nézzünk 

KÖSZÖNJÜK 
Nagykanizsa állomáson dolgozunk és egészen a közelmúltig súlyos lakásgondok nehezítették munkánkat. Mármár úgy nézett ki, hogy nincs segítség, de pártszervezetünk és szakszervezeti bizottságunk nem törődött bele, hogy három családnak és egy dolgozó nőnek nincs olyan otthona, ahol nyugodtan lehajthatná a fejét. Nagy fáradsággal, gonddal és utánjárással, többszörös cserével megoldották problémánkat. Tettekkel bizonyították hogy a párt- és a szaksze:vezet azok mellé áll, akiknek segítségre van szükségük. A ml szókincsünk szegényes ahhoz hogy kifejezzük hálánkat, hogy megígérjük: tettek• kel bizon··ítjuk be, hogy nem érdemtelenekre pazarolták energiájukat. Kérjük a szerkesztőséget, írják meg helyettünk kö&Öllletünket, foglalják szavakba érzéseinket, mert megérdemlik ezek az elvtársak. Köszönettel: Baranyai Lajos, Sziklai László, Erdei Ferenc, Bil'ki Erzsébet 
(Úgy érezzük, hogy ezek az 6szinte egyszerű szavak szebben b;szélnek minden álta· lunk frt cikknél, ehelyett az elvtársak levelét közöljük, Szerk.) 

Kevesebb adminisztrációt Egef'bM teljesítek szolgálatot. Felnémetibe és Bélapátfalvára: járunk tartalékba, ott az ipartelepeket SZolgáljuk ki. f:.n vonatvezetói és tolatásvezetői szolgálatot látok el.. Valamikor ezt a szolgálatot három sorban tüntettük fel az utazási naplóban. Ma már 20-25 sor is kevés erre. Az utazási napló vezetérsén kívül mé!! sOk feladata va'I\ a vonatvezetónek: a menetlevél kezelés. a kocsiterhelés, a tolatási jegyzék kJállítása stb. Természetesen elvárják:, hogy ilyen admirusztráció mellett balesetmentesen teljesítsünk szo�álatot. Felelősségem tudatában állitom. hogy a mostani - s szerintem jórészt felesleges adminisztráció eltereli a lényeges feladatról a figyelmet. Már többször kértü!k, hogy egyszerűsítsék a kilométerkönyvet. de csa'k elutasító választ kaptunk, ped� úgy véliük. hogy a büroka-ácia csökkentése elősegítené a biztonságosabb közlekedést. Szerencsi Árpád Eger 
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A VILAG MINDEN RlSZEBOL 

A szovjet 1,-asuta.kon mind -nam1obb teret hódit 4 '111-ri.tódombo.k automatízálá34. Legutóbb a brjam;llki rend.ezőpályaudva,.on rendeztek országos bemutatót más területek vasutas dolgoz6i előtt. A GAC - a szovjet nuritóa:utomata-Jro�ont - mirködése a smkembeTek őszinte elismerését váltotta ki. A GAC segítségével a váltók önműködő állításán kívül alaposan meggyorsul a !kocsik szétren• d.ezése, üzembiztosabb lesz 4 munka. 
• N. Sz. HfflS'CSOV elvtárs által ismertetett tézisek. melyek a kolhozok fejlesztésével, a mezőgazdasági termelés hozamának naro,roértélku emelésével. fü�ek össze, s amelyeket a legutóbbi ülésen vitatott meg a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa, a szovjet vasutasok között iS élénlk viss.Mangra talált. A vasutasok azonban nemcsak helyeselnek, hanem csel.ekedne'k is. Ezt bizonyítja például az a nyilatkozat, a.melyben a szovjet vasutasok ki.ielentiik: .,Segíteni fogunk a kolhozokna,k (la.rázspk, műhelyek építésében és felszef'elésében, Megtanítjuk a kolhozistákat a lakatos• és esztergályo.miu1ikára, ., továb.bTa is támoga,tjuk őket ott, ahol szükséges". 
• 

A közelmúltban tartctta V. kcmnresszusát a bolgáT vasutasdk szakszervezete. A 

bolgár vasutasok. munka.versennyel köszöntött-éik a kona� resszust. Különösen 3ikeresen 1,-eNenyeztek a „mamá.jis< táknak" nevezett dolgozók, akiknek fő célkitűzé&s • gazda.ságosabb munl«l, az önlköltséa csölokentése. 
• A brit vasutak korszerűsítési programjában szám06 új állomási létesítmény szerepel Az épületeket minden esetben ideiglenes min&égben készítik el. hogy bármikor szétszedhetők le,g_venek. Az előrerorártott elemekiböl készült épületek moshatók és tetszetős külsejüket többszöri szétszedés és felépítés ellenére sem vesztik eL Ideiglenes Va6útál1omás.ok - az Ö5Bzes berendezéseiket beleértve -két hónap alatt üzembe állíthatók. A felvételi épület három hét alatt megépíthető, A szétszedhető állomásoknak nagy jövőt jósoln.aik. 
• Az „lndia-n R.aüway Gazeta ta" című indiai vasutas lap beszámol arról, hogy egy ciklke JJYOmán tíz pálca-ütés.se! büntettek meg egy diákot, mert potyautas volt A büntetést az iskola lgaz;gató.ia valamennyi tanuló jelenlétében nYilvánosan és „elrettentő" .P,fildaként hajtatta végre. A vasutas lap sajnálkozását fejezi ki a történtek felett es megjegyzi. hogy az indiai vasutasok véleménye megosz. lik az ilyen módszerű nevelés me!ti télé:sében. 
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Egyscna vasulat helyeztek fl:tembe Tokióban, miután Németországban 
Wenner„Gren svéd milllomoa támogatásával megalkották ennek a 
közlekedési eszköznek elsö gya.korlatl példányait. Az egyslníi vasút 
egyd:nelet magasságban halad. A japán közl•kedési szakemberek 

iiibb változtatást végeztek az eredeti elgondoláson. 
(Japán Távirati Iroda felv� 

túlléptük. Ennek dklát els&sor- Sdk szó esett a befejezetlen ban abban a korábban kiala- munkákról. A bátaszék-mokult - és a KPM szakosztá- hácsi vonal építése, melyre lyaitól is támogatott - hely- töb'b milliót . költöttt;k, fél�telen gyakorlatban látjuk -, ma�:adt. A kiadott penznek Jolwgy csak dolgozzunk, majd nz form_á.n �emmi haszna. mei:t ha év végén úgyis Tendezik. Ez a befeiezték vo1n,a a �unkat, a nézet érvényesült eddiig, de foi,galmat gazd'asa,gosabban nem vált be, mert a felső piz- körf<;>rga_lommal lehetne Iebo-

Az 1202. számú vonat mindkét motorkocsija első osztályként közlekedik. A szakaszokban ott díszlenek a hamutartók, a dohányzási tilalom mégis - mindkét kocsiban - fennáll,· Ennek következménye, hogy az utasok a motorkocsik peronját hamuzzák össze. (T. i. ott nincsenek hamutartók.) Középpontban a dolgozó ember tatást nem követte tett. nyohtan1, A balatonmenti Tapolcát a városka alatt húzódó tavasbarlangja és a medence vulkanikus hegyeinek lejtőjén érlelődő szőleje, bora teszik híressé. A tapolcaiak ehhez hozzátoldják: - Ez a táj az embert is mel,egebbé, letkesebbé teszi, érzöb bé embertársainak ii.g11es-bajos dolgai iránt. 

A megbesz.élés részvevői úgy A megbeszélésen számos ja-dŐilJtöttek, hogy a tervosztály v�1at h_�tt . el, mely�ek a könyvelőséggel együtt a leg- vegrehaJtas?. minden _bizony. szigorúbban őrködni fQg a hi- IWa,l E:losegiti a gazdlaságosabb 
Ugy gondolom, hogy a tilalomnak - ha nem is teljes -feloldása tisztább környezetet eredményezne. telkeret betartásálll. munkat. V ámai Lás'l.ló Pécs Dr. Horváth Károly GV-igazgatósága Pozsgai el.vtám a tervosztály beszámolójában rámutatott az igazgatóság területén be nem fejezett bevuházásokra, a túlzo1t tervezési költségekre, a jó minőségű munka e!lhanyagol.ására, Tóth elvtárs, a II. osztály helyettes vezetője kifogásolta, hogy az éves terveket március 5-én kapták meg. Igy előfordul, hogy a tervekből olyano. 

�,, 

Ertékek a vágányok között 
Közismert. hogy hazánk va:;-1 A közelmúltban ellenőrzést ércben szegény ezért úgy gon- tartottunk Záhonyban és többdoltam hogy a 'vasérccel a leg- ször bejártuk az állomást. Az nagyobb gonddal gazdálkod- �gynevezett vörös ra�od?ra ak Nem így van mindenütt, erve, .. nem akartunk __ h!;nru _a n · szemunknek, annyi voros es 

Hol kereshet igazolást valaki erre a megjegyzésre, ha nem éppen azokon a helyeken, ahol a dolgozó ember áll a munka középpontjában: ott is elsőként a társadalombiztosítási tanácsnál. 
Buza•vona nélkül 

---�---~---=-~~-----�---� szürke vasércet láttunk a ra- Erről beszél az állomáson Hmzár László elvtárs, a társadalombiztosítási tanács elnöke. A tanács munkája igen sokoldalú - mondja -, de elsősorban természetesen a dolgozók szociális érdekvédelmé-

··"• � kodó vágányok között. A vágányok töltését is részben vas.. érccel kevert föld képezi. Allítom, hogy sok vagonnyi vasérc hever szétszóródva. részben már földbe taposva. 

A Jua.ng-K.iang vasúti hid a Hunan Kvanpzi vonalon. (OJ Kína Blrllunö.kség felv ,) 

Nagyon elszomorító látvány vel foglalkozunk. A segélyeaz ebek harmincadjára hagyott I zéseket, a szociális körülmészázezreket érő vasérctemető. nyek felülvizsgálását, javaslatA vörös rakodón a szakembe- tételt a rendkívüli segélyre, rek sze.r int 3-as, 4-es, 5-ÖIS mi- , üdültetésre, jutalmazásra, pernóségű - tehát igen jó vasérc sze egy-két ember nem tudná van. Az úgynevezett 700-as ra- ellátni. Ebben segítenek benkodón is hatalmas mennyiségű nünket az albizottságok, a bisárga vasérc hever. zalmiak. A munkafolyamat A földdel és szeméttel szeny- betartása mellett az emberszenyezett érc mosással megsza- retet egyik biztosítéka annak, badítható a szennyeződéstől és hogy a jogos kívánságokat -kiolvasztható. Véleményem anyagi helyzetünkhöz mérten szerint ennek az elfekvő vas. - huza-vona nélkül teljesítércnek az elszállítása és a gon- jük. dosabb átrakás biztosítása nem - Tekintetünket nemcsak a tűr hosszú ideig halasztást. vasúton tartjuk, hanem a dol-Szilágyi f'ándor gozók lakóhelyén is. Allandó BVKH · érintkezésben vagyunk a ta-

nácsokkal. Legtöbbször megértéssel találkozunk. A megértést bizonyítja, hogy a közelmúltban három dolgozónk lakásügyét intézte el kedvezően a tapolcai tanács. A mi megértésünket viszont az bizonyítja, hogy nem is olyan régen 25 rászoruló kapott 200-400 forint segélyt. Az emberek hálásak a gondoskodásért, jobban dolgoznak. A fűtőházban Kocsis Medárdné a TT titkára. Már ahogyan a dolgozókkal beszél is megnyerő, s ahogy apró-cseprő ügyeiket intézi - azt bizonyítja, hogy jól választottak a fűtőháziak, amikor őt bízták meg ezzel a teendővel. 
Lelkiismeretes 

gondossággal 

A tanács itt is felosztja a tennivalókat. Külön albizottság foglalkozik a segélyezési ügyekkel, a beteglátogatással, az üdültetéssel, az egészségügyi kérdésekkel, a gyermekvédelemmel. Mindegyik öt-öt tagból áll. Hogy melyik bizottság a legaktívabb? A segélyezéssel foglalkozó. Havonta 2000 forint kerül szétosztásra. A bizottság tagjai lelkiismeretes környezettanulmány után döntik el, kik a valóban rászorulók? A beteglátogatók is lelkiismeretesen eleget tesznek megbízatásuknak. Kisebb ajándékcsomaggal, 5-10 forint értékű „meglepetéssel" kedveskednek beteg dolgozótársaiknak. Ez a figyelmesség sok-

szor orvosságerejű. Az emberszeretet másik példája Kurucz Károly esete. Üzemi balesetet szenvedett. Mire kijött a kórházból, minden kérés nélkül - a beteglátogató javaslatára - 400 forint rendkívüli segélyt kapott. 0. I. leányanyának a gyermek születésekor 300 forint segélyt adtak, kocsit, járókát szereztek be az apróságnak, hogy a Balatonedericsról bejáró fiatal anyán ezzel is segítsenek. 
Ahol szükséges 

ott szigorral is 

Kocsisné látható megelégedettséggel számol be arról, hogy gyerme:k-vándorkocsit rendszeresítettek, amely fél évig marad a megsegített családnál. Az Udültetésnél min• dig több az igénylő, mint a jegy. A dolgozók, mikor viszszajönnek, beszámolnak társaiknak az eltöltött napokról. A fizikai dolgozók közül is egyre többen jelentkeznek üdülésre. Persze, nemcsak simogatni tud a TT vezetősége, hanem javító-neveléssel - büntetni is. Bizony, már előfordult, hogy a beteglátogató javasolta a táppénz megvonását táppénzcsalótó!. Ilyen eset azonban ritkaság. A dolgozók nagy többsége becsületesen munkálkodik, s hálás a gondoskodásért. A tapolcai TT munlkájánalt középpontjában - láttuk, tapasztaltuk - valóban a dol• gozó ember áll. 



t•. APIULl8 is. llfAGYAR VASUTA� 

A pártszervezet segítségével Hogyan lehet utólag 
lél s•á•alé1'os ÖTA tagjám� ,,á,fni � a a kongresszus határozatainak végrehajtásáért 

1957. január 1-tól fél száza-1 nyilatkozat kiállításával kér- 1500 forintot meghaladja, ef111" 
?.ás beszámolóját . a &2akmai raktárrovancsot, mert nem lék megajánlásával a vasutas heti. A taggáválás napját a sigese11 ha,n 9 forint járuléko& 
vezető feltétlenül beszélje mellékes, hogy a hiányt mikor biztosítottaknak csaknem 75 hely! SZB (nyugdíjas csoport) kell hationként tiiaszamenóleo 

A nyugati gócpont párt
bizottságárjak végrehajtó bi
zottsága Ve1'ea Géza állomási 
szt>-e]nök beszámolója alapján 
megvitatta a SZOT XIX. 
Jcoogresszusálnalk határozatai 
alapján a szakszervezet mun
káját. 

· Elevenebb vit6t a termelési 
fan6cskoz6sokon 

A megbeszélésen külön&en 
150k s:zó esett a törnegkapcsola
tok er&ítéséröl, az üzemi de
mokrácia szélesítéséről. A 
nyugati tömb vasutruainak 85 
százaléka szervezett munkás, 
nem lehet azonban azt állíta
ni, hogy mindegyik tisztában 
van a szakszervezet poli ti.kai 
82)erepével, jelentöségével. 
Ezért ellSŐrendú feladatnak je
lölt' · meg a nevelő, felvilágo
sító munka fokozását a párt
é3 a szakszervezeten belül egy
aránt. 

Az üzemi demok!rácia s:rele
sít.ésének fantOiS eszköze a ter
melé.;i tanácskozás. Verea elv
társ hangsúlyozta, hogy ezek a 
tanácsk.ozáook még nem töltik 
be azt a szerepet, amit vánmk 
tőlük. Altaláno.:1 jelenség, hogy 
a sznlgálati vezetők ezeken a 

tanácskozásokon felelősségre 

vonják a dolgozókat. Nem az 
a hiba, hogy ostorozzák a hi
bákat, banem az, hogy nem 
adnak számot arról, hogy a 
dolgozók helyes javaslataival 
mi történik:. Kevés s:zó esik 
amSI, hogy a vezeté3 mit tesz 
a jobb munka érdekében. 

Igy nem C50da, hogy nincs 
!kellő éroeklódés. Csorba elv
társ elmondotta, hogy a mű
llZ8kná.l is érdektelenség ta
pasztalható. SOkan nem ISZfve
sen v,eszne'k ré;ozt az üzem és 
a dolgoz6k számára oly fontos 
meg'l>eszél.ésen, vagy ha meg is 
jelennek, nem mondják el vé
leményüket. Vicha elvtárs sze
rint enn,e!k az az oka, hogy a 
dolgozók nem érzik részvéte
lük fontosságát, hiwen nem 
kí� a vezetók a véle
ményükre. Az ellenforradalom 
előtt helyes és jó módszer volt, 
hogy ••-,ill!Bl�eá
son elhangzott javaslatokat 
egy könyvben rögzítették. ha
táridővel megjelölték a fele-
1Ö6t az elintézésért. Tenné.;ze
tesen ellenórizték azt is, hogy 
mi lett a javaslat sorsa és 
erről a következó megbe:,'Zélé
sen számot adtak. Most ezt 
nem teszik, mert „nincs rá 
rendelet". 

Talc.arélc.osabban, 
gazdas6gosabbDn 

meg a műhelybizottsággal. állapítják meg. százaléka tagja lett az önkén- határozza meg, s azt a meg- levonni. 
A takarék055ágról szólva el- Egyetértettek az elvtár�ak les Támogatási Alapnak. Azok ajánló által aláírt nyilatkozat- Az ellátást élvezők (nyugdi-

mondották, hogy sokszor a kongresszu.s !határozatának közül, akik annak idején nem ra bélyegzőjével és aláírásával jasok) utólagos megajánlása 
nagyfokú pazarlás tapasztal- a bérezésre vonatkozó részével ajánlották meg a fél százalé- hitelesítve rávezeti. esetén az elmaradt járulékot 
ható az anyaggal, az idővel, és különösen azt hangsúlyoz- kot, mind többen kifejezésre A taggáválás napjának álta- továbbra is a havonként élve• 
az emberrel. Többek között ták, hogy a vasúton ki kell juttatják, hogy az alap tagjai lában azt a napot kell megál- zett ellátás fél százalékának 
szóvátették, hogy a kórház- alakítani az ösztönző pré- kívánnak lenni. lapítani, a01elyiken az SZB a megfelelő összegben kell visz-
rakodón egy .1:íneke n  guruló miumrendsz.ert és véget ikell A kívánalmakat figyelembe kérelmet . tár_gyalja., Az utóla- szamenőleg levonni. Az ellá-

toronydaru áll, wnki nem vetni az egyenlö.sdinek. véve, a MA v Egészségügyi és gos megaiá:ilas esetén _a fél- tást élvezőknél visszamenőleg 

használja, minden évben két- A t·égrehajtóbizottság még Társadalombiztosítási Ügyvite- szá�ékos ?árulékot � táraada- a VSZ-tagság felújításáig, leg

szer átfestik, hogy ne rozsdá- több fontos problémát vitatott li Értesítö február 25-i száma ;omb,ztosítas kezdet�1g, legfe}- feljebb azonban 1957. május 

ooc!jon. Szinte érthetetlen, hogy m- igen ��-'--rűen. Javas- közli azokat a feltételeket, J<:bb azon�an 1957- Janu�r l-1� l-ig lehet járuléklevonást esz• 

miért nem viszik olyan hely- latitik m� bizonnyal elő- ahogyan a vasutas biztosítottak y,ss�menoleg �ell megfizetni, közölni. 
h •·ksé . . 1 t · • • álh t k 1lleto!eg levonni. A félszázalékos alap járulék◄ 

re. a ol is.zu g lenne ra. segítik a szakszervezeti mun- az a ap agJaJva v a na · 
M'v I bé k t 1957 j levonását az utó1�ftoa mega1·a·n• 

A fokozottabb ell n"rzéssel k ' a1�--'- lésé 
1 e a r erese a- ...., 

. . . e o a �von !">dA eme t. -� A rendelet szerint az a biz- nuárig történó visszakeresése Uiknál ÚQI/ kell t,égreha;tani, 
� sok .k_ár eleiét vehetnék. Ja-

, 
nyugat, .. __ gocpon� d?lgoz«;" 

l 
t�sított. aki az alap tagjává sokszor nehézségbe ütközik, a hog11 mindaddig, amíg a hátra

"aso�ták, hogy a. ponkon ve: munkakorulmenyemek Javula- k1ván válni, a szolgálati (nyíl- rendelet kimondja hogy azok- lékoa összeg le nem telik, a. 
zessék: be a heti, vagy napi sát. vántartó) fónökségénél ezt a tói a dolgozóktól, ' akiknek a taggáválást követ6 hónapok 

Látogatóban a Debreceni 
Járnaűjat.,ító ü•e1ni tanácsánál 

Ez év februárjál>a:n válasz
tották meg a Debreceni Jár
műjavító dolgozói a vállalat 
üzemi tanácsát. Az alakuló 
köz.gyűlés óta nem sok idő 
telt el, de 

a tanáes múködésél; ille
tóen má.r eredményekről 

beszélhetünk. 
Az alakuló ülésen !kilenc bi

zottságot hívtak életre. Életre 
a s:zó szoros értelmében, mert 
- ellentétbEm a múltban is
mert sokféle bizottsálggal -
ezek a bizottságok élettel tel•e 

dolgoznak a gazdaságosabb 

termelés érdd<él>en. 
A terrnelőberendezéseke<; el

lenónó, atz anyagellá!ást segí
tő, az önköltség ala:kulását, a 
gazdaságosságot el!en51-i;ő, a 
mu.n.ka- é5 );)érügyi, az fü:ern
fejlesztését és az újítások 
ügyét isegítő, a minósé,lct és 
a mások munkáját ellenói-zó, 
az áliami és munkafiegyelem 
kérdéseivel foglalkozó. a 12rV 
teljesí�t, a munkavédelmi 
tevékenységet, s a szzoci:llis 
juttatásokat ellenőrző és segi
tó bizottság működik az üzem 
területén. Valamennyi bizott
s:íg kéth�. összeül, s 
meg! · ·w.�i!J!,Jl!.'�lyet 
az ü2llllnl e e, Gel-
lért László elvtárs a vállalat
ve=téshez továbbít. 

- A legtöbb észrevétel -
mondja - a társadalmi tu
lajdon védeiimében születik. 
Itt, konkrét, operatív intézke
dések is születtek. Ilyen pél
dául a kapunál történö vi:z&
gálat. amelynek megvan a ha
tása és eredménye. 

- A munkafegyelem s � 
zel párhuzamosan, a ti,r

melékenyséjr is javult. 

gazdaságooságot segító bizott
ság új eljárást ikövet: a véte
lezett ainyagokat szúropról>a
szerúen ellenőrzi. hogy méret
ben és súlyban azt az anyagot 
vis.zik-e ki, mint ami a nyil
vántartásban szerepel? 

A nyereségrészesedés el05z
tása az üzemi tanács javasla
ta alapján történt. Ez nagy
ban 1'ozzájárult a tanács te
Jd,nJtélyének aiöveléséhez. 

- A muntkaü.gyi bizottság 
örömmel s.i:ámolhat be an1>1 
is, hogy az elmúlt két hónap
ban már csak 48 fő az igazo
latlanul elmaradók száma. 

- Javulást tapasztalunk az 
újítási bizottság terüle:éhez 
tartozó munkáball is. Legjob
ban mutatja ezt az ö.sszeha
sonlítás: amíg 

• múli év első negyedében 
csak 39 újítást nyújtot� 
be, 19S8. első negyedében 

számuk elérte a '16-ot. 

A m i.nőség,i munka érdekében 
a múltban közismert sremélyi 
ellentéteket a műszaki vezetök 
és a meósok között megszün
tettük, most a nyugodt légkör
ben m:Lndnyájan csak a közös 
célra irányítják erőfeszítései
ket. 

Az üremi � - mondja 
befejezésül GelMl-t elvitérs -
ezerszemű. Milndent !lát, kap
csolata is ezerszeres a dolgo
zókkal. ,s bár még kevés ta
pasztalattal roodelilrezünk -
elmond'hatjuk -, hogy rend
kívül hasznoo, tevékeny 157B'V. 
Már eddigi működése is iga
zolja az iránta tárnas;;t.ott bi
zalma.!: hozzájárul a jobb mi
ooségú, gazdaságosabb tenne
léshez. a dolgozók életszím:o
nalán.ak további emelése gaz
dasági alapjainak megtei-emté
&éhez. 

Egyre korszerűbb. 
lesz a Szovjetunió vasútja 

megajánlás hónapjában a bér- minde'1tlikében a fol116 havi ;á
keresetük 1500 forint vag11 an- ruléklevonásán kívül eg11 el• 
nál kevesebb, a társadalombiz-

I 
maradt hónap járulékát is le 

tosítási tagságuk kezdetétől - kell vonni. 
legkorábban 1957. január 1-tlíl A félszázalékos alap vissza
- a taggáválást megelózlí hó-1 menőleges megajánlása az 
nap tiégéig e(l'flségesen havi 5 alapszabály szerinti segélyek 
forintot, akiknek a megajánlás visszamenőleges igénylésére 
hónapjában a bérkeresetük az nem jogosít, 

t!nnepl m11.nakot tartottak Jt611oan,ndezli dolgozói ii,rllls 1-e tlute
l�re. Nqy LúZ!ó CUritúveseta brlgl.dja UU kocsit gurított le as 
e(Yil< mílsZM<ban, llyen l<ldl6 eredménnyel mir régen bllllzl<élked-

ll-k s rendez6lel<. 
(MTI Fotó F�es T ...... felv.) 

Vicha elvtárs javasolta - a Sajnos, az anyage11átást segítő 
jelenlevók egyetértettek vele i.>izo:,16,ágnál nincs e:óreha:ü.
�, hogy a termelési tanácsko- dás. Az önkölt.ségcsökkentést, a 

Jelenlea csaknem 8000 l&i1o- hat. A helyiérdekű városközi 
méter villamooított vonal van forgalmat olyan villamosmoz
a Szovjetunióban. Ez felül- donyokkal bonyolítják majd 
múlja a vilál? bármely más or- le, amelyek sebessége elérheti 
sz.ágának villamosított vonal- a 130 kilométert. Ezek 34 mé
hosszúságát. Ugy tervezik, ter hosszú vasúti kocsikat von
hogy 1910-ig több mint 40 OOO latnak. l\Iinden kocsin 3 ön
kilométerell készülnek el a múködóen záródó ajtó gyorsít
villa-mosvezetékek. 1965-ig a ja a fel- és leszállást. 
jelenlegi vasúthálózatnak 80- Nagy g<mdot fordít�mak ar-
85 százalékát szándékozzák ra, hogy a kazahsztáni és a szivHlamosítani Villamosítják a bériai szűzföldek vidékét be
híres szibériai vasútvonalat, kapcsolják a mooem vasútfor
az Ural-vidéki vasúthálózatot, galomba. Jelentős építkezés 
stb. Ebben az évben mintegy lesz. az úgynevezett Barátság-
1700 kilométeren építik meg a t·asut, amely rövidesen új vo
villamosvezetéket. nallal köti össze a Szovjet-

uniót és Kinát. 
_ l'\Iindehhez nagyteljesitrné- A vonalakon korszerű, ön- MIÉRT K.ÉSETT A 711-ES? 

------o-o-----
nyű újtípusú mozdonyok is működő térközbiztosító l>erenszüksé�esek. Ezek_ is �ész�!- dezéseket helyeznek üzembe, 

U"du"lo" e'pu"I Pa,�a'don 
nek ma�. � egyik zegsikerul- automatizálják a pályaudvatebb 1111artman11 az N� típusú rok és rendező-pályaudvarok 5700 lóerlís mozdon11. A 8 ten-

, 
irányítását. Egyes rendezö-

Március 11-én a 711. számú át 39tun,k, de ó ezt nem vette 
vonaton teljesítettem szolgála- figyelembe. A vonatvezető át• 
tot. Pilisre érve leszálltam a ye!te a Jpi jelzésünket és a 
t•onatról és az állomás nevének 711-es állt. 

A MAV Alka·lmazottak Első zó Vállalat mérnökei készí- gel11ea mozdon11 3500-4000 állomásokon kísérletképpen 
Biztosító és SegéLye(l'flesiil.ete tették. Az új üdülő egy-, ton�s rakomán11: 90-100 ki- máris bevezették a televíziós 
l>arádfürdón 45 féröhel)'es két és háromágyas, modernül 

lometeres aebesseggel vontat- figyelőszolgálatot. 
kétemeletes üdillőt építtet berendezett szobái a legna- -.....:::,.,c:::,..==,<:::,.<:::><:><::><::><:::,.,c:::,..==.c:::..<:::.-::::><:><::><:::.-<::::,:..;::,..,::..;;,, még ebben az évben. Az üdülő " 
Parád legszebb helyén. feny- gyobb kényelmet biztosítják a 
vesek által övezett meredek vendégeknek. 
tisztáson épül. ahonnan fes- Az első emeleti szobák fe
töl kilátás nyilik a környe- lett széles naPOzóerkély fut 
ző völgyekre. a Kekestetóre végi.E(. Szépen berendezett 
és a Galyatetóre. társalgók, iátékszobák szol-

Az építkezés terveit Korom- gálják a szórakozást. Az épít. 
Z4i Vümo& építészmérnök kezés kétmillió forintba ke
el?tervei alapján Csoh<ín11 

1 
rüL Az ell)ész é\·en át üze-

Sándor, Gtl11én. József és melhető üdülőt ez év &zén 
Rédel11 Zoltán, a Vasútterve- meRlllYitiák. 

Az egyiknek lehet a másiknak nem? 
Vámosgyörkröl Hatvanba 

járok dolgozni. A szertárfó
nökségnél teljesítek 12/24-es 
szolgálatot, mint anyagkiadó. 
Kértem a budapesti igazga
tóságtól, hogy adják meg ré
szemre a 20.'A. mintájú sza
badjegyet a gyorsvonatra. 
Igazoltam az idómegtakarítást 
is, de azt a választ kaptam, 
hogy nem kaphatom meg, 
mert a várakozási időm egy
szeri hazautazásnál nem több 
két és fél óránál. 

Azt is mondták, ha szolgá
latba utazáskor csak egy fél 
órát késnék a személyvonat 
miatt, akkor engedélyeznék a 
gyorsvonati jegyet. Az én vá
rakozási idóm hazautazásnál 
egy és fél óra. 

Helyes, hogy felsőbbsé&ünk 

megköveteli, hogy a szolgálat
ban pontosan megjelenjenek 
de az már nem helyes, hogy 
azzal nem töródik, hogy az 
én pihenóidómet megrövidíti. 
Éjjeli szolgálat után reggel 7 
órakor f�jezem be a munkát, 
de csak 10 órakor tudok sze
mélyvonattal hazamenni, míg 
gyorsvonattal már 8,30 órakor 
elindulhattam volna csalá
domhoz. 

Megjegyzem, hogy mások, 
akik ugyanilyen szolgálatot 
teljesítenek és ugyancsak Vá
mosgyörkról járnak Hatvanba 
- nagyon helyesen - meg
kapták a gyorsvonati jegyet. 
Nem tudom, hogy miért pont 
az én ügyemet kezelik ilyen 
mostohán?_ 

DAL A BU]DOSÓHOZ 
Hazajönnél te még hozzám 
ha egy őszön dér lepi a 
virágot. 

Ha az úilí, a vén festő 
arcodra majd felrajzolja 
a ráncot. 

Ha a hajad 1tófe1Íér lesz, 
te, s az ínség ketten laktok 
eg11 házban, 

Eszedbejut amit tettél, 
felsikoltasz: jó szüleim 
megbántam. 

Hef/1/ek ormán árvalányhaj, 
lenn a völg11ben illatozó 
virágok. 

Isme1'ős a madárének, 
értemjöttek, mintha engem 
hívnának. 

Hazamennék de már késő, 
nincs már nekem édesanyám 
sem apám, 

idegen ig alatt élek. 
hant;aival idegen föld 
borul rám. 

Györffy Sándor érte1;itc5. 
Bp. Nyu.&ati pu. 

kiáltása után, néztem, hogy - Jánosi hozzál ki egy sap
merre van a forgalmi szolgá- kát, valamelyikét a fogasról -
lattevő, de nem láttam. Igy szólt oda a málházónak. S Já• 
járt je\:Y'·izsgáló társam Papos nos ment a sapkáért, az óra 
�lvtárs is. De egyszer csak mutatója kíméletlenül haladt 
m_!!gláttunk egy vasutast, kezé- előre, a vonat pedig állt. 
ben az éj.ígli vonatindítóval. A huzavona után megtörtént 

Hol a szolgálattevlí? - kér- végre az indítás. A lámpatartó 
dem. l\ijkor li_iderült, hogy ő az, oszlop árnyékában álló 
figyelmeztettem, hogy tegye föl szolgálattevc5nek a negyedik 
,!. vörös sapkát, uzyanis sapka kocsi elhaladásakor már a 
né_lkül volt, de még a fehér- hóna alatt volt - szolgálati 
fényű j�lzólámpa i;em volt ná- jelvénye - a sapkája. 
la. Figyelmeztetésünkre nevet-

1 
Furcsa szolgálatellátás. 

ve adta a jelzést az indulásra. Varga Mihály 
Az elsö jelzésre mi megállj jel- Szeged-állomás 

8zerencsésvlg11 nerenCRUeJIA61 TWll:ornA1baa. Az rntambnl és Ankara klizlttl Otvonalon Saponea " Arlftye klizlltt flld ..... UJDlb történt. A vasútvonalon llalad6 ffOnvonat mozdonya a vfzbefletL llléir a mozdODYHem61yzet - ■6rfllt ... ,. e■11pAn u lltat kellett 
11 6ra llo■■zat leánll. 

CTlrltr Blnsoil, lelt'., 



MAGYAR VASUTAS 
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IFJIJSA GI ELET 

A Landler Járműjavító KISZ-fiata lj a i  között A KISZ 1. országos kong- 1 kával. Harn6czi Dezső brigád- lapftásához hogy a Landler resszusa megsza�ta 117: üjúsági ja 5 teherkocsi alvázán vég- elvtárs ne;ét viselő mühely szervezetek tenruvalóJát. Ho- z1 el a hegesztést munkaidő fiataljai helyesen haladnak a l;J:an h_al_ad _ a határozat_?k után. határozat jelölte úton. veg_reh_a�tasa a Landler Jar- Ennyi is elég annak megál- Bakó József müJav1to KISZ-szervezeténél? Amikor Meskó Csaba elvtárstól, a KISZ-titkártól e felől érdeklődünk, nagyon helyesen azzal válaszol, hogy ne tőle, hanem a KISZ-tagoktól tudakozódjunk. Világos, hogy ezt az utat választottuk. Részt vettünk az alapszervi taggyüléseken, ahol a határozatot a vasútra konkrétizálták. 
Mfodenkinek akad 

tennivalója 

A VI. osztályon a fiatalok nem voltak valami elégedettek. Kassó Csaba elmondotta: 
„Ugy érezzük, hogy egyedül 
vagyunk, elszakadtunk az 
alapszert>i vezetőség hanyag 
munkája miatt az üzem többi 
fiataljától. Sok megmozdulás!'ó! nem tájékoztatnak ben
nünket. Igy m.!1.radtunk ki a 
'Dasgyújtésból is." Kovács 
László, a KISZ-bizottság szervezőtitkára hallja a panaszt és segítséget ígér. Köbe Vil
mos művezető, a bizottság tagja is itt van. ő is segíti a fiatalokat. Nem felejtette el, hogy a KISZ-bizottság javasl&tára helyezték mostani becsztásába a fiatal technikust. A bérelszámolók alapszervezeténél - nagyobbrészt lányokból áll - a fiatalok nem tudtak bekapcsolódni a társadalmi munkába. A taggyűlésen ezt is megbeszélték: Ke
resztes Máriának, az alapszervezet párttitkárának javaslatára elvállalták a most épülő KISZ-otthon függönyeinek és terítőinek elkészítését. Ehhez a szervezethez tartoznak a fiatal mérnökök is. Vezetőjük, 
Varga István négy társával vállalta, hogy felülvizsgálják az egyes javítási részlegek technológiáját. A kar'qantartó QISZtálYO!I\ nehezebben megoldható kérdésről folyt szó: Tönköly Sándor és Zsolnai Béla az órabér emelését kérték. Itt valóban elkelne egy kis segítség. A gépi megmunkáló osztály taggyűlésén szóba került a KISZ-en kívüli fiatalok problémája is. 
16 OOO forint a faka;ékban 

A kocsiosztályon kicsit nyomott volt a hangulat. A miniszter - fontosabb népgazdasági érdekek miatt - nem tudott hozzájárulni autóbusz,1ásárláshoz. Mi lesz a pénzzel? - tették fel a fiatalok a kérdést. Meskó elvtárs válasza után megnyugodnak a kedélyek. A fiatalok pénztárában 16 OOO forint van. A zenegép és a televízió máris megvettnek tekinthető. A külföldi utazás költségeit pedig akként teremtik elő, hogy elvállalták 5 mozdony leszerelését, szombat-vasárnapi mun-

............ 

Közel 150000 forintos megtakarítás f:rtékeltük a celldömölki fűtőház KISZ-szervezete által kezdeményezett takarékossági verseny első negyedévének eredményeit. A fiatalok tüzelőanyagból 523 tonnát takarítottak meg. A mozdonyjavításnál több mint 10 OOO forint érték bizonyítja, hogy a fiatalok jól megnézt�k, hogy n,ire me1:myi anyagot, időt használjanak. Ujítással, ésszerűsítéssel több mint 20 OOO forinttal csökkentették a kiadásokat. Az év első három hónapjában 12 560 tonna túlsúlyt továbbítottak. A 

fűtőházi fiatalok komolyan vették, hogy a takarékoskodásnak nem szabad a minőség rovására menni. Ezt bizonyítja, hogy hibájukból visszatérő javítás nem fordult elő. A márciusban megtartott taggyűlésen a szervezet tagjai fogadalmat tettek, hogy az eddigi nagyszerű munkalendületből nem engednek és a következő negyedévet is hasonjó sikerekkel zárják. Kismihók Róbert . KISZ-titkár 

Folynak a szakszervezet rendezésében a sakk-tömegverseny Jdizdef,mel. (MTI foto - Petrovics László felv.) 
Példamutató kezdeményezések a szegedi 

és a szegedkörnyéki KISZ-fiatalok körében 
A �ged'i KISZ-fiatalok tet- j 70 eze,-, a lci.slcunhaJasi, a tekkel bizxmyf,tják hűségülket szentesi és 11, kecskeméti fú.t� és szeretetüket J)á,rtunJk. kor- házban 50-50 ezer forintos mányunk iránt. Egész sor kez- megtmka.ritást vál/.a.�alc a deményez.éssel mutatnak pél- KISZ-ifjak. dát. Ezek között van példáJul A makói lkiszeselc itlsóként Szeged állun,ás fiataljainak tndítot!báik el területükön a kezdeményezése: vállalták, munkaversenyt. Kezdeményez

hogy minden KISZ-tag 25 órá,s ték a sorompók karbantartá
társada.!mi munkát végez még sát. megja,vítását. A fűtőházi 
ebben az esztendőben. Ezt ifi�brigiád egy mozdony részm�alomszerűen fogják Jdter- legvm;g;ájának és javításának jeszteni. Ehhez hozzátartozilll: el/végzését vállalta rneghatároaz is. hogy a szakvonal.i mun- zott időn belül Társadalmi kájukat balesetmentesen akar- munkával 500 faci;emetét üljáJk ellátni. Harcot indítanak tetlnelk e1. az igazolatlan mulasztás, · a Nem szabad k.ihag_yni a késések. az oktatás elmulasz- VasútfOl'gal!mi Technikum fia-tása ellen. taljai,t sem.. Munkájuik:ra jel-A fütőház KISZ-fiataljai lemzó, hogy ifiúsá.ili ezyetem sem akarnak hátul kullogni, működi_k a technillrumban 300 mikor tettekről van szó. Vál- hallgatóval. l�lták. hogy ebben az eszten- Az igazgatóság KISZ-fiaJtal
dóben 200 ezer forintot ta,ka.ri- iai vállaltá,k a ikühszolgáliart,.ál 
tanok meg. De nemcsak ők: dolgozó fia,ta,I vasutasok patro
a békéscsaba; AK-fűtöházban nálását. Rövidesen felveszik a 

Beteljesült kívánságok 

kapesolatot a Német Demokra
fflcus Köztársaság egyik vasutas i!iúsági brigádiával. SzCádi Sándor Szeged N�hány héttel ezelőtt 700 ta_ 1 szeretnék látni, a forgalmi nulo és 35 nevelő ?Yű!t ösz: s�akkör tagjai Záhonyba kísze a szegedi vasutforgalmi vankoznak, hogy megfigyelhes_ technikumban, hogy meghall- , sék a legnagyobb határállomás gassa a KISZ-vezetőség beszá- munkáját. molóját. Baji Zsuzsanna veze- A beszámoló a továbbiakban t��égi tag elmondotta, hogy foglalkozott a tanulmányi kozvéleménykutatást tartot- eredményekkel és megdicsérte tak; ki miről szeretne hallani, a 147 KISZ-fiatalt 3,6-os tanul-mit szeretne látni. mányi eredményükért. Az eredmény: az elsősök Az igen aktív iskolagyűlés olyan mozdonyvezetővel sze- óta alig pár hét telt el és a retnének találkozni, aki hosz- kívánságok nagy része máris szabb idő óta 424-es gépen jár. teljesült. Az iskolát meglátoMások arra voltak kíváncsiak, gatta egy mozdonyvezető. Egy milyen a búvár víz alatti mun- búvár is elmondotta életét, kája? A III. és IV. éves hall- munkáját. Valóra vált a sopgatók egy nagy állomás !önö- rorti, a győri kirándulás és a kével szeretnének beszélgetni, forgalmi szakkör tagjai is út

?� érdekli őket. a külföld?n rakeltek Záhony felé. Jart vasutasok tapasztalata IS. A fiatalok joggal lehetnek Az irodalmi szakkör tagjai büszkék KISZ-szervezetükre. Sopronra kíváncsiak, a matematikusok a győri . Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyárat Ola.sz István Szeged 

--

LAKÁSCSERE . - Elcserélném Bp .. VII., Peterdi utoa 11/a, IIJ. em. 33. sz. alatti sroba.J<onyháB magánlakásoma1 kétszoba. összkomfortos Intézeti 1-ad<ásért, megegyezéssel. Teleron: 32-39. Iványi. - Szeqedl Igazgatóság terül& 
lén levő 2 szoba, konyhás természetbeni lakooomat elcserélném h-BBOn-lóra ,a buda,,esll Igazgatóság területén. 12/24-es rorga·lml szolgá.�oat. Fehérvári László. főellenőr. Katonatelep. - Elcserélném Bp., V!l .. Vö. r&marty utoa 9„ rsz-1 négy helyiségböl álló utcai lakásomat a környéken földszinti, vagy első emeleti kéts:oobásra. Lehet MAVl<llkás 16. Szücs. - 1 szoba, konyhás, utcai, vl• !ágas. elös:oobáva-1, k„mrával és WC-vet ellátott lakásomat. gáz. zal. elcserélném Budapesten ugy.ancsa.k föbérietl 2 S2l0b · komfortos lekásna. Lehet szolgá-1-aU la. Cfm: Gáspár Jó,..sefné. Bud.ape,,t, X.. Harmat utca 1/3 �':-! �

i>z
t�elklödnJ leh_et 14-16 

A szerkesztőség 
üzeni 

Breznay István, Vác. ln.formá� ción•k szerint a bude.pestl gyógy. rürdök este nyolc óráig vanna.1, 
nyitva, !gy azokat a munkában levő dolg026ik mt.tn«<aidö után Iá· togathatják. Vidacs Ferenc, Fe
rencváros, Plugor Sándor, Vasútte.-vezö: A MAV Kórház gyógy-t��rt;rJ��át��a::glfi\�;ftot ták, hogy Jogosak. A zsúfoltság enyhltésére történtek intézkedé&ek. Bartha Mihály, Szár: A bá7r tartást Yezető édesanya résrere barna.szlntl arcképes Igazolványt csak egy évi folyama1os vasúti sooigálat után lehet kérni. Csomor János, Szolnok, SZi ládl Sándor, Suqed, Várnai László, Pécs, Olasz István, Szeqcd, Klsp mlhók Róbert, Celldömölk, Bara
nyai Lajos, Naqyk.anizsa, Varq-a Mihály, Szeged, Cseh Zoltán, Szol• nok, Tótka Károly, Szeged, Nagy Sándor, Vámosqyörk, szer-encsi Arpád, Eger, dr. Horváth Károly, GV. lqazqatós;lqa: Leveleiket la-pu��n�Y:f�r':: t,1�1�ált� 
vács Imréné, Berente, ltlfás 1st. ván, Pásztó, Behán Rózsa, Ka• zincbarclka, Leveleiket tová'l:>bl
tottuk. 

·-· 

Az elnökség 
határozataiból A s,,a:kszerv,ezet elnöksége márc;us 24-1 ülé,;én többd< k� wtt az alábbi hatáTozatokat hoi;ta: A mun.k,avédelm1 osZlláJY11ek a családlház épftéssel foglalkozó munkatársát dicséretben rés:oesíli, v,af,amlnt el!.srooréeét fejezi kl az OTP vezéri,g,azgatósága útján a megyék t.akiarékpénztárl riókJainak a családlhá21 épltésl a,kcló során végrett jó m,unl<.ájukért. Ugyancsak. köszönetet mon<l e.z OTP-nek " vasúti lakótelepek épltését seg!tő kleooeményezélSéért. DICISér-etben .résresltl a Pécsi Terület! Bi1JOttságot a bi21almiak mum<ájának megjav!táBá.hoz nyúj. tott segftségért. Egyben felhfvja e. területi blrottságot. hogy részesltse diCSM'et!ben e. legjobb munkáot végző blulmlai<Jat. A szerve'Zlé6l ooztály a többi terű· ieten Is hasznosltsa e pécst tapasztalatokat. A SZOT XIX. kongressZ'Usáinak t!S2.lelelére ind!t.ott munkaireroonyben el"6 helyezéat elért ferencvárosi fth. Jutalmazását jóválhagyta. EIO"l>en reih!vta e.z n. letékes területi bizottságok ngyeLmét, hogy a máBodlk hel),&zést elért Sárbogárd állomás és  

a harmadik helyezett Vác állomoo dolgorolnak Igazgatói alapból történő Jutalmruoá.-.ára e,rrt,e,nnyll>en erre lehetös6g van - h!vja rei ""' lg,a:og,atóságok figyelmét __ .,.,. __ _ 
HIRDETMÉNY A Mozdonyvezet6k Orszáqos Segélyblztosfló Egyeslllete balatonsz&pezdl Odülójébe nyugdíjas vasutas qondnokot keres. A f• lentkedse.ket az egyesület lludapest, XIV., Uzsokl utca <40. s.z. alatti központjába kérjük eljut. tatnl. - örökbeadnám cSalidl okokl;>ól néqyéves kisfiamat vasutas ertelmlséql családnak. Level„ket a szerkeszt6séqbe kérek. 

- Közei 2000 facsemetét Oltet. tek el a tisztképző Intézet hallgatói ápriile 14-éo Kőbánya-felső és Rák-0s között. - FelszaoaduUisunk 13  • .-fordulójának tlszte!et6re Záhony á.'• lom.ásról áprliis 3-án 2000 tonnás irányvon,atot !nd!tottak Mlskolcna és Ferencv árOISba. - 18 OOO látogatója volt 106 m07'!elöa<láenak a s.regedl Pe
töti Sándor Mtlveiödést Otthonban 1957-ben. Oyermekeloodást 23 ereiben rendeztek. Ö<lBresen 5500 rés:r;vevővel. - Vasúti kocsiból álialakltott weekend-házat állitottak !el Ang• llában 200 ldránduióhelyen. A kocsikban 4-8 fekvőhely. ké• nyelmes n,a.pp,a[i szoba ée kis 
konyha van. - 1<4 millió forint<>& el6lr,ny. zattal már korábban megkezdték 
a füzesabonyi áHomllB korsoorOsltését. Az Idén erre a célra négymillió forintot használna.k fel. El1ből - a többi kÖZött -bőv1t:!k a vonatk!sérő lak!Janyát, &zigetp,eronokat lét.esltenek. elvégz.lk e kitérőcseréket. A ter• vek szerint az átépl(lés a Jövő évben fejeződik be. - 1 05-re em<>lkedett a szervezett dolqozók száma Tatal>án)llll· alsó állomáson. Mindössze hét 

dolgozó nem tagja még a sr.aksz.ervezetnek. - Túlteljesltlk az 610zem fef.. ����et d�!�:J�kű�n�Í� Sándor Pál forgalmi gzolgálattev6 és brigádja Jár élen. - A szeqedl lgazqatóSi\q klSZflataijal az ellen!orradalombe.n mártlrhallllt halt Sziklai 6ándor. ró! nev.,zté.k el s-rerve"Letüket. A kommunJsta mártlr özvegye vöröszal.agot küldött a névadóünnepségre, melye,n a következő. sorok olvashatók: .. Klvá-nom, hogy a KISZ-srervea>etUk minden tagj,a ha. oda.adó harcosa legyen a szocializmus ügyének, úgy 112>er- pártunloot. né,pllnket. hazánkat. mint ahogyan ő erette." - Európa leqqyorsabb vonata 
a Német 6-g! Köztársaságban közlek,e,dő Schau !ne Land {Tekln ted meg az orszégot) nevll járat. amely öl""1>M megállással 3 óra 35 perc alett 1-zl meg, a Basel és FNlllkfurt közötti 337 k!Joméberea távolságot. A VQ!lat óránként több mint 94 kflomét& reis_átt'í.':c�=gek�z'.izerv► zet levelezést !nd!tott Klev vároe 
komszomoi19!a rta!a!jaival a barátság elmél):'ltésére. 

......... 

Szeretettel köszöntjük 
az USIC technikai bizottsági ülésén 

résztvevö külföldi vendégeket 
Mint Ismeretes, ez USIC. e Nem,zetközl V,asutas BportszöYet• sé-g 1957 szeptemberében megtru'• '!ott prágai kongre.ss,,usa sUlk• szervezetünk sportosztályát b!zta meg az idei technlklai bi7JOltsá.gl illés megrendemsévei. Sportosztályunk még nem rendezett Ilyen nagyszabású, jelentőe értekezle• tet. Eppen• ezért ösz:lntén örülOnl<: a megbizatásnal<. örülOnk annak, hogy hazánkban üdvörolhetJül< ba.rá.taln.kJal. a technika! bl, zottsági ülésen részitvevő 12 ország 17 küldöttjét. A küldöttek áprllls 18-áo, pénteken érkeznek Budapestre, a bizottság ülésére 19-én és 20-án a Marqltszlqetl Nagyszálló dísztermében kerül sor. A kétnapos tan-ácsko,z.áe első részében az 1959-60. évi vasutas Európ,a-bajnc:»<ság programját beszélik meg. Azt, hogy 1959-l>en és 1960-ban milyen sportág>akoon és melyik ország,ban rendez. nek vasutas Európa-bajnoikEágot. A tanácskozás továobbl részében elvi és a bajnokságok lebonyolf• tásával kapooc,IatOB technlk&l kél'dooek megvibatásám kerftl 

60!'. Reméljük, hogy e t.anáook-0zás és a küldött� budapesti !lartózkodása még Jobban el,mélyftl e k:apc,,oi<>tol<>&t a Szovjetunió, a nép! · demokratikus állam�. k!lz. tűk hazánk és a nyugati államok vasutas spc,rtszervel közölt. 

A maqyar vasutas dolgozók • sportolók nevében szeretettel k� szön-tjUk kUlföidl vendégeinket és sok slke.-t klviinunk munkL jukhoa:. za'II• 
Sporthírek 

A nagy havazás miatt márciue 23-án elmaradt országos vasutas mezei futó-bajnokságot április 20-án rendezi meg a sportosztály. A férfi és nöt serdillö, Ifjúsági. valamint felnőtt bajnokságra fél 12-kor kerül sor a Népligetben. A Bukarestben meqrendezett lfjúsáql Vlvó Világbajnokságon e. magyar Ifjúsági válog,atottban részt vett BVSC-vfvók közül Kamuti Jenö érte el a legjobb eredményt. Fér!! tőrben a 2. helyen végzett Kal'Qul( László a 6. lett. A :pöl törvfvók közm Agoston Ju. dit és Szabó l!.va nem Jutott dön· töbe. A kardvfvók közül a betegeskedő Dávid az elödöntöből nem Jutott tovább. Az országos vasutas férfi és női Ifjúsági, valamint felnőtt egyén,! tornász-bajnokság küzdel• mell •,;rllls �7-é'I 8ónYolltják le a RákospaJotiff Testvli'rTség torna.csarnokában (Bp., IV., Elem u. 6-8.). 

Gondol. - ered-.n,fnyel. 
A Szolndki Járómújavít6 kezik az elmúlt bázis id&szakkocsiosztálya dolgozóinak nagy hoz viszonyítva, hogy az öngondot okoz az önköltségcsök- költségi terv bizonyos módosíkentés és a jóminőségű munka tása látszik szükségesnek. A vasutas természetjáró szak• összehangolása. Az alapos ja- Minden erőnkkel azon va-blzottsáq április 3_6 között " vítást igénylő kocsipark kar- gyunk, ho� a hóvégi hajrát Mecsekben rendezte évadnyitó bantartásához több anyag- és elkerüljük.' Ezt sajnos bizonyos csil lagtúráját. A Jól s!ke-rült túrán munkaidő szükséges. Az el- anyagok hiánya gátolja. A tel7  sportkör 377 természetjárója múlt negyedévben az alváz ja- tőbádog rendszerint csak a hó

;�J� r,tg�;;, L�t1:,':,t�c;n��F.;: vításánál több hordrúgó heve- nap vége felé érkezik meg. tak a Mecsekbe, ahot túrázóLnk dert, csapszeget. ütközőt, szög- Bádogosaink és mázolóink be)árták a Jakabhegy. a Tubes. a vasat használtunk el, mint ko- március 30-án, vasárnap dicsé-�islna és a Zengö csűcsatt to- rább gy t d "  latt M t k · é vábbá a fehérkútd és " dö,;,ör• an e esz en o a . a re es mun at v geztek. A tető-kapui menedékház környékét. már nem ritka a mellvasak bado_g hiany miatt elmaradt - Uj blztonsáql készllléket ta- cseréje. kocsijainkat tetö alá hozták fáit fel eqy milánói mérnök. A Hasonló a helyzet a szek- és befestették, pedig a tetőbá• mo2ldonyon elhelyezett vllágltó rénylakatosoknál és bognárok- dog szombaton még Törölc• :;,::��/�!"�on�� H!n-:'zar:;:J nái is. A fokozott követel.mé- szentmt.klóson volt. az út, zöldet mutat ,  ha mozgó nyek ellenére márciusban a A műszaki vezetők. a dolgovagy álló ek.aodály van blwnyoo kiszabott kocsimennyiség da- zók mindent elkövetnek, hogy 
távolságban, akkor a készülék rabszámos tervét 100 százalék- eZ€ket a nehézségeket leküzd-sárgá�:a vált és megszólal a telj · ttük· A k 1 · cse.ngo. na a momonyve:oetö nem ra esite . z ön ·ö tse- j ük és jó eredménnyel kö-veszi rigyelembe a jelzést és a get azonban nem tudtuk a ki- ször.tsük május elsejét a proszeN>lvényt közelebb engedi az vánt mértékben csökkenteni. letár nemzetköziség ' harcos akadályhoz a megengedettnél ak- mert ha 1·óminóségű munka' t l un·· nepe't. kor a lelzölámpa plrooa,t mutat és a fékek önmúködöen megálllt- akarunk végezni, ez olyan CSEH ZOLTÁN Ják e vonatot. anyag- és pénzigénnyel jelent- Szolnoki Járómüjavító 
........................................................ ..._.., ............................ . 

TAVASZI KISZÁLLÁS 

- Ezért a semmiségért utaztál ki? E1111 iro
dala:P:Pal elintézhetted volna. 

- Kérlek szépen. t:ikaréT,oskodni kell a 
papírraU 

M E L L É K VO N A L  

- Ii}z a déli vonat, de mivel csak er,u csatlakozo utas voit, takarékoskodunk a szénnel! 

MAG'iAB VASUTAS. A Vasutasok Szakszervezetének lapJa. - Me•Jelentk minden bó l-é Szakszervezete. Szerkesztőség: Budapest. VI._. Benczúr utca n. sz. - TelPfon: 229--658. !28-841. n;J'8-84f :.;'�t�l'.1-O���esztt • •zerl<es:ztO b!tottség. LaptulaJdono•• • : Vasutasok Rákóczi ul 54. sz. - 10 ooo példány. - Szikra Lapnyomda, Budapest. .,, �e1eJAs telefon' 2f-4l. 38-00. 86-86, Ktadóhlvatah Budap�st, vn,, • v t1yomdavezető1 Kulcsár WhAIJ', • 



A 14. SZABAD MÁJUS 

68 esztendeje, hogu május első napján újra meg újra 
virágba borul a föld: zászlók erdejébe, zászlók 

erdejének tűzpiros virágaiba. A zászlók alatt százmilliók 
menetelnek, s száz és száz n11elven, de eg11 szívvel éltetik 
•iájus elsejét, a proletár nemzetköziség nagu ünnepét. 

1890. máju., elsején vonult ki első ízben a munkásság az 
utcára, & kiáltotta a 42 évvel korábban megfogalmazott jel-
1;:ót: Világ proletárjai egyesüljetek! S ha terror, megfélemlí
tés, korbács, kardlap és gol11ó ritkította is a sorokat, de ettől 
az időtől a világ munkássága minden éu május 1-én birto
kába vette az utcát. A sorból kidültek, helyére új ezrek és 
tízezrek álltak. 

Nég11 évvel az első demonstráció után Engels május 1-re 11talva tau írt a spanyol munkásokhoz küldött üzenetében: ,.A harc megkezdődött, a vörös zászlót kibontottuk, a g11öze
lem biztos, elórer• 

Május 1-e hamarosan meghódította a mag11ar munkások 
1zí11ét is. Már 1890. május 1-én Budapesten 60 000-en ünne
pdrek ezt " 'l!apo • Múnkástúntetésekre került sor a nag1106b 
vidéki városokban is. A következő években a nagu munkás
ünnep elindult hódító útjára az egész országban. A munkások 
" terror ellenére, csendörszuronn11al szembenézve, évről évre 
megünnepelték harci napjukat. 

A 
felvonuló munkásság soraiban mindenkor ott vol
tak a vasuti üzemek munkásai. Ott voltak akkor 

fs, amikor harccal, sztrájkkal kellett védeni a proletár nem
zetköziség napját. 1909-ben a vasút vezetősége mindenféle 
megmozdulást betiltott. Nem engedél11ezte a munkaszünetet 
sem. Erre az Istvántell,,"i Főmúhel11 dolgozói azzal válaszoltak, 
hog11 nem álltak a gépek mellé, ülősztrájkot fol11tattak. 

Szabadon, vidáman és győzelmesen, először 1919-ben 
ünnepelte a magyar munkásság május 1-ét. Százezrek biza
kodó és harcos felvonulá&a Budapesten, a vidéki t:árosokban 
é1 falvakban tette felejthetetlenné ezt a napot. 

Sajnos, 1919 után 25 é11 elnyomása következett. De e 
negyedszázad sem tudta kiölni a magyar munkásosztál11 szí
t.·éből a proletár összefogás gondolatát, a nemzetköziség esz
méjét, május 1-e varázsát. 1945 május elsején egy felszaba
dult ország, felszabadult népe zászlók erdejében ünnepelte a 
gyozelmes májust. 

Az idén tizennegvedszer vonul szabadon az utcákra a pro
letá1' nemzetköziség eszméjének szimbóluma a vörös zászló és 
a földgömb alatt a dolgozó mag11ar nép, Egvütt ünnepel a 
világ dolgozó népe a hjdeg északtól a t'l'ópusokig, a pampák
tál a tajgákig. 

Az ünnep külsőségei ma még különbö::ők. A szocializ
must építő országok százmilliói a jó munka boldogító érzé
sével, a még boldogabb jövő biztos tudatával, a szabadságuk
ért küzdő népek a szabadság biztató remén11ével emlékeznek. 
Itt kitárt mellel a napsütötte utcán, énekszóval, szabadon, 
amott titokban, tán a harc szünetében, de együttdobbanó 
szívvel ünnepelnek, a proletá'I' nemzetköziség erejének és vég
,ö győzelmének biztos tudatában. 

ilf ájus 1 a munka ünnepe. De míg az egyik oldalon a 
lJ munka a biztosabb holnap alapja, addig a másikon 

kényszerű robot, s a munkabeszüntetés fegyt·er az elnyomás, 
a zsarnol,ság ellen. 

Május 1 a proletár nemzetköziség napja. Van e nép a 
földön, amely ann11ira saját sorsának alakulásában látja 
ennek az összefogásnak a jelentőségét, mint a magyar? Alig
ha. 1956 októberében a szabadsággal egvütt meg akartak 
fosztani bennünket május l-től is. De a proletár internacio
nalizmus szellemétől vezérelt szocialista tábor országai, elsö
s�rban a Szovjetunió katonái megmentettek bennünket a 
kapitalista elnyomástól, segítségükkel, a párt és a kormány 
1:ezetésével konszolidáltuk a helyzetet, normális kerékvá
gásba tereltük az életet. 

Az idei május 1-e a megpróbáltatásokon ismételten urrá 
lett magyar munkásosztály örömünnepe, a szocializmus or
szágai, a béketábor és a gyarmati sorban szenvedd nép
milliók testvéri összefogásának, együvé tartozásának napja. 

A SZERVEZETT V A S U T A S D OLGOZÓK L A P J A 

11, tVFOLYAM, 8. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1958, MAJUS 1, 

A pécsi területi bizottság a SZOT XIX. 

kongresszusa határozatának végrehajtásáért 

Írta: KINCZLI JÓZSEF, a te�ületi bizotts6g elnöke 

A SZOT XIX. kongresszusá
nak határozatát a területi bi
zottság márciusban feldolgozta 
és a területi bizottsági ülés 

elé terjesztette. Ezt követően 

módszereket, feladatokat, me
lyekkel a határozat megismer
tetését, levi telét biztosítani 
tudjuk. A területi bizottság a 
II. negyedéves munkatervét e 
határozat alapján állította ösz
sze és ugyanezt követelte meg 
valamennyi reszortfelelőstöl 
és szakszervezeti bizottságtól 

a konkrétizált határozatot vá
lasztmányi ülésen, majd szb. 
elnöki értekezleteken az érde
kelt szakszervezeti funkcioná
riusokkal ismertettük. Ugyan
akkor megjelöltük azokat a is. 

Csomóponti aktívaértekezletek 

szortosok, akik mindenkor zást. A pártszervezetek napi
nem veszik figyelembe a rendre tűzik a szakszervezet
bizalmiak javaslatait, kéré- ben dolgozó kommunist� 
sét a dolgozók ügyes-bajos munkáját és helyes határoza
problémáinak intézésével kap- tokkal segítik az eredménye
csolatban. Ilyen helyek pél- sebb munkát. 
dául: Pécsvárad, Szigetvár, A területi bizottság nevében 
Somogyszob, Szakály-Hőgyész, megragadom az alkalmat, 
Mágócs, Barcs fth, Sztálinvá- hogy elismerésünket fejezzük 
ros Pft. főnökség. A helytelen ki Sárbogárd, Nagykanizsa, 
szemlélet megszüntetésére a Mohács, Villány, Bátaszék, 
területi bizottság rendszeresen Szigetvár állomások, Báta◄ 
részt vesz a fónöki értekezle- szék, Sztálinváros, Sztálin Vas• 
teken és felhívja a szolgálati mű fűtőházak, N'lgykanizsa 

A területi szinten tartott I helyezések és a dolgozókat vezetők figyelmét e helytelen p�. magasépítmény, feléplt� 
értekezletek után a nagyobb érintő egyéb problémák meg- álláspont megváltoztatására. mény, Pécs TBFF szakszerve-
csomópontokon, így Pécsett, oldása érdekében. Köszönet zeti bizottságainak, pártszer-
Dombóváron, Nagykanizsán, Pl. Bátaszék állomás vezető- vezeteinek, gazdasági vezetői-
Kaposváron aktívaértekezle- je Vajda elvtárs „részlegveze- a p6rtszervezeteknek nek és valamennyi dolgozójá-
tet tartottunk, ahol a kong- töknek'' tekinti a bizalmiakat A pártszervezetek az elmúlt nak azért a jó munkáért, ame-
resszus után közv.!tlenül tájé- is, bátran támaszkodik a vé- időszakhoz viszonyítva sokkal lyet a kongresszusi műszak
koztatót adtunk az aktíva Jeményükre. Az a véleménye, nagyobb segítséget nyújtanak ban, a felszabadulási verseny
részvevőinek a kongresszus hogy kölcsönösen gyümölcsöző a szakszervezeti bizottságok és ben és a proletár nemzetközi
menetéről, hangulatáról, ha- ez az együttműködés. Tudja, a bizalmiak munkájának meg- ség nagy ünnepének május 1-
tározatáról. Áprilisban az szb hogy kik a szervezetlen. vagy javításához. Különösen a góc- nek tiszteletére indított szo
elnöki értekezlet után szak- a szakszervezeti tagdíjjal el- pártbizottságoktól kapunk cialista munkaversenyben ta
szervezeti bizottságaink veze- maradozó dolgozók, s nevelő- hathatós segítséget. Amellett, núsítottak. 
töségi ülésén tárgyalták a ha- munkával segíti a bizalmiakat hogy helyben nyújtanak segít- Kívánjuk, hogy ez adjon 
tározatot, amelyhez segéd- a szervezettség emelésében a séget egy-egy szakszervezeti további lendületet nemcsak az 
anyagként felhasználták a tagdíjfizetési elmaradások fel- bizottság munl,ájához, a terü- említett szolgálati helyek dol
Népszavát, amely részletesen számolásában. Hasonlóan he- Jeti bizottság figyelmét is fel- gozóinak, hanem az egész 
foglalkozott a kongresszus lyes az együttműködés Dombó- hívják a szakszervezeti mun- igazgatóság területén vala
menetével. a felszólalásokkal t·árott, Nagykanizsán az szb kában tapasztalt hibákra. Fi- mennyi vasutas dolgozónak a 
és a határozattal. és szolgálati vezetők közölt. gyelemmel kísérik a biza!- kongresszus határozatainak 

Az szb ,·ezetűségi ülések Sajnos még mindig többség- miak munkáját, a szervezett- maradéktalan végrehajtásá_hoz, 
ut{m bizalmi érlekul�en bcn Yann�'s az '?lyan .:'zol.gá-1 ség �1'0:ulását. '!" dolgoz_ók a, fl;Ópgazdaság.i tervek telje 
ismertették a kongresszus ha- lati ,:ezetok, muvezetok, re- problemal\'al valo foglalko-, tesehez. 
tározatából adódó feladatokat. 
A bizalmiakkal való foglal-
kozás az utóbbi időben javul. 
Múltban a bizalmi értekezle
teket még a nagyobb szakszer
vezeti bizottságok is elhanya
golták, rendszertelenül tar
tották meg. Ma már legtöbb 
helyen rendszeresen megtart
ják ezeket az értekezleteket. 
Helyes volt például Dombói-ár 
állomáson, hogy a bizalmiak
kal három egymást követő na
pon ismertették a feladatokat. 

PÉLDÁS SZOLGÁLATELLÁTÁS 
Tiszafüred állomáson Ju

hász József szolgálatvezető viil
tóör - a szakszervezeti bizott
ság elnöke - és munkatársa. 
Szabó Mihál11 ,·áltókezclő. 
éber, utasítás szerinti szolgá
lattal súlyosnak ígérkező vo
natösszeütközést hárított el. 

,másban hagyták, az előjelzó 
is a „föjelzön megállj jelzés 
várható" figyelme7tetö j,elzési 
képet mutatott. 

l\f egváltozott 
helyzetkép 

A Magyar Vasutas 4. lZámá
ban bíráltam Igazgatóságunk 
SZB elnökének. Antal elvtárs
nak a munkáját. Most szeret
nék számotadni a munka javu
lasáról. 

Ezzel elérték, hogy minimális l\fárcius 15-én 10 órakor az 
azoknak a bi7.almiaknak a s7.á- ,illomásra érkezel! az 5599. sz. 
ma, akikkel egyénileg kell túlt,engelyes tehen·onal, ame
megbeszélni az értekezleten Jyet a 4. vágányra fogadtak. A 
elhangzottakat. rnnat öt kocsival a biztonsági 

Juhász elvtárs látta, hogy az 
5562-E'S nem veszi figyelembe 
a be.iára'.t jelzőt és közeledik 
az állomás felé. Azonnal intéz
kedett Szabó elvt:írs be,·oná
s!lval, hogy az 5599-es vonat 
gépe toljon hátra, a biztonsági 
határjelen belülre, mert az 
5562-es már meghaladta a be
járati jelzőt és a „megállj" ké
zi.ielzést sem veszik figyelem
be. 

A bizalmihálóza1on keresztul 
erősödött a kapcsolat a dolgo
zók és a szakszervezeti bizott
ság között. A bizalmiak nagy
tésze ma már nemcsak a bé
lyegeladással foglalkozik, ha
nem a dolgozók problémáival A közép szaks7.ervezell bi- határjelen kívül állt meg, hogy 

zottságok közül S:tálin Vasmű a zárfékkel a vonat vége a 
f,itöház szakszervezeti bízott- biztonsági határjelen belül lE' Az intézkedéssel szabad be

járati vágányt tudtak biztosíta
ni. s ezzel elhárították az 
5562-es beleszaladását /17. 
5599. sz. vonatba. 

is. 

ságának módszere bizonyult a gyen. 
legered!11ényesebbnek. Itt két-, Egyek felől útban volt az hetenke�t re�ds�eres_en tar

_
ta- S562. számú vonat. melyet a a. nak b!zalm1 . er�ekezleteket, vágányra akartak fogadni. A rés�lete1bei:i v,tat!a� meg a forgalmi szolgálattevő intézkPhata.rozatbol adodo:3n a ter- désére az 5599 sz. vonat gémelessel_._ ? �olg'?zok élet- és plt, a biztonsági határjelen kímm:i�akorulme�yewel; a kul- vül álló kocsikkal át akart'ák turahs nev�l'?�unkaval, a állítani a meilé'kvágányra. szervezet �p,tesevel kapcso� azért az útban levő vonat elótt latos_ t�_ei:idoket._ A feladatol, bejárati jelzőt „megállj" 

A szakszervezet kezdemé
nyezésére megalakult igazgató· 
sá11.unkon a természetbarátok 
köre. 26 taggal. Egy érdekes 
filmen bemutatták a Bükk 
szépségeit, a kirándulások cél
iát. 

A vizsgálat alapján mindkét 
elvtársat jutalmazásra terjcs7-
tcltük t:el. 

Lovász Imre, 

megJelolese utan a szakszer- a 
a debreceni területi bizottsáe 

elnöke 

Felszabadulásunk 13. évfor
dulójára sakk- és asztalitenisz
verseny indult, melyet nagy 
érdeklődés kísért. 

vezeti bizottság az elöző ér- ------o-o------ Biztos vagyok abban, hogy 
- mindannyiunk segítségével tekezleten meghatározott fel

adatok végrehajtásáról be is 
számoltatja a bizalmiakat. 
Ugyanitt minden bizalminak 
van egy helvettese, s az szb 
tagok patronálják a bizalmia
kat. 

Segítenek 

a gazdas6gi vezetők 

Ilyen felkészülés alapján 
láttak hozzá szakszervezeti 
bizottságaink az április 15 -
és május 15-e között tartandó 
taggyűlések összehívásához. A 
határozat ismertetése után 
gazdasági \'ezetőink egyrésze 
mindinkább felismeri annak 
jelentőségét, hogy szorosabb 
kapcsolatot tartsanak fenn a 
szakszervezeti bizottságokkal. 
a bizalmiakkal a termelési 
kérdések megoldása, a jutal
mak igazságos elosztása, át-

Fiisttelenítik a perecesi alagutat - _töretlen lesz a Szakszerve: 
zett munkában tapasztalhato 

Perecesröl a Diósgyőr-Vas- l
.
ió forintot fordítanak, s a ter-

1 
fejlődés. 

gi,árba vezetö keskeny nyom- vek szerint még az idén befe- Bakó János 
közű vasútvonal több száz mé- ;ezik. miskolci igazgatóság 
teren alagútban halad. Szellö-
zé:berendezés hiányában a füst 
ér a gőz megreked az alagút
ban, amely vasutasokra és u ta
sokra egyaránt ártalmas. 

Akikről keveset beszélnek 
Kis létszámú. lelkes csapat- Állomásunk harcol az él-A miskolci igazgatóság elha- ró! szeretnék írni. olyanokról üzem-szint eléréséért és ebből 

tározta az alagút füsttelenlté- akikről nemigen lehet újsá6- a szállítmányozási dolgozók is 
sét. Az alagút Ieve!?őiének ban olvasni. Ugy érzem, kiveszik a részüket. Teljesí�
n·egtisztítására több gépagy- Veszprém-állomás szállitmá- rr.ényük állandóan a 100 száza
séggeJ dolgozó, önműködö, nyozási, fizikai dolgozóin&k lék felett van. A közelmúltban 
nagy teljesítményű elszívó be- :�rkája megérdemel néhány versenyre hívták Zalaegerszeq 
1;ende��st szer_el!1ek f�. _A ki-

Aki ismeri városunkat az szállítmányozási dolgozó_it. Bi
es beJaratot aJtokkal lát_J�k el, tudja, hogy ezeknek az e�be- Z'1!1k benne, hogy. a máJus el• 
azokat a vonat '?1aga ny1tJa k_i. 

1 

reknel< nagyobbnál-nagyobb J sej�� érté_kelésnel győztesen 
amire az elszivó berendezcs emelkedőkkel és zeg-zugo� s,- kerülnek k1. önműködően megkezdi munká- kátorokkal kell megküzdeniük l Szabó Béla 
ját. A füsttelenít.ésre kb. 2 mil- munkájuk közben. Veszprém-állomáll 
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MAGYAR VA�UTAS 

HOGYAN LEHETNE GAZDASÁGOSABBAN? Nagysikerű kiállítás 
Szolnokon 

A tokodi fatel ítő gazdaságos üzemeltetéséért 
A Szolnok megyei ipari ta

nulók munkadarabjai kiállí
tásának sikerét legjobban az 
bizonyítja, hogy három hét 
alatt több mint 12 000-en. ke
resték fel. 

A konnány felhívása a ta
karékosságra, a gazdaságo
sabb munka előmozdítására, 
megérté&.re talált a vasűti üze
mekben iS, A MAV Fatelítő 
Vállalat tokodi üzemében kü
lönösen szem előtt tartják ezt. 
Hogy miért különilsen, erre 
próbál választ adni cikkünk. 

Gazdaságosság szempontjá
ból az üzem nem valami jól 
áll. Mi akadályozza az önkölt
ség csökkentését? Erről beszél 
Nagy Bé�, az üzem főmérnö
ke. 

- Munkánkat, a gazdasá
gosság elérését rendkívüli 
mérték!ben akadályozza, hogy 
'h-ét függőleges kazánunk van, 
vÍ2'.6zintes fekvésűek helyett. 

Mit jelent a függőleges ka
zánokToal való munka? 

- Elsősorban illem tudunk 
kengyelkocsival telíteni, kény
telenek vagyunk telítókasokat 
használni. A telítőkas volta• 
képpen két ,,sapkából" áll, 
melyet az oszlopköteg két vé
gére tesznek, s drótkötelek
kel összehűznak Ezeket a lka
solmt aztán daruval lkell a 
függőleges kazánba be- és ki
rakni. A daruzási idő miatt az 
adagcsere lényegesebben hosz
szabb, mint a !korszerű vízszin
tes kazánoknál. A függőleges 
kazánnál még a kazánfedelet 
iS daruval kell le- vagy fel
tenni, 

Mi az érzékeltethető kü

lönbség a !két ,kazán között ?  

tetését. A korszerúsítés költ- népgazdaságunknak. Nem is 
ségeit a vízszintes kazánok szólva an-ól, hogy mennyire 
többletteljesítménye egy év megkönnyítjük fizikai dolgo
alatt fedezi. Az átalakítás évi zóink munkáját azzal, hogy a 
200 OOO forint hasznot hoz. A kézi rakodás helyett ezentúl 
gazdaságosságot szem előtt külön e célra készített szál-
tartva, elhatároztuk, hogy lítószalagot alkalmazunk. 
amíg a kazánok függőlegesen Nagy elvtárs derúlátó. A 
maradnak - a jobb h"ihaszná- gazdaságosabb munka csök
lás érdekében - egyes kaso- kenti az üzem önköltségét, s 
kat átalakítunk más faái'llk te- közvetve hozzájárul a vállalat 
lítésé:re. Nem restellünk pél- dolgozóinak jobb élet.éhez is. 
dául szőlőkarókat telíteni, hoz- Akkor bizonyára lesz jelen
záfogunk bányadorongok, pal- tós nyereségrészesedés is, 
lók stb. telítéséhez. amelyről most még nemigen 

- Az átalakítást házilag lehet beszélni, de amelynek 
végezzük. Egy év,ben más minden forintjáért becsülettel, 
áruk telítésével közel félmil-

[ 
öntevékenyen dolgoznak a to

lió forint hasznot hajtunk kodi fatelítő dolgozói. 

Ahol nem törődnek a takarékossággal 

Az elmésen összeállított. ta
nítójellegű kiállításon megta
lálhatók a járműjavító fiatal
jainak munkái is. Azokban a 
szakmákban - kazánkovács, 
túzikovács, lakatos-amelyek
ben a vasutas fiatalok is kiál
lítottálc munkadarabjaikat, 
szinte a várakozáson felüli 
eredményt értek el. A legtöbb 
díjazott munka a járműjavító 
fiataljai munkadarabjai közül 
került ki. A lakatostanulók ál
tal készített forgóalváz nyerte 
például a kiállítás nagydíját, 
amelyet a közelmúltban ha
zánkban tartózkodó Hruscsov 
elvtárs vezette szovjet párt- és 
kormányküldöttségnek ajándé
koztak. 

Aki nyitott szemmel jár. az 
észreveszi, hogy a dombóvári 
fatelító telepen nem sokat 
tesznek a takarékosság érde
kében. Havonta 47-50 ezer 

Ha a nagyszerű szakmai 
állomás eredményét és hasznos képzéshez méltóan igyekeznek 
lenne a népgazdaság szem- ipari tanulóink az elméleti ok
pontjából is. tatásból is kivenni a _részüket, 

akkor nem kell aggodnunk a 

forint kocsiálláspénzt fizetnek. 
Vasár- és ünnepnap nem rak
ják ki a kocsikat, annak elle
nére, hogy legtöbbjük külföldi 
kocsi, amiért valutát kell fi
zetnünk. 

Szükség esetén még túlórá
ban is végezni kellene a kira
kást, egyrészt, mert nem ke
rülne annyiba, mint a bünte
tés, másrészt, nem állunk 
olyan jól a kocsiparkkal, hogy 
két-három napig vesztegeljen 
egy-egy kocsi. 

Bódogb Mihály 
I szolnoki jármújavító szakmun-

Dombóvár állomás SZB-elnöke kás utánpótlása miatt. 

A bíróság előtt feleltek tetteikért 
A Gazdasági. Vasutak Urkut 

vidékén nagyobb beruházá,s 
végrehajtását tervezték. Az 
építkezéshez szükséges. anya
gokat; cementet, téglát, t.alp
fá t, kisvasűti síneket a hely
színre szállítottak, 

ző t.elepek dolgozóinak. A 
pénzt saját céljailrra fordítot
ták. 

A társadalmi tulajdon ellen 
\'étők a bíróság előtt feLeltek 
tetteikért. Sűlyos börtönbünte
tésre, jogvesztésrp és kártérí-

- Amíg a vízszintes kazá
nokban egy adag teljes telítési 
és c.sereideje 1,8 óra, addig a 
fafajtáktól függően a függőle-
1:es kazánokban majdnem két
szerese ugyanez a munkafo-
lYamat. Az sem helyes, hogy a kocsi-

Az építkezésre nem került tésre ítélték Hazafit és társait 
sor, az anya� �égis e�yre fo- Ez az eset is legyen intő pél
gyott. Haz:Ltt J�z�ef palya_m�- da azok számára, akik bűpös ter, megb1zott ep1tésvez.eto es . , 1 ás k társai 80 mázsa cementet több uwn szerzett 'pénzze , m o 

Mit szándékozik tenni a. vál- kat nem tisztítják ki kirakás 
lalat, hogy az üzem a kor- után, hanem kocsinként 50 fo
mányhatározat szellemében, rint kocsitisztítási pénzt fi-
gazdaságosan működjön? zetnek. 

- A vállalat vezetői az 
1, ő tel .,. 

üzemvezetőséggel karöltve el-

1 

A te 1t • . ep vezeto1 tegye
határozták, hogy ebben az esz- nek meg mmdent. hogy ezek a 
tendőben megkezdik a függő- hibák megszűnjenek. Ez javí
leges kazánok vízszintesre fek- taná saját eredményüket, az 

Pályafenntartási gondok 
a Miskolci Igazgatóságon 

Igazgatóságunlma'k régóta 
gondot okoz az alacsony lét
lSZám a pá,liyafennbartásnál. Ez 
év márciusában hozzájál'Ultak 
a létszámemeléshez. Ennek 
megfelellően emelték a felépít
ményi óratervet. Mumkaeró'hi
ány miatt azonban nem tudják 
az engedélyezett létszámot be
tölteni, ami gyakorlatban azt 
jelenti, hogy pl. a hatvani pft. 
hlába teljesítette az első ne
gyedév célkitűzéseit, a máso
fük negyedben a létszámhiány 
miatit nem képes teljesíteni a 
felépitményí óratervet. mely 
az élüzemlkitüntetés ellnyeresé
ne'k egyik fe1tétele, 

Az ls hiba, hogy a 6. szakosz
tály a tervek kiadása előtt 
nem tárgyal az igaz,gatóságok
ikal. 

Régi prabléma a szakszolgá
la,tnál, hogy a télen előforduló 
vís-major jeUegű munkákat a 
minisztérium nem hajlandó fi
gyelembevenni, pedig ezek be
folyásolják a tervek alakulá
sát. 

He!lyes. len.ne mielőbb ren
dezni ezeket a visszásságokat. 

Uglyai Sándor 
Miskolc 

ezer téglát és egyéb �yagot 
!
megkárosításával akarnak 

adtak el a község és a környe- könnyen élni. 

További sikereket 
Gyula állomásról indul ki és 

- a városon áthaladva - Dé
nesmajorig húzódik a Gazda
sági Vasutak vonala. Jelentős 
személyforgalmat bonyolít le, 
mert más közlekedési eszköz 
nem áll rendelkezésre a városi 
forgalom lebonyolítására. 

darabot gyártottak. Kiss elv
társ a kisvasút legrégibb dol
gozói közé tartozik. Tiibb mint 
tíz e�ztendeje teljesíb .szolgá
latot Gyulán. Becsületes helyt
állásáért tavaly a Munkaér
demérem kitüntetésben része
sült. 

A forgalom zavartalanságát Még hosszabb GV-műltra te-
s.egíti a műhely és a szertár. A kint vissza a szertár-főnök, 
műhelyben nemcsak a gyulai Bognár Károly elvtárs. Nagy 
jármúvek javítását végzik, ha- odaadással fáradozott azon, 
nem a csorvási, a sarkadi, a hogy raktáraiban az előírássze
szeghalmi, a szegvári üzemegy- rú tárolást megvalósítsa. Fő 
ségekét is. Néha Kisújszállás- feladatának az üzem folyama-
1·ól is é1·kezik ide javításra los anyagellátását tartja és 
szoruló járn1ű. A műhelyi dol- ennek érdekében gyakran di
gozók jó munkáját dicséri, cséretes ör.tevék.mységet, ta
hogy tervüket rendszeresen núsít. Jó munkája elismerése
teliesítik. képpen az elműlt évben meg-

Kiss elvtárs, a műhely veze- kapta az Érdemes Va.sutas jel
lője legbüszkébb az általuk vényt. 
gyártott, modern kivitelú, 10 Mindkét elvtársnak és vala
tonnás, 4 tengely,es teherko- 1 mennyi munkatársuknak to
csikra, amelyből már eddig tíz vábbi sikerek.et kívámtnk. 

1958. MÁJUS 1. 

HÍREK A VILÁG MINDEN RÉSZÉBŐL 
A Gudok", a szovjet vasuta

sok �apilapja nemrégen vitát 
nyitott a lap hasábjain „Ho
gyan szabadulhatunk meg a 

hönfutástól?'' cím alatt. A be
érkezett hozzászólások kitűnő 
eredményre vezettek: egész 
sor javaslat született a csap
ágyöntés, csapágyszerelés és a 
javítás technológiájára vonat
kozóan. A délkeleti vasűtigaz
gatóság dolgozói máris gyakor
latba ültettek nem egy hasz
nos javaslatot - sikerrel! 

* 

Több tízezer tonna ·vasat ta-
karítanak meg a szovjet vas

utakon azzal, hogy azokat a 
kocsikat is etlátj-ik önműködő 
kapcsoló szerkezettel, amelye
ken eddig még nem volt. 
Egyébként jórészt befejezést 
nyert a mozdonyoknak önmú
ködö kapcsoló szerkezettel va
ló felszerelése is. Jelenleg a 
tolatóm.ozdonyok még fel nem 
szerelt részét látják el ilyen 
szerkezettel. 

Közel 25 milliárd rubelt irá.. 
nyoztak el a szovjet vasűt re
konstrukciója fő tervének, a 
villamosításnak gyors ütemű 
megvalósítására. 

* 

Az olasz vasutasok fizetésü• 
ket a.szerint kapják, h-0gy mi
lyen községben, városban tel
jesítenek szolgálatot. Ahol Cl 
megélhetés olcsóbb, ott keve
sebb bért kapnak. 

* 

Ujabb megszorításokat ve. 
zettek be az osztrák vasutakon. 
Eddig 60 tengelyes vonatnál 
alkalmaztak egy vonatkísérő!, 
jövőben a 120 tengellyel közle
kedő villany- és dieselvonta
tásű tehervonatokhoz. is csak 
egy vonatkísérőt adnak. 

* 

Skóciában üzembehelyeztek 
egy 1923 óta leszerelt, mú�t 
századbel! mozdonyt a vasut 
rajongóinak kéTésére. A kérdé
ses gép a maga idejében nag11 
sebességéről volt híres. 

uurmAba szilllítandó pullmankocslkat raknak 
(Japáni kikötőjében, 

hajóra Yokohama 

Televízióval kombinált ké
szülékkel akarják helyettesíte
ni a sorompóőröket a nyugat
német vasutakon. A kísérlet 
folyik. 

* 

Az Egyesült Államok vasút-
társaságai által végrehajtott 
aut.omatizálások sűlyosan ag
gasztják a vasutasszakszerve
zeteket. Az automatizálás első-

A Vasutak Nemzetközi 
Uniója (UIC) ősszel tárgyalja 
a vasutak számára kölcsönös• 
ségi al.apon nyújtható utazási 
kedvezmények; mértékét. Ez a. 
konferencia dönt majd arról 
i-s, hogy a nyugdíjas vasutasok 
és családtagjai/e milyen ked• 
vezményben részesíthetök. 

* 

Az osztrák államvasutak 
a BBO - önálló anyaggal vesz 
részt a brüsszeli világkiállítá• sorban az adminb--ztratív dol

gozókat érinti. }l:gyre inkább son, 
automatizálják a jegykiadást, 

-·-

a könyvelést, a különféle szá
mítási műveleteket stb. Sok 
helyen elektronikus géppel 

Igazgatóságok 
egymósközti versenye 

dolgoznak. és emiatt sok dol- Az 1958. évi március havi 
gozót bocsátanak el. A szak- eredmények alapján az igaz
szervezet harca arra irányul, gatóságok helyezési sorrendje 
hogy végkielégítést kapjanak a következő: 
az elbocsátottak, másrészt, 

1 
l. BudapeSt 
2. Pécs hogy ne űj munkaerőket állit- 3_ Szeged sanak a gépek mellé, hanem 

1 
4. Debrecen 

képezz.ék át a régi személyze- 5. Miskolc 
tet. 6. Szombathely 

Helyes lenne, ha más igaz
gatóságdlmál j elentkező dolgo
zókat - amennyiben nincs rá
tiuk szü!kség - Miskolcra irá-
111yi taook, 

Egy felejthetetlen. élmé
ny,ek'ben eazdag út varázslatá
ban élnek még ma is annak a 
küldöttségnek tagjai, akik a 
szakszervezet mérnök-t.ech
nikus szakosztályának segítsé
gével Lipcsében jártak és meg
tekintették a messzeföldön hí
res nemz.etközi vásárt. 

A LIPCSEI NElVIZETKÖZI VÁSÁRRÓL folyamat, megfigyelésénél ha• 
zanJt.ban is cé'sze-rű voLna az al
kalmazása. Különös figyelem, 
mel szeml,füük a rádió-kémiai 
laborató1iumi felszereléseket, 
tekintve, hogy a közlekedési 
tárca keretén belül úi rádió· 
kémiai laboratórium felállítá· 
sáról is szó van. 

* 

Hátráltatja a munkát, hogy 
a Vasűti Főosztály rendszere
sen 'későn küldi meg a terve
iket az igazgatóság II. osztályá-
1nak. Igy természetesen a pft. 
!főnökségek is késve kapjá:k. 
� 

Jó modszer 
Szeged állomáson nagy fon

tosságot tulajdonítunk a ter
melési tanácskozásoknak, ezért 
mindent elkövetünk azok si
kerének érdekében. A napok
ba:n összegyűltek a szakszol
gálati és mozgalmi szervek ve
zet.ői, a részlegvezetők és min
d<?n munkaterületről egy-egy 
példamutató dolgozó, hogy 
megvitassák a második ne
gyedévi tervismertető tanács
kozás anyagát, valamint azt, 
hogy milyen javaslatokat te
gyenek a munka megjavításá
ra. 

A megbeszélés hasznosnak 
bizonyUlt. A rakodási főnöksé
gen tartott t.ermelési tanácsko
záson a dolgozóknak 92 száza
léka ie1ent meg és jelentős ré
szük részt vett a vitában. Az 
itt szerzett tapasztalatokat 
hasznosítjuk az állomási éS ke
reskedelmi dolgozók termelési 
tanácskozásának előkészítésé
nél. 

Tótka Károly 
Szeged állomás 

Erről az űtról tájékoztatott 
bennünket Bajza Endre elv
társ, a Vasűti Tudományos Ku
tató Intézet mérnöke, a dele
gáció tagja. 

Lipcse a szocializmust 
építő nép jelképe ,s 

- Lipcse szerencsés földraj
zi fekvés.e következtében 
minthogy itt keresztezt.e egy
mást a Spanyolországból 
Oroszországba vezető űgyneve
zett „Király út" és az Eszak
Németországból Olaszországba 
haladó „Birodalmi út" - rövid 
idő alatt virágzásnak indult. 
Nemcsak a kereskede1emnek, 
hanem a kultúra terjesztésé
nek központia is lett. Lipcse 
utcáin megszakítás nélküli üz
letsorok. hatalmas vásárte.rii
letek. könyvesboltok, antikvá
riumok bizonyítják a város ha-

- A szakszervezet mérnök- gyományainak őrzését. 
technikus szakosztályának - Lipcse kö1'11yéke számos 
anyagi és erkölcsi támogatása hadtörténelmi nevezele�gű 
révén a szakszervezeti küldött- emléket is őiiz. Itt fekszilt 
ség tagjaként részt vettem a Mersebm·g, ahol kalandozó 
lipcsei vásáron. Láttuk Prá- őseink gyászos vereséget szen
gát. Weimart. Lipcsét, örökér- vedtek. Lipcse falai előtt dőlt 
tékű történelmi és kulturális el a „népek csatája" Napoleon 
emlékeikkel. Alkalmunk volt ellen 1813 októberében, ahol 
megismerkedni a szocialista magyar egységek futamították 
viszonyok között élő német mee a hírhedt „Gárdát", a csá
néppel, tájékozódhattunk a szár élcsapatát. 
gazdasági és '[)Olitikai életéről, - A vásár részletes ismer
a vásáron pedii? meggyőzöd- tetése helyett annak vasúti 
h.ettünk a szocializmus építé- vonatkozásairól szólok. Elöljá
sének útját járó országok ipa- róban annyit, hogy százezrek 
rának nagyfokú fejlettségéről. csodálták meg hazánk ipari 

- Mélységes megilletődéssel fejlődését dokumentáló kiálli· 
álltunk meg a hitleri halál- tott anyagokat. Vasút berende
gyár, Buchenwald előtt. Meg- zések is szerepeltek a kiállitá
rendülten távoztunk, s rövide- son. Ezek között nem egv 
sen megérk,eztünk a Parthe és olyannal találkoztunk, amelyek 
Pleisse folyók találkozásánál a magyar vasut.akon is ismer
épült Lipcsébe, amely már a tek. Gőzmozdonyt nem mutat
győzelmes szocializmus ere- tak be, ami azt mutatja, hogy 
jét és szépségét jelképezi. a gőzvontatás már alárendel-

tel:fu szerepű, mint ltorábban. A 
német vasutak három diesel
mozdonyt mutattak be. 

Emeletes személykocsi 

- A kiállított villamosmoz
dony valamennyiünk tetszését 
megnyerte. Említést érdemel 
a jó helykihasználásra ter
vezett emeletes személykocsi. 
Egymás. felett két szakaszban. 
majdn.em két.szer annyi utas
nak sikerült helyet biztosítani 
az űrszelvény határán belül. 
Az egyik párnáskocsi berende
zésénél ötletes volt a fekhely
lyé átalakítható ü lőhely. A 
szemben Levő ülőpárnák össze
tolhatók és így egymás mellett 
három személy részére bizto
sítható viszonylag kényelmes 
fekhely. Automatikus klíma
szabályozó berendezés van 
minden kocsiban_ Gyönyörköd
hettünk a l,engyelek kényelmes 
hálókocsijában. érdeklődéssel 
szemléltük a -szovjet vasutak 
nagyteljesítményű hűtóvona
tát. 

- Több elmés pályafenntar
!ást segítő gépet is láttunk: 
pl. a moto1ikus meghajtásű, 
magánjáró, egy ember által 
kezelhető sín.emelőt. Motorja 
másfél lóerős és 15 tonna eme
lésére képes. Láttunk könnyű
ki vitelú, motorral hajtott, két
részes sín-aláveré'ígépet, ame
lyet két ember kezel. Négy
négy verőfejes és 350 kilo
grammos erővel döng.e-ti a 

kavicságyat. Motorja hét ló
erős. Praktikus készülék a 212 
kg-os, motorral hajtott csúcs
sínbetét-köszörú. 

- A kiállított síngyalű fő
leg a kagylós kopásokat tün
teti el. 10 perc alatt 18 métert 
gyalul végig, 124 köboentimé
teres benzinmotor működteti. 
Láttunk egy egyszerű számoló
gépet, amehlyel az ívmagassá
gokat lehet meghatározni. A 
bemutatott ultrahang repedés
vizsgáló kis, könnyű készülék. 
Nyakba akasztva hosszű kilo
méteDeken át fáradság nélkül 
végezhet vele a dolgozó sín
vizsgálatot. Megállapítottuk vi
szont, hogy a MÁV Berez1uz.y
féle mérőkocsija jobb az itt 
kiállított Matissa-féle mero
kocsinál. mert kényelmesebb, 
s több adatot regisztrál. Saj
nos. a mi büszkeségünk nem 
volt ott a vásáron. 

Kémia "és fizika 

a közlekedés 

szolgálatában 

A laboratóriumi felszerelesi 
tárgyak közül egy cseh gyárt
mányú széndioxid-mérő vonta 
magára figyelmünket, amely
nek kezelése egyszerü. rázkó
dásra nem érzékeny. !(Yorsan 
és század-százaléknyi pontos
sággal végzi a meghatározást. 
Azt hiszem, hogy a gözmoz
donyokban végbemenő égés• 

- Egyszerű, de igen elmés 
manipulátor-szekrényt mutat
tak be a lengyel pavilonban. A 
berendezés nedvas és száraz 
munkára, Alfa- és Béta-sugár
zás esetén jól alkalmazható. 
Ugyanitt állítottak ki több, 
érdekes megoldású pisztoly
manipulátort, melyek segítsé
gével másfél méter távoiságból 
kémiai műveletnek vethetünk: 
alá rádióaktív anyagokat. Ttt 
említem meg. hogy a Geiger
Mül!er számláló elvén alapuló 
elektromos dekádszámlálót a 
lengyelek és a németek egy
aránt kiállították, múköclés 
közben is bemutatták. A ké• 
szülék a sugárzás impul.7u�n• 
kat automatikusan . érzékeli, 
azonnal regisztrálja és ÖSSL"' 
gezi. 

- Mindehhez még hpzzát.e• 
szem - fejezi be mondanivalÓ4 
iát Bajza elvtárs -. hogy ami 
még ezeken is túltesz: láttuk 
az első német államot, ahol a 
munkásosztály a dolgozó pa• 
rasztsággal szövetségbo..n vezető 
erő. láttuk az önkéntes nép, 
hadsereget, s megelégedettség• 
gel töltött el bennünket, hogll 
a Német Demokratikus Köz• 
társaság velünk együtt védi a 
békét, építi a szocializmust, 
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Anyák napja
_
'
_
ra

_ . 1  Ko''zel �300 ak'omrmtuan,·skt.a tva��a-értekezlet Miskolcon Május 
� szállítását. Ehhez ió együtt-

, 
munkálkodni. De nemcsak a 

A term.é3zet megt,,ulasa-

,

utas gyúlt össze Mbkokon áp- működésre van szükség a szál- hibák. hanem az eredmények 
nak, újr�teremt�sénel; rilis 18-án. hogy meghallgassa littató felekkel. Ezért helyes, torrásait is kutatni kell Akad
csodá/;:J tos hónapja maJU.S. Prieszol József elvtársnak, a ha pártszervezetek is szoros nak jocskán olyan vezetők is, 

Első va.sárn<ipján azokat me�ei pártbizott�� első tit- kapcsolatot építenek ki. egy- akik a segítséget sem fogad
lroizöntjü k akik az év min- káranak beszámoloiat. Az ak- mással. Ne forduljon elő, hogy ják szívesen. Valahogy úgy 

den 6rcíjában, minden per- tívá!l _me�iel«;nt Németh József a bányánál dönts.enek, a kohá- vélekednek, hogy „van utasí-

A népek barátságának hónapja 
Május, az Országos Béke- núvel j árultunk hozzá eddig? 

tanács kezdeményezésére, a Mert dolgozómk a szakszer
népek barátsági hónapja. vezet irányításával, már be-

' b féltő szeretettel gol- mm1SZte1helJetles, a MAV ve- .szatnál pedil? százszámra he- tás. minek ide pártellenórzés". 

�l:k ránk _ az édesanyá- ;;;érigazgatója, Szabó A�tal _a verjen a kirakatJan kocsi. Ezeknek nincs ig::izuk. 

lkat. Ezen a napon róluk éne- vasutas��et·ve_zet . . íol!tk�- Dicsérettel emlékezett meg Helytelenítette, hogy né-
keln.>k a költök. óket kö- ra, a_ varosi é:� l��as, pártbi- a csomóponti pártbizottságok mely szakmai vezető a szakvo
.szönti a rádió, az ót'OdábÖL zottságok képvi�eloi , val_ammt termelést segítő munkájáról. nali munkát különválasztja a 
haztltipegő {rllermek, a férfi- a nagyob_b s�állittató vallala- Ebben a munkában az eddi- politikai munkától. Megláto
vá serdülő ifjú. ts mégis ez tok kuldott.ei. gi,eknél jobban kell támasz- gattam Bodrogolasziban az 
4 .sok-Sok szeretet, amelyet Prieszol elvtárs elöljáróban kodni a szakszervezetekre. A épülő nevelőintézetet - mon
ezen a napon nyújtunk át a párt és a város köszönetét szakszervezetben végzett mun- dotta. - A munkások elmon
nekik, csak egy kis töredéke 0tolmácsolta a vasutasoknak ka teljesértékű pártmunka, dották, hogy voltak már vagy 
annak, amit ők nyújtanak azért a nagyszerű munkáért, fontos pártmegbizatás - han_g- negyvenen ellenőrizni. Beszél-

nekünk, a11ermekeiknek. amelyet a múlt esztendőben súlyozta Prieszol elvtárs. gettek velük mindenről. Fala-
tanúsítotlak. Büszkék lehetnek zásról. tetőszerk.eze!Től, csak 

A vas.utas dolgozók érdeklő- tekkel ezelőtt segítették a ne

déssel és megértéssel nemcsak mes kezdeményezést. Március

tudomásul vették ezt a kezde- bain és április negyedike ti6Z

ményezést, hanem valamennyi teletére harminc helyen ren

szolgálati hely dolgozója cse- deztek baráti találko:zót a ,-as

lekvóen támogatja is a sikerét. utasok és a Szakszocvezetl Vi

Hogyisne értenének egyet a !ág.szövetség Végrehajtó Bi

népek közötti barátság és a zottsága, valamint a szovjet 

proletálnemzetköziség eszmé- hadsereg hazánkban tartóz

jének elmélyítésével, a béke- kodó tagjai részvételével. 

kiáltvány jelent&ségének tuda- Május elsején_ a munkásosz
tosításával, a békemozgalom tály nagy ünnepén, húsz n::i
erösítésével ! cyobb szol gála ti helyen ren. 

_van--e, a�l nag1/obb !erhet a miskolciak - mondotta - A tern1elés politikáról nem. Nem jól szak-
va�Iar _magara, mint a! ei�tet- mert a hat igazgatóság közül vezető az, aki politikai állás-
ad,0 edesanu':!-? Aki _latott itt volt a legtöbb élüzem. A páriellenőrzéséről foglalását csak taggyűlésen 
k,önnyesszemu �e�anya� be_- jó munkát. nagyban segít.ette a nyilvánítja. 
tea_ gl!'erme�. fole haJolm, bérrendezés. melynek során A termelés párlellenőrzésé-
ak, nezte a ,auzótereken v�- t.tlagosan 156 forinttal emelke- ról szólva megemlítette, hogy Végezetül jó egészséget és 

dá�n, ?o':14talanuI f�tl«�- dett az egy főre esö munkabér egyes pártszervezet úgy véli, sok sikert kívánt a vasutasok-

rozm a k�mueket, ak, la- összege ha a főnöket beszámoltatja és nak a megyei pártbizottság ne-

tott b.iiszke mosolyt őszülő 
· hetenként gyárt 8-10 javasla- vében 

asszony arcán, amikor gyer- Éberen. tot - amit persze a főnöknek A nagy tetszéssel fogadott 

meke �ikert ért el az élet- kell végrehajtani akkor beszédet élénk vita követte, 

oen, az tudja, hogy szinte a fegyelmezetten mindent elintézett e téren. melynek során a részvevők el-

A népek barátsági hónapja deznek barálj találkozót a 

idején száan<>s béke-megnyil- va.sutasok és a hazánkba ér

vánulásra kerüJ a sor. Június kező külföldi vendégek között. 

7-én és 8-án tartja tanácslco- A legtöbb helyen kisgyűlése

zását az V. magyar békekong- ket tartanak, beszélgetéseket 
resszus. Ez a nagy demonstrá- rendeznek, baráti esteket, eló
ció méltó előkészítése lesz a adásokat szerveznek az egyes 

béke-világkongresszusnak. Ta- országok népei életének, mun 

n,úsítani, hirdetni fogja, hogy kájánalk a megismerésére. Sok 

á magyar nép mélységesen helyen az előadást filmvetítés 
híve a békének, réi;zt vállal követi. 

t1ilá11 minden szeretete, min- Nem csoda, ha az ilyen mondották problémáikat és 
den féUése, minden öröme Jó eredményt hozott a szén- pártel1enőrzéstől fáznak a ve- ígéretet tettek, hogy minden 
hogyan sűrűsödik össze egy takarékossági mozgalom. Az zetők. Nem elég a hibákat fel- erejükkel segítik a párt útmu

&Zívbe-n - az an11ai szívben. elmúlt esztendőben 18 OOO ton- hánytorgatni. Elemezni kell
! 

tatásainak, a munkás-paraszt 

ooból a küzdelemből, amely A kultúrotthonokban a 
napjainkban a béke blztosítá- Szovjetunió és a népi demok
sáért az egész világon folyik. ratikus országok íróinak és a 

, nát. 1958 első negyedében 8000 azok okait és közös erővel kell forradalmi kormány politiká-
-�Ha a� _anyák kormanyoz- tonnát takarítottak meg a vas- a feltárt okok megszüntetésén jának valóraváltását. 

nak « vll�t, sohase".1' len�
l

utasok. Csökkent 8 balesetek
ne háboru - ezt . ol.vassuk bői származó kár összeg.e. Sú
e(111 1916-ban mea,�lent _ lap- lyos hiba azonban, hogy nem 
ba7!. Igen, mert _aki a� elet�t csökkent a balesetek száma, 
a.dJa, az ne'!1 a�rt iad,a fáJ- 8 ami azt mutatja, hogy még baj 
dalom'™!! es_ kt!'-nal legn�- g van a munkafegyelemmel. 
gyob b  ajánd�k:]clint, hogy ero-8 Figyelmeztetett arra. hogy a 

Mivel járulunk hozzá mt, kapitalista országok haladó 
vasutasolc a népek barátsági íróinak múveiből irodalrn.l es
hónapjának a sikeréhez? S teket. ankétokat, könyvkiálli-

Miért naagas a betegs!Zá!Zalél. 
a Gyöngyösi KitérőgyLírtó llV•nél ? 

v,ak,kal megoljék. megvert és fegyver.eltől meg- Több száz munkás dolgozik jogtalan keresethez jutni, hogy 
l 
leségével együtt árult a pia-

Köszönet Nektek tdes- f�ztott. osztályellen.ség m?s� a Gyöngyösi Kitérőgyártó 0V nemegyszer szándékosan elő- con, .,betegsége" alatt. A vl-
' k ' Aki'k . • t . k 1 " mas módszerekkel. 1m-;lasag1 műhelyeiben. Kíváncsiak vol- íclézett kisebb sérüléssel táp- tásügyi bizottság érv id�. érv 

anya · vigyaz ato e 80 kártevésekkel a burzsoa idea- tunk arra, hogy a vasút egyik pénzes állományban maradtak. ,oda, 76 forinttal kevesebb táp
lépésünket, akik éjszakákat lógia terjes;té.sével próbál legfiatalabb üzemében miért I Ebben az időben beteglátoga- pénzt fizettetett ki számára -
1:irraiztottatok lázas ál- zavart kelteni A Szovjetumó- olyan magas a betegszázalék, tási hálózat működése lehe- tanulságul 
munlc feiett. ban már régen kísérleteznek melyek azok a zavaró téJ1.ve- tetlen volt. A kevésbé q,ntuda- Ezeket a turpisságokat szem-

Köszönet Nektek tdes- távirányításos mozdonnyal, zők, amelyeket az üzem jó hí- tos emberek igyekeztek ezt ki- léltető rajzokkal ékítve hozták 

anyák! Akík a munkáb'an amelyhez nem kell swme.!�zc_t, re. :1 becsületes dolgozók ér- használni. a becsületes dolgozók tudomá-

meggöm'yedtetek hogu mi - �olytatt_a. - A �1sk_olc1 fu- dekeben meg kell szüntetni. Ami'kor a beteglátogata'si· ,ára, oku_ lásu_· 1_. 
egvenes „ d.erekkal ;árha�- iák szárnyalni a szovj,et ered- _A leg11letékesebbhez, Pataki hálózat ismét megkezdte mű- · ':'1 ag<>.51 munk:1 ere .. -, ' . 

!

táhazban ugy Játszik, tul akar- . . . A fel 1 tó d 

�unk. Koszo!let Nektek, a k!k ményeket mert ott is megin- Janos elvtárshoz fordultunk, ködését, javult a helyzetkép. n:1.én_yekent tobb dolgozo •. s ko

';_�Lltoha
k � sinelt6

k
l 

mke!le_tt, ak
t
i_k dult sze�élyzet nélkül egy 

I 
a_ki _munkaügyi előadó és _T'1:'- Persze nem az volt a minde- zottük KISZ-�1atalok Jel�n�

""-''a Jna ·eso es _ig gép Szerencsére a gőz elfo- titkar egyszemélyben. Az o ve- nekfölött álló cél - mondják keztek , �tegláto�ató akhva

do!goztok, Mf!.11 _. az orszag,g gyott és így nem útközött ösz- lemén?é�l s saj�t tapas.ztala- -, hogy táppénzcsalókat lep-
nak. N':m,_ er�eny_ már van:  

� amelyb_en f-elno�unk, sokki:z1o
5ze a diósgyőri munkásvonat- 1 tunkbol feny derult nem egy lezzen1>k le, hanem az, hogy a 1958 marc!usaban mar 7,4 volt 

szebb es b:)ldor,a bb le<n;en, ó tal I hiányosságra. dolgozók szociális és e aládi a . be�egszazalék, de ez még 
mint a2', amellfi/oben Ti ne- � · • . ügyeivel segítő módon ioglal- min�,11 cs�./rnem �étszerese az 
t1el�dtetek. Q „ A tovab_biakb:in '.1 ko�ászat_i Az ell�mforradalom_ hatása kozzanak. Nem vitá

s, hogy orszagos atlagnak. • , o 14zemek es banyak n�wekvo meglehetosen hosszu ideig A beteg]át tó kt 
Köszönet l\'ektek kommu- � t.ermelésérol beszélt megemlít- meglátszott a betegszázalék eközben mindent elkövettek a oga a ivak a 

nista édesanyá.k, a/cik fegy- 'é) ve, hogy ez a vasútra is fel- alakulásában is. A 1egmaga- dolgozótársaikat megkárosító tár��alombl�!osítási tanács 

1:ert fogtatok 1956 októberé-

l

adatokat ró. A kocsipark nö- sabb szintet 1956 októbere elemek leleplezésére is. Gyön- tagJatval egyutt megfogadták, 
&)ÖS környéke u•"'anis való- hogy a beteg dolgozók látoga-

ben, hollJI a mi hazánkban vekedé.sét nem várhatjuk, ttlán érte el, amikor a betegek '" t · · 
1 vfel -1 "ksé 

eqyet1.en gyermeknek se kell- e:.:.ért a munka jobb m�gszer- száma meghaladta a létszám 10  sági::al csábít a mezögazdasági asava_ eg_ 0 .8: szu ges tá-
napszámbén-e. hiszen szőlö- mogatast megadiak a betegnek, 

jen zsarnokságban, n11omor- vezésével kell biztosítani a százalékát. Az ellenforradalmi, munkánál nem ritka a 180_ másfelől elejét veszik a fon-
�n, 11iega,lá.wttságban él- második negyedévben az hangzatos j�lszavaklól sokan 200 forinios napszám. d?rlatos módon ti)madó táp-
n,e. 1 240 OOO tonna többletáru el- megszédültek és úgy próbáltak penzcsalók garázdálkodásának. 

� ______ _ _ ______ S \'Oltak. akik nem 1udtak Pataki János TT-titkár és 

Tízéves a¾ Úttöróvasút  
mű1:eknél 11 , 1  !kilométere& 
vonalon k1l01néterenklnt 21 

eller:túl1!J� � kísérlésn:k· .  So- Koi•ács Vera VSZT-előadó, 
�od,_ Lászlot. az e11enorz1:s so- meg \'annak győződve arról, 
ran . 11��-n �u!11'ában talalt.ák. hogy az üzem betegszázaléká
� v1tasugy1 b1zottsá� 360 fo- nak alakulása - éppen a dol
rmto_t v51n_atot.t le • Jogosan � gozók megértése és öss7,efogása 
táppe

,
nzeb_?l. �zabo Fe_rencn� révén - rövidesen az elérhető 

daru,ezeto, mmt ,,/ekrobet�g legalacsonyabb s1intre esik, 
disznó�orba _ment �l, . utana amely az üzem gazdaságossá
meg tancolm. Ez a kis k1rucca- gára és a bec.�ületes dolgozók 
ná 346 forintjába került. Tóth munkakörülményeire egyaránt 
László előkészítő lakatos a fe- jótékony hatással Lesz. 

tások::it rendeznelk. Ezenkívül 
ünnepi filmheteket, fil.nmapo
kat tartana.le a szovjet, s a 
népi demokráciák filmalkotá
saiból 

Bízunk abban, hogy a né
pek barátsági hónapja a vas• 
úton is a békem�alom fel• 
lendülését, szélesedését hozza, 
Alkalmas lesz arra, hogy se
gítse átfogm és egyesíteni va• 
lamennyi becsületes magyar 
dolgozó. közöttük a vasutasok 
tízezreit, a béke megvédéséért 
vívott harcban. 

-•-

Mi van a Hivatalos Lapban ? 

A Hivatalos Lap t.artalmábó! 11 �1..akS"'L..ervezetl bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe oJánlJuk az 
alábbi rendeleteket: 

18. számból: 108636/ 1958. 1/:l. 
A. Srobalyszc,•ú egyenruha V!S<.� 
lés. 

108831/1958. 1/3. A. Paplrgy0j. 
tés fokoZása. 

109302/1938. 1/3. e. A vasutas 
dolgozók hasiil'usz ellen! védöol· 
tli�a az 1958. évben. 

19. számból: 106522/1958. 1/4.. 
A. Fegyelmi, vagy Jogerős birói 
íté'ct nlapJán elbocsátott dolgo
zók újbóli rukrulmazásúnak ti• 
!alma. 

109816/1958. 1/4. B. Gyakorno
kok bérezése. 

107968/1958. 1/3. A. A nyug. 
rllátasr.a von.atk07� egyes rendel• 
kezésck klegészitése. 

1 10062/1958. 11:i. e. Tiszt.a"'1gt 
mozgalom és tisz.tasát>!I hónap 
sze1·vezése a vasút területén. 

1 10171/1958. 1/-1. e. A művelő-' 
dé;sügyt miniszter ut,asltáaa a 
megszakrtott ell:yctcmt /főiskolai) 
tnnulmAnyok folytatásának enge
délyczéséröl. 

Ebben a= esziendöben fenn• 
IÍllasának. 10 éces évfordulójat 
ünnepli  az úttörővasút. 1948. 
április 11 -én tört�nt az első 
kapavágás a Széchenyi-hegy 
tetején a Hegyhát és a Rege út 
tnláNrozá..sánál, 1950 augusztu-
1ában beffjezték népi álla
mun'k egyik büszkeségénel;; 
építését. 

Csaknem 

méteres átlagos emelkedést 
kell leküzdeniük. A hegyi 
terept·iszonyok a:onba n ilyen 
képzelt egyenLetes emetkedést 
nem tesznek lehetövé. A �•aló
ságban a pálya "gyes szaka
szain 30 méteres emelkedők is 
jelentkeznek. 

A végállomások /között a tá
colság légvonalban 7 kilomé
ter. A terepviszonyok azonba.n 
az egvenes irányú építést lehe-

sínei kanyarognak, az or&uíg 
legszebb hegyt·idékei közé tar
toz,k. ősi tölgy- és bü:kkerdői, 
a hegycsúcsokról nyíló gyönyö
rű. kilátds a kirándulók ezreit 
csalogatja. Különösen emeli 
jelentöségét, hogu a főváros 
közvetlen tőszomszédságában 
feJcszi.k és a fővárosi ember 
heti pihenőnapján minden szó
rakozásnál többre becsüli, ha 
a. termés=et szépségében gyö• 
nyörködhet, távol a villamosok 
és autók forgatagától. 

Ma még terv - holnap ta lán élő valóság 

f élerer méter magasságban 
. . • tetLenné tették. A vasútvonal 

A __ nep, a pa,rt . e& a kormány veze tése a hegyek között csak 
egyuttes �Llta:_arozassal Leg- hágékon és nyergeken át volt 
nagyobb kmcsun knek, a gyer: lehetsége . A természetvédelem 
"":4:kne.� aka7: maradando I alatt álló területen a hatalmas 
aJaf'dekot adni. fákat kigyówa kerülgeti li 

A VOIUll Hüvösvölgy á!lo- 1:asútconal. 
�nál 231, a Széthenyi-
hegyen pedig 466 méter ma9as- l A felnöttek is szímen látogatják 
sagban fekszik a te ,uJer szintje 

1 felett. A szintk ülönbség azt A budai hegységnl!''c a: a 
jelenti, hogy a vontató jár- rés::e, amerre az Uttörova.stít 
-----....-------------

Y<"l6gépeok sorako'Znak II Józ�e:rvár 01;,i pályaudvaron. hogv útnak in• duJJanai< a gazdasAgokba, A iava,z ugyanis mtgérkezeu, 

Gyönyörú. ti nii úttöró
vasútun 1'. büszkén gondolunk 
1Ulf}yszeríi építőire, mérnökei
re. Orömmel és boldogan út
törőt·a.sutas és postás pajtá
safkra. A kis forgalmistákra, 
a kis jegyvizsgáló'kra, az apró 
kezecskékre, amelyek lelkesen 
és fegyelmezetten morzéznak 
álwnnáuól állomásra, az izmo
sodó kis 1<aro1o·a, a melyek le
zárják a sorompól;at a pirosra 
festett vo11atocskák elött. 

l\1ég lesz 1nit mondan unk. 
olt·asóinlc számára gyerme
keink 1:asútjáról. Hiszen a 11i
vatalos ünnepségek csal.; 
augu.sztusban lesznek. A rasút 
i•eutői sem felejt1'0ztek meg e 
nap e mMkezetessé tétel.erői. 
Máris kítii.nő s=ínesfilm mesél 
a:: Uttöróvasútról, a legkisebb 
vasutasokról. Nyomdában t'an 
egy sikeres írás, képekkel 
tarkltra „A Széchenyi-hegytől 
- a Hűvösvölgyig" címen.. Az 
útikalauz kimerítően ismerteti 
a vasút építésének történetét. 
bepíllantást nyújt a fiatal in
téz-m.ény éLetébe. Készülnek az 
úttörőva.sutasok is, mint a leg
érdekeltebbelc, hiszen az ő ün· 
nepük lesz az évforduló. Csu
pán annyí különbséggel, hogy 
ök nemcsak ünnepelnek, ha
nem őket ia ünnepl.Jc. majd. 
11ag11on megérdemelten. 

Bontakozó kulturális élet Sátoraljaújhelyen 

Ma még jórészt a 7-8 év 
elótti ele,,en kulturális élet 
em1éke serkenti azt a néhány 
lelkes aktívát, akik a sátor
aljaújhelyi állomáson elhatá
rozták, hogy ismét megterem
tik a régi mozgalmas életet. 
Nem felejtik. hogy 1950-ben, 
1951-ben, Miskolcon. de még 
Karcagon is taps jelezte az 
ÚJhelyi kultúrgárda sikerét. 

Ha a kezdeti lelkesedés nem 
hagy alább, s a társszolgá.lati 
ágaktól, elsősorban a pál •a
fenntartás KISZ-szen•ezetélől 
is megkapják a megérdemelt 
támogatást. bizonyos. hogv 
nem lesz hiábavaló Szolnoki 
Béla müvelödési feleliis, Ko
t·ács Károly könyvtároo. meg 
a többiek fáradozása. Ha nem 
20 év körüliek is a törzsgárda 

tagjai. de az eddigi eredn1é
nyek azt mutatják. hogy aki 
egyszer az ének, a zene, a 
s:.:.ínjátszás szerelmese lesz, 
hosszú évek pangása sem tán
toríthatja el kedves szórakozá
sától. 

De menjünk sorjában! 

'- mt/tf ft:��t� 
ba vették az 
állomáson ú.i
iáépített kul

túrtermet. 
folynak a pró
bák a Ságvári 

Endre kuUuráli8 versen11re. A 

Zöldségárus és a Leánykérő 
cimü egyfelvonásossal akar
ják bebizonyítani l\Tagda Sán
do-r, Szamosi Józsefné. Urbán 

Béláné, Timkó Míhály és a 
többiek, hogyha kinőttek is a 
KISZ-tagok sorábói, de fiata
los szÍV\'el és lendülettel túl
tesznek nem egy fiatalon. 

Ignácz Erzsébet, Szolnoki 
Béláné szavalattal, Baracskai 
József és Filó Teréz énekszá
mokkal akarják bizonyítani a 

versenyen felkészültségüket. S 
eddig csak az idő akadiilyozta 
a verseny keretébe tartozó tu
risztikától a közös ktrándu
lástól az újhelyieket. 

A tánczenekar a havonta 

kétszer tartott klubesteken 
már húzza a talp alá valót. 
A tíztagú - hangszerekben 
szegény - pengetős zenekar 
fiataljai május elején nyilvá
nos hangversenyen akarják 
megmutatni, hogy Szamosi 
József karmester nem hiába 
vesztegeti rájuk szabadidejél .  

Nem ritka az ismeretter
jesztő előadás sem. Az irndal
mi estek. a csi11ag,.bzatl, a 
mesterséges holdról szóló elő
adások nemegyszer 120-150 
dolgozót is vonzanak. 

Az olvasóknak iobb könyv
forrást találtak a járási könyv
tárban, mint a szerencsi góc
könyvtár, Egyrészt közelebb 

\'an hozzájuk_ másrészt na
gyobb a választék. Várjál,, 
hogy ismét visszakerüljön hoz
zájuk a filmvetitőgépjük, ame
l\'et annak idején elvittek to
lük. (Nem volt megfelelő he
lriségük az előadásra.) 

.. M__ � �;11ii;�t �� 
szisták még
sem kívánhat
ják, hogy még 

� a népi táncot 
· - is az idősebbek 
jarják helyettük! Igére! m.\r 
'-lin a belé{Jésre, de egyelőre 
késik a gyakorlati végrehaJtá . 

Szépséghibája az egész. éges 
kezdeményezé nek, hogy az 
állomásiak szinte magukra 
Yannak hagy\·a. Sem a fűtő
ház, sem a pályafenntartás 
nem segíti őket terveik me"'
valósításá ban. Elsősorban � 
pályafenntartási KISZ-szerve
zet passzivitása érthetetlen. 
Segítség nélkül pedig félő, 
hogy az állomiisiak lendülete 
is alábbhagv, nem válnak va
lóra a tervek. amit nem sze
retnénk, s aminek nemcsak a 
iorgalmi szolgálat, hanem \'a
lamenyi szolgálati ág dolgozói 
kárát vallanák, 



MAGYAR VASUTAS 1958. MÁJUS 1. 

A MUNJSÁSŐ�,SEG Z�SZLÓT AJÁNDÉKOZOTT A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 1 ( ( {(((��)\fill�r;)r■!� J' � 
A VASUTI FOOSZTALY KISZ-FIATA LJ AINAK UclyaJ Sándor, Miskolc. A vo- \\\�/&,"'fJ}JIIJ �01»�'\ 

natkésésból adódó munkaóra kj-
Meghitt ünnepség tanúi  vol- csolta. Méltatta azt az utat, katonája. Vannak közöttük 

'tak a közelmúltban a Vasúti amelyet az ifjúság az ellenfor- olyan harcosok, akik a Hor
Főosztály dolgozói : KISZ-szer- radalom óta megtett. Kérte thy-fasizmus alatt szervezték 
vezetiik fennállásának egy- a kiszeseket, legyenek mél- az ifjúmunkásokat. Olyanok, 
éves évfordulója alkalmából tók ahhoz a zászlóhoz, amelyet akik 1945 óta tagjni a párt
a munkásőrséa auönyörű vö- a párt fegyveres erejétől kap- nak és vannak fiatalok, de 
rösselyem zászlót ajándéko- nak. mindegyikük harcolt az ellen-

esésre nemcsak a vasútl pálya• 
fenntart.ásnál, hanem más ipari 
üzemben sem lehet munkabért 
kifizetni. Ezt a rendeletet kb. két 
éve a minisztertanács adta ki. A 
hótakarit.áshoz lcJrendelt dolgo
zóknak készenléti díj nem flzet
hetö ki. Készenléti díjat csa:c 
egésze.'1. rend.kívüli esetben - az 
árvízvédelmi munkáknál - fizet
tek. Napidíj vagy élelmezés jár. 
A szakszervezet részletesen meg

vi'zsgálJa a panaszt. Peregi Gézáné. 
:Ecthető az asszonyok panasza. 
azonban a vasűtl kedvez.mén.yek 
kiterjesztésére jelenleg nincs mód. 
Borka Sándor, Sztállnváoos. Leve
lére, melyet lapunk április 1-i 
számában közöltilnlc ,.Hol kallód
na!k az újítások" ctnunel, a 7. 
szakosztály közölte, hogy a cikk
ben közöltek nem fele.lnek meg a 
valóságnak. mert Mércse Sándor 
mozdonyvezetö javaslatát, melyet 
1937. XI. 22-én nyújtott be, 1958. 
1. 1 1-én a pécsi ig,ru>gatóságon ke
resztul elutasította. Varga József 
újítására, melyet 1957. X. 11-én 
adott be, X. 30-án vá,laszolt a pé
csi igazgatóság, hogy javaslatát 
nem kívánja megvalósítani. 

eott a fiataloknak. Nézzenek vé�ig a munkás- forradalom leveréséért. 
• Holló Lajos elvtárs, a párt- őrök sorain. - mondotta. Egy- Szeressék hazájukat úgy, 
bizottság üdvözletét tolmá- tői-egyig a párt kipróbált ahogy a munkásőr elvtársak 
"'""""""""TnYnnnYTTnTT"""""""""""Tff""""" .. s�eretik - mo_:1dotta. Sz_eres-

. ::: sek anyanyelvuket, a varost, 

BUDAPESTIN TANÁCSKOZOTT A NEMZHKÖZI VASÚTAS j :of:;,
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SPORTSZÖVETSÉG TECHNIUI BIZOTTSÁGA j �;:t\.!n��f 1i
fö1!:; :ze�::� 

::: a népet, mert a nép szeretete, 
-. ::: a haza szeretete. Szeressék 

::: munkahelyüket, mutassanak 3 példát fegyelemben, szorga
::: lomban e�yará:nt. 
::: Szeressék a pártot, amely 
::: e11.y a néppel, a szovjet embe
::: reket, aki'k a zsarnokság elle
::: ni harc élén haladnak, s akik 
::: kétszer siettek segítségünkre 
::: elnyomóink elleni küzdel
::: mün!klben. Dr„ Horváth Károly GV. Jg.J 

Szabó Béla Veszprém, Bakó Já
nos l\1iskolc. Lovász Imre Debre
ce� Póka Miklós Tiszaszeder
kény. Tótka Károly Szeged, Göl
Ucz László Szombathely, Bódogh 
Mihály Dombóvár, Várnai László 
Pécs, l\táté Miklós GV. Ig., Ug
lyai Sándor l\.liskolc, Kismibók 
Róbert Celldömölk. Leveleiket la
punk anyagához felhasz.n.álJUk. 

::: A pártbizottság üdvözlete 3 után Bognár Imre elvtárs, a 
::: munkásőrség parancsnoka át
::: nyújtotta a zászlót, amelyet 
::: Csán"i Erzsébet elvtársnő vett 
::: át a fiatalok ne\'ében, majd 
::: fo;:adalmat tettek a fiatalok, 
::: hogy hűségesek lesznek a 3 néphez, a párthoz. 
::: Végül Németh József vezér

Az USIC technika! blzottsaql üléséi:, részvevó �ülföldiek. a . Szovjet-::: igazgató elvtárs köszöntötte a unió, Csehszlovákl,a, Le:ngyelor�zaq,_ Jugoszlavla, _Fra_nc,aorszag,◄ fiatalokat és megjutalmazta a 
����_!���ár�a::
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k,
ve�3 munkában kitünteket. 

Nagy Sándor Vámosgyörk, Ko
vács z. Pálné Békéscsaba, Halim
ba állomás dolgozói. Persa József 
Csurgó. LeveJJelket továbbítottuk. 

aetlSlének v.alamlnt a sportosztály munkatársainak kíséreteben .a� 
Hösök terén. : 

A margitszigeti Nagyszálló kil• Portugália, atlétikában a Németl A  S""iuPfva' ri KISZ-�ia falok életéből lönte� két napig ülésezett Demokratikus Köztársaság, női ◄, 4' o ,e; J 1 
itz USIC - a Nemzetközi Vasutas úszásban �nqlia, sakkban . az_: 
Eportszövetség - technika,; bl- N;iZK, meze, futásban Belg_1um,◄ Egy évvel ezelőtt a sziget- fásítási hónapban a darányi 
pzoltsága. Az ülésen, a magyar sulyemelé6ben pedig Fr.anci.aor- : , . .  

1 
, lg - f' ka 260 · z l'<,'.asutas sportvezetőkkel együtt ki• szág vasutas sportszerve rendezi ◄van � lomason do ozo ,a�alok sza szon facsemetet ü tet-

,enc ország, küldöttel tárgyalták az Európa-baJnoksáqot. :::e1hatarozták. hogy a palya- tek ei. 

�j:{,,�<';.,t;gtir,�g;!;;,� ::;-e�t A technikai bizottság Olésén:::frnntartással össz,efogva meg- Munka után jól esik a szó

,..959_ben nöl kosárlabdáb•n Len• �i�
b !�vas�\ds 'i1

1\��1���tór!::�1 Salakít;ják a KISZ-sz1;_rvezete_t. rakozás - így vélik a sziget
\ayelorszáq, tenlszber, Csehszlová- kongresszusán döntenek majd :::Az elhatározást tett kovette es vári fiatalok, helyesen_ Erről 
J<la, kispályás férfi kézilabdában szeptemberben. :::most egy esztendő µtán már is gondoskodik a KISZ. Időn

A Törekvés futói szerep eltek legjobban 
:::jó eredményekről adhatunk ként közös színházlátogatáson 
:::számot. vesznek részt Pécsett, műsoros 
: A pályafenntartási KISZ-bri- estet rendeznek a városi KISZ-

t • f f ' b  • k ' 

◄ ád ta ·a· v ' llalták ho<> a sze1-vezettel. Nem :tleledkeznek 
a vasu as meze,- U O aJnO sagon :!ora t�v:sz/ hónap�kban .. �dó- �eg _ a:ioli�!k_�l r:p�r?l. �!11: 

A vasutas mezei rutóbajnoksá· Jobban. Két t'1von egyén!. négy:::dó napi munkákat 102 száza-
,
• _ fit!- . kozu Jar ijJusagi 

got egy héttel a"' országos baj• távon pedig csapall,a;nokságot:::1ékra teljesítik. Teljesítmé- akaaémi�ra. 
11okság után. április 20-án bonyo- nyertek és az ösazesitett pont,e�- ◄ ük _ . , k -- MunkáJukhoz segítséget 
litották le a népligeti Vasas-pálya senyt ts ók nyerték. ::: nr , � 10 mu? aszervezes I kapnak a helyi szervektől. 
lkörüt; térséllen. A hét tá,-un. A, 1958. évl orszáo:os vasutas ::: koveti,ezteben - atlagosan 110 U , 'lt - ' 1 ·  megrendezett bajnokságon több mezei rutóbajnokságon az alábbi◄ százalék volt Ezért a bri«ád i gy erzem

8,_ � - an vise 1 _a 
mlnt háromszáz vasulas-aatléta versenyzők nyertek bajnokságot.: . . , · ,. szervezet agvari Endre nevet. 
mérte öooze tudását. Kár, hogy a Férfiak. Felnőttek 3000 m: Fehér:::t.aioa1 szemelyenként 118 fo-

1 Várnai László 
:::rint jutalomban részesültek_ A Pécs 
◄ ◄ ◄ ◄ 
::: ◄ ◄ ◄ 

Egy.üti az iljúsag tömegeivel 
::: A járműjavító KISZ-szerve-

1 
hogy együtt szórakoznnk a 3 zete a legjobb�� közé �a�tozik KISZ-en kívüli . íiata�okkal. 

:::a szombathelyi 1gazgatosag te- Cé!Juk, hogy megismerjek ha
::: rület_én. Az _üzem �olgozói ú� 

l

�á?k szépsé_geit, külöJ?böző tá
::: beszelnek roluk, mmt becsu- Jatt, tanulJanak. szorakozza
: ietes, szorgalmas. a munkát nak_ 
:szerető fiatalokról. Eredmé- 1 
:::nyeiket nem utolsósorban az 

I 
Ugy tervezd,, hogy tavasszal 

:::idősebb kommunistáknak kö- Budapestre menne'k, megtekin
:::szönhetik, akik segítik őket a t:k a Landler Jármüjavítót, a 
:::munkapadnál é.s a társadalmi k•irándulást tapasztalakseré-
3életben egyaránt. vel kötik össze. Utána bala
::: A fiatalokat az is foglalkoz- toni, majd egy romániai út is 
:::tatja, hogy a nyár szépségeit, szerepel műsorukban. A szer
:::romantikáját, hogyan használ- vezet gondoskodott a minden

coo méteren a nól Ifjúsági csap"tversenyt a Törekvés fiataljai nyer-:iák ki._ Sok vita után e!kész�ilt napi munka utáni 'szórakozás
ték. A gr:öztesek boldogan veszik át ed2lÖJüktöl, Molnár Páltól az:::a nyári program. Elhatarozták, ról is Püspökmolnáriban a e,·meket es tlszteletdijakat. A képen balrol Jobbra: Sötér, Vegh,◄ R 'b · l �- , • , Kővári é.s Molnár Pál edzö. ::: � • a a me lett csv"akhazat ept-

kllúnö alléla gárdával rendel
ke_ző Swlnokl MAV és Szegedi 
YSE nem vett részt caz.. idei ver
""nyen. Ha e két egyesület férfi 
és nöl atlétái ls rajthoz álJlnak, 
egészen biztos, érdekesebb küz· 
delmeket lálhatott volna a e-él 
környékén helyetrog<laló lelkes 
nézösereg. A bajnolrnágban a Tö
rekvés rutói szerepeltek a leg-

:! tettek társadalmi munkával. A 
(NyíregyJ;iilzl YSC). Felnóttek 1000 : J k 'k f tal k fiatalok alig várják hogy él-
)li�áHl\'�:�

a
;d�t

1
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v.ezhessék a vízis�rt örömeit. 
c<abal MAY). Serdülők 1500 m: ◄

◄ a nagy'·an·11sa·1 fu"to"ha'1na'I A - - •. - · KIS · · · Pix (Törekvés). Nók. Felnőttek ◄ 11 Jarmu1avito Z-fiata!Ja1 
!OOO m: K,azi (BYSC). Ifjúságiak::: . . . . így kívánják megvalósítani az 
8�0 m: Wgh (Törekvés). Serdü- 3 A�wta a_ szakszei:vezeti ?1" országos értekezlet jelszavát : tok 500 m: Nagy K. (Hatvan1 ::: zottsag napirendre tuzte az if- Együtt az ifjúság tömeg�ivel. VSE). ◄ júsági brigádok kérdését, az-

Göllicz László 
KISZ-szervező 

- Vándorzászl6va1 és oklevéllel 
tüntették ki a „T�"Yil'k s�ebbé é_s 
01..thonosabbá gyermekintézme
nyeinket" mozgalomban eredmé
nyesen résztvevő szegedi vasut:ao 
napközi otthont. A kitiln,tetésen 
kivUI 800 forint pénzjutalomban 
részesültek a dolgozók. A felsze
relési tárgyak kiegészítésére 2000 
forintot fordítottak. 

- A szeren<"si vasutas szJnjá t
szók három hónapja nagy sikerrel 
adják elő Csí1ti Gergely: Kaviár 
címü vigjátékát. 

- Szeged állomás 1\'lagyar-Szo\1-
Jet Baráti Társasága és a Békebi
zottság vacsorával egybekötött 
műsoros estet rendezett április 
19-én. 

- 120 OOO forintot takarltottak 
meg Komló álloméls dolgozói � el
ső negyedben. A jó eredmények 
e!áré.s(;ben élenjC1r a Kossuth-bri
gád. 

- Anyagtakarékosság! versenyre 
hívták a Dunakeszi Jérmüjavító 
dolgozói az ország összes jármú
javitóit és a váci járás valamennyi 
ipa11 ü.z.emét.. 

- ünnepélyesen fizembe helyez
te az első magyar diesel-vonatot 
�1. Khalil egyiptomi köz:lekedés
ügyi miniszter. Elsö útját meg
hívott vendA...ge.k!ke.l a Kairó-Ale
xandria közötti vonalon tette meg 
a vonat. 

- Ottörövasút Szt-álinváros-
ban. A mintegy két kilométeres 
sztálinvárosi littöróvasút.at az ifjű
ság és a város dolgozói társadal
mi munkávai épitllt. Az első 100 
fönyi csoport megkezdte munká
ját. Az építésből a va,;ut.asok Is 
kiveszik a részüket. 

- Több mint 55 millió forintot 
fordítanak az idén a miskolci 
vasútlga�ga.tóság területén a pá
lyafen.ntal'tásd munlkára. Ebből az 
összegből mint.egy 50 ki16méteren 
cserélik ki a síneket, JavltJák meg 
a pályát. 

- Vidám mfisorral szerepelt áp
rilis 18-án Kondón a sajószent
péteri állomás kU.ltúrcsoportJ~a. 

- Túlszárnyalták az élüzemszin
tet az első negyedévben a celldö
möl:k.i állomás dolgozóL 104:.60/o-os 
teljesítményt érte!< el. 

- 135 OOO forintot takarltottak 
meg az év eleje óta a celldömölki 
fútöház Asztalos Jáno,, KISZ.. 
szerv�ek tagjai. 

- 900 nyárfát Ültettek el társa
dalmi munkában a celJdömöLk.i 
túwház KISZ-fiataljai. 

- Férfinap a Landler Jármúja,•I• 
tóban. Közel 800 ember vett részi 
a Landler Jj-ben április 18-án a 
nób=ttsag által rendezett e1s6 
térfinapon. A színvonalas kultur-
müsor után halvacsora követke
zett. Az etsó férfi.nap vidám tánc
mulatsággal fejeződött be. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Budaoem. XI.. Karoag m.ca. 6�. s2ám lélla:ttl egy 
67JOOO, kiOnyha, e,-4<.élyes, g·á.zoa 
Lakásom Budapesten bárhol két
sz.ob,ís h:1SOnlö szolgálat! baká:>
ra. Jtrdei<Lödnl lehet: 426-59�. 
vagy 34-75/20...as mellék. 

- Szegeden lév6 2 sz-0ba össz• 
komfortos l8kásomat elcserélném 
budapesti 1 vagy 2 SIZ.Obásra. 
Cím: Swged, Lenin körút 20. 
li:rclekllűcl'11 lehet: Fodor I"°"'n 
Bp. XXI., Klss János ut<:a 30. 
szám a.lall egész nap. 

- Elcseré1ném Bp., IX. Gyál! út 
15/E. I l l .  lépcsőh�:,. 1. em_ 27. 
s"ám al<1ttl két s,;ob,a kotnfortva, 
lakókonyhás lodzslás telefonos, napos szolg.iloall lakás<Jor..at Buda• 
pest belterületén 2 sroba, cseléd• 
��OO�;fgl�h�t�z�;dJé

'lk
�� 

né, 14-06-os Oi,emJ telefonon. 
E- 6 utiln pedig 139-555-ös 
számon. 

Debreceni flibérletl egy 
S2l0ba, konyha, kiarn<"ából álló la.
káoom (viz, gáz, WC bent) el
cseréllném bud-a.pestl !öbérleU 
hakással. Clm, Zuber J62JSe! Deb
recen, \'ár utca 8. 

Elcserélném Felsögödön 
egy szoba, konyha. mellél<helyl• 
ségből álló lakásomat ha.sonlóY&I 
Bu<la.pest belrte.-ületén•. tl:cle•klődnt 
lehet 41-44-<es telelonon. 

- Szeqedi Igazgatóság terui .. 
lén lévö 2 sroba, konyhás, ka.-n
rás, mellékhelyiséggel ellátott 
termés.retbenl J,akás-omat elcseré.!
ném hason-lóra .a bucl,apestt lgaz,
g,a tóság báMTie ly állom áeáre. 
12/24-es torgi::rtml szolg-át,a.t. Clm: 
Fehérviit 1 László főellenör, 
Katonatelep. 

- MAV-háo:ban lévó 3 szoba. 
öss:nkomtortos, crvosl ren:delöne.k 
is .alkaJmas lakásomat elcse.rét• 
n,ém igényjogosulttal Buda v,agy 
Pest belterillelén levő röldszlnt� 
vogy li!te-,, há7lban 1evö 2 S'Z.Oba, 
össz.komrortos KIK-laká""'1l. Clm: 
Bp., 1., Kuny Domokos út lt, 
rsz. 2. 

Növeljük a KST-k taglétszámát 
A vasúton jelenleg 110 Köl-

1 
ket bekapcsolnák a vezetésbe, 

csönös Segítő Takarékpénztár elsősorban a pénztári munká
müködik 1 1  OOO taggal. Ez a ba. Akár a vezetőség kibőví
szám nem kevés, mégis azt tésével is, de feltétlenül he
kell mondanunk, hogy eddig lyes - természetesen megfe
nem értük el a kívánt célt. Sok lelő anyagi juttatást biztosítva 
SZB még nem értette meg, - a fizetőtiszteket az ügyviteli 
hogy a KST-k a nevelés eszkö- teendők ellátásával megbízni. 
zei. Nem for?íta_nak elég , , n- Azokon a helyeken, ahol új 
dot a tagletszam emelesere, KST alakítását tervezik foregyes helyeken nem is gondol- duljanak a járási, vagy �árosi nak a megalakításra. OTP-fiókhoz, ahonnan a szük-

A KST-k jelenlegi vezetésé- séges felvilágosítást megkaP
gének az összetétele nem rossz, ják, nyomtatványokat és pro
de még jobbak lennének az pagandaanyagot bocsátanak 
eredmények, ha a fizetőtiszte- rendelkezésükre. 

A szakszervezetekhez intézett levelekből 
- Kommen tár nélkül -

l\Iindig hálás maradok, hogy 

I 
Közbenjárásukra a Dombó• 

első kérésemre rövid idő alatt vári Pályafenntartási Főnök• 
megkaphattam az önhajtású ség az ideiglenes rokkantsági 
tclókocsit. járadék és a táppénz közötti 

Szedmák András különbözetet - 1015 forintot 
Gomba - részemre kiutalta. Hálás kö• 

Ezúton köszönöm meg_ hogy 
egy munkáscsaládon segítet
tek. A szakszervezet közben
járására 1958 január l-től 
kivételes ellátást kapok. 

Halász Szabó Lászlóné 
Rákosszentmihály 

Életem legfontosabb eszkö
zének, a hallókészüléknek díj
mentes kiutalását engedélyez
ték. Fogadják érte leghálásabb 
köszönetemet. 

1 
Schreiner Ágoston 

Balatonkenese 

szönet a szíves jóindulatért. 
Felvári Adám 
Nagymányok 

Két esztendeig hiába jártam 
a különböző szervekhez, vé
gül is a szakszervezet segítsé• 
gével sikerült elérni a koráb
ban helytelenül elszámolt rok• 
kantsági nyugdíjam helyes 
megállapítását. Köszönetemet 
fejezem ki az érdekemben vég• 
zett munkáért. 

Sike András 
Hatvan 

3 óta még eredményesebb a 
::: n agykanizsai fűtőháznáJ a fia
::: talok munkája. Ezt az is bizo-3 nyítja, hogy az első ne;:yedévi 
::: jutalmazottak zöme a fiata-3 1abb évjáratúak sorából került  
: ki. 

H U L LÁ M  VA S Ú T O N  MÁJ US 
::: A fiatalok szinte állandóan 
::: kutatnak: mit lehet tenni 
::: munkat.erületünkön a takaré-
3kosság érdekében. Igy született 
::: az a ➔.határozatunk is, hogy 3 csszegyújtik a használt csa
::: varkapcsokat és a második 
3 negyedévben egyetlen egy UJ 
::: csavarkapcsot sem fognak fel
::: használni. Egy ú; csavarkapocs 
3 ára 325 forint. megmunkálása 
::: 175 forint. Egy használt csa

RaJtra készen a fér�l felnöttek 3000 méteres mez?nye. E_bben. a::: varkapocs megjavításával t.e-versenyszámban Feher, a Nyireqyházi VSC tehetseqes. kozeptáv�◄ , ·. , futója fölényes győzelmet aratott. ::: hat kb. 500 formtot takanta-
ClllTI Foto, Bojár Sá·ndor relv.) ◄ nak meg. 

Biztos, hogy kiszámították a fékezett \ - Ne célozgass azzal a nyíllal! Nem látod, elegysúlyt? hogy szolgálatban vagyok?! 

MAGYAR VASUTAS. - A Vasutasok Szakszervezetéoek lapJa. - Me,Jelenik minden bOnap t�n é• Jó-én, Szerkeszti a szer.t<e.sno otzottsag LaptulaJdono,: • vasutasoir Szakszervezete. Szerkesztőség: Budap7st. VI.! Benczúr utca 41. sz. - TelPfon: 229-658. 228-811. 228-Bft, 228-284. Oiemt telefon, 24-41, 98-00. 36-S&. KtadOblv•tall Budapest, VIl., RakócZJ ut S4. sz, = 10 OOO példány.- Stikra La.invomda, Budapest. � Felelős nyomdavaető1 Kulcsár Mihál:,. 
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IL tVFOLYAM, 9. SZAM. ÁRA 40 F ILLÉR 1958. MAJUS 15. gonoka, állitana.k e16, KépQnkön so tonná� 6nklra.kodó teherkocsik 

indulnak a gyárból a Német Demokratlk\15 Ködársaságba. 

A DOLGOZÓ IFJÚSÁG Hézagnélküli felépítmény Hatvan és Hort-Csány között 
FELHÍ\'AS 

I. VILÁGKONFERENCIÁJA ELŐTT 
Február végén jelentek meg •

,
. sínmezők, daru� 

, 
segítségével készüléket helyeznek el, hogy 

a sín mozgását lehetővé tegyék. 

A VIII. vasutasnap alka!• 
mából ez évben Js megrende
zésre kerül az Országos Vas• 
utas Képzőművészeti KláUí
tás. Szakszervezetünk elnök• 
sége felhívja a kél)Zöművészeti 
körök tagjait, a tényteges ée 
nyugdtjas vasutas dolgaz.ókat 
és azok boz:zátartcnólt, htlf(y 
festészeti (a festészet külön
bözö ágai) grafl.kaJ, szobrá• 
szati és iparművészeti alkotá,, 
saikkal ve,,ayenek részt a klál
lításon. 

A IV. Szakszervezeti Világ
�ongresszus határozatá

hoz híven a Szakszervezeti 
Világszövetség 1958. ;úlius 
14-20. között összehívta Prá
gába a Dolgozó Ifjúság I. Vi
lci.gl.onferenci.áját. 

Az SZVSZ végrehajtó bi
zottsága 17. ülésszakán ez év 
márciusában kidolgozta. a kon
ferencia napirendjét és konk
rét intézkedéseket tett az elő
készftés nag11 jelentőségű és 
széleskörű munkájánalc meg
nervezésére. A napirend ki
terjed a dolgozó ifjúság bér
kérdésére, a szakmai képzés 
problémájárp, állástfoglal 
mindenféle hátrán11os megkü
lönböztetés ellen. Mint alap
t:ető kérdést tűzik a konfe-
1'encia napirendjére az atom
háború.1 előkészületek elleni 
harc folcozását. 

A konferencia minden bi-
21onn11a.i előrelendítője lesz a 
�·ilág haladószellemú ifjúsága 
összefogásánalc. Előrelátható
lag 65 ország 500 küldötte ad 
találkozót eg11másnak Prágá
ban. Emeli a, konferencia ;e
lentőségét, hog11 ol11an szak
azervezetek is elküldik kép
t:iselőjüket, a.mel11ek nem tag
;ai a. Szakszervezeti Világszö
vetségnek. 

Az előkészületek világazerte 
élénk érdeklődés mellett fol11-
nak, a: szocializmust építő, a 

J.apito..U ta é g rmafl orszá
gokban eg11aránt. A legtöbb 
hetven gl/Üjtések fol11nak a: 
küldöttek utazási költségeinek 
előteremtésére. A fiatalok 
S?erte az egész világon elő-
11dásoka.t, beszámolókat szer
t1eznek, amel11en más népek 
ifjúságának életét ismertetik. 

J.apánban a vasuta� szak-
1zervezethez tartozó fiatalok 
veszik ki legjobban részüket 
az előkészítésből. Az Al Talia, 
11 Szudáni Szakszervez2tek 
Szövetségének lapja, a, konfe
rencia jelentőségének közzé
tételével e1111idóben kérdéseket 
intézett a: szudáni fiatalokhoz 
a prágai találkozóval kapcso
latban. Eg11 későbbi számában 
íg11 foglalja össze az ifjúmun
kások válaszát: .,1\fi, ifjúmun
kások na1111on rossz 1:iszon11ok 
között dolgozunk. Az el11110-
más áldozatai vagyunk, mivel 
mi vag11wnk a szakszervezetei, 
aktivistái. Nincs szakképzett
ségünk, nincs alkalmunk a ta
nulásra. Az eln11omás vonat
kozik a szakszervezetek szer
vezeteire is. Türelmetlenül 
várjuk a prágai 1.onferenciát. 
Ez egy 7l.Q{}l/ lépés előre az 
Ifjúság eg11ségének elérésé-

a pályaépítők kocsijai a hatva. kerülnek a beépllés hel?ére, 
ben, és mi azt teljes szivből ni villamos alállomás melletti ahol ugyancsak daruk segitítik 
támogatjuk." \'ágányokon. Cél: Hatvan és I a munkát. 

A 
z S. 0. B. S. l. Indonézia Hort-Csán,y között,. a 20-as _ A munkafolyamatban legnag11obb szakszerve- s2;e�vén_ytol � 1?4-�ig ko�sze- nincs fennakadás. Már készítik zeti központja, 1,üWnösen az r�si�m a p�lyat �

-
. a Jo�b a 20 centiméteres vastagságú 

A hézagnélküli felépítményt 
m:íjus 31 -ig befejezik. E�zel 
közel 9 k iloméleres vonalreszt 
korsierüsílenek a Miskolci 
J;;pítési Főnökség 3-as mozgó 
ép!té::,vezetőségének dolgozói. 
A 72 méter ho:-6zú síneket a 
budapesti Felépítményi Vas
anyagjavíló Vállalat dolgozói 
készítik elő. 

indonéz ifjúmunkások problé- \·aganyon hezagnélkuh felépit- felsó ágyazatot is. A hegesztést 
máit érintő an11CJDok össze- ményt fektetni. a 104-es szelvénytől kezdik. A 
g11ü.jtésében végez nag11 mun- A munkálatokat március 3- mezők fektetése közben 13 
kát. A szervezet igazgatósága. án kezdték, amelyről Varga milliméteres hézagot hagynak, 
eg11 képviselőt kiUdött a 1.on- József mérnöktől és Kiss Imre 4-5 sínmezőt thermogénhe-
ferencia szervező bizottságába. főmü,·ezetőtől kértünk tájé- gesztéssel összefognak, a héza- A vonalrész korszerúsítése 

A prágai ifjúmunkásor, ér- koztatást. got lemezekkel biztosítják. nemcsak azzal jár, hogy ké-
tekezletcken vitatják meg a _ A tennirnlók a földmun- Minden 4-5 s!nmező után van n,-elmesebb utazást nyújt, a 
tennivalókat. A konferencia káva! kezdodtek. A helyi adott- egy semleges véghegesztés, gördülőanyag élettartamát nö
után az ifjúság és Prága la- ságok nem tették lehetővé a amelyet lélegeztető szakasz veili, hanem azzal is, hogy a 
kossága: eg11ség és béke mel- gépekkel történő földmozga- véghegesztésének neveznek. 

1 
tengelynyomást az ilyen vona

letti tüntetést rendez, a.mel11et tást, ezért azt kézierövel kel- Ilyen szakaszokkal haladnak lakon 23 tonnáról 26-ra lehet 
kult1,rális éa sportprogram lett elvégezni. Eddig 7500 köb- térközönként, ahol diletációs emelni. 
követ majd. rr.éter földet mozgattak meg, 

Az elökészületek hazánkban a•ni a földmunkák kilencven 

A kiállitásra ajánlott múve
kei július 20-i&' Budapest, 
VIII., Népszínház utca 29 
cimre kérjük küldeni. 

A legjobb pályaműveket as 
eb1ökség a klállitás megnyitá
sakor díjazza. 

is élénk ütemben folynak. A 
I 

százalékát jelenti. 
SZOT elnöksége egyet!.!'t�sb�ll; 1\1i a célja itt a hézag-nélküli 
a: . KISZ:-szel, .7 t�gu !'°k.esz,to felépitmén11 fektetésnek? bizott!agot 1elolt ki , � sok- - Részben az a,·ult felépít
o(dalu ,mun1:a. elvégzesere . . A mény újjal való pótlása, rész
bizottsag cel;a, hog11 s�eles bcn a pálya korszerűsítése. 
körben ismertesse a, mag11ar Egy-egy térközben teljesen 
ifjúság mai életköriilmén11clt iisszehegesztik a síneket. Ez 
és összehasonlítást tehessen a négyszer több mint kétkilomé
múlttal. Fontos feladatnal, te- teres szakaszt jelent. 

Laktanya, ahol követelik a tisztaságot, 

kintik a kapitalista országok - A földmunkát az ágyazat
dolgozó fiatalságának élet- rostálás követi. Ezt a két MA
körülményeit ismertetni ha- TISSA-rendszerú rostálógép 
zán7cban. végzi, A rostálásnak 80 száza-

Fela.datá.nak tekinti a, bizott- léka . már elk�zült. � �ostálás 
ság 4 fiatalság széles tömegei- elől.ti _3,60 �eteres vagan_yten
nek bevonását a: békeharcba, gely-t��olsago� né� mete7:1"e 
eg11ben pedig az eddiginél szélesitt�. A zuZ?ttko helyszi:1;
sokkal szoro abbá. tennf az re szálbtása u�an megl:ezdte.t 

·· t .k .. d · t ks a Y m bt>n � Ezzel m r a eg11u� mu O es a _s� · zerv,e- 92 70-es szelvényig jutottak. z�t!k, és a �lSZ �ozott. E c�l- A nehéz munkát portáldaruk kituzesek erdekeben _ �rs�?-g- segítik. A felbontott vágányok szer�e fol11nak az. elokeszule- helyén 30 cm vastag.súgú alsó te!' _idősebb_ ".1unk�sok bevo- ágyazatot hengere:nek. nasaval: 17_11ulesek, ertekezletek _ Ennek elkészülte után kö-szervezesevel. vetkezik a vágímyfektetés. 

de vajmi keveset tesznek érte 

Nem mindig talál barátra a l lyen életkörülményeket blzto-
1 

hogy ilyen a környezetük. M 
névtelen lev_élír� .. Ha mégis fi- 1 sítunk feJlődö szer:re��üknek, á;:yon olvas K. B. pélclául, aki 
lt}'elemre meltatJak. annak oka 

I 
bontakozo szellerruseguknek. azzal hogy mától fogva nem 

az, hogy névtelenül is a közjó Az első, akivel beszélgetünk, dohá�yzom"" kiszórta a zsebé-
érdekében fog tollat.. . a !űtőhá� fönöke, Köcse11 Ká- ból az emlitett cigarettákat. A napokban hozzank 1s be- roly elvtárs. . 
futott egy ilyen levél. A dorogi - A tisztaságra panaszkod- Sem ő, sem más fel nem szedi 
fútőház laktanyájával foglal- nak - mqndjuk. A válasz meg- azokat. 
kozik. Az áll benne, hogy . . .  lepően őszinte: Egyetlen villanyrezsójuk: 
D:. ezt már lássuk a saját sze- - :4- nagy_ teremb�n és a 6-os van. ahol melegíthetnek, főz-münkkel. szobában, b12:on11 7:incs �z a h tn k. A kru lih 'jj 1 k _ borzasztó tiszta.sag. Mar a e e .. • _mp � a a u 

Egy ószinte ró_/osz szakszervezet ts kint volt, é8 tya sem törődik, a kályha nya
sok mindent hián11oltak. Most k.tg van már szeméttel. Kucz• 

A .fútőházi laktanya kormo I kaptunk 10 OOO forintot how lta János �z sor pan 
•��� épüle�. }{örn;;�ke is .�oz: 

1 
seg_ítsünk a bajon. • él. Ezt teszi Farkas G11ula L zaillik, a futőház es a kozelt s , , 1 

, 
1 í t k ki lm d · h tak · brikettgyár ontja 8 füstöt, s . zoro . szora e r u a sza- a e on Ja, ogy_ a aro-

különösen szélben fojtó a le- ! va_1t. s elm?��tunk, hogy lássuk kat soha nem porol3ák. A 6-os 
vegő errefelé. Vigasztalan kép I 

mi van r:iogotte. szobában asztal helyett két 
lenne, ha nem hozna színt, vi- , 

t
, A

lsá

� elso emelet
te

en egy
be 

nem
20 ctikrosláda áll, az egész lak-

d 'msá t be1 f' tals ·g A u gosan nagy rem n , 
láttunk . ,. a go e :'- ,a a · ,. . darab emeletes ágyon több if- ta.�yaban nem egy iv..,.. 

laktanya ugyanis tele van „a- 1 . , t ta"lt I A • , k" --1 eaenyt. 
talokkal. tppen ezért nem kö- JU , ,a �n e. z ,  aJto . 0� 
zömbös, hogy hol laknak, mi- �rv'.1 epnek Iá.szó c1gare_,

A z eló1cészítt5 bizotttág t!- Persze addig is folyik a mun
határozta, hog11 a felme- ka, a Hort-Csányon telepített 

rülő költségele fedezésére, va-
, 

kötőtelepen. A 72 méter hosszú 
11:mint a konfere11cia után 
külföldi ifjak vendégüllátásá- _______ _, _______ _ 

ták, csikkek, papír_ és egyeb 
hulladék. Az üres ágyak ren
detlenül kiálta.,ak gazda után. 

A levélírónak igaza van. Le
hetetlen állapot uralkodik a 
dorogi fútőház laktanyájában, 
Azt viszont mi állapítottuk 
meg, hogy a tisztaságért a leg
kevesebbet az érdekelt „la
kók" tesznek. 

ra szép kivitelű levelezőlo.po-
ka.t bocsátanak ki. amelyeket l\agyohh n,·ilvánossáf:r'Ot a versenynek a, legszéles�bb körben terjesz- J 0 
tenel.. Ismert tény, hogy a S2.ocia- ják, Igaz, hoJtY általában el-

-*-

Nemzetközi vasutas 
tanácskozás 
Budapesten 

A Nemzetközi Vasutas Unió, 
mely 1922 óta hat főbizottság
ban és két rendkívüli bizott
ságban foglalkozik a legfonto
sabb vasúti problémákkal, jú
nius 5 és 19 között Budapesten 
tartja a, szokásos évi tanácsko
zását, amelyen előreláthatólag 
Wbb mint húsz ország 300 kül
dötte vesz részt. 

1:sta ve�seny milyen �egítséget végzik az üzemirazdasási:s té
nyújt a munkához. Ezt az nyezók értékelést (bár sok be
emelőt tkarjuk tovább erő6i- lYen hiányosan) és ezzel úgy 
teni, s ezért egy brigád a mun- ézik, eleget tettek szakvonali 
kaügyi osztály vezetésével köte!ezettségükne!-. dp nem 
megvizsgálta igazgatooágunk törödnek a verseny nyilvános
területén a versenymozgalmat. ságával. 

A jelentés számos nagyszerú A termelési tanács..�ozásokat 
eredményről beszámol, de én nem az elöirtak szerint tart
most inkább _a hibák_at írom I ják meg. Nem fordítanak kel�ő 
meg. hogy a kozvélemeny ere- gon<,lot a kiváló dolgozók cel
jét is �egítségül hívjam azok kitúzé&?re, sőt voltak olyan 
kijavításához. helyek. ahol nem oktatták a 

Különéi6en a közép- és kis hivatalos lap0k rendeleteit 
szolgálati helyek nem úgy fog- sem. Nem is egy olyan vezető 
lalkoznak a versennyel. aho- akad, aki a saját szol/iálati 
gyan azt a rendeletek elöír- helyének élüzemszint.iét sem 

Major Ottó KISZ-titkár iga-
7lt útba bennünket - nem a 
csikkek. hanem a !iatalok kü
lönféle felfogása között. Mert 
lehet itt vitatkozni A takarító
nők reggel kisöprik a helyisé
get, s ezzel megsz,int a tény
kedésük. Ketten vannak, nem 
is olyan sok a tennivalójuk, 
mégis piszkosszürkén festenek 
ez ablakok. Alig lehet rajtuk 
átlátni. A törött ablak megcsi
náltatásáról nem gondoskodik 
senki. A pályafenntartás ta
vasszal ugyan kifestette a ter
met, de csak úgy tessék-lássék 
módra. Az egyik WC használ
hatatlan. 

Ne csak óhojtsák o rendet 

Mi történne például, ha ma
guk vetnék be az ágyukat, vi
gyáznának a szoba rendjére, 
tisztaságára? Amikor erről be
szélünk, nevetnek rajta a fia
talok, és azt mondják, hogy 
ez országosan így szokás. N J.
gyon tévednek, mert már a 
szomszédban sem így van. A 
János Balázsné és társai fel
ügyelete alatt álló forgalmi és 
pályafenntartási laktanya tisz
ta, rendes. 

a,~-""-��-�------�--~---�-~--�-�-� ismeri. nem foglalkozik a ter De nem minden a takarító
nők „búne". Mintha a fiatalok 
is ludasak lennének abban, 

A fúlőházi dolgozók is tegye
nek valamit a tisztaságért, 
nem fog kárbaveszni, s első
sorban maguk látják haszná'.:. 

Jtonzera rtpek seJltik a GyllnJY &I Kltlrlig-v,rt6 Uv. dol�oz6inak munkájit. Ifpllnkiln lló•IY Barna, 
u llzem lllvi16 dolroaóJa ryalu ctpe melleit, 

melési tanácskozásokon el
hangzott javaslatokkal. Ilyen 
DJ. Mezóhid.véa és Dalma.a. ál
lomás. 

Ezek a hibák a pályafenn
tartási szakszolgá'atnál is meg
találhatók. Na(1111W1'0(lon a II. 
pm. szakaszon a pályamester 
a termelési tanács.�oms jegy
zJkönyvét nem tudta előadni, 
a versennyel kapesolatos ren
deleteket nem i merte, az él
azemszint ri.em volt kifüggeszt
ve, a dolgozók nem ismerték 
az eredményeket. Hasonló a 
heh,-zet Kíscséripusztán az I. 
szakaszon és az enyingi XIII. 
szakaszon is. Ezeken a helye
ken a szakszervezeti bizottsá
gok is elhanyagolják ezt a fon
t06 tennívalót. 

Mintahogy már említettem 
- kiváló eredménvek is van
nak, ezt bizonyítja, hogy 34 
forgalmi szol�lati hely t�lje
sítette az élüzem feltételeket. 
Reméljük, hogy a szakszerve
zeti bizottságok segítségé,·el, 
'.i hiányosságok megszüntetésé
vel tovább tudjuk fokozni 
eredményeinket. 

Várnai László 
pécsi igazgatóság 

Jó úton halad Szentes állopiás 
Szent,es állomás dolgozói az 

I 
gálat ió eredményeképpen 

elmúlt év második felében ió 2300 forint igazgatói jutalom
munkájukkal elérték az él- ban részesült az állomás. 
üzem szintet. Egy baleset miatt Persze akadnak métt ak.k azonban nem kaphatták meg , . ,., 1 
a kitüntető címet. Az idén még nem ertik meg, hogy fe

iobb munkával ;ikariák bebizo- gyelmezetle?�égükkel árt.ana!t 
nvítani. hoirv méltók rá. A maguknak es az el!'ész kollekti
nagyszerú versenyszellem éiZ vá��- Ezt;ket z�•ekeznek meg. 
eredményeken lemérthető. Az 1!:Yoz_o szoval 1obb belátásra 
államás v. csooortú, tehát át- ?í�n1, de ha_ ez eredménytelen. 
lagosan 1050/n-os tervteljcslté<- ,gen!beveszik !1 _fe�ve_lmez�i 
re kötelezett. Az első negyed- �zkozoket: Ket 1e�yv1zs�ál�t 
évben az összesített eredmény zttasságukert be01Sztásukbol 
109•.'0• Egyetlen ténye�őben huzamosabb . időre levá!tottak. 
sem maradtak a 100%

. 
alatt. Hasonlóan Járnak el azokkal, 

akik nem vesznek részt az ok-
A munkában a KISZ-brlé>ád tatá okon és így hiányos szak

jár élén Maliaa János vezeté- tudásukk�l veszélveztetik a 
sével. Szinte bámulatos az a biztonságos szállítást. 
szervezettség és in·ors2ság. 
amit a fiatalok orodukálnak. 
Szembetűnő a vonatki•érök 
aktivitásának növekedése. a 
termelési tanácskozásokon szá
m06 javaslattal selritik az állo
más munkáját Az állomásviz.s-

Bízunk abban. ho� a szen
tesi vasutasok lendülete nem 
hagv alább és rövidesen elnye
rik az élüzem címet. 

Cserháti JÓ7.sd 
szegedi igazi;:atósái 



t\Ut.YAR VASLi'l AS 

ÉPÜL A BALATONSZÁNTÓDI CSALÁD I ÜDŰLŐ 
Szime ránktört a :nyári nap 

heve. Huszonhat fokot mért a 
hőmérő higanyszála; A késett 
tav.asz nyárba fordult. Orgo
naillat száll a levegőben, a;o
dálatoe bokrétafa pompás ró
.rsllSllÍ!n ruhájában sejteti :  

Első telt.étele a közös üdü-
1 
területi bizottsáe: adia igény

lésnek, hogy olyan dolgozó lés alapján. 
kérje, akinek élettársa szintén Szülőknek, gzak.szervez!!ti 

JtYönyönl lesz a nyári pihenés 
Balatonszántódan. 

A ré&i üdülő toozornszédsá
gában befejezéshez közeledik 
a �rvezet ajándéka· a 
vasutas családoknak: - a 
�enneküdüló. Hoitr miért ad
tuk mégis címnek azt, hogy 
családi üdülő épül? - erre fe
lel cikkünk, 

Szakszervezetünk „Tnöksége 
a múlt é'll'ben határozatot ho
zott a ba,latonszántódi vasutas 
üdülő bővítésére olyképpen, 
hogy a tavalyi húsz férőhelyes 
családi üdültetést !kibővíti öt
ven ;féróhellyel Kíváncsi.ak 
voltunki van-e remény arra, 
hogy ez a sz.ép !kezdeményezés 
még az idé;n testet ölt? dolgozik. Kivételt iképeznek az 

I 
bizottságllalk: e..-vformán fon

utazószemélyzetihez tartozók, tos tudnivaló: tartsák be szi
akik mentesek e korlátozás gorúan a korhatárt a gyerme
alól A szülők 4-12 éves korű 

l 
keknél. 

gyermekeit vihetik magukkal. A családi üdültetés elórelát
A beutalójegyeket. tehát a hatóla!!' június iközepén veszi 
gyermek beutalójegyét ;s, a kezdetét. 

Negyedév alatt 161 995 forint megtakarítás - újítással 

A !kép, amel.v a látoitatót fo
gadja, bíztató, Már áll az elő
regyártott elemel<'ból !készített 
épület; meJ(kezdték a belső 
helyiségek vakolását. Kár, 
hogy az :ei,ü]etelemgyártó Fő
nöksée: által !készített elemek 
egy részét faragni !kellett, pon
tatlansága miatt. Az építők ez
:rel so'k időt vesztettek. s több
letmunkát okozott, holott az 
el.óregyártással éppen a gaw.a- A szegedli, irlarzua,tósáa dol,go- 1 nec,yedévben, amelyből 21-et 
ságOl5Sá,got a1karjuk segíteni, Zói körében mind 5zélesebben elfogadtak. A megtakarítás 

terjed az újítási moz;galom: 63 ezer forint 
A gyermekek. közös bálóter- az els6 neO'lledévben 302 újí-

me, a fürd� a nev�lőszobá'k tást nuúitotta.k be, amelyből Nem dlcsekedlhet ilYen jó 
várják a 'kl6 vendégeket. A eddig 82-t fogadtak el. A meg- eredménnyel a szegedi pá!ya-
ffemleküdüló voltaképpen ki- t-Oikarritá.s 161 995 forint fenntartási főnökség. Az úiítá-
egészíti a szántódi nagy üdü-

· Si előadó megbetegedett és 
lót, ahol a szülők üdillnek. A 

I 
A mozgalom fellendülését gazdátlan maradt ez a fontos 

gyel'.!llekek itt, felü"Velet mel- na'1vban seeítették az újítási ooszt. A benyújtott javaslato
lett nyaralnak. s gondoskodnak tanácskQzások, kiállítások. A kat nem tár.11:valiák időben. Ez 

61, h '"""" 
. . elveszi a dolgozók kedvét. arr ogy �e�eruovuve t�:Je- Bé,k,éscsabán bemutatott újítási 

nek l1aza 62:üle�el. � sz�ók kiállítás után a pá!yafenntarnyugodt pihenese b1ztOS1n.a tásnál , a „ rtóh • ban lesz. Persze a szülők - az ét- es na Y u , az .. 
kezési idők. a pihenés és az számtalan ke�emenye�s szu
alvás idejének kivételével - le.tett. Az el5? n�gvedev�en a 
együtt tölthetik idejüket a palyafen�!artasnal 5.4 Java�-
...,, kekkel 

· latot :nyuitottak be, ezekbó1 e.,emi.e · 28-at elfogadtak, a népga2da-Bizon.11ára érdelk'ti oroasói-n- ság haszna 70 ezer forint. 
kat, ho/71J!l.n lehet ide c.sa:ládos- A nagyfűtőház dolgozói 42 
wl eUutni? úiitást nyújtothk be az első 

Minden szolgálati vezetőnek 
biztosítania ikell hogy a be
nyújtott javaslatokat az újítá
si rendeletben előírtak alapján 
elintézzék. Ezzel fokozzák a 
dolgozók újítási !kedvét. el&se
gítik népgazdaságunk anyagi 
er&ödését. 

Szilád! Sándor 
szegedi igazgatóság 

, ...... , ... 

A szakszervezeti munkában 
helyes vezetésről szó sem le
het anélkül, hogy a vezető
szervek ne ismernék a veze
tettek hangulatát, problémáit, 
véleményüket a munka egyes 

AZ INSTRUKTORI 
MUNKÁRÓL 

kérdéseiről, ne tájékozódná- bizottságok, a szakszervezeti 
nak a határozatok végrehaj- bizotúsá,gok, a dolgozók igény
tásának helyzetéről, mikéntjé- lik a segítségét, várják a tá
ró!. mogatását. Ugy tekintenek rá, 

A vezetőszervek az értesü- mint a vezetőszervek képvise-
1éseket többféle forrásból me- lőjére, a végrehajtás legjobb 
rítik. Egyik formája a tájéko- módszerei ismerőjének tart
zódásnak az instruktori mun- ják. Ez különösen megnöveli 
ka, instruktoroktól kapott tá- az instruktorok felelősségét. 
jékoztatás, A vezetőszervek Az instruálás mindenek-
az instruktorai'kon keresztül előtt tanítást jelent, 
közveUenül érintkeznek. a te- Ahhoz, hogy ezt a teendőt si
rületi bizottságokkal, a szak- keresen végrehajthassa, az 
szervezeti bizottságokkal, azok instruktornak széles látókör
funkclonáriusaival. Az in- rei és nagy tapasztalattal kell 
struktor tanulmányozza mun- rendelkemie, tehát állandóan 
katerületén a szakszervezeti és sokoldalúan kell képeznie 
szervek életét, tevékenysé- magát. 
gét, általánosítja, terjeszti Első és legfonrosabb a mar
a tapasztalatokat, a J,egjobb xista-leninista elméleti kép
munkamódszereket. Gyakor- zettség. Sajnos, szakszervezeti 
lati segítséget nyújt, ellenőrzi aktíváink egy része nem for
a felsőbb szervek határozatai- dit kellő gondot az elméleti 
nak, rendelkezéseinek végre- képzésre. Közülük nem egy a 
hajtását. Neveli az alsóbb rutinra, a korábban tanultak
szakszervezeti funkcionár.iu- ra támaszkodik. Pedig az élet 
sokat és dolgozókat. Ismerteti mindennap újabb problémá
a felsőbb szervek határozatai- kat vet fel, s arra csak úgy 
nak jelentőségét, magyaráza- tud megfelelő választ adni -
tot ad a dolgozók problémái- amelyet mindenkor elvárnak 
ra. tőle -, ha lépést tart a fejlő-

rábban nem találkoztunk. A 
jó instruktornak a politikai 
és gazdasági kérdések ismere
tén túl otthon kell lennie a 
tudomány, a művészet, az iro
dalom, stb. alapvető kérdései
ben is. 

Elengedhetetlenül fontos, 
hogy ismerje a párt és a kor
máey legfontosabb határoza
tait, rendeleteit, a SZOT, a 
szakszervezet központi vezető
ségének, elnökségének, illetve 
a területi birottságnak a ha
tározatait. Nagyon fontos a 
SZOT XIX. kongresszusának 
határozatából adódó feladatok 
ismerete. Az instruktor 

képes legyen felmérni; 
hogy az adott területen 
mi a legfontosabb problé· 
ma, legyen ereje és tekin
télye erre irányítani a fi-

gyelmet. 
Az instruktori munkában 

elkerülhetetlenül fontos a 
tervszerűség. Minden kiutazás 
előtt állítsa öss:r.e azoknak a 
problémáknak a jegyzékét, 
amelyek végrehajtásáról tájé
kozódni kíván. Jelenleg a fel

Ml VAN 

A HIVATALOS LAPBAN ? ��HIREK 
A hivatalos lap tartalmából a 

szakszervezeti b!Zottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljUk az 
alább! rendeleteket: 

A 20, számból: 110200(/1958. I/5. 
A VILÁG MINDEN RÉSZÉBŐL 

B.  Felhlvás a vasutasok részére 
űjonnan Jdállltásra kerUlc5 zöld és 
pirosszín(i Igazolványokhoz szük
séges arcképei< előzetes beszer
zésére. 

108957/1958. I/5. B. Menetk:edvez
mény a Budapesti Ipari Vásár lá
togató! részére. 

A 21, s2'mb6I: 359/1958. Titkár
ság. vasutas sportolók és kisérl!lk 
utazásának szabályozása. 

A szovjet va.sutasszakszerve
zet XV. kongresszusára az 
eredmények fokozásával ké
szülnek a dolgozók. Munkaőr
ségeket szerveznek, s különö
sen a fiatalok tűnnek ki vál
lalásaik teljesítésével. 

516224/19;8: Al. B. Bontásból A közelmúltban szovjet vas-
származó ócska építőanyagok és l utas szakemberek látogattak 
ócska vasbetona!jak értékesítése. l A l"b ho,.,,,, tanu!má-

Joggyakorlat. Elvi döntések. e ng ia a, ,,., 
to.k -o-- nyozzák a brit vasu mu�-

1 káját. Hazatérésük után ne-- 95. sziUetésnapJát 61111epelte pes hallgatóság előtt számol-
�ri'éd� t��..'ii�a�� tak be tapasztalataikról. 
volt, a,k:I 36 évi szolgálat után 1920- • 

t� �e';n� xf���J�%i1 
11,;!,;b� grde.'b;es számok kerültek 

�.:.;;,��'1}! 1;!,=!sá� Hé;,:; napvilágra, a szovjet _ _  vasutas: 
dédunokája van. Csa.Iádjából ki- szakszervezet munkáJat segíto 1"��� köZlekoedés területén aktivistálcról. A társadalom-

-•• biztosításnál és a munkavéde

ELMARADT JUTALOM 
A múlt évi irattáranyag 

selejtezése után a 3. sz. jegy
zéket felterjesztettük az igaz
gatóság anyagosztályának 
1094/1958 iktatószám alatt. Az 
ideit 1673/1958 szám alatt áp
rilis 3-án küldtük el intézke
dés végett. 

Azóta több ízben felkeres
tem személyesen és telefonon 
Montovai elvtársat a jutalom 
utalványozásával kapcsolat
ban. aki arra hivatkozik, hogy 
a szerencsi szertár nem küld
te be a szükséges bizonylat 
másolatát. 

Iemnél 200 ezer, a tömegmun
ka-bizottságokban és az újítá
soknál 105 ezer, a szakszerve
zeti bizottságokban 65 ezer, a 
szociális biztosítás ügyében 115  
ezer, a lakás- és létfenntartá
si bizottságokban 74 ezer, kul
turális téren 212 ezer dolgozó 
segíti a szakszervezet munká
ját. 

• Néhány év alatt 700 vasutaslak.tanyát és 32 va.suta.südüüit korszerűsítettek, i!letve építettek a Szovjetunióban. 

Április végén tart.otiták Sz,S.. fiában a vasúti és közlekedési 
munkások egyesüléai kong
resszusát. • A francia, vasutasok lapja, • La Tribune Des Cheminot&, nagy ctk.kben állást fog!4l e nukleáris kísérletek. megszün-. tetése mellett, 

• 
Az osztrák államvasutak biz

tosító intézete 20 OOO schilling 
összegű díjat tűzött ki baleset. 
megelőzést szolgáló készülékre, 
vagy rendszerre. • 

A Crewe és Manchester kö-< zöttí 31 mérföldes vonalsz4ka,o swn a közeljövőben megindu
ló villamosvasúti forgalom miatt 88 vczsúti hidat a.lakítanak át. 

• 

Vasútfelszerelési konferen
cia zajlott le nemrégen Wash
ingtonban, Ot pootba foglalva 
határozták meg a jövő vasút
vonalainak felszerelési p1·og
ramját. • Nyugat-Németországban 290 ezer vasutas dolgo,:6 munkaidejét úgy szabálvozták, ho(111 nyáron hosszabb lesz a. 714pi munkaidejük, mint télen. 

Egyik szerv küld a másik
hoz, de az ügy nem jut előbb
re. Az 1958. évi Hivatalos Lap 
18. száma világosan megírja, 
hogy a selejtezett papíranyag 
értékének 40 százaléka a se
!ejtezésben résztvett dolgozók 
jutalmazására fordítható. 

MEGNYÍLT AZ ÚJÍTÓK 
ES FELTALÁLÓK KLUBJA 

Hogyan szerezzek érvényt 
ennek a rendelkezésnek, ha 
nemcsak az idei, de még a ta
valyi papírgyűjtési jutalmat 
sem kaptuk meg? Az ilyen hu
zavona nem lelkesíti a dolgo
zókat. 
NtMETH P AL irodavezető 

Szerencs állomás. 

sen veszi, ha munkaidő alatt 
feltartják, de szívesen beszél 
a problémákról a munkaidő 
befejeztével. A funkcionáriu
soknak igazodni kell ilyenek
hez. Nem helyes azzal kezdeni 
a beszélgetést, hogy mi baj 
van, mik a problémák. Az 
ilyen hivatalos tudakolódzás 
legtöbbször nem éri el a cél
ját, bizalmas beszélgetés he
lyett szűkszavú kérdés-fele
let lesz az eredmény, (Folytatjuk.) 

Régi v.:igya teljesült a ma
gyar újítóknak és feltalálók
nak. A Szakszervezetek. Országos Tanácsa, a Technika Házáuan megnyitotta az újítók és feltalálók kluuját. A !klub ala.. 
pító tagjai között a legjobb 
újít.ók, feltalálók, kiváló mun
kások és műszakli dolgozók 
foglatnak helyet. 

Az iparági szakszervezetek 
és minisztériumok tevékeny 
közreműködésével kívánja a 
klubélet kialakítását elő:;iegí
teni a SZOT Mérnök-Tech
nikus Tanács. 

Rendszeres találkozások 
szervezésével, az újítók ta
pasztalatainak kicserélésével 
válik lehetővé, hogy az újítók 
megi:;merjék egymás munká
ját, elgondolásait és segítséget 
adjanak egyniásnak. 

Azon túlmenően, hogy a,z 
újítók és feltalálólk: a klubban 
szórakozhatnalt, kulturális 
életet élhetnek, a SZOT Mér
nök-Technilrus Tanács műsza-

ki anyaggal, rendeményekkel 
segíti őket képességeik fej
lesztése érdekében. Megtalál
hatók a klubban többek kö
zött a legfriss_ebben megjelent 
külföldi folyóiratok, szakcik
kek és ezeknek összesített 
jegyzékei. Ujítási feladatter
vek, tapasztalatcserére alkal
mas újítások gyűjteménye, el• 
fekvő készletek jegyzéke, stbi 
Rövid műszaki előadások, újí
tások bemutatói, műszaki és 
jogi viták, tanácsadás szerepel 
a klub programjában. Iparági 
sajátosságdknak megfelelően 
egyes iparági szakszervezetek 
külön is tartanalk klubnapokat 
a vállalatok újítói és feltalálói 
részére. 

A legközelebbi számunkban 
közöljük az Újítók és Fel
találók Klubjának részlet€1:l 
programját. 

A klub nyitva minden hét
főn és S'zerdán délután 5 órá• 
tó] Cím: Budapest, v .. Sza
badság tér 17. fsz. 46. 

Nem jár külön anyagi juttatás a becsületes betegellátásén 
A szocialiSta állam a társa- vosi etika fratlan, de kötelező t>iszont már 39 980 OOO forintot 

dalom legszélesebb rétegeinelt törvényein, vállabt köteleziett- fordítottunk. 
biztosítja be� esetén az ségeiken és meg nem engedett A számok ugrásszerű emel
ingyenes orvosi ellátást. Tár- módon anyag;, előnyöket kér- Ji:edése híven fejezi ki azt az 
sadalmunkban az orvosok, nek vagy fogadnak a gyógyít� áldozatot, amelyet szocialista 
egészségügyi dolgozqJc az ál- során. Akadnak betegek. akik táxsadalmu.nlk a betegek és a 
Iamtól kapják munlkájuk.ért a önzésből - annak ellenére, gyógyító orvosok €S egészség• 
megfelelő juttatást. Beooületes hogy díjtalan orvosd vizsgá- ügyi káderein,k érdekében ho. 
megélhetésük biztosított, ezért latra, gyógykezelésre joilosul- zott. Semmi sem indokolja te
az orvosokrui.'k az orvosi etika tak - anyagi juttatással :gye- hát azokat a villSzaéléseket, 
alapján kötelességük a bete- keznek indokolatlan elönyhtiz amelyekről szóltunk. 
gek lelkiismeretes gyógyítása. jutni. Ezek az embe!·ék nem 

Az utóbbi években mind gondolnak arra, hogy vétenek 
gyakrabban akadnak orvosok, a szociali&ta erkölcs, a tö1Jbi 
akik túlteszik ma.,"Ukat az or- beteg és saját maguk ellen. 

Sértő a becsU/etes orvosokra 

A szakszervezeti 

szervekhez fordulunk 

Munkájában legdöntőbb a déssel, az elengedhetetlen el-
segító, nevelő jelleg, méleti, politikai képzésen túl 

az újságok, folyóiratok, elmé
Sokan hel,telenül értelmezik Jeti cikkeit és gyakorlati út
az instruktori munkát. Csupán mutatásait is állandóan figyea szakszervezeti központ mun- lemmel kíséri. 
katársaira vonatkoztatják. Ez . 
helytelen. Az instruáló munka Az ms_!rulmor cs� ui;v, tud 
az egész szakszervezeti appa- megf<;Ie'.o felv1l�gos1tássl;l 
rátus feladata, beleértve a szo)ga!m, a do_lgo�k prob!E:" 
területi bizottságokat is. Sőt I 

mái::1 megfelelo val�zt adn,1, 
az instruáló, segítő, nevelő ha Jaratos a sza_kma1_ mu_nká: 
munka feladata a legfelsőbb ban, . ha szakmru.la? 15 �epezi 
és a legalsóbb vezetőszervek- magat. Ebben tala� me� na
nek egyaránt. gyob� az el1;1�adas, m11;t � 

készülésnek az alapja a SZOT Az említett eljárások mélyen 
XIX. kongresszusának anya- sértik a bea;ületes orvosok 
ga. Gondolkozzon azokon a tekintélyét, jogosan váltják ki 
módszereken, amelyekkel a gyó'>'Vtllni vágyó betegek 
előbbre lehet vinni a tenniva- méltatlankodását. Jogos a fiJók megvalósításá�. Persze gye!meztető szó, hogy ezen a 
nem gondolhatunk itt sem be- téren megállj-t parancsoljunk. 
skatulyázásra, szemellenzős 

szám az 1951. évi 278 432-ről 
1957-ben 474 936 órára növeke
dett, ami 70,6%-os emelkedh...st 
jelent. Bár a pályaorvosi rend
szert megszüntették - és ez 
még hiányossága a jelenlegi 
vasútegészségügyi ellátottság
nak - a vasútnál foglalkozta
tott orvosok &zárna az 1951. 
évi 382-ről 1957-ben mégis 598 
főre növekedett. Új rendelő
intézetet kapott a szombat
helyi, a pécsi és a debreceni 
igazgatóság. 

Szakszervezeti szerveinknek 
mindent el kell követniök, 
hogy széleskörű nevelő és fel
világosHó munkával tudatosít• 
sák a dolgozókkal és azok csa. 
ládtagjaival, hogy gyógyít-%suk 
ingyenes, ne igyekezzenek 
esetleg dol.gozótársaik rová
sára különlege5 elbánást bizto
sítani, 

Ehhez első és elengedhetet- m_arx_1sta-lenm1_sta elm�leh 
len feltétel: minden időt ki- kepzesben.

_ Pedig az, az inst
használni arra, hogy a törne- ruktor,. a1? � dolgozok_ szak
gek között legyenek, szinte mai ke:dese1re, Iega!abb az 
közöttük éljenek. Az SZB alapvetokre, nem. tud meg
vagy a szolgálati vezető iro- feleló7n ;7álaszo:ru, hamaro
dájából csak a legritkábban san hitelét veszti. 
kaphatunk képet a reális Az instruktor állandóan 
helyzetről. Következtetést le- növelje általános múvelt-
vonni csak a dolgozók véle- ségét, 
ményének meghallgatása után A felszabadulás óta do!go
szabad. zóink általáno� műveltsége 

Az in,struktornak a felada- megnőtt, sokoldalúbbá vált. 
tok végrehajtásánál abból kell Ma már olyan kérdések is ér
kiindu!nia, hogy a területi deklik őket, amelyekkel ko-

munkára, hiszen minden . A_ SZOT X_IX. K?ngre�szusa 
problémával foglalkoznia kell , ,smetelten kimondJa: ,,az or
mégis az a helyes ha kitűzött vosok és a, többi egészségiigyi 
céllal kezd a mu�kájához. dolgozók nem kérhetne>k és ne fogadjanak el a bi.rtosított jogon kezelésre hozzájuk tartozó betegektől és családtagiaiktóZ kÜÜ>n anyagi juttatást." 

Hogy mennyire indokolatlan 
a külön juttatás, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mintha át
tekintjük egészségügyünk fej
lődésé\ az utolsó években. 

Hogy egy szolgálati hely, 
üzem, stb. életének kereszt
metszetét megismerhessük, 
nem elegendő néhány óra. 
Csak ha hosszabb ideig tar
tózkodik egy-egy munkahe
lyen, lesz képes az ott folyó 
munkát és életet megismerni. 
Nincs szükség olyan instruk
tori munkáJ:a, amely adat
gyűjtés jellegű, úgynevezett 
köszönő ember típusú. A jó 
instruktor különösen vidéken 
járva nem ismerhet munka
idő-kezdetet és befejezést. Van 
olyan dolgozó, aki nem szíve-

A társadalombiztosítás vona
lán sem kell szégyenkeznűnk. 
Amíg a kkszoénzsegé!yek 
összege 1949-ben 9 790 OOO fo
rintot tett ki, addig 1957. ben 
már 101 193 OOO forintot hasz-

A vasutas kórházi ágylét- ná!tUlllk fel Hyen célra a,,m 
szám az 1953. évi 912-ről a Pé- 933,6%-os n5ve!,edést L: ..;r.t, 
celi Kisegítókórház és a Bt.1- 1 A gyógyszerre valamint a 
dakeszi Tüdögyógyintézet lét- gyógyászati ;�édeszközökre 
rehozásával 1957-ben 1292-re I fordított ö,;sz .;.:�k is növeked
n?vekedett. A be!egek ápolá- j tek. A két utóbbira 1949-ben sara fordított vasutorvosi óra- 13 710 OOO forintot, 1957-ben 

Ha panasz érkezik hozzájuk, 
hogy egészségügyi doig<✓-•éir.k 
juttatást kérnek vagy fogad. 
nak el, az ilyen elítélendő cse• 
lekedetet hozzák nyilvános• 
ságra, hogy a jövőben hasonló 
esetek ne forduljanak elő. 

A srzakszervezet a becsület� 
orvosokhoz, egés7lségügyj do!• 
gozókhoz és vasutasokhoz for
dul. Az emberiesség, a becsü• 
letesség és a szoc:alista erkölcs 
nevében kéri, hogy álljanak 
a szakszervezet mellé és segít
sék abban a munkájában, 
amelyet a magukról megfeled
kezett orvosok és betegek fel
világosft.ása ielent. 

Dr. Páter János 
a központi vezetőség tagja 



1958. l\Iájus 15. MAGYAR VASUTAS 

A kocsikihasználás fokozásának módszereiről nA Ml VASUTUNK 
Egy-két olyan módszert sze

retnék ismertetni, melynek se
gítségével lényegesen javítani 
lehet a kocsik kihasználását. 

séges kocsik raksúlya is, külö
nösen a tömegáruk:nál. Ezt a 
kocsilgénylésból állapítsák 
meg úgy, hogy vegyék figye
lembe, milyen tengelynyomású 
vonalra rendelték a kocsit, il
letve jelentették be a fuvaro
zást. Pl. zúzottkő részére be
adott kocsiigénylés egy része 
12 tonna tengelynyomású vo
nal állomásaira vonatkozik. 
Ebben az esetben ennek a 
tonnamennyiségnek az elszál. 
lításához 15 tormás kocsit kell 

kiírni. Pl.: Szükséglet 1958. 
május 15-ére: 

Ha az állomás illetékes dol
gozói jól együttműködnek, ak
kor megállapíthatják az azna
pi rakodási tervből, mennyi az 
a kocsimennylség, amely gyen
ge felépítményű vonalra irá
nyul, és annak megfelelően 
végzik a kocsik beállítását és 
rakodását. Pl. a II. sz. rakodó 
vágányra beállitásra kerül 10  
kocsi, de ebből négy kocsi 
gyenge felépftményO vonalra 
megy, akkor - megfelelő rak
súíyú kocsik rendelkezésre ál
lása esetén - a beállítandó 10 
k,:,csiból négy kocsinak 15  ton
násnak kell lennie. A bánya il
letékes dolgozója viszont -
ilyen együttműködés mellett -
a 15 tonnás kocsikat fogja a 
gyenge felépítményű vonalra 
megrakni és feladni. 

A SZOCIALIZMUS ESZMÉIT IS SZÁLLÍTSA" 
Az állomás tervszolgálata, il

letve illetékes dolgozója, leg
később a tárgynapot megelőző 
napon írásban közölje a for
galmi szolgálattal (forgalmi 
szolgálattevő, kocsimester stb.) 
és az illetékes raktárnokkal, 
hogy adott napon a fuvarozta
tók árufajtánként mennyi ko
csit igényeltek. Ez eddig talán 
nem is új. 

Uj azonban az, hogy ebben 
a közlésben szerepeljen a szük-

Téglagyári csonka (iparvágány) 100 t téglának 15 tonnás; 
200 t téglának 20  tonnás; 50  t cserépnek 15 tonnás;  

Erdőgazdasági rak terület: 2 db 15 tonnás nyitott, tOzifának. 
Kőbánya: 150 t zúzottkőnek 15 tonnás; 450 t zúzottlcőnek 20 
tormás; Bauxitbánya: 600 t bauxitnak 20 tonnás. 

Az ilyen rendelkezésből a 
forgalmi szolgálat feltétlenül 
tudomást szerez arról, hogy 
hova milyen sorozatú kocsikat 
állítson ki, feltéve, hogy a 
megfelelő kocsik rendelkezésre 
állnak Ilyen kiírás mellett 
nem történhet meg, hogy tűzi
fának 25 tonnás, bauxitnak pe
dig 15 tonnás kocsikat állítsa
nak ki, ami napjainkban gyak.. 
ran előfordul 

Az itt leírt - véleményem 
szerint helyes - módszerek al
kalmazásához nem kell semmi 
más, csak egy kis körültekin
tés, gondos és tudatos szolgá
latteljesítés azok részéről, 
akiknek munkája a kocsik 
megrendelésével, kiállításával 
és megrakásával összefügg. 

Gazdag József 
szombathelyi igazgatóság 

VI. osztály. 

KÖZEI. 350 KOMMUNISTA 
VASUTAS ELőTT 

Annus István elvltárs, a Slle
gedi igazgat.óság plu,tszerve
zője tartott részletes beszámo
lót a közelmúltban a vasutas 
pártszervezetek tevékenységé
ről és a feladatokról. A ta
nácskozáson megjelent és fel. 
szólalt Németh Károl11 elvtár6, 
az MSZMP Központi Bizottsá
gának tagja, a Qson,grád me
gyei párt-végrehajtóbizottság 
első titkára, Németh József 
elvtárs miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója. 

Elöljáróban a pártépítés né
hány problémájával foglalko
zott a beszámoló, Hangsúlyoz.. 
ta: örvendetes, hogy egyre 
több munkás és !köztük egyre 
több dol;gozá nő kéri felvéte
lét a pártba, A szegedi fütő
háeinál ebben az e6Ztendöben 
hét f'.zikai munkás érdemelte 
ki példamutaitó munkával és 
magatartással, hogy az élcsa
pat tagjelöltje legyen. 

A jó politikai munka nyo
mán javult a mozgalmi szer-

velt és a szakvooal köwtti 
kapcsolat. Ennek eredménye
k.éppen az igazgaitáság:i ver. 
senybe,n az első negyedévben 
a második helyen végzett az 
igaz.gatóság. Ez alaJtt az idő 
alatt közel 200 ezer forint ju
talmat os:zt.ollta:k 6l2lét a dolgo
zók között. A pártszervezetek 
eJ?Vre nagyobb gondot fordíta
nak a munkafegyelem meg
szilárdítására. Több helyen 
(pL Szeged ffll., Baja) párt
fegyelmi elé állftják azokat, 
akik megszegik a munkafe
gyelmet, nem mondhatjuk 
azonban, hogy e téren minden 
rendben van. A laza ellenőr
zés, az ébertelen 6ZOlgálateJ. 
láitás következtében még nem 
r:� a lopások, dézsmálá
sok. Márciusban közel 60 OOO 
forint kár érte ilyenek miatt 
a köz.össéget. 

SOK SZÓ ESETT 
A TANACSKOZAsON 

A TAKARtKOSSAGRÓI. 
1957-ben 76 ezer forint ér

tékű szénnel többet fogyasz-

tottak - �áig teri.ile• 
téri, mint korábban & ez:z..el 
nem emelikedett aránYOIIII.D a 
továbbított elegymennyjség. 
Solk: a vaniartkésés. Van olyan 
tapasztalat is - mondotta An
nus elvtárs -, hogy a moz,. 
donyvezeWJt egy része az 
egyéni éróekek81: el<'ítérbe he
lyezve, nem törődik a társa
dalmi érdekkel. Például Bé
késcsaba fú.tóház mozdonya!• 
val tnvábbí� vonatok sok 
esetben 4()-5() percet késnek 
és 25--30 Úlllala szenet takarí
tallalk meg. A röVidmenetet 
nem a}ka.!ma.71lJák. A késések 
csök:kerrt.ése helyett egye&eknél 
legfantosabb a széntakaréko&
ság, mert az közvetlenül pénz
ben jelenfkezik. Azml azon· 
ban már nan törődnek, hogy 
a mUO'kába menő vagy jövő 
dolgozók mennyit töltenek a 
vonaton. 

Kézzelfogható a bizonyíték 

A fenti közlés szükségessé
gét a következő gy a kor la ti pél
da igazolja: Egy állomásnak 
két iparvágánya van, az egyik 
az állomásból ágazik ki, a má
sik. a nyílt vonalból. A nyfit
vonali iparvágány használója 
naponta átlagosan 5 kocsit, az 
állomási iparvágány használó
ja pedig 35 kocsit rak meg. A 
nyütvonali iparvágány hasz
nálójának 5 kocsija közül né
gyet 12 tonna tengelynyomású 
vonalra, az állomási iparvá
gány használójának minden 
kocsiját 16 tonna tengelynyo
mású vonalra irányítják. 

kott négy darab 25 tonnás ko
csiba 9 tonna önsúly mellett 
beraktak kocsinként 15  tonnát, 
kihasmálaUanul maradt ko
csinként 10-10 tonna. A hely
telenlil ide kiálJított 4 darab 
25 tonnás 9 tonna önsúlyú ko
csiba az állomási iparvágányon 
berakható lett volna 23 tonna, 
vagyis kocsinként 8 tonnával 
több. Tehát csak ennél a négy 
kocsinál kereken két 15 tonnás 
k!>csi lett volna a megtakarí
tás. 

Szükséges. hogy a kocsik ki
válogatása és a rakodóhelyek
r::! állítása - még egy kis több
letmozgás árán is - a kívána
lomnak megfelelően történjék. 
Fontos a fuvaroztatókkal a jó 
együttmOködés is abból a 
szempontból, hogy a ltocsi
igénylésnek megfelelő kocsik 
kiállitása esetén a rakodás is 
célszeruen történjék. Ez első
sorban a kereskedelmi szol
gálatnak (raktárnoknak) a fel• 
adata. 

Tartsuk be a szabadságolási tervet a dolgozók érdekében 

Súllyal srerepelt az akit!va
ülésen az ellenségea �deológia 
elleni harc, s ezzel kapcsolat
ban a politikai felv!Mgosító 
munka jelen-tósége. Németll 
Károlt1 elvtárs hozzáswlásá· 
ban hangsúlyozta. hogy a vas
út neme&ak személyeket, oem
csak árut, hanem eszméket is 
,,szállít". Ha a pártszervezetek 
jól dolgoznak, ha a hamis bur• 
zsoá ideológia és ellen!léges 
nézetekkel szemben az igazsá• 
got mondják el a vasutasok
nak akikor a mi wsútunk a 
s.zo,.:'iallzmus eszméit le fogja 
,,siállitani". Ezt sreretnéllk el
ém!, 

Az állomás illetékes dolgozó
ja csak úgy tájékoztatta a for
galmi dolgozókat, hogy az 
egyik iparvágányra 5, a másik
ra 35 kocsi szükséges. Bővebb 
adat hiányában a nyiltvonali 
lparvágányra kiállitottak 5 da
rab � tonnás kOcsit; az állo
mási iparvágányra pedig ve
gyesen 15, 20 és nagyobb rak
súlyú kocsit. 

Következmény: a nyiltvonali 
Iparvágányon a 12 tonna ten
gelynyomású állomásra megra-

Az elmondott módszer elsl.í
sorban nagyobb forgalmú állo
másokra vonatkozik, de adott 
esetben kisebb forgalmú he
lyeken is alkalmazható. 

Egy másik lehetőség a ko
csikihasználás fokozására. Ez 
olyan bányaállomásokra vo
natkozik, ahol az osztályozó 
berendezés több vágány felett 
helyezkedik el, és bizonyos 
szemnagyságú áru (pl. szén) 
rakodása folyamatosan ugyan
azon a vágányon történik. Pl. 
a kockaszén rakodása az I., a 
darabos szén rakodása a II, és 
a porszén rakodása a III. sz. 
rakodó vágányon, 

Szakszervezetünk elnöksége 
1 megvitatta a múlt esztendő 

szabadságolási tervteljesítését. 
A tervet 98,3 százalékra telje
sítettük, tehát az előző évek
hez képest jelentős javulást 
értünk el. De ez nem lehet ok 
az elbizakodásra. A szabadsá
golási terv teljesítése a dolgo
zó emberrel függ össze, éppen 
ezért nem közömbös tudni és 
látni, hogy vannak még ennek 
a munkának hiányosságai. 

A hibák kezdeti forrását a 
tervezésnél találjuk. Feltétlen 
be kell tartani a 4. szakosztály 
által kiadott rendeletet. Akkor 
jó lesz a tervezés, létszámon 
alapul, s a legmesszebbmenően 
tekintetbe veszi a dolgozók és 
a vasút érdekeit. 

A terv negyedévi bontásánál 
is sok hiba akad. Arra kell 
törekedni. hogy az elérhető 
legcsekélyebb eltérés legyen a 
negyedévi ütemezések között. 

Az 1957-es országos terve
zésnél például az elsö ne
uedévre 31'7 38'7 napot, 
míg a harmadik nefYed
évre 933 557 ezer napot 

terveztek. 
Annál helytelenebb ez, mivel 
az őszi forgalom erre a ne
gyedre esik. Az ilyen tervezés 
ellen a szakszervezeti bizottsá
goknak szót kell emelniök. Ez 
annál is fontosabb, mert még 
mindig jelentős figyelmet kell 
szentelnünk a mezőgazdasági 
munkálatokkal kapcsolatos 
meglehetősen nagyszámú illet
ménynélklili szabadságra is. 

Az ilyen tervezés eredmé
nye, hogy sok szabadsác
napot kell átvl.nnJ az új 

évre. 
Ha a dolgozókkal meg tudjuk 
értetni, hogy lehetetlen a sza
badságidő szinte egyidőbeni 
biztosítása mindenki számára, 
akko1· felszámolhatjuk azt az 

Lépjünk túl a szervezeti intézkedéseken 
------0-0-----

A Szolnoki JármOjavíló I amit a tagdíjból közvetlenül 
szakszervezeti munkája egész- visszakapnak. Sokan nem tud
séges fejlődést mutat. A múlt ják, hogy a befizetett tagdíj
év utolsó negyedében a befize- nak 8 százaléka a szakszerve
tett tagdíjak összege 28 600 fo- zeti bízottságnál marad ame
rint volt. A dolgozók 91 száza- lyet szociális, művelődési és 
léka volt szakszervezeti tag. spo1·tcélokra használnak !el. 
1958 első negyedében 33 OOO Az első negyedévben közel 20 
forint tagdíjat fizettek be, s a ezer forintot fizetett ki szak
szervezettség ma már eléri a szervezetünk segélyekre. Eb-
94 százalékot. Aktiváink jó ból több mint 16 OOO forint 
munkájával elért.ük az átlagos rendkívüli segélyként került 
n forintos osztályos tagdíjfi- vissza a dolgozókhoz. 

A sajátjukra sem vigyáznak jobban 
A kíváncsi tekintet a búto

rokra, a szakszervezeti bizott
ság munkaterületének apróbb 
tartozékaira esik e látogatás
nál. Miért? Mert a szakszer
,•ezet vagyonállagának be
csületes őrzése része a társa
dalmi tulajdon védelméért in
dított mozgalomnak. 

Ezért nézünk körül Székes
fehérvárott, ezért vizsgáljuk 
kíváncsi pillantással a szak
szervezeti bizottságra, az 
egyes dolgozókra bízott va
gyontárgyakat. 

Végh Ferenc elvtárs, az 
állomás SZB-elnöke készsége
gesen megmutatja a leltári 
tárgyakat, a leltárnaplót, a 
szerszámkönyvecskét, s a fal
ra kifüggesztett leltárjegyzé
ket. Minden a legnagyobb 
rendben. Semmi sem hiányzik, 
s ami ezzel egyértékű: a gond
jaikra bízott tárgyak tiszták, 
1érülésmentesek. 

Az írógépet letakarva, a 
hanglemezeket sorrendben 
védőburkolatban, a diavetítőt, 
s a többi leltári tárgyat is 
gondosan őrizve, védve talál
juk. 

Valóban úgy van, ahogyan 
Végh elvtárs elmondja: - A 

sajátunkra sem vigyázunk 
jobban. 

Nagyon helyes ez így. Ha 
valóban érezzük, hogy mi ,·a
gyunk a gazdák, miénk a .  
szakszervezeti vagyon, ha 
érezzük, hogy ezeknek pazar
lása a mi sérelmünk is. Ilyen
kor látja az ember - ha ma 
még nincs is mindenhol így 
-, hogy nem múlt el e tekin
tetben sem haszontalanul a 
tizenhárom esztendő. 

Hasonló a helyzet a fútő
hámál és hozzátehetjük - a 
művelődési otthonban is. 

Heresznyei eh·társ, a fűtő
ház SZB-elnöke mindössze a 
leltári tárgyakkal kapcsolatos 
központi bürokráciára harag
szik. Tavaly terjedelmes je
lentést kellett küldeniük a 
hasz.nálatban levő rádiókról, 

most ismét kérik ezeket az 
adatokat, ahelyett. hogy elő
vennék a tavalyi jelentést. 

Egy másik probléma: a 
kétré zes Siemens-rendszerű 
hangerósíló.iük egy éve rossz, 
nem kapnak hozzávaló csöve
ket. A szakszervezeti központ 
mosl azt kérte, hogy hozzák 
fel Pestre. - Hát a 45 kilós 
müszert ki fogja cipelni? -
teszi fel a kérdést Hereszn11ei 
elvtárs. (Reméljük, ez nem 
lesz akadál11a a ki.javításnak!) 

zetést. Különösen ;6 munkát . . • 
1!égzett 11, 11., Vlll., IX. é8 a Hiba, hogy nem tartJak meg 
XIV. alapszervezet, ohol elér- rendszeresen a bizalmi tanács.
fék a 100 százalékos tagdíjmo- kozásokat, vagy ha meg is 
rált. tartják, a színvonal elmarad a 

A bírálat is a jó gazda fél
téséből ered. Ez is bizonyíté
ka, hogy Székesfehérvárott jó 
kezekben van a szakszervezet 
vagyona. Gondozzák, őrzik, 
óvják azokat a tárgyakat, esz
közöket, amelyeket a dolgozó 
vasutasok életének, szodális 
körülményeinek, művelődésé
nek szolgálatába állftottak. 

A szervezésben a többi alap- kívánalmaktól. Ezért a bizal-
1 szervezetnél sincs komolyabb miak nem ismerik a dolgozó

hiba, sok kívánn)valót _h_agl: kat közvetlenül érintő legfon
azo�b.an _a dolgozok politikai tosabb rendeleteket, egyik-má
felvilágos.itása. Annak ma- sikuk nem érez elég felelössé
gyarázata, hogy mit jelent get a csoport tagjainak prob
szervezett munkásnak lenni a lémái iránt. A leghatásosabb 
proletárdiktatúra viszonyai kö- agitáció a szakszervezet mel
zött, l_!llt _jelent a s�kszerve- lett az, ha a dolgozó a legki
�t erosítése a proletái:�atalom sebb problémájánál is érzi, 
védelmének szempontiaból. hogy van kire támaszkodnia. Reméljük, másutt is hasonló 

megállapítást tehetünk követ
kező látogatásaink során. 

Sokszor előfordul, hogy még 
arról sem tudnak a dolgozók, 

Csomor Jánoa 
Szolnoki Jj. 

Nyílt levél Nyékládháza állomás főnökéhez 
Tudom, hogy a munka hevében, a viták

nál előfordulhat meggondolatlan kijelentés is. 
Ugy gondolom, ilyen volt az ön által április 
7-én telt megjegyzés is, mely szerint: ,,Tisza
szederkény állomáson csak ol11an dolgozók 
vannak, akiket máshol a vasúton alkalmazni 
nem lehet." 

Nyilván Nyékládházán is olvassák a Magyar 
Vasutast, amely már beszámolt mun
kánkról, de engedje meg, hogy felsorakoztas
sak néhány érvet, amely megcáfolja megálla
pítását. 

Állomásunk az ellenforradalom után az el
sők közt újította fel a versenymozgalmat. 
Páros versenyre léptünk Klementina állomás
sal, de vetélkedtek egymással az egyes brigá
dok is. Az eredmény nem maradt el. 1957-ben 
fél éven keresztül tartottuk az élüzem szintet. 
Az őszi forgalomban is kiváló eredményeket 
értek el a „sehol sem használható dolgozók", 
amiért az igazgatóságtól pénzjutalmat kap
tunk. 

Nyékládháza állomás dolgozóink jó mun• 
kája nyomán kapja vissza rövid időn belül az 

üres kocsikat - saját !eladásuk fedezéséhez. 
Felszabadulásunk 13. évfordulóján igazga

tói elismerésben és 3500 forint jutalomban 
részesültünk és két dolgozónk megkapta a 
,.Kiváló dolgozó" jelvényt. 

A politikai és szakmai képzésben is jó ered
ményeink vannak. 12-14 fő jár rendszeresen 
politikai oktatásra. Ketten készülnek önálló
�itó forgalmi vizsgára é négyen az áru
fuvarozási vizsgára. 

Kedves Főnök Elvtárs! 
Röviden fgy dolgozna'k az állomásfőnök elv

társ által lebecsült dolgozók. Előfordulnak 
méi;t fegyelemsértések, lazasá�ok. de ezek ellen 
a kollektíva együttesen fellép. 

Mi i6merjük a főnök elvtárs jó munkáját, 
ezért reméljük, hogy Tiszaszederkény és Nyélt_ 
ládháza mint két szomszédos rendelkező állo
más jól együtt fog dolgozni, hiszen közéi6 cél
ért harcolunk és ha a jövőben a munka hevé
ben vitánk lesz, azt elvtársi módon tisztázzuk. 

Póka l\Iiklós 
párttitkár Tiszaszederkény 

immár „hagyományos" azo
kást, hogy a szabadságolási 
tervet csak március 31-től 
március 31-ig tudjuk teljesí
teni. 

A szakszervezeti bizottság 
ilyenirányú munkájával ad
jon segítséget a szolgálati ve
zetésnek, ne hanyagolják el az 
ellenőrzést és mutassanak rá 
menetközben a hibákra. He
lyes lenne, ha a szakszervezeti 
bizottságok negyedévenként 
napirendre tűznék a szabadsá
golás! terv teljesítésének meg
vitatását. 

A lelkies légkőrl>en �Jlott 
akt!vaülés minden bizonnyal 
újabb sikerek forrása lesz a 
sregedi i�gatóság teruletén. 

Képek a május 1-i vasutas színpadról 
f 

A Landler Jeull JArműjavll6 lt:lny-balettcsoportJa, Ol<tat6Juk: Mlslel 
Anna, az Operabaz ,�ou sz6J6táncosn6Je. 

A szakszervezet l<özponu tánccsoportja. 
CKovAes G<!• relY,) 

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

A meghatottság és a köszönet hangján 
emlékezünk a budapesti cso
móponti pártbizottság, a u�s
utas szakszervezet területi bi
zottsága és az igazgatóság ren
dezésében anyák napja alkal
mából tartott ünnepségröl. 

A meghívott sokgyerm-ekes 
édesanyákat ízlésesen megterí
tett asztal, hangulatos zene és 
bensöséges, szeretetteljes BZ.!.1-
vak fogadták. 

Az ünnepi megemlékezést 
tartó Parti és Szegedi elvtárs 
szavaiból felénk áradt az a 
megbecsülés, amely csak szo
cialista társadalomban jut a 
dolgozó anyákMk osztályré
sz ül. Jólesik ez n. szeretet, 
megbecsülés, amelu az anuagi 

jutalmazáson keresztül is ér
vén11re jutott. Feledhetetlen él
mén11 marad mindannViunk 
számára az 1958. évi an11ák 
napja. 

Igérjük, hogy wennekeinket 
hazaszeretetre, a szocialista 
társadalom becsületes taQjaivá 
neveljük. Mi t,asuta, édes
an11ák további jó munk4nkkal 
akarjuk bebizontlftani, hogy 
méltók vagyunk a megbecsü
lésre. A jóleső 1zít1es t1endég
látásért ezúton is köszönete/ 
mond s ferencllároli pft. /Ö' 
nökség dolgozó anyái nevében. 

BUDAI ANTALNt 
özv. PUSKAS JÓZSEFNE: 

RACZ SANDORNE 



.. MAGYAR VASUTAS 1958. l'tláJus 15. 

IFJÚSÁ GI ÉLET A SztRKESilÓSÉC ÜZENI MILYEN LEGYEN A NYOMTÁV? 
- Az ausztráliai vas utakról -

, ,Közügynek tartjuk a fiatalság nevelését . .  " 
Szepesi Imrén� ceirle4. Pana

szával forduljon a Pest megyei 
Tanács lakásügyi bivataláboz: Az auszll álial vasutak hely:oote 

I 

az exportáló áruk,at a„ or!IZ.ág 
Budapest V. ker., Városház utca világosan p,,ldázi.a a kapllalist.a belseJéből a klkölokbe szálht-
7. _ Behin Rózsa, Kazincbarcika. világ termelésében urelkodó sák az ":"go! tőkések érdekelnek Kedvoes ünnel)SéJ:( színhelye 

volt a il.'ii.zmmúltban Zala me
g.re eior eldugott kis faluja: 
Sánye. Nem vnlt vasárnap, 
nem volt ürµ,epnap. mégis a 
falu apraja-:naeyja ünneplőbe 
öltözött. Vendéget vártak -
tiszta szívvel - i11;azi magya
ros vendégszeretettel 

. A celldömölki fútőház KISZ
sz,er·vezetének !küldöttei Iáto-

ga,t,tak el hozzájuk, akik vál
lalták a sényei Petöfi Sándor 
úttörőcsapat patronálását. A 
vasutas fiatalok nem érkeztek 
üres <kézzel. Ajándékot hoztak 
a csapat szakköi·ének.: egy kis 
álló gázkazánt. hozz.áépített 
gőzgéppel. Amikor begyújtot
ták a kazánmodellt, a kispaj

tások táP'!"anyflt szemmel néz
ték az „ördöngös" masinát. 

„Bal/a,g már a vén diák . . .  " 
Májua 9-én ünnepi díszt öl

tött a Damjanich utcai Vasút
gé� Technikum. Otven.
nyolc ifjú teclmdkus búcsúzott 
tanáraitól, i.sllrolatársaiitó1 és az 
isholáltól. 

,.Ballag má,- ci 1,é-n diálk" 
öröksz'.ép dallamáTa járták vé
gig az !fjú szakemberek a rer-

tneket. de már nem a ,fili.Jz
tert'' han;,ogták, hanem korunk 
&e!leméneik megfelelően da
lol.ták hévvel, akaratbal és !IIIlY
ll,.Vira :megha;tón: ,.Technikus 
leszek -ma.gnm is". Arok J,esz
<nek, erre nevelték őket taná
t'aik, etre buzdították szÜJleik, 
erre vezette őket a kor fejlett 
iparJ élete. 

A műhelyeken végi,gballag
va, az udvalt'on folytatódott az 
ü-nnepség_ Kovács András bi;.
csúzott fiatalabb társaitól, át
adva a zászi1.ót megőrzésre, 
majd Sarelk János e'.sőéves 
búcsúztatta a diákok nevében 
az életbe induló ballagókat. 

Az ünnel)ISlég Máthé Sándor 

elvtár&nak, ,a 4. szakoszta.y 
verwtőjének es Füzér Ferenc 
elV'báirsna.k, az iskola igazgató
já:nak bef;:zJédéveI ért véget, 
majd a f:atal,abb évjáratúak 
kooött elvooo1tak az "irigyelt" 
"véndiákok". 

V�il a ba.lla.gökat a sz.ülói 
mlllllkaközii6ség és az igazga
tóság látta vendégül. 

A szivélyes fogadtatás. a Ja
rás vezetőinek részvétele, az 
úttörők kedves kis műsora hí
ven tükrözte Kövér elvtárs já
ráSi munkásörparancsnok sza
vait: Nálunk közügynek tart
iák a fiatalok nevelését. Hor
váth János elvtárs. a iárási ta
nács elnöke naJ?vra ' értékelte 
a · vasutas KISZ-fiatalok segít
ségét, amelyet az ajándékon 
keresztül nem lehet lemérni. 
hiszen minden ajándéknál 
szebben beszélt a baráti talál
kozón a pajtások. a felserdült 
fiatalok és az idős dolgozók 
összefogásának megnyilvánu
lása a békés. boldoJ? életért, a 
szocialista hazáért, 

Amikor az ünnepsél( részve
vői jóízűen elfogyasztottá•k a 
kispajtáB-Ok 'készítette süte
ményt, azzal búcsúztak egy
mástól. hogy tovább erősítik 
kaocsolatukat. 

Ez a nap nemcsak a sényei
eknek volt kedves. A találko
zó erő.sítette a kiszeseket is, 
hisz fáradozásuk nem volt hi
ába. Munkájukért a legdrágáb
bat kapták: e-vermekek bol
dog. vidám kacaJ?ását, munká
ban meJ?edzett férfikezek elis,
merő kézsrorítását. 

Beszélgetés egy hazatért disszi- a:iarchlát. Arról van ugyanis szó. megfelelcen. Ezért a 19. század ·· hogy Ausztráliában a vasúti sinek végén megindult vasútépltés kü• denssel" clmü írása érdekes, de te- pycmtáva különbozö útvon.alakon !ön kolóniák. szerint történt. 
ldntettel arra. bDgy a szerkesztő- és sok6zor ugyanawn útvonal I a!"elyeket kevés g,azdaságl érdek 
ségnek rendelkezésére áll ezzel a 

I 
kúlönbözö szal,aszaln Is külón• fuz, egymáshoz. 

témával kapcsolatban vasutas jel- böz,ö. J elenleg ötféle nyomtáv A vasubak „különböző k.all
l,egű lrás, ezt nem tudjuk közól- vian használatban: 1600 1 440. bere" az. ausztrállia! gazdasági 

1070, 760 és 610 mllllméteres. élet Cájó pontja. A vasúti Váaá• ni. - Szett LaJos, Erd. Panaszát A ruvarozLatóknak néha n,agy- nyok nyomtáván<lk a sz,abványo
jogosnak tartjuk, s ezért felhív- fol<ú leleményességröl kell tanú- sltása már rég vita tárgya a per. 
tuk rá a budapesti igazgatóság bizonyságot tenniök, hogy !döt lamentben és a sajtóban. De a.n
tlgyelmét. Reméljük közbenjárá- és pén:m: takarlthaasanak meg a nak ellenére, hogy majdnem va
sunk eredményes lesz. Lelt! Fe- sz.állltásnál. Előfordul például. lamennyJ v88útvonal ru, állam 
renc, Pécs . .,Egy termelési tanács- hogy keskeny nyomtávú vago- tulajdonát képezi, mindeddig még 
koZásboz" cimü cikkével kapcso- nokból álló tel;es sze.relvényt azt sem határozták meg_ hogy 
latban az Igazgatóság közölte rakományoetu1 kell széles nyom- milyen nyomtáv lenne megfelelö 
=kesztciségünkkel, hogy utasi- távú kocelkba átrakni. hogy a21 egy9égea vasút szrunára. 

totta a fűtőházat a tartalékmozdo- utána Ismét keskeny nyomtávú A megoldás hC>SSzú bumvond� 
nyak állapotának javítására és az síneken rolytath.assa. útját. az.zal magyarázható többek kö-
ál.landó mozdonysa;emélyzet blzto- Sok kényelmetlenségnek van- zött, hogy a21 ausztrállal vasubak 
sítá.sára. Reméljük azóta jaVUlt a nak kitéve a,z utasok Is. Például átszervezése több belföld! és 
munka. - Rédelyt Miklós, Buda- ahhoz hogy valaki Ausztrália külföldi cég éroledcelt érinti. Otya
pest. Szíves felvll.á.gosításalt kö- nyugati partvidékéről a keleti nokét, amelyek Jelenleg renctsr.e. 
szönjük. Mészáros S:l.ndor, Tokaj. partvidékre utazzék, nyolcszor resen s:oálllt)ák a vasút ez.ámára 
Es2>revételei figyelemreméltóak. kell átsz.álln!a. a, gürdölöállományt, a talp(át, a 
Illetékes helyre továbbítottuk. Ez a hely:oet úgy állott elő. vasúti b-ndezést stb. Ezek a 

Dr. Horváth Ká..,ly GV.lg., Ba- hogy a21 ausztrál v.asutaknak kez- cégek természetesen minden 
kó József, Budapest, Gazdag Jó- detben nem a, be!Bö piac ellátása erejükkel eron vannak, hog.y • 
zsef. Szombathely, Budai Antalné, volt a feladiata, boa.nem az, hogy ielea,legt állapot n� változZék, 
Ferencváros pft., Csomor János, 
Szolnok, Jj.

1 
Németh Pál. Sze

rencs, Szllá.di Sándor, Szeged. Kis
mthók Róbert, Celldömölk, Cser
hát! József. Szeged, Beh4n Rózsa, 
Kazincbarcika, Virnai László, 
Pécs, Olbel József, lllA V tlsztkép
zo. Tótka Károly, Szeged. Leve
leiket lapunk anyagához felhasz
náljuk. 

Ordögh József, Miskolc. Kobida 
Béláné. Budapest. Gyöngyösi 
Utasellátó 153. sz. tlzemének ck>l
l'0Z6t. Aranyos tstvin., Budapest, 
Leveleiket továbbítottuk. 

- Zabonyban lartott.a klbövltett 

1 
- Ha a bajorok nem mondanall 

ülését május 6-án a debreceni te- le a oórnadrág viseléséről, a nyu
rület! bizottság. A csomópont gatnémet vasutak a Jövőben nem 

szakszervezeti munkájának hely- járatják Bajorországban • l�g
színi értékelése eredményesnek I újabb gyorsvonati kocsikat, men 
bizonyUlt. a hagyományos pantalló gombjai 

- Divatbemutatót rendezetl a rongálják az elegáns plaszt:ikülé
swmbathelyl Igazgatóság nőta- seket. 

KALA U Z L Á N Y  

nácsa május 8-án. A rendezvény - A közelmúltban megjelent éJ 
bevételét a gyermelmap javára a másodlk félév elején lt\p hatály• 
fordJtjá.k. ba, a Várkonyi Ferenc által szer-

- Súlyos szolgálati mulasztás :Jtesztett Oktatói Utasltás u 
kö'°·etkeztében egy mozdony a2 anyaggazdálkodáSi munkakörben 
előtte álló tehervonatba übközött foglalkoztatott dolgozók kiképzé
Martonvásár állomáson április sére, vizsgáztatására és az a!!Ya!I" 
28-án 2,50 órakor. Személysérülés sz.erkezelési szakszol:gá!at sze
nem történt, az anyagi kár azon- mélyzetének továbbképzésére. A 
ban jelentéis. A balesetet el(lldé- régóta hiányzó utasltás lzlése,, kl
zókkel szemben az eljárás meg- állítása a MA V Gazdaság! Hivatal 

Szemében megl'.opott álmdk. bújnalk 
haján a .hold.fény szül'fke e.züst. 
Bőrébe szi:k-rálk körmei fúrnak. 
a.rcán fátyolként omlilk a, füst. 

Ruháját 1'ihar szaggatja, tépi. 
ezer 'kérdést meghallgat; felet 
„Kedvesem", - swlít;a részeg 
de türetmét nem veszítheti el. 

férfi, 

Mégis, ha jön, melegebb a, fii�, 
nem ránQat úaY. ringat a vonat 
s ő számtalan zciklatást tűrve 
gyémánt11Wsolyából osztogat • . , 

Irtó Gyula 

A Hakszernzett k&zpont 

indult. házinyomdáját dicsért, 
- A zilrlcbl főpályaudvaron új - Takarékossági ankétot tartot

ran.dszerú menetrend mutatót be- tak május 6-án,, a forgalmi szolgá
Jyeztek el. A menetrendet mikró- lattevók résZVételével a szombat
filmre vették és a kívánt részt né- helyi állomás oktatótermében. 
hány mutató segitségével ki lehet - 7500 racsemetél nuettek el áp.. vetíteni egy üvegfalra. r!US 12-én és U-én a MAV Tiszt• 

- zoss tonna szenet takarítottak képző Intézet hallgatói Bp. Keleti meg az első negyedévben ,,. él- pu. és Kőbánya-fels6 pu. között. üzem cimmel kitüntetett szé'!oes- A munkában 210 fiatal vett részt. fehérvári füt<lház dolgozói. - A szakszervezet közponlJában 
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Kis sportkör - nagy tervek 
JtISZ-szervezete a Minisztertanács 
takarékosság:! fe;lhlvá.., nyomán 
csatlakozott a budapesti KISZ bi
zottság pap!rgyújtésl felhlvásához. 
A 20 tagú szervezet 13,60 m:l.zsa 

hulladékpapirt gyíljtött. 

rencárosban. Az egy kocsira es6 bizottság képviselői az Idős, ••
mozgatási Időt t,07 percről 3,81 vezett vasutasokat május elseje 
percre csökkentették. ami 618 to- al•kalmábóL Az ünnepség részve
latá.st óra megtakarításának felel vői sokáig együtt maradtak és el
meg. A tehervonatok átlagos ter- beszélgettek a rég! harcos májtlll 
helését 926 tonnáról 931 tonnára elsejékről, a szervezett munkások 
növelték. Ez 3% tehervonat meg- elnyomás elleni harcáról és a fiao 
takaritál!t Jelent. tal<>k mai pro!Hémél„n. 

- 13 OOO forint Jutalmat osztott - Teljesftették a május eloejére 
Jó a vasutas szakszervezet elnök• tett felaj:l.n!ásukat a kazlncbarct, 
sége 15 eakgyermekes édesanya kai vasutasok. A munkában ki" 
között, az anyák napja alkalmá- tűnt Lövei Lajos forgaJml s,:otgá-

I,ga,, hogy több mint CS eszten- retnék kiharcolni. hogy elObb az g,a, elhanyagolt. Az öLtözoopület 
d6s múltra tekint vissza a Gyl!ri NB m-ba, majd az NB II-be jus- pedig pont082n úgy néz ki, rnlnl 
MAV DAC, az is igaz, hogy OB sanak. a Mária-Valéd.a telep egykori 

�;'i;'da1:';i'
a
�t,:'z 

v
� ir,"..i,,;.gy��: A MA V DAC ugyanis soha sem =o

��J,;,!;, �tt1
aní

1
ó-

�1p': 
ták a labdát. Jelenleg mégis úgy ékeske!1ett Idegen tollakkaL A szőnyeg szép, gondozott. 
beszélnek a MA v DAC-ról, mint l.abdarugó-szakosztály és a _sport-
kii sportkörróL 

. �.';,t �;;"��%v�l J�����
á

��;et�t - Valóban, ma még kicsik va- ges fiatalokat. Sajnos nem magukgyunk - mondja Simon Ferenc, nak, hanem az ETO-nak 1952-ben a_ sportkör főtitk�a, akit hlvata- például azért estek ki � NB nlában, a győri vasutállomásoi:a ke- Ml, mert :az ETO egyszer-re öt já.-estem teL -: De ha tervem1<;et tékost Igazolt át a csapatból, ketvalóra válthatjuk, néhány év mul- ten pedig más egyesületbe távoz,ra a MAV DAC Is nagy sport- talc. Ezt a veszteséget egy év alatt egyesület lesz. kiheverték és újból visszakerültek 
S mlndez.t olyan meggyőződés- az NB II-be. 

fl:el, olyan határozottan mondta, Í&S5-ben azonban, amikor űjabb hogy eszembe sem jut a szavai- öt játékos vált meg a csapattól, ban kételkedni. - ebböl hármat Ismét az ETO 
Hogy mlell!bb megismerjem a vitt el -, másodszor Is kiest-el!:. 

sportkör vezetőségének tervei� a Ezt a nagy vérveszteséget aztán szakosztályokra tereltem a szot. betetözte az ellenforradalom. A 
- Sportkörilnknek hét szakosz- J:-lyugat hazug propagandájának 

Íálya van. Férfi tekecsapatunk ,,. felülve. számos tehetséges fiatal 
NB I-ben, labdarúgó-csapatunk, labdarúgó fordított há,t_at_ nem�sak 
sakkozóink és a természetjárók a csapatárulk, hanem szüloföldjenek 
megyei I. osztályban szerepelnek. és hazájának Is_: S most ott áll a 
teniszez6lnk pedig a megyei m. csapat néhány oreg játékossal. és 
osztályban játszanak. Vidéki vi- egy sereg 16-17 éves fia.t&llal, 
szonylatban kerékpárosal.nk is jó akiknek még sokat lrelll tanunlwk. 
erőt képviselnek, hogy_ az NB II·ben megállják a 

Ezután a tervekrc51 beszélt. El- helyüket · • • 

mondotta. hogy szeretnék megala- Simon elvtárs javasolta, hogy 
kitani a röplabda- és a kézilabda- SPortpályáJukaot is tekintsem meg. 
szakosztályt, mert mindkét SPort- A hel.Yi autóbuszjárat tíz perc 

fr'ha��ot�d�t !':i��;:; alatt kivitt bennünket az Erzsébet-
hogy labdarúgó-csapatuk vissza- l:i.,,metl MA V DAC pályához. Bi2l0ny 
kerüljön az NB II-be. Jól tudják, a szép környezetben épült pályán 
hogy ez nem megy máról holn.ap- elég sirailmas kép tárult elém. A 
ra. Annál Is inkább, mert ezúttal sporttelepet körülvevő k61loerlt.és. 
is saját nevelésü flataljaikkal sze- a bejárati kapu]oka<t együtt rozo-

Kerényi li:va a pécsi VSK tomúznl!je nyerte a felnőtt országos nöt 
vasu1a1 tomászbaJnokságot. 

- Ne csod.ál!kozzon azon, h°'=-oY 
ilyen elhanyagolt állapotban van 
a sporttelep - mondja. - 1948 óta, 
a laibdarúgó-pálya t,a,Jaját ktvéve 
n.em gondozita azt senld. Most ne
künk tízévi mulasztást kell pó
tolnund<. De pótoljufk, bánnilyen 
nehézségbe lceri.il. Még ebben az 
évben szeretnéruk rendbehozn1 e 
sporttelepet. Tervünkben szerepel 
az is, hogy a régi, rozoga, kor
szerűt.len öl<tözl>k helyett újakat 
épitun:k. Később l:eláMt is szeret
nénk. Néhány év múlva c,lyan 
korszerű 6'l)Orttel.epe lesz a Győri 
MA V DAC-n<llk, h-Ogy a-.t bárki 
megnézheti . • •  

Hogy erek a szép tetvek valóra 
vállnak. arra le,,,"flibb biztosltél'.t a 
vezet6k. köztük elsősorban Simon 
Ferenc főtitkár lelkesedése, sport
szeretete. 

VisJ Ferenc 

S P O R T H Í R E K  
Két va.sutas bajnokság május 

második felében. A sportosztály 
május 24-én és 21H\n Debrecen
ben. a DVSC tornacsarnokában 
rendezi meg az országos vasutas, 
felnőtt egyéni. kötöttfogású blr
kó,:ó ba;jnokságot. Ugyancsak má
jus 24-én és 2á-én kerül "°"' az 
orsz.ágos vasutas vlvóbajndkságra. 
A férfi és női tőr-, valamint kard
bajnokságot Szombathelyen, a 
Haladás új tornatermében bonyo
lítják le. 

A sportosztály mellett működő 
természetjilró szakbizottság május 
17-én és 18-án a Mátrában ren
dezi az 1958. évi Nemzetközi „Lo
komotív" Kupa tájékozódási ver
senyt. A versenyen a legjobb ma
gyar va,;utas tájékozódási ver
sen,yz5k mellett csehszlovák és ro
mán versenyzők Is indulnak. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném miskolci 3 szo

bás, komfortos laJkásomat buda
pesti 2 szobás komfortosra. "€rdekl6dn1 lehet: 222-051-es telefonon 
11-4 óráig, FaJ.vai néven. 

- Budapesten, a Népköztirs•• 
ság útján I. emeleti nagyméretű 
2 szobás, téliklertes, ÖSSZik:omfo.r
tos szoJ.gála,ti lakásomat elcserel
ném 2 szobás ö&sZkomfortos, zöld• 
övezetben lévö l<llkásra. "E:rdeklőd
nl lehet a 21-01, Illetve 124-834-es 
telefonon. 

Szolgálatból 'hazafelé tartó 
vasutasok utaztak eg11ütt. Szin
te minden szolgálati ág képvi• 
selve volt. A b·eszél,getés elein
te vontatottan indult, de mire 
az első állomást el'hag11tuk, 
egész kis értekezlet alakult ki. 
Először csak szolgála.ti üg11ek
rőZ esett szó. A váltókezelő di
csérte a ;6 meleg védőruhát, 
csizmát. De nem ártana, 'ha eg11 
féltalpra valót is ka.pnánk a 
csizmáh.oz - mondotta. 

Eg11 másik a n11árt eU'llenru'ha. 
minőségét kifogásolta. megtold
va. azzal, 'hog11 ;6 lenne, 'ha. 
;obb an11agból készl.tenék. 

A beszélgetés lassan politi• 
kai sík.-a. terelődött. Szó esett 
a. kormán11vezetés.-ől, a meg
élhetésről. A vonatkiséró arról 
kezdett beszélni, 'hog11 az ő 
gyerekkorá.ban meg !ehetett 
számolni, hog11 a falujában 
hán11 g11erek járt cipőben az is• 
kolába, hán11nak volt táskája, 
hán11 vitt ken11éren kívül mást 
tízóraira. Ma nincs ol11an g11e-

bóL lattevő brigádja. 

Utazás közben 
rek ci faluban, aki mezítláb 
menne iskolába, akinek ne len
ne iskolatáskája. A legtöbbnelc 
meg éppen éggel aktatáskája. 

,,Felháborodással" mesélte, 
hogy legutóbb „'helyben kellett 
hag11ni" 10 éves fiát, mert an
nak már nem ;ó a lekváros
ken11ér uzsonnára. Nem veszi 
fel a. tornanadrágját, mert fol
tos. A raktári munkás arról 
beszélt, hogy mennyi új ház 
épül a falujában. Azelőtt meg 
!ehetett szá11Wlni, hogy hány 
háznál volt rádió. Ma köny
·nyebb azt számantartani, 'hogy 
hánynál nincs. Azelőtt meg
csodáitá.k, ha valakinek kerék
párja volt, ma csaknem min
den háznál van, nem egy he
lyen még motorkerékpár is 
a.ka.d. 

Persze van még baj is, de 
ahog11 eg11 intéző elvtárs mon
dotta, a bajokról maga Kádár 

elvtárs is beszélt. Ma nem 
mondják a vezetőink minden.-e 
azt, hog11 ;ó, sőt elvárják, hogy 
tárj•.ik fel azokat a 'hibékat, 
amel11ek akadál11ozzák a szo
cializmus építését. 

Sokan azt 'hitték, 'hog11 nvu
gaton minden papsajt - szólt 
eg11 mozdon11vezető - itt mea 
csak a, hibákat látták, most 
aztán tanulhatják a leckét ka• 
pitalizmus ból, kizsákmán11olá3-
ból. 

Ahog11an fog11tak a kilomé
terek, elfog11tak a beszélgetők 
is. 

Jó úton járunk, gondoltam, 
mikor egyedül maradtam. Tet• 
szik ez az út, amin járunk, 
párttagnak, pártonkivülinek, 
fizikai munkásnak és értelmi• 
séginek, ha nem nehézségmen• 
tes is. Mosol11ogva állapítottam 
meg, hog11 ez a beszélgetés 
röpgyűlés volt. Erőszak nél
küli, sok igazsággal teli. 

Nagy Elemér áHamásvezető, 
VácrátQt 

TA VASZI ZÁPOR MENTSÉG 

Hát ne üsse meg az embert a guta?! 
Ez a ronda zápor állandóan követi a vonatot 
és csak engem áztat. 

- Kicsit rázós ez a vágány, pét!yamestet 
elvtárs/ 

- Az igaz. Viszont óriási elonye, 'hoCIII 
a vonatszemélyzet képtelen elaludni. menet• 
közben. 

MAGYAR VASUTAS. - A Vasutasok Szall:stervezetMell: lapja. - Yeg3elenlll: ffl1nden bó )� t9 lzakHervezete. Szerkesztl!ség: Budapest. VI., Benczúr utca tL sz. r 1e1 
nap n IWn. Szerkeszti • tterkesttó blzottsa11. �ptulaJdonoe, • Vasutasolr - e OD: 2�38. 228-817. �9- !28-2M. Uzeml telefon : H-41. -0 116-8 K Rákóczi út H. sz, - 10 OOO példány,-,,, SZlkra Lapnyomda, Budapest. .,. Felelóa n.yomdavezet61 Kulcsú Whaly, 

• &, ,adóhivatal, Budap�t, vn., 



• 

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 t> J A  

D, !VFOLYAM, 11. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1958. roNIUS %. 

Ha a világ népei összefognak • . .  
A népek barátságának hónapjára 

Felhívás 

.,Ha �t ember 1zertt, e1111-
tn.ílt é, összefog, az nag11 do
log, ha két nép szereti eg11mást 
é1 öuzetart, az nawon nag11 
dolog, és ha a világ összes né
�e aznett e1111mást és összetart, 
akkor nem lesz többé háború." 
Egy szovjet embertól hallot
tam ezt a mondást, és ez jut 
esziembe, amikor a vasutasok 
ezreinek békeakaratáról, tettei
ről naponta hallunk híreket. 

Ma, amikor Európa egyik 
forradalmi hagyományokban 
sazdag népe élet-halál harcot 
vív a fasizmus uralomra jutá
H ellen, amikor a francia 
munkásosztály - köztük a vas
utaaok - az utcákra vonul, 
llogy lefogja a fasizmus gyilkos 
tellét. ml sem nézhetjük tét!e
n!ll, hogy a békét újabb ve
szély fenyegeti, A magyar vas
utasok is szolidarítást vállal
nak francia testvéreikkel 

Megért.ették, hogy amikor a 
aépek barátságáról beszélünk, 
nemcaalt a rokon népek össze
logására, nemcsak a szomszé
do.s népekkel való békés 
agyilttélésre gondolunk, hanem 
a szó uoros és teljes értelmé
ben a földkerekség minden 
népinek barátságára.. A népeit 
barátsága hatalmas erő, eró
llebb minden atombombánál, 
mert képes megvédeni az em. 
� a háború pusztításá; 
lól. 

Ezek a candoiatok futnak Id. 

= 
a népek barátsága hó-

eltnkdhfl • 
,. 

i)'il!Meken, csoportos 
IÍ8iélgetéseken. A Debreceni 
Z,máJavítóban 1600, a Szom
lÍldlell/i Járműjavítóban 1200 
d6liozó t.ett hitet békegyúlé
lelten a Szovjetunió vezette 
béketábor mellett és követelte 
az atom. és hidrogénfegyverek 
betiltását, a kísérletek beszün
tetísét, sürgették a csúcstalál
koz6 megtartását. 

A népek barátságának O.gye 
azt la fe!tételeZl, hogy megis
merjük egymás életét, kultúrá
ját, harcát. Ismeretterjesztö 
előadások sokaságán hallottak 
a vasutasok a Szovjetunió kul
túraJáról. EQ11iptomról, Indiá,
ról, l11donéziáról, Kináról. Kül
földön Járt vasutasok élmény. 
beszámolói is nagy érdeklÖdést 
Yáltcntak ki, A szombathelyi 
AdJ Endre Múvelődésl Ott
lionban Kulka-Kratu: Halál
nlh- eúnú könyve megvitatásá.. 
nak volt nagy visszhangja. A 
«:elldllmalki, a tapolcai, a mis
kolci múvelődési otthonokban 
• Te és cin.ni,, máa bajtársad 
című film vetítése tovább eró
a{tette a nézőkben a fasimius 
elleni gyú!öletet. 

A népek barátsága hónapjá
nak a végéhez közeledünk. De 

ntnca vége annak a küzdelem
nek, amelyet a békéért vívunk. 
Továbbra is fel kell használ-

nunk minden es2:��zt . .. amely 
l 

lltikai tanácskozó bizottságáeggyé_ kovács�! kulon!:>oző fel. nak ülésén mondotta. fogásu, n�zet�, vall_ásu embe- A varsói szerződésben részt reket az ugy erdekeben. vevő országok legutóbbi ta-

A VID. vuuwnap all<almAból 
az Idén Is megrendezzlll< az Orszi
ros Vasutas Képzfimtlvészet.t Ki• 
iWt4st. Szakszervezet!lnk elnök
sége felhlvja a képz6mtlvészetl kö• 
rök tagjait, a tényleges és nyug• 
d.fJas vasutasokat ts hozzitan<>
zóll<al, hogy resthzeu. grafll<al, 
szobrászati ts tparmOviszett alko-
üsalkk&1 vegyenek részt a ldilU• 
üson. 

A ldilUüara ajinlott mtlvel<et 
július ZO.lg Budapest, VJU., Nép
szfnhliz utca 29. clmre kérJlll< kW
denJ. 

A legjobb pályamtlveket az elnökség a ldülltás megnyltisakor dlJazza. 

Vasútvonal 
a f elhök között 

A népek baratsart bónapJa all<almából a Szolnoki JArmQJavftóban könyvldállli"'t la rendeztek. 

A világon eddig a lesnagyobb 
köhséggel épült vasút lesz a Kí
n&ból Tibet.be vezető vaslltvonal. 
Hossza elért az 1200 l<llométen és 
jóré.!zt tengerszint felett tOOO m magasan fekv6 ten.nsikon k.eresz• 
tül vezet At. A Tangla-hegyséJben 
a tengerszint felett HOO méter ma
gassigban halad. Ez lesz a világ 
legmagasabb fekvést! vasútvonala. 
A glJászJ mérettl vasútvonal épl• 
Use a legkorszerilbb gépek Igény• 
bevitele ellenére 1s tve.ktg tart. 

f:rdemes a békéért minden 
áldozatot meghozni, mert „ko
runkban a háború már nem 
végzetszerű és nem elkerülhe
tetlen" - ahogyan H1'USCSOV 
elvtárs a varsói szerződés po-

(KovAcs Géza felv.) 

nácskozása, az ott hozott dön
tések és javaslatok ismét kö
Z<i!lebb visznek bennünket a 
„népek békés egymás mellett 
élése" politikájának megvaló
sításához. 

AZ összebasonllt"' kedvéért 
megjegyezzük, hogy Európilban, 
Svájcban van a legmagasabb drót• 
kötélpálya, amely a tengerszint 
felett HS7 méter magassifban 
fel<vfi .Jungfrau-nyeregbez visz fel. 

Kik hűtötték le a szobiak lelkesedését 

jolt össze a szobi rendelkező 
forgalmj swW!attevő asztala 
fölött. .,Gondolkozzatok, mi
l11en kiemelked6 tel;erltmén11-
n11el köszönthetnék május el
sejét? • • •  " Suttogó tanácsko
zás, gyors telefon a sturovói 
elvtársakhoz. A vá.l(ányhelyzet 
áttekintése . . .  Megvan! S már 
megy is a rövid ielentés: .,Al
lomásfónök elvtársi Briaádunk 
májtu 1. tiszteletére 13 óra. kö
rül országhatártól orszáahatá
ria futó. zárt ele1111Ú békevona
tot indít Kelebiára 1600 tonná
vaL Kér;ii.k a feaőbbséa tá· 
moaa,tását measzerezni." 

Az éppen ott tartózkodó 
Pongrácz Ern6 főintéző, for
galmi irányító jókedvúen se
gít. Tárcsáz, maizyaráz. érvel, 
és megvan az eIU(edély : a gép 
viheti a békevona tot egészen 
Kelebiáig! 

Igen ám, de nincs szakasz! 
Töprengés, ráncolt .homlokok ... 
majd felderülnek az arcok, és 
15 perc múlva készen áll az 
állomás dolgozóiból a vonatkí
sérő csapat, amelv térítés nel
kül. társadalmi munkába vi
szi a vonatot Kelebiáig. Sót, 
kéri, hogy értesítsék Kelebiát: 
készítsen elő részükre vissza
felé is egy irányvonatot: .,Ig11 
még szebb, Í01/ még jobb.'' 

A többi már úgy ment, mint 

egy jol olaiozott mese. '"za(g- eme1te az éJ! felé, és a vonat mond felügyelő. SZB-elnök ve- kitéröbe iárt, Rövid utasítás: a 
zetésével szorgos kezek deko- gép kezeljen, vegyen vizet. az 
rálták a mozdonyt, A vonat- önköltségben idehozott halasi kísérő csapat: Somogi,vári La- vonatkísérók viszik tovább a 
jos intézó. állomásfónökhelyet- vonatot! 
tes. érdemes vasutas. Varga Riadt telefonok, tanácstalan Béla ellenőr, fol'.l(almi szo!gá- kérdések: de hát miért? . . .  és lattevó, ldváló dolgozó. Bu.zás11 ki rendelkezett !gy? • . •  BizonvJózsef főintéző. kereskedelmi talan válaszok: .,ii.zemaazdahivatalnok. kivál.ó dolgozó és ság • • •  a halasi szakasz viheKuris Lajos múvezetó, mú- nőben volt, és nincs más voszaki kísérö. natja . • • menjenek haza a 

Vé,gigvizsgálták és átvették a szobiak • •  .'' Aztán egy kéz
vonatot. Fékpróba, az állomás- legyintés, és a négy lelkes 
főnök elvtárs néhány buzdító szobi vasutas komor arccal, 
szava, fényképezőg P csattan leszegett fejjel megindul visz
és a kerekek meJOnozdulnak. szafelé . . •  
Rónai István mozdonyvezető A lámpa, 8 táska, a zászló csendesen leszól a vezérállás- majdnem a földie: húzza a karról: .,Ha zöld utat kapunk, éj- Jukat. A vonatra - amelyet félre Kelebián lesz a vonat!" olyan lelkesedéssel hoztak 

A kerekek ütemes csattogá- idáig - Vissza se néznek. Szin
sa és né.gy szobi dolgozó boldog te hallani, amint az egyik ma
mosolya szinte szárnyakat gában 'fhormolja: "Ez volt az 
adott a vonatnak. amely sze- utolsó mozaalmi vonat, ame111-
mélyvonati menetidők.kel fu- l11el foglalkoztam . • • pedig mt
tott. futott, talán meg sem állt lyen szév és felemel6 volt 
Kelebiáig . . . idáig . • .  " l!:s mennek szótlanul, 

Vagy a mesében másképpen I kiábrándultan hazafelé . •  , 
van? Talán úgy, hogy a duna- Vajon kik hútöttélk le a szo-

keszl bejárati jelző két karját biak lelkesedését? 

....... , 

A helyi vonatok nagy1·észéhen nem 
közlekedtetnek 1. osztályú kocsikat 

A YUÚt az elmúlt években 
a músza:k:i fejleszté.• során nem 
tudott beszerezni 1. 05ztályú 
ltocaikat. Ennek következtében 
iEvek óta Visszatérő panasz, 
hocY nemcsak a rövidebb, de 
Da::Yobb távolságban közleke
d6 vonatoknál sem tudja a jo
h 11,ényeket; kielégíteni. 

Flc:Yelembe véve azt, hogy 
b 1. osztályú kocsik beszer
liclaében az elkövetkező évek
ben aem várható lényeges ja
� ezért ;ú.niw hó 1-t6I 50 
i-46 km tcfvolaác,okon belill -
a mér eddigieken kívil1, továb
bi olyan vonatokat közlekt!d
tet. amelyek kizárólag Z. osz
f4!1/Ú koolkb6l állanak. 

A kizáróla• 2. osztályú ko
altkal közleltedó vonatokat a 
� a voaatszám 

alatt feltüntett 2. szám jelzi. 
A.mennyiben az ugyanazon vo
nalon közlekedó vonatok egyi
kében sem lesz 1. osztályú ko
csi. úgy ezt a menetrendi me
zőben, a vonal megneve:zése 
alatt: .,Valamenn11i vonat 2. 
osztálvú kocsikkal közlekedik" 
figyelmeztető szöveg tünteti 
fel. Az állomások a kizárólag 
2. osztályú kocsikkal közleke
dő vonatokat az onnan Induló 
és oda érkező vonatok Köz
lekedési jeg)IZékében fe!túnően 
megjelölik. továbbá killön hir
detménnyel megfelelően tá
jékoztatják az utazóközönsé
get. Az fJzy felszabaduló 1. 

osztályú kocsikat a nagy tá
volságú vonatokban hiányzó 

koaik PÓtlására haamálják fel. 

Wd a Kapos folyó felett. Mlndl<eltfin vonalforralom bonyolódik le, 
(Mez6 László fclv.) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

AUGUSZTU S 19-20 : 

I l l. ORSZÁGOS BIZALMI TANÁCSKOZÁS 
A SZOT Titkárságának határozata alapján a III. orszá

l(OII bizalmi tanácskozást augus;i;tus 19-20-án tartják. 
A tanácskozás napirendje: A szaksrervezeti bizalmiak fel

adata a XIX. ko�zus határozatának véiz,rehajtásában, 
ElöacJ6: Gáspá,r Sándor ewtán, a SZOT fótitkánlt 

A Szakszervezeti Világszövetség felhívása 
az európai országok szakszervezeteinek 

és dolgozóinak konferenciájára„ 
az atomháború veszélye ellen 

és a béke érdekében 
Az atomháború veszél11ének növekv6 aúli,ossáQ4 bmereté

ben, az össze, európat országok dolgozói és szakszervezetet 
kivételesen széleskörű mozgalmat inditanak ennek a. kikU..zö
bölésére, éa a fe/}1/Verkezési hajsza. megszüntetésére, amelv 
er6sen Tontja a dolgozó tömegek életszínvonalát. 

A Szakszervezeti Világszövet.,ég, a CISL, a. CISC kebelébe 
tartozó, vag11 autonóm európai szakszervezetek éa do!gozólc 
eg11re nag11obb mértékben síkraszállnak a közös konkrét célolc 
é1'dekében. Eg11re nag11obb számban követelik, hoQ11 a n11ttgatl 
hatalmak hag11ják abba atomkisérletetket, ahowan azt • 
Szovjetunió tette. Ellenzik az atombombával terhelt repíll6(1é� 
pek repüléseit; a rakétakilöv6-állomások létesítését éa & már 
meglév6 il11e11 állomá&ok megszüntetését követelik. MíndiTIA 
kább ál!ástfoglalnak az atommentes övezet létesítése mellett. 
Azt kívánják, hog11 a nemzetközi nézeteltéréseket csúcsé1-te◄ 

kezletekkel rendezzék éa a kereskedelmet az országok között 
fejlesszék. 

A bonnt parlamentnek az a határozata, hoQ11 a Bundenoehrt, 
a német hadsereget termonukleáris fegi,ve1'ekkel lássák el, 
súlyosbítja azt a veszélyt, amel11 az európai btztonságot éa a 
világbékét fenyegeti. 

A német milttaristák és revansisták felszerelése tömel1'4 
pusztitó fegyverekkel - amel11 ellen tiltakozik a. német mun
kásosztál11 és a nép - jogos n11tL17talanságot és n�t.!ekvó ellen• 
állást kelt Európa dolgozói és szak.Szervezetei kőreben. Nem· 
felejtették el, hog11 a német militaris�ák _és monopo!t&tá_k

 
támogatásával zúdította a világra a hitlenzmus a másod1Jc 
világháború borzalmait. 

A rakétaktlövő-állomások létesUése éa tervezése Francla,o 
ország NaQ11-Brltannia és Olaszország te1'ületén fokozott mé,... 
tékbe� növelt a termonukleáris háború veszél11ét. Ez a aúll!O• 
hel11zet naQ11mértékben szükségessé teszi azt, hogu eg11eaül
iünk és cselekedjünk az atomveszély kiküszöbölésére. 

Európai dolgozók és szakszervezetek! 
Az Európában atomháborút előkészít6 kaumdoa politika 

veszélyeivel szemben különleges felelősség terhel bennete��· 
Részetekről a még eQ11ségesebb és sziláTdabb ellenállás nélkü• 
lözhetetlenül szük.Ségea. Jelent6s és döntő erőt képviselbeJc 
ahhoz hog11 a háborús tén11ezőkkel szembeszálljatok. Eg11sége◄ 

tek é; fellépéstek nemzeti és nemzetközi síkon eQ11aránt, még 
hatékonyabbá teszi ezt az er6t. 

A közös fellépés süTgős és szUkséges az atomháború veszé◄ 

l11einek kiküszllbölésére és N11ttgat•N�metország atomfeglf!'er• 
kezésének meggátlásáTa! 

Tekintve a helvzet súli,osságát és akaratotok e11111égét. 
abban az értelemben, hog11 n6tteket nemzeti és nemzetközi 
sikon eg11esitsétek, 

a Szakszervezeti Világszövetség megtette a kezdeményez6 
lépést: 1958, június 20-21-re Ber'llnbe összehívja az európaJ 
országok szakszervezeteinek és dolgozóinak konferenclájái 

az atomháború veszélye ellen és a béke érdekében. 

A Szakszervezeti Vt!ágszövetség világMzetre és hovatartoz48ra 
való tekintet nélkül, testvérien felhiv benneteket, hagi, működ� 
;etek eQ1/Ütt a konferencia elókészitésében és kép1'ise!te,aételc 
magatokat a konferencián. 

Készítsétek el6 mindenütt az ewség jeQJlében küldötteitelc 
részvételét, ezen a fontos munkástalálkozón, am.el11 klfe;/ezérre 
fogja. juttatni a dolgozók hatáTozott ellenállását a háborút 
el6készit6 politika ellen, Es meg fogfa vizsgiílni, meli,ek azolc 
az eszközök, amel11ek legjobbak a harc kfszélesítéaére és hat4-
konyabbá tételére, a következő célok érdekében: 

- az atomkisé1'1etek általános beszüntetése: 
- a rakétakilöv6-áll,omások létesítése éa a m.eglev6k fel• 

számolása; 
- az atombombázó repfll6gépek 1'epiiléseínek measzünte• 

tése; 
- atommentes l}vezet létesítése: 
- a német Bundeswehr atomfe1111ver'kezésének kiktl&zöblS-

lése: 
- ltz atomfeQVVerek betiltcfsa és a lefe'7111'erzés: 
-- csúcsértekezletek megtartása.. 
Az európai dolgozók és szakszervezetek, amikor er6feszf

tbeket tesmek ebben a harcban, lehetővé teszik a világbéke 
er6inek Q116zelmét, a nemzetközi megbékélést, valamint a. 
kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztését az llssua 
népek között. Eg11ben elómozdttják gazdasági és azocíális köv� 
teléseikért folutatott harcuk sikerét. 

EuTópai országok dolgozói és azakszervezetei1 
- Biztosítsátok együttesen az európai orazágok 1za.kau,,.. 

vezeteinek és dolgozóinak konferenciája sikerét! 
- EQ11üttesen meg tudjuk gátolni és meg kell gdto!nanl\: 

a fewverkezést versen11 6rületét1 
- EQ11üttesen békepolitlkát tudunk biztosítani é, ken 

blztosít,a.nunk és elérhetjük azt, hogu a hatalmas háború, 
kiadásokat a jólét emelésére és a társadalmi haladásra for
dítsák! 

Gyermekeink nevelőit, tanítóit köszöntjük 
Mintha szimbólum lenne: a 

mindn11ájunknak kedves Uller
meknapot a pedagógusok nap
ja, gj/e1'mekelnk nevelóinek, 
tanítóinak ünnepe követi. 

Június első vasárnapján im
már hetedszer hajtja meg az 

elismerés zászlaját népünk, 
pártunk és kormán11unk, a 
mag11a1' tanítók, tanárok, neve. 
Zók, óvónők áldozatkész mun
kája, sikeres tevéken11sége 
előtt. Hetedszer nvújtjuk át a 
hála és szeretet virágait azok
nak, akik féltő gonddal. a jó 
kertész szeretetével vig11ázzák 
a felnövő mag11ar ifjúságot. 

Ezért legközvetlenebb baTá
taink a pedagógusok, ezért 
n11újtjuk feléjük kezünket, 
ezért köszöntjük őket szerte a 
hazában. 

A vasúton is sok pedagógus 
működik, neveli a vasutas dol
gozók gyermekeit, az új vaa
utas ifjúságot odaadó, fárad
ságot nem ismerd munkával. A 
vasutas szülők is nag11rabecsU
léssel párosult megelégedéssel 
köszöntik a vasutas pedagógu
aokat, és sok sikert kívánnak 
további téni,kedésükhöz. 

Az ünnep fén11e mögött lát
nunk kell azt is, hOQJI a neve
lőlc szemé!11ét éa munkáját 
csak a azociallzmu,,t épltó tár-

sadalom emelte ílven maga.sfil, 
értékelte erkölcs!leg és anva
gílag. Az elmúlt rendszer ;ól 
ismerte, de el nem ismerte a 
,,nemzet napszámosait" Ho• 
g11an is tehette volna, hi3ze,i a 
kapitalizmus önző, kizsákmá
n11oló eljárásának e/11/Ík kífe• 
jezési formája éppen az tsko
Za volt, benne a kisemmizett, 
jóformán semmibe sem "eU 
pedagógusokkal. Ma a. azocla
lista társadalom felnéz a neve. 
!ökre, az ifjúság tanítóira, , ve
lük eg11ütt az 6 aegitségükkel 
neveli a szocializmus felé ha• 
ladó haza ;övendó épltóit. 

Az ellenforradalom tra.oUca 
esemén11ei felfedték nevel6-
munkánk súl11os fOQ11atéko11ti• 
gait is. Makarenko szerint, mi. 
kor ifjúságot nevelünk, volta.. 
képpen hazánk jövendó törté
netét fr;uk. Bizonv sokszor 
megfeledkeztünk err6l, , arról 
is, hog11 ifjúsáQUnk, 1 klllattfllc 
vasutas fiataljaink nei,e!é,éirC 
felelősek va1111un1c azfllillc i• 
nevel6k ewaránt. 

Az ünnep alkalmáb6J 1w◄ 
szöntjük pedaQÓQUlainkat. K'
vá n juk, hogu a hetedik maot,e1r 
pedagógmnap újabb likere/c 
kiindulópontja lecn,e,a • uo
cia.lista. if;ú,ág JdalakftúU,c 
/01'/ó Mfflft küclei.ai:bn, 
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Mi van ��HIREK 
Olyan so'kat besz.élilnk mos· 

r 
Rákospalota-Ujpest. A rend- , legalábbis erre vall. Itt külöt�ban a tisztasiú(ról. Kíván- kfvül nagy utasforgalom elle- nösen szembeötlött. hogy tnin• 

�ak voltunk. milyen_ fo�anat� n_ére nincs különösebb bai a denütt rendszeresíteni kellene Ja -�an enn!'k a vasuton. Jo 
I 
tisztasággal. a falra szerelt. hamutartókat. néhány . varótermet. söntést I Rákosrendező. Megszakítja a Különösen az olajozott padlón megnéztünk. s ha akkor szán- vonalon meazokott képet, Pa· hagy nyomot a hamu. Jobb 

�ékosan el Is mulasztottuk pírok. clgarettavégek árulkod· híján hová dobia az utas a eszrevételeinket . közölni az il- nak, hogy nincs mmden a leg- csikket? - az ellenkezö saletékesekkeJ. ezuton megtesz- na"vobb rendben rokba. A kicsike söntés tiszta. 
�� 

�- . 

a hivatalos lapban 
,.,!k&��= 

1
tYz��J�

llb
% ':. 

dolgozók figyelmébe ajá11ljuk az 
alábbi rendeleteket: 

2z. szAmb61 : 129 431/1931. 1/3. e. 
Vidéki nőgyógyász eUen6rzlS orvosi 
állások megszüntetése. 

23. szó.mb61: 112 782/1951. I/4. e. 
Felvétel a vasutas technikumok 
dolgozó (est.!) és levelező t.agott
taira. az 1938/1959. tsk.olai évre. 

-

A szpvjet vasutasok a. la.kás
hián11 leküzdésére az álla.mtól 
mintegy két és félmillió néf1'11· 
zetméter lakóterület beépíté
sére kaptak enaedél11t. Az épí
tők most arra törekednek, hogy 
az építkezés iramát megg11or
sítsák. 

Az a.naol Ballo:ter é• Aber
deen között akkumu!átor-me11-
/lajtáaú sinav.tót állítottak for
galomba. A hetven kilométer 
távolságra levél két állomás 
között két kocsiból áll-6 sze!'el
vén11t vontat 6ránkint 100 ki
lométeres sebesséaael. 

Elöljáróban annyit. hoitv a 
Bud��s�•Kelenföl�. Ne':° 

takarftószemél tn k 1 ,,_ v:ilam1 epuletes l_átvany a va-
.. .. vze e e- roterem. de az elocsarnok sem. t.öbbszor nem . !rható _rová,ára Sok a hulladék. kevés a tiszaz es_�tleges. hlanyossag. Sok- tasáiu·a füzyelmeztetö szó. kal több baJ van az utasokkal De vajon mel.vik á!lomison �arborá�d. Nem szép __ __ lát-

használják a hangos-bemondót vany � fr1ss�n mosott kovo'1; a 
a tisztaságra való felszólításra, hulladek .. Mmtha bo�tas
vagy a kapusok hányszor fi• h?l dobták volna a S7,emetko
gyelmeztetik az utasokat. hogy sar mellé. 
használják a - sok helyen R6tszllason, Keszőhldegkút
nagyon ritkán telepített - sze- Gyönkön nem találtunk kifo• 
méttartókat? gásolnivalót. 

Tudjuk, hogy a helyzet szin- Dombóvár. Most festik az te óráról órára változik. Mi egyik várótermet. Ráillik. Az éPPetl f_g_y láttuk: előcsarnok piszkos, elhanya-
Budapest-Ferencváros. A vá• golt. Különösen sok a hulladék 

róterem frissen felmosva. Hul- a gyermekváróteremben. Ezt 
ladéknak nyoma sincs. Más a már nem álltuk mesr szó nél
helyzct az Uta;e!látóban. A kül. Mentegetőzés: az utasok! 
vakolat mállik. E.ltYik-másik (Megszemél11esítés nélkül el
darabja eléíszeretettel célozza bírnak mindent!) 
meg a söröspoharat. A re�gel 

· tlszt.ába tett padlón papírdara
bok, eltaPOSOtt ételmaradék. 

Budapest-Nyugati Engedjélc 
meg, hoav csak a padlót néz
zük!) A söntés kivételével tisz-

Kunszentmiklós-Tass. Két 
váróterem. Látszik, hogy szok
ták takarítani. A nagyobbik
ban a sarokba söpört szemét 

Az utasokat a Jó idö kicsa
logatta a peronra. Atterelödött 
hát a szemetelés helve is. Szin
te hívogatóan áll a szeméttar
tó, de azért mellé céloznak. 

Kiskunhalas. A váróterem
ben falra szerelt hamutartók. 
Feltűnöen kevés hulladék. an
nak ellenére, hogy szinte ba
romfiudvarban érzi magát az 
ember. annyi a csirke. a kacsa. 
Az ízléses mintákkal díszített 
előcsarnok, de különösen a 
gyermekváróterem tiszta. 

110 49,/1938. I/8. B. Id.egen kocsik 
lrezelésének meggyol"sitása. 

24. szimból: 110 910/1918. I/4. A. 
A vasúti szakképzettségek záros 
határidőn belül való megszerzése. 

Egy ízléstelen reklám 
Budapesten, a November 7 

téren a vm.am1rek1.ám mellett 
egy vasutas-figura is látható. 
Kélc zu.bbon11ban, vörös sap-

A söntésben a sütemények Teával. 1,arszalaggal és Kresz
letakarva. A vásárlóknak. na- tárcsával a kezében invitál a. 
gyon helyesen. papirszalvétá· Divatcsarnokba. Már csak az 
val együtt adiák. Megkérjük, hiá.nyzik. hoO'll l!O'l/ mozdonyon 
hogv máskor a húskészítmé· lovagol;onl 
nyek üvegszekrényének toló- Aki ezt a reklámötletet ki-
ajtaját is csukiák be. agyalta, nem sokat ért a vas-

* úthoz. Viszont tu.da.tlanságával 
. • . . nevetségessé teszi a vasu.taso-Cs�k ennyit ?kul�eppen. kat. Ez ellen a vasutas do!goLegk?��lebb rnasfele !_árunk. ,ók nevében tatakozom. RemelJuk, ho_gy egyre tobb di-

1 cséretet írhatunk. 11. L. 

* 

Talasz állomás vasutas dol
gozói mozi;ahnat indítottak, 
ho_g_y a vasutas településeket 
zöldövezettel. parkokkal, sport
pályákkal és játszóterekkel 
lássák el. Kérték az igazgató
ságot, hogy az állomások 
szomszédságában létesítsenek 
parkokat. 

* 

Pakisztán közlekedési mi
nisztériuma nagyösszegü meg
rendelést eszközölt külföldi 
cégeknél. A közeliövöben 112 
pullman-rendszerű kocsi alvá
zát és 1100 fedett teherkocsit 
szállítanak a megbízott cégek 
a pakisztáni vsutaknak. 

* 

A brit vasutak hétnapos, 
korlátlan utazásra szóló jegyet 
vezettek be. A jeJty ára nyolc 
font sterling. Egy másik jegy
tfpus, amely kb. 6400 km távol
sáe: megtételére jogosítja fel 
tulajdonást, kilenc font lesz. 

* 

Az indiai kormány örömmel 
értesült egy szovjet vasúti 
mérnök tervéröl, melyen egy 
kollektíva dolgozik., é� célja: 
vasúti összeköttetést létesíteni 
a Himala;a hegységen át 
Szov;etv.nió és lndia között. 

* 

a 

A kanadai vasutak meabfaá
sából két szakértő uta2ta be a 
közelmúltban az em·6pai 01'• 
szá.gokat, ho1111 a hel11szinen 
tanv.lmán11ozza a korszerű köz
lekedést. Céliuk elsősorban l!Z 
volt. ho!/11 oluan modern be
rendezésekre lel;enek, amel11et 
Kanadában is meahonosítha.t· 
nak. A kanadai vasutakat 
ug11anis elemi erővel kénusze
ríti a korszerii.sitésre a köz
úti, vízi és lém. szállítás ecnrre 
fokozódó versenue. 

taság a várótermekben. A fo
lyosón már kevésbé. Szana
szét heverő papírdaL·abok. ci
aarettavégek. 

A példa előttük van, csak cselekedni kell 
Budapest-Keleti. Fenti kép. 

mvétel az Utasellátó körül el· 
dobált hulladékok. 

Sztálinváros. A nagy előcsar
nok raizyop;óan tiszta. A váró
termek is. Az „Utas"-t a tisz
taságon kívül a figyelmes ki
szolJUilás is iellemzi. 

Pusztaszabolcs. A rendet 
egy-két cii;arettavé_g csúfítja. A 
szt1k söntés többször kívánja 
a seprűt. 

Szob. Még füstölgö cigaretta
vég a tiszta padlón. 

Zeberény, Nagymaros, Kis• 
maros, Nógrádverőce, Ha min· 
dig úgy van, mint ottjártunk• 
kor, akkor e kedves kiránduló
helyek váróteimei miatt sem 
kell szégyenkeznünk. 

Vác. Az előcsarnok, a váró
termek. az Utasellátó a nagy 
utasforgalom ellenére is tiszta. 
· Dunakessln most cseréli'.< 

kölapokra a váróterem padló· 
zatát, U&v látiuk. itt is vi
gyáznak a tisztaságra. 

Prínces Mihálu mozdonvve
zetö ott áll a Paks felé induló 
vonat gépén. Amikor hallja, 
hogy a sztálinvárosi „űj fútö
ház'' szakszervezeti bizottságá
nak elnökét keressük, leszáll a 
mozdonyról. 

Arról folyik a szó. miért van 
az. hogy az egy szolgálati fő
nöksé_g alá tartozó vasmű és az 
,,új fűtőház" szakszervezeti bi
zottságának munkája között 
lényeges eltérés mutatkozik. 
Az új fűtöháznál a szervezett
ség csupán 70 százalék körüli. 
A bizalmihálózat nincs ki
építve. 

- Sok nehézséggel küzdünk, 
mert a dolgozók zöme vidékről 
jár be. A pár hét elötti tag
gyűlésen kie_gészítettük a ve
zetöséget. Három bizalmit le
váltottunk, az áthelvezettek 
helyett is újakat választottunk. 
Remélem .ho_g_v ezekután javul 
a munkánk - mondia Princes 
elvtárs. 

Mi hozw.tess:zük: eredmény 

AZ INST�UKTORI 
MUNKÁRÓL 

Már szóltunk arról, hogy 
helyes és elsőrendűen fontos 
a segftséga!iás, de ez nem je
lentheti azt, hogy az instruk
tor maga végezze el az inst
ruált szervek, funkcionáriusok 
helyett a munkát. Ez legalább 
olyan helytelen módszer, 
mintha segítségadás helyett a 
felsöbb szervek instrukcióját 
távirati stílusban közölve to
vább áll egy házzal. 

A tanácsadáson, segítség
nyújtáson túl elsőrendű teen
dö a határozatok végrehajtá
sára való mozgósít.ás, a végre
hajtás ellenőrzése, amely 
mind a vezetést segíti. Vezet
ni nem az;t jelenti, hogy csak 
határozatokat, utasításokat 
hozzunk. Hanem azt is, hogy 
ellenörizzük a határozatok 
végrehajtását, meggyözödünk 
azok helyességéről, vagy hely
telen voltáról. 

Szív, lélek. következetes
sér, türelem kell az lnst• 
ruáló munkához, hiszen 
minden esetben emberek-

ről, sorsokról van ,zó. 
A dolgozók véleménrén'.lk. 
problémáinak meghallgatása, 
azokra a válaszadás - lehetö
leg helyszínen - annak meg
magyarázása, hogy miért le
hetséges, vagy miért nem az 
adott probléma megoldása. 
növeli az instruktor és a 
szakszervezet tekintélyét. De 
növeli a dolgozók önbizalmát 
is hiszen kérdésükre választ 
�pnak, nem lesz pusztába 
veszö kiáltás . á szavuk. Ez az 
őszinteségre nevelést is segíti, 
ami feltétlenül fontos a reális 
kép alkotásához. 

Meg kell szüntetni. hogv az 
instruktorok p66tások és je
gyezgetó emberek legyen_ek. A 
nevelés legfontosabb modsze
re a meo.,győzés. Ez természe-

tesen nem egyszer vitával jár. 
A meggyőz.és érvek nélkül le
hetetlen. Ez.ért sem lehet kö
zömbös, hogy az instruktor 
mennyire képzett, hogyan 
tudja érvelését kézzelfogható 
tényekkel alátámasztani. A 
jövendő munkához nagy segít
ség a SZOT XIX. kongresz
szusa anyagának ismerete. 
Éppen ezért az instruktornak 
ismernie kell a .határozat vég
rehajtásának legkülönfélébb 
módszereit. 

Azt az instruktort, akitöl 
mindenkor v:ílaszt kapnak 
problémáikra a dolgozók, szí
vesen látják. felkeresik, s 
minden szépítés nélkül szá
mot adnak munkahelyük ered
ményeiröl, hiányosságairól. A 
reális kép alkotásához feltét
lenül fontos a tömegkapcso
lat. Az, hogy az instruktort le
hétöleg minden dolgozó lsmer
je. Töltse tehát ideje jó részét 
a dolgozók között, de a mun
l�ahelyen se kisérgettesse ma
gát szakszervezeti. vagy szak
,·onali vezetökkel. 

A felelőtlen ígérgetésnek 
még a látszatát is kerülje. 

Bátran mondja meg, ha adott 
pillanatban nem tud választ 
adni egy kérdésre. Azt azon
ban nem teheti meg, hogy mi
előbb vissza ne térjen a prob
lémára. 

Már szóltunk arról. hog-y az 
instruktori munkával elsősor
ban a vezetőszervek tájéko
zottságát növeljük. a vezet.és 
munkáját könnyítjük. S mint 
ilyen munkát, a vezetöszer
veknek is fokozottabb mér, 
tékben keH támogatniuk. El
sőrendűen fontos to,•ább javí
tani az instruktorok tájéko
zottságát. Minden fontosabb 
problémáról tudomást kell 
szerezniük azoknak az elvtár
saknak, akik a dolgozók kö-

csak akkor várható. ha minél Mércse elvtárs - és bizony 
több társadalmi aktivát kap- eljött ianuár ele.ie is, mire 
csol be a munkába. annál is kézzelfoghatóan jelentkeztek 
inkább, mert ideiéböl sokat el- · az eredmények. 
vesz az is, ho_gy Sárszentmik- Korábban fél év is eltelt, 
lósról jár munkahelyére. Se- hogy tanácskoztunk a tagság
gítő munkatársak nélkül nem gaj,.. Most havonta egyszer fel· 
lesz képes megbirkózni a fel- tétlenül találkozunk. Az albi· 
adatokkal. zottságok rendszeresen beszá-

A fűtőház másik szakszerve- molnak a munkáról. Rö_gzftjük 
zeti bizottságának elnöke Mér- az eredményeket, meazabjuk 
cse Sándor elvtárs. Örömmel a feladatokat. 
és látható ügyszeretettel be
szél munkájáról. A vasműben 
a szervezettség 90 százalék fe
lett van. A múlt év szeptem
berében még a vezetöség sem 

volt teljes. Nem volt társada
lombiztosítási tanács és bizal· 
mihálózat. A szakszervezeti 
„ügyködés'� ab'ból állt; hogy a 
gazdasági fele'r6s az i.tod;í.ban 
árulta a bélyegeket. Ebben az 
időben a szervezettség mé_g a 
70 százalékot sem érte el. 

Nekigyürköztünk. Ki
egészítettük a bizottságokat. 
Sokat dolgoztunk - mondja 

zött a felsőbb szerveket kép
viselik. Ennek elengedhetet,len 
feltétele az osztályok, a re
szortok közötti szorosabb kap
csolat, egymás tájékoztatása, 
a munka összehangolása. 

A vezetőszervek minden 
esetben adjanak választ az 
instruktorok által felvetett 
problémákra, mégpedig egy
értelműen, s ellenőrízz.ék, 
hogy a dolgozókhoz eljutnak-e 
a válaszok. 

Rövidesen a másik szakszer· 
vezeti bizottság munkájára te
relődik a szó. 

Szívesen segítek Princes 
elvt.ársnak - mondja. - He• 
lyesebben segítenék, de akár
hányszQr keresem. sohsem ta
lálom. Én, nem abban látom 
a hibát, hogy- az új fűtöháznál 
sok a .vidéki dolgozó, mert 
nálunk aránylagosan több 
ilyen van. Inkább a vezetés 
stilusában keresem. A másik 
az aktívahálózat hiánya. Prin
ces elvtárs panaszkodott ne
kem. hogy a fűtőház párt
szervezetétöl. személyesen 
Pongrácz Imre elvtárstól nem 
kap megfelelö támogatást. Nem 
vitás, hogy a pártszervezet se
gítsége nagyon fontos a szak
szervezeti munkában. Nem azt 
kell mondani. h� ,,levál
talak", ha hiánvosságo� észlel 
valaki, hanem segíteni kell. 

* 

Egy szol,tá1ati főnök. két 
szakszervezeti alapszervezet. 
Jónak mondható eredmények 
az egyiknél, lassú, tapogatózó 
munka, kevés eredménnyel a 
másilmál. Ebben lehetne rövi
den összefoglalni a sztálinvá
rosi fűtöház szakszervezeti 
munkáját. 

Véleményünk szerint jobb 
együttműködéssel, tapasztalat
cserével - esetleg a két szak• 
szervezeti bizottsáe: összevoná
sával - legalábbis egy színvo
nalra lehetne emelni a szak
szervezeti munkát. 

Aprillsban ünnepelték a sviJcl hauensteni vasűt megny!U.sának 100. 
évfordulóját, Az évtordu16ra ismét üzembe helyezték a 100 éves Geno
va. gőzmozdonyt is, amely korabeU sineken vontatta az ünneplő kö-

zönséggel megtelt azerelvényt, 

A szakszervezetek a neve
lés, a kommunizmus iskolái, 
tehát a kádernevelés iskolái 
is. Az instruktor kísérje figye
lemmel azt is, hogy munka
területén kik azok, akik poli
tikailag és szakmailag egy
aránt a legnagyobb fejlödést 
tanúsítják. a párthoz, a mun
kásosztályhoz való hűségük 
érdemessé teszi a1Ta, hogy 
nagyobb feladattal, feleléis,ség
teljesebb munkával bfzzák -------- * --------

meg öket. 
Tévedés lenne azt hinni, 

hogy az instruktorok számu
kat tekintve képesek az egész 

A beteglátogatási albizottság munkájáról 
országban folyó szakszervezeti A Szombathel11i Járműja.vító 

I 
a beteglátogatási albizottság- 1 Egy másik aktívánk elmon

munkáról teljes, részletes és ÜV-nél 1958 elsö negyedében a nak kö1ös feladatot is szab- dotta: 0!11an családot látogat• 
mindenre kiterjedö képet al- betegszázalék 3,3 százalék volt, tunk. A látogatók felmérik a tam meg, ahol a férj és a fele
kolni. mindenütt ott lenni, melynek alakulásában szerepe I betegek szociális helyzetét, s ség is beteg volt. Má.r elóre ér
ahol éppen szükség van rájuk. van a szakszervezeti aktívák- ha szükséges, segély kiutalását tesii.ltem rossz an11agi hel11ze. 
Ez lehetetlen. viszont az sem nak is. Az 1957. évi influenza- javasolják, Minden betegláto- ffikröl és vittem magammal a 
volna helyes, ha a függetlení- járvány idején nagyon felemel. gató írásban közli észrevéte• segél11ezési albizottság által 
tett instruktorok számát to- kedett vállalatunk beteglétszá- leit az albizottság vezetőjével. megszavazott összeget. A pénzt 
,·ább növelnénk. Munkájuk- ma. A vezetőség a szakszerve- A várost felosztottuk körze. meghatódva, örömmel vették 
ban nagy segítségre és támo- zet javaslatára bérelt egy au- tekre, minden körzetnek meg. át. Mint mondották, ii11en se• 
gatóra találhatnak, és kell tót, s valamennyi betegünket van a beteglátogató aktívája. gítségre nem is számítottak. 
hogv találjanak a társadalmi meglátogattuk. Az eredmény: Ezenkívül tninden faluban ál- Beteglátogató aktíváink a se
instruktori hálózat kiépíté<lé- a beteglátogatók 19 beteget landóan egy aktíva látogatja a gítségen túl - ahol erre szük• 
vel. amely szakszervezeti éle- r.em találtak otthon, illetve betegeket. Ennek az az elönye, ság van - könyörtelenül lesúi• 
tünkben már megindult, de munkl! közben értek. hogy jobban megismerik a csa- tanak a táppénzcsalókra. Ha• 
korántsem olyan mértékben, Ezel<et a vitás ügyek bizott- ládokat, azok szociális helyze- vonta még most is 2-3 személy 
mint ez lehetséges lenne. Le- sága felelősségre vonta. Több tét. akad, akinek ügye a vitás 
gven ennek a hálózatnak bő- dolgozót táppénzmegvonásra Aktíváink nagy része gya- ügyek bizottsága elé kerül. De 
vítése fontos tennivalója a ítélt, még többet írásban me3- korlatban is megvalósítja az reméljük, hogy ilyen esetek 
szakszervezeti vezetőszervek- dorgált. A határozatokat han- elvtársi segétségnyújtást. E.n-· rövidesen megszűnnek. nek minden szinten. gosben:iondón keresztül y�la- nek bizonyítéka például, hogy Az aktívák közül fáradhatat. Csak néhány gondolatot ve- mennyi dolgozó tudomasara az egyik beteg arra a kérdésre, lan munkát végez Pajor G11v.la tettünk papírra az instruktori hoztuk: Az esetbÖI Ie.vont_uk a hogy van.e valamire szüksége, elvtárs, aki nemcsak irányítómunkával kapcsolatban azzal tanulsagot és �akorlat

_
ta lett, azt válaszolta, hogy nincs. De ja és szervezője. hanem aktív a céllal . ho�v a vezetőszervek, hogy a helybeli betegeket 2• 8 megjegyezte: Köszönöm a szí· munkatársa a beteglátogatás! dols:o,:ók és elsősorbBn az Vidékieket 3 napon belül meg- vességedet, annál is inkább, albizottságnak. instruk•0,·�•· •·�---, ..,..ét fe)hfy- j lálogatjuk. mert a.z édesapám már eg11 éve 

1 juk a ,,, . · �"«<ié nem \ A társadalombiztosítási ta. beteg és reá még nem gondolt KOVACS LAJOS 
hangsútyo,hi,t,, r, ntosságára. nácson belül a segélyezési és se11ki_c1 vállala.tát6L SZB-elnök 
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Hányan vesznek részt az idén szakszervezeti üdülésben? KIS ÁLLOMÁS - NAGY FORGALOM 
Amikor e sorok eljutnak az  I a szántódi g11ermel;üdülóbcn: 

olvasóhoz, valamennyi szak- 280; 
azervezeti üdülőt blrtokuicba ' SZOT g11ermeküdü!ésben: 

hatvani pályafenntartási fő· 
nökség a Hévízre beutalt Ju
hász Kálmánét, a Landler
szertár a Balatonboglárra be
utalt Tassó lrénét, a mezőhe· 

- Eredmények, gondck R61cospalota-Újpesten -

veszik már a vasutas dolgozók, 150; 
hogy jól megérdemelt pihenó· 

Rákospalota-Ujpest állomás j vezetését. A dolgozókkal ok- szétsorozta él5 ezzel mentesí-
egy időben az árudézsmálások- tatáson, szolgálatátadásná1, tettük Rákosrendezőt. 

jüket, kellemes környezetben. lJ�rOT szórakozva eltölthessé,c .• 
tskolás-üdmcfoben: ru,esi fütőház szb-je lkládi 

Lajosét. A Terézvárosi Pft-től 

ró! voU „híres". Az ellenforra- termelési tanácskozt.son meg
dalom után a párt, a szakszer- beszéltük a teendőket. A moz
vezet és a szakmai vezetők donyvezetőket egyénileg győz

Megold,sra dró probl-" 

Az üdülési Idény elején nem 
érdektelen beszámolni arról, 
hegy az idén hány dolgozó, il
letve családtag részére tud a 
szakszervezet üdülési lehető
séget biztosítani. 

A SZOT bozzájá1 ulása alap
ján i< számok így fes•wek: 

felnőtt kedvezm.!n11cs üdü· 
lés: 10 312; 

vasutas iskolás-1ld1llésben: kitöltetlen beutalójeggyel ér• 
1 020; 

intézéti üdülésben: 472. 
óvodás: 400; 

külföldi hajóüdülésben: 145; 
önköltséges külföldi csere: 

75; 
összesen: 14 682 fll. 

kezett egy dolgozó Hévízre. A 
szegedi nyugdíjas csoport an· 
nak ellenére külde Prágai Já
nos nyugdíjast Boglárra, hogy 
föidényben nyugdíjas nem ve
heti igénybe a szakszervezeti 
üdülést. 

Ö6Szefogásával sikerült a meg- tük meJ;? a nem reális tolatási Kicsi és szűk állomásunk 
lazult munkafegyelmet megszi- idők beírásának helytelenségé- nagy forgalmat bonyolit le. 
Járdítani. Megszűntek az áru- ről. Ez nem volt könnyú. Még Különösen a személyforgal
rongálások, dézsmálások. A olyan hangok is hallatszottak m1;1nk óri�. S�emé!ypélztá
dolgozók kezdeményezésére egyik-másik mozdonyvezetőtő1, ramkban több mint 80 OOO da
megindult a munkaverseny. hogy „tudunk mi ötkilométe- rab jegyet adnak el havonta: 

szanatóriumi i.dülés · 500. A megadott szám személyen· 
11nva- és g11ermeki:áil!ci.: 1 ként kéthetes turnusokat je-

7� (84144). lent. 

Még ma Is megtörténik, hogy 
a szakszervezti bizottság el
nöke elmulasztja a tagsági 
könyvbe beírni az üdülést. A 
Kelenföldi állomásról Szán· 

Vác állomás párosversenyre res sebességgel is tolatni". Vé- emellett rengeteJ;? a gyár( 
hívott bennünket. Februárban gül mégis létrejött a jó kap- 1 munkás, akik heti, illetve haVl 
a budapesti lgazgatósáJ;? szol- csolat a mozdonyvezetők és a b��lettel utaznak. Követelő 
gáiati helyeinek egymásközt! tolatásvezetők között. . s:z;ukségesség 4 jobb tt!rtnlágl• 
vetélkedésében Vác került az Márciusban már 113,7 szaza- tas. 
élre, a rn1 állomásunk a tizen- lékot értünk el és így cser Régóta elintéz� váró ügy 
négy VII. csoportú állomás portunkban megszereztük a a váltók;�ze16k tulzott t41:helé
között 107,7 százalékkal az második helyet. A jól dolgo- sének konn)lttéu, különösen a 
utolJSó helyen végzett. Teljesít- zók az erkölcsi elismerés mel- �I_. sz. őrhe

1
lyen. Mun

ál
ká

tó
ju
k

k 
be
az I I k k I b , k tódra beutalt Merén11i Judit Ne szo g6 tassun o ot eset eges osszus6go ra és Klucstk a11örg11 esetében 

Már az üdülési idény elején 
felhivjuk a dolgozók és szak
szervezeti bizottságok figyel· 
mét néhány eddig talált hiá
nyosságra, amelyeknek elke
rülése bosszúságtól, felesleges 
levelezgetéstől mentesít. 

szervezeti bizottságok, ame- találkozhatunk többek között 
lyekre rá van nyomtatva, hogy ilyennel. 

· ·· 1 · . UJ - ruga mas - v -menyunk nem vo t rossz, meg- lett pénz:iutalomban Is része- építésével mé2 nehezebb lett. 

,,Ezzel a jegg11el kétág11as szo- Abban a reményben közöl
bát nem biztosítunk", számol- jük ezt a néhány példát, hogy 
niok kell azzal, hogy nem tud· a jövőben a hasonló, nem nagy 
Ják őket feleségükkel egy szo- munkával járó hiányosságok 

is bántott bennünket. hogy se- sültek. A párosversenyben A soromp6örhell/ hammgjelzt5-
reghajtók vagyunk. megelőztük Vác állomást. berendezéssel való ellátá.,(J ré• 

Tenni kell walamit 

bában elszállásolni. megszűnnek és sem a beutal- Célul tűztük ki az egy ko-
Több szakszervezeti bizott- 1 taknak, sem az üdülőgondno· 

1 
csira eső mozgatás

.
! idő csök

ság az üdülőjegyeket nem lát- koknak nem okoznak bosszús- kentését, a tartalékmozdonyok 
ta el bélyegzőjével. Például a ságot. tolatási klmutatásamak reális 

Büszkék vagyunk arra, hogy gi ígéret. Rákosrendező felől a 
munkánkkal hozzájárultunk, ,.1?"-locálvágányró! 32: V. sz. 
hogy Rákosrendező állomás a vagányon át Dunakeszi felé a 

. . . vonatok áthaladása nem lehet-Mmisztertanacs es a SZOT séges. Az áthaladó jelző be
,·ándorzászlaját elnyerte. A ke- iktatását i& régen megiglrték. 
lebiai vonatokat állomásunk A váltókezelői őrhelyen � a 

sorompóőrhelyen a WC�ben 

Az elnökség hozzájárult ah
hoz, hogy nem dolgozó feleség 
méltányossági alapon a fő· 
idényben is részt vehessen fér
jével szakszervezeti üdülés
ben. Ehhez azonban az szük
séges, hogy a szakszervezeti 
bizottság a központ· üdülési 
csoportjától engedélyt kérjen, 
s ezt, valamint az üdülési díj 

Nagyobb gondot a dolgozók műveltségének emelésére 
nincs vízvezeték. Vidéki dol
gozóink egy szálláshelyiaégnek 
nem nevezhető kis 1SZObában 
vannak Ö6Szezsúfolva. 

' (364.- Ft) befizetéséről szóló 
igazolást csatolja az üdülő· 
jegyhez. Az első turnusban 
nagyon sok dolgozónál hiány
zott az igazolás. Például a Bog
lárra beutalt Végh G11örg11né 
e11etében a debreceni fűtőház, 
Tóth Sándorné esetében pedig 
Nyíregyháza állomlis szakszer
,·ezetl bizottsága mulasztotta 
ei az ilyen igazolás beszerzé· 
Sét. 

A következö turnusokban 
kellő igazolás nélkiil érke
ző, nem dolgozó feleséget 
as tldülő gondnokok kény
telenek lesmek vlsszakiil· 

deru. 
űdülőínkben csak annyi két,. 

agyaa; szoba van, amennyi a 
férj és feleség részére kiadott 
jeayell; · a Felhívjuk ! 
(lo 

A szakszervezeti bizottsá
gok kultúrnevelési felelősei 
értekezleteken adtak számot 
a XIX. kongresszus határo
zatának eddigi végrehajtásá
ról. A tanácskozásokon több 
mint 300 aktíva vett részt. 
Megállapítható, hogy számos 
SZB és kultúrotthon vezetősé
ge helyesen látott munkához. 

Ezt bizonyítja az is, hogy 
az év első negyedében 

1485 ismeretterjesztő elő
adáson 6<l OOO dola"ozó ntt 

részt. 
Komlón a nők részére egész
ségügyi előadást tartottak. A 
kiskunhalasi góckön11vtár az 
már a pályaöröket is ellátja 
könyvekkel. Kaposvárott gyer
mekek részére távirász szak
kört szerveztek. 

A dolgozók nagy érdeklő
. ttörténeti 

fjú
zenté'ztek a 

érdeklő irodalmi és 

Takarékosan bánjunk a vasút vagyonával 
Berente állomáson de 

máshol is - nemegyszer nagy 
mennyiségú szén hever a vágá. 
nyak között. A túlságosan ki
szerelt mozdonyok, a tartalé
kok tolatás közben pergetik a 
szenet. Ezt az állapotot csak 
többszöri felszólításra szüntet
ték meg. 

Véleményem szerint vagy 
kevesebb szén kiadásával, vagy 
a ,szerkocsi oldalának emelésé. 
vel kellene segíteni. 

* 

go�ók gyakran panaszkodnak 
alkatrészhiányra. Ellenőrzé
sünk alkalmával azt tapasztal
tuk, hogy sok csavarkapocs, 
lökhárító, féktömlő, vonóhorog, 
különböző csövek, lemezek és 
sok egyéb használható alkat
rész hever a vágányok között. 
A Miskolc melletti repülőtér 
ócskavasában rengeteg olyan 
anyag van, amely nem talál
ható szertárainkban. 

A sátoraljaújhei11i allomá• 
son az anyagos a ruhákat nem 
az előírás szerint tárolta, sőt, 
jogtalanul osztott ki ruhákat. 
Következmény: 17 ezer forint 
értékú ruhával nem tud elszá

történelmi témákból. A fejlő
dést bizonyítják a múvelődési 
otthonok egyre változatosabb 
és színvonalasabb rendezvé
nyei. 

Sajnos másirányú tapaszta
latokkal is szolgáltak a ta
nácskozások. A felszólalók 
közül többen elmondották, 
hogy még nem minden SZB 
ismerte fel a kulturális ne
velőmunkának a jelentőségét. 

Egyes szakszervezeti bizott
ságok közömbösségét mutatta, 
hogy a pécsi igazgatóság te
rületéről több mint 20 szak
szervezeti kultúrfelellís távol
maradt a tanácskozásoktól. 

A részvevők elpanaszolták, 
hogy nem minden szolgálati 
helyen becsülik a szolgálati 
vezetők • a kltltúraktfvákat. 
��y€$ 1r:�g "az ()Íyan �·zolga
lati főnök, mint a Miskolci 
Jarmüjavító vezetője, 11 na1111-
kantzsai állomásfőnök, a mis-

kolct igazgatóság III. osztá
l11ának vezetllje, akik a tá· 
mogatáson kívül látogatják az 
otthonok, klubok rendezvé
nyeit is. 

Számos szolgálati helyen -
munkások és vezetők egy
aránt 

a kulturális az6 hallatára 
valami kuagtató, tréfás 
műsorra, népi táncra, ze-

nére gondolnak. 
Pedig a szó értelme jóval túl
nő ezeken. A szocialista épí
tés művelt embereket kíván. 
ltppen ezért minden eszközzel 
lehetőséget és alkalmat kell 
nyújtani a dolgozók múvelő
déséhez, neveléséhez. Keltsük 
fel érdekllídésüket a tanulás 
iránt, tudatosan formáljuk vi
lágnézetüket. Szórakozva is
merkedhessenek a világ tudo
mány� ; ;fe,llqliésével. hazánk 
terrné$zeti szépségeivel. a vi
lág földrajzával és gazdasá
gával, irodalmunkkal és tör
ténelmünkkel. Ennek biztosi-

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

]Vem lehetne kevesebb 
adminisztrációval? 

A 21. számú Hivatalos Lap 
rendeletet közöl „Bontásból 
származó ócska építóanvagok 
és ócska vastietonaljak érté
kesltése'' címmel 

A rendelet végrehajtása a 
gyakorlati életben így néz ki: 

A pécsi Igazgatóság II. osz
táiyán kb. 26-20 kérvény van, 
amelyben zömével betontör
meléket, építési törmeléket, 
kőtörmeléket, ócska fazon
vasablakot kérnek a dolgozók. 

A hivatkozott rendelett elő-

sl anyagok csekély árát - II. 
és anyagosztályunk a létszám
csökkentés után hogyan tud 
majd eleget tenni a rendelet
nek? 

Nem lehetne kevesebb ad
minisztrációval, kevesebb költ
séggel végrehajtani a rendele• 
tet? 

Várnai László 
. Pécs 

tása és elősegítése a szak· 
szervezeti bizottságok és a 
szolgálati vezetők, a vasúton 
dolgozó értelmiség együttes 
feladata és érdeke. 

Nemrégiben felmérték a 
dolgozók iskolai végzettségét. 
Sajnos még ezt a kezdeti lé
pést jelentő teendőt is elha
nyagolta pl. Hatvan és Ceg
léd állomás, a · Dunakeszi Jár
mújavító és mintegy más 20 
szolgálati hely szakszervezeti 
bizottsága. Nem beszélgettek 
a szolgálati vezetők beosztott
jaikkal, a szakszervezet ve
zetői választóikkal terveikről, 
a tanulás lehetőségéről és 
szükségességéről. Erre pedig 
nagy szükség van, ez is hoz
zátartozik a kongresszus ha
tározatának végrehajtásához. 

Kovács János 

Nem veszítjük el I kedvünket 
Bízunk, hogy problémáinkat 

a lehetőségekhez mérten meg
oldják. Ml pedig minden 
erőnkkel az élüzem cím elnye. 
réséért munkálkodunk. 

Békében akarunk dolgozni, 
éppen ezért mindent megte
szünk a béke biztosítása érde
kében. Az április 28-1 béke
gyűlésünkön 110 dolgozó által 
aláírt béke!ven követeltük a 
csúcstal.álkozó mie16bbi meg
tartását és elítéltük az atom
és hidrogénbombákat gyártók 
tetteit. A békéért vívott har
cunk nagy politikai demonst
rációja lesz a június 8-án meg
tartandó béke-junlálisunk, 
amelyen gazdait sport. és lrul
túrmúsor 16 lesz. 

Tóth Lúzl6 
MSZMP-titkár 

Parragh Tibor, a Syugatt. pályaudvar lámpatlsztft6Ja lelkll1meretuea ,·égzl a gondjaira blzott váU61Amplik tlsztántartálit. 
(Kovács G4iza telY.) A szénszerelésnél még sok 

helyen -div�, hogy a megsza
bottnál nagyobb lcalóriájú sze
net adnak ki egyeseknek, akik 
így - jogtalanul - magasabb 
szénprémiumhoz jutnak, a ro
vancsolásnál viszont megálla. 
pítják a külföldi szén hiányát. 
A n11ékládházi szertárnál pél
dául 90 szabványmázsa külföl
di szénhiányt állapítottak meg. 

molni . 
* 

írja, hogy az eladásra kerülő 
anyagok fogyasztói árát az 
anyagosztály, vagy szertári 
megbízottja, valamint az igaz
gatóság II. osztálya és az me
tékes kereskedelmi szerv (leg
többször a TÜZtP) közösen ál
lapítsák meg. 

Miért sok a vonat feltartóztatás Ferencvá ros előtt 

* 

A miskolci igazgatóság terü
letén a KISZ vállalta az ócska 
anyagok összegyűjtését. Na
gyon kell vigyázni arra, hogy 
a használható anyagol<.at ne 
vigyék el az ócska,·assal együtt 
beolvasztásra. Vontatási dol-

Az a véleményem, hogy nem 
járunk el kellő szigorral és 
gyorsasággal a társadalmi tu
lajdon ellen vétőkkel szemben. 
Találóan jegyezte meg egy dol
gozó. hogy sok esetben mire a 
tárgyalásra sor kerül, a hiány 
olyan kicsire zsugorodik, hogy 
azzal már nem érdemes fog
lalkozni. A fegyelmi eljárást 
meg kell gyorsítani, mert csak 
akkor lesz eredményes. 

Uglyal Sándor 
Miskolc területi bizottság 

Ez tehát azt jelenti, hogy pl. 
Fszekas József főszakmester 
(Szigetvár), igényelt 4 köbmé
ter betontörmeléket, aminek 
vasúti ára 16,- Ft. Ehhez há
rom szakembert kell kirendel
ni. akiknek napidíja 93,- Ft. 
Méit érdekesebb az eset, ha pl. 
Dörnyei János f6Pályamester 
áll.a! Pusztaberény és Fekete-
bézseny állomások között kért 
14 köbméter ép[tési törmelék 
eladását vesszük. melynek ára 
56.- Ft. Ebben az esetben a 
három napidíjon felül még 
,·ágánygépkocsi ígénybC\•étele 
is szükséges. mivel nyílt vo
nalon van. 

Hogyan áll arányban az épi
tési törmelék eladási ára plusz 
a ráfordítandó adminisztrációs 
(kiutazási) költség s még az 

1 ezzel járó munkakie.sés. jegy
zőkönyvi megállapítás 6tb. 

1 Vajon nem bürokrácia-e az

A legnagyobb pályaudvar 
túlontúl kis söntésében sok 
vasutast találunk. Közöttük 
Jakab G11ula villamos.moz.. 
donyvezetőt. Megvárjuk, míg 
megissza a pohár sörét, s mi
kor hazafelé indulna, megkér
dezzük: Hán11szor állítják meg 
a vonatjat ferencvarost jelzők 
előtt? 

Inkább azt kérdezzék, 
hán11szor nem állunk meg. Ez 
a Titkább uguanis - feleli ne
vetve. 

Amikor pedig a megállások 
okairól kérdezzük őt és társait, 
azt a választ kapjuk, hogy a 
forgalmistákat nem kell félte
ni igazolják ők a holnapot is. 

ilyen „vélemén11" után in
dultunk a forgalomhoz. Mészá. 
ms István a rendelkező forgal
mi szolgálattevő, Zimányi Fe-
1·enc az ügyeletes. Ha valaki 
!lépet akar nyerni a Ferencben 
folyó forgalomról, azt csak 
személyesen teheti meg. Szót 
"áltani is alig lehet. Végül is 
Zimánvi elvtárstól kapunk fel
világosítást. 

tán a helyszínen még a három Kinek a számláját terheli 
példányos kimutatás készítése, 
sorszám, cikkszám, megne\·e• _ Van némi igazság abban, zés, eg>:s�g, mennyiség. n.ri): hogy vqnatokat megállítunk. 
nmtartas1 egységár, fogyaszto1 De ma például egyet sem állí
;,gyséi;ár stb. feltüntetésével. toltunk meg. Ez nem könnyu 

l!ll6tl a -lnokt ,1arm0Javlt6 napkllzl ottllonában. Ugy Játszik, nem 
I 

Figyelembe véve lgazgatósá- J dolog, hisz köztudomású, hogy 
minden gyermeknek lzllk eu·lonnán a t<Jrt&, Vagy talán azon . an:Jol• gunknál megforduló ilyen irá- naponta 200-240 vonat_ fordul 
ko&lk e;yl.lM1u111k, IIOKY \"&Jon mtt kap • gyermeknapra? Au.i már nní kérelmek jelentÓ6 számát I meg az állomáson. A m1 szám. ezen • probltlllÚI Is túl v�Óváa Gtza felv.) ...: és az eladásra kerülő bontá- lánkra írják azt �, ha például 

Kóbánya.felső nem visfi el a 
vonatokat tőlünk, vagy mint a 
kelenföldiek csinálják, hogy 
egy óra leforgása alatt 12 te
hervonatot küldenek hozzánk. 
A személycsoportok idején a 
szomszédos állomások szinte 
képtelenek fogadni tehervona
tot, s a telítettség folytán mi 
sem tudunk fogadni ilyenkor. 

- A másik baj ott van -
folytatja -. hogy a hét végén 
valóságos vonatzuhatag áraszt
ja el az állomást és mi képte
lenek vagyunk 12 fogadó vá
gányon minden tehervonatot -
a jelzőnél való megállítás né!. 
kül - azonnal fogadni. Hogy 
mennyire csak a tehervonatok
ra vonatkozik a panasz, mi 
sem bizonyítja jobban, hogy 
három hónap óta egyetlen 
gyorsvonat nem állt meg a be
járati jelzönél. Az igaz, hogy 
állnak meg vonatok nálunk, de 
látni kell: a szomszéd állomá
sok is szabályozzák a vonato
kat, amit nekünk kell fogadni. 

A biztonság az elsó 

Megnéztük a statisztikát, is. 
merjük az állomás rendkívül 
nehéz helyzetét és úgy érezzúk, 
hogy a ferencv11ros1 forgalmi 
szolgálattevok minden emberi. 
leg megtehetöt megtesznek, 
hogy a vonatok ácsorogtatását 
elkerüljék. 

UdvarhellfÍ Isti:án elvtárs 

állomásfőnök is bekapcsolódik 
a beszélgetésbe. Mosolyogva 
csak ennyit mond: - A.z 1i fon
tos, elvtársak, hOflll a t,oa, a 
vason maradjon. A vonatot 
sokszor a biztonság érdekében 
meg kell fogni. A személyvo
natokkal nincs baj, a tehervo
natok megállítása az esetek 
többségében nem a ferencvá
rosi forgalmi szolgálattevő hi
bájából következik be. Sok té
nyező együttvéve okozza, ha 
esetleg „megálljra" ál! a jelző. 

Aszalós Sándor vonatvezető 
és társai a vezényleti terem
ben tartózkodnak. - Altalános 
panaszunk, hogy a Körvasútról 
jövő vonatokat feltartóztatják. 
Azért haragszunk emiatt, mert 
az ácsorgás kilométerpénzt be
folyásoló tényező. Az volna a 
kérésünk, hogy o tt!nvlcge1en 
felmerül.6 menettartam 1&tán 
fizessepek és ne a m11Mtrend
kön11v után. Ebben az esetben 
nem károsodik a caahid. Mi  
tudjuk, hogy nem felületesség. 
ból fognak meg bennünket a 
bejáratnál, de a zúgolódást el 
lehetne kerülni azzal. hogy a 
vonat. és mozdonyszemélyzet 
kilométerpénzével kapcsolatos 
rendelkezéseket felülVilqál. 
nák. 

Meghallgattuk az érdekelte
ket, bfzunk abban. hogy a pa
naszok csökkennek, s Illetékes 
szervek mérlegelik a vonat
kísérők kívánsá,iait is, 
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IFJVSÁ GI ÉLET 

Kapitalista országok fiataljainak 
készülcldése a prágai ko�f erenciára 

JAPAN 

A Jcipá,n Va.tut4& Szakner• 
eeut ífiú.16.gí tagozata elha
tározta, hogy 1 millió yent 
gytljt össze a konferenciára 
kOldendő delegátusok úti· 
költségének fede7lésére. Min
den fiatal szakszervezti tag 
10 yen gyújtését vállalta. 

A •íiQataí kerilletí tanáca 
ifjúsági bizottsága és az 03ak4i 
IIZ4kazervezett tanác, ifjúsági 
tagozata e16készító találkozó
kat s2lel'V= 

FINNORSZAG 

A konferencia néJ;l6Zerúsíté
sére alakult bizottságban részt 
vesznek azoknak a szaksr.erve
r.et.eknek fiatal aktivistái is, 
amelyek nem tartoznak a Szak
serrezeti Világswvetséghez. 

CHILE 

Vidékenldnt szakmai érte
kezletet tartanak a konferencia 

e16készftésére. A különböző 
szakmai szervezetek kiadvá
nyaikban közölték a lipcsei 
felhfvást. 

JAMAIKA 

A lamalkal Szakszervezeti 
SzöveiHs üdvözli a konferen
cia öszehfvását. Hangoztatja, 
hogy e:r.en a konferencián a ja· 

l\'AGY.BRITÁNNIA 

Londonban május 24-26. kö· 
zött tartották az Oruágoa Szo
ci.altsta Fesztivált, amelyen 
megvitatták az ifjúság sajá
tos problémáit, állástfoglal
tak a fiatalok jogainak soroza· 
tos megcsorbítása ellen. 

maikai fiatal dolgozók számá- INDIA 
ra is lehetőség nyílik, hogy az 
egész világot tájékoztassák a A fll/tlQatbengál szakszerhazájukban lévő helyzetről, a vezeti kon.gresszua fötanácsa fiatalok tűrhetetlen élet- és teljes erejével támogatja a munkakörülményeiről: 750 OOO prágai találkozót. Aprili.s eldolgozó közül 400 OOO munka- sö hetében Kalkuttában elő· nélküli. Ezek közül 300 OOO I készítő konferencián vitatták munkás 20-35 éves. meg a tennivalókat. 

Az utasellátó figyelmébe 
Május 25-én Zalaegerszegr51 

utaztam Budapestre. A hőmé
rő árnyékban 30 fokot muta
tott. Szomjúságtói elgyötörten 

Mozgalmas ifjúsági élet Esztergomban 

közeledtünk Babához, olyan 
áhítattal. mint a sivatag el
tikkadt utasa az oázishoz. K<r 
csinkat ott kapesolják a szom
bathelyi gyorshoz, és ezen ét
kezőkocsi és étszolJtálat van. 
Ez vált meg bennünket a 
szomjúsáit kínjától. 

Az esztergomi vasutas fiata- néztünk. Futball- és röplabda
tok 1957,, március 23-án bon- csapatunk van. Ezekkel blz<r 
tották ki a KISZ zászlaját. 22 nyitottuk be a KISZ-en kívül 
:fiatal fogott Ö6Sze, hogy a kié- álló fiataloknak, hogy lehet a 
rus által félrevezetett és az el- KISZ-ben 11:i:órakozni, tanulni, 
Jenforradalomtól megtévesztett dolgozni, 
fiatalokat felvilágOISftsa és he- Ma már bilszkén mondhat-
Jyes útra veze;se. juk, hogy 46 tagja van 11zer-

Megszerveztük a politikai és vezetünknek,. Csupán egy fia-
szakmai továbbképzést. A tal van a szervezeten ik.ívül. 

munkaverseny-mozgalmakat Igaz, ó Is kérte felvételét, de 
felújítottuk. Uj ifjúsági brigá- korábbi magatartása miatt a 
dok alakultak, amelyek ered- tagsáit úgy határowtt, hogy 
ményel!len dolgoznak, Mun- még ne legyen tag. A munká
kánk középpontjában !1105t a ba azonban bevonjuk, megbí
takarék06Sá1t áll, de jut Időnk zatást adunk neki, hogy mi
uórakozásra és sportra Is. előbb !dérdemelje a .szerveze-

Több alkalommal voltunk a tilnkbe való felvételt; 
Balatonon, jól sikerült ifjúsági 

1 és táncesteket :rendeztünk. Kiss Mihál:, 
Több filmet kollekt!ven meg- KISZ-titkár 

Tévedtünk! 
Az étszolgálatost hiába vár

tuk biztató üvegcsörgésével. 
Egyik útitársunk elindult hát 
bambi, sör vagy más üdítő 
ital beszerzésére. Megdöbbené
sünkre üres kézzel jött visz
sza. s azzal, hOJ!Y az étkező
kocsiban meglepő felvilágosí
tást kapott: a vonaton egy 
sportcsoport utazik és ezek 
minden italt lefoglaltak és 
már el is fogyasztottak! 

A jogos felháborodásnak 
nem volt határa. 

úgy látszik, az Utasellátó 
egyes dolgozói naay sPOrtra
jongók, ami ellen mindaddig 
nincs ki!ogás, amíg az nem 
megy az utasok rovására! 

Dr. Rohodi Lászlóné 

A BVSC csapata nyerte az 1 .  Nemzetközi Lokomotiv 
Táiékozódási Kupaversenyt 

A �y mellett mdltM6 
�áró szakbl.z.ottsá.g május 
1'1-én ée 18-án a Mátrábaa rendeZte 
meg az L Nemzetköz.!. Lokomotiv 
Tájékozódási Kupaversenyt. A csa
patok Mátrafüred, Mátraháza és a 
Ké!lceB térués{>ben igen nehéz tere
pen mérték össze tudásu.kat. 

M.,IJua 17-én este ll<Jét f6s résZ
� �va Mátrafflredtal é8 
a Mátraházai MAV üd(ll6t6l indul
tak a SZlegedi, m!skold., debreceni, 
salgótarjánl., J)éCSI és a budapesti 
v-.tae versenyz6k. Mivel a ro
mán grivlca1 mozdonygyár csapata 
másnap é,,Jcezett meg, 6k csk dél
előtt �<2tall. rajt.hoz állni. A Prá
Pi Loloomot!v csapata viszont 
együtt mjtol.t a magyar verseny
ZIOOclcél. Ok már Jól ismerik a ma
gya,: wrsenyrendezést, a,; elmúlt 
évben ugyaa.s n!szt vettek a nem
zetközi Balaton-versenyen. 

Az éjszakai verseny el56 sza
lltasza nehéZ feiadatolt elé áll!· 
totta a versenyz.6lret. A 1erep lé
nyege;en elté.N; a télkép mutatta 
helyzettOL Nemegyszer sok !dö 

telt el egy-egy ellen6rzó pont k,e
resé<>6\lel. Több csapat Csait hajnal 
felé ért a célba. Pihenésre a.zollll>an 
ezeknelc la Jutott 4--5 óra. 

18-án a kora délel6tti órakban, 
arnil<or a rajthoz gyllleloeztek a 
a versenyz6k már az ellen6rzött, 
érték.elt eredmény várta őket. AZ 
éjs:r.a:km.1 veres,.y Utén jó 1d6ered
ménnyel., csekély h!bapanttal a 
BVSC és a PnlgaJ Loklc>motiv ál:lt 
az élen. 

A tl&Jll)8111 versenyt sokan Jt&>y. 
nyűnek gondolták ée klsaé elbíz
ta.le magukat. PedJg vo1,t mit dol
gozni nappal is. A román verseny-
2:61< a Honvéd-nyeregnél �
C3Clló<1talt a versen;y1>e é& m!JJ<l,Járl 

te!tl1ntek IIY01'9 el6rebaladá8uldtal. 
A 1él1loéphibáa részi azonban 6k Is 
elvétett� 

v-=ap este kerOlit 1101' az 
eredmé:nyh1rdet.ésre és az ünnepé
lye.s diJk!osztásra. 

As 1, NemzetkGZi Lokomotlv Ti-

J&;ozMl.sl Kupaverseny gy6ztese 
a Budapesti vasutas se - Dara• 
bos. �rdan� Makk. Rácz, 1-larglt, 
Tarjáni - 6sszeállltlisd csapata 30, 
2. Bp. IIIAV Igazgatóslig H, s. 
Prliga! Lokomotív to, t. Bp. Test• 
vérlség 16 helyezési ponttal, 

(gy hónap alatt három USIC-versooyen 
vesznek részt a \asutas sportolók 

Noem egészen egy hón,ap alatt 
három sportágban - aSZJtalltenlsz. 
fért! wnás és ökölvlvás - szere
pelD<Gc: kül!öldön vasutas sporto
lók. A NemzetkGz! Vasutas Sport-
1z6veta61 asztaliteniszben június 
9-15--e k6z6tt Brüsszelben. a férfi 

utazó csapatot: Aradi, Papp, Al
mássy, S4rk6ny, s� Dodó.ki„ 
Gerlacll, Konkoly, Blu:, Korompal, 
Garamv,rt., BVSC, CslUar, Szabó, 
Nagy Bódmez6vásárhelyi MTE, és 
Kon.U. Miskolci vsc. 

a..zlisban június H-ZI kGzött az Ölk.öl:vlvásban kilenc sűaye90port-
0Jaszorszligl Acqul Term-ben, ban neveztünk versenyroket, Lég
Gkötv!vúban ped!g jl1llus &-13 súlyban Blskó I. (Debrecen), har
l<llzött Bukarestben rendezi meg matsútyban Koródl (Sztvár), pe
aa 1958. hl bajnokságot. hetysúlyban Kovács J. (Pécs), 

A részvev6k lk:LJelölése megtör- könnyüsúlyban Adorján (Szfvár), 
tént. Eszerint u asztalitenisz baj- klsvá.tt6súlyban Pál (BVSC), váJtó
noksligon Berczik, Bubonyt, Fan• slllyban BortobáJy! (Sztvár), naJ!Y• 
tusz éa R6zsú, a vuútépl16 Tö- válióslllyban IIIolnAr L. (Szfvlir), 
rekvés versenyz61 képvisel1k szl- 1 középsúlyban Tatlir (Debrecen), 
nelnket. Fért1 ús,,ásban a követ- fétnehézslllyban Tantos (Pécs) 
kez6 k,eretb6.\ állltjált 06sze a ki- l<épvl.sell majd a magyar szlneket. 

TÖM E G S P O RT 
)000000� 

A budapesti szolplatl helyek 
dolgozói részére kiirt szakszezve
zet.t bajnokságok köZÜl els6n<lk a 
sa.k:kcsapat--baJnokság fejeződött 
be_ A bajnokságban összesen hu
szonhárom négy fl}s csapat v,,tt 
rész.t, három cooportban. Maróczy 

csoport: 1. Vasútéplt6k, :r.. Nyu
gati pályaudvar, 3-{. UtaseLlátó és 
a VasúU F6osztály. Klirpátl cso
port: 1. Vasúttervező „A". 2.. Hid
�tési F6nökség1 3. Landler Jen6 
J'Mmfijav:itó „C", Velencei cso
port: L Eszalc1 Jánnüjavltó, 2. 
Vasúttervez6 ,.B", 3. BVKH. 

A SZERKISZTóS'fG 
ÜZENI 

Bognár Jtiroly Tapolca. A bu
dapesU igazgatóság vezet.6Je ér
tesítette szerkesztOs,<g(lnket, hogy 
Pongrlicz Lajos kérelmét loed
vez6en elintézték. Halimba 4110-
mú dolgozóinak. A vasutas clol
gozók lakbérét a t2840/11K8. Korm. 
sz. ren.delettlll eltér6en megálla
p!tani nem lehet. Tárgyalások 
folynak annak érdekében, hogy 
a lakbéreket azonos szintre hoz
zák. Az eredmén� értesltenl 
fogjuk. Uj. Bakonyi Jeni! Vlic. 
A Vasútgépész.etl Technikum }e
velez61 tagozatára olyan vas
Ipari dolgozó llrerhetl a felvéte
lét. akl legalább három eszten
deje a vasútnál clolgozlk és kato
naidejét let6ltött,e, Fel.vételt 
nyerhet az is, akinek beosztá
sához a technikum! végzettség 
feltétlenül azülméges. B6vebb 
felvllágOB!tásért keresse fel szer
keszt68égünket. Lechner Antal, 
PoloAka nona, L6k6sháza. A 
Szovjetunióban már tGbb - a iie
dagógusokéhoz hasonló - va&
utas killdöttség Járt. 5ajnos 
e2lek nem el.ég!tlk ki mind· 
azokna,k az igényét, akik s,,eret
nérrek - és megérdemelnék - el
jutni a Szovjetunióba. Most mát 
az musz több Iehetllséget nyűJt, 
hogy közelebbrlll megismerked
jünk a szovjet nép életével. 
Kovács József, MáUszalka. Or6m
mel üdvözöljOk a munkásleveleza!c: 
sorában. Minden érdekli szer
kesztOségün,ket, ami a clo]gozók 
életével, a vasút munkájával 
öissz,efügg. Ha termelési eredmé
nyekről !r. ne csak az elért szá
zalékot közölje, hanem a?,t Is, 
hogy milyen módon sikerült si
kereket e!ér,ü. Levelezését ér
deklődés.se! várju!o. Borka Sán
dor, SzUillnviros, A paplrh!Any 
miatt :lapunk pélclányszimát nem 
tudjUk emelni. 

Tóth Ferenc Pécs, Engl Jó• 
zsef OJszeged, Dancs József 
Tapolca, Lugosi József Sztged, 
Leltl Ferenc P�cs, Beb4n Ró� 
z.sa Kazincbarcika, Kovács La• 
jos Smmbathely, Tótka Károly 
Szeged, dr, Rohod! Lászlóné 
Dunaharaszti·kWs6, Uglyal Sán
dor llll.skolc, Szllligyl Slindor 
Szeged, Wlndhoffer Xümlinné 
Györ, Kiss Mlhily Esztergom, 
Gellért Liszló Debrecen, Cseke 
Gyula Ny!regyháza. Tóth Lliszló 
Rüospalota-OJpest, Vlirnal Lliszló 
Pécs, Leveleiket lapunk anya
gához felhasználjuk. 

Uglyat Sándor M!slrotc, Tand! 
Lajosné Gyoma, Szentgál! István 
Gyliogyli•. Németh Gyuláné 
csoma-szabadJ, Szendrei K,lmin 
Sztállnváros, Leveleiket továb
bitottuk. 

•• 

LAKASCSERE 
- Elcserélném t 1zobl\a 1zolgl.• 

lati lakásra földszintes, kertes 
M:zban, Budapest belterületén 
te,·6 szabadrenctelke7ksu egy szo
báa utcai, háztartási irammal 
és cserépkályhával rendelloez.0 
lakásom. Cím: Budapest, IX., 
Vendel u. 10. f. n. Belecmt. 

- Szeg-edf, belvlirosl Z azobis 
udvart l<omfortos lakásom el
cserélném budapesti l vagy 2 
s-robás .kmnforto,;ra, lehet6leg 
Zuglóban. :E:rdelcl6dni lehet: Si
monylné, Bp., XIV., Hungária 
krt. 136. n. em. 

- Elcserélnl:m Budapest, X., 
szállás utca 1e;,,. n. 32. szám 
alatt lev6 1 szoba komfort06 új• 
épltésíl magánlak,ásomat Buda
pest területén 2 szobás komfor
too szolgilati lakásra. :E:rdelk
lőctni lehet: 1t óra után a la
káson, Fejes István MA V fel-

- 110 OOO forint megtakarftl.st ,.,. 
tek el a szegedi t.gazgatósál te
rületén a ffit6Mz! tlatalok. 

alkiw:,�f P�=P �f.=t 
oort rendezett a Jegynyomda 
MSZBT-szervezete. Az llnnepeégen 
m�jel.ent a szovjet nagytkövetség 
képvll5el6je. A mQsorbao srovJet, 
bolgár és dél-szláv vendégszerep-
lők Is felléple.k. 

- 300 óra tlirsadalml mllllkit vlil· 
laltak a sztállnváI'06I góc IOSZ
fiataljai a &Z:tálinvároat úttör6va&
út épitésén. Vállal4.BUk.at tel:jesl• 
tették. 

- Jól slkerlllt mtlsoros estet ren• 
dezett máj ua 17- Kaz.inbarclkán 
a nemrégen alakult nöbizottság. 
A vld.ám hangulatban lezajlott est. 
tiszta bevételét - 700 forintot -
a gyermeknap! Onnel)9égre fordi
tották. 

- Szeged és Ujszeged k6zlltt má
jus 18-tól teherautók helyett autó
busz bonyolítja le a személyfor
galmat. 

- Nqy stkeret aratott a MA V 
Szlmfonl!lous Zenekar és :E:nelckar 
rv. bérl,cU hangversenye Pécsett. 
A ma.soron Bach, Hiindel. Bee
thoven, Ll.sz.t, Kodoály és Sugá.r ma
vek szerepelle.k. A hangverse� 
s.z.invonalát emelte Sándor Judit,, 
naJc., az Allaml Operaház tagjának 
közremüködése. Megérdemelt elis
merésben volt része Horváth Gyula 
karnagynak é6 a hangverseny va
l&menn.Yi közrem(lkö(IOjéne.k. 

- N emzetk6zl vu dti értekezlet 
volt Belg-rádban rnájua 20--lól 23-111, 
amelyen Ausz.tna, Magyarország, 
CSebszlovák!a és Jugoszlávia va
sutainak lk:épviselöi vettek -. 

- lllájus el■eje tlazteletére Indi· 
tott versenyben k!emelked6 ered
ményt ért el Mátésza.lk& állomás. 
115 százalélal6 teljeslt:ményOklcel az 
els6k közé kerültek a debrecen.l 
igazgatóság terOletén és 6SOO forint 
pénlzj utalomban réazeeUl\ek. 

- Killlldott aa indiai expresss 
Bombay Allamban. Hú.sZ utas meg
halt, ötven megsebesUlt. A mozdo
nyon klvOl két vagon tel;jeaen por
rá zúzódott. 

1olk, úttör6, mun1<:M!lr és llatár6r 
szaka&wk katooazenekarral vonul
tak fel. AZ Qnnep9él utén � 
sportm(lsor szórakoztatta a kÖZÖD
séget. 

,.Tlzévea u Ottllnlvuti" tellra
tii alkalmi bélyepövel látja el a 
csJ.llebérci, sáJVl.rllilletl. mche
nyi és a hüvö&v61gyl l)OStahivatal 
jűllus 31-ig az ott feladott POltai 
küldeményeket. 

- A „Vlrágios szerect- -
r&1omboz csatiakoztak Ojsze1ed 
állomás dolgozói i.. UOI fa IU
tetését váJlslták. 

- A MosZl<va meDeU! kolomaal 
mozdonygyárban olyan új ti
pusú dlesel-mozdonyt ké&zitettek, 
amely óránként 100 kUométerea ae
be.sségg,el vontat majd UO meg
rakott vasút.t kocslt. Az új kéla'é
szes mozdony mlru1lcét rétize egy
egy háromezer lóeros, 11 cillnde
re,; diesel-motorral rendelkezik. 

- Nagy11kerO békedElutl.nt tar
tottak május � a Keleti p41ya
udvar kultúrtermében. A békebl· 
zottság álta.l rendezett délutánon 
2;;o dolgozó vett részt. A mClsort 
a VIlL llrerüleU MSZIIT lcultüraio
portja, valaml.nt a pályauclvar fú• 
vós- és nép!zenekara 11ZOlgáltatta, 
nagy sikerrel. Kijulott az ell&me
résból Vass LaJos áUomá&f6nök
nek is, aki zongorajitékll.-..al jt• 
nút boz7.á a békedélután 51l<eré
hez. 

- A keleti plilyandvar k-ultdr
termében minden kedden, c:s<ltör
tGkön és szombaton lT órától 
19,3&-lg 6kölvlvó-edzéee,ket tarta
nak. Cél: felkutatnJ a fiatal va• 
utas tehe1&égeket. Minden 6kölvi
vást kedveló fiatalt 1zlvesen lát• 
nak. Aa edzéseket :Fehú lstvAn 
vezeti. 

Talán nem ismeri 
az utasítást ? 

A 1713-on történt az eset. 
Kónya vizsgáló főkalauz er6-
·sen kifogásolta, hogy az első 
kocsi első naJtY szakaszát le-

1<iliif=ei:!::e:ef
v

!��,,';=� foglaltam, valamint azt. hoCY 
művel6dés1 ouhon fot06Zakltöré- nem jelentkeztem nála. Be ja 
nek tagjai. A ldáll.ltáa anyaga a jelentett az IJalzgatóságnál, v86Utas flatalQ!t életét. mur..káját Nem is tenném szóvá az ese-mutatJa be. 

tet. ha nem azt blzonYitaná, 
MDP�1.!':::

élés
�vta :ia0�! hogy mennyire fontos az uta

MSZMP-szerverete. A talá!kazón a sítás ismerete, illetve, hogy 
párt tömeg1<apcsolatánalt Jdszélesl- nem ismerése milyen felesle-
=,� �;:1!,,��� �;}���

tta
�, ges m�t ad több embernek. 

a b!zalomért és ld!eJezésre juttat- Ha a vizsgáló főkalauz elvtárs 
1.llk, hogy minden erejükkel aegi- jól ismerné az F. 3. utasítást, ten1 k:ivánják az: MSZMP politiká- akkor tudná, hogy ha a vonat
�k, prog:r,a,m,jának valóravlil1á- ban kalauzkocsi nincs, akkor 

..:. soo facsemetét tutetett el a a vonatvezetónek az első kocsi 
makói vasutas KlSZ..SZervezet tár- első szakaszát kell elfoglalnia, 
sadalm1 munkáJ>an. mint 1zoldlaU azaltMzi, Az 

- Jtoua lltvin k6alekecléa,. 6e pedig a vasút egyetlen utasf-
��fg�1 =f�J �� tásában &!;CS leú:'a, hon, a 
dés és a posta feladatairól 1áié- vonatvezetonek Jelentkemle 
koztatta Keszthelyen május 20-án kell a Vizsgáló f6kalauznál. 
a sajtó munka1.llrsa!t. Bejelentette, Követeljük mee az utasít� hogy meggyorsltják a bala1oOni !Or• bet tá·'t d t k • l galmat a Ganz vagongyár 1eg- ar "" , e ez csa �� e• 
újabb tl,l)usú, modern 168 &remé- het megtenni, ha ismerJük lS, 

i��0:'':,��
na

;'
1
��dap��J';';,\: Cseke Gyula . 

hely körott 60, Budapest-Tapolca vonatvezető, Nyíregyhaza 
között ötven perccel rövldW meg a 
men.etid6. 

- Zászlót adominyoztak Gyéké
nyes állomás clolgozó! a KISZ
szervezetr>ek. A zászlóavató ün
nel)Ségen egyenniháa KlSZ-fiata-

--0--

Zászl6avatás 

Ü�-:�n:::
=

:l,J)::::a
2. 

keres- VÁRJUNK AZ ÁTHELYEZÉSSEL 

t����rok"Xi�tt 
2 
=. Pusztamonostor állomásfó-somat elcserélném a budapesU nők.e Pintér Lajos elvtárs, 1gazgatósé!f területén. Wev6 hason- ' ,  'd · b t k d tt. A 

A Debreceni Jármújavftó 
kocsiosztályán május elseje 
előtt született az a gondolat. 
hogy jó lenne saját zászló 
alatt felvonulni. 

Az elképrelés tetszett. Igen 
ám, de honnan veltYUk a pénzt? 
Bízzuk a dolgozókra - hatá
roztak -, és már az ebédszü
netben gyúltek a forintok. Mi
re összeszámlálták, az ered
mény 2700 forint vo1t. 

ló 1aJal ért !:rdekl6dni lehet: 
I 

hosszu 1 e1g e eges e e 
Szen<l.re1 

8 
Kálmán MA v Jntézö- már szinte hagyományosan él

nél. sztáJin,város állomáson. üzemszinten dolgozó állomás 
- Elcser&ém Bp., v .• Bajcsy- teljesítménye ez alatt az idő 

Zislilns:oky út 55. sz. alatt szo- alatt erősen visszaesett, 
ba-<konyhás lakásom hasonló szol- Az év elején a felgyógyult 
{!���� 1::c1"e���

en, 
1;�:r, állomásvezető ismét kezébe 

Horváth Károly m. intéz6nél, vette a gyeplőt és ez meg is 
14-4.1-as te1e:fonon. látszik az eredményeken. A 

la��:1 .fcse¼��:;,, ��J legjobb úton haladnak ismét 
budapesti, vagy környéki Ja- az élüzem cím felé, de ezt 
kással. !:rdekl6dni lehet: Sze- veszélyezteti, hogy az állo
l!"d, Hajós u. t/a. Tóth György- másfőnököt más állomásra 
r_;.,�,V 

B
J',:,;,J<=�e. 

u.
Tó�� akarják áthelyezni. 

Ma.rgitnill. Telefon: �7/IZO, úgy gondoljuk, hogy helyes 
- Elcserélném e1so emeleti I lenne várni az áthelyezéssel 

szobás udvart komfortos, köz- addig, míg az állomás te!je
pootban lév6 magánlaká.9omat sen rendbejön, mert akkor az 
k ��ás ��gá="i38p., i��;; utódnak is könnyebb lesz a 
Géza u. Zl. L f. munkája. 

Aprili� 30-ra elkészillt a 
gyönyörű, hímzett vörös zászló. 
,,Ez alatt a z4szló alatt lcov4-
csolódjanak. méa e1111séaesebbé 
a,z osztály dolgozói'' - mon
dotta PallaQ'i elvtárs, az alap
szervezet párttitkára. amikor 
ámyújtotta Keserű László osz
tályvezetőnek. 

A felvonuláson az osztály 
csaknem valamennyi tagja 
büszkén menetelt már a má
jusi szél lengette zászló alatt. 

Gelliri László 
SZ!Hlnök. 

NEHÉZ RENDET TARTANI VÉGÁLLOMÁS 
Elénk sportélet folyik a Szom

bathelyi Jármfijavltóban. AZ uzem 
sportbizottsága a szaJcszervezeti 
bizottsággal karöltve négy sport
ágban - asztalitenisz, J.abdacúgás, 
sakk és teke - irt 1kt bajnokságot 
az üzemrészek köZOtt. A bajnok
ságokon a dolgozók na,gy számban 
vesznek részt. A szoml>athelylek 

! blznak fibban, hogy a Miskolci 
Jármüjavltóvai folyó tömegsport 
párosversenyb61 6k kerülnek ik:I 
győztesen. A négy sportágban a 
jánnüjavltó válogatott csapata!' a 
vá."06 különböz6 Uzemeivel l.s 
gyakran összemérik tuc!Asukat. 

A prágai Lokomotlv csapatl.nak k6t lagJa u 

A szakszervezet sportosztálya a 
budapesti vasutas Uzemek, hivata
lok és szolgálati helyek dolgozó! 
részére az idén is megrendezi a 

1 

szakszervezeti röplabda-bajnoksá
got. A kiirás már eltreszillt. A 
baJndkság a nevezésekt151 fQgg6en 
Június első felében k'ezdOdik. A 

egyik ellen6rzl} pontnál nevezési ha1.llrld6 Júrúus 5. 

- Na, mcst jól núiilik kf. Inkább 

volna felut1Tanit 

,.A_...,,k 1 ..... A tzerelvénvt kitoT4tJuk a Urol6ra. Tu-
,...., .,,.. sék kbz6.Unl! 

- Egy kicsit várJall4k, :tppen fflQst fordult 
meg a lapjárá.T, 

MAGYA& V ASUTAS. - A vasutasok Szakszerv.,,ettoek tapJa. - Me„e1en1• auncien bOnap •� es tHn. s,eraeszt1 • azer1<es2tO 01iottsa,i. t;,aptulajdon091 1 vasutasolr 
llzakuervezeie. S&erlceut6sér: Budapest, VL, Benczl)r utca u. sz. - Telefon: �lift. 121-111. 12s--co. 12&-lh. Uzenu telefon, h-41. ll-00, N-16, KladóhJv1ta11 8udapea1, vu., 

Blikóczi dl '5t. az, .,, 11 OOO példány.= Szikra Lapnyomcla, Budapest. .,. l'ele!Oa 11yomdavezet01 Klllcát Mlháq, 



A Nemzetközi ,, asút Egylet 

tanácskozása Budapesten 
Június 5-én ünnepélyes ke- megközelíti azt, amit tökéle

retek között kezdte meg ta- tesnek nevezhetünk. 
nácskozásait Budapesten, a - De a vasutak még min-
Nemzetközi Vasút Eg11let dig nem állnak meg - foly-
(UIC), hogy fontos szállítási tatta -, fejlesztik, korszerű
és más vasútügy! kérdésekben sítik gördülóanyagukat, a leg
állást foglaljon. korszerűbb elektronikus be-

A június 18-ig tartó tanács- rendezéseket helyezik üzem
kozáson 25 ország vasutainak be, hogy felvehessék a ver
képviselője vesz részt. senyt más közlekedési ágak-

A SZERVEZETT V A S U T A S D OLGOZÓK L A P J A 

A részvevőket a megnyitón kal, nemkülönben a fellépő 
Németh József -elvtárs, mi- igényekkel. Ebbe a hatalmas 
niszterhelyettes, a MA V ve- ütemű fejlődésbe az egyes vas
zérigazgatója köszöntötte. Be- utak külön-külön nem tudná
szédében többek között elmon- nak olyan mértl!kben bekap
dotta, hogy a legtöbb európai csolódni, mint ahogy :zt t�lük 
vasút a közelmúltban ünne- elvárják, mivel lehetoségeik a 
pelte 100 esztendős fennállá-

1 

szükséges tervezési és kísérle
sát. tezésl munkák kivitelezéséhez 

U 2VFOLYAM, 11. SZAM. 

Békét! 
A Szakszervezeti Világszö

vetség zászlaja. alatt néhány 
nap múlva összeül Berlinben 
az európai szakszervezeti és 
munkáskonferencia. 

A magyar vasutas dplgozók 
a világszövetség negyedik lip
csei kongresszusa, s az SZVSZ 
vé,rebajtó bizottságának Bu
dapesten tartott XVII. ülés
szaka határozataival egyetértve 
feladatuknak vallják a béke 
harcosabb védelmét. A béke 
merönését, mellyel együtt jár 
az atomháború megtiltása, a 
dolgozó embermilliókat veszé
Jyeztet-0 fegyverkezési hajsza 
őrületének megállítása. 

A magyar szakszervezetek, 
közöttük a vasutas szak.szerve
zet legmagasztosabb felada
tainak egyike ma a béke vé• 
delme, a-z alkotó béke megtar
tá!Urt világméretekben folyó 
küzdelemnek sajátos eszkö
zeil'el való vitele. A nemzet
köd helyzri alakulása, Nyugat
Németország termonukleáris 
fegyverekkel való feltegyver-
1:ése még srorosabbá kell, hogy 
tömörít.� a világ, különöskép
pen pedig Európa népeit. 

Sokáig csak jelszavakban 
gondolkoztunk, mikor a béké
röl esett szó. A formalizmus a 
teli megölője. Ölhetett kézzel 
c,sodára vámi bún. De ha cso
dák nincsenek is, sok millió 
el•zánt a.karat képes megálli
tanl a háborús készülődést. 

Fojtott Indulatok lesznek 
urrá minden hazáját szerető, 
e, aládjáért jocral auódó em
berfit, ha ana g-ondol, milyen 
feleliltlenek, milyen g-onoszok 
az�. akik békés otthonok he
lyin tűzfészket a.ka.rdak. 

Ene rondolnak most Európa 
munkásai, mikor részeseivé 
válnak a lep7.élesebb tömege
ket megmcngató előkészítő 
munkának. A szervezett dol
gHált, s a szakszervezeteken 
kívül álló tömegek készek arra, 
hogy síkraszál]Janak a háború 
rémének távoUariásáért, a bé
kéért. A kapitalista országok 
munkásai Is felismerték az 
atomháború borzalmait. A 
nyugati országok sok százezer 
dolgozója lrtiÍzik egy új világ
égést.öl 

A berlini konferencla rend
lúviil1 irdeldódésre tart azá.
mot mind a Szabad Szakszer
vezetek Nemzetközi Szövet
sége, mind a keresztényszo
dalista sza.kszervezetd{ tagsá
ga körében. Reméljük, hogy 
ve:r.etószervelk hasonlóan a 
tagsághoz, pozitíven reagálnak 
majd e nagyszerű Juzdeménye
r.ésre. 

A magyar szakszervezetek 
XIX. kongresszusa. hitet tett a 
proletárnemzetköziség eszméje, 
a Szakszervezeti Világszövet
ség zászlaja alatti egséges 
harc mellett. A berlini tanács
kll'Zás Ismét bizonysága lesz 
annak, hogy az SZVSZ .köré 
tömörült szak.szervezetek t.ag
sága, a dolgozók békéjéért, jó
létéért, a világ dolgozóinak 
egységéért küzd. 

ÁRA 40 FILLÉR 1958. JONIUS 16. 

T aka.rékossági intézkedések a járműjavítókban Valamennyien a vasúti tör- meglehetősen korlátozottak. 

A termelési osztály a szak
szolgálattal egyetértésben ön
költségcsökkentési intézkedési 
terv készítésére hívta fel a 
járműjavító vállalatok figyel· 
mét. A felhívásra sok olyan 
e1gondolás érkezett, amelyek
nek végrehajtása segíti a kor
mány takarékossági felhívásá· 
nak sikeNt. 

t. Landler Járműjavítóban osztá
lyokra bontott rezsitervet ké
szítettek, amelynek betartását 
ellenőrzik. Ilyerunódon az idén 
400 OOO forint megtakarítással 
számolnak. A rezsianyag nor
mák felülvizsgálásával további 
200 OOO forint megtakarítást 
kívánnak elérni. A fürdők fű
tésére felhasználják a kovács
múhelyből kikerülő fáradt 
gőzt. Az ócska és hulladékfa 
felhasználásával 20 köbméter 
import faanyagot akarnak 
megtakartanl 144 OOO forint 
értékben. 

A Sza m h th e I y i Jánniíjavítfüft 
az elfekvő anyagok felkutatá
sára brigádot szerveznek. Az 
eddiginél gondosabban ügyel
nek a javítandó kocsik bontá
sánál. A használható alkatré
szeket ismét felhasználják. A 
színesfémet öntöttvassal vagy 
egyéb pótanyaggal igyekeznek 
helyettesíteni. 

Szolnokon (5 OOO forintot ter
veznek megtakari i �r.i..l. 
hogy a teherkocsik alvázát fef
tés helyett kátrany<YZzák. (Saj
nos, mint lapunk más helyén 
kÖ"'..öljük, a munltavédelmi ln• 
tákedéseket nem tett.ék meg-. 
A szerk.) A tmUadékanya,gpk
ból közszükségleti cikkeket 
gyártanak. Megtakarítást kí
vánnak elérni a fém!űreszla
pok újravágásával is. 

Miskolcon az ócska anyagok
ból kiválogatják a még hasz
nálhatókat. Atcsoportosítják a 
szerszámgépeket, hogy ezzel 
olcsóbbá tegyék az anyagmoz
gatást. 

helytelen magatartásukra. El 
akarják érni, hogy a kifize
tett munkabérek mögött min
denkor megfelelő termelés le
gyen. 

A szakszervezet és a szak
szolgálat gondoskodik arról, 

f hogy a kezdeményezéseket va-
�z tszaki Jármíljavitóban ellen- !amennyi szolgálati helyen 

őrzik, hogy a raktárból kivitt megismerjék, s ahol arra mód 
anyagok valóban a munkahely- és lehetőség van, feltétlenül 
re kerültek-e. Az ácsorgókat, I alkalmazzák. 
munkakerülőket figyelmeztetik Balázs Imre 

Kevesebb vonat - nagyobb teljesítmény 
Ferencváros állomás dolgo

zói áprilisban a tartalékmoz
donyok gazdaságos kihaszná
lásával 618, májusban pedig 
818 tolatási órát, több mint 
egy mozdony egész havi telje
sítményét takarították meg. 

A tehervonatok átlagos ter-

helésének emelésével április
ban 32, májusban pedig 34 db 
910 tonnás tehervonat közle
kedtetését tették feleslegessé. 
Az élüzemieltételeket is l'ala
mennyi tényezőben teljesítet
t.ék. 

3 2 OOO tonna túlsúly 
Hat.van li?lom.á..,on áprilisban 

e(/1/ tolatógéppel kevesebbet 
ha.uf á.!titk Ul11/a.nol1,'a11 kocsi
f01"ga.7.<Ym mellett. Ezzel 31 ezer 
forintos önJcöitségcsökkentút 
értek el. 

Máfu$ba" t1Q11a11C.Mk ef/11 
tolatógéppd. is eg11 után.toló 

géppel kevesebbet használtak, 
fl!A!llvel naPi 840 forintos 
üzem.an11a.g megta,ka.rítá.st ér
tek el. Május 20.ig 110 túl
súl11os VO'IUltot továbbítottuk 
32 ezer tonna túlsúZl'l!al. Ez 32 
darab ezertonnás vonat közle
kedtetését tette fe!esleQeué. 

Viszonozták a látogatást a békéscsabaiak 
Máj� 25-áA a békéscsabti 

állomás dolgozóinak küldött· 
sége viszonozta a szegediek ko
rábbi látogatását. 

A reggeltől estig lartó hely
színi tapasztalatcsere után vita 
és értékelés következett. A lá
togatásnak azért is nagy jelen
tősége volt, mert a csabaiak 

gyümölcsözően fog mutatkozni 
a munkánkban. 

Tótka Károly 
Szeged. 

Németh József miniszterhelyettes, a MAII vezérlqazq,at6Ja Udvözll! 
beszédet mond. Meli.tte Ooböról) Jean Tuja francia vaaútlqazqató. 

az U IC f6tltk6ra. 
(MTI foto, Vlqovszkl felv.) 

ténelern második évszámdá- � itt lép elötérbe a Nernzet
nak küszöbén állunk - hang- közi Vasút Egylet jelentősé
súlyozta -, olyan szinte kor- ge. 
látlan technikai lehetőségek Németh elvtárs reményét 
korszakában, amikor a közle- fejezte ki végül, hogy az UIC 

kedés területén is forradalmi budapesti ülésszaka is jó mun
újításokkal találkozunk. Ilyen kát végez a vasútfejlődés 
körülmények között önkénte- ügyéért és sok sikert kívánt 
lenül .is felvetődik a kérdés: munkájához. 
van-e, lehet-e még a vasutak- Utána Jea11 Tuja, az UIC 

nak jövőjük? :ei; mit tapasz- főtitkára szólalt fel. Kiemelte, 
hogy a budapesti konferencia talunk? Szerte a világon a jelentős események közepette 

vasutak tudomásul vesz:ik a ül össze, többek között küszö
fejlódést és igyekeznek azt a bön áll a Nemzetközi Vasút 
lehető legjobban hasznosítani Egylet átszervezése: Örömé
a maguk javára. A gőzgépet nek adott kifejezést, hogy--.. 
et:)'re inkább kisZOC'ítja a vil- tan! o�st Magyarországon, 
lamos- és diesel-mozdony, a I annak szép fővárosában tart
fuvarozás technikai folyama- ják. Elismeréssel szólt a ma
tában a gépesítés olyan mérv-

, 
gyar vasutak fejlődéséről és 

boo fokozódik, hogy az üzem különösen dieselesítési prog
gyors és biztos lebonyolítása ramjáról. 

. meggyoo6dhettek arról, hogy 
DunakeSZIR az önköltségcsök- állításukkal ellentétben nun is 

kentési brigádok feladatává olyan könnyű a szegedieknek tetté� � intézkedés! te� vég- az élüzemsi.intet teljesíteni. rehaJ�anak �lleno�és:t, a 
I 

Lát'hatták hogy egyaránt meg-

Megélénkült az újítási kedv az Északi Járműjavítóban 

dolgozok takarelrosság1 Javas- •- . • • 
latainak összegyűjtését. Min· van az elor�vivo té!lyezo és a 
den alkalommal megvizsgál- nehézség nundkét al!omáson. 
;rák a selejtmunka okát, s a l Amint a csabalaknál a sze
mulasztókkal szemben eljár- gediek látogatása, úgy ez a 
r.ak, tapasztalatcsere ii bizonyára 

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

230 helyett 210 gőzmozdonnyal 

Az 2sza.Jci Já.ffll.ú;ctvító dol- biakét. Azt is rnec kell mon
gozólnak újítómozgalma a dani, hogy a kidolgozás alatt 
szakszerveret támogatiisával álló új rendelet is várakozó 
i.<,mét a régi eredmények felé állá6pontra kényszerített soka
halad. kat. A rendelet megjelenése 

Vá,mi Józ�f. a SZ1Jéb el- után, 1957 második felétől 
noke és Lovászi László, az megváltozott a helyzet 
egyik munkatársa, a helyzet Lovászi elvtárs néhány 
alap(l6 ismerői, a következőket szemléhtetó adattal is sz.olgál. 
mondják a bizottság munkájá- - Ha Ö6liZellasOnlltást te-
róL szünk az 1956. hliromnegyed 

mégis más. Először: az új úii• 
tási rendelet pontosan körül
határolja az újitás fogalmát. 
Másodszor: a szerződésköté; 
atkalm.ával mód nyílik arra, 
hogy a nem megfelelő újít:áro
kat - a benyújtóval való meg. 
egyezés alapján - elutasított
nak va,,")' be nem adottnak 
nyilvánítsanak. A rendelet 
megjelené5e előtt az ilyen 
javaslatok is emelték a be
nyújtott javaslatok számát, 
voltaképpen hamis képet adva 
a helyzetről. 

A budapesti igazgatóság 
mozdon'l/• és menetiránllitói 
egl/Üttmúködt:e elérték, hog11 
ug11anol11an mennviségú eleg11-
szállítást május hónapban 210 
gózmozdonnval bonvolítottak 
le az dpriliai 230-cal szemben. 
Napi dtlagban tehát 15-16 
gózmozdonv megtaka.rítását si
került elémi. Ez kizárólag el
sőrangú mozdonvokra vonat
kozik, s naponta mozdonvon
ként 360 forint megtaka.ritást, 

- Az ellenforradalom e te- éve és 1957 hasonló időszaka 
rületen is -kézzelfoghatóan köz.ött, látjuk, hogy 361-ről 
rombolt - kezdi Vdmi elv- 212-re csökkent a beadott 
társ. - Tavaly nagyon nméz Javaslatok 6Záma. 1958-ban 
körülmények között indultunk. öt hónap alatt 125 újítási ja. 

havonta 162_000 f�rintot je- A dolgozók figyelmét elsőrsor- vaslatot nyújtottak be, amely
lent. Ha tovabbr.a is Í'11/ dol- ban a pergő események kötöt- ből 59-et elfogadásra és he-

Ebben a tükörben n&rn 
1957-ben 176, 1958-ban júmus 
l-ig 153 az elfogadott javas
latok száma. Tehát lényeges 
csökkenést nem mutat. S ami 
megnyugtató: a számszerű 
csökkenést bőven kárpótolja 

goznak, az év végéig 1 OOO OOO 
I 

ték le, így érthető, hogy a be. 
, 

vezetési-e javasoltunk. 
forintos megtakarítást érhet- nyújtott újítáook száma nehe- A nyers számok csökkenést 
nek el. zen közelítette meg a kor-�Jb. mutatnak ugyan, a valóság 

az újítások és ésszerűsítések 

A szakszervezet elnöksége eéljutalmat tűzött ki újításokra 
minőségének 52lembetűnő javu
lása. 

Vámi elvtárs an-ól is szól, 

A szakszervezet elnökbége 
mellett működő mwsza.ki szaJk. 
=tály megvl,tatta a kormány 
takarékossági felhív�t Meg
állapították, hogy a vasúton 
nagy lehetőség van m�a:ka
rít:ást jelentő műszaki fejlesz
tési tervek kidolgozására. A 
szakosztá,ly fontosnak tartja, 
hogy a takarékossági mozga
lom és az ezzel kapcsolatos 
műszaki fejlesztési feladatok 
kivitelezésében minél több 
dolgow vegyen részt 

A mú.szakl szakosztály ezért 
felhíváB5al fordul a do!gooók. 
hoo, hogy a megjelölt téma
körökben dolgo-z.zanak ki meg
oldási javaslatokat. Az elfoga
dott javaslatokat a szakszol
gálat, mint újításokat díjazza. 
Ezenkívül a legjobb javaslat
tevőket a szakszervezet elnök
sége 5000 forintig lierjedö ju
talomban részesíti. 

ami nehezíti a Szuéb mun-
v:isút területén használt fa ve növcl.ó eszközök, 8ZC1'- kádat. Az újítások ügyét jófor-
és uínes fém ant/4{10k pót- számgépek kűua.kltá.sa. mán egy személy intézi. Ez 
lásá.ra, lehetól,eg o!va.n an11a- 7. Ivekben fekvó dnek ke- biz.ony lassúságot. s ami ezzel 
gokk.a.l (múan'l/4(JOkka.l), nésére (vl.zezésére) szolgáló együtt jár: az újítási kedv fé-
amelyeknek hazai előállítása e!lllszerú.. mozdonyokra ne- kezését jelentL A legutóbbi 
lehetsége8. relhetó berendezések ki.a.la.- i28.kszervezeti bizottsági he-

2. oivan intéziked.é�k iki- lkítása szám.olómban kértem, alakít-
do!gozása., amel11ek !eheiövé A ja�at egy példányát a runk a Szuéb és a műszaki 
teszik a mozoon.11ok gazda,. szolgálati belx újítási előadó- ta.nács tagjaiból egy szervet, 
ságosabb ki.ha.sználá.!át. Els6- jának kell átadni, két gépelt amelynek. feladata lenne a 
sorban a tehervonatok me- példányát pedig 1958. szeptem- bonyolultabb újítási javas
netrendsurúségé-nek bizto- ber 30-ig a vasutasok szak- latok megvitatása, szakvéle
iítá.sá.t eliisegító ja.vaslatok-

I 
szervezete e�nöks�gének címé- ménl'.ezé?.e· Igy. az elbíráló

ra van szükség. re kell küldeni (Bud.a.l)ESt, j nak is 'könnyítenék a munká-
3 Javaslat kidolgozása a VI., Benczur utca 41). j31t. 

vas�tí személykocsik kü.ls6 ,www� Az újítók hangja eljut-e a 
és belsó tisztításának go.zda- Az i,..azgatólCÍilOk 

S2.uél).,hez? 
ságosabb éa tökéletesebb • - � a legtennésretesebb. 
megoldására egymásközti ye,senye Ami mar hosszabb ideje közös 

4 El"árá.8° ki.do•-�· témájuk, egyelóre a szakszer_ • ' ..,.,..as4 a Az dprili.ti eredménvek cuap. vereti bizothság 1JSú!olt prog-. v�b�kez�tekJ ie_k a ján az igazgatóságok hel11e- ra.mla miatt nem oldllató meg. fiutga� hatásátol való meg- zési .sorrendje a 'következő: Sürgetik egy újítási ankét védése-re. 1. Szeged. megtartását, ahol szőnyegr 5. R.ádi6izotópokkal tör-S< 2. Szombathelv. kerülnének azok a problémáke 

Aprlllsban helyez1>6k Uzembe H.lrblnban Klna, Je-yobb mozq6 ..-� 
mavenek elsó 6ramfeJJeazté5 q•qy�. A 47 vasúti kocsin azAIII· 

">t-t ..-ama •p1- Júlluel»n f•Jezlk be véq� 

A kúfolQo-zandó feladatok 
41 köve<//kezók: 

t. JGPCUlat � 4 

té-nó �nvízsgálat fel�te�i-

i

'
! 

3. Budapest. amelyek üJ!tóinkat foglalkoz� 
nek !kidolgozása. 4 Pécs. tatják. Ezek tisztázása bf-. 

6. A héza.gnél!küli váaánv 5. Miskolc. nyá:ra folromá az úJ!tóked-
6t!é!konl/Migát öt.z:toritó, illet- 6. Debrecen. vet i& 
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� J rans Európa hpress 
diesel-elektl'Olllls metomnatai 

Felvilágosító szó+ ellenőrzés= 
betegség címén megszűntek a visszaélések A nemzetközi repülőforga

tltkára és a szakszervezet ve- lom gyorsaságban és kénye

��HIREK 
-

1961-ben kétszázmillió utast sz állít a jugeszláw vasút Dr. Kováa Mária azéJkes
fehérvá:ri üzemorvos munkás
ságának híre messze vidéken 
is ismert. 1955 ós7.én például 
74 üzemorvos között az első 
helyen vé.g7.ett. A:r.t is sokan 
tudják róla, hogy körzetében 
az utóbbi években lógós nem 
akadt. Nem mintha ennek 
túlságos engedékenység lenne 
6Zillője. Cseppet sem. A barna 
szemek tudnak Vil:lámLa.ni is, 
ha kell; 

• 

Délután félketto"'lror ketten 
ülnek az orvosi StZObában, 
Györe Sá1!dornéval, hűséges 
segítőtársával. Várják a dol
gozókat, de egy lélek sem jön. 
Egyszerű az oka: a hastífusz 
elleni védőoltástól ,,félnek". 
Pedig hosszas felvilágosító 
munkáva1 kezdődött az akció. 
De talán majd később! Van 
időnk beszélgetni, hisren 
mind&6ze há:rm.an jöttek egy 
óra alatt; 

rendkívül fontos a megelőzési 
munka. A dolgozókkal foglal
kozni. megmagyarázni, hogy 
milyen ártalmak é1metlk stb. 

- Persze ez csak egy kis 
rész,. az egésznek. Tífusz és 
trachoma vizsgálatokat is 
végzünk. A mozdonyvezetők 
vlzeletviz.sgálata szintén prog
ramunkban szerepel. Előfor
dult már, hogy egy cukorbeteg 
mozdonyvezető lebukott a gép
ről. Ha ezeket a vizsgálatokat 
előbb kezdhetjük el, a preven
tív inté-zJk:edés révén nem ju
tott" volna idáig. Sok hasonló 
eset kényszerített, hogy meg
kezdjük a szűrővizsgálatokat. 

- A veszélyeztetett munka
körökben háromhavonkint 
viz.sgálatokat tartunk. Ellen
őrizzük a védőételeket m:i.no
siégét, most például a hűsítő 
italokét stb. 

Javuló befegsfatisztika 

- Hat szolgálati főnökség 
Legfontosabb a megelőzés és három vállalat tartozik 

hozzánk - folytatja. - A far-
- A:r. ütEmorvosi munkával galmi és a fűtőházi dolgozók 

sok dolgow nmcs még t!sztá- kivételével valamennyien be
ban - kezdi Kovács doktor- oltattáik már magukat. Saj
nő. - Munkánk. kétrétű: a nos, ez a huzavona évenkint 
nyolcórás munkaidőből 6 óra a ismétlődik, minden rábeszélés, 
megelőző és 2 óra a gyógyító 

I 
meggyőzés hilá!bavalónak bizo

tevekenység. Sokan azt gon- nyul. 
dolják, hogy fordítva van, s - Munkámat Karf József 
úgy is viselkednek. Pe<lig elvtárs, a csúcspáa-tbizottság 

........... 

Nem elég csak ünnepelni 

Elmúlt a nemzetközi nő- tási gépnek a beszerzése is. El. 
nap, az anyák napja, s a szür- 1 sősorban nem is a pénzről van 
ke hétköznapokon gyakran szó. Nagyobb baj, amikor még 
megfeledkezünk a dolgozó asz- a szakszervezeti bizottságon 
szonyok gondjairól, munkájá- belül is vaskalapossággal kell 
róL megküzdeni. 

Talán azért, mert már meg
szoktuk, hogy a férfiakhoz ha
sonlóan helytállnak a szolgá
lati helyen és emellett elvég
zilt a háztartás, a gyermekne
velés fáradságos teendőit is? 
Vagy azért, mert csendben, 
szerényen• munkálkodnak és 

· all� talán jelentéktelennek 
látszó munkával járulnak hoz
zá országos, sőt az egész vilá
got érintő problémák megoldá
sához. 

Nem is gondolunk arra, ha 
például mosógép · kerül egy 
sZ9lgálati helyre, - hogy a 
há�munka legnehezebbikét 
megkönnyítsék - a nőbizott
ságnak mennyi energiája, lele
ményessége van mögötte. 

Pécs állomás nöbizottsága is 
felismerte ennek jelentőségét. 
lts az asszonyok hálásak ér
te. Szívesen fordulnak problé
máikkal a nőbizottság elnöké
hez. Tudják, hogy megértésre 
találnak. Nez Károlyné való
ban szívén viseli sorsukat. Ná
la jobban ki értené meg a dol
gozó asszonyokat, hiszen öt is 
három gyermeke várla oda
haza. Szívesen vállalta dolgo
zótársa.inak közös gondját is, 
hiszen jól tudja, ha munkájá
val me�yorsítja a boldog hol
nap építését, akls;.or gyerme
keiért is dolgozott. 

Még ma sem könnyű a nő
bizottságok munkája. Néha 
gondot okoz még egy háztar-

A pécsi asszonyok látva, 
hogy a nőbizottság a javukat 
szolgálja, szívesen látogatják a 
bizottság rendezvényeit is. A 
pécsi gócpont nöbizottságai 
szoros kapcsolatot tartanak 
egymássaL Rájöttek, hogy 
együttes erővel többre men
nek. Sikeresek a közös rendez
vények, előadások. A gyermek
nap előtt magyarnóta estet ren
deztek, amelynek bevételéből 
ajándékot vásároltak a kicsi
nyeknek. Nagy sikere volt a 

nők egészségvédelmével kap
csolatos előadásnak. Az elő
a,dónak, kt)zel 50 kérdésre kel
lett válaszolnia, Legutóbb De
zséri Lász!ij előadását hallgat
ták nagy figyelemmel a gyer
meknevelés problémáiról. 

A pécsi asszonyok megér
demlik, hogy elismeréssel szól
junk róluk és segítséget kap
janak problémáik megoldásá
hoz. Ezek között talán a legfá
jóbb a napköziotthonban ural
kodó állapot. 40-50 gyermek 
kényszerül egy terembe. Kü
lönböző korúak, tehát különbö
ző az érdeklődési körük. 

Nyugodtabban, vidámabban 
menne a vasutas édesanyák 
munkája, ha nem kellene arra 
gondolniuk, hogy gyermekeik 
nem egészen megfelelő körül
mények között töltik a napot. 
Helyes lenne, a nőbizottságok 
véleményét kikérve a lehetősé
geken belül javítani a helyze
ten. 

zetói dicséretesen segítik. A 
munka tükörképe a beteg
statisztikánk, ami átlagosan 
3-4 százalék. A felvilá.gosító 
és ellenőrző munkával együt
tesen értük el, hogy az utóbbi 
években nincs nálunk lógós. A 
hosszú orvosj gyakorlat alatt a 
szemünk is élesebb lett 
fejezi be mosolyogva. - Tu
dom, hogy a társadalom érde
keinek védelme egyet jelent a 
dolgozó ember védelmével 

Vége a beszélgetésnek. Bete

lemben egyre nagyobb ver
senytársa a vasútnak. Ennek 
ellensúlyooására a nyugat
európai államok vasúttársasá
gai (Belgium, Franciaország, 
Hollandia, Luxembourg, Né-
met Szövetségi Köztársaság, 
Olaszország és Svájc) Trans 
Európa Express néven közös 
érdekeltséget alapítottak. En-

ge� jönnek, de még mindig nek a hét országnak nagytá
nem az oltásra Mit csináljon , . 
ilyenkor az üzemorvos. Bosz-1 vclságu vonalam egységes ti-
szankodjon vagy mosolyogjon pusú, könnyen kezelhető 
ekkora rnaradiságon? Egyiket 1 
sem teszi, szívósan küzd em- d1esel-elektromos gyorsvonato-
bertársai megértéséért, kat tartanak üzemben. 

-------o o-----

Amit keresünk a réven, elveszítjük a vámon 
A Szolnoki Járműjavító ba

dar! részlegén a vagonok al
váz kátrányozását végzik. 
Oláh Lajos mázoló elmondja, 
hogy két esztendővel ezelőtt 
milyen harcot vívtak a kátrá
nyozás oozüntetéséért. Most 
ismét elrendelték ezt az egész
ségre ártalmas munkafolya
matot. Nyolcan dolgoznak eb
ben a munka.körben és közü
lük hatan bőrfertőzéssel be
tegállományban vannak. · 

A védőruha ellátás hiányos. 
Volt rá eset, hogy a kátrány
nyal átitat.ott ruhákat csak 
egy hét elteltével cserélték ki. 
Beszélgetés közben arra jön 
Oláh elvtárs még munkaké
pes dolgozótársa, a.kinek mun
karuhája szánalmas állapot
ban van. A csoport vezetője 
Kürtösi József nem sokat tö
rődik a dolgozók egészségvé
delmével. 

A szakszervezeti bizottság 
az üzemorvossal és az üzem
biztonsági megbízottal meg
vizsgálta a problémát és ja-

vasolta a kátrányozás beszün
tetését. 

A mázoló részleg szakszer
vezeti bizalmija - vélemé
nyünk szerint helyesen - ja
vasolja a csoportvezető fele
lősségrevonását, mert nem el
lenőrzi a védőruha.ellátást, 
nem törődik az előírt tiszta
sági óvórendszabályok betar
tásával. 

Miért ragaszkodnak az 
egészségre ártalmas kátrányo
záshoz? Az igaz, hogy a kát
rány olcsóbb mint a festék. A 
vállalatnak több ezer forint 
megtakarítást jelent havonta. 
Véleményem szerint azonban 
olyan önköltség csökkentést, 
amely a dolgozók egészségé
nek rovására megy, senki sem 
kíván. Vegyük figyelembe a 
megbetegedések folytáll' ki
esett munkaórák számát, s lát
hatjuk, hogy amit keresünk a 
réven, azt elveszítjük a vá
mon. 

Csomor János 
Szolnokí Járműjavító 

Követésre méltó kezdeményezés 
A BorsocU:negyei pártaktíva alapot 33 250 forinttal esők

után az Ujmiskolci Pálya.fenn- kentik. 
tartási Fönö�ég szakmai és d) A szakszerií.bb munka és 
mozgalmi szervei irányelveket a balesetek csökkentése ala:rr 
dolgoztak ki a kormány taka- ján 317 OOO forintos me?taka
rékossági felhívásának tárno- rítást várnak. 
gatására. A dolgozókkal való tudato-

A részletesen kidolgozott sltást és a végrehajtás ellen
programból az alábbiak külli- őrzését a párt- és a szakszer
nösen figyelemre mélitók: vezet egyaránt feladatának 

a) A rezsiköltség csökkenté- tartja. Kijelölték azokat a 
szem(.,lyeket, akik elsődlegesen sével évi 210 OOO forintot akar- figyelemmel kísérik a célkitűnak megtakarítani. 

b) Az anyagtakarékosság és zések miké�ti végre_hajtás�t; 
a jobb munkaszervezés révén Ha a_ határ_ozat v1;grehaJta
elérendó előirányzat évi 48 OOO sánál 16 a. kid?lgo�nál -�

pasztalt élenkséget es alctiv1-forint. tást tanúsítják a főnökség ve-
c) Az elfekvő anyagkészlet I zetői és dolgozó, akkor a s1-

felülvizsgá!ása után a forgó- ker nem marad eL 

Jugoozlávia vasúti. hálózatá
ra és a vasúti közlekedési esz
közök korszerűsíté$ére 1961-ig 
220 milliárd dinárt fordítanak. 
A jugoszláv vasutak vezér
igazgatósága határozatot ho
zott arról, hogyan használják 
fel ezt az összeget. Több mint 
68 milliárd dinárból a vasút! 
csomópontokat bővítik ki és 
megerősítik a pályákat. A 
vasútvonalak villamosítására 
5 és fél milliárdot költenek. 

A forgalom meggyorsítása 
céljából a fővonalakat re
konstruálják, ezer kilométer 
hosszúságban. A bár-beográdi 

vasútvonat építését 300 km 
hosszúságban folytatják. Uj 
közlekedési eszközök beszer
zésére 38 milliárdot irányoztak 
elő. Húsz motorosvonatot, 75 
sínbuszt, 610 személykocsit, 30 
háló·, illetve étkezo""kocsit és 
40 szolgálati vagont vásárol
nak. 

A teherforgalom korszerűsí
tése és gyorsítása céljából csak
nem 11 OOO teherkocsi �állí
tását irány<YZták elő. Mindezen 
felül 140 villamos, illetve 
Díesel-mozdonyt, 30 gőzmoz
donyt és 26 különleges vasúti 
járművet szereznek be. 

Vasutasnap a Német Demokratikus 

Köztársaságban 
A Német Demokratikus Köz- Kongre!,szusa előkészítésének 

társaságban június 8-án űnne- jegyében telt el. A vasutasok 
pelték a n11olcadik vasutas- vállalták a kongresszusig 3 
napot. Az ünnepen il legkivá- millió tonna áru határidő 
lóbb dolgowk állami kitünte- előtti elszállítását, 40 OOO ton
tésben részesültek. j na brikett megtakarítását, 

A német demokratikus ál- május 31-ig a Bitterfeld-Lip-

Képünkön a Schwerlnben (NDK) berendezett vuútl szakiskola eqylk 
tantermét láthatjuk. A tanulók példásan berendezett lnL,ézetben la• 

nulnak és lntemátusban laknak. 

1am megalapítása óta az NDK 
Nemzeti Díját 2, a Munka 
Hőse rendjelet 10, a Munka 
Zászlaja rendjelet 7, az :trde
mes Vasutas címet 231, az :tr
demes Aktivista kitüntetést 
218, a Német Allamvasút ér
demérmet 1000 vasutas dol
gozó kapta meg. 

Az idei vasutasnap a Né
met Szocialista Egységpárt V. 

cse közötti szakasz vi!Jamosl
tását. 

Június 8-á.n az NDK vala
mennyi nagyvárosában a vas
utasok a lakossággal együtt 
ünnepeltek és tüntettek az 
európai atommentes övezet 
mellett, valamint a Német 
Soovetségi Köztársaság atom
felfegyverzése ellen. 

A VILÁG MINDEN RÉSZÉBŐL 
A nyugatnémet vasutas. 

szakszervezet harcának ered
ményeként mintegy 290 ezer 
dolgozó kapott 10 pfennig óra
béremelést.. 

A színek tehetség/ ormáló műh�lyében 
A Szombathelyi Járműjavító 

képzőművészet; iskolájában 
járunk. Ezernyi szín, meg
kapó varázs árad a fal.akróL 

, Képek, melyek magulkért és 
:>o-O<>OO><X>-O<>O<O<>OO><X>-O<>O<:>OO<>-CX:><X>O<:>OO<>OO><X>-0<>0<0<>00-<' mások helyett beszélnek. 

osztályaként kezdte valamikor 
a működését. Kezdetben 
tizenegyen voltak, munklálsok 
és néhány művésretrajongó 
mérnökember, a;ki!k minden 
kedden és csütörtökÖin fel
más2ltak a műlhely bejáratá
nál magasodó múterembe. 
Sokan szabadságukat is itt töl
tötték, itt gubbasztottak a 
megs:zállottak lelkesedésével 
vásZlnai-k előtt. A műhelY
fönökség támogatása ellenére 
is gyakran tliáeyt szenvedtek. 
Ma a szakszervezet és a válla
lat együttes támogatását élvezi 
az iskola. 

Látogatásunk idején itt van 
Németh Jenő, a szerszámmü
hely 55 éves munkiása, egyike 
azoknak, akik magu,k is ·nagy 
ügysrreretettel festenek, s az 
iskolát mindig legszemélye
sebb ügyüknek tekintik Itt 
van Németh Pál, alki i,parmű
vészeti főiskolára igyekszik, a 
nagyon t.elhetséges Gergye An
nus, Gerencsér Piri és Aradi 
István. Egy kis töredéke a kö
zel 100 növendéknek. Jaksa 
elvtárs büszke rájuk. Hogyisne 

A szovjet vasutak 714'11/• 
mennyiségű. bronzot és bab• 
bit-fémet használnak fel fő
ként rúaágypersely, persel11· 
csapágy, dugattyúbetét s eg11éb 
mozdon11alkatrészek öntésé
nél. A Szovjet Vasúti Tudo
mányos Kutatóintézet most 
kitú.nö újltást . vezetett be: 
horgany felhasználásával e!ő
á!!itotta a CAM 9-15 szilárd
ságú ötvözetet, amelyben 8-
10 százalék alumínium, 1,5-2 
százalék sárgaréz és 0,03-0,06 
százalék magnézium van. Az 
új ötvözet hétszer olcsóbb az 
ónnal kevert bronznál éa hat
szor a babbit-fémnél. Még jól emléksi:ünlk a tava

lyi vasutas képzőművészeti ki
áil'ításra, a.hol Jaksa István ta
nítVlátnyai három első díjat 
nyertelk. Kapos Jo1.án, Pósfalvi 
Etelka, Kalmár Mária és Tóth 
József nevét sokan megismer
ték, útjukat féltő vigyázással 
követik a járműjavító munká
sai. 

Már 1944-ben a Dunántúli 
.3zem1e 'képekkel il!lusztrált be
számolót közö1t a munkások 
iskoláj,álról, megjegyezve, hogy 
a legtöbb szombathelyi polgár
nak sejtelme sinc:;. arról, hogy 
városában egy kitűnő festő
művész-iskola működik a 
MA V ...múlhelynek egy szerény, 
városvégi helyiségében Jaksa 
mester szakavatott, lelkes ve
zetésével. 

A művészet szerelmesei 
Azóta na.,ayot fordult az idő 

kereke. A mu.nk-ások, akiknek 
tehetségét semmiféle elnyomó
rendszer el nem vehette, a 
szép ezeretete, az a.1kotás
vá,gy ma teljes pompájában 

Lenqyelorszáq eqylk modern Iparvállalata a wroclawl vlllanymozdony-
1

ragyog_ A vezető n;a !s a r�_i, 
qyár ahol trópusi klvitelO Indukciós motorok.lt qyártanal< . India, a munika, a munkás es a mu
fteqeut'ö qépeket srazitia, Korea., Izrael és Törökország reszére. vészet szerelmese. 
Emnl<lvUI vizhOt<!sl turboqenerátoro�t és akn„toronyhoz szüks�es Az iskola a s.wm

"
bathelyi naqymotorokat Is állltanak el6. Képunkön az aknatoronyhoz szükse-

ás k' _ _ . __ ,. qes motor mintapél<Wnyiinak azerelése látható. Halad epzomuyeszeti ..,...,._-

• 

A brit vasutasszakszerve
zetek követelik, hogy a vas
utasok fizietését a piaci árak 
emelkedésével párhuzamosan 
arányosan emeljék. 

lenne az olyan tanítványra, • 
mint Németh Mihály, aki most Az angol vasútigazgatóságok 

„Érdemes volt 
fáradoznom" 

lett szobr.ászművész, vagy kiállítási kocsikat indítottak 
Kovács Lászlóra, a!ki már Kis- útnak, amelyben a szál!íttató 
falud! Stróbl ZSÍ4/Jm.Ond tanít- felek megismerhetik a helyes 
ványa,ként folytatja tanulmá- árukezelést, a csomagolás és 
nyait és azokra, akik a buda- az áruk megjelölésének helyes 
pesti Képző- és Iparművészeti módszereit. 

A tanftványolk kezdetben a Gimnáziumban tanulnak. Na.gy • 
mértani alapelemekkel ismer- József, a kultúroWbon igaz- • Teljes estét betö!tó színes 
kednek, majd a vonal- és szín- gatója is kitűnő tanítváiny, \ dokumentumfilmet készíte
perspektíva követikezLk. Aztán s.zorgalmasan látogatja ma is nek szovjet és kínai kopro
bonctani, csontváz- és izom- az iSkolát. dukcióban az Alma-Ata é.1 
tani alapiis.meretek s végül a A szomba1!he!yjek szeretik l.ancsov kö;r;jtt folyó c,asút
materialista művészeti felfogás az iskolát, amely már régen építésről. 
kifejezői jönnek. A mester 65 kinőtte vasúti ruháját. Most 
évét meghazudtolón já.r-kel nagy feladatra készülnek: a 
tanítványai !között. Az 1932. bécsi vasutas nen:i,ze1Jközi kép
évi New-York..i, az 1933. évi záművés7.eti kiállításon szeret_ 
chiká{lói viJ.ágkiállit� majd nék bemutatni munkájukat. 
az 1939-i firenzei USSI nem- A mest.er búcsúwul ezeket 

zetközi tárl:a.táin szerzett dicső- mondja: Igaz; boldogság szá
ség, ittlhon a Műcsarnok és a mamra, hogy megérhettem: a 
Nemzeti Szalon tennelben művészet birtokolása nem a 
évről évre ki,:illitott vásznainak gazdagok előjoga többé, hanem 
sikere nem szédítette meg. Hű a népé, a nép gyönyörködte
maradt a munkásolmoz, a tésére. Ezért érdemes volt !á-
sromba12lelyi műhelyhez. radoonom. 

• 

A franciaországi vasutas 
szakszervezetek május végén 
rendezeii kongresszusa az 
egység jegyében zajlott Je. Ez 
elsősorban a kormány etnöké• 
hez intézett bérkövetelésben 
és a nukleáris kísérleteJt be
szüntetéséért f&lytatott \közös 
harcukban nyilvánul m�. 

:tletbelépett 
• 

a brit� rvér 
vasútbl.ztosítási eguezmé y. 

\ 
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A jó szervezettség emeti a tagdíjvisszatérí tés összegét Mi van a Hivatalos Laphaa ? 
Boanyal Jenő elvtárssal, a 

pápai állomás szakszervezeti 
bizottságának elnökével arról 
beszélgetünk, hogy nwe for
dítják a tagdíjakból visszaka
pott összeget. 

- Februárban vettem át a 
mik.szervezeti bizottság irány!� 
tását - kezdi. - Azelőtt a 
jelenlegi 210 főnek csupán 15 
százaléka tömörült a szakszer
•.'ezetben. Az állhatatos mun
kának meglett az eredménye: 
ma csupán egyetlen dolgozónk 
van, aki megrögzötten kitart 
évtizedes „álláspontja" mellett, 
hogy semmiféle szervezetbe 

A Hivatalos Lap tartaJméb6J e 
és sakk.csapatunk. Jelenleg va• 

1 
kísérők helyiségében olvashat- =akezervezel.l blrotteág<>k és a 

!amennyi sportágban folyik az Ják a dolgozók. ::ggf���et� 
aJtillAJuk e.a 

üzemi bajno�ág. Persze mind- - Távolabbi tervünk a meg- 2s. számból: 430-46/1858. v. 
ehhez anyagiak Is kellenek. takarított pénzzel: a tanácsnál K. sz. o. Tazrendéeziet1 Ogyrend. 

_ Több jól dolgozó aktivát �rő_sen ütjük a _vasat,. hogy egy �1�0:1fi�58- '/.;'
lh
�L'\f"S: 

ingyenes üdültetésben része- 1de1glenes kulturhely1séget bo- ldet,glenee 97J8bályozása. 
sítünk. A nő- és gyerm kn 

_ csássanak rendelkezésünkre a 26, számból: 47411858_ THkár--
. . e � városban. Itt nemcsak a tény- ság. A e:oomélyszállltó vona1ok pon, Te
_
l�pó ünnepén cukorka- legesek, hanem a nagyszámu menetrnndsuorfi kOzJekedésének 

val, aJandékka! kedvesked- nyugdíjas vasutas is barátsá- blztoelt69a. 
tünk a gyermekeknek, a dol- gos második otthonra lelne. 11403011958- 114- :::. Szakvim-

. .. gák me1fsmétlése a e:r.ol,r-
gozó nőknek. Ujságokat, mű- Kéresunk, hogy a szakszerve- via,zavet.t kereskedelmi dolgo,.ók-
szaki és képes hetilapokat já- ze�i közpol_!t é_s a �zakszolgá- 1 nálú4 22011858. ·115. B. vasutas ratunk. Mivel nincs kultúr- lati vezetek IS támogassák fiP()rtolók menet.kedvemnényéről 
helyiségünk, ezeket a vonat- ebbeli szándékunkat. sz.óló ,..,.,delet módoelláse. 

=: 
1
? 1:�r��!���!t��r,� Dalesetvédelmipronadanda a Szolnoki Jlirm dla vítóban hogy a dolgozók azt sem tud- 'Y' l) J' 

lák, kinél lehet tagdíjbélyeget A Szolndki Járműjavit6 min-
kapni. den műhelyrész.legében, irodá-

A költségfelhasználásról a jában plakátok figyelmeztet-
következőket monqja: nek a munkavédelmi szabályok 

- Természetszerűleg az év betartására, a balesetek meg
elején még szerényebb költ- előzésére. Az írásos agitáción 
ségvetéssel dolgozhattunk kívül mit tesznek a dolgozók 
mint most, hiszen a tagság nö- védelmében? Cikkünkben erre 
vekedésének arányában nőtt a kívánunk választ adni. 
vissz.atérített összeg is. Hogy Pintér Béla elvtárs üzem-mire fordítjuk a szakszervezet 
pénzét? Megjavíttatjuk a tönk- biztonsági megbízott tájékoz
rement hangszereket, s a rá- tat a balesetelhárftási propa
d!ót, A visszatérítés egy részét gandáról és föként annak haté
a sportkör rendelkezésére bo- konyságáról. A baleseti statisz
csátjuk negyedévenkinti ada-1 tika szerint az eredmény nem 
golásban. marad el Amíg 1956 első 
. Kimutat az írod� �blakából ne,gyedébe� az 1000 fő Jól látható UJ ep1tményre, re eso 
amely csak beva.kolásra vár: balesetek :s:z4ma 105 volt, 

- Készül a verseny-tekepá- 1958-ban ez 73-ra esett. A jó 
lya. Ez bizony nagy összeget ellenőrzés következtében egy 
felemészt. Emellett naponta hónap alatt 8000-rel kevesebb 
társadalI)'li munkával siettet- a betegség miatt kiesett mun
jük .a gyorsabb befejezést. Van 'kaórák száma. Persze ezzel sem 
kultúrcsoportunk, asztalitenisz- lehetnek elégedettek. Küzde-

rméreken vagy milliókon 
takarékoskodjunk? 

niük kell a további csök
kenésért, még eredményeseb
ben kell mun.kállikodniuk a 
dolgozó ember testi épsé�éért. 

Egészségvédelmi előadás 

A dolgozók nevelésére szol
gálnak az üzemorvos által 
tartott egészségvédelmi elö
adások. A balesetelhárítási és 
munkavédelmi előadásokat a 
szakszervezet munkavédelmi 
felügyelője és az üzem bizton
sági megbízottja tartja. 

A hangois bemondót többször 
igénybe veszik, különösen 
súlyos baleset esetén, mikor a 
balesetből leszűrt tapasztala
tolkat közlik az üzem dolgozói
val A balesetvédelmi oktatás 
mindenki számára kötelező. 
Ennelc ellenére nemegyszer 
megelégszenek a művezetők 
azzal, hogy az oktatási köny
vet aláírják a dolgozók. Elmé
leti és gyakorlati oktatásban 
részesítik az újfelvételeseket, 
Idönkint munkavédelmi film 
előadásokat tartanak. Az eló
adásoo propagandához tartoz
nak a munkavédelmi aktivák 
számára rendezett tanfolya
mok. A balesetek értékelésé
ről írásban táJékoztatjá!k az 
oktatást végző múvezetóket. 

Tudott dolog, hogy a MA V kilométer távolságban lévő 
már számtalan esetben osto- erdőga7.dasági i parvágányról, 
rozta az egyes elosz.tó szerve- ugyanolyan minőségű rönköt 
ket azért, hogy elkerüljék a szintén 3-400 kilométer tá
keresztfuvarozást. A rádió, a volságra adnak fel, s nem 
.sajtó és egyéb orgánumok egys7.er Lentibe, vagy Szol- Munkavédelmi tapasztalatcsere egyes időszakokban nap nap nokra. 
után ezzel a problémával fog- Ha figyelembe vesszük azt, 
lalkoznak, ugyannyira, hogy hogy ennek a vállalatnak napi 
az ember azt hinné, hogy ez a érkezése átlagosan 8-ltl va
milliókba kerülő dolog már gon, és e.gy rakott vagonnak a 
biztosan megszünt. Ezzel s?.em- fuvarozása a M-AV•nak átla
ben mi a valóság? A kereszt- gosan négy forintjába kerül 
fuvar fennáll, él és rabolja kilométerenként, könnyen ki
a népgazdaságot, az amúgyis számíthatjuk, hogy napoota 
nehézségekkel küzdő MA V-ot csak 200 kilométeres távolsá
pedig olyan nehéz helyzet ál- gú keresztfuvarozást figye
litja, hogy emiatt fontos fel- lembevéve, tíz kocsinál na
adatának csak részben tud ele- ponta négyezer forint megy el 
get tenni. feleslegesen. De mennyi megy 

An-a a kérdésünkre, hogy 
javuló munkájukhoz felhasz
nálják-e :málsok tapasztalatait, 
Pin.tér elvtárs elmondotta, 
hogy valamennyi vasúti üzem
mel, jármújavítóval, az.ok biz. 
tonsági megbízottaival kaP
crolatot tartanak. A tapasz
tal.a !cserét a vasú ti' f ÖOISZtály 
kötelezően írja elő minden 
negyedévben. Ezenkívül nem 

vasutas vállalatokhoz Is el
mennek. Nemrégen például 
balesetelhárítási tapasztala� 
cserén voltak a győri Wi!hetm 
Pick Vagon- és Gépgyárban. 

Elsőrendű fonto.ssárunak 
tartják a fiatalkorúak és a 
dolgozó nőlc védelmét, amelyet 
karöltve végeznek az üzem
orvoosal. Anyag_j hátrány nél
kül helyeznek át könnyebb 
munkakörbe olyan ifjút vagy 
nőt, akinél ez indokolttá válik. 
Túlóráztatást, éjszakai munkát 
a fiatalkorúaknak nem enge
délyeznek és félévenkint mun
kakörüket felülvizsgálják. 

Ezt a tevékenységet nagyon 
dícsére�n támogatja a !hely
beli nőbizottság. Sajnois, ezt 
nem le'het elmondani a KISZ
re, annak ellenére, hogy a bal
eseteknek több mint a fele a 
fiatal szalaniunkásokat érinti. 

Miért hanyagolják el 
a védőfelszerelések használatát? 

Mi akadályozza a baleseti 
sziá,za.Jék még kedvezőbb alaku
lását? 

Ilyen is akad. A dolgozók. 
nemigen használják például a 
védÖS2emüveget köszörülésnél, 
a védóseprüt a s.zegecsvágás
nál. Az üveg gyors bepáráso
dására hivatkoznak. A védó
seprű hasz.niáJ.atának elhanya
golását a pneumatikus szer_ 
szám nehéz súlYával ,,magya
rázzák.". 

Pintér elvtárs végül kérés
sel fordul az füetékesekhez: 
konkréti.Zlálják a balesetelhá
ritá6i óvórendszabályt a Jár
műjavftókra. Ez bizonyára 
hozzájárul.na a jánnűjavitók 
munkavédelmi és baleset
elhárítási mWllkájá.nak további 
javi tásához.. 

Nézzük csak, hogy egyetlen el azzal Is, hogy az ilyen ke
vállalat keresztfuvarozása mi- resztfuvarozás miatt más áru
be kerül a népgazdaságnak. kat a MA V csak több napos 

Alkalom szüli a tolvait 
A Vint1esándorma;ori fűrész- késéssel tud elszállítani? Min- A szegedi igazgatóság több 

üzem például általában Lenti- den túlzás nélkül kimondhat- állomásán küogáso!Ják hogy 
bői, Szolnokról és egyéb 100 juk, ez évente több millióba a háztartási és üzemi' tilzelő-
..._200-400 kilométer távolság- kerül. 

1 
anyagok megvédése bizton-

ból kapja a rönkkilldeménye- Més7.áros Sándor ságba helyezése érdekében tett 
ket. Ugyanakkor a tőle négy vonalfőnök, Veszprém-külső javaslatukat nem támogatják. 

<><><>o-o-o<xxx<><X>OOOO-OO<><O-O-O<><X>OO<><>O-O<><>O-<>' A legtöbb helyen a szenet fel-
0 ügyelet nélkül, szabad terüle

ten tárolják. 

se a szocialista tulajdon vé
delme érdekében. Most már 
csak az szükséges, hogy tegyék 
lehetővé a kerítések mielőbbi 
elkészítését. 

Gépesített 

rendezópályaudvar 

Romániában 
A dolgozók felajánlották, 

hegy társadalmi munkában ke
rítést építenek, csupán az 
anyag biztosítását kérik. 35 
állomás sodronyt, vashuzalt és A ploesti rendezópál11aud
ócska talpfát kért a kerítés var gurftóját a Sz.ovjetunióból 
építéséhez. importált elektropneumatikus 

Hogy mennyire sürgős volna berendezéssel gépesítették. A 
megoldást találni, azt blzo- berendezés ,kiküszöböli a han
nyítja a közelmúltban tartott gosbeszélőket és a nagyszá
tüzelőanyag rovancsolás. A mú ke?.elószemélyzetet. A ko
hiányok e.gy részét az állomá- esik rendezése távirányítással, 
sok eltulajdonítást megállapító központi fülkéből, elektromos 
jegyzőkönyvekkel igazolták. berendezések!kel, egyetlen em

(l(ez6 Lánló felv.) 

Elismerést érdemel a dolgo-
I 

ber közreműködésével törté
zók ön-tevékeny kezdeményezé- nik. 

Jól halad a vegyi anyagos gyomirtás 

Aprills végén a vegyi anya
gos gyomirtó vonat ismét meg
kezdte munkáját. Nátrium

g klorátos oldattal egy különle
í> ges szerkezet lelocsolja a töl-
5 tést az alépítmény teljes szé
� lességében. A vonat 20 OOO Ji
;., ter, perces szivattyúval van fel-
8 szerelve, ami 40 kilométeres 

sebesség mellett Is lehetővé 
teszi a megfelelő mennyiségű 
gyomirtószer locsolását. 

Vegyi anyagos gyomirtással a 
tervek szerint, túlnyomórészt 
fővonalakon, 2525 kilométer 
hosszúságban gycrntalanítják a 
pályát. 

ltobvezeték nélküli villamos mottn'Olitt 

A Lett SZSZK-ban olyan 
villamos motorvonat tervét 
dolgozták ki, amely nemcsak 
villamosított vonalakon, ha
nem munkavezeték nélküli, 
közönséges vasútvonalakon is 
közlekedtethető. Ez a villamos
vonat következőképpen műkö
dik: Ha a szóbanforgó vonat a 
villamosított szakasz végére ér, 
a motorok táplálását, átkap
csolás után, a kocsik aljába 

beépített akkumulátorok veszik 
át. Az akkumulátorokat a vil
lamosított vonalakon való me
net közben töltik feL Az ily
módon tárolt villamosenerg;a 
lehetővé teszi, hogy a vonat 60 

kilométeres szakaszt fusson 
be nem villamosított vonalon. 

Ezeket az új villamosvonato
kat még a nyáron a Lett 
SZSZK elővárosi vasútvona
lain üzembe helyezik. 

:1 

KÉSZÜLJÜNK A Ill. ORSZÁGOS 

BIZALMI TANÁCSKOZÁSRA 
Mint ismeretes, a SZOT tit

kárságának határozata alapján 
augusztus 19--20-ra összehív
ják a III. Országos Bizalmi Ta
nácskozást. Joggal remélhet
Júk, hogy a tanácskozás után 
tovább javul a bizalmiak mun
kája, még élőbbé válik a szak
sz.ervezet tevékenysége. í 

Ha visszapillantunk az előző 
országos tanácskozásra, meg
állapithatjuk, hogy erősödött a 
szakszervezetek tömegkapcso
lata, javult a szaksz.ervezeti 
bizalmiak munkája, növekedett 
a tekintélyük. A dolgozókat 
érintő legfontosabb kérdések
ben a gazdasági ve?.etók -
kevés kivételtől eltekintve -
kikérik a bizalmiak vélemé
nyét, figyelembe veszik javas
lataikat. 

A bizalmiak nagyrésze már 
kellő támogatást kap a szak
s?.ervezeti bizottságoktól, irá
nyitásuk is megfelelőbb, ered
ményesebb. Persze nem min
denhol, s nem mindenben. Van 
még tennivaló a bizalmiak ne
velése, irányítása, munkamód
szerük javítása tekintetében. 
A Szakszervezetek XIX. Kong

resszusa határozatainak végre
hajtása elsőrendű feladat, s 
megköveteli a bizalmiaktól, 
hogy a dolgozókat a munkás
hatalom védelmére és erősíté
sére neveljék, sorakoztassák 
fel őket a szocializmus építé
sére. Ehhez persze az szüksé
ges, hogy a bizalmiak ismer
jék a legfőbb célkitűzéseket, 
tisztában legyenek tennivaló!k
klal A közös ügy előbbre vitele 
érdekében hívják össze a bi
zalmiak immár harmadik or
szágos jellegű megbeszélését. 

Mit tegyünk a tanácskods 
sikere érdekében? 

A tanácskozás előtt vala
mennyi üzemben, szolgálati he
lyen összbizalmi értekezletet 
kell tartani. A tanácskozások 
eredményesebbek lesznek, ha 
művezetöket, állomásfőnököt, 
forgalmi szolgálattevőket, cso
portvezetőket, elómunkásokat 
is meghívnak a megbeszé-
lésre. 1 

Mi legyen 
öss-iblzalml 

atárgya az 
értekezleiek-

nek? 
Elsősorban foglalkozni kell 

a XIX. kongress� határoza
tával és a II. Orsr,,ágos Bizalmi 
Tanácskozás tanijlságal alap
ján azzal, hogy milyen eredmé
nyei és hiányosságai vannak 

jelenleg a bizalmi munkának? 
Helyes például arról is szólni 
a beszámolóban, hogy a szak
szervezeti bizottság és a fel
sőbb szervek hogyan segítették 
a bizalmiak munkáját. A szak• 
szervezeti bizottságok foglal• 
kozzanak a szakszervezeti cso-, 
portok életéveL a b�lmiak 
munkamódszere"Vel. 

A tanácskozás során a szak• 
szervezeti bizottságok értessék 
meg a bizalmiakkal, hogy nem 
az a jó szakszervezeti vezető, 
aki a dolgozók mindennemű, 
sok esetben túlzott, jogtalan 
követelése mellett is kiáll, ha• 
nem az, aki meg tudja értetnJ 
a dolgozókkal, hogy követelé
seket felállítani nem nagy tu
domány, de a bölcsesség ott 
kezdődik, amikor megértetjük 
a javaslattevókkel, hogy miért 
lehetséges vagy miért nem a 
kívánalmak teljesítése. 

Meg kell magyarázni a bi
zalmiaknak, hogy a dolgozók 
érdekvédelméhez tartozik az 
is, ha az üzemben nem tűrik a 
lazaságokat, a paz.arlást, a tár
sadalmi tulajdon elherdálását.; 
A bizalmiak mindennapi mun
kájához tartozik az Is, hogy 
megértessék dolgozótársalkkal: 
az életszínvonal megtartása és 
emelése érdekében takaréko
san, gazdaságosan kell dol
goznunk. 

Meg kell tanulni minden 
szakszervezeti vezetőnek és bi• 
zalminak, hogy a kérdésekre 
minden esetben világos és fő. 
ként egyértelmű választ kell 
adni. 
Az értekezleteken a bizamüak 
bátran vessék fel a dolgozókat érintő problémákat. A szak
�zervezeti bizottságok pedig 
igyekezzenek a sérelmeket or
vosolni, a helyes javaslatokat 
megvalósítani. A dolgozók 
valóban az érdeküket messze
menően tekintetbe vevő és vé
dő funkcionáriusukat lássák 
bennük, s jó munkájukkal ér
demeljék ki a bizalmiak is a 
megbecsülést, 

A tanácskozásokon választ
ják meg a területi bizottság bi
zalmi tanácskozásain �vő 
kü/dötteket. A területi bizott
ságok által összehívott értekez
leten pedig azokat, akik a 
szakszervezet központjában 
tartandó bizalmi tanácskozáson 
képviselik a dolgozókat. Az or
szágos vasutas bizalmi tanács
kozás határoz � arról, hogy 
a vasutasokat kik képviselik 
majd a III. Országos Bizalrru 
Tanácskozáson. 

-------------
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Épül a szombathelyi mozdonyszín 
A múlt évben megke7.dték 

a szombathelyi mozdonyszín 
felújítását. Az épület régi tető-
szerkezete 1945-ben tönkre
ment, s csak ideiglenesen ál
lftottálc helyre. Korszerűtlen 
volt a régi szellő:zőberendezés 
is. Az új tetószenke?.et kö?.e
pén felülvilágító biztosítja a 
megfelelő világítást. Megjavít-

ják az oldalvilágítást is. A 
tetőszerkezet előregyártott 
elemekből készül helyszíni 
betonozással. 

A terveket a Vasúttervező 
V_állalat készítette, az építke
zést a Szombathelyi Pálya
fenntartási Főnökség dolgozói 
végzik. A munkákat az év vé
géig befejezik. 

Cél: 1200 OOO forintos megtakarítás 
A Budapest Nyugati Rako

dási Főnökség dolgozói a má
jus elsejei műszakban az egy 
mázsára eső bérköltséget 0,85 
forintról 0,38 forintra csöl<ken
tették. Az egy jelenléti órára 
eső mozdított súlyt 12,8-ről 27 
mázsára növelték. Ezzel havi 
megtakarításuk, illetve ön-

költ.ségcsökkentésük az 1957. 
évihez viszonyítva 197 129 fo
rint. Az év végéig a jelenlegi 
teljesítménnyel, amelyet még 
fokozni kívánnak 1 200 OOO fo
rintot takarítanak meg. 

A dolgozók közül külön di
cséretet érdemel Balogh János 
fizikai munkás brigádja. 



MAGYAR VASUTAS 

Másodszor is sikerült A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 
A Vasíítépító Törekvés nyerte az asztalitenisz-bajnoksíígot Dr. Horváth Károly, Gazdasági 

Vasula.k 1gazgatóséga. A csehszJo
vák vasutas.lap cime: Redakce 
„Lo.kolnotiva .. , Pr&ha 3„ Námesti 
Maxima Go11kého 23. A román 
vasutaslap dme: Redactia .,Lupta 
CFR" Bucurestl, bd. Dinicu Go
lescu 38. Aranyos lstvin Hldépi• 
tési Fönökség, Panasza helytálló 
volt. Az emlitelt küld.emény el· 
szá!Jitása a közelmúltbaill befej e
zödött. Az !!lomásvezető a jövő· 
ben gondoskodn.l fog arró� hogy 
ilyen küldemények k!r&kása köz
vetlenül a címzett tuvareszl'.közeire 
történjen. I.gy elkeTüliJc az állo
máson történő huzamosabb táro
lást. Dorax Tóth Imre, Szentes. 
Dicséret a békeb!zottság tagjai
nak tevékenységéért, melyet a 
b(;k<>kongresszus sikere érdekében 
kifejtettek. Leveleit várjuk. Dáni 
Mihály, Szeged. Cil<két a Buda
pesti Csomóponti Pártbizottság tá
jékoztatója köZÖlte. Ordögh Józsel, 
Miskolc. AZ OTP csa,]< abban az 
esetben folyósít klslak.ásépítésbez 
kölcsönt, ha a kérelmez6 a szük· 
ség,es ös.szegnek llob. 30 százaléká· 
val rendelkezik, anyagban, vagy 
készpénzben. Megél'tjük, hogy je
lenlegi körülményei között ez a 
feltétel nincs meg, ezért a lehe� 
téicséghez ménen SE!!itenl fogjuk, 
hogy 1akáshoz jusson.. 

Bubonyl Zoltán 

Horvllth Ambrus 
azakosztály• 

vezető 

R6:sás Pélet' 

Kiss Pollkkp 
Intézi! 

Erdei József 

Bérczl Sándor 
ed..S 

f'antusz Györqy N.aqy István Berczik Zoltán 
éppen a bajnokság hajrájában ért bennünket né
hény loellemetlen megie,peté<,, A ooaipa,1,n,a,k pél
dául 12 na-p alatt 7 mérká,,éat loolilett J,eJátBzain:ia. 
Ebből hár-m,n 'V'ióéken. Nem v<>Lt könn,yú. A jáié
koeok l<legf,leg és ii2ill<>allag egyaránt l<Hál'adtak. 
Ehhe21 Jéruol•t még Bubony,! váral&lan megbetege
d<!ae. Mmt ismereres Bubonyd éppen a Meteor el
leni ran,g,a,dón, ""' elro mookÖ2JéS után vált harc
képlelenmé. A váiog,a,tott Játléko,. még a-zm,ap este 
vaklbélmútéten esett át. lgy a Meteor-tói 1 1 :S arány
oon ve.re""get sz:envedtün.k. 

- Bn.lbany,! bet;e� �abt !aa-lladékosan AH• 
liwnlk l<l1 követlke2lŐ elllen!elüruk, a BetO!ll-ú-t ellen, -
vette M a  swt BércZ4 edw. - Nem mondom, kissé 
-tunk ,a Belan-úlltól. A !dúik 6./lJOn,ban 62livvel
lélel<kel játsootrt-ak és sfil<erűl1 9: 7 aránybam győz,. 
nün.k. Utol,só mérk1'.12lésünlkön, a Debrec"'111 K.ASE 
elden Is 9: 7 airányű gyÖ2l01met .,..,,,trtnmlk, éa ez,z,el 
me,g,nyertük a b&j;nol<sá,got. 

1957-ben aa, """1lall!,t,e,n,a, NB I-ben Is egyf<JC"
dulóe badndkságot Irt ki a swv»tség. A bajn,ok
ságot ,a !-1,a,taloklból lil,ló V,asútépltll Tlln,!lcvés caa.
paLa nyerte. 

A bajn<llksá,got a kövellkeoo játékoaok bar
col<tálk kii. BercZlik, 8ubonyi, f'antusz, Rózsás, Naqy 
és Erdei. A csaipat ét'ag élellkora 20 év. A Jegtia
t,a,labb JM,é!ros, Rómás ceak 15 éves. Az 1ilsrz.l-tlalva· 
s2l! ioét!oroulóe bajnolkság során Berc,mlk és Bu
bonyl smrepei1 a legereclményooebben. M!,ndketiten 
csak bárom=,,r B'llenvecltek ver,esé,goet_ 

Szilidl Sándor Szeged, Dömény 
István Budapest, csomor J"ános 
Szolnok, Mészáros Sándor Vesz
prém-k!llső, Bognár Károly Ta
polca, Tótka Károly Szeged, Papp 
István ?-.1.tskolc. Dr. Borvitb Ká
roly G. V. Ig., LeVelel.ket lapunk 
anyagához felhas-zm.áljuk. 

Uglyal Sándor Miskolc, Szilvási 
Ferenc Komá.rvá.ros, VArnai Lász
ló Pécs, Szilágyi Sándor BVKH., 
Baranyai .Józsefné Villány, Balogh 
Gyula Várpalota, Papp István 
Miskol'c. Levele!Jcet továbbítottuk. 

Berczill<ék t,a,v,a;ly,! ba)'noksag,a megle,petésnelc 
számltott. Amlál Is lalkább, mert a csa,pe,tiban Bec-
cZl!Jk és Bubonyi kllvételévet nem smerepelmek n,agy
nevú JátJéfrosok. Ertibető tehát. "hogy mé&, a 612JB11<>
emberek lrozött Is a.l<JadlM;k Olyanok. ""1dik (gy � 
!Ei<.ed""1< a V,asúllép!tő bajnoi<Bágáról: 

A csapartn,a,lc Igen jó ""' utánpólllá.sa. A7J NB l-es 
csapaton ldv(i,l ..,, NB !I-ben, a Bud,a,peet II. OOL
tálybam éa ""' llfd NB l-ben 48 s,,erepeln,ek egy-ei!JY 
csap,a,tt,all_ E7JellldvüJ két női csa.-patulk 1s v.an. 
A ""'8.lroS7Jtélybaal 35 tga:wdt. 'lletve m11looltett v..-. 
"""'Y:oö JátSZllok. 

.... - Em csak a WJ!elllen,nek, no rrueqr """ egyt<JC"
du!ós bajnakságJillBk 1-0öezönhetlk. Jövőre - é,r,tsd 
aJ,att,a 1958--at - Ismételjék meg ugy,a,,e2lt • • •  

Nem v,!,let,t,en, hogy & Vasútépltö másodsror IB 
megnyer,t,e ,a bajnoksllogot. E,i a s7.lép eredmény 
kétBég,b0len ,a swrg,almaa n"""'lómunil<Ja ered,m.énye, 
amiért elsáaorbl>n a ezoa!roe,,t,!Jly ...,..,,tőségét io!leti 
ddcséret. De dleeéret illetll <WXllk.at a Játékoso\caJt te, 
eíl<llk a,i - &ZDrg,a;]mas loálog,a,tásá'V\aJ, !egyel
memett vioolllrecléei.lk:oell k'ha.-colták a meg,tiS2ltelö 

EZT LÁTTAM 
S a Vasútépítő .._., !'dén Is megúsmétel<t.e a Ila· 

'Wilyi l>Nwúrt. A CS8JJ)a!t 81Z 1957-56. é>vj lkét!or- A népszerű Badacsony meg
állóhelyen - tavasszal - pe
ronrendezés cúnén kivágták a 
szép fenyőket és hársakat. 
Most nincs, ami árnyékot 
nyújtson a padon üldögélő 

:i'il�e �� ��
e

=t.
0

f�.:"1., �= 
nokst>g ,,. a 'V'l!4elllenlnelk WI,a,jdon(tlhal.6? E7Jt kér
deműk dr. HOll"V'átih Ambrus 61218koe7Jtályve,,e�l>I 
és Bé.rc2l! Sáru:l<>r edrotéil. 

- Sz,ea,Jm,tünik nem - IOOllldJa m<l80!lyogv,& e baJnakl clmet:. 
v. f'. 1!17Jak0621U!llyveootő. •- Már csalk etDért sem, mtivel 

nyaralóknak, este meg nincs 

ISMERJÜK MEG HAZÁNKAT 
JÚIIIJ!'l!B 1...,.n " budapesti Iga,;- ami „elhatárolja" egymástól a 

g,at.ó<lág éa a JliVKH �áT6 padon ül ket , • •  
sml<loo7>1,átya ée smkszierve:zJetl bt- Mindenki sajnálta a fáhat, 
� :":��J!,,t de örültek annak, hogy na
re. A'll Lg-tósá,g v,!segirádi tú- gyobb lett a peron. Jött azon
r,;i.ién a csaAMmgok:k<>JI _együM ban a fásítás és bizony hiba 
é°54-en, veM.Ellc ré!IZJL A túrázóik csúszott a számításba Szeren-elöl)b VlsegNld tö..-ténelm! neve- . , 
:oeteeségei< teJ<JlirJtett,é!lc meg, maJd 

I 
esetlen modon az egész fasort, 

u,tána cso,poroo&<ra srelecive �Hlo a peron szélén végighúzódó te
a koo'V'0 �L pilitnt és 6'Wl'll· lefonvezeték alá ültették. A fák lrorotit. megeredtek, hiszen gondosan 

A BVKH balron'Y'l 111\ráJán �76 ·· t" t'k zá á d ' 
fő vet,t. .-. A kllréndll'l(llk Vm.'06- on oz e a s razs g i ejen, de 

lllcHg vonaton uta7Jl<II<. majd Vá- két év múlva újra jöhetnek a 
roelöcl é9 Herend lromyélkién ret- .,favágók", hogy a vezeték 
tJelk k!.-ándulást. Hogy " balronyl miatt kiV�"J"ák. trurn Já! s!aoorü-M, a,z,t ml sem bt• ._ 
zon,y!tla lobban. milllt hO-"V már
la sdkan k,ér\.ék: szervezzenek 
hasonló kirándulásokat a IÖVÖ
ben Is. 

Sümeg a tapolcai medence 
szélén fekszik. A turistcik szí• 
vesen keresik fel, mert kedves 
műemlékekkel rendelkező vá� 
roska, emellett ;árási szék• 
hely. Helyes lenne forgalmas 
állomására egy IBUSZ-pa.vi· 
lont felállítani. Hely is akadna 
a peronon. 

A BVKH l:úf'ázólnak •rn uoportJa prtienllle tart a Bakonyban. 

Ugy tudduk, hogy e weg,edll, 11 
pé<:el és má3 spo:-otköre!a".I< le� 
szmjáró s,,a..-ály,a! Is eze,-ve7r 
n,e,k t6m.egtúrák,al. fü1Sznoo ke:rr 
deménye.:oés ""· Különooen ""1d<:0t·. 
ha mllné1 több do!,gozót és család
t,agot vonn,aik be lee-<webb kirá.'1-
duióhelyeiclc, történa'.m! neveze
:==� és SZJé•p tájaink meg• Szabadbattyán állomáson há

rom igazgatóság találkozik. 
Ott válik el a Balaton északi 
és déli vonala is egymástól. A 
nagy forgalmú állomás felvé
teli épületének vonatra néző 
egyébként szépen kiképzett 
homlokzatán egy kerek ablak
szerű üreg tátong. Valamikor 
óra volt itt, de a háború ide
jén t.öln!kirement. TaláJD lehetne 
módot találni arra, hogy táton
gó üresség helyett ismét az óra 
mutatóját figyelhessék az uta
sok. 

IFJVSÁ GI ELET 
------------------------

A vasulas fiatalok keszülnek a príígai ko11/erencitiia· 
A prágai világ!kon,fa-encla 

előkészítő időszaJmlballl a 
magiar vasutas fiatalok leg
föbb törekvése aru-a irányul, 
hogy megismerjék más or57A,
gok dolgozóilna,k élet- és mun
kakörülményeit, az üjúság 
felszabadul� előtti helyzetét, 
takarékosságra törekvő mun
kával bi:ron.yí1:sák a ikapiJta. 
lista o=ágok ifjúsága előtt a 
:népi dem�ácia létrejöttével 
megváilkfl;ott országépítés 
módját és eredményeit. 

lok különásen az energia- Sok helyen tartottak talá1-
takarékasságra ügyellllek. T-árr- kozót a fiatalok, ahová meg
sadJalmi munká'ban parkooít,. hívták az idooebb munkáso-
jálk a nrunlkabelyek környé- lrat, akik mozgalmi és millllka- Bognár Károly 
két; tapawtalataikat mondották el Tapolca 

A kuUurálls vonatkozású a fiataloknak. Megélénkült a - * -

megmozdulások nemzetközi levelezés, például Szállítótartályokat alkal-
a debreceniek a bukaresti, a maznak a vasútról hajóra és a népek iis&zef�nak gon.- nyíregyhmzi.ak az olmützi fia- viszont szállításnál a Szovjet

dolatát, a műveltebb üjúság taloklkal tartanak kapcsola- unióban. A tömegáruk átraká-
formálását segítik. Záhonyban, tot. sa sok időbe és pénzbe került. 
Debrecenbe h, MáttészaDkán és Az új módszerrel költségm=-
másutt üjúsági. filmheteket K�züln�gy

•
a:já.ndék- takarítás várható. A 12 mét;r 

rendeztek. A debreceniek hosszú és 42 tonna befogadó-gyűjtik azokat a fényképeket, amelyeket a vasutas fiatalok képességű tartályok hengerdlolkumen.tumokat, amelyek az a konferencia küldötteivel el- alakúak, nyitott felsőrésszel üjúság múltját és jelenét J
k
·�tta��- az idegen 0-;�ok amelyek a Vizen uszályként 

1958. roNT0S te. 

Jól gondoljá1', meg ! 
Manapság gyakr1 ... n hallani más szakmák sportköri veze

tőitől: könnyű a vasutas sportolóknak, mert ha versen11re 
mennek, nem kerül pénzbe az utazás. Sportköreinknek két
ségtelen nagy anyagi előnyt ;elent, hogy a vezérigazgatóság 
személyzeti, illetve szabadjegyet engedélyezett a versenyekre, 
bajnokságokra történő utazás alkalmával. 

Sajnos egyes $portköröknél nem ,artják be a �dvez-
ményes utazásra vonatkozó rendeletet. Sót, amikor a felada• 
tát tel;esítő jegyvizsgáló kéri a szükséges igazolványokat, 
nemegyszer megengedhetetlen hangot használnak. 

A közelmúltban egy súlyos visszaélésre derült fény. Az 
emlékezetes Vasas-Real-Madrid Európa Kupa labda1'1igó 
mérkőzés napján Debrecenből mintegy 60 fős csoport, magu
kat természeti,,áróknak „álcázva" utazott Budapestre. Mondani 
sem kell, hogfl az illetők nem természet;áró versenyre, hanem 
futballmérközésre jöttek és többségüknek nem sok köze van 
a vasutas sporthoz. A közel 3 500 Ft értékű csalást, amelynek 
következményeképpen a vezérigazgatóság július 31-ig meg. 
vonta a szabadjegy-kedvezményt a debreceii-i VSC-töl, a jeflll
vizsgáló leplezte le. 

Legyen ez intő példa valamennyi sportköri elnökség é1 
szakszervezeti bizottság számára. Annál is inkább, mivel 
hasonló csalás esetén a vezérigazgatóság esetleg valamennyi 
sportkörtöl megvonja a 3zabad- és személyzeti ;egyet, ugyan
akkor a fegyelmi eljárást is megindít;ia a csalást elkövetők 
ellen. Meggondolandó, h0l11J a sportköri vezetők kiknek adnak 
kedvezményes jegyet. 
- A bukaresti Vörlls Grlvica 

vasúti mühe!y munkaközösségét a 
Román NépköZltársaság Miniszter
tanácsának 1!157. éVi termelés! 
zá=laj ával és 750 ezer le:!Jel Ju• 
taJ.IIla7Jták. 

- ,1Ubilewnl dlszhangversenyl 
rendezett a Debreceni MA V Fil� 
harmómlkusok Zenekatri F6nöksé
g,e a zene.kar fennállásána.lk 35. év
fordU!lójá.n. A """°"Y s!.kerú hang
versenyt Péesi István vezényelte. 
Kö:aremúködtek: a Csokonai Szín
ház tagjai, továbbá Fodor János 
Kossuth-díjas érdem,:,, mOvész és 
a FővárOSi ltneklltar, Péter Jóu,ef 
ve7JéIJ.yletével. 

- Hatvanban az 11.1 felvételi �pO.
lel mellett tovább folyULtjáJc a 
posta építését. Az épület már tető 
"'1att v.an. JeLenleg a bel5ő m=-
kála.tokat végzik. 

- A hetedik életet mentette meg 
Vágó László MÁV f6tlsZt, a BVXH 
dolgozója. Május 24-én a MOl!otov 
téren - ldrándul:ó hajóra vára
kozva - egy id6S ember beleszé
dtllt e vízbe. Vágó LáSZlló egy 
percet gem ha'bozv.a ugrott a 
mentésére. Oszi.nte ellsmerésilnlket 
fejezzük k1 mi il!I a bátor élet· 
mentön<>k. 

- .,A vastlll anyagok tök�lete
sedése Európiban" cúnmel elő
adást tartott E. M. Deso,rgt,er. a 
belga áiliamvasuta\c vezérlgaT-gaLó 
helyettese e. Magyar Tudomán,yos 
Akadémia felolvasó 1Jennében, jú• 
nius 6-án. 

:_ 2'10 db vlllamosmozdonyt ,:yár· 
tottalt tavtly a Szovjetunióban. 
NY<>lc évv�l kiorábban mindössze 
kileru:et készítettek egy év alatt. 

- Hetven tagja van a bitas-zékl 
fútőháznát a Kölcsönös Sedtö Ta
karékpénztárnak. A betéttulaJdo
n090knal< több mint a fele KISZ
tag. 

- Az tlJltisl mozgalom fellendi
tése érdekében a szombathelyi 
ig�tóság a területi bizottsággal 
ka.-öltve m�te az újít.ákkal 
és az újítáSi előadókll<al. a problé
málcat és a teladatokat. 

- 50 esztendeje, hogy Tapolca vasútvionalat kapott. A Hazafias 
Nép!lront helyt szen,ezeténe11t kiez.
deményezésére a lklÖZ'Sé,iben :Is megünneplik az évfordulót. 

- ,,Kövérek-sovfflyak•• Jabda
rúg6 mérközésl rendeztek Sreged állomás dolgozót. A kedélyes 
ménkőzést vidám „harmadik fél
idő'! követte. 
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ts!!J,1'�: lott Fodor Mihály szentes! l\lA vdolgoZó háza. Amtlc'.o.r mun.l<ahelyén és f.e1"5ége mtlt>kahelyén a Ba,romfifeldolgozó Vállalatnál a munkatársak értesült�� a szerencsétleruségről, gyűjtést Indítottak és közel 4000 forln tot adtak • a megszorUlt csaJádru,k. Jelentoo összeggel, anyaggal és munk.ávai segített.e alcet a váHalaL és a s=kszervezet. A legnagyobb öröm azonban akikor érte a családot, amtkor a munk.atánsalc kijel<>ntetté!Io, hogy tánsadalmI munJ<ával "egítik f-el.épiteni a házat. 
- A l\lA V részére ts készit sze• mély� és étkezökocslkat a jövő évben a Wllhelm Pick vagon,. é,; Gépgyár - az exporton kjvü],. 
- Az Orient Expreso - az egyik ie�gibb nemzetközi gyorsvonat 
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edl;k Buka-

- Apák napját rendezett a sze· 
ged! igazgatóság nöblmttsiga. A 
fértlakat Hajosovics Zsu=, a 
Területi Nöbf:oottság elnöke Udvö
zölte. A sok kedves sZó mellett 
kérte ,a férfiakat, hogy nagyobb 
részt vá.lllalJanak az a=onyo'k 
gondjaiból. 

- l\legkezd6dött Hatvanban az 
1956-ban leállított fűtöhá2.! öltöző 
és mosdó továl>bépltése. Az épü• 
letet még az idén átadják rendel• 
betésé.n.ek. 

- Kisiklott a GG07. ozAmtl nors
vonat június 6-án. Kóbánya felső 
pá,iya,udvar elött helytelen váltó
áll!ftás következtében a vonat 
mozdonya klslkl<>tt és olda!ra dőlt, 
Felborult a k.alauZllc:ocsl !S. A 6Ze
mé!lykocslkat l.ér..yeges kár nem 
érte. Sem a vonat személyzete, 
sem a2 utasok nem sérült<!'.< ·meg. 

- A Képek Barátsigt Hónapja 
keretében a Közlekedés- és Köz.• 
lekedésépftéstudományi Egyesület 
és a Vasutasok Szakszervezete 
közös rendezésében május 2o-án 
Tölgyes Lajos számolt be moszk
,•ai útjának tapasztalatairól. Má
ju.s 28--án Mezei Béla lsmertette a 
ro.man vasutakon szerzett pálya• 
ép!- és fenntartást tapasztala• 
tait. 

·-· 

SPORTHÍREK 

Eredményesen. &erepeltek u 
utóbbi hónapoloban a BVSC bir
kózói. A :fe!Jn<5tt és ttJúsági ver,e
nyeken, baJ�ok.ságoJ<on több elsö 
helye-Lést értek el. A Vasas ,,Szel„ 
ky Ottó" emlékversenyél 18 pont• 
tal a BVSC felnőtt csapata nyerte. 
Az ifjúság! csapat 3. lett a buda• 
pesti kötöttfogású csapatbajnok· 
ságon, megnyerték a Balaton• 
kupát, amelynek versenyeit Mar
csiliban rendezték meg. 

Az ors7Já.gos vasutas felnőtt 
egyéni kötöttfogású birkózó 'baj• 
:n.oiksá•g,tól sérülés és betegség 
miatt több neves versenyző távol• 
maradt. A vál<)gatott Tarr és Szé• 
kely visZont, bár egy sűlycsoport
t:al feljebb indultak, bajnokSágot 
nyertek. 

• 
A sportMz tály június Zl ·fn és 

22·� Szolnokon rendeZ.i. meg az 
orszagos vasutas férfi egyéni, 
nagygoly6s tekebajnokságot. A 
bajnokság egyben válogató ver
seny :Is lesz az NDK-ban olctóber 
elején megrendezésre kerül6 nem
zetek közötti vasutas tekebaJnok• 
s>lgra. 

Oieselesítés Romániában 

Chivu Staica, a román mi
nisztei-tanács elnöke, a nagy 
nemzetgyűlés decemberi ülés
szakán a többi köwtt bejelen
tette, hogy Románia a követ
kező években rfiiér nagy tel
jesito"képességű diesel villany
mozdonyok gyártására. 

A bejelentés után megtet
ték a szi.iksé,ges elő:készülew
ket. most pedig hivatalosan 
közölték, hogy megkezdik a 
diescl villanymozdonyok gyár
tását. 

Egymás után alakulnak a 
vasúton az üjúsági termelési 
brigádok, . ehsóoorba.n a KISZ
szervezetek kezdeményezé
Eére. 

Jelenleg 400 brigád dolgo
zik 

örökítik meg. Az öss.7,egyúj- epviseloihez. Az aJándek- közlekednek 
töt anyag'ból kiállítást rendez-. készítésben a nőbizottsá.gok is 
nek majd. segítenek a fiataloknak. 

g' O-O<X><><><><>C><>-<>o<O-O<X><><><><>e><><><>O<l><>-<>o<O-O<X><><><><>e><><><><>C>¼<><X><><><><X><><><><>C><>-<>o<o-o<x:>0<:>0< 
A péc.,i igaz,gat6sá,g területén A kcxnferenciát előkészítő 

egyre jobb eredménnyel. 
Eisö�·endú feladatuknak az 

önköltség csökfkentését és az 
anyagtaklarékosságot tartják. 
A dombóvári fűtőház 34 bri
gádja már 100 ezer forÍlplt06 
megtakarítással btiszkélked
het. Az év végére sreretnéik 
ezt 300 ezer rorintra em.elnL 
A ferencv<irosi csomóponton 
az eddigi megtakarítás 120 
ezer forint. A kocsi.la!k:a,tos 
brigád a féktuskók kijavításá
val 19 458 forintot adott a ll}ép
gazdasagnak. A debreceni 
igazgatóság haz: ta11tozó ifjúsági 
brigádok 175 tagja az első 
negyedben 149 957 forinttal 
csökkentette a iköltségelket. 

A Gazda8ági Vasut<llk oola
tcf i egységénél dolgozó fiata.. 

10 szfnjátszó csoportot és 4 munkába egyre több fiatal 
zenekart, a Dunakeszi és a kapcsolódilk be. Kár, 'hogy a 
Landler Járműjavítób(I ,  ifjú- KISZ-szervezeten ltivülmara
sági stZinjá'!szó csoportot alakí- dotta.k nem rejtenek ki ezen a 

tottak. A Szomba.thelyi JIÍlrmű- téren sem olyan tevékenysé
javító KISZ-szervezete tapasz- get, mint amilyent jQggal el
tal:atcserével egybekötött ki-· v-áxunk tőlük. 
rándulá5okat srervez. A pécsi 
fiatalok már 8 kiráinduláron 
vettek r� 120 fővel. 

Megélénldllt a sportélet is. 
A niombathelyiek csónak
házat építettek a Rába part
ján, Pécsett 14 labdarúgó
csapat, Nytrell1}házán és Deb
recenben labdarúgó- és röp. 
labda-<:Sapat alakult. A sport 
és kultuTális rendezvényeket 
ÖS6Zekötötték a ;népek barált
sági hónapja megemlékezésé
vel. 

LAKÁSCSERE 
:..- Mezötúri 3 szobás, ga.z.dasági 

mellé!képületek!kel 11,; udVarra,i biró 
Jakáeomat elcserélném 2 szobás, 
komrortos budapesti lakásért. �r
dekll'.ldni 8--16 óráig 427--340 tele
fonon, Agotalné elmén lehet. 

- Elcserélném els6emeletl r..agy
méret.ű egyszobás, napos, össz
komtortos, Jakó'konyhás, 6 helyi
ségből álló lak.áoomat a VI., vn. 
vagy VIII. lklel'!1letben. Clm; Vár
nai Gyula, Bp., IX., Gyáli út 
15/D. r. 18. :E:roeklMru a délutáni 
órákban. 

Harc a másodpercekért 

- Tessék igyekezni! Ot pere múlva érkezik 
a pesti_ V?n4t,_ �ddig is edzést tartunk, hogy 
a felszaluí.8 mmel gyorsabban menjen. 

KI LESZ A MOZDONYVEZETŐ ? 

- Tetszik tudni, ha az a nagybajuszú vilzi 
tt vonatot, minden olvasni1:alót megvesznek az 
utasok, mert tudják, hogy hosszú lesz az uta

zás. 



Befejezés elött a györi felvételi épület éllftése 
Rövidesen sor kerül a má-

1 
Az anyák és kisgyermekek 

sodik világháború alatt le
. 

rom- részére külön várótermet épí
bolt győri állomás építésének tettek, amelyben fektető, vé
teljes befejezésére. Az ÚJ épü- dőnői szoba, sót az utazás köz
let nemcsak _a v�sútn�k, ha-

1 
ben meg�teg�-d�tt kicsinyek 

nem Győr varosanak 1s egyik számára 1s kulonszoba lesz. 
impozáns építménye lesz. Rövidesen befejeződik a kul-

A S I 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 P J A 

ll. tVFOLYAl\l, 12. SZÁM. ÁRA 40 F ILLÉR 1958. JÚLIUS Z. 

A választott vezető szervek munkamódszereinek javítá sáról 
és a ku lturál is nevelőmunka helyzetéről tanácskozott 

a szakszervezet központi vezetősége 
(Németh Gyula fel,.) 

túrváróterem munkálata. Kü
lön várót kapnak a tanulók is. 

A s�a�zer�•:=�t közpo-n_ti _i·:· 
1 

adatdk szerepeltek napirenden. 
, 

resszus határozatait érvényre 
zctó�genek ,,,nws �7-1 Illésen A korábbúi:któl eltérően a vi- juttatva új munkastílus meg-
a vala.szfott vezeto _s:e_rvek ta alapját nem szóbeli beszá- honosodása válik az e(lllre 
n,unkamodszeremek ,antása. 

1 
. . . . mega·lapowttabb szakszerve-

mint a tevékenység legfonto
sabb módszereinek kidolgozá
sára és alkalmazásának beve
zetésére. 

Az UVATERV tervei alap
ján a Hídépítő Vállalat dol
gozói olyan épületet emeltek, 
amely az üzemi és utasforgal
mi helyiségeken kívül szolgá
lati lakásokat, postát és ven
déglátó-részleget is magában 
foglal. Külsejében is megkapó 
látvány lesz az új győri állo
más, amelyet több képzőmű
vészeti alkotás ,iíszít. 

Az épület pálya felőli pe
ronja zárt üvegfolyosót képez. 
Az indulási csarnokból alul
járók vezetnek a peronszige
tekhez. 

t·alamint a szakszen:ezet kul- moló, ha.nem iraso.� 1elentes zeti munka fömódszeré1:-é. Az 
túrnet•elési munkájának hely- képezte. Szinte már ez is azt I ülés első napirendje ezeket a 
,:!te és e téren köt·etendő fel- mutatta, hogy a XIX. kong. módszereket taglalta. 

A következőkben vázlatosan 
megszabta a tanácskozás a 
központi vezet&ség, az elnök
ség, a központi vezetőség osz
tályaL a területi választmá
nyok. a területi bizottságok, a 
területi bizott.ságok apparátu
sai. a szakszervezeti bizottsá
gok legfontosabb teendőit és 
utasította az elnökséget, hogy 
az apparátussal dolgoztassa ki 
az ezeknél a szer,·elmél köve
tendó munkamódszereket. 

Elsősorban a vála_sztott vezető szervek munkáját kell javítani Előreláthatólag a vasutas
napon kerül sor az épület át
adására. A szakszervezetek XIX. 

kongresszusa tisztázta a szak
szervezetek szerepét és helyét 
a szocializmust építő társada
lomban. Meghatározta a -szak
szervezeti munka legfontos3bb 
elvi és gyakorlati feladatait. 
Annak érdekében, hogy szak
Hervezetilnk munkája ered
ményesebbé váljon, eleget tud
junk tenni a kongresszus ál
tal meghatározott feladatok
nak. alapvetöen mea kell ja
t· itani munka-módszereinket, a 
t·álas�tott s::en-el, irányltó, el
lenőrző 111unkáját - szögezi le 
a jelentés. S1ükséges megvizs
cilni. hogv a megnövekedett 
feladatok végrehajtására SZ"-1'
' -?zeti felépftésüni< é tartalmi 
r.rnnkáruk szempont.iaból meg
f�lelö-e a jelenlegi állapot, és 
J.3 nem. a':-kor h'll · milyen 
módositá.-okat kelJ \·égrch'IJ!a

· r.unk 
'Az uU'.lblii tl'lő�n - különö

sen az !\ISZl\f P konferenc-;.á!a 
után - meg,ndult egy egész
s�ges, a szakszervezeti munka 
megja,·ftását cé'.zó törekvés. 
Kövekedett a területi és a 
6zakszervezeti bizottságok ti_a
tásköre. önálló:iága, annak 
ellenére. hogy ezt a szakszer
vezeti mozgalomban több éven 
él •  kialakult helytelen értelme
zés korlátoz!.a. Korabban a 
snkszervezet te,·ékenységét 
i-�yoldalúan a termelés és a 

Az új módszerek nem jelentik 
a régi jól bevált módszerek el
vetését. de jelentik a legmeg
felelőbbek, legeredményeseb
bek keresését és továbbfej
lesztését. 

A XIX. kongresszus szerint 
u szakszervezetek nem csupán 
a munkaversenyért felelések. 
hanem felelősek a munkásha
ta!omért. annak gazdasá,:ii és 
politikai er5sítéséért. Felelő
sek a dolgozók élet- és mun,ka
körülmenyeiért. életszínvona
luk alakulásáért. a törvényes
�tg betartásáért és betartatá
sáért. 

l\Ia már a �7a'kszervezetek 
. zámos olyan feladatot látnak 
cl, amelyet korábban állami 
szen·ek végeztek. Ez népi de
mokratilms államban ícy is 
van rendjén. Az állami felada
tok átvé'elé,·el eg�·idoben 

-montJ n- jórészt át\ct�ük az 
1gazgaUbi, hivatali módszere
ket í , s ezzel háttérbe szorult 
a szakszervezeti munka moz
i:;almi jellege_ A további mun
ka eredményessége szempont
;ából feltétlenül változtatni 
kell ezen a munkastíluson. 
Az igazgatási feladatok ter
mészetéból fakadó szabálysze
ruseg elhanya;sol.ása nélkül. 
törekedni kell a bürokratizmus 
me1?,Szüntetésére munkánk 
minden területén. 

termelékenység emelésének A vala--ztott vezetőszervek
keretei közé szorílott k. F.z n ic első-orban ,·álasztóikkal 
maJ?a után vonta. hoay a ,·cze- szembeni felelős, égük tudatá
t-0 szervek munkája eltolódott, ban kel! dolgozniok. Tartsák 
módszerei eltorzu!talc a moz- szem előtt, ho_gy a mozgalom 
_galmi jelleg elsekélyesedett. belső ei<-'e a mindennapos 
r-·em jöhetett létre a mozgal- megeyözésen. a választók 
mi munkát jellEmző rugalmas. tránti feleló.,ségérzeten és a 
a fejlódés.<el együtthaladó, �őt társadalmi munikán alst)6Zik. 
bizonyos fokig elöbbjáró mód- Nem kónnyú dolog egyik nap
i;zer: ró! a másikra a beidegzödött, 

Elsősorban a központi 1:eze- régi, elavult módszereken vál
t5ség feladata egyes területek- toztatni, de ezt meg kell ten
�e megszabni azokat a· mód- ni, mert ettől nem kevesebb. 
�;ereket, amd11ek adott idő mint a szakszervezeti munka 
s;akban a legmegfelelöbbe',. , hatékonysága függ. 

Az intézkedések a való életet tükrözzék 

Szakszervezetünk szen·ezeli 
fc!építése alapiában véve al
kalma.s az új módszerekkel 
, aló működést teklnt,·e is. 
Csupán kisebb szer,..ezeti ,·ál
tozások válhatnak szüksSgessé 
iüöközben. Választott szer
nink szeméh·i összetételükben 
is többségükben alkalmasabb 
az élö gyakorlati mozgalmi 
munka végzé.�ére. 

A szervezeti feltpilés termé
t.zetesen még nem biztositeka. 
ciak alapja lehN a jó munká
nJk. Az a fontos: elérjük, hogy 
az egyes szervek té11ylegesen 
azokat a feuidatokat lássák 
el. amelyek jell.egü.l·nél fogra 
hatáskörii:kbe tartoznak. 

Fenti okokon kívül a helrte
kn munkastílus kialakulásá
hoz hozzájárult az is. hogy a 
vezető szervek hatarozatai, in
tézkedései fokszor nem a dol
gozók hangulatának. kiván,,á
gána.k ismerete alapián szület
tek. Nem arró! foln a vita, 
ami az életben. a valooágos 
problémát jelentette. 

A vezető szerve'.< feladat I
nak ticlrtelrn értelmezése kv
vetkeztében elmo-sódtak a ha
tsskörök az inté�1-edések 
gyakran ·keresztezték egymást. 

Túl sok határozat született 
anélkül, hogy annak szüksé
g�géról és hatékonysá!(áról 
r,egi::yőzódtlink vo1na_ Véget 
kel! vetni a nnak a módszer
r.ek. hogy a ihalározathoµtaJ
lal elintézettnek véljük a mun
knt. Ez azt is maga után hozta, 
hogy a vezető szervek legfon
tosabb feladata. az a!sóbb 
szervek munkájának gyakor
lati se�ít�ége elmaradt. Ez a 
teendó el&·sorban az utasítá
sok adására. feladatok meg
szabására és jelenté<sek kéré
sére szontkozott. A választott 
vezető szervek egy részének 
tc\'ékenysége iórészt csak a7. 
é_ tekczlete'.<en \'aló részyétcl
ben merült ki. 

Az ő;zinteség 
a bizalom alapja 

Fokozuto;,an ki kell szoríta
ni munk.1nkból a hivatali vo
násokat. Ezzel cl kell érni, 
hocy a vas•Jtasok bizalommal_ 
legyenek szakszervezetünk 
iránt. Ei,hez m;nder.!wri őszin
teség, bátor kiállás, és a dolgo
zókknl való állandó kapcsolat 
szüks�es. Felül kell vizsgálni 
a ldzpont és a .területi biz.ott-

ságok munkarendjét. Az appa
rátus munkáját mentesíteni 
kell minden hivatali csöke
vénytől. 

A központi vezetöség utasí
totta az elnökséget az erre vo
natkozó íntéz.kedé.;;ek. rnla-

Emeljük a dolgozók politikai, szakmai 
és általános műveltségét 

A/e/nyílt a szántódi fyermeküdüló 
Június 24-én megérkezett az idejüket, a gyermekek neve• 

első csoport, az újonnan épí- lök, pedagógusok, óvónők feltett szántódi gyermeküdülő- ügyelete alatt vidáman töltik be. Az üdülőt, mint ismeretes, a k ·t h t t T . t a szakszervezet abból az ösz- e e e · ermesze esen az 

A központi Yezetóség ülésé-
1 

velómUTu<.ában követendő ten- szegből építette, amelyet a ta- alv�i id�n k�vül . a . .. szülők 
nek második napirendja a kul- nivalókat, különös tekintettel valyi - gyermekbénulási jár- egyutt tolthelik 1deJuket a 
tiJrális nevelómunka helyzeté- arra. i',oizy minden eszközt fel- 1 vány miatt elmaradt - gyer-

l 

gyermekekkel. 
vel és a további feladatokkal használva emeljük a dolgozók meküdilltetésre irányoztak elő. Jelenleg 70 gyermek (4-13 
foglalkozott. Hat:\rozatában politikai, szak.mai és általánoo Amíg a szülők a közelben éves korú) tartózkodik a szak-
leszögezte. tingy szüntelenül műveltségét. lévő felnőtt üdülőben töltik szervezet új üdülőjében. 
emelni kel! a dolgozók álta
lános műveltségét. Ennek ke
retében leglényegesebb a dol
gozók öntudatának formáltsl, 
szocialista világnézetének ki
alakítása, szakmai műveltségé
nek állandó növelé-se. Harcot 
kell folYtb.tnl a poh(ári :ldeo!&
gia. a poli:ári életfelfogás és 
erkölcs ellen. Eg -értelmű ál
lásfoglalásra kell nevelni olyan 
fontos kérdésekben. mint a 
munkáshatalom meg!,Zilárditá
„a. a szocializmus felépíté6e, a 
béke meg,örzése. 

A vasutas dolgozók szórako
zását és pihenését mindig a 
dolgozók i gényeiből ki indulva 
kell, iki tartó és kö,·etkezetes 
munkával elasegiteni. Kultúr
intézményeink programját a 
szolgálati hely sajátosságait 
figyelembe,·éve a legváltozato
ssbb esz.közöket é,; módszere
ket alkalmazva kell összeállí
tani. A nevelőmunkában is el 
kell érni. hogy az irányítást 
minden szinten a választott 
vezetöszervek végezzék. 

A továbbiakban a központi 
ve:zetőség határozata részlete
sen taglalja a kulturális ne-

A központi vezelő5ég mun
kájának hatékonyabbá tétele 
érdekében az ülésen három 
munkabizottságot - közgazda
sági, szociális. a<,itációs és ne
veLés:i - választottak. A mun
kabizottságok feladata a szak-
szervezeti munka egy-egy rész
területének alapos eleniz.&e 
alapján egyrészt tájékoztatás
adás a központi vezet&ségnek, 
másrészt segíts�.'(adás a kÖ\'e
tendő teendőket illetően. Jövő
ben, ha egy-egy részterület 
munkája a központi vezetős...¾: 
elé kerül, előzőleg a munkabi
zottságok megtárgyalják azt és 
megkeresik azokat a leghaté
konyabb módszereket, ame
lyek a munka clőrelerulít.ó.i le
hetnek. 

A napirendek megtárgyalása 
után fontos határozatot hozott 
a központi vezetőség a szak
szervezet 6,5 millió forintos 
tartalék pénzösszegének fel
használására. Az összeg részle
tes felosztására és a felhasz
nálás ellenőrzésére utasította 
az elnökséget, 

A szakszervezeti vezetők fogadóórái 
A szakszervezet tömegkap

csolatá.nak, valamint a veze-
tök és a dolgozók közötti kap
cltOlat erósíiéee érdekében a 
szakszervezet elnöksége h.a.tá
rinatot howtt a szakszervezeti 
fogadóórák bevezetéséről Ez
zel lehetövé válik, hogy a dol
gozók munkaidő után Is fel
kereshessék problémáikkal a 
szakszervezet felső vezetőit. 

A fogadóórák Ideje: minden 
szerdán 16,30-tól 18,30-ig. He
lye: Budapest, VI., Benczur 
utca 41. (Szakszet-vezeti KörL
pont.) 

A Júliusi fogadóórák beosz.. 
wa: 

Július %-án: Soproni József 
titkár. 

JúliUs 9-én : Pánti Béla alel
nök. 

Július 16-án: Gróf Jóuef 
titkár. 

Július 23-á.n: Végh Lajos el
nök. 

Július 30-án: Szabó Antal 
főfükár. 

Az elnökség határozatot ho
zott arról is, hogy a s�r
vezet o.sztáln-ezetöi a ny-yobb 
cócpontokon, üzemekben, tart
sanak a jövőben fogadónaPO
kat. A fogadónapok idejécöl 
előre értesítjük a szakszerve
zeti bizottságokat, amelyek azl 
a dolgazók tudomására ho-z
zá.k. 

Tatabánya-als6 
ismét a legjobbak között 

Tatabánya-alsó állomás 
1955-tól 1957. év december 31-
ig négy esetben lett élüzem. 
Most megint az élre kerültek, 
mert az idén is minden hónap
ban teljesítették az élüzem
feltételeket. Példamutatóan 
megértették a párt és a kor
mány önköltségcsökkentésre 
törekvő gazdaságpolitikáját. A 
takarékosság érdekében brigá
dot alakítottak. 

Tatabánya-alsó és Oroszlány o-<X>-<XK>0-0-0->0-<X>-0<>-000-00<>-0-<:x><>-c><><>-<>-<"><">=><><==><'><="-"==o-o�l között három fordagép helyett 
két géppel bonyolítják le a 

II. ,I ;.I,• 
forgalmat. 1. f$zabadult gép 

r asutas csa,áa1 üdülő nyílt Vonyarcvashegyen �����k��';!!���
i 

to�b� 
bítja. Pénzben kifeiezve - be-

Ugyanc.sak elcsodálkozna a épületet rendkívül rövid idó két hét! szélik büszkén a dolgozók - az 
látottakon, aki VonyarcL·ashe- alatt, jórészt bontott anyagból A fürdési lehetőség a legJti. egy gép megtakarítása napon-
gyen a vasutasoknak azt a 6 emelték. A teljesen újonnan válóbb balatoni fürdőhelyeké- ta 600 forintot jelent. 
szobából álló családi üdillőjét bútorozott szobák, a gyönyörű vel vetekszik. Aki megunja a 
keresné, ahol az as.szonyok pi- társalgó_ a kellemes ebédlő és vizet, azt szinte csalogatják a 
henés helyett idejük  ió részét az üdúló mindenkor segíteni :wldelö hegyek, télen pedig a 
élelmiszer-bevtsárlá.ssal, fő- kész személyzete már belépés- kitünö sfte-repek. Mert a:i a 
zéssel töltötték. kor kedvessé teszi a környeze- terv, hogy télen-nyáron nyit- Egy új 

Június 25-én ugyanis az tet. A saját konyhán készült va tartják. S ha az első cso- _,_ • J,• első csoport megkezdte pihe- éte'.ek pedig sokakból kicsal- portok elviszik az üdülő hí- SZlll{SZervezet/ UOtlSÓg 
nését a régi helyén épült gyö- ják az elismerést jelentó meg- rét, akkor egész éven át telt 
nyörü. t.etszetös kivitelű. 120 állapitást: de rövid is lesz ez a házzal kell számolni. 
személyes. új c�aládi üdü!ó
ben. A. 30 szobában egy idő
ben 60 felnőtt fa 60 gyermek 
töltheti pihenőjét. A több 
mint 2 miUió forintos U.:öltség
gel épült létesitménr,t a szom. 
bathelyi igazgatósá,ghoz tarto
zók, L'41amínt a Hámán Kató 
Jütőház dolgoZ-Oi és családtag
jaik kéthetes turnusokban kö
zösen használják. 

A legnagyobb elismerés ille
ti a Celldömölki J;;i;:,itési Fő
nökségnek, a swmbathelyi 
igazgatóság első és második 
osztályának, a vasúti főosztály 
3. szakosztályának, a Hámán 
Kató Fűt.óháznak, a községi 
tanácsnak dolgozóit, párt- és 
szakszervezeti szer.•eit, akik 
idót és fáradságot nem lsmer
ve igyekeztek mielőbb beköl
tözhetövé tenni az épületet. 

A környéken párját ritkító 
Az QdillG lálkfpe, 

(Nfmeth Gyula felv.) 

A budapesti fgazatóság Táv-
közlő Fenntartási Főnökségé-

0 né! mep;alakult a szakszerveze
ti bizottság. Első feladat.a volt 
a munkafegyelem megszilárdí
tása, a versenymozgalom szé
lesítése. 

A korábbi szervezeti keret 
nem volt alkalmas a célkitű
zések valóraváltására A:z. új 
szb. máris oda tudott hatni. 
hogy a távközl.ömesteri szaka
szok jó része pár06versenyre 
kelt P7 élüzemszint elnyerésé
ért. Vá!lalásaikban szerepel 
az anyagtakaréko.ssági mozga
lom szélesítése, elsősorban 8 
színes.fémgyűjtés. Minden re-

i 

mény megvan arra is, hogy a 
vasutasnapra tett takarékos
sági felajánlásaikat a szaka
szok dolgozói telJesítik. 

Ember Ferenc 
szb.-elnök. 
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MAGYAR VASUTA� 1958. JÚLIUS Z. 

Bárcsak ragadós lenne a ba lassagyarmati példa 
Ha valaki a balassagyarma

ti állomáson jár, az első ami
nek látásától nehezen szaba
dul: a vérpiros rózsa, a mus
kátli és a sokféle ,zínben pom
pázó többi virág. Ahol egy 
talpalatnyi hely kínálkozik. 
ott szorgos kezek nyomán rö
videsen virágok nyilnak. 

következő: Egy legényke szép 
' májusi holdvilágnál bimbozó 
szerelmük első ajándékaként 
éppen állomási rózsával akart 
kedveskedni szíve választottjá
nak. Vesztére! Egy mozdony
vezető észrevette és mint a 
héja csapott le a megszeppent 
legénykére. 

folyóvizet, fásítottak, parkosi
.tottak, helyrehozták a kerítést. 
Vasárnaponként a szabadtéri 
színpad előtt lampionos családi 
estéken szórakoznak. 

Ma még nem késő az atomháborús veszély elhárítása ! 
_ Az európai dolgoz6k és szakszervezetek berlini konferenciája után -

A Szakszervezeti Vi1ágszö- hadsereg atomfegyverekkel 
I 

tanunk a háborús er�k. terveit! 
vetség ez év márciusában Bu- való felszerelése milyen ve- A SZOT II .  teljes ulé6e meg
dapesten tartott illésének ha- szélyt jelent Európára és az hallgatta Gáspár Sá.nd.or elv
tározata a.lapján június 20-22 el(ész vil�ra. társnak a SZOT fótillkárána.k, 

„ T itlcos" terve/e 

Van abban is igazság, hogy 
a tiszta, kellemes környezet
ben jobban megy a munka. 
Hatodik hónapja tartják az él· 
üzem szin1et. Murányi Adám 
brigádja különösen kitűnik a 
vetélkedésben. 

között Berlinben tanácskozott A konferencia nal(y,ielentő- a Berlinben járt magyar dele-
ások és k gáció vezetőjének beszámoló-az európai munk sza - ségű határozatai azt mutatják, ját, aki többe„ között ezeket Mi a titka e varázslatnak? 

A l>zép szeretete. a társadalmi 
összefogás gondolatának testet 
öltése. 

Kinek a nevét emlitsük az 
egyet akarók közül, hogy a 
többieket meg ne sértsük? 
Talán Szegedi Lajos. Gyulavá.
ri Lajos, Pribéli Pál, Pozso
nyi Pál, akik legtöbb időt töl
töttek a szépítgetésen. 

szervezeti vezetők konferen- h->,o- megvan minden rem611y mondotta: ciáia. A tanácskozáson Svájc, arra, hogy Európa munkásai A ha.?'madik vil.á.ghá.bor-ú nem Portugália és Törökország ki- egyesített erővel ele.iét tudják elkerülhetet len, hiszen a: munvételével valamennyi európai venn; egy újabb viláS?háború kásosztá.Ly enyesitett ereje !e ország képviseltette magát. borzalma�nak. A határozatot tudja fc.gni a háborús qyújto-
Mert a gyarmati állo

más dolgozói szinte csak a 
maguk erejéből. társadalmi 
m unkával varázsolták virágos 
kertté munkahelyük körr!yé
két. Pedig még a termőföldet 
is messze vidéln-ől kell a helv
szinre szállítani. Kaputl< 
ugyan virágot a kertészetből, 
de például a rózsák vásárlá
sakor bizony a zsebbe is bele 
kellett nyúlni. 

A konferencia előtt az . a valamennyi részvevő elfogadta, gatók kezét. A nemzetközi fekdat állott'. ho_llY megh�_ta: t€1hát Szak.szervezeti Vilsg- m u nkássz:olidaritás korunk Van abban valami, hogy a 
példa ragadós. � ez áll a ió 
példára is. Gazdap Mihály és 
Labáth Mihá.ly ,·altóőrök nem 
elégedtek meg azzal, hogy ra
gyog a váltójuk - az igazság
hoz tartozik, hogy a többiek is 
- 111-ég a váltók környékét is 
gyakran söprögetik. 

További terveik : Szeretnék 
a szolgálati helyek ablakait 
virágkosarakkal ellátni. Hadd 
virítsanak otl is a muskáEik. 
A vasut. a tanács és egyes 
vállalatok segítségét i�énybe
véve a vasutasnapra olvan ál
landó dekorációval akarnak 

kirukkolni, ami a városképet 
is emeli. Többet nem árulunk 
el terveinkből, de azt megígér
jük. hogy a titkolt megleoatés
ról annak idején majd hirt 
adunk. 

rozza H tenmvalokat, a kozos „ a. . .. . . 
akciókat különös tekintettel j szovetsegen k1vul allo szak- leg-nagyobb történelemformá-
arra, h�gy a nyugatnémet szervezete<k képviselői is. ló e.reje. En né1 nav!IO·'bb éf'Ő 

nincs.' 
A konferencia felhívása Európa dolgozóihoz és szakszenezeteihe2 A konferencia hatáiroza,tai-

De nem akad olyan. aki 
e4 rosszallóan szóvátenné. :El
lenben még éjféltájt is találkoz
hatunk a szépítésen matató, 
szabadnapos dolgozókkal, akik 
arra sem reflektálnak, hogy 

A csinosítás. szépítgetés nem 
állt meg a Yirágosítással. Füg
göny került a kis laktanyák. 
a személyzeti váró ablakára. 
A kultúrotthonba bevezették a 

A n.volc ókmány, amely kö
zös egyeté�l .szüle-tett, ösz
szeiogásra szólítja az egész 
világ mw1ká.."Ságát. Az 1. szá
mú okmány, amely a tanács
kozás részvevőinek elszánt 
a!rn.ratit fejezi ki a béke vé
delme érdekében, többek kö
zött ezeket ta1talmaz:za : 

hátha felfigyel valaki „túlbuz- Európa dolgozói és szaksur-
galmul<ra". A 450 órás fel- Nekünk kellene példa

_
· f mutatni vezetei! 

ajánlást régen túllépték, s ki Mi, külö-nbözö orszá,g<>k 
gondol arra, hogy vezesse a A folyamatos szállítás érde- dulnak. s ezek ahelyett. hogy szakszervezettinek és dolgozói-társadalmi munkat feltüntető kében kom1ányzatunk a vál- elmarasztalnák a hibázókat, naJ-:. k,epviseliii mewyőződé
listát! lalatokat arra kötelezte, hogy az állomást utasítják a kocsik sünk-re, is szakszervezeti ho-szállításaikat tervszerűen üte- kiállí-tására. Ritkán látott falitáblák (ál- mezz'k A vasútotl kívül álló . . . . .. va.tartozá.sunkra. -ca.ló tekintet 
lomás virágosítási terve, mel- .e . ·. .· . 

1 
A szalhttatoktól megkovetel- nélkül, 1958, június 20�tó! 22-ig 

]ette a már kivitelezettek s�álhtokkal_ általaba�. nm� ji.tk, hogy áruikat az előírt idő- Berlinbe-n összeültünk, hog'JI 
fényképe) mutatják, hogy ma tt S<?.tb

baJ ezen a - ��n. An ben kirakják és elfuvarozzák megkeressük a.· legjobb enkö
már azok is hű kertészei a kö- 1 n t� va_n ,afvas�~-·tás. . fo" _ raktárainkból. Azt is elvárjuk. zöket e1-őink egyesíUsére, és 
z&nek, akik kezdetben egy- 1 „E�es P:1l) a ';nn= 1 hogy a rakodóhelyek mellett az atomhá.borús ve&dl11 é lleni 
két nap életet „adtak·' a ró- 11•01��ek . es sza��k: �;- az ünszerelvényt is biztosítsák. fellépésre, a. lefegy-verzésért, 
zsatöveknek . .,Az első nap el- t��-on_oksege� . .. s2�r1;ado�go�, Meg is teszik. Annál több a a. bé-kéért, a. jobb életfel.téte
lop ·ák még a karóját is" - futöhazak, tavkozlo es biztosi- rendetlenség a vasúti szállí- lekért és a. ha.lad.luért való a.k-
mo�dogatták. • tó berendezési _szolgálati -�e- tásolmál ciókra. 

lye!{ dolgozói ugy gondolJák, Pécs állomáson például. ahol Forrón ü.d.vöwljük �rőt.eljes 
Egy szol tépett r6zsa 

És azóta is pompázik min
den szál· rózsa. Illetve egy 
szál nem ! Ez Lisinczky Lajos 
állomásfőnöknek, a virágítási 
gondolat elindítójának fiókjá
ban hervad. Az esete pedig a 

hogy a tervezés rájuk nem kö- a MAV Magasépítési Főnök- harcotokat a. ferwverke:tési telező. Terveiket nem adják át ség építkezik, szombaton és hajsza és 11, h.t!>orús eUiké3zühatáridőre. Tervezésük és a munkaszünetes napokon nem letek mir,d.enfa,jta. 1?Ug?i'l/Ílv<itényleges szállítás között nagy rakjáik ki a kocsikat. Külrle- n-ulása ellen é8 a.r-ra. hívunk az eltérés. Ha az állomási 5/ZOl- ményeiket úgy helyezik el a fel benneteket, hog-11 még jobgá!at a terven felüli szállitás- vágányok mellett, hogy oda ban fok,ozzátok éMrSé/}>U!<et és hoz nem akar kocsit adni, ak- újabb kocsikat beállítani le- ha.rcotok.a.t, fogjatok össze <Yrkor a felsőbb szervekhez for- hete-tlen. Csak a szakszervezet sZágos és nemzttköZi. �zinten -~~�w~�~-�w=~--��--~----� munkavédelmi felügyelőjének közös bé�k.öv,itelé�itek sike
segf�ségé,ve-1 lehetett valamit re érdek.ében! 
javítani ezen. Ma. m.é.i, nem. kéaá 11.z a;tom-

Elmarasztalható a diszpaná- háborús veszély e?há.ríúísa! 
ló szerv is, A-Ma�pítési Fő- l Most mind.é·n, a. e elek:véstöl, 

"nökség É!J)ítésV'etetője �e7int a.i -�t6Li �-- .,ut;á.t lkel,l 
ugyanis az eddig leszállított áil·n;, a. hciborti-nafi 
anyagnak csak harmadára lesz -Vnnepél.,..ese-n felhwunk 

1 szükség 1958-ban. Felvetődik benMteket: sZ#'l]euetek egu
a kérdés: megengedhetjük-e ségben llf11I ha.t<1.l-mas nt17'.zet
magunknak, hogy évekig táml_ közi ti!Ul.kozási mozgalnutt. 
junk anyagokai? Va.la.mennyi.tn inszéfogva biz• 

Nem jobb a helyzet a fűtő- tosítsá:tok, aiz o1atóber 15-töl 
házi szenek tárolás,ánál sem. 22-ig tairló „Dolgozók és Sza,k
lgaz. hogy a nagy mennyisé- szerv,izetek S.rolid<11'itási és 
gű szén elhelyezése gondot Akció hete a b,lk,ééri és 4 le
oko2, de azza1 is t&r:ődini kell, szere lúért" elneveúsií. s:aoli
hogy a kocsik mM-gatását bal- daritá.&i hét smerét, a-melynek 
esetmentesen lehessen vP.gezni. cét;a: 

Sólyomvári János - o; k�ti robbaintá.wk 

bóJ adódó feladatokat minden 
megszüntetése, országban a sajátoo helyzetet 
haTC a. rak,étafk:ilövöhelyek  figye!embevéve kell megfha.ta-
1.étesítése és az atomfeg-y- rozni. A lkonfere-ncia hatá.ro
ven·e! megrakott bomba- zata alapján hazánkban hl 
vetők őrjáratai eLle11. megrendezik a szolidaritási he
harc a n'JIU.Q'.atnémet had.se- tet. Ez azonban nem jelenthereg atomfelfegyvenése el- ti. hogy csa'.� ez az jdószak ké• len, pezze az atomháború ellen 

- a,z európai „a:'..ommentes küzdelem idejét. Minden nap, 
övez,etek" tétesitése, a napm1k minden óráié.ban 
csúcsértekezlet. lesurelés, ki-ki a munkahelyén fel'-'!Lá· 
nemzetközi együttmükö- gositó szó\·al munkával érő-
dési sítse a vilá� munkásainak azt 

EuróJ)<l dolgozói! az eJhatározását, hoi?,. megálljt 
Egységben, harcban meohiu- 1 paran<"Solianak az atomhábo

sithatjuk és meg is kel! hiúsí- rús őrületnek. 

Bővítik a füzesabonyi állomást 
Méq a múlt évben meqkezdlí• 

dött a filzecabonyi atlomás böví
te.5e, amely az6rt vált szUkséqes
sé, mert a háromszorosára növe
kedett forqalom e llenére koráb
ban n•ni emelkedett az állomás 
befoqadó• és iltbocsátóképesséqe. 

Az építkezés naqysáqara Jel• 
lemző, hogy az idén 4't beruhiiz.is 
összege eléri a. 13 millió forintot. 
A munkálatok során növelik a 
váqányok számát és houdt. UJ 
váqányokat kap például a filtő
h;lz környéke. 

a 5�g�'!c��
h
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csak az első három váqinyra 
Járhattak be. A Jövőben a debre• 
ceni szerelvény Is bármelyik 
v.iq.ányra befuthat. 

Már korábban átadták rendel
tetésének az új felüljárót. A vil
lamosítás miatt szükséqessi v"t 
a vi l lamos alállomás 6pittie. 
Korszerü, 60 férőhelyes munk4•• 
szálló Is épül 650 OOO forlntoa 
.lt,öltséqqel, 

A tbiliszi villamosmozdony-gyárban cszovJetunió) meg-ke:Mlt611< az 
nN-1" tipusú fövezetéke.s villanymozdonyok sorozat&Yártisit 

Emlékezés az 1 918 júniusi sztrájkra 

Ui tlpusú gózmozdonyt gyártottak Kínában a clngtaoi Szufang- moz
dony- és gördülöanyag gyárban. Az ezer tonna továbbitú.ú'a. képes 

,�
0

::��iit �l��:1�réi�1 s���:��i ::=�gelt1�::: 
rui.lt mozdonyoké. A mozdonynak automatikus lút6 berend�e van. 

,,_ _________ ..,.._._ 

Az Anyagel látási Igazgatóság közleménye 
a tüzelőanyag-e !látásról 

A;t. 1958 '59. évi háztartási tüzelőanyag ellátás zavarta:lar 
lebonyolírt:ása céljából feLhívjuk dolgozóink és nyugdíjasan 
figyelmét, hogy tcl,ies tüzelőanyag járandóságukat a nyári hó
;1apokban vételezz.iék ki. 

Az őszi é,; tél; időben, amikor népgazdaságunk tilzelőanya, 
,zükség,ete erősen emelkedik, minden igényt kielégíteni nen 
.udunk. Ezért minden dolgozónak és nyugdíjasnak saját érdeke 
1ogy tüzelőanyag szükségletét már a nyári hóna.pokban biz� 
�it�a. 

Viselt ruhák eladása vasutas dolgozók részére · 
a Bizományi Áruház Vállalat útján 

A vfse:t , ·asut.aSi ruhél1< ért�ke
silése " BAV útján Június 18-án 
meg;,ózdödött. 

A� eladá„ BUclaIOest, VI.. Rózro 
Ferenc utca 71.  sz.é:Í.!lll .a1l,att hét
foa, szerdé:1, és pént,eken 14-18 
óráig llleh·e kedden. csUtörtökön 
és siom:ooon 8.30-13 óráig tf>r
té11lk. 

Az elad�sra l<erülö ruhndara
bokbót minden vasutas dolgozó 
at·cképes hP'lWlYHnyán<i.k íel
nuaaláf,a mellett vásárolhat. 

A vezérigaz.gatóság telhh·)a a 

do:gozók fig,yelmél, hogy aa el
adásra kerülő ruhadarabok nin
csene•k kiUsmftv,,a, ezért t'elhasz. 
n-illlis elölt mindenki s.aját egés,-,. 
e�gének megóvása érdekében 
tlS2'tlttassa ki, Illetve rertötlenlt,. 
se. A tlslltltás, Illetve a rertöt
lenflés elhagyásából szárm.azó 
esetleges betegségekért sem ,a 
MAV. rem a Blromá.Tiyl Áruház 
nem Yál1al relel�tget. 

A vidókl Igazgatóságok teo-üle
rén a Ylse,t ruhá,lc ele.dására ké 
söbb kerül ser. 

Az el.só világháború elótti t6 alatti években a MA V Gépgyárban 
&kárcsa.k a többi államvasúti műhelyben - alacsonyabbak voltak 

a munkabére!i:, mint a magántó1tés üzemekben, A vasúti mun.kások 
ltl7-ben - a j1áború haNnadik év-ében - egyre hangosabban Juttat„ 
ták kifejezésre, hogy ebbe nem tudhak beletör6<ini. 

�éretet Igen, de béremelést még az 1911. januári M februárl 
nagy ·sztrájkmozgalmak után sem kaptak. A Gépgyár öntödei 1nun
kásai - egy hónappal azután, hogy a kereskede]mi minis�er bér
emelés\ Jgért nekik - június 19•én szrájkba lépteik. A gyár katona! 
parancsnoka másnap reggel kihallgatásra rendelte az öhtddel segéd„ 
mUiOká&:>k bttalmiiát. Erre az ömómúhely ml:ntagy !IOO mcnikása �
Jel-e.nt a katonai pa,raru,sn.o,kság épülete előtt. A C<Oendór,-él( pu..kabus
sal kényszeritette 6ket vissza a mOhelybe, de erre a Gépgyar vala• 
mennyi munkása beszüntette a munkát és az udva:rra tódult. 

A csendőrség brutális eljárása ellen tiltakozó több J'n.int ezet 
munkás sem a gyárvezet6k, s-em a csendörparancsnok ftlhivására 
nem ment vissta a munkah�lyre. A csendőrök puskatussal vetették 
magukat a munkásokra. A munkások va:sdarab<>kkal válaszoltak. .A2. 
egyi.k megsérült parancsnok tüzet vezényelt. A csendőrök a tnunká� 
�ok közé lött�. Három munkás holtan maradt a véráztatta udvaroJ'l 
és többen megsobesültek. 

A sortűz után a Gé,pg'l·ár íelháborodott mumtasai megindultak • 
parlament felé, hogy a .kormányn.il tiltakozza.nak a c&eJ\d6rség eljil
rása miatt. A szociáldemokrata párt és a szakszen· ezete:k vezetősége 
nem gondolt arra, hogy tiltakozó sztrájkra szólítsa a munkásságot. 

Az események - a szakszervezet vezetőinek akarata ellel".lere -
villámgyorsan követték egymá9t. Szinte percekkel azután, hogS, eldör
dült a Gépgyárban a sortűz, megálltak a tővárosi gyárak és üzemek 
munkagépet. Elsőnek a szomszédos Ganz Vagongyár. majd az Eszaki 
rómühely munkásai tették le a szerszámot és csatlakoztak a tünte
tőkhöz. 

A sztrájk kiterjedt .az egész orszügra. Az államvasutak vala-
�a

e
s��f�a����:�1!�' b:!J�fe�tf�

t
�

h
�!���. �e Pi��:::�1:

r
��!\ia!!!: 

tak a sztrájkhoz az ország többi üzemének munkásai Is, Sztrájkba lép• 
tek a posta és telefonközpont dolgozói, Megszűnt a telelon-, távíró- és 
posta1orgalom. Megálltak a villamosok, sót egyidejűleg a vasúti for
�almat i.s bénította a sztrájk. A sztrájkolók harci elszántságát bizo
nyitja2 hogy a kormány a szociáldemokrata párL és a szakszervezet 
�ezetőinek a.k-tiv támogatásával is, csak nyolc-kilenc nap múlva tudta 
letörni a munkabeszilntet-ést. 

A párt és a szakszervezet kongresszuson vú.lasztott hivatalos vezetői szembenálltak a felháborodott n,unkástömegekkel. Ki állt akkor 
a munkástömegek élén? Ki szervezte a. monarcbia �gyik legna
gyobb háborúellenes politikai tömegsztrájkját? A .korabe!J dokumen• 
tumok tarn.L1mányozása és a rész..vevdk vlsazJaeimé.k:e-dtse' .fl2nY't q,e!"j�,enek arra a hatalmas sz:erve?..15 mun'ltá'ra.  a.rn.eiyet a sz.tr.úik siik�e érd,e. 
kében a munkásbizalmi férfiak Landler Jenő vezetésével folyt.attak. 

Röviddel a gépgyári sortűz után a munkbblzalmi férfiak a· 
Magyar Vasutas szerke.,ztőségében megbeszélést tart<>ttak. Landler 
Jen6 felszólalásában indítványozta, hogy a munkások, aikiKnek kenyér 
helyett golyót adnak, mondlá.k ki a sztrájkot. A bizalmi férfiak rövid 
tanácskozás utan a munkások érdekeivel nem tör6d6 kormány lemon-
dását követel6, áltn!ános sztrájkra és tUnteté&re fet.ltólító határozat
tal mentek vissza övéikhez. 

A főváros pattanásig feszúlt l�örében gyorsan terj�dt nemcsak a gyilkos sortaz híre. de a tUntetésre, általános ntrátkra szólitó bizalmi ülés határozata is. A déli órákban már több ezer munkás tüntetett a pariament előtti téren. Az egybegy'Olt munkások előtt Land
ltt Jenö mondott gyújtóhatású. 1-elJces beszédet. 

„Nem beszélni kell többé = mondotta -, mert itt a tetteknek: az 

Ideje. ahol le kell számolni az egész korru!)t kormányrend�zette!. tit 
kepviselObázza1.•· ,,A mai véres esemenyekért a munkásságnalc bioa„ 
tzút kell állnia . . .  " 

Tisztában van azzal - mondotta a továbbiakban -, hogy min• 
den munkás sZivé-ben ég a bosszú és az elkeseredés szent tüte, hogy 
nem. veszi fel .a munkát senki addlg. míg megfelelő elégtételt nem 
kap. Beszédét ezzel fejezte be: .• Ha a pártvezetőség határozata nem 
elégítene ki bennünket. akkor itt leszünk mi és cselekedniin.k kel!." 

Szek a szavak nemcsak azt árUlták el, hogy a munkások akkor 11 
sztrájkolni fognak, ha a pártvezetőség a sztrájk ellen foglal állást. 
hanem azt is, hogy abban az esetben, ha a pártvezetőség nyiltan • 
sztrájk ellen foglal állást a szociáldemokrata párt baloldali elemel a 
pártvezetöség ilyen döntesevel szemben önállóan 1s készek fellépni e, 
cselekedni. 

A sztrájk elterjedésében vidéken nagy szerepe volt annak, hoJ:, 
a Maayar Vasutas szerkesztő bizottsága azzal küldte a megbizottaü 
vidékre, hogy a bizalmi ülés határozatát élőszóval ismertessék a �i
<ié.kt Yároso'k munká5aiva,1. A:i ügyésrség egyik je!enteséb& in.egtudju.: 
azt is, hogy a Landler Jenő szerkesztésében megjelen6 Magyar Vasu
tas című újság olyan röplapot adott ki, amely „követen<iö pélclaktpúl 
az orosz mintát állítja Iel, s hivatkozik. a munkásság által eddi_.g .al-
"almazott pressziók eredményeire.'' 

A munkásság harcos megmozdulásától megrémült konnffly ei
határ<:'zta, hogy minden rendelkezésre álló eszköz igénybevételevel, a 
lehető legrövidebb i<lö alatt letöri a sztrájkot. 

A fővárosi -rendörkapitányság a miniszlertanác.& jünius 21-i ölisének határozata alapján azonnal megkezdte a letartóztatasoka!. 
Landler Jenőt a rendőrség még ezen a napon letartóztatta. 22:•én d�
Ug háromszáz munkás jut.olt hasonló sorsra. Közöttük sok volt a va• sutas. 23-án beidézték a rendőrségre a szakszervezetek vezetőit, de miutan bebiio11yosodot.t. hogy a munkásság az 6 akaratuk ellenére 
lépiett s.z.irájkiha. ;  &M:badoo bocsátották őket. Ami1c.ol· a sz.ociá1d.em.o:kr:..• 
'ta párt és a szak&z.er�te'k hivate.1oS vez:el:iő!!é�:ét - mi.nt ú.-tat?.!lni�r•� 
- szabadon bocsátották a katonai ügyészség Landlet· Jenöt statáriálf:: birósé.gon halálra, akarta 1télni, ezért átkisértette a katonaügyéez:S'�I 
Conti-uteai fegyházába. 

A kormány a napról-napra radiká.li2álódó munkástömege.kl.61 való félelmében nem merte aljas tervét végrehajtani. A tömesntomis· ra. kénytelen volt Landler Jenő ügyét a polgárt bíróság hat&akörébe ,ittennl é6 öt a budapesti gy(ljt6fogházba szállítani, 
A júniust nagy sztrájkmozgalom előjátéka, fontos crópróbája é.s előkészítője völt a magyarországi 1918•as októbert polgári demcxkraU• ftus forradalomnak. Megmutatta, hogy amíg a. szociáldemokrata p,rt h: a szakszetvezet hivatalos vezet6i a munkásságot .,a meggondolat„ tan lépésektől visszatartják'', amíg kínosan vigyáznak arra, nehon veszélyeztessék a tökések proiitjat és a monarchia ..;1adiérdekeit, addil ._ magyar munkéisságnak vannak másféle vezetői jS, olyan vezetl>-K o.kik az osztályharc útját járjak és bátran menetelnek � forrallalffll proletáriátus- élén. Ilyen vezetője volt a magyar munk&sság'nak Land· ler Jenő is. 
A háborús kormány és a hivatalos pártveze!ÖSég egyetértett ab• ban, hogy ezeknek a „meggondolatlan elemeknek" a helye a börtön• t>en van. Garami gúnyosan j elentette ki a Landler megmentése érdekében hozzáfordulóknak. ,,Landler ügyvéd, neki igazán tudnia kelleti \·ol.'na.; hCJ'€Y háború alatt nem lehet lázítani az e:n.bei:-eket Ha ermieik �llenére ezt tette. akkor most egye is meg, amit megtc5zöti. •" 

� . !',- �orradalmi munkásság azonban nem engedte vez�tö:ft s méf az 
�zrrozsas t�:ra.da_lom c1óttf napokban megnyitotta Landler Jm6 t!� több t.arsa bortönenek: .kapuit. 

G&dallea: Ma 
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· A Miskolci Járműiavító üzemi tanácsa Tartsanak ügyeletet 
vasárnap is 

fiondolatlll< 

a gazdaságosságért, a nyereségrészesedésért Rákosrendezőn a helyi ja\lí
tó műhelyben a szolgálat 
szombat déltől hétfő reggelig 
szünetel. ügyeleti szolgálat 
sincs. Az exportos éló- és rom
landó kocsirakományú külde
ménvek - amennyiben Rá
kosrendezőn valamilyen mű
szaki hiba folytán nem kerül
hetnek továbbításra - más
fél-két napig ácsorognak. A 
szállítmány minősége romlik 
és előfordul, hogy a határállo
más a küldeményt nem veszi 
át. A visszaküldött árut leg
feljebb konzerv�yárban lehet 
felhasználni. Ez nagy veszte
séget jelent a népgazdaságnak. 

11 l,ároméves népgazdasági tervről 

Az év elején, milwr a Mis
kolcí Járműjavítóban ismere
t� -.,;l.Lt, hogy nycl'cségrésze
�edés címén 10,8 napnalt meg
ielelö fuszeg kel'ü I szétosztás 
ra a dolgozók logadkoztak: 
m�r a;; év eleJétől úgy dolgo
zunk, hogy minden l>ónapo• 
gaútasagosaa zarjunk. 

Az elhatározás valóra,·áltá.sa 
awnban részint belsö. részint 
kíYüláÍló okokból nem sikerült. 
Aprilisban 303 OOO forint 1:olt 
a vállalat i-e.•7:tesége. Igaz. 
hog}' ez idoról időre csökken 
- márc1u�ban mé� 500 OOO fo
:-int volt - é:, ez lel jogosít ar
ra a reményre. hogy az év ve
gén ismét osztanak n.vereség
r.\szesedé.5t az üzemben. 

Nekilendülés némi eredménntel 

1. 7 .izázalékos n11ereséggel zár
tak. 

A lemaradások elemzésénél 
megállapították, hogy ennek 
egvik oka a javitásos 1armú
vek munkai)qényességének nö
vekedése. (ETI-ben 101 szdza
lékra teljesítették a teroet.J 
Hozzájárult víszont a lemara
dástloz a mun,kaszervezésben 
lévő hiba s nem •kismértékben 
a laza utaiványoz.ási módszer. 

Ha a ten,ek valíra válnak . . .  

A jobb munkára törekvésnek 
szinte szárnyakat adott a kor· 
mánv takarékossági felhívása. 
Sokszorosfü,tt kis füzetben lc!
adták a takarék06sági intéz
kédési tervet, részletekre bont
va. határidők és felelősök 
megjelölésével. Legfőbb céljuk 
a régi gyakorlat felszámolása: 
Ila az egyik munkahel11en 
nyereséggel dolgozunk, ne fi
zessünk rá. a másikon. A lét
számot elsősorban a rezsihe-
1,veken csökkentették. ToYább 
folytatják az utalványozási 
lazaságok felszámolását. 

Az üzemi tanács tag.iai a 
szakszervezet bizottsáitalbain 
részt vesznek az anJ•agfefüasz
n álás ellenőrzésébe!!. U.i véte
lezési normákat állapítanak 
meg a 377-es sorozatú moz:do
nvoknál. Kérni fogják a fel
sőbb :,zerveket, hogy a külö· 
nösen ráfizetéses iorártásokra 
új árakli!t állapítsanak meg, 

Az üzemi tanács helyesen 
lát\'& feladatát, legfőbb tenni
,·alójának a :2,azdaságosabb ter
melés elérését tartja. JanuáI 
23-án a terv- és munkaügy, 
o,;ztálv jelenté.se alap.ián az 
1957. évi termelési és gazdasá
gi eredményekről. az 1958. I. 
negyedév; tervekről, valamint 
a beruházások és a felújít!isok 
helyzetéről tál:gyal!ak. Megál . 
lapították. hogy bár a múltévi 
tervet decembel' 12-r„ teljesí
tették, nem egy munkaterüle
ten volt tapru;ztalha-tó !ema,·a
dás. Ezek ismerete alapján 
szabták meg a tennivalókat. s 
egyidejúlea azt is. hogy a ta
nács taiüai a szakszervezetnek 
melyik bizottságában„ tevé
kenykednek a gazdnsága;ság- • • •  Íslllét lesz lftresqrÍSzeNS 
brt. 

A nekilendülés ellenére az Nagv helyet foglal el az in-
április �5-1 ülésen az első ne- tézkedésl tervben az OH és el
AYedév értekelé,;énéJ mégis ar fekvő anyagok gazdaságos fel
ró! kellett számot adni, hogy a használása, a munkahelyek 
tervtől. különösen a személy- célszerú átrendezése, a szálli
kocsi fővizsgánál é.,; futóiaví- tás mei:"vorsít.ása. új gépek 
tásnál, H teherkocsi közép- és iizembeállilása, s .imennyiben 
tutójavitá.snál na�y a lemara- le•het�éges, egyes munkáknál 
dá.o!. Nem si/,erült teljesíteni áttérés a soroza.tgyártá.sra. 
a tem1elékenvségi tervet sem. Tervükben szerepel a munka-
(98.9 százalék.) A tervezett műveletek egyszerűsítése, 
,·esztesé;( 1 .6  százalék helyeti I rendszeres rön!J(envlzsMlat 
4.4 százalék lett. Dicséretes vi- 1 a hegesztésnél. Felkarolják az 1 
sz�!. b . mar márclusbnn · ií ·· · ii�ét, haréot folytat-

-!--- fogszakorvosi szolgáltatásokról 
Töobek részéről olyan pana- Ebben az ügyben érdeklód-

•"°k merültek fel, hogy a Fog- tunk a MAV Egészségilgyi 
wchnikai Vállalat lelerheltsé- Gazdasági Főnökség fogászati 
gére való hivatkozással olyan előadójánál, akitől az alábbi 
hosszú terminusaka t szab a fel világo;;;ilást kaptuk: 
L�gászati . munkák elkés�íté-

, 
A közelmúltban jelent m1g az ,;ere, ar:iit a d_ol�o�k szinte r 3_ e. osz.táiv re-ndeléte, nem gyoznek kivarru. amelynek értelmében minden 

1 
UAV-sznkoroos köteles még 

Ml VAN A HIVATALOS a látszatát í.s kerülni Annak, 

LAPBAN ? 

A H1vatalos Lap tart,..lmából a 
�z•kszcrvezetl bizottságok és a dol-
6:0:lók figyelmébe aJanljuk az 
alábbi rendeleteket: 

27. fZámból : 1H4S4 1938. I/4. B. 
Allomásokon foglalkoztatott vonta• 
tási dolgozók „kiváló dolgozó'' ki· 
tüntetésének adományozasa.. 

114094/19,)8. I/3, A. A c:sal.id.i 
üdültetés szabHlyozás1.1. 

llf 2H 1938. 1 3. A. PQ081)Z0k be
Jelent.ésére \'Onatkozó rendelkezé• 
sek helyes értelmezése. 

110 942 1938. 1/4, B. Munkaközi 
sz:ilnet díjazása. 

hogy a biztosítottnl vag11 csa
ládtagjával esetleges magán• 
or110Si viszonl,lt létesiuen. A 
Fogtechnikai Vállalattal pedig 
olyan értelmű szerződése ,xin 

n MAV-nak, ame!11 biztosít;a, 
hogy legfeljebb nVolc ?14pon 
belü.! szá!lit mu.nka.fá..'ison.ként, 
ami azt, jelenti, hog11 fogsor• 
na.k vaqy híd.miu11ká:nak hat 
héten belül a, legro.,,u,abb 
esetben is bármelyik MÁV
fogszakorvos71<ÍI el kell készül
nie. 

kf!!!;;.:
93
:�if.�0�· ��;���:!!./�i Az idegen fogszakorvOl!I 

technikusok s<akvlzsga határldeJé- igénybe,·ételével kapcsolat-

"�l ������
il

fftoJ;; 1938. 1 ,3. A. ban elterjedt félreérté6ek ki
BEV vonalak átadasa a FovaroSJ küszöbölése végett az alábbia
TanAcs kezelésébe. kat közöljük: Nem az Idegen 

116497 /1938. H3. A. Végrehajtás, fogszakorvosnál felmerillt 
u�:.

it
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:_ költségek 50 százaiékát téríti 

Személykocsik . . . kalauzkocolk.én1 meg a VSZT, hanem a MÁV-
''"lfm�)!'o�:

zn
t';.•a;,

a
�ra:.':i�!;

11
t!�. náJ ér\'ényben levő árak . 50 

,·ezmények érvénytelensége a „He· 
1 

sz
. 
azalékát. Tehat fogankent 

likon'' expresszvonalon. 3.50 forint, illetve hídmunká-
116060 '1938. r 6. B. A Hal\·an- nál fogan ként 7 50 tor int a té

��:f��
r
�;�.1_:;;�r .. •.��nntartás, Fő· rithető Ö'sszeg. ' 

Megszüntetiük a veszteséget 
Január 31-én még 138 OOO nyaltuk, Elsősorban azért, 

'orint deficit terhelte a MÁV mert a mozgalmi szen•ek: 
Szállítmányozá ,' Szol!(álat összefogva a gazdasági ve
n,·ugati pályaudrnri II .  irodá- zetéssel mindent elkövettek a 

1 ját. siker érdekében. Jobb munka-
Amikor megjelent az igaz- srervezéssel, újítással május

!!atóság takaréko. sági felhivú- 1 bnn a veszteség 18 926 forintra 
�a, megalaidtottuk az önkölt- 1 zsugorodott. Minden remény 
ségcsökkentő brigádot. Sokat 

I 
meg van arra, hogy rövidesen 

,·ártunk a kezdeménye?kstől, ezt ís felszámoljuk. 
de utólag bevallhatjuk, vér- Példánk bizonyítja, . hogy 
mes reményeink nem voltak, ahol nyitott szemmel Járnak. 
hiszen úgy éreztük, hogy idáig ahol a dolgozók megértik a 
is tudásunk legjavával !gye- kormány felhívásának jelen• 
keztünk gazdaságosan dolgoz- töségét, ott lehet tenni a taka-
ni. rékosság érdekében. 

A brigád célul tűzte ki, hogy Dr K-.-1 Zelün a deficitet a vasutasnapig 10 
-n százalékkal, az év \'égéig MÁV Szá!Htmányozási Szol-
to,·ábbi 10-15 százalé:.Ckal gálat II . . iroda. 
csökkenti. A célt túlszar- 1 Nyugati állomás. 

nak a népvag,yon védelme ér
dekében, 

A gazdaság068b!b munkát, a 
nyereségrészesedés alapját ké
peZ!hető tervek tehát körülte
kintéseel elkészültek. A jelek 
azt mutatják, hogv az üzemi 
tanács elgondolása megértésre 
talál. Ha a bizottság tagjai a 
jövőben is úgy támogatják a 
szakszervezeti bizottságot, mint 
eddi�. akkor a dolgozókkal, a 
párt- és szakvonali vezetőkkel 
összefog;,·a elérik. hogy az év 
vée:én Ismét sor kerül nyere· 
ségrészesedés szétosztására. 

Az igazgatóságok 
egymís közti versenye 

A májusi eredmények ala:p
ián az igazaatósá.aok hel11ezé
si &orrendj� a kő1:etkezo: 

1. Szeged, 
2. Szombathel11. 
3. Budapest, 
4. MW<0lc, 

Az állomáson nem mindig 
áll l'endelkezésre megfelelő 
exportos kocsi, amibe a külde• 
ményt át lehetne rakni, ezért 
szükséges, hogy kisebb javí
tással futóképessé tett kocsik 
szombaton és vasárnap is to
vábbíthatók legyenek, 

Javasoljuk. hogy a 7. szak
osztály intézkedjen, hogy ve
ze:;,ék be az ügyelet! szolgála
tot. 

Amikor az újságok hasábjain olvastam a háromévea nép-
1azdasági terv irál)yelveit, úU é�ztem, hogy ismét „kerék• 
vágásban" vauunk. 

Több mint tíz év alaU már megszoktuk, hogy qy Jdtűrott 
célért - amely életünket van hivatva szebbé á boldoeabbii 
tenni - folytassunk. mindennapoa munkánkban következetesen 
kemény harcot. Gyönyörködjünk az eléri er�ayell:ben: ez la 
a ml alkotásunk, különb, mini a múlté, 

Ilyen feladatokat tűz ctlul az úJ bárom6ves te" Is. amely 
reális, de komoly hozzáállást, kemény munkát kiván. aeáfu 
és 12:erény az ítéret, melynek valóra.váltása tólilnk, �ozók• 
tói für,. 

Eu évvel ezelött esetleg csak aoodoUunlt arra az ered• 
ményre, amel�•et elértünk. Ki mert kétségbevonni ma már nép,, 
iazdasácunlt bázisának szilárdságát? Mindenkinek el kell t,. 
mernle az ellenforradalom után elért eredmenyeinll.et, melye\. 
népünk s:oi.lárd helytállásából, és a baráti orszagok segítség& 
bői születtek. A nehézségek ellenére pártunk és kormányu,
lunk olyan Intézkedéseket teit, melynek alapján az összes dol· 
gozó rétes életkörülményei Jllel''8vult. 

Ami a terv célldtúzéseiből me,racadott: Jelent61 lépéá 
kell tenni a termelés gazdadgoasál'ának fokozá1ára. lllbea 
hozzátartozik a súllítás Is. 

Any.act leh�t&iégelnk korlátozottak. Bár minden eddicinél 
több vontató és voou,.tott jármú kapcsolódik be a IZáJlitásba, 
mé&is szilkséa' van arra, hogy mindenkor a gazdaságossáaot 
szem elölt tartva az eddlcinél Is jobbM munkálkodjunk a Yalút 
szállítási tervelnek végrehajtásán. 

A terv középpontjában az emberről való aoadoskodáa áll. 
5. Pécs. 
8. Debrecen. 

Az új terv nem Hámok halmaza, ha.nem minden körülménY1 
!igyelembevevö rdlls alap arra, hon- lnpdozáamentea politikai 

------------------------■ légkörben magabiztosan doll'07halsunJt é1 alallOt teremtsünk a 

Szilágyi Sándoc 
BVKH 

Jtees.kemttról meckezd6dött a gyümölcsszAUítAs . . .. aponta \la,onazlm
ra Indul as allomuról a körny�k g-yümöJc•e a bel- �• külföldi pia• 

cokra egyar,nt, 
(Kovács Géza felv.) 

,, ,Ax én munk amódszerém0 

címmel heh·� lenne egy ro- csoportjának a segítségét kér
,•atot nyitni a Magyar Vas- tem, az iskolaigazgatóval is 
uta,;ban. A rovat célja: a szak- hoosznn elbeszélgettem és 
szervezeti blza1miak segítése, sikerült meggyőznöm, hogy a 
Hjéotorztatása. tiút feh·egyék az iskolába. 

Az ország különböző részein A fáradozásnak meg lett az 

docgozó aktívák megírnák erl!dménye. Nö\·ekedett a 
munkamódszereiket, valamint s,akszervezet tekintélye, örült 
azt. hogy a hozzájuk forduló a fiatalember, s én nagyon 
dolgozók ügyes-baJ0& dolgain bo!dog voltam a jól végzett 
hogyan tudtak segíteni. munka tudatában. 

Egy példa az én munkám- úgy érzem. én is sokat ta-
ból : Régebben egy fiatal do!- 1 nulhatnék, ha az ektáNiak 
goz.ónk elpanaszolta. hogy csa- 1 megírnák tapasztalataikat 
ládi köt'illméi,yei miatt csak 5 1 Windhoffer Kálmánné 
elemit végzett. Gyor 

A dolgozók iskolájában ek-
kor már megtörténtek a be- Az elvtársnő jat'<lslatával 
fratások. MiL tegyünk, hogy ne egyetertünk. Sw:esen biztosí
vesz!tsen egy újabb évet -

, 
t�n� helyet .a bizalml�k érdek

vetődött fel b�nem a gondo- lodéssel vnrt lei:eleinek. (A 
lat. A vároai tanács oktatási szerk.) 

Várhatí tredtnéay : 15 OOO forintos megtakarítás 
A négy szegedi állomáson mérlegelte a tartalékmozdo· 

takarékoss;igi őrjilratot tartot- nyok üzemeltetését, az idegen 
tunk. Az előre elkészített ln- kocsik tartózkodását. Nagy fi
tézkedesi �s ütem\ei,·_ ala�ján gyelmet fordítottunk az anyag 
v11.lamenny1 szo!galaJt he.yre és fogyoeszköz-felhasználásra, 
k.1terJedt az ellenörze�. . 

A brigád amclvnek a szol-
1 

a k1oo;ztott. de nem haszná,l 
gálah !önökön kiYü\ tagja leltári tárgyakra

_. _a villamos
volt a párttitkár, az SZB- energia felhasznalasra. 
elnök a KISZ-titkár é,; né- \ A \'árható megtakaritás 15 
hány ' részlegvezető, gondosan ezer forint. Tótka Károly 

Júniua 26-&1 a Te■tv6rlséq Sporttelepén rendezett o•száqoa ver
senyen a nyuqatl koc:slszolqálatl fönöksiq els6soq�lynyújtó 
.,._,1111,nai elslS dljat nyert. llalról J.>i>br'l: Pallaql OÚ11eln6, 
l'opovszkl !rzMbet, s-r,nyl Mlt-61yi>é, K.alténbach Antaln„ 

Zvarényl Károlyné 
(Kovác& Géza felv.) 

következő ötévés terv még nagyobb mérvü célkitűúilelnek, 
A terv teljesítése minden dolgozónak egyéni üne is, Vala

mennJiünk számára perspektívát jelent. trdemea és kell érk 
harcolni, abban a biztató tudatban, hogy nem állunk me,-, ha· 
nem elő� meg-yün}. 

VARNAI LMZLO 
P6cl 

A biza lmiak in unkáiának 
ielentősége 

A �ervnet általában a 
bizalmi csoporton belül jut 
légközvetlenebbül érintkezésbe 
a ta�. A szaksurveu
tekMk a, dolgozókhoz legköze
lebb álló, problémáil.at leg-
3obban ismer6 képviselö;e G 
bizalmi. Ez a tény 1'ülöniisen 
aláhúzza mú1'ödMii.k és tévé
ken',lségiik jelentőú(Jét. A tao
ság els6sorban a, bizalmiak 
munkája alap;án alkot !képet 
a &zakcHrve.xt Uviken11ségé
r6l. 

Sót ehhez azt ia hmráfűz• 
hetjük, mJf1'II az ewszerú em
berek ewtt a munká.lhatalmat 
többn,yire azok testuitik meg, 
akck az 6 dolgukkal foglalkoz
nak é& na,gyrészt A1'r6l ítélik 
meg a munká&h4Ulllmat, aho
gyan üwes-bajot1 dolgaik4t in
ténk. 

Ebből az következik teMt, 
hoflll l!flllréSZ,r6l a szakszer-ve-
21!ti vezetou:ervek, má.trészr6l 
tt bizalmiak helve., hozzáállása 
szükséges ahhoz, Mí/Y a dol
gozók al4posan me(1ismerjék a 
azakszervez,et tevéken',lségét, s 
munká.j'likkal a nipi államhoz 
vaki h<úégre neveljék a dol-
gozók,af;,' 

Hoa'J a bi.zlalml4k mu11ká,iát 
menn11ire alapvetÖ1lek és ;elen
t6snek tarijá.k " azia:kaurvezeti 
mozgalom vezető szeniei, mi 
sem bizonvitja jobban, mint
hogy augu.sztw 20-án imnuí1' 
harmaduor ö11uül az orszá
(106 biz41mi tanácskozás. Ez a 
biullmiak megbecsülésén túl 
azt is jelenti, ho011 az eZ.ő két 
ta71<Ícs1cozás meghozta a vá.rt 
eredmén11t: ;a'l>Ult a biullmiak 
munkája, s euez együtt r.öve
ked<ttt a sl/4kazerwutek te
'kintél11e, tömegk4�lata, erő• 
södött 4 szaksze-rvezeti demok
rácia. 

Az a célunk. h0/1f/ a dolgo
zók mini! őszintébben mond
:i<ik el vélem�ni,üket, problé
mó.ik4t, hiszen jóréazt ez ké
pezi a, uaksuf'veut intizke
dé&einek alap;át. Szinte kézen-
fekvő, hogy a dol{l(XZÓk véle
mél!JI/Üket annak mond}á.k el 
első&orban, akit ők közvetlenül 
vólas::toHak szószóíójukká 

1 

ügyri)e véddme.z,6jévé - a bi: 
Záll,minak. 

A bizalmi munka je1,ent6sé
gére a szakszervezetek XIX. 

: kongresszusa is n11()11t4tékosan 
felhívta a figyelmet. Megszab

! ta azokat a, ten11ivaíókat, ame-
1 lyek követése a, bizalmiak 

1 
mu.nká;ában alapvetően fornos 
e szakszervezeti élet eredmé-
n11estbb lkibofttakonatása éf-
dekében, 

Az elvtárs.a.s, bizuJmasabb 
légkör kialakulásához a cso-
1>0-rton belül 11Z i(ell, hO{l'J/ " 
bizalmi munkában, fe(111elem
ben példamutatóan élen jár
jofl, .a tagok ügi/it lelklisme-

1 retesen /cépt>isel;e, Politikai 
�ben leqven tájékozo(t és 

vélemén11ét ne rejtse vé1'a alá.. 
ts mindenné! fontosabb ! 

tulajdonsá.gok birtokában ki
vívott népszerűség, " tagság 
é3 a V4!Zet6k előtt elismert te• 
klntél11. Csa:k ú.gy tud vezetni. 
'Úgy -raQ(Jil.hat Tn4goCÍval, ha se
gítséget tud adni. 

A bizalmiak legfontosabb 
tenni=íóia mo,t: tudatosítani,, 
ho1111 orszógunkban mil11en 
fontos fel.adat a mun/<4:so.,zt4111 
hatalmának erösitésr. Csak ez 
uolgáltathat alapot az élet 
f"lvetette problémdk rikerea 
m��. 

A rend.szeres besúlQ,etéa, 
csoportt!let, a, vá.uuzt6ik el6tti 
beazámolás tevéken11sér,i,,i<:r6I, 
elengedhetetlen feUéule a, j6 
�zaksurveutt munká11ak. A 
csoporton belül a bizalmt tart
son &ZO'ros ka,pc�latot a, 1zak• 
1urvezeti 'llű!gbfzotta.kkal. 
Il11en e1111üttmtl!ködés ftétkül 
hi<in11t szenved a uociáli.t gon
do1kodáa, a d.olqazók ü1111ea
baJos dolvainak meg,ivuqtctó 
eli11téúse. 

A bizalm4<t1ot6l �lvár;uk, 
hogy rendn:eres tá.iék.ozt<dá3t 
a.dja114k a felsőbb SUl"Veknek. 
Ez azon.b.an kölcsönösség k,ér
dése. A bizalmla.k tájékozta
tása, rendszerességre nevelé
se, politikai irán11íUsci a fel
söbb 1zen:ek, el"6sorban 11 
szak.szervezeti bizottságok fel• 
adata. A'flé'kii.Z el um icépZei 
het6 egéNtst!ges &akszerveura 
élet a cso,,ortokon belül, hoUY 
a bizalmiak ne tudnák, mivel 
foglalkozik t\ szak&urveuti 
bizottsá.g, mtk a, legfon,t,01abb 
tennivalók. CS4k ezek után 
llárh4tó el G számotadá.s 4 bi
zalmiaktól. A azakazeroezeti 
bizottságok fe� nz í.s, hom, 
a gazda.3tígi -cezetőkct „rászok
tassák" a bizalmiak 1'élemé
n11ének kiknéMíre. 

A szakszervezeii vezető ner
vek képviseUnn múlik elsősor
ban, 1uxi11 a bizalmit és rajtwk 
keresztül a szakszervezetet �e 
úgy ismerjék a dolcozók, mint 
tagdíjbuudöt, hanem mint 
ii.r,yük képvi.se16jét, akihez 
mindenkor bwlom.ma1 fordul
hatnaik. 
� 

UKÁSCSERE 
llle,ie-�m Ullonyl,an )�•IS 3 szobú összkomfortos 1zolplat1 lak.tso--nat Pées, Szombathely v111gy a budapesti l,azcatósálf területén 2 szoba összkomfortos szo!S4latl vagy mag"1la.JcAara. Clm: Sin!«>· \1ta Imre, Záhony, OeT6 t,elep 12/a. 

- Mezllhiri 3 ■zobAs, gazdas4fll mel!ék<!pületek.lte! és udvatTal bl· ró Jakásomat etcseréln�m t tzo· bás. komfortos budapeaU lakásért. trdeklődnl L16 ór4lg '27-34S telefonon, Agot,,Jné cfmén !<ehet, _ Sstá1Jnv,ro1 AUomú kereske-delml épil!etéb•n levll ! szoba összkomfortos ,zoJgálall lakásomat elcserélném a budapestJ lg.az• gatóság területén Jévó hasonló la• kásért. l;rdekl6dni lehet: Szendrei Kálmán MA V lntézönél, Szt.llllnvá• ros állomáson. 
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és kijelentette, hogy Ausztráliának képvisel
tetnie kell magát a prága: konferencián. 
.,Nagyszerű dowg lenne, ha szövetségünk min
den egYes államból elküldené kkpviseT.ő;fét a 
világkonferenciára." - mondotta. 

Jlexikó 

A Mexikói Munkások és Parasztdk Aitalá
nos Szövetsége megalakította a Dolgozó Ifjú
ság Országos Bizottságát. A bizottság kiált
ványt bocsátott ki, amelynek célja előterem
teni egy országos konferencia anyagi alapjrut, 
a.melyen megvitatják az ifjúság problémáit és 
követeléseit. Ezen a konferenc:án jelölik ki 
a mexikói küldöttséget. 

Három küldött járja az országot, és gyűlé
seken népszerús,íti a világ!konferenda és az 
országos konferencia jelentőségét. 

Ahogy közeledik az idő a prágru Világifjú
Eági Konferencia kezdetéhez, úgy ölt egyre 

· nagyobb méreteket világszerte a felkészülés 
láza. 

Szovjetunió 

A Szovjetunióban valamennyi lap közölte a 
felhívást a konferenciára. A Szakszervezetek 
Központi Tanácsa széleskörű kampányt indí
tott a világkonferencia célkitűzéseinek nép
szerűsítésére. 

Argentína 

A Világkonferenciát megelőző első országos 
ifjúság! konferencia megrendezésére alakult 
bizottság szervem és népszerűsítő kampányá
val már eddig ifl eredményeket ért el. Több 
Buenos Aires-i sza!kszervezet fiataljai tevéke
nyen részt vesznek a konferencia előkészítő 
n1unkájában. 

A �ervezetek úgy határozitak, ho,,ay 
összehívják a fiatal szakszervezeti felelősök 
értekezletét tapasztalatcsere, tájékoztatás, a 
kanferenc.:a előkészítésének megbeszélése és 
a küldöttelt megválasztása végett. 

A Közlekedési, Kil.-lJtói és Halászati 
Dolgozók Nemzetközi Szakmai Columbia 

A világkonferencia népszerűsítése érdekében 
6Zéleskörú kampány folyik a szakszervezetek 
körében. Prágában egységes küldöttséggel 
akarják képviselteltni mind az SZVSZ-hez tar
'tozó, mind ped� az azon kívül álló szakszer
vezetek fiatalsá!lát. 

" Szöi:elsége 

felhívta az összes h022á tartozó és vele baráti 
kapcsolatot tartó szervezeteket, vegyenek tev� 
kenyen részt a prágai konferencia előkészíté
sében. Tegyenek m�g mindent e szakmák fia
taljai harcának támogatása érdekében, azok
nak a sajátos követeléseknek a teljesítéséért, 
amelyeket egyébként a szakmai szövetség kö
vetelési programja is tartalmaz. 

Ausztrália 

Jim Young, a Dokkmunkások Szövetsége 
Sydney-t tagozatának elnöke cikket írt a szö
vetség The Maritimer Wor1'er című lapjában, 

A szövetség tájékoztatója külön rovatot 
nyitott, amelyben rendszeres tájékoztatót ad 
a konferencia előkészületeiróL 

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

A szakszervezeti la�darúgó-bajnokság néhány tanulsága 
A sportosztály a budapesti vasu

"8 üzemcl<, hivatalok és szolgála
ti helyek dolgozói részére a ta
vasszal egyfordulós szakszervezeti 
labdarúgó bajnokságot Irt ki. A 
bajnokságba 20 csapat nevezett. A 
küzdelinek április első hetében 
megkezdődtek. Ahogyan telt az 
Jdő, nőttön nőtt a sportszerútlen-
6'tgek száma. 

Kezdetben néhány apró tegyel
mezeUenség mellett arról érkeztek 
birói jelentések, hogy egyes csapa
tok nem állnak ki a mérközésre. 
A szakbizottság, illetve a fegyelmi 
bizottság a Landler Jj. elsó csapa
tát és az Utasellátót ezért törölte 
a bajnokságból, A Hámán Kató 
iúlöház csapatától pedlg büntető 
pontokat vontak le. A „B·? cso
port így nyolc csapatra olvadt. Ké
söbb ennél súlyosabb sportszerüt
lenségek: Is napVilágra kerültek. 

Egyes csapatok mérk6zéseiken 
két-három jogosulatlan játékost Is 
szerepeltettek:. Ebben a BVKH vit
te a :főszerepet. Mondani sem kell, 
hogy emiatt néhány esetben jogo
san óvtak ellenük. Érdekes eset 
történt azon a nat>on is, amelyen 
• BVKH-Nyugati mérkőzést kel-

lett volna lejátszani. A Nyugati 
csapata a kltílzött Időpontnál jó
val .később érkezett a pályára, 
ezért a szabályok értelmében mind
két pontot elvesztette. A Nyugati 
csapatának vezetőj e azonban mi
után megtekintette a BVKH játé.
kosok névsorát, óvással élt. Indok: 
a BVKH-ban ezúttal is helvet ka
pott nehány .,fekete" játékos. 

Nem tartozik a tiportsz.erű csele
kedetek közé az az eset sem, 
amely a Hidépl!ésl Fónökség-An
gyalföldl Epitésvezetöség le nem 
játszo1t mérkőzés előtt történt. 
Elöljáróban el. kell mondani,' hogy 
ha a Hldépit6k csapata nagyobb 
gólaránnyal nyer, helyet cserél az 
eddig vezető Főosztály csapatával. 
A mérkőzésre azonban a vasuti 
Főosztály szerencséjére nem került 
sor. mert az Angyalföldi Epítésve
zet6ség csapata csak hat Játékos
sal jelent meg a pályán. A szabá
lyok értelmében a Hídépítők o :o 
gólaránnyal megkapták a két pon
tot és a másodllt helyen maradtak 
egyforma pontszámmal, de a Fő
osztálynál rosszabb gólaránnyal. 

De menjünk tovább. Mivel „nagy 
tét" forgott kockán, a mérkőzésen 

több csapat, köztük a legérdekel
tebb vasúti Föosztály két képvlse
Iöje is megjelent. S amint láttákt 

hogy ml a helyzet „munkába áll
tak". Befolyásolták a játékVezetélt. 
jogtalanul intézkedtek és ami en
nél is súlyosabb hiba. egyikük 
sportszerűtlen vitába bocsátkozott 
egyes játélcoso!tkal . .  ,. 

Ezek a sorozatos sportazerCitlen
ségek beszennyezték a szakszen·e
zeti labdarúgó bajnokság tisztasá
gát. Eppen ezért elíté]Jük azoknak 
a csapatoknak a vezetőit, a.k.l.k a 
mindenáron való első helyezés 
megszerzéséért szabályellenes, 
sportemberhez nem méltó eszkü
zökhöz folyamodtak. Ilyenformán 
a bajnokság ls elvesztette célját. 
�-\.nnál :Is inkább. mivel a legtöbb 
csapatban. a lobdarűgást kedvelő 
dolgozók kárára. többségben olyan 
játékosok kaptak helyet, akik a 
BLASZ valamelyik osztályában 
állandóan játszanak. 

A sportosztály és a labdarúgó 
sza.k.bizottság a jövőre nézve le
vonja a tanulságot az egytotdulós 
bajnokság tapasztalataiból. Helyes 
Jenne

.z 
ha a csapatok vezetöi és 

lntézol is így tennének. 

Áldás a vidéknek a kisvasút 
Szökülő gabonatáblák kísé

rik a vasutat itt a Viharsa
rokba.n, Szegh,J,lom környékén. 

A MÁV édestestvére a gaz
dasági vasút. Szinte áldás a 
vidéknek_ Serényen, eredmé
nyesen segít a személy- és 
áruszállításban egyaránt. Szu
ha. Imre elvtárs, az üzemfő· 
nök.6ég vezetője csak néhány 
hete irányítja a vasút munká• 
ját, de máris annyi szeretet
tel beszél Tóla, hogy jól esik 
hallani. Legközvetlenebb mun
katársa Kuncz Sándor elvtárs, 
pályamester; Kettőjük tájé
kozta tójából kialakul egy 
kép az érdeklődáben a gaz
dasági vasút mW1kájáról, te• 
vékenységérőL 

,,Villamost kaptunk !" 

- Valamikor uradalmi vas
út volt a GV, a földbirtos:o
sok célját szolgálta. A népe\ 
távo1 tartották tőle. Menjen 
gyalog, ha mehetnékj , van. 
l\Ia naponta több százan ci;e
rélik fel a gyaloglás fáradal
maival. 1950-ben a nagy kiter
jedésű Szeghawm utcáin meg
jelenb>k a keskenynyomtávú 
vasutat építő munkások. ,,Vil· 
lamost kaptunk" - mondogat
ták a község lakói, 

dálkodók, az állami gazdasá
gok és a gépállomás segíté
&ére 1954-ben nagy befekte· 
téssel 40 kilométer hosszú vo
nalat km=erúsítettek. Ebből 
27 kilométeres, Szegha,lcm
Töviske-Aikasztó-Kertés=i
get-Cserepes közötti szakasz 
elsősorban személyforgalomra 
van berendezve, 13 km kizá
rólag a teherforgalomé. De 
ennek az átépítése ís indokolt 
lenne személyszállításra, ami 
együtt járna Bucsa község be· 
kapcsolásával 

A helyszínen is meg,,ayőzód
tünk ar.ról, hogy milyen áldás 
ez a keskenynyomközű vasút 
a tanyák, az erdőgazdaságok, 
a szövetkezetek és az állami 
gazdaságok dolgozóinak. Való
sággal ömlik a cukorrépa, á 
kender, a gabona - s szinte 
hihetetlennek látszik - még 
az erdőgazdasági termék is .; 
kis megállóhelyekre, hogy on. 
nan a vasúton tovább folytas
sa az útját. 

Elült a személyi tusa 

szorgalmas duruzsolással Jár
ják a vidéket. Most kap 12 új, 
négytengelyű személykocsit a 
fqnökség. Négy már meg is 
érkezett. Persze, ráférne a ko-
csiparkra nagyobb arányú fel
frissítétl is, de türelemmel van· 
nak, mert látják, hogy gondol. 
nak rájuk. 

A dolgozók beszédéból egye
bet is megtudunk. A mozdony
vezetők között hosszú ideig 
személyi viták miatt to=al
kodás folyt. Az előző főnök· 
nek nem volt elég tekintélye, 
nem tudott rendet teremteni 
közöttük. A dolog annyira el
fajult, hogy még az állami 
gazdaság is lemondta egy 
időben a szállítást, mert ve
lük is pörlekedtek. Neveket 
nem írunk. Azért nem, mert 
az új vezetőt respektálva, a 
torz.salkodás elcsitult. Remél
jük, sohasem kerül ilyenre sor, 
békében élnek egymással, se
gfük a közös munkát, nem pe· 
dig fékezik. 

S P O R T H Í R E K  
A bukaresti vasutas Európa-baj

nokságra készülő magyar vasutas 
ökölvívó válogatott Debrecenben. 
tíznapos közös előkészületen vesz 
részt. A cso.pat felkészítését Kár
páti Lajos edző irányltja. Szakszervezeti aktívák családi estje 

A Veszprémi MA V Eltlre újból 
megalakította az elmúlt évben szét
zilálódott ökölvivó szakosztályát. A 
S7.akosztály edzéseit SzéchenyJ 
István fütőJ,.ázl dolgozó, a Pécsi 
VSK egykori versenyzője vezeti. 

A tizennégyszeres élüzem 
Sz,:;mbathelyi Járműjavító 326 
szakszervezeti aktívája és csa
ládtagjaik június 14-én össze
gyűltek, thogy értékeljék a dol
gozók érdekében végzett mun
kájuk eredményeit és hiá
nyosságait. 

Kovács Lajos szb-elnök 
megnyitója után Szabad.fi Jó

te kl az aktíváknak eddigi 
munkájukért. amely a szerve
zettségben és a tagdíjfizetési 
készségben is egyaránt meg
mutatkozik. 

Az s;,;b. javaslata alapján 65 
aktíva tárgyi iutalornban ré
szesült. Az igazga;tói alapból 
22 aktívát jutalmaztak. 

Június 22-én Nagykőrösön ren
dezték meg a délkerilleti ifjúsági 
kötöttfogású birkózó bajnokságot. 
A bainoltságon a Szegedi VSE fia· 
taljai szerepeltek a legjobban, A 
pontversenyben 23 ponttal az első 
helyen végeztek. 

Berczik nyerte 
a vasutas asztalitenisz 

Eur6pa-bainoks6got 

zsef, a területi bizottság· elnö-

1 

A munkamegbeszélés és ;iu
ke ismertette a XIX. kong- talomkiosztás után a megbí
resszus határozatából adódó vottak ió hangulatban töltöt
feladatokat. Elismerését feíez- ték el az estét. 

A Nemzetközi Vasutas Sport- - Száz évvel ezelőtt, 1858. 
szövetség (USIC) Június 1 0�én, szeptember 5-én !:utott be az első 
1 1 •én é.s 1 2•én Brüsszelben ren- vasúti szerelvény Nylregyházára 
dezte meg az 19!>8. évi férfi A jubileumi évlordulóről a vas
eqyéni asztalltenJsz -baJnoksáqot, ut.asnapon emlékeznek meg a nyir� 
amelyen 15 európai ország több egyházi vasutasok. 
m·tnt 60 vasutas asztalltcniszez.öje _ 17G tagja van a Kölcsönös 
vett részt. A m,aqyar vasutas szí. Segítö Takarékpénztárnak a M..4-V 
neket Berczik. Rozs.ás és Fantusz: Felépítményi vasanyagjavító OV· 
képviselte. /Mlnohárcm a V,asút- né! 60 050,- forint betéttel. Az idén 
építő Törekvés ver&enyWJe.) már 81 fö részesillt összesen 52 230 

Berczik vég11!) Európa-bl.-ijnok- fozint kölcsönben. 
ho2'> méltóan jáumc>tt és meqszei- - Az épilló debreceni áIJomlison 
rezte az eils6 helyet. Meglepéen jelenleg a nagy várócsarnok ku
jól szerepelt a fiatal Rózsás Is. poláján és az állomás iroda épü
Berczlk mögött a második helyen 

l 
letein dolgor.nak. A kétemeletes 

végzett. Fantusz klJencedik lett. irodaépület és a nagy csarnok az 
V.ersenyzöink az OOsz,esHett p,cnt- idén tetö alá kerül. Az állomás 
versenyt is megnyerték. 1960 őszére készUl el. 

Rákos József (HMTE) új orsz�gos csúcsot ért el 
a vasutas egyéni nagygolyós teke-bajnokságon 

A vasutas szakszervezet teke-bajnokságot. A bajnoksá-

_ A szakszervezet mullkavédel• 
tni os,tálya a Gyöngyösi Váltó
és Kitérőgyártó UV. müszald ve
zetőivel és mozgalmi szerveinelc 
képviselőivel értékelte a vállala1 
balesetelháritásl tevél<enységét. A 
megbeszélésen számos olyan Ja• 
vaslat hangzott el. amelyek meg
valósítása elő:.eg!U a baleseti hely
zet javulását 

_ 135 OOO forint jutalmat tGz&tl 
ki a debreceni igazgatóság veze-
tője a vasutasnapra megjelölt cél• 
kitűzések legjobb teljesítőlnelc, 

- Július első felében itadJák a 
forgalomnak a fonyódi vasúti fe
ltiljárót. 

_ Jól sikerült műsorral sz6ra
koztali.a az óbudai pályafenntar
tás dolgozóit Józsefváros állomás 
kultúrcsoportja. A műsort vidám 
tánc ktivette. Az óbudaiak killö• 
nösen hálásak azért. hogy munka
napon keresték :fel 6ket, mert tgy 
nagy számban résztvebettek a 
rendezvényen. 

sportosztálya a teke szakbi- gon, amely egyben válogató - A nagyobb szolgilatt helyek 
zottsággal karöltve június 21· verseny is volt, az NDK-bao kereskedelmet enenörz6 al<tl\•'11 

én és 22-én Szolnokon rendez, októberben sorrakerülö nem· ::gb;;'����:d::;;.i:- a,;•";.��;. 
te meg az 1958 évi országo� zetek közötti vasutas teke-baj- ellátási osztálya, Ertékelték az ed• 
,•asutas, nagygolyós egyéni nokságra, hatvan versenyző 

1 
<li,r véezet� m';'nkát és me,iJelölté:, 

-----

, 
mérte ö�sze tu�ását. A_ bajno_k- iJ/i���t���f�n���t;���üt 

A Szerkeszt'o'se'g •u•zen•, 
Ságcm u; orszagos CSUCSOt erl 

I 
döt\e, Budai elvtárs, sok hasznos 

el Rákos József, a. I-Iódmezővá. tB;náccsaJ segítette a további mun• 

Szilágyi Sándor BVKB. A �-as- s�r.helyi MTE:•Ve�senyzóje 932 k
�

. 
u,; ezer forintot takarítottak 

utas dolgozók egyenruha szabály- faval. A reg1 csucsot Antal [ meg az elmúlt öt hónap alatt • 
aita rövidesen elkészül, Vé!emé- József (FTC) ta1iotta 913 fával. dombóvári fűtőház fiataljai. 
nyünk szerint a központi szolgá
lat dolgozóit sem érheti károso
dás. Szakszervezetünk a tárgya
lások során ezt az álláspontot 

__ ,, 

�f-1::�aJ:r
é

:zet!m[;t�r:��a��-
anyagck begyüjtésével a MJ;;H Nőkkel a nőkért 
��lf�lko�\,y:,�g��

á�':!;;:,.!:; Közel 350 nő dolgozik a mekek kevés zöldfőzeléket 
Jelenleg nem áll rendelkezésrt Landler Jenő Járműjavítóban. kapnak és sok édességet, ami 
����:i:,;i;;t!�sf�!�

k
�ly�/

u
��

a :,z! �önnyíteni a terhükön: er�e elveszi az étváeyukat. Moot a 
sásánál 1egCeljebb g:; C"-os vizet iuvatott a szakszervezet no- női öltöző és fürdő problémá
és zsíralkohol?s szappant haszná• 

1 
bizottsága. Az a�szonyok ko- jának megoldásán fáradoznak. 

��):,� �f�i/
őz

i10�.;ér:J.fz .J��i:r: rábban is szívesen részt_ vettek A jqgi csoPOrt bevonásával 
1\Iezókövesd. Panaszukkal a Me- a nőmozgalomba,n, " bár vol- tanácsadást szerveztek, felke
gyel Közegészségügyi JúrványUgy; tak ereqrnények - mégsem resik beteg társaikat és �t-
tf���á� i�eg%5;

e1
�;;5c!::�t

1'é:é! volt �elée;ítő a . bizo!tsá� &éget adnak ott, ahol arra 
vízügyi igazgatóságnak megküld· munka3a. A kezdemenyezo ero szülmé.l( van. 
tük 1evelilket. Horti József, .Jász· nem tükröződött tevékenységé. Szines érdekes rendezvé-berén,r. Esőköpenyének viselési ben A nőbizottsá" elnöke - nyek Is tarkítják program-
�:lt� �

6

�;�;�f tt'hJks�,·�� bár nagy gyakorl;tt.il és ötle- jukat_ 
kezelőiét utas!lották. Persa Jóuel tességgel rendefüezett - nem A közelmúltban Dezsé-rv Csurgó. Intézkedtek, hoS! az in· látta el helyesen „ feladatát. László gyermeknevelési prob:,:��;�;'."u! r,i"e��':;:et1t;���;;;';,� Mindent maga a'kart ':'égez.l!i, Jémákkal fo!l:lalkoZé előadását 
levö rendeletek értelmében csak nem támaszkodott a bizottság 
az épltési fö_nölcségeknél lehet a többi tiut.iára, nem hal]1<atta is nagy érdeklődéssel hallgat-

���lf���i';;��t��lg1;;ii� ;J�zlr"e ��� meg �z asszonyok _vél,eményét, 
tá

� vállalatvezető elvtárs se

to forintos különélési pótlékot fi· nem 1SJnerte problemaika.t. 
tetnl. Ordögb .József. Miskolc. Pa- A szakszervezeti bizottság gítségéve1 hamarosan mosógé
naszára - melyet nagyon indo• ezt látva _ Keresztes Miklós- pet vásárolnak. Nem feledkez

i;g}��
a

\;�
a

o��; ii'S:;��éi
u
i '';�� nét, Bánki Józsefnét és Kiss nek meg a házia.&szonyokról 

retet kaptunk. hogy mindent 
O el Józsefnét bízta meg a nőbizott. sem. Közelebb akarják őket 

lognak kövemi. hogy mielőbb ság vezetéséveL akik felelés- hozni „ nőmozgalomhoz, mert 
megfelelő lakáshoz Jusson úgy érzik, hogy politikai téren 

Bognár Károly Tapolca. 'nalol!'II sé�gel, lelkesedéssel . és !81án elmaradtak az üzemben dolgo-C.ászlóné Obuda pft.. Jónap Béla meg nagyobb szerenyseggel Z.ó I tól "lfAV Felépítményi vasanyagJavf- látt.ak munkához. Már az első �onyo
c · . . to, Dancs .József Tapolca, Szilágy! lépést helYesen választották Nelhez lenne felsorolni mm-

Sánd1>r BVKH, Bánki József t:.and• 

1 

dent, amit tenni kívánnak. 
Jer .JJ., R. Kovics János MAV Eü. meg. T 1· k ·t h t � G F Tótka Károly Szeged szucs . • . • a an csa anny-1 . ogy: er 
F;re;;c Hatvan. Sólyomvári' János Az �pszerv�h titk�ok- vükben ilyeneket olvashatunk: 
Pécs. dr. Komáromi Zoltán MAv k.al es oszta.Jyve:zetökkel 
Szállitmányozli.sl Szol�ála.t Nyugati munkahelyükön keresték 
�f�;.,_},°��;,1.,!;:,",!� ;;";:,\.!;:� - fel a nőket. 
Budapest. Leveleiket lapunk anya- Meghallgatták problémáikat. 
gáhe>z_ f_elha_sználjuk. ahol tudtak se0ítettek és sok Szili.di Sandor Szeied, Bo,:nát , . . J 

" 
yuk Károly Ta.p-olca. més József Sásd. Jo Javas a,ttaJ a tarsol ban 

Panaszukat megvizsgáljuk. kezdtek hozzá a feladatok 
Ver1>k_ Vilmosné Szeged, !tohodi megoldásához. 

�::•
10

;:jo�
ur

��:.::;�:
kn

};��af:;; A �élgeté?ekböl derült ki, 
helyszílke miatt nem tudjuk közöl- hogy nmcs mmden rendben 

ni. az üzemi óvodában. A gyer-

állandó orvosi és ko,zmetl
kai tanácsadás szervezése, 
szabó-varró tanfolyam, sfü, 
Egy bizonyos: ha soha nem 

feledkeznek meg arról, hogy 
csak az üzem dolgozó nőinek 
bevonásával, me<thallgatásával 
tudnak ereclm811Yt elérni, s ha 
a megkezdett úton haladnalc, 
munkájuk eredményes lesz. 

Készülődés a va sutas képzőművészeti kiállításra 

De ezzel nem állt meg a 
vasút fejlődése. A termelőszö
vetkezetek, az egyéni gaz-

Az ilzemfőnökséghez tartozó 
dolgozók létszáma a negyver, 
főt sem éri el. Ez a kis lét
számú csapat végzi a személy
és áruszállítást. a felfuvaro
zást a MA V v9nalaira. A 
C-50-es dieselmozdonyol! 

Szuha és Kuncz elvtársak a 
szociális létesítményekről is 
szólnak. Legalább egy váró
helyiséget kérnek, benne mo.s
dóval. No meg egy várótermet 
az utasoknak. Szerény kérés. 
Amit, ha lehetséges, teljesíteni 
kell, a dolgozók és az utasok 
érdekében.; 

- Ez sem állt m�g! Pedig ennél a jelz6nél 
min�ig ácsorog vonat. Ugy látszik, komolyan 
veszik az ígéretüket. 

'- Ugy látom, élethű a. szobo-r. 
állítottam, gyorsa.bba.n tolatnak. 

MAGYAB VASUTAS. - A Vasutasok SzakszervezetéPek lapja. - MegJeleDlk minden bOaa 1-An Szakszervezete. Szerkesztőség: Budapest, VI., Benczúr u!ca fL sz. - Telefon, 229-l!SI. 228-8«,P � e,, 15-en. Szerkeszti • szerkesno 
Rákóczi út 54. sz. - 10 ooo példány.� Szil<ra Lapnyomda, Budapes• -

. 121-ua. 2211-284. Ozem1 telefon, U-41, � -- Felelős nyomélavezető1 Kulcstr Mihály. 

bt1:ottUg, WPtulaJdonos: a vasutasolr 311-GO, ,-. K1adóhlvata11 Budapest; VII.1 



A S Z E R V E Z E T T 

IL EVFOLYAM, 13. SZAM. 

Július 8-án a szakszervezetben tanácskozásra jöttek ösz&ze a nagyobb szolgálati helyek párt- és szakszervezeti &;:erveinek képviselői. Az értekezlet napirendjén a vasút őszi forgalmával kapcsolatos teendők Ismertetése szerepelt, különös te kin tettel a mozgal
mi szervek feladataira. A tanácskozáson részt vettek az MSZMP Központi Bizottsága párt- és tömegszervezeti osztályának képviselői, dr. 
Csa.nádi G11örgu elvtárs, a közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese, Szabó 
A n.tal elvtárs, a szakszervezet főtitkára, Gróf József elvtárs, a szakszervezet titkára, az igazgatóságok pártszervezői, a területi bizottságok elnökei. A vitaindító előadást Rödöntli Károl11 elvtárs, MA V vezérigazgató-helyettes tartotta. ElólJáróban ismertette azokat a tényezőket, amelyek ha méreteiben nem is jelentenek 

olyan kiugró szállítási többletet az év utolsó négy hónapjában, mint a korábbi években, mégis néhány jellegzetességet kölcsönöznek az őszi forgalomnak. Tulajdonképpen az idei forgalom egész évben kimagasló teljesítményeket követelt, mégis kell, hogy beszéljünk az őszi forgalomról - mondotta. Mert: 1) szeptembertől ;anuárig a 
múlt év őszt forl)Q,lmánál 3 
százalékka.l több árut kell el
szállítanunk; 2) a hálózat kiterjedtebb ré
szén bon11olódik le ez a �or
galom, hiszen a mezőgazdasá
gi termén11ek nagurésze a 
mellékvonalakon kerül bera
kásra, tehat ott, ahol évköz
ben viszon11lag kicsi a forga
lom; 3) i:ált<>zás len az áruössze
tételben. Az évi átlagnál sok
kal több mezől)Q,=dasági ter-

mény, répa, gabona, burgon11a 
stb. kerül feladásra; 

4) más az útirán11a, más a 
szállítási távolsága ezeknek a 
küldeménye lenek; 

5) elöreláthatólag -nehezebb 
idojárá,i ciszonyok között 
(köd, hó) kerül sor az őszi for
galomra. Az őszi forgalom tehát az évi nagy feladatokon felül többletmunkát jelent, de nem különleges feladat. Az őszi forgalom ma már nincs elérhetetlen piadesztálra helyezve. Természetesen a sürübb forgalom nagyobb fegyelmet, pontos és utasítás szerinti munkát követel, hiszen a kisebb hibák is nagyobb zavart jelentenek, nagyobb forgalom idején. A legfontosabb, hogy reálisan nézzük a feladatokat -mondotb -, valamint hocy a párt, a szakszervezeti és a szakvonali vezeték egyféleképpen gondolkozzanak, 

Népgazdasági érdek tehát, hogy ezek mielobb elhagyj-:ík 
A 

béke erőinek hatalmas megmozdulásai - mint például az ország területét. Az ö.szi forgalom ideje alatt sem most, a stockholmi L'ilágkongresszus - idején sokakon mondhatunk le a kocsik mér- úrrá lesz az a ki.shitú gondolkodásmód, ho(l1J „úgy irem mí legeléséról _ amelyet sajnos, döntjük el a háború, vag11 beke kérdését, hanem az államjők, eddig elhanyagoltunk -, bi- a nagyok·•. szen ezek elmulasztása sok De ha a tényeket, azt a reális t·alóságot nézzük, hogl,' a pénzébe kerül a ,asútnak. kapitalisták minden -mesterkedése ellenére sem sikerült eddig Az eikövetkezendő idökben kirobbantani a harmadik világháborút, láthatjuk, hoí/11 nem 
ismét emelkedni fog a darab- hiábavaló a tömegek eg11re nagyobb méretekben kibontakozó 
áru forgalom. Időben hozzuk békemozgalma. Egyre nyilvánvalóbbá válik Jolit-Curie prorendbe a rakttrakat és a ra- fesszornak az 1955. é1:i helsinki béke-világkongresszuson monkodötereket. A szállítófelekkel dott szavainak igazsága: A tá.rg11alófelek mellett ott ül az őtö�al? együtt_mú_�öd<éssel _el k�ll I dik partner, a világközvélemén11, a népek békeakarata. em1, hogy ide;ebe? . sz.a!Utsak 

s az ötödik par.ner erőben és számban egyre gyarapodik.. el ezeket a_z �rk�z�-allomás�·ól. ts a:::t sem szabad elfelejteni, hoí/11 a négy partner kö::ött A kocs1v1zsgalo1 szolgalat ott can a Swvjetunw akinek békeaka.raM eg11re nyilvám:aeléggé . r:iei:n hangsúlyozh�ló lóbbá válik az imperiaÍista és gyarmati országokban is. A szov• fontossa_garo1 besz_élt ez�tan, ;et  kormány békekezdemén11ezései - az atomkísérletek eg11-maJd kerte . a Jelenlevo_ket, oldalú beszüntetése, a 1:áratlan támadás megelőzését biztosító fholgyf g?stzlashsak el aazt naa;.�ovbesb intézl,edésekről szóló tanácskozás összehícásának gondol!lta e o as ' ogy ""' b „ bb - ad „ 
f . T I t t t forgalom törvényszerűen több st . - UJ� erot az os�ze ogasr�. rea_ is a apa erem a balesettel jár. Erröl szó sem stockholmi kongresszus tanacskozasainak is. lehet, viszont nagyobb forga- A 

ki csal, eg11oldalról - s mondjuk ki -, .,nvugati" oldalról lom idején még a kisebb bal- vizsgalja a béke-világkongresszus napirendjét - harc a 

A ten..aivalolal..at jellemzö legfontosabb sz.ant ok 

eset is nagy kiesés!, torlódást béke megszilárditásáért, a háborús uszítók és az atomháború jelenthet. ellen - kön.nyen az imperialisták uszál11ába keri/.lhet. akik a. Végezetül a mozgalmi és a béke világmozgalmat „kommunista fedőszervnek" tüntetik fel. szakvonali szervek jó együtt- A cáfolat azonban kézenfekvő. A 'kongresszus elökészítéműködésére, a szakvonali séről szóló hirek, a küldöttségek és a patronáló bizottságok munka támogatására hívta fel összetétele eg11magukban is tükrözik, hogy menn11ire kltá.Qula jelenlevóket. tak a szen·ezett békemozgalom keretei, n1enn11ire hatásukat 

Mennyi árut kell elszállítaftunk az év utolsó hónapjaiban? Többet, mint 1957 azonos időszakában. Szeptemberben 6 800 OOO tonnát, októberben 7 OOO OOO tonnát, novemberben 6 800 OOO tonnát, decemberben 5 900 OOO tonnát. Ez - a .men�'isé csaknem 2 OOO OOO tonnával több az elmúlt év azonos időszakában elszállitott árumennyiségnél. :es ezt lényegében ugyanazr:al a koa;iparkKal kell továbbítanunk, mint tavaly, hozzá számítva, hogy kocsijaink egy évvel öregebbek lettek. Ez el-5ősorban a járműjavítók feladatát is megszabja: minél 
kevesebb javitásos kocsi tar
tózkodjon a műhel·11ben, a ki
;avítottakat azonnal adják át o: forgalomna.k. A vonóeróellátásunk valamivel jobb mint tavaly. Különö,,en a villamos és motoros mozdonyok teljesítményét lehet és kell emel
ni. , A pálya állapotában nincs 

szólva hangsúlyozta, hogy 1938. január l-tö1 az idegen kocsik riíjtételét felemelték. 
ugrásszerG javu1ás. Bár a vonatmegelőzési lehetöségek száma és a tengelynyomás helyenként emelkedett, az idén is nagyon fontos a vágányzáras idök lerövidítése, a lassú- Xincs szüksea J. ülönleJ:f''- intézkedésekre jelek s_zámának csökkenté:5e. A kérdásek felvetése 6s az A part és szakszervezeti ak- . . tivák feladatáról 6 ·iva 1_ ezekre ad?tt valasz _ut11n . d r. d z:o e Csanad, G11org11 elvtárs &?olt a mon otta, hogy elsórendó fel- · 1 1 őkh" Elől 'á 'b adatuknak tartsák a szolgálat- l� en ev � oz. J _ro.  an ar-vitel támogatását, hívják fel a rol be,.

_.
1�, h?gy az osz1 forg�figyelmet a hiányosságokra. lom _fet?s1zál_asa helye_tt reahBeszéljék meg a szakvonali 

l 
san ertekelJuk a tenmvalok�t, vezetőkkel a tapasztalatokat, f1gyelembevéve alt, hogy Jetámogassák, szervezzék az lenle_g sem tudunk. nu!lden őszi forgalomnak egyik lendí- szálhtásh_oz kocs1t b1ztos1tam. tőkerekét a szocialista mun- :Mmél feJlettebb egy ország kaversen)t 1par:i,. a�! _egyenlet�sebb_ a Külön kiemelte a szállíttató felekkel való jó kapcsolat, valamint a szolgálati ágak. és az igazgatóságok közötti együttműködés fontosságát. Ezeket rendeletekkel nem lehet mindenkor biztosítani. A mozgalmi szervek képviselói működjenek közre a jó kapcsolat megteremtésében. 

vasuh szallitás az egesz evben - mondotta. - Míg régebben 20-25 százalék többletmunkát jelentett az őszi forgalom, ma csak 3-4 százalékkal kell többet szállítanunk, mint az év egyéb szakaszában. 

Kagyon fontos, hogy mindznké_ppen kiterhelt \'onatolrat közleked,essilnk, persze ettöl esetenként eltérés engedélyezhető. A kocsifordulót sem szabad minden fölé helyezni. Esetleg a tartalékok szaporításával is, de az állomási tartózkodá.;i időt le kell rövidíteni. Kitért arra, hogy a vasúti kocsiknak helytelenül nincs gazdája úgy, mint például a mozdonyoknak, a pályáknak, a műszaki berendezéseknek stb. Végezetül aITól bes7.é1t, 

vesztették a !kapitalista hirvl!rés eróllcödései. 
A Szot'jetunió kezdeményezéseinek találkozása. a kongresz

szuson megvitatandó problémákkal, kézzelfogható bi.::onyitéka 
annak, hog11 melyik tábor kormán11körei akarják " dolgo2ó 
milliókkal együtt a ter•mtő békét. Mmiók, akik minden mással inkább „t•ádolhatók", mint a 
kommunistákkal való szimpatizálással, eg1Jre i,-ilágosabban lát
ják, hogy nem a „kommunista behatolás" veszél11ezteti népü
ket, hanem a pusztító atomháború, amely nem keletről, hanem 
n11ugat felől fen11eget. 

E
zért ülnek egvm,á.s mellett a szocialista - a kapitali.sta 

és gya.r1114ti országok békekilldöttei a stockholmi kong
rl!sszuson azzal az eltökélt szándékkal, ho(l1J a béke erői dia
dalmaskodnak a háborús uszítók, az atomgyárosok erői felett. 
----------

.. ---·-�----..... --- ft--------· 

A menelrendszeríiseg 

Nem kellenek különleges intézkedések, hisze!l néhány olyan tényezó is mutatkozik, amelyek isegítségünkre lesznek. Kisebb lesz a személyfor
galom. Nem küzdünk szén
hiánn11al, mint más években. 
Korábban egyes hónapokon belül is nagyobb colt az emelkedés 3-4 százaléknál. 

hogy az ó,;21 forgalom ideje alatt is a személyszállítás rnenetrendszerúségét minden eszközzel biztosítani kell, hiszen ebból következik a gyorsabb, pontosabb áruszállítás is. A jelenlevők javaslatai! után, melyek az őszi forgalmat segítő egyes problémákra vonatkoztak, Sza.bó Antal elvtárs, a szakszervezeti aktívák teendőiról beszélt. 
IIZahályOZÖ erö, amelyröl INo ondani nem lehe't 

A személyvonatok menetrendszerű közlekedésében nagy javulás tapasztalható. Ez helyes, de még tovább kell mennünk, hiszen a vasúton kívülállók elsősorban ezen keresztül mérik a vasutasok munkáját. Nagyot kell előrelépnünk a tehervonatok menetrendszerűségének javításánál is. Ha a szállittató felek tudják, hogy ha megszabott időre nem rakják be az irulkat, akkor annak továbbítása késedelmet szenved, akkor jobban igyekszenek. Ha a menetrendszerinti közlekedést meg tudjuk valósítani, nem jelentkezhet olyan nagymenynyiségú áru, melyet el nem tudnánk szállítani - mondotta. 
Az e••r Jegyen 

a középpentban 

Az utasítás szerinti munkáról, a példás munkafegyelemröl soha sem lehet lemondanunk. S ha szükség van erre valamikor, akkor a nagyobb feladatok idején hatványo:z.ottan szükség van - folytatta. El kell érnünk, hoU'J minde" dolgozónknak vérévé t'ál,on az utasítás nerinti munka. Ha kell, bilntetéssel is figyelmeztessük a mulasztókat nehogy a kisebb hibákból később az egyénre és a közösségre nézve egyaránt nagy károk származzanak. 

Amikor a feladatokról szólunk - folytatta -, egy pillanatig sem feledkezhetünk meg az emberről, akinek munkáján áll, vagy bukik a teljesítmény. Az ószi forgalom idején sem indokoltak azok a magas szolgálati órák, amelyekkel ma Is találkozunk. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy vannak olyan dolgozók is, akiknek a havi óraszáma a 210-et sem éri el. A vezénylók jobb hozzáállása sokat változtathat ezen a helyzeten. Ne várakoztassák személyzethlány miatt a vonatot, de ne is értesítsék túl korán a dolgozókat. 
Az idén is egyík alapfeltéte

le a szállitási tervek teljesíté
sének a. jól kiterhelt vonatok 
közlekedtetése. Az átlagos kocsiterhelésben el kell érnünk szeptemberben a 14,9 tonnát, októberben a 15,2 tonnát, novemberben P 15,2 tonnát, decemberben a 15 tonnát. A szakszolgálatok feladatait részletezve, szólt a vonatforgalmi terv fontosságáról, ezzel kapcsolatban a forgalom és vontatás együttműködéséről. Kiemelte a helyes vonatelemzés és az elójelentés fontosságát, valamint az iparvágányok kiszolgálásának meggyorsítását. Az idegen kocsik kezeléséről 

A ,·asota• 

az egész ors:r.ag szemrlá ttara dolgozik 

Nem a szolgálati vezetők he- niil hat o: közvélemén11 a!akulyett, hanem velük együtt kell lására, kihatással va.n annak dolgozniuk a mozgalmi szer- hangulatára. Fez kell kelteni a vek képviselőinek - mondot- munkás becsületérzetét, amel11 ta. Használják ki a termelési az utóbbi időben elhalván110-tanácskozásokat és egyéb ren- dott. 

Gyomirtó atp mnnka közben.. 
(Németh Gyula telv.) 

dezvényeket az őszi forgalom A szakszervezeti funkcionáfeladatainak ismertetésére. riusoknak az osz1 forgalom Bátor, meggyóző szóval, a fe- idején is leg(óbb teendójük az lelósségérzet felkeltésével el emberról való gondoskodás. A kell érni, hogy minden em- szolgálati vezetők azon túl, ber érezze saját munkájának hogy a munkakörülményeket jelentösérét. a le: tőségeken belül a leg-

A kitűzött célt elértük Régóta él a versenyszellem I tak. Ma már büszkén jelenta körmendi vasutasokban, h tjük, hogy dolgozóink áldomégsem tükrözódött ez eléggé zatos munkájának eredméaz eredményekben. Az év ele- nye'·éppen hatodik hónapja jén a párt, szakszervezet és a teljesítjük az élüzem szinteA 1:asutas az egész ország I jobban biztosítsák, ne fukar
szemeláttára dolgozik - mon- k- �janak az elismeréssel, a dotta. Munkájával közvetle- dicsérettel sem. szakszolgálat vezetői - elózö- ket. leg meghallgatva a dolgozók véleményét - megbesz.élték a tennivalókat. 

Varga Ferenc párttitkár Körmend állomás 
-------------- A pártszervezet a kommu- .,. .,, 

Értesítés a szakszervezeti üdü ltetésben 
nisták kötelességévé tette, K I T U N T E T E S E K hogy felvilá!losító szóval, szemeiy!'.s példamutatással mozgósítsanak minden dolgozót az élüzem cím elnyeréséért. Sza

Semmelweis Ignác születésének 140. évfordulóján a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Dombóy Zoltannak, a vasutassza.lrnzervezet csoportvezető fóorvosának és 
dr. Szieberok Ferencnek, a MA V Kórház osztályvezetó főorvosának a Kiváló Orvos ki• tüntetést adományozta. 

részvevő gyermekek érkezéséröl 
1':r!e.•ltJük a burlarestl terOletl blzolt,,ághoz tartozó szakBzer-v,._ zetl bl„otlságokat M a szíllőket, hogy az OdOlé<>ben résm·ev!l gyermekek a kö,·etkező ldőpon• tokban érkezn"k Budapestre: A lúllUB 7-én Indult r�..,ce-

e-z,ent.5:(vörgyl c�ort. JúllUf=' 23-án 17 órakor a Kelet! pálya
udvarra: Jt\lh19 16-án Induló balatonalmá<ll c,;oport, Július :?9-én 13 45 órakor a D-'11 pál)'lltI<lvarra: • Júllus 16-án Induló vis<>arádl 

csc,port. Július 29.én 13_1 0  óra- Zay József állomásfőnök és kor " Nyugati pály,audve.rra: Pék János ellenőr a cél el-a Július 25-én Induló répce érése érdekében a nap minszentgyör,ry1 csoport eugut<ztus den órájában a munkahelye�d�ar�,1: órakor " Keleti pálya- ket járták és tanácsokkal, a a JllllUB 30.á.., Induló vlseirrá!ll teljesítmények gyors értékelécsoport eu11usztus 1 2-�n 13.10 sével és nyílvánosságra hoórakor a Nyugati pályaudvarra zatalával segítették a mun-érkezlk. kát. ka?h12%v �!n�!2;$11nOk9 �;•Jf�"!; 1 Az ele:-en bri�ádversenyek értesitenl &úYe>ke<ljenekl nagyszeru eredményeket hoz-
trdemes Orvos kitüntetés• ben részesült dr. Tóth József, a MA V Kórház osztályvezet,5 fóorvosa, 
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A termelés pártellenőrzéséről A szakszervezet vagyonának hűtlen kezelése 

bűn a dolgozók el len 
Sokáig vitatták az ellenfor

radalom után, hogy szüksé
ges-e a termelés pártellenör
zése. A becsületes dolgozók 
közül is sokan nem látták: 
saját érdekük i&, hogy a párt
&zervezet foglalkozzon a ter
melés kérdéseivel, hiszen né
pünk jóléte, dolgozóink élet
színvonala elsősorban a mun
kahelyeken dől el. Nyilvánva
ló az is, hogy ha olcsóbban 
termelünk, olcsóbban sz.állí
tunk, ha rövidebb idő alatt 
juttatjuk el az árut a rendel
tetési helyére, akkor csökken 
az önköltség, tehát több jut 
más fontos, a dolgozók élet,. 
színvonalát növelő javakra. 

Az ellenforradalom fegyve
res leverése után még jó ideig 
a párt sorainak rendezésével 
voltunk elfoglal""vsa, A hatalom 
megragadása után legfonto
sabb volt a normális gazdasági 
élet megindítása. De 

195'7 áprilisában már cél
tuda&o..an kezdtünk fog-
.latko1lll;i a termeléssel és 
azóta is egyik legfonto
sabb feladatunknak te-

kintjük. 
A szakszervezeti bizottság

gal karöltve - a dolgozók kí
vánságára és kezdeményezé
sére - életre keltettük a 
munkaversenyt. Eredmény: az 
állomás 1957. második felében 
élüzem lett. 100 dolgozót ju
talmaztak meg és így saját 
zsebükön is érezhették, hogy 
jó dolog a gazdaságosabbra, 
eredményesebbre törekvés. 

szélgetünk a pártonkívüli dol- Pártszervezetünk tagjai 
gozókkal is. Azt tapasztaljuk, töbhs?.ör elmondották, hogy 
hogy a jó szóra szívesen vála- nagy a teljesítmény különbség 
S2l0lnak. Elmondják a gyakor- az egyes brigádok között. El· 
latban kialakult jó módszere-

! 

besze1getlünk a lemaradt bri
ket, felnívják a figyelmünket gádok tagjaival és ma már 
a hibákra. Ezeket a tapaszta- nagy színtküiönbségek nincse
latoka t összegyűjtjük és nagy- nek. 
szerűen tudjuk hasznosítani Azt is kifogásolták - jog. 
az egész kollektíva érdeltében, gal -, hogy a kiadott tervszá
elsósorban a pártcsoport-hí- mok nem mindig realisak. Az 
zalmiakon keresztül. A cso- állomási és az igazgatósági 
port tagjaival megvitatják a üzemgazdászokkal közösen vi
feladatokat. A határozatok tattuk meg a problémákat és 
végrehajtásáról a bizalmiak segítettünk a bajon. A dolgo
tájékoztatják a pártvezetösé- zók látták, hogy IJ.ártszerveze
get. A közös munka alapján tünk harcol a termelés fokozá
elsö negyedévi tervünket 105 sáért, de a.zéli: is, hogy reális 
százal�kra teljesítettük. tényezőket kapjon az allomás. 

Több kommunistánalt azt a Hosszan lehetne még írni 
megbízatást adtuk, hogy ve- arról, hogyan segítjük az újí
gyenek részt a különböző bi- lást, a takarékoss.ágot, a mun
zottságokban és ott nem pa- kategyelem megszilárdítását, 
rancsszóval, hanem a meggyő- de egy ilyen rövid cikkben 
zés eszközével segítsék a ter- csak néhány problémát lehet 
melést. érinteni. És talán a lap ha-

A teJ1111elélSI ta.nácskozá- sábjain más pártszervezetek 
sokat nem egyszerúen is megírják jó módszereiket, 
s2:akszervezeti vagy S7-3k• amelyek a mi munkánkat is 
vonali ügynek tekintjük. előbbre viszik. 
Fontosnak tartjuk, hogy azo

kon a kommunisták részt ve
gyenek és hallassák szavu
kat. A nagyobb munka a ta
nácskozás után következik: 
vigyázni arra, hogy a jó ja
va.s latok ne merüljenek a fele
dés homályába. Az eredmény 
meg is van. Lengyel Imre to
latásvezető javaslatának meg
valósításával például a tar
talékok felhasználásánál ér
tünk el időmegtakarítást. 

Van még nálunk is tenni
való. Hogy csak egyet említ
sek, az agitációnk még nem 
jut el mindenhova. A MA V 
Transznál és az á trakón elég 
gyengén hallatszik a hangja, 
de reméljük, rövidesen itt is 
mindenki megérti, hogy a ter
melé- minden dolgozó szemé
lyes ügye. 

Lengyel István 
Szeged állomás MSZlVIP 

szervezetének titkára 

A szakszervezeti funkl!io
nálil150k, aktívák. túlnyomó• 
többségben a közösség vagyo
nát szinte Ilala(yobb féltéssel 
vigyázzák. mint a személyi 
tulaidonuk.at. Legyen az pénz, 
vagy anyagi eszköz, a szabá
lyoknak meJt(elelően kezelik, 
óvják, minden fillén·el úgy 
gazdálkodnak, hogy a leg
jobb helyre kerüljön. 

Sajnos -. ha elenyészően 
kis számban is -. még akad
nak olyanok, aikik hozzányúl
nak a közös.b.öz. Egyrészt nem 
rendelteté5szerűen, má6részt 
önös szándékaik kielégítésére 
használják fel 

Néhány példa: 1957 máju
sában a Szombathelyi Járó
műjavitó kultúrotthonának 
büfékezelője, 6318.52 forintot 
iaikka.sztott. Ugyancsak ebben 
az időben a dombóvári kul· 
túrotthon pénztárában is fel
fedeztek 1326 forint hiányt, A 
múlt év végén a debrecen; 
kultúrotthon igazgatója nem 
tudott elszámolni 2173.98 fo
rinttal. 

A sportkluoo'knál, ahol ko
rábban gyak01i volt a vissza
éléa, az utóbbi időben egyre ke
vesebb lesz az ilyen. Ebben 
nagyrésze van a bizonylati fe
gyelem megszigorításának, a 
félévenkénti rovancsolásnak 
és az évvégi selejtezésne'k. Kü
lönösen elfogadlható és elöfrás
szerű nyilvántartás,t vezetnek 
a vagyoni állapotról a pécsi. a 
szegedi, a budapesti, a debre-

ceni, a záhonvi &portklubok
n.ál. 

Persze, ezen a vonalon sincs 
minden rendben. A nyiregy
bázi VSC-nél hűtlen pénzke
zelés mialt bírósági eljárás in
dult a klub elnöke és a gazda
sági felelös ellen. Felelőtlen 
vagyonkezelésre derült fény a 
múlt évben a mis,kolci VSC
nél is. ahol a leltárnyilvántar
táson éveken át nem vezették 
keresztül a kiselejtezett cikke
ket. Ugyanitt bevételek el nem 
számolásával, számlák hami
«!tásával, jegym:anipulációkkal 
120 OOO forintot költöttek el 
pénztáron kívül. 

A szakszervezeti tagdíj- és 
bélyeg-kezelésnél is akadnak 
visszaélések. A MAV Kórház 
szakszervezeti gazdasági fele
löse az év elején 9031 forintot 
sikkasztott. A diósgyőri fűtő-

háznál 9000 forint bélyeg- M 
tagdíjhiányt állapítottak meit, 

Természetesen azonkívül. 
hogy dolgozótársaik megveté
se lesz osztályrészük., a hivata.. 
los szankció sem maradhat el 
ilyenekilrel szemben. 

Legyenek az esetek i.ntó pél
dák a kultúrottt.'lonban dolgo
zók, sportaktívá.k, gazdasá� 
felelö6ök előtt, akiknek több
sége - mint mondottuk -. 
hűséggel, becsülettel kezeli a 
dolgozók pénzét. De az ese
tekkel kaipcsolatban fel kell 
vetni a szakszervezeti bizott
ságok, elsösorban az SZB-el
nökök felelősségét ilS. Gyako
ribb ellenőrzéssel. idejében 
elejét vehették vo1na a vissza
éléseknek, amivel a megtéved
tek és a szakszervezeti szer
vek becsülete megvédésének is 
jó szolgálatot tettek volna: 

Legalább a 8 általánost 1 
A szakszervezet központi ve- a vasutasok jelentös része 

zetőségének legutóbbi ülése nem végezte el az általá-
elé terjesztett jelentés a kul- nos iskola nyolc osztályát. 
túrnevelési munka helyzeté- Kapos1.•ár állomáson 45 dolgo
ról, ékesen bizonyítja, hogy a zónak csak 4 elemije van. 
munkásosztály hatalomra ju- (Természetesen az idősebb dol
tása óta nagymértékben növe- gozók soraiból kerülnek ki az 
kedett a dolgozók általános ilyen alacsony iskolai végzett
műveltsége. Hogy csak néhány ségűek.) 
számot említsünk, 1958 első Ha vasutunk lépést akar 
negyedében 33 100 olvasó, kö• tartani a fejlődéssel és kell, 
zel 1 1 0  OOO könyvet kölcsön- hogy lépést tartson, akkor nem 
zött a vasutas könyvtárakból. elég, hogy modernebb mozdo
Ugyanezen idő alatt 64 561 nyokat, biztosító berendezé
dolgozó hallgatott meg külön- seket követelünk, hanem Igyekezünk elkerülni a régi 

helytelen módszereket. Aktí
'-'áínkat arra tanítjuk, hogy a 
főmJk, vagy az SZB-elnök be
számoltatása a pártvezetőség 
előtt még nem jelenti a ter-

1 bözó ismeretterjesztö elóadá- olyan emberekre is szükség 
Bizalmi tanácskozás a pécsi fütőha'zban sokat. van, akik nagyobb műveltség• 

Az általános műveltség nö- gel rendelkeznek, lépést tud-

melés pártellenőrzését. A 

marxizmus-leninizmus azt 
tanítja, hogy 

A pécsi fűtőház szakszerve
zeti bizalmijai júliu;,,, 3-án tar
tott tanácskozása az országos 
bizalmi tanácskozás előkészí
tésének jegyeben zajlott le. 

a termelés pártellenórzése A tanácskozás jelentőségét 
csak a leg5zélesebb törne- az ís bizonyítja, hogy a bizal-
gek bevonásával, megnye- miak csaknem teljes számban 
résével _és szervezésével részt vettek ez.en. A helyi 

valosulhat meg. pártszervezet és a szolgálati 
Ezért mi a párt aktivistáin, l főnökség képv.i6elöi is ott vol

tagjaln kívül szívesen elbe- tak a jelenilevák sorában. 

Eperjesi elvtárs, a szakszer
vezeti bizottság elnöke érté
kelte azt a munkát, amelyet a 
szakszervezet, a bizalmiak az 
ellenforradalom óta végeztek. 
Az eredmények mellett taglal
ta a hiányosságokat, ismertet
te a jövőbeni teendőket, be
szélt az országos tanácskozás 
jelentóségérál. 

Hangsúlyozta a bizalmiak 
felelősségét vá!Jasztóikkal 

szemben, s azt hogy a biza!- vekedésének szempontjából nak tartani a modern techni-
minak bil6zkeség az, ha a cso- jelentös, hogy kával. 
partja élen jár a munkában. egyre többen szerzik meg A szakszervezeti bizottságok 

Az országos bizalmi tanács- az érettségit, végeznek egyik legszebb feladata: nö-
kozás feladatait ismertetve egyetemet, főiskolát. velni a dolgozók általános 
szólt arról, hogy az en·e való A mi.Skolci igazgatóság köz- műveltségét, ahol :;zükséges, 
készülődés egybeesik a vas- pontja dolgozóinak közel 10 az állami oktatásokon keresz
utasnap méltó megünneplésé- százaléka egyetemet vagy fö- tül. A ferencvárosi gócpont 
re való törekvéssel. iskolát végzett. s mintegy 40 szakszervezeti bizottságainak 

A tanácokozás végén meg- százaléka érettségizett. az a terve, hogy a művelődési 
választották a J,u··1do·· tteket, A e1 · . • b 

otthonban megindítják az ál-' z oterJesztes en azon- talános iskolát azoknak a ré-akik majd augusztus közepén ban olyan adatokat is olvas- szére, akiknek a múltban nem 
,;;:,,.<;;:>"'-><===,-<:;:><===,-<:;:><::::,.,=<::::.<:::><::::,.,;:::,.<:::,,<::y:;:::,,.;:::,.<:::,,<::y:;:::,,.;:::,.<:::,..<;:><::::,,<;:::,.<:::Jaz országos tanácskozáson hatunk, amelyek arra figyel-

képviselik a pées; fűtőház dol- meztetnek, hogy még sok a volt módjuk tanulni, vagy va
d

• 

Most fejezödött � a. subó-va.rró ian.foly&m a budapesti Igazgatósá
gon, amelyet a nüta.nacs szervezett. Kipün.kön a tanfolyam. részvevöi

nek egy csoportja. 

,,Nem lehet öntudatos munkás az, 
aki Feledékeny Jánosként kezeli 
saját mozgalmának történetét" 

._. írta Len.ín 1914 májusában. 
Valóban, a munkásmozgalmi 
hagyományok ápolásának, éb
rentartásának rendkívül nagy 
szerepe V'an a dolgozók szo
cialista nevelésében, munkás
öntudatuk kialakításában és 
megerösítésében, 

őszintén meg kell mondani, 
hogy eddig nem tettünk ele
get azért, hogy a vasutasok 
megismerjék saját dicsö mun
kásmozgalmi múltjukat. Ez is 
hozzájárult ahhoz, - a sokak 
részéról hangoztatott - hely
telen általánosításhoz, hogy a 
vasutasok a horthysta ellen
forradalom szekértolói és ki
szolgálói voltak. A Horthy
rendszer uralkodókörei épp
úgy, mint az 1956-os ellenfor
radalom hangadói tagadták, 
hogy a vasutasoknak közük 
van a szocialista, kommurus
ta munkásmozgalomhoz. 

Erre az ellenforradalom is 
alapooan rácáfolt. A vasutasok 
mikor felismerték, hogy miröl 

A vasutasok haladó hagyo
mányainak meg.ismertetése 
szempontjából �endkívül je
lentős volt a Budapesti Cso
móponti Pártbizottság által 
az !:szaki Járműjavítóban ren
dezett előadás, amelyet C�
danecz Béla elvtárs, a Vas• 
úti Tudományos Kutató Inté
zet munkatársa tartott. A nagy 
gonddal összeá.llított anyag 
nyomán a több száz hallgató 
előtt felelevenedett a vasuta
sok gazdasági és társadalmi 
helyzete a múltban. Az a harc, 
melyet a leghaladóbb gondol
kozású vasutasok vívtak a szo-
ciáldemokrata munkásmozga
lomhoz való csatlakozásért 
még a századforduló idején, 
a vasutasok nagy.részének di
cső helytállása az első magyar 
proletárdiktatúráért, a Kom
munisták Magyarországi Párt
jának a tevékenysége a vasuta
sokért és a Horthy-fasizmus 
éveinek legális és illegális bar-

van szó, az elsők között csat
lakoztak a forradalmi munkás- oai. 
paraszt kormány politiká- Helyesnalc tartanánk, ha ez 
jához. Az igazság az, hogy a a kezdeményező lépés köve
vasutasok nagy tömegei a tésre taláJna, és minél több 
múltban éppúgy, mint a jelen-

, 
helyen lehetővé tennék a vas

ben, ré$zt vállaltak és vállal- utasoknak, hogy ezzel a gaz
nak a munkásosztály politikai dag anyaggal megismerked-
és gazdasági kUzdelmeiböl, hessenek. 

gozóit. A va' lacztás Ka'ras' z t . 1 .  !amilyen okból félbeszaka t , enmva o ezen a téren. A vas- tanulmányuk. Követésre mél-Istl'án, Sándor Imre és Szeder úton sajnos, még találkozha- tó példa. De minden szakszer-József elvtársakra esett. A je- tunk analfabétákkal is, bár · k , , ak f I data A közelmúltban búcsúztat
ták jaz iskolás korba serdült 
óvodásokat az :Eszaki Jármű
javító napközi otthonában. 

·eni "k ké ' k  „ 1 .. • 1 h vezeti a bvan e a , evo � a ku �otteke_t, óssze 1�onlil ata�anul !�!- meggyőz· i az iskolákkal el-

Megható volt, amint a kis 
é8 nagy óvodások bemutatták 
.,tudásukat". Mi, szülők jófor
mán nem is tudju'k, hogy amíg 

h_ogy az orszagos tanacskozas sebb szamban, mmt az elmult maradt vasutasokat hogy sa
�1kere é�?ekében úgy mű_köd- rendszerben. ját boldogulásuk 'érdekében Jen:k kozre,_ hogy abbo_l a Debrecen állomá3 például vegyék igénybe a dolgozók isszakszervezeti , munka vitele 

l 

egy nagy kultúrájú Yáros ka- koláját. Ne legyen egyetlen további eredmenyességet nyer- puja, mégis nyolc dolgozója olyan vasutas sem, aki nem 
jen, .. , _ n<:m ismeri az írás-olvasás tu-

j 
ismeri a betűvetést, akinek ne 

ozv. Tat:i,r Janosné ?ományát. Elgondolkoztató az Jegyen meg legalább a nyolc 
Pecs, Fth, 1s, hogy általános iskolája. 

Helyenként még baj van a tisztasággal 

Megkapó volt a jelenet·, ami-
1-;cr az óvodától búcsúzó ki-s
gyermekek bevonultak énE!k
szóval, pirospöttyös kis batyu
val. Nem T1"'1radt szem szára
zon az óvónéni búcsúztatója 
alatt. A kisebb óvodások út
ravalót nyújtottak át a „na• 
gyoknak" kis füzetcsomagot, 
az óvoda ajándékát. 

tsrnét meglátogattunk né
hány állomást, hogy szemügy
re vegyük: menn11ire törődnek 
az u.tasa,c részére, fenntartott 
helyiségek tisztántartásával. 
Feltűnő, hogy az egyik helyen 
példás rend, tisztaság a jel
lemro, máshol viszont olyan 
állapotok uralkodnak, hogy az 
utasnak nincs kedve perceki-g 
sem ott-tartózkodnL Pedig egy 
kis jóakarattal legalább a ki
rívó ellentéteket meg lehetne 

Az ünnepség után finom szüntetni; 

uzson� várta a kicsiket, 
SZO\lgáljon bi-z.tatóu1, hogy 

egyre több a rendbentartott, 
Ezúton szeretném. megkö- tiszta állomás, mint például 

1zönni az óvoda vezetőségének Kál-Káp01JJa, 
és dolgozóinak fáradságát, ahol az árnyas fák alatt szín-

. . .. .. , pompás virágokban is gyönyör-szeretetet, amwel koruivettek ködhetnek az utasok. Hát ha 
éveken át gyermekeinket. 

�
- még a peron kerítését is rend-

RIMOCZI LASZLóN:E 
behoznák! 

. Recsk-Parádfürdőn KPM I/2. sza:kosztaly a környékhez illó rend és tisz-

Egy hét Balatonszéplakon 
Egy hetet töltöttem Balaton- Sokan vannak, akik ellen-

széplakon a Budapesti Építési zik a gyermekeknek a felnőt
Főnöksé{J fenyöfá.któl övezett tekkel együtt való nyaraltatá
családi üdülöjében. Szobái sát, mert féltik nyugalmukat. 
meghittek, kényelmesek. Park- Ezek megnyugtatására köz• 
jának fái a nagy melegben is löm: egyetlen üdülőben sem 
enyhet nyújtanak, szép virág- tapasztaltam még ilyen csen
ágyait öröm nézni. A szórakoz- det! Bárcsak minél több csa
ni vágyókat csónak, asztalite- ládi üdülőt vallhatnánk ma
nisz, zenegép, könyvtár - a gunkénak! 
kicsinyeket hinta, homokozó A sokakban igen kedves 
várja. emléket hagyó nyaralásért, a 

taság uralkodik. A gondozott soomak, mert csak azért is virágoskertet még szebbé teszi „oda" dobják. A peronon lógó a kis szökőkút. virágkosaralk•ban még a tava• 
Kisterenyére lyi virág .kórója „díszlik", 

sajnos semmi szépítő jelzőt Almásfüzitő. 
nem használhatunk. A söntés, A tiszta kis váróterem�n 
a váróterem egyaránt gyakor- siralmas állapotban levő pa
ribb takarítást kívánna. dok, Vajon hol veszlliették el a 

Még siralmasabb a kép 
Tatán. 

támlájukat? Az Utasellátó he
lyisége barátságos, tiszta, ren• 
des. Ha vontatottan is, de fo• 
lyik a par kosi tás. 

Esztergom. 
„A tisztaság fél egészség!" ,.Ne 
sz�metelj!", .,Tilos a dohány· 
zás" felíratok csak pusztába né
ző szavak. Nagy halomba ösz- Példás rend, tisztaság a vá• 
szesöpört szemét a sarokban, róteremben és az elócsarnok
ételmaradék, cigarettavég sza- bari egyaránt. Ami különösen 
naszéjjel. Az előcsarnok szinte szembelünó: a diákváróterem 
kiált a felmosó kézért. A be- tisztasága. 
tört úvegű ablakban, a „senki Nem ártana. ha az elmarasz
földjén" tojáshéj, gyufásdoboz, talt helyek dolgozói ha nem ta
stb. .,Szemetet, hulladékot ide pasztalatcsere formájában is, 
dobd!" - mutogat egy nyíl a de valamilyen formában „el
s?'emétkosárra. Talán a tegező J Iesnék" a példás tisztaságú 
viszony nem imponál az uta- állomások munkamódszerét. 

A tiszta, csinos, virágokkal szeretö gondoskodásért ezúton 
díszített ebédlőben figyelmes szeretném kifejezni köszönete
lányok szolgálják fel a „szaki- met az üdülő valamennyi dol
uéni" minden ízlést kielégítő, gozójának, valamint az tpí-

1 
változatos főztjét. Dicséret il-

1 

tési Fönökség vezetőinek és 
leti a gondnokot, aki igyeke- szakszervezeti bizottságának. Naqy László, a Nyuqati-pályaudvar kereskedelmi szolqálatának '1T; 

mindenkor pélriamut!l.tri telJesibnénnyel seqitJ • 
qyors áruuállitást. 

zettel teljesíti a teljesíthetö Dr. Horváth Károly rakómunl<ása 
kívánságokat. GV, Igazgatóság 

(Kovács Géza felv.) 
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, ,Gratulálok ! Brávó ! Hisz' ez csodálatos !"  Nagyobb nyilvánosságot a szakszervezeti munkának 

Euket a. sza1:akat olvassuk az úttörővasút 
i;e,idégköntlV"'ben. Aláírója: Lucienne Boyer. 
1-oaz<i van. & igaza van Hvár-Tyün-Gunak, 
Pietro Ncmninek és a többi IJ,ejegyZÖ'll,ek, akik 

aminek örül a 111/4!Tmek amivel elszórakozik, 
amivel fej!eszti gond.okztvilágát, V<.ézilgyesse
gét. 

Népi ,mamunk olyan „játékot0 adott gyer
mekeinknek, amit nem lehet a sutba dobni, 
amtt nem lehet megunni, de amit napról nap
ra jobban meg lehet szeretni. Olyant, amely 
rzórakoztat és munkára nevel. 

A szakszervezet tekintélye, 1 vezeti bizotbsáe „ bizalmiakat, 
tömegkapcsolata az ellenior- a ta!(ságot rendszeresen tájé
radalom előtti időszakhoz vi- koztatja a vég:zett munkáról, 
=nyítva kétségtelenül növe- egyrészt élőszóval. másrészt a 
kedett. Ez a szervezettségen és propaganda hatásos eszközei
a tagdíjfizetési késUiégen túl vel (sajtó, híradó. faliújság, 
azon is lemérhető, hogv a stb.). 

cso1atot, a szak.szervezet t.e-
kintélyének növelá!ét segíti. 
Nem a dolgok !elnagyitásáról, 
az öndicsérgetésről van szó, 
hanem a szerény, reális érté· 
kelésról, amelyről eddig jé
részt lemondtunk, de amit a 
dolgozók és a szakszervezet ér. 
dekét és tekintéh•ét figyelem
bevéve a jövőben nem banya• 
golhatunk el 

A közelmúltban, az évforduló alkalmával 
rendezett 11nkét résztvevői a húvösvölgyi út
törő vasutasotthonban gyülekeztek. Az egyik 
.szobából muzsika szűrődött ki. Néhol még baj 
volt az üt<?mmel, itt-ott egyik szólam túlhar
•outa a másfkat. 

dol1-tozók ügyes-bajos dolga- A szakszervezeti munka 
il<;ban eeyre gyakrabban for- nyilvánossága, ,. tevékenység 
dulnak a szakszervezet helyi- ismertetése, a dolgozókkal va
és felsőbb szerveihez. ló meghittebb barátságot, k.ap-

elismeréssel és csodálattal nyiT,atkoztaJ.k; az 
úttörővasútról. 

Mi már természetesnek vesszük gyermeke• 
mk óhaját, hogy kiránduljunk az úttöróvas
títon. Már nemigen ;ut eszünkbe az első kapa
vágás, amelyet 1948. április 11-én ejtettek a 
Széchenyi-hegy tetején. EUialványod.ott, meg
kopott a pálya építőinek hősies munkája i.!. 
De ·mégsem! A 11 kilométer hosszú, csodál11• 
tosan szép vidé'ken kanyargó hegyi pálya, a.z 
impozáns állomásépületek a virágos kertekkel 
me(1iirökítik az építésben résztvevó ifjúsáqi 
brigádok, kérgeskezű munkása/e, 11 feladattól 
lelkesülő mérnökök alkotását. Nem árt erre 
emT,ékeznünJk most, 11 kisvasút fennállásának 
10 éves évfordulóján. 

es arról sem sz11bad ,r,�ele!dkeznilnk, 
hogy abban az időben kezdték meg .ennek a 

csodálatos „játékszernek" az építését, amikor 
még alig hegedtek be a. háború okozta. sebek. 

10 esztendőve1 ezelőtt, amikor mér;, alig ocsúd• 
iunk fel 11 hábOTú borzalmaiból, az úttörő
va.sút több volt, mint játék, tö!>b volt, mint 
közlekedési eszköz, amely mer;,könnyíti a bu
dai hegyek kedvelőine k kirándulását. 

Perspektíva volt, nagyszerű jö�•ö, mely or
azág-világ elótt hirdette a magyar nép élni• 
akarását, j&•őbe vetett hitét és a jövendő ge
neráció mérhetetlen szeretetét. 

A szülőnek s�kszor gondot okoz egy-e{III 
játék megválasztása, vásárlása. Olyant akar, 

A hang után menve kedves kép fogadott. 
Egy verandán, mint egy nagy ücegkalillkában, 
ültek a gyermekek hangszereikkel és nagy 
komolysággal figyelték a karmesterüket, Sán,
dor Jánost, akinek éru"lk,eny füle mindent éu
revesz. A zenekar már az augusztus 3-i ün,
nepségre készül. 

A tkíváncsi felnőtteket alig lehetett tovább-

csalni, de a vetítésre kerülő ,,A mosoly t.'0-
1U1t11" clmű film - mely a ki& va.sutasok éle
Ut. munkáját mutatja be - kárpótolt az el
veszített kedves melódiákért. A film múvészi 
szempontb61 is 1U1gyszerú alkotás. mégis, ami
kor a szőke, copfos ki$lány kezében fe llendül 
az indítótárcsa, amikor pereg elóttünk a szol
gálat-átadás. a jelzések pontos, félreérthetet
len adás11, arra gondolunk, hogy aki fegyel
mezett vasúti munkát ak11r látni. az nézze 
'1U!g az úttörőket. A filmet elküldik a velen
cei gyermekfilm-fesztiválra. �•ábbá Prágába 
és valószínű!eg Brüsszelbe is. Budapesten jú
liu,s 10-töl mutat;ák be 11 premier m-0zikban. 

Nagy sikere volt az ankéton bemutatott és 
azóta már az ünnepi könyvhét 8átraib11n i., 
megtalálható „Úttörővasúton a Széchen11i
hegvtől Húvösvölgyig." című fkönvvnek. Barki 
Jenő, Kun Dezső és dr. Udvarhelyi Dénes, a. 
könyv szerzői., nagy gondossággal és szeretet
tez mutatják. meg az olvasónak a kis vasút 

fejlődését születésétől napjainkig. 
Az évfordul-0ra készülődés során s?eretettcl 

emlékezünk meg mindazokról, akik részesei 
••oltak a .,mosoly vonatának" létrehozásá
ban es k&zöntjük a 24. sz. Hám.án Kató vas
utas és postás úttörőcsapat több wnt 500 tag
ját. 

-------- ·--------

A VA S U TA S N A P  E L Ő T T  

A kapcsolat erósödésének 
alapja el.5ÓSorban a XIX. 
konaresszus elör,--,,tató hatá- 1 
roz.;ita., a párt- és a kormány
zati srervek helyes értékelése 
a szakszervezeti munkát ille
tően, s nem ,,+r,l;;ó sorban az 
a kialakulóban levő munka
stílus, amelynek al.apia a dol
gozók meglátásán, véleményén 
alal)Uló határozathozatal és 
az igényeknek megfelelően 
végzett munka. 

Nem dicsekvés . . .  

A szaksZervezet tömegkap
c•"' • +.ának további erósítése 
egy olyan momentumon is 
múlik, amelynek alapja a fen
tiekkel rnár iórészi megterem
tődött Ez az elhanyagolt pro
pa.g�m,a.cv_.<e:iysé•' felélesz
t�, a szakszervezeti munka 
nagyobb nyilvánossága. 

.,Mit csinál a szakszervezet ? 
Mit ad a sza,kszervezet ?" -
kérdések ma sem ritkák. f:s 
ekkor a suütszervezct képvi
selői, még nem egyszer, ahe
lyett hogy kézenfekvő, a dol
gozókat közveUcnül érintő 
problÉ:IIlák mikénti clintézé.. 
S-.."Től beszéL<iének. áltW:ános
ságban, a szakszer-vezet szere
pével stb. ér.•elnck -, ha 
ugyan (.rvelnek. Elég általános 
még. hogy lemondunk rm.,n
kánk, az elintézett problémák 
ismertetéséről - ,.-neh,ogy di
csekvésnek tünjön". 

PedL� hányan fordulnak a 
szakszervezethez bérk.\rd<'s
ben, munkavédelmi és mun
kásellátási ügyekben! Hányan 
kérne!c támogatást ügyes-ba
jos dolgaikban, se!Zélyt, üdü
lési jeg_vet és egyebeket a 
szakszervezet@! És a kéré
sek jórésze megnvugtatóan el
intéződik. A taggyúlések-en 
.&rtekez!eteken mégis azolmaJ� 
a, bau,gját halljuk elsÍÍ6<)rban, 
nkik valamiért „neheztelnek" 
a szakszervezetre. 

A 1SZ11ks2ervezeti munka 
nyilvánosságáhcz tartozik az 
is, ha a tagsáz._�al ismertetjük 
az indokola�lan kérés elutasí
tását kellő magvarázaLtD'. vagy 
t.a elmondjuk, 1hogy miért nem 

A közeledő vasutasnap és az múlt hónapban különösen So- készillö 90 db matracnál az llő'.letsé�cs valamilyen java.s.
alkotmány ünnepe a vasuta- mogyi Sándorné s Hoffer Má- eddigi két és fél helyett na- lat' •megrnló.�ítása. Nem di
sok tízezreit serk ,nti az eddi- tyásné kocsitakarító brigádja ponta hármat készítenek el fe- csekvés, hané'm a választó:c 
ginél is jobb munkára. tűnt ki. jenként. A JeltárasztaJosok i:á'1ti köteless�g. ha a szak-

Szeged állomáson a mmgal- A mozdonymúhel)' 1s telje- napi munkájukon felül az ak- szervezeti vezet-51': ismertetik 

lni szervek aktiváiból és a sítette múlt havi tervét. A fu- kumulátor-telepnek 35 méter a ta�ággal, hvgy mit és ho

szak.szolgálati részlcgvezetok- iőháziak szeretnék, ha az év hosszú töltőpadot J<:észítene!c. gyan intéztek el. 

ből bizott.ság alakult, mely a következő időszakában sike- A kocsivizsgálók, az alváz- és A szakszervezeti munka 
dolgozók vé:eményének meg- rülne megszerezni az élü:zem féklakatosok is kifogástafan nyilvánOS6ága a 6zakszer·vezeti 
hallgatás.ival elókfuziti az ün- címet. Ennek jegyében készül- munkát vállaltak. mozgalom jelleg"böl követke-
ne.-.oógeket gond� • d"l a nek a vasutas napra. Hosszan lehetne •�rolni a .- • vó>hO l;; ~ zik. Csak így lehetséges, ho_ay 
dolgozók által tett munka!e,- A Keleti m űszaki kocsiszol- nagyszerű munkavállalásokat, 
ajánlások teljesítése feltételei- gálat dolgozói is számos mun- amelyek a vasutasok húségét a tal!,Ság ellenőrizze a moz

nek biztosításáról. Többek kö- kafelajánlást �ttek. Csak egy bizonyítják népi államunk galom vezetőit, elmondja a vé
zött azt is tervezik, hogy au- néhányat ragadunk ki belőle: Iránt. Reméljük, hogy rövide- leményét, javaslatát, bírála
gu.sztus 4-10-ig vasut:i.snapi a kárpitoook váUalták, hogy I sen az elvégzett sikeres mun- tát. Nem vall önteltségre és 
műszakot tartanak és azt to- Rákosrendező állomás ré5:r.ére káról számolhatunk be, nem dicsekvés, Ila a szaksrer-
vább fo'.ytatják alkotmányunk ............................................................... " ................. -.. ••••••• .. ••• .... • .. "•·••"• .... •• .... • 
ünnepéig. 

A pécsi fútőluízban is fellen
dült a verseny és egyre jobb 
eredmények születnek. Ma 

Nél,ány leleplező atlat a bürokráciáról 
már azokról a munkahelyek- Ha új:;ágíró volnék, é'es, 
ró! is sok jót tudnak mondani, szatirik'US írással ostoromám 
amelyek még nem is olyan ré- a bürokráciát, ami megkese
gen fejtörést okoztak a fűtő- ríti a dolgo7,6k életét, akadá
ház vezetőinek. A Jumusi ]yozza fejlódé_•i.inket. De mi
eredmények értéke'.ése még vel jegyvizsgáló vagyok., elé
folyik. de már biztos,, hogy a gedjenek meg azzal, hogy né
kocsimúszak dolgozói 104-105 hány szára?:, de beszédes ada
gzázalékra teljesítették tervü- tot közö Je:c kevés színnel és 
ket. sok bosszúság� 

Amióta megszervezték a bri- • 
gádokat eltűnt a munkából a Steffel János 'kalauz társa� 
szerve:zetlen.ség, megszilárdult mékhoz 1956. szeptemberében 
a _!Ilunkafe�e!cm és ! kocsi-

, 
beköszöntött a „gólya", de tc

muszak . a fút_o�áz e�•� leg- vábbra is levonták fizetéséb-.31 
jobb rész.legeve feilödott. A a gyermektelenségi adól. A 

Újjáépítik a Szombathe lyi Járműjavító 
mozdonyosztályának tetőszerkezetét 

A Szombathelyt Járműja-
1'itó mozdonvosztálva fából 
készült régi, · korhadó tetö
szerk.ezetének kicserélése nem 
tűrt további hala�zt.á�t. 

A rég:! tető lebontását már
�iusban kezdték meg a pálya
fenntartás do1l(ozói. Néhány 
hete pedi� felvonultak a Vas
megyei Allami '.ep!tóipari Vál
lalat munkásai, akik az Újjá
építéat végi.ik. Az új tetöszer-

kezet vasból és vasbetonge
rendákból készül Maga a te
tő ú.gynev�zett fűrészfogas 
rendszerben 15 szakasztól áll 
majd, és a nyugati oldalán 
helyezik el az ablakokat. 

Az idén a k!b. 6 millió fo
rin tos beruházási ÖSf;zegböl 
2-3 rrulliót fordítanak az épít
kezésre. A szerelwarnok 
teljes újjáépítését 1959-ben 
fejez.ik be. 

jogtalanul levont ii6szeg visz
szatérítését kérte a hatvani 
számfejtési fónöksé,t, de csak 
levelet kaptak., hogy maid az 
illetékes tanács fizeti vissza a 
pénzt. Az „illetékes wnácsnál" 
viszont kinevették Steffel elv
társat. A levele;,.és még .fo-
1Yik, de csak a oostának jelent 
pillanatnyilag hasznot. 

• 

Berec Pá! fizetési előleget 
kért és kapott. A letiltást vi
szont Berecki Pál nevére állí
tották ki. mert a miskolci igaz
gg,tóság helytelenül közölte a 
nevet Budapesttel. 1956 ápri
lisában történt az eset. de Be
rooki még nem kapta vissza a 
pánzét. 

• 

1957. június 4--él benyújtot
tak el(V újítást ,,A szemé!yvo
natdk érke::ő vágányainak szá
mozása Hawan á!!omáson" 
címmel illetékesek kértek 
hozzá ef!.Y részletes rajzot. Ezt 
is el.küldték 1957. július 19-én. 
Azóta semmi vál>a6z. 

,,Gurítási 111-0dszer m.6dos!
tá.sa" címmel 1957. november 
11-én benyújtott újításra sem
mi válasz. 

Akad olvan úiítás is, ame
lyet az állomá&o.:1 bevezettek 

és 161 bevált. Félév múlva vi
szont megjött az eluta6itás. 

A példákat nem kutattam, 
az élet vetette fel. Ha jobban 
utánanéznék. még több sajná
latos esettel találkoznék? 

Szűcs Frrene 
Hatvan állomás 

(Szűcs elvtán leve!e 1958. 

június hó 16-án kelt. Lehet, 
hO<JII flZÓta megoldódtak a. 
problémái, és nem szaporod
tak. Bár úgy lenne! A szerk.) 

l\11 YAN" A Ill\.ATALOS 

LAPBA:' ? 
A Hivatalos Lap tartalmából a 

szakszerve?..eti bizotte:ágok és a 
dOl!!OZÓk figyelmébe ajinlJuk az 
alábbi rendeleteket: 

31. szimb61: a40,'!93B. Titkárság. 
Eljárás alaptalan feljelentések 
eselén.. 

117712 1939. 1/3. A. Pályáz.alt fel
hivás a takarékossági intéZk:edé-
sek kidolgozasáróL 

11C393/1958. I/4.. B. A mozdony
s,:emélyzet prémiuma nagyterhe
lésú vonatok tovább!t."\súnál a me
metldö betartása esetén. 

117258 '1958, I/8. F. Szem�lyszálll
t6 vonatok menetrend.szenl közle
kedésének b!Ztosltása. 

U7437 /19J8. l/3. A. Az itadott 
BEV-vonal.ak állomásaihoz tan.o
zott MAV-nyuedijaaok t4;rsadalorn
b!,tosításl ügylntézéS<'nek és 

nyilvántartásának rendezése. 

A Nyugati pályaudvarról jelentik 
Rudapest Nyugati-pályaud-

, 
ték és ezzel - figyelembe vé

var dolgozói az év elejétől ve az átlagos kocsiforgalmat 
minden hónapban élüzemszint - 15 OOO órával csökkent .a 
felett teljesítették a tervüket. teherkocsik tartózkodási ideje 

Szolgálatátadás előtt, termelési a.z állomáson. Az állomásról 
tanácskozáson, oktatáson, de induló személyszállítóvonatok.
gyakran munka közben is nak 98,5 százaléka menetrend
szó esik a tközös célról. A pá- szerinti pontossággal indul. 
lyaudvaron szemléltető táb- A kereskedelmi szolgálat 
lák mutatják az eredményeket. sem marad el a forgalmi szak-, 
Az egy kocsira eső mozgatási szolgálat mögött. A teherko
ldót 121 százalékra teljesítet- esik kihasmálását 108 száza
ték. Ez azt jelenti, hogy h11- lékban teljesítették, azaz 1460 
vonta 200-2141 csökkent a to- kocsival kevesebbet vettek 
latási órák szám11, azaz kb. igénybe. ,,Reméljük, élüum 

10 OOO forintt111 csökkent az lesz állomásunk" - hallan.i itt 

önköltség. is, ott is. 
(Röviden t1álaszt kapnak, -

Az egy kocsira eső tartózko- s remé!jü:,, hogy nem csalód
dási időt 26 órára csökkentet- nak várakozásukban, A szerk.) 

A „közlekedjünk menetrend szerint" 
mozgalmat ismét megindítot
tuk állomásunkon. A vonatok 
menetrendszerinti indítása és 
érkezése egyaránt érdeke az 
utazónak és a vasútnak. Nem 
is szólva arról hogy a vas
utasok munkái:ít elsősorban 
cz.en keresz:m bírálják a nem 
vasutas dolgozók. A Kc!eti
pályaud-i-ar dolgozói vállalták, 
ho,:v a munkás,•onatck késé
sét 2 szá.ulék, az ösSzes sze
mélyszállító vonatck késését 
pedig 4 százalék alá csökken-

Négy évtized 

tik július elsejéig. Vállalásu• 
kat becsülettel teljesítették. A 
személyszállitó vonatok k� 
sét 2.2 százalékra szorították 
le. 

Versenyben állunk a Déli
pályaudvarral. Reméljük, hogy 
mi kerülünk ki győztesen a 
versenyből. de nem vitás, hogy 
a nemes vetélkedés gyümö!• 
csét máris érzi utazóközön6é
günk. 

Tóth Ill. András 
SZB-elnök, Keleti pu. 

az egészségügy szolga/atában 
,,Ki,á!ó Orvos" kitüntetést kapott dr. Dombóy Zoltán, 
a szakszervezet főorvosa 

Négy évtizedes áldozatos hanem munkáját liivatásnak, 
munka áll dr. Dmnb6y Zoltán, a legsuntebb hivatásnak te
a 1.'a.Sutasszakszervezet főor• kintette. 
�-osa mögött. Egész 111unkássá- Nyolc esztendeje, hogy min• 
gát az a gondolat vezérelte, den erejét, sok évtizedes ta• 
h,ogv envhitse a b gek fáj- p11sztal11tát a vasutasok egész-
dalmát. t"is.�za-adja · szségü- ségének. megvédésére, helyre-
ket és ereje minden megfeszí- állítására. fordítja. Az ő érde
tésével kiizdjön a, betegségek me is, hogy a régebbi flapi 78 
megeUizéséért. ór11 üzemorvosi óraszám ma 

A!ig száradt meg a tinta a már 400 ór11. Kczdemén11ezésé
dip!omáján, máris naponta né• re megvalósult a. bizottsági f� 
zett szembe 11 halálllll az, aki Zülvizsgáltlt, mely megnyugta.• 
mindennél jobban szereti az tóbbá teszi a betegségek. elbí, 
életet. Az első világháború rálását. Most az ősz hajú, ha!rc 
kezdetétől a 1:égéig küzdött az szavú, mindenki által szeretett 
imperialista luí-ború sebesült- és tisztelt főorvos a vasutasolc 
jeinek testi épsigéert, próbált számára rendkívül je!entós 
enyhítést nyújtani ott i$, ahol munkát végez: azokat a mun• 
már-már úgy látszott nina se- kacsoportokat irányítja, amc
gitség. lyek tudományos kutatásokat 

Nem lett könnyebb a mun- folytatnak a leggyakrabban 
kája azután sem, hogy a vér- eUiforduló VMuta.s megbetege
zit·ataro., idők e!múlta.k. Kis dése]� megeUizésére, gyógyítá
erdei falvak. körorvosa Lett és sára. 
bivalyszekéren, lóháton járta Mindenki számára, aki is
a nehéz erdei ösvényeket, hogy meri a. 73 éves Dombóy Zol
enyhítést vigyen a .szenvedők- tánt, -nagy örömet oko::ott ki
nek. Küzdelmes évek. Harc a tüntetése. l\fí is őszinte szívvel 
tbc ellen, harc az emberek gratulálunk a Népk.öztárs11sá.g 
megmentéséért éS nem utol- Kiváló Orvosának és kívánjuk, 
só sorban ha.re a kuruzslás. a hogy még hosszú ideig jó ero
tudatlansá.g ellen. ben és egészségben munkál-

Csak néhány mozaik egy or- kodjon 11 vasutasok és az egész 
vos életéből, a.ki tudását nem 

I 
ország közegészségügyének ja

ooqyonszerzésre ha.sználta fel, vára. 
............. ..._.._.. ........ 

Naqy József lakatos csaknem niQy 6vtlzede áll a vasút aziolq.\latil• 
ban. Példamutató munkáját nipl illamunk Kossuth-dljJal Jutai• 
rnazta. Jelenleg .., SZolnokl JánnGjavitó l<ocsloaztálya tetÖSZllrke• 

zMlének ápitéNI .-qltl klv.61ó sul<tudánval. 
(Kováu Ci6za felv.J 



MAGYAR VASUTA� 

Üdvözöljük a Fiatal Dolgozók 
Több hónapos láza.s elóké

nület után júUus 14-.én mev,
kezdódött Prá4Jában a fiatal 
dolgozók I. s.zaksze-n:ezeti vi

I. Szakszervezeti Világkonferenciáját 

lái;;kon.f erenci<iia. 
A Szakszervezeti Világszö

"etség feHiívására a világ min. 
lien részéből szakszervezeti 
hovat:4rtozanaóságra való te
kintet nélkül öss•esereglette'k 
• fiatalok képvise.ifJi, hQ{/)J 
hallassá.k szavukat azokban a 
kérdése/Jroen, amelyekkel a fia
taldk élet- és munkakörülmé
n11eit kivá.njáT. ;a.vítani. 

a béke megi•édésének gondo
latáról, a v:lág dol.qozóinak 
összefogáSáról és jobblétének 
út;airól esik szó. 

Má,r az előkészületek során 
is n.a1111 érdeklődés volt ta
pasztalható a magyar vas
utaso'k részéról a tanácskc-zá.s 
iránt. Most a konferencia meg
nyiitásakor pedig várakozással 
telve fordulnak Prá;a felé. 

Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy a tanácskozás még !köze-

lebb hozza a világ ifjúságát 
egv,násho.?. A béke védelmé
ben, az ifjúság boldog jövője 
alakításán.ak jeg11ében olyan 
ha.tározatcl', születnek, ame-
1,yek kihatással lesznek a vi· 
lág ifjúságának jövendőjére. 

Mi is szivből üdvözöljük a 
világkonferenciát, sok sikert 
és eredményekben aa:zdaq ta
nácskozást kívánun'k És,11,k, 
Kelet, Dél. Nyugat ifjúsága 
képvisewinek. 

Még nem ismeretese1: a ha
f<irozatok, de bizonyára a. 
e1111séaes meqn'yilallkozá3 hang. 
iá.n olyan össz,ejogá.snak lesz A komá romi  f iata lo k a taka rékosságért 
Mk elindítói, amelyek befo- A komáromi fűtőház ifjúsága 
Ivással lesznek az ifjúság .sor- komolyan vette a KISZ köz
aára az egész világon. A napi- ponti vezetöségének takaTé
rendból arra lehet követ'kez- kossági fe:ilúvá.sát. Az e:red
tetni, ho:,11 minden olyan mény nem is maradt elL A 
p,-obléma megvitatására sor korszerű tüzelésteclhnika al
fcerü!, amelu a szocializ'must kalmazásával 107 tonna sze
,épító és kapiitalista, gyarmati net takarítottak meg. Az OH 
is sza.ba,J;. o:�ok fLa.talságát anyagok felhasználásával 
egyardml; ermti. 10 531 forinttal osökkentettél:! 

A világkonferencián ott I a kiadást. A május havi meg
t"a,n�k a maqyar fia!a�ak, - taJearitá.s összértéke 47 418 Ft. koztu,'ft IJ t:asutas if1u.s.ag ::::- \ 
képviselói is, mint a}wg-,Jan I Nehéz lenne felsoroln, 
min4en.ütt ott va.gyunk, ahol mindazokat, akik derekasan 

kivették részü'cet a munká
ból. Bittman Gyula, Tóth Elek, 
Vérte.ssi Sá-naor mozdonyveze
tő, Asó József, Kürtösi Károly. 
Kiss József, Réti Lajos, Surá
nyi lm'l"e fűtő neve mé�is ide 
kívánlkozik, mint élenjáróké. 

Reméljük, a fiatalok lelke
sedése továbbtart és újsbb 
eredménnyel gazdagítják fü
tóházun!kat és az egész nép
gazdaságot. 

Horváth Gyula 
SZB-elnök, Komárom 

fűtőház 

A Szombathelyi Járműiavítóba n 
a dolgozók egyha rmada rendszeresen sportol 

zot-tság azt a feladatot kapta, hogy 
a Jegnépszerübb sportágakban 
szervezzen üzemi bajnokságot és 
vegye fel a kapcsolatot más üze
mekkel is, 

LAKÁSCSERE 

= Elcseréln6m Budape,;t, xm .• 
ker.. Mautner Sándor u. 131. m. 
em. 21. sz. alatt l<>vli kis lakbérű, 
háztartási áréltnmal é.s rezsóval 
rendelkez6 2 szoba komtortos 
A'i.A V szolgálati lakásomat a kör
nyéken leves 1 szoba k„mfortosra. 
(A kis szobában albérlö van.) 
Megtekinthető: hétköznap 10-16 
ór'á1g. Erdeklódni lehet: cserhalmi 
Ilona, 292-709-es telefonon. 

- Mez6túrl 3 szobú, sazdasági 
melléképületek.kel és udvarral bf„ 

ró lakásomat elcserélné-"?l 2 szo„ 

bás komtortos budapesti !akiilsért. 
Érdeklődni lehet B-16 ór1ll( 427-

345 telefonon, Agotalné címén. 

---

A szerkesztöség üzeni 
Uqlyal Sándor, M iskolc . . Az 

újítást elöa.dók munkakörenek 
átsz;eM-.e-úé,e a fennálló rende1<>
tek értelmében nem lehetséges. 
Az eml!tett problémákra az !lle
ték"""'k figyelmét felhívtuk. Far
k.as G�. Kaposvár. ..Legyenek 
,a surkszervez,etek a törvények_ é,? 
rendeletek bátor védelrnezol 
cimú Irtsa v.alóban nagyon fon
tos kérdést boncolgat. örülnénk. 
h,a a" elvi ,megállapltá.sekat gya
korlati példá.<kal alátámasztaná. 
Megírná. hogy a szaksz,erveze)I 
bizottságuk mit tesz az érlnte„t 
kérdé&ekben. Bizonyára naa:y se
gitséget je!entene a több" szb-nek 
is Boqnár Károly, Tapolca. !•1• 
tizkedtek. hogy Buzás elvtárs a 
sapkáját megkapja. A folyó #;v
ben táró e2vc'lr·th„fJh<-:z A „ ,1_ 
Iaoot bizto.sftfák. P-3rJtit Pdrlto 
olyan keveset kapott az. igazga
tóság. hogy csa!< a bat.atonf áHo
má...«ok do!gozólt tudta klelégltenl. 

Dr. Horváth K.:iroly Ga:oda.ság! 

��01;;-
'< 
-mi, �r:��r�"

1
�efe'i! 

állomás. Bódoqh Mihály Dombó• 
vár. Szücs Ferenc Hatvan. Váqó 
Pál Vasúttervező OV .. Varqa Fo
renc Körmend. Sddor László 
l'>l!skolc Rlmóczl Lászlóné Buda
p,,s.t Tátólr Jánosné Péas, Tótka 
KárÓ!y Sreg<><l. B1>ró Jó=•f Bu
dapest. Levelüket lapunk anya
gához felhasználjuk. 

Több levélírónak üzenJUk: A 
júliusban érkezett levelek n-agy
ré<szét .anyagtorlódő.s m•att a kö
vetkező lapunkba 1 használjuk 
rei. 

1958, J()LJUS lS. 

UJtipusú földqázs.z.tllitó - Gyors Utemben vlllamositj.tlc 
v,i,;útl kocsi mintapéldánya ké- az NDK vasútvonalait a legfonto-
szült el a e&epe!I Egyed! Gép- 'i'B�t:\,��tlre

.;;· és 
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11:);i'.t .. � gyár-ban. A kocsi !ránt külföldön 
üzembe he !ye2'ték "-" első villa
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franci.aorszáq.ban. A v.,a,sútvona- M<1gd€"burg között. A következő 
l<1k mentén mágnessel gyüjtik a céikltüzé,, a Ro,;;s!au-Dessau
hulladé,kv.ati-8t. A teherkcc.slkre Bitterteld s:oak.aez. vtU.am\.lCilvonta. 
épített emelőkre szer,e,!t mágne,.. tásra. való átállittsa volt. am:t 
ool összeszedik az óook,a:vesat ée márciusban fejezitek be. Ezt & 
száll!tós»alagon kerül a kocsiba. vona•at rövidesen Llpct,é!g meg. 

,,OzemJárá.st" tartanak hossz,abbitják. 
Dombóvár állomáson tél év óla a - Büvésztalálkoz6 volt Buda. 
ve,..etö 5:,,akemberek, a párt éB pesten. A MAV \'a,;úttervezö kul, 
tömegszervezetek veutö! m1n• túrcsoportjába tömörült m,agy&J
den szombaton. amelynek célja, amatőr mág,lSOk a közelmúltba::, 
hogy a munl<ahelyen ,s,,gltséget vendégszereplét.re hfvták a •• l'ic
adjanak a dolgozóknak. telblvllk v,a Scéna Kourel" (Uj Búv""• 
a figyelmüket az <esetleges hlá- Színpad) nevü e&eh búvé6zlársu
nyo&'Íágokra. A móds,..er a d<_>l- latot. 
gorol< köré-oen nagy tet.széBt val- _ Gyors Utemben 6pUI • 101.:._ k

\-60 kilométeres sebesséqqt,J hoss:oúhetényl lkera.knák.at a bá-
közlekedhet óránként a MAV új ��!�\ n��i;��
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�� sz,e,rué!ykocslja, amelyet a győri új v,asútvonal alépltménye már vagongyárban kéB:oltettel<. Alu• hl dl J mln ,umszürke sz!nú, b&en<le- �%,fgfl ael�ti:::11'e�t:uJt e1,}
0
!,_: z.e�e a legmodernebb. A terYezök keulték 

fJ';�';;i;°',l���,;li;�,!'8!1k!f�"t .- A · saJószent�erl va&!;Jtasolc 
kodó fütöbErendezécek re!S'Le-
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szmjátszoqárdája Junlus 25-én a 
reléséről ts. l'\.ag_;vl!11&kolcl Allamt Gazdaság 

- Tragikus körülm,nyek kS- repulotérf üzemegységének kaJ, 
zött &!hunyt Gyarm,it! Dénes. a túrotthouát kereste re• és nagv. 
&zegedf VSE tehetsége,; köz.éptáv- sikerű müsort adott mintegy :-.00 
futója, 21 éves korában. dolgozó elött. 
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Elvileg lehet - gyakorlatilag nem 
Szentgáli István, lapunk le

velezője egy dolgozó társa 
ügyében fordult a szerkesztő
ségünkhöz. Megírta, hogy Vá
mosgyörk és Jászárokszállás 
között a vonal mentén van 
egy kiszáradt kút deszkával 
befedve. A kút tégla-anyagát 
szeretné Mozsár János a saját 
céljára kitermelni. Ugy gon
doltuk, hogy ez jó megoldás. 
Jól járna Mozsár János is, jól
járna a közösség is, mert a 
kút már tele van szeméttel, a 
lefedő fapadló is tönkrement, 
tehát könnyen történhet bal
eset. 

A miskolci igazgatóság 
anyagosztályának a felvilágo-

sításáb6l meg.tudtuk, hogy el• 
vileg nincs akadálya a tégla 
kitermelésének, s ahhoz a II. 
osztály is hozzájárult. De itt 
van a Hivatalos Lap 1958. évi 
21. számában megjelent ren
delet, melyet lapunkban már 
birálat tárgyává tettünk 
sajnos, válasz nem érkezett a 
bírálatra - amely a gyakor
lati végrehajtást megakadá
lyozza. 

Rövid közvéleménykutatás 
után az osztályok között a követ
k�z6 sportágakban irtunk k1 baj
nokságot: labdarúgás, röplabda, 
sakk, asztal1.tenlsz és teke. Ezzel 
egy:fdöben négy sportágban péros
versenyre hívtuk a Miskolci Jár
műjavító dolgozóit. AmHcor az 
üzemben hír-e: ment, hogy a miskol
ciak el.fogadták a kihívást 
a dolgozók korra való tekintet 
nélkül tömegesen jelentkeztek a 
különbözö csapatokba. Labdarú
gásban és röplabdában 7-7, sakk- 1t -------

A rendelet értelmében a 
bontásból eredő ócska anya
gok fogyasztói arát a TÜZÉP 
megbízottjának közremúkö
désével kell megállapítani. A 
gyakorlat viszont az, hogy a 
TÜZÉP még a telephelyéhez 
közel eső anyagok becsléséhez 
is csak elvétve nyerhető me� 
Elvi akadálya tehát nincs Mo
zsár János kérése teljesítésé
nek, de annál több a gyakor
lati nehézség. Mégis bízunk 
abban, hogy az illetékesek 
módot találnak a segítésre. 

ban és asztaliteniszben 6--6, teké
ben pedig 8 csapat verbut-�álódott 
össze. Kié a dombóvári művel ődési otthon ? 

verseny az üzem tekepályája 

Ezek a csapatok az üzemen be
lill, egymás között mérték össze 
tudásukat. Ezenkívül van a jár
mÜjavltónak egy NB II-es férfi 
röpllbda csapata, e�y terU!eti baj
nokságban srerepll! kispályás 
férfi kézilabda csa-pata. egy labda
rligó csapatuk pedig az SZl\lT ál-

- Magam sem hi
.
:ttem volna. hogy 

I 
van a harm.incon, az edzéseket tal rendezett üzemi labdarúgó 

egy olyan üzemben. mint a Szom- szorgalmasan Utogat.ja. baJnolk&igban vesz. részt. 
bat.helYi JárroOJavitó� ahol a dol- - Már kezdek karcoűsodni, ha AI adatokból nem nehéz. kiszá-

Ha végig me_zyünk Dombó
vár egyik legszebb úLcáján, 
a Bezerédi utcán., feltűnik egy 
impozáns épület, a vasutasok 
n-épmúvelési otthona. Ebben 
a küJs5leg súp otthonban 
azonban nem fo'.yik olyan 
mozgalmas élet, amilyenre 
i1yen gócpJnton számítani le
hetne. Mi ennek az o1-a? 

ao.zólk n.egy,-ész.e a környező tal- még 5--6 .k.llót sikerül leadnom, .mitanl, hogy az. üzem dolgozóinak 
,·akban lakik, lehet élénk tömeg- félnehézsűlyban ismét versenyez- egyharmada nyáron át rendsze:-e
sporte.letet teremteni - magyaráz- hetek - mondja. sen sportol. s ami a legörvendetet.a Elek László, a terulet.i bizott- A beszelgetést a szakszervezeti sebb. a fiatalok mellett mindenütt Elsésorban a szakmai sovi-
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�� nizmus. A fútöház, a szertár, AL elmúlt években ugyanis, ha va- tuk. Az üzem sportcsoportjának körüli Kalotai Károly, Kiss J•no, a telítötelep, a pályafenntarJa.milyen versenyt rendeztünk, vezetője távollétében Kova.cs elv- sakkban Kovics János és Vágvöt- tás szakszervezeti bizottsága, allg tudtunk néhány embert össze- társ készségesen tájékoztatott az 
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c, hogy csak néhányat de a do'''OZÓk sem érzik ma• szed.ni. M. idén viszont még az üzem élénk sportéletének „titká- .i....s 

6regek is helyeL követeltek a csa- róJ••, ami tulajdon.keppen nem is Hogy nem boszorkányság a va- gukénak. Azt tartiak - hely-
patokban titok. 1 sutas üzemekben, hivat.alok,ban és telenül -, hogy ez csak a ior-

- Mi az oka a gyökeres válLo- - Az eL'Rúll évek hibáin okUlva, szolgálati helyeken pezsgö tömeg- galoané. A különböző re.ndez-

múvelődési otthonban, felvi
lágosító szó a mLU1kahelyeken 
és összefogás a szakszervezeti 
bizottság-Ok között : ez iszüksé
�es ahhoz. hogy pe?Sgő, eleven 
élet a:lakuljon ki, hogy szíve
sen felkeressék a vasutas csa
ládok a második otthonukat. 
Hogv ez í,zv legyen, kizárólag 
raj ttmk múlik. 

Bódogh Mihály 
SZB-elnök. Dombóvár 1 

állomás 

A közeljövőben megjeleaik· 
,,Ovórends.zabályok a bell%olm&. 

gezés megelőzésére0 és "Ecés.t.sé,. 
védő óvórendszabály az ólommér• 
gezés megelőzésére" cimü kiad• 
vány. 

A kiadványok megrendelhetők a 
Táncsics szakszervezeti Könyv ... �s 
Folyóiratkladónál. (Budapest, VUL1 Mező Imre út 19.) 

KOMMENTÁU NÉLKÜL 
A Magyar Népköztársaság sasna!:l a télen oly.an sportbizottságot hoz• . s
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ye�e�zon�?�: vények e. t, kultúrestek_et, _tánc-- v·e· reményem ••erm· t az, hogy tunk lét.re. amelyben a sportsze-

u1 t k t 1 1 t h az idén nemcsak néhány sporl·w re O oOZ � a p r ' �P Nagykövetségének 
= tó d Ja ók melle•t á t a n..,tJa. Akf.k netán ezután is ké-

1 
m a sago a a SZO ga a l e- Pek1·ng1· arLeretö dolgozó, hanem a válllJalat KISZ és a szakszervezeti bizottság lelkednek, próbálják �•g .  . . lyeken rendezLk és nem a kul-

Tezetósége és a sza.kszervezeti bl• 'lcép\"isel6i ;,; Jelen vannak. A bi· , ,s1 Ferenc túrotthonban. Kereskedelmi Képviselő Hiva-

tala a következő levelet Intéz
t e  a MAV Vasúttervező OV 
párttitkáráhcz és vezetójé• 
hez: 

zot1ság is lényegesen többet tett " ..,....,. __________ ..,,, _________________ ,S A színdarabok megtekínté-
!��';;'n� a��.,;,'e';;i� �1�: :

e
tö"::. sére mé� csak el-elmennek a Ez élJ februárjától ;únius közepéig Pekingben dolaoztak 

bit mondják el azok. aklk közvet-
I • 1_ b h 1 • k l 

vasutasJk, de más rendezvé- vasútbiztosító tervezési munkán Sikolya Ferenc, Erős Istvá11 
len részesei a slkemek. Szeretette várJUK a szom at e yae e nyekre nem jgen. Ta:.án nffll és Kórós István elvtársak. 
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;'"�,.';,� Kedves felhívás érkezett hozzánk gozólnk örömmel fogadták a fel- érdelkli őket? Nem hiszem. Az Szeretnénk a párttitká'I" és ügyvezető elvtárs tudomá.scírll 

apróságot, Legelőször is azt úisá· februárban a szombathelyi Jár- hívást. A labdarúgók után az a hiba. hogy nem törődnek hozni, hogy a háram szakemberük odaadó, átlagon felüli szer• colta el. hogy a szombat.11.elyi Ha- müjav:ító szakszervezeti bizottsá- asztaliteniszezők is működésbe eléggé a dolgozók általános galma.s és szakmailag kiváló munkát végzett egész itt-tartóz◄ l.ldás úJból életre hlvta birkózó- gától. Versenyre hívtak benntin- léptek. Mindkét sportágban elln- műveltségének emelésével és kodása alatt. Kedvezőtlen körülmények között, szállodai szo• 
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rt �!1,: kultúra alatt sokszor csa k  a bájukban, azt lehet mondani, hajnaltól vakulásig, vasár- és 

Befejeződött 
az 195 7-58. évi labd.arúgo NB II. 

A Győri ETO mellett két vasutas csapat, 
a Miskolci VSC és a BVSC le sz az NB I. újonca 

Július 6-án mlndhilrom NB II-es 
csoportban befejeződött az 195'i-58. évi 1abdarúqó bajnokság. Ez a 
bajnokság számunkra kellemes meglepetést hozott. A déli és a keleti csoportban a BVSC és a Mis-

kolci VSC révén két vasutas szerezte meg a bajnokságot. 

GratUlálunk a két bajnokcsapat
nak és sok sikert kivinunk 1'"'B 
J�es szereplésOkhöz. 

A BVSC csapata. Balr61 jobbra: Moór Ede edzG, Rendek, Mészöly, Fazekas, F'blán, Rada, Bárkányi,, Szalai, Jé&er, Tihanyi, Anda, tcapu.sz-ta. Helyet kapott még a csapatban: Vereb, Bammer, oroszi, Básó Lánc!, Nagy és Orbán. ' 

portJukban megszerezték az elsö táncra és a színjátszásra gon- ünnepnapokon is dolgoztak, lelkesen, hog·y munkájukkal időre 
���ba:S:Zf�::'�� h�;�; 

do1naic. biztosítsák a kínai rendelést. Eredményes munkájuk nag11ba11 
.,ütögett�k ki", a legjobb n A dombóvári vasutasokat is hozzájárult nemcsak a rendelés időbeni megkapásához, hanem 
csapat között pedig a másocllk he- érdekli a technika fejlődése, ahhoz is, hogy szorgalmukkal, tudásukkal a mau11ar szakem• 
Jy;�iJ:;�;"

t
ft megindult az üzemi hazáillk belső életének prohlé- berek jóhírét a kínai elvtársak előtt öregbitsék. 

bajnokság. El.só és második helyen mái, a természettudományos Kérjük a párttitkár és ügyve};ető elvtársat, hoQII nevezet• 
a mozdonyszerelde A, illetve B előadások. Ha tudomásukra teknek a Magyar Népköztársaság Pekingi Nagykövetségének 
���v�!�!te� 

1
�·�:g��lró hoznák, hogy ilyenek is van- pártvezetősége elismerését tolmáC3olni szíveskedjenek és 

és a kocsiosztály került. nak, akkor meg is hallgatnák. mindannyiuknak jó munkát és egészséget kívánunk a jövőben 
A röplabdázóknál egy kis ál- Bizonyára szívesen venw'-...lt a is. mosság mutátkoztk. bár a köz- különböZá szakkörök mOkö- Elvtársi üdvözlettel: 
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Augusztus S-án a Miskolci Jár- Színes, érdekes t)l'Qlgram a kirendeltség vezető párttitkár 
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mérjék erejüket. 

Szfdor Lászl6 
üzemi sportfelel6s, Miskolci Jj. 
- •-

S P O R T H Í R E K  
12 férfi és 6 ni!! csapat részvételével. július elsö hetében megkezdó

dött a szakszervezeti röplabda„ bajnokság. A bajnokságban a budapesti szolgélatl helyek dolgozói 
vesznek részt. 

A sportosztély jűllus 19-én és ZO-án a BVSC Sz6nyi útt sporttelepén rendezi meg az országos vasutas felnőtt és lfJ6ságt férfi valamint nöl atlétikai pályabájnokságot. A bajnokságon közel 400 vasutas atléta mért össze tudását. A Vas6tépltö Törekvés vezetöl Július l-én családias klubest keretében adták át a dljakat az NB I-es bajnokságot nyert felnőtt fér
fi csapatnak. a tartalék és Ifjúsági csapatnak. a vállalat Hunyadi János utcai kUltúrtermében. 

FÜ RDÖVOt�AT Új hivatal szükséges? 

- Ki!rem szépen, merre va-n a zuhany? „Nyugd!jaZZá.k a kiöregedett úttö-ró vasutasokat'C 
MAGYAR VASUTAS. A va,tasok Szakszervezetének lapja. Megjelenik minden hónap l-én és t:;..én _ Szerk t1 k Szakszervezete. � Szerkesztőség: Budaoest, �VI., Benczűr utca u. sz. _ Telefon: 2'29--6:iB 228--847 

· esz a szer esztd bizottság. - Laptulajdonos: a Vasutarok RákócZi ut .., sz 10 OOO é!dán Szik · • 2211-849. 228--264. Uzerni telefon: 24--41. 38--00 8&-BS Kia -• ., · = P y. = ra Lapny<>mda, Budapest. = Felelős n;vomdavezető: Kulcsár Mihály: 
• - dohivatal: Budapest, VII., 



A S Z E R V E Z  E T T V A S U T A S D 0 L G O Z Ó K  L A .:> J A  

IL EVFOLYAM, 14. SZA.M. ÁRA 40 F ILLÉR 19:.8. AUGUSZTUS Z. 

Üdvözöl iük a vasutas dolgozókat ! 
,, 

1945. április 4-e !<>rsdöntő 
fordulatot hozott a magyar 
v�út és a. 1:asut.a.1c,k életében 
is. A jogfosztottsáaot és a ki
zsákmányolást a szaba.dsáa és 
a dolgozó nép érdekében ·r:ég
zett mu n'.:a öröme váltotta 
fel. 
· Az ország felsza.badulásáva.l 
a r:a.muzs dolgozók megbecs'1lt 
tagjai lettek a társadalomnak, 
eltüntek azok a megkülönb/i?
tetések, amel11ek korábban 
fennállottak és elválasztották 
a ixrsutasokat egymástól. Meg
szűnt a mesterségesen terem
tett kas::trendszer, a dolgozók 
eg11ségének szétválasztása po· 
littkai é, g!lZdascí.ci -vonalon 
egyarant. Egu egészséges, a 
s�ocialista társada'lom kialaku
lasához vezető fejlódés indult 
,11eg, 

Írta : Végh Lajos, a szakszervezet elnöke 

ból az idójárás viszontagsá
gai va.1 dacolva kell dolgozniok 
a:ért, hogy az utasok ponto
san céljukhoz érjenel,, hogy 
az építőa.nyaa idejében eljus
son az építkezésekhez, a szén 
az üzemekbe, az élelmiszer és 
a közszükségleti cikkek az üz
letekbe. 

ta.ndó beruházások a vasúti 
szolgálat jobb, könnyebb és 
biztonságosabb lebon11olitását, 
a dolgozók szociális és kultu
rális �zü.kségleteinek hatéko
nyabb kielégítését és a jobb 
munl:ak&rülmények biztosítá
sát célozzák. 

J elentós beruhá=ási hitelt 

hatvani  fűtőház korszerú öltö
zője és mosdoja, a 120 férőhe
l11es bodrogolaszi 1\IAV ne
velőintézet, ahol a vasutas 
dolgozók gyermekei tanulnak 
majd. 

K Ö S Z Ö 1  T Ó  
A város felett nap ragyog. 
Ontják a. gőzt és messze zengenek 
zúgó, dübörgő mozdonyok, 
síneken futva tár:oli táJra. 

Kocsisorok alatt a föld remeg, 
riadt kis fecskék jajongva szál!nak. 
utasok jönnek. utasok mennek, 
árutömegek vonatra várnak . • .  

Ha. nyikorgással zárul a fék, 
es na.gy robajjal megáll a gép

'. kik felkapaszkodnak, kik leszallnak. 

Kiabálás, l1a.ngos beszéd, 
mig kicsinyek, nagyok elconulna.k 
egymáson csüngve szertttszét. 

Pezsgő életütik jelei ezek • . •  

Még másodpercek se telnek, múlnak 
mialatt fürge, szorgalmas kezek 
ra.koppinta.nak minden kerékre . • •  
szenet locsolnak, tüzet szerelnek, 
új árut visznek, árut hoznak, 
és csapág11aka.t olajoznak_ 

E munka. ritmusa tetszik a. s;;;emnek. 

Sínek! Ti ország testében az ér! 
Kocsik! Ugy futtok, mint erekben a 
Ti léteztelc! és Mi? a Tiétek! 
Nem is élltetnénk ti nélkületek! 
Belénk van oltva a vágy utánad: 
Vasút! 

A nap ma rád rag11og! 
a gaz sipol és messze zengenek 
zúgó, dübörgő mozdonvok, 
sineken futva távoli tájra. 

Üdvözlünk Vasút és Vasutasok! 
Szárnvaskerekek hősi világa.! 

i;érl 

Ra.dnóti István. 

Meggyorsul a nemzetközi személ)·- és áruforgalom 
Dolgozóink ma má-r nem is

merik és sohase ni fogják is
merni a munka.nélküliséget, a 
holnap félelmét. Egyre mélyeb
ben megismerik ehel·yett az al
kotás, a. s=a.bad munka, a. tet
te'k örömét. A vasutasok tl
bora t., hatalmas rkulturális 

A hároméves terv 1959-es és 
1 960-as tervéveiben épül eg, 
illetve kerül korszerűsítésr a 
l\1iskolci Járműjavító öltöző-, 
mosdó- és étkezőhelyisége kö
rülbelül 4 OOO OOO forintos be
ruházással, a kőbányai Törek
vés Sport Egyesület sportpá
lyája, öltöző- és mosdó Pé
csett, Nyiregyházán, Szeged
Tisza állomáson és a Központi 
Szertárban, ü=emi konyha és 
étkezde 1\1akón, Békéscsabán, 
Ferencvárosban és Záhonu ál
lomáson, művelődési otthon 
Zalaegerszegen és a Debrece
ni Járműjavítóban, egy új va.!
utas kórház, valamelyik köz
ponti fekvésű vasú.ti csomó
ponton. A felsoroltakon kívül 
számos kisebb létesítmén11 
építésére sor kerül, amelyek 
szintén a vasutas dolgozók 
jobb ellátását fogják szol
gálni. 

Július 7-12 kö.zött Prágá- órával, a nemzetközi gyorste
ban került sor a szocialista or- hervonatoké pedig 15-16 órá
szágok t:asútügyi miniszterei- val csökken. 

e, politikai átalakuláson 
m,mt keresztül. l\1egn6tt a 
czakmai tudásuk. gyarapodott 
czz általános műveltségük. A 
korábban megalázott, swlga
lelkiké nevelt vasuta.sokból 
öntudatos. hazájukat és népü
ket sze-rető dolgozó/, lettelc, 
czkik ha ikell, áldozatot is hoz
Mk a nehézmények leküzdé
sére, dC !llltran megmondjak 
11élemén11iiket is. 
A ha,a és nép szeretete je

lentős mértékben elmé
Jt1ii.lt dolgozóinkban. ami kife
;ezésre jut abban is, ho(J1J <i 
vasutasokat mindig és min
denkor sikeresen /.ehet mozgó
sitani e[Jl/-eg11 jelentős feladat 
megoldására. A ma{}1}ar vas
uta.sdk nevével elvála.szthatat
lartuI összeforrott az első há
roméves terv sikere., megval6-
aítása, az ország újjáépítése 
és felemelése. Elválaszthatat
lanul összefonódtak ve/.e az e:

só ötéves terv nagyszerű al-
' kotásai a szocialista vasút ki

ala r.:ításának munkálatai. A 
minden évben megismétlódó 
6szi és téli forgawm sikerei 
isfl'!cételten megmutatták ere
;üket, áldozatkészségüket. ha
za.szeretetüket, rátermettségü
ket. 

Az ellenforradalom - ha 
rövid időre is -, de 1:isszare
tette a vasutat fejlódésében. 
A népgazdaságot ért anyagi 
és erkölcsi kár hatását a vas
út és a vasutasok is egyaránt 
érezték. Büszkék lehetünk ar
ra, hogyha akadtak is akik a 
hangzatos jelszavaknak felü.l-
1'e az ellenforradalmárok 
uszályába kerültek, a magyar 
vasutasok döntő többsége hú
séggel kiállt a proletárhata
lom, a párt és a munkás-pa
raszt forradalmi kormán11 po
litikája mellett. Hűségüket, 
helytállásukat mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy az 
ellen.forradalom utáni időben 
olyan eredmények születtek, 
amilyenre vasutunk történeté
ben még nem volt példa. 
Azért érhetteT, el ilyen ered
ményeket, mert döntő többsé
rJÜk kezdettől fogva hfren 
támogatja. népi demokratikus 
á.llamrendszerünket, a.mely a 
felszabadulást jelentette szá
mukra a kizsákmányolás, a 
kapitalizmus nyomora és a 
jogfosztottság alól. 

Aki s:ereti a munkát és az 
életet - s a i·asutasokról bát
ran állíthatjuk ezt - azoknak 
mindenné! többet jelent a te
remtó béke. A maayar va.!
utasok m!nde,'l íltt ott i:annak, 
ahol a békéért tenni kell. 
1\Iost, hogy a nyugat! impe
rialisták agresszív cselekede
tükkel a közel-keleti népek és 
az egész 1:ilág békéjét fenye
getik, a. magyar vasutasok b 
felemelték tiltakozó szavukat 
s az ünnepi készülődés sem 
halt·ányítja. el éberségüket. 

Az acélsinek katonái kiér
demelték a nép szeretetét éi 
megbecsülését. Ez a szeretet 
és megbecsülés különösen élő, 
eleven erőt>el nyilvánul meg 
minden év augusztus második 
vasárnapján, a vasutasnapon, 
a vasutasok nagy ünnepén. 
Augusztus 10-én immár n11ol
ca.dszor ünnepeljük a t•asuta
sok napját. Mint korábban. 
az idén is elismeréssel és sze-
1'etettel fordul dolgozó né
pünk pártunk, kormányunk 
ezen 'a napon a vasutasok felé. 

A tavalyi vasutasnap óta 
újabb nagy feladatokat oldot
tunk meg. Sok nehézséggel 
kellett megküzdenünk, hogy a 
követelményeknek eleget te
hessünk. A munka jobb szer
vezésével, a szakszolgálati 
ágak tevékenységének helyes 
ö szehangolásával, a gépek, a 
vontató és vontatott jármií
t•ek helyes kihas::nálásával és 
karba.ntartásá1:a.l, a kocsifor• 
duló csökkentésével azonban 
sikerrel oldottulc meg felada
tainkat. Uta.sításszerű szolgá
la.tellátássa.l, körültekintéssel 
sikerült a vonatok késését 
minimálisra leszo1'lta.ni. 

kaptunk az 1958-as tervét:ben. 
1959-ben és 1960-ba.n pedig az 
ideinek évenként körülbelül 
30 szá=alékkal nagyobb beru
házási hitelt használhatunk 
majd fel. Ezekból a hitelek
ből épült a i·asutasnapon át
adásra. kerülő G11ór állomás 
felvételi épülete, épül meg 
Hatvan és Miskolc között a 
vonalvi!lamosítás 65 százalék
ban, továbbá Debrecen állo
más felvételi épülete. Ebb/51 
vásárolunk diesel- és újtípusú 
cillamosmozdon11okat, vonta
tott járműveket - köztük kö
zel 400 személykocsit -, hogy 
csak a legjelentősebbekről 
S?Óljunk. 

J 
elentiis összegeket fordí
tott és fordít pártunk és 

kormányu1ik a vasutczs dolgo
zók egészségügyi, szociális és 
kulturális igén11einek jobb, 
hathatósabb kielégitésére is. 
Az idén épült és került, illetve 
kerül átadásra többek között 
a MAV Kórlláz és Központi 
Rendelő korszerűsített labo
ratóriuma, 1\liskolc é.! Pécs 

állomások üzemi 1conyhája., a. 

A nyolcadik vasutasnap 
azonban nemcsak az ünneplés 
és elismerés, ha.nem figyel
meztetés az elóttiink álló 
újabb feladatokra is. Az 
őszi c.�úcsforgalom és téli 
forgalom mara'déktalan Ie
bon11olítása minden eszten
dőben a vasutaa dolgozói, 
naav erőpróbája. A feladatok 
az idén még nagyobbak lesz
nel.:, mint az elmúlt eszten
dőkben. A feladatok hiányta
lan megoldása érdekében ide
jében el kell végezni az őszi 
csúcsforgalomra. való felké
szülés sokrétű munkáját, ne
hogy idől.:özben olyan hiá
nyosságok álljanak elő, ame
lyelc a szállítás folyamatossá
gát, teri:szerűségét akadályoz
zák. 

A vasutasok eddigi dereka.s 
munkája és a már sok

s::or megn11ilvánult áldozat
vállalása, a.mellyel a ma.avar 
dolgozók széles rétegeinek 
szeretetét és megbecsülését 
kivívták, biztosíték arra, hogy 
az 1958-as év na1711 feladatait 
az eddiginél is ;obban meg
oldjuk. 

Most, amiko1' minden vas
utas dolgozót és családtagját 
sok-sok szeretettel köszöntünk 
a n110Icadik vasutasnap alkal
mából, bízunk a vasutasok 
szocializmust építő akaratá
ban és a küszöbön levő, a 
vasutasokat érintő nagy nem
zeti feladat maradéktalan 
végrehajtásának sikerében. 

A VIII. VASUTASNAP 

KIElUELKEDŐ ESEMÉNYEI 
Au:usztus a-4n. pénteken 13 óra

kor nyílik meg a szakszervezet és 
a vaS"Uti fóosztály közös rendezé.
s?llen az országos vasutas újftó 
klá!Utás a Technika Házában 
(Bp .• v., szabadság tér 17.), 

órakor a yasutas dolrozók kOldött
sére megkoszorűna a Gell�rt
be�:d Felszabadulási eml�kmúvet. 

8 óra 10 perckor Kossa Ist,1An 
közlekedés- é.c; postail�vi minfsz· 
ter a Kossuth-rádión keresztül Qd• 
vöz1l a vasutasokaL 

Délután 14 órakor nagy1zabású 
kultur411s h sportOnnepély kez• 
dödlk a BVSC sporttelep�n (Bp„ 
XIV„ Szőnyi út 2.), 

P ártunk és kormányunk 
nagyra értékeli a vas

utasok munkáját. Népgazda
ságunk teherbíróképességéhez 
képest újabb és újabb össze-

Ugyancsak ezen a nd.pon 17 óra
kor nyitja kapuit az országos vaa
utas képz6m0vhzetl klá!UU• a 
K•ópzőmüvészeti Főiskola klállitó 
termeiben. (Bp., vr„ Népköztársa
ság űtja 69,). 

Augusztus 9•f'n, szombaton U 
órakor a Parlament kupolacsarno
kában kerül sor a kormánykltOn• 
tr-tt'sE-k és a. .Kiváló vasutas" Jel
vények átadására. 

A masor keretében szovjet V3J?

utas labdarúgó-csapat Ls szerepel. 
A múlt évekhez hasonlóan tsmét 
megrendezik a hafyományos bá
nyász.._vasutas atleUkai versenyt. 

nek III. é-rtekez/.eté-re. A kon- Ugyanc,;ak elhatározták, 
ferencián részi vett Kossa lst- hogy a jövőben nóvelik a nem
ván elvtárs, közlekedés. és zetközi gyorsvonatok sel;>essé
P06taügvi miniszter. gét. A nemzetközi expressz-

Az értekez1eten határozatot v<>natokat a legújabb építésű, 
hoztak a szocialista országok egységes kocsitípusokkaJ ke!l 
kocsiparkjának jobb kihaszná- közlekedtetni. 
lásáról, és szabályozták a fi- Határozatot hoztak arról i�, 
zetendő díjakat :s. ,A nemzet- hogy a szoc:alista országok 
közi személy- és áruforgalom egymás közötti személyforgal
meggyorsítására elsősorban a mában egységes személydíjsza. 
Szófia - Bukarest - Budapest bást vezetnek be. A MA V ja
-Prágll-Va "ó, lllet\·e berllal v atára mcgbízt.ák a Vasuta1c 
nemzetközi fővonalon több kö- Együttműködési Szervezetét 
�ös határállomást létesítenek.

1 

egy közös háló- é� étkezökocsi
Ezzel a Szófia-Berlin közötti társaság alapítására vonatkozcS 
expresszvonat menetideje 6 határozat kidolgozásával. 

* -------

A nyár minden napján ezrek keresik fel a balatunl fflrdGbelye.ket. 
K�pllnkön eir;y forgalmas ny4ri reg-geJ Siófok állom4son. 

(Németh Gyula felT.) 

91 tonna hulladékvas negyedév alatt 
A takarék06Ság egyik formá

ja a szervezett vasgyúj tés. 
Kormányunk erre vonatkozó 

felhívása a Gazdasági Vas-
utaknál mind nagyobb sikerrel 
jár. Egyre többen értik meg, 

hogy a hulladék- és ócskavas 

acélgyártásunk értékes nyers
anyagbázisa. 

dékvasat adott át a begyújtó 
vállalatnak, 

dr. Horváth Károly 

Gazdasági Vasutak Igazgató

sága 

·-· 

Az igazgató.-ágok 

egymásközti veri;en:,,e 

A júniusi eredmén11ek alap• 

;án az igazgatóságok helyezé• 
si .!Orr'!ndfe a kdvetkezö: 

1) Szeged 
2) Szombathely 
3) Pécs 

N em könnyű a vasutas
munka. Sok helytállást 

klván és követel. Újból és új-

geket nyújt a rasúti közleke
dés f�jlesztésére. E hitelekből 
megvalósított és megvalósl-

Ezen a napon 11 órakor lesz a 
Lartdler Járműja,-ltóban a Land
ler-szobor leleplezése. 

Auguniu.s 19-én. vastrnap 1 

A vidéki események közül ki
emelkedik a gy6rl felvételi épO· 
let itadisa. valamint az egé.szna
pos nylregyházi Onnepség az ál
lomás me„m·I tásá na k 100 éves év
fordulója alkalmából • 

A Gazdasági Vasutak dolgo

zói a másod:k negyedévben 
mintegy 91 tonna hulladékva
sa.t adtak át a Kohászati A!ap
anyagellátó Vállalat útján a 
vas-, illetve acéliparnak. Ez 
több mint kétszerese az elsö 
negyedévben gyűjtött mennyi
ségnek. A legjobb eredmén11t a 
mezőhegyesiek érték el. A 

szertár például 34 tonna hulla-

4) Budapest 
5) Miskolc 
6) Debrecen 

................................................................................................................. ............................. 1••········································································································ ..... 

A nyolcadik vasutasnapon szeretettel köszöntünk minden vasutas dolgozót !. 
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Hainal i  látogatás a Soroksá r i  úti 
pályaudvaron 

Storno és Ktmár11111 �ezet 
A csehszlovák és a buda

pesti igazgatósághoz tartozó 
magyar hatáirállomások hagyo
máalyos párosversenyét júfiu.s 
25-én és 26-án értékelték. Az 
elmúlt negyedév teljesítményei 
alapján a S&urovo-6zob állo
mások közötti versenyt a stu
rovoiak nyerték. A következő 
negyedévben tehát ölt őrzik a 
vándorzászlót. 

Elkészült Rákoson a MÁV első korszri 
olajtárolója és elosztó telepe 

A MAV, 1runt az ország 
egyik jelentös olajfelhasználó
ja, a különleges ren?eltetésű 
olajokat - az egyseges m1-
nőséa biztosítása érdekében -
nagy tételekben veszi át és 
budapesti elosztóhelyéről kül� 
di szét az ország különböző 
részein ]evő felhasznáJó helye. 
ire. 

és egyéb szállító edényekbe va,. 
ló töltését távvezérlésű, Villa. 
mosmeghajtású szivattyúkkal 
végzik. A vasúti és közúti jár
művekbe való töltésre is gép! 
berendezés szolgál. A korsze
rű berendezés lehetővé tes:.:J, 
hogy az eddigi nehéz fizikai 
munkát a dolgozók jóval 
könnyebben és gyorsabban vé
gezzék, aminek eredr.-:énye e 
MAV ol:ijfelhasználó helyeinek 
mindjobb olaj-ellátásában fog 
mutatkozni. 

A budapesti �5zon11ok természetesnek tartjá1k. lwaYha 
a reggeli órákban bevásárlásra indulnak, az üz!etek,ben friss 
{11/Ümöws és zöldségféle várja őket. Azt azonban kevesen tud
ják, milyen szerepe van a vasutasoknak abban, Jwg11 az üzle
tekben naponta váloaa,thatn,ak a mosolygós a?mában, a Nvfr
ségböl érkezett újburgo11,yában. a Szeged és Kalocsa �örnY,ék( 
zöldpaprVlcában. a kecskeméti sárgabarackban. De kt gyozne 
tovább sc,rolni . . .  Nos kedves olvasó, ha minden tudni akar;a, 
gondolatban tartson ·velünk a Soroksári úti pál11audvarra. 

gány.l.t felosztottuk. 1-16-ig a 
zöldárut és gyümölcsöt szállí
tó vagonokat - amiikor cit
rom, esetlel( narancs szállít� 
mány érkezik. az minden eset
b:m a 9. vagy 10 vágányra ke
rül - a 17-21-ig pedig a bur
gonyás vagonokat állitjuk b.�. 
A 22. vágányon a gönf!Yöleg 
le- és felr.aká;;át vé.(ezruk. 

A komáromiak Komarn<> 
állomás dolgozóival állnak 
versenyben. A második ne
gyedév értékelése alapján a 
komáromiak immár harmad
szor nyerték el a vándorzász
lót. 

Az olajféleségeknek eddigi 
t.arolása és hordótételekben va
ló szétosztása mind ez idei,!( a 
Budapest-Ferencváros pu. te
rületére beékelődött központi 
szertárban történt. na!lyon keZ
detleges fejtő- és töltőberende
zés.se!. A munkafolyamat túl. 

nvomó részét kézierővel, nagy 
nehézségek árán lehetett csak 
végezni. 

l'lincs megállás ér-kező zyorstehervoI1atok a 
Soroksári úti pályaudvart 
előbb érintik. mint Ferencvá
rost. s magától értetődik. hogy 
addig nem mennek tovább. 
míg a Nagyvásá.rtelepre érke
w elegyeket ki nem sorozzuk. 

Örsé.gváltás 
Július 1 7. Hajnali 3 óra. A 

város még csendes. az utcá:k 
néptelenek. A legtöbben most 
alus.,--zák az igazak álmát. Nem 
!.gy a Soroksári úti pályaud
var nagyvásá1rtelepi részlegén 
i;zolgálatot teljesítő vasutasok. 
Nekik nincs idejük jóformán 
megállásra sem. A Najá(yvásár
telepre egymásután érke=ek 
a zöl<láruval megtelt va,ronok. 
„ ezeket nekik keU beállitani 
a csarnoki rakodók mellé. 

Haraszti Ferenc főfelüzyelő 
al.lomásfőnökkel és Jancsi Im

re főíelügyelővel a Vasúti Fö
ooztály 8. osztályának dolgo
zój,ával valamivel 4 óra ewtt 
indultunk el a forgalmi irodá
ból a Nagyvásártelepre. út
közben találkoztunk, Tauber 
Jenő felügyelővel. az állom.is
főnök kereskedelmi helyette
sével, aki kerékpárján egy
szer már körbe szaladt a ra
kodókon. hogy ellenőrizze: ho
l(yan halad a mun;J<a. 

- A kocsik beállítása za
vartalanul folyik - jelentette. 
.- Ferencváros egymásután 
küldi az elegyeket. Az éjjel 
elsőnek 2.10 órakor a Nyír
egyházáról és környékéről ér
kew szállítmány futott be: tíz 
vagon burgon�-ával és három 
vagon zöldáruval. A burgonya 

na<>·- részét már ki is rakták. 
3.15 órakor öt, 3.35 óraikar pe
die: 34 val(ont küldött Ferenc
vá,roo. Az utóbbival tíz val(on 
citrom i. él:'kezett. lll'M' ei.t is 
átadtuk kirakásra. 

Kifrülte'kfotóe11, 
leleményese,i 

- Hány vaaon zöldá"{t kell 
éjs2"lkánkint a nam1vásártelepi 
,-akodók mellé beállltan.i 't 
érdeklődtünk. 

- Ez napenként változik. 
1 00 vagionná] kevesebb ritkán 
érkezik. Ma 130 vagon érfkezé
se várható. 

- P:s -n,em okoz 21avart, ha 
egyszerre több felől is befut
,w.k Ferencvárosba a zöldá-rut 
hozó (lllorstehervonatok? 

- Egyálta!Ján nem. Nálunk 
a munka pontosan. tervszerűen 
:tolyik. Ame-nnyiben például 
valamelyik e;yorsteherrel 20 
vagy ennél több elel(y érkezik 
a Nagyvásártelep részére. azt 
a szerelvénv saját géPe hozza 
lít. Ellenkez..ő esetben Ferenc
városnak erre a célra beállí
tott két mozdonya kö2<ül va
!amelyik ,-.Mog és percek alatt 
itt van vele. A tartalék méi? 
egy· !kocsival is átrobog, nem 
várja meg a következő vonat 
érkeresét. 

A biztonság kedvéért lkét 
tartalékmozdcmyunk van ne
k� is A Kiskunhalas felől 

- A munka meggyorsításá
ra egy újítást is bevezettünk 

Miközben járjuk a Na.esvá
sártelepet, szünet nál:kül ér
keznek „ .szerelvények. 5 óra
kor már 100 vagont számol
tunk meg a csarnoki rakodók 
mentén. A nal(Yraktár mellett 

Szántó Béla mozdonyvezető, Bo-Bo-val segttl a. kocslrendezést & 
soroksári úti pályaudvaron Kovács Géza felv. 

- vette át ismét a szót az ál- egyre több teiherl'(épkocsi so
lomá.-l!őnök. - A Ferencváros- rakozott fel. lhOl!Y friss gyü
ból érkező elegyek előbb ,a mölcsöt, zJldrel1;félét vigyen az 

személypJJyaudvart érintik. s üzletekbe. Fél 7 lehetett, ami
onnan a rendezőn át jutru;k a kor az utolsó vagonok is meg
csarnoki rakodókhc.z. A gép éJ.�,eztek. 
minden esetben lassít az állo- Közben megérkezett a naP
más előtt. mert a raktámó.1<ok palos bri;,;ád és folytatták ott. 
a fuvarleveleket, illetve a ahol Baráz Sándor raktárnok. 
számadásokat már itt átveszik, Bordás Lajos váltókezelő és a 
hogy mire a C épülethez mel!- többiek abbaha.io,-táik. Az üres 
ér!keznek a va.l(onok. a szállít- vagonokat átállították a gön
mány �étől függően elké- !!YÖlegtelepre. alhonnan mé!.'( 
szíthessék· Qi:, elosztást. Ezzel aznap ládá.i<.kal megrakva,· az 
a megoldással elértük hogy a.rsz.á.g külöi;böző résZJébe :indu-
10-12 perc alatt akkor is sike- ló tehervontokkal va!amennyit 
rül a vagonokat a rakodók vi.s5zaküldik a vidéki felvá
mellé beállít.ani, ha ne�. egy-

, 

sárlóhelyekre, hogy a köv.et
nem.ű áru ét1kezett bennuk. kező éjszaka megint fri6S g-:vü-

Hog.v a ilcirakás.n,á1 se legyen mölccsel. zöldáruval tél'hesBe
femiakadás, a csarnok 22 vá- n.ek vi.&sza a fővárosba. 

Az „aranyszívű" állomásvezető 
Miétt 111incs :nún<len vonlon 

2-3 oly'ain állomás, mint So
mogymeggyes? Itt egész éven 

át fr:ss ivóvíz várja a moz
donyszemHyzetet, minden vo
natnál. 

sem látjuk sdla fáradtnak, in
g-erültnek. 

Sok fiatal vasutas tanulhatna 
tó1e emberszeretete<!, figyel
mességet. Talán azért :s esik 
olyan jól a víz, amit ő nyújt, 
mert szívesen adja. Az egész 
lényéből sugárzik, hogy meg
becsüli a nehéz, fárasztó mun
kától izzadák munkáját. Pedig 
de sok helyen megfeledkeznek 
arról, hogy a nagy melegben a 
mozdonyon mindig duplán süt 
a nap. 

A kaposvári fűtőház dolgo
zói nevében : 

A kanamoi tanác..kozásról 
a részvevők táviratot küldtek 
a csehsz'ovák és a magyar 
b,6<...ketanácshoz, ame1y'ben til
takoznak az imperialisták 
közelkeleti agressziója ellen. 

A felszabadulás után bekö
vetkezett rohamos fejlődés, 
majd később a tervbe vett die

lf/ VAN A HIVATALOS selesítés mindinkább megköve

LAPBAN ? 
telte egy korszerű fejtő-, táro
ló- és töltőberendezés létesíté-
sét. ahol a bizton-sági készlet 

si1u1!!.����� 1;,�0::�;;i
áb

í; ! táTOlása is lehetséges. 
dolgozók figyelmébe ajánljuk az Mivel a ferencvárosi pálya-
alábbi rendeleteket: udvar korszerűsítése és bőví-

:1%. számból: 112ö80 1958. I s. B. !;;se nem tette lehetővé az új 
AZ államvasúti dolgozólc Fegyelmi berendezésnek a .régi helyén Szabályzatának módositása. történő megépítését, erre '-'- cél-
• ��S::�:!ic I/4

.
1�_Az 'ri:'.lze�á'J� ra gondos előkészület után Rá

célkltílzésel. A kiváló dolgozó ki- kos állomás t.erületén jelöltek 
tüntetés adományozása. ki megfelelő helyet. 

114972 1958. I.'3. A. A betegség! A sokféle szempont figye-blztosítás ügyintézése ellenórzésé- lembe vételét megkívánó terv 
�:!é

"
r���

:ilyozása az Allamvasutak elfogadása után 1953 végén 
ll7742/19:;B. 1 4• A. Sportolók és kezdődött meg a kivitelezés. 

ját�kvezetőlt rés,ére e,igectélyezlle- Az építési rész tervszerűen 
tG rendldvüll szabadságok újabb haladt. azonban a műszaki, gé. 
szabályozása. pészeti és tűzrendészeti beren-

118200 '1058. I 5. A. Lopások ese- dezések - melyek gyártása a tén teendó re11dórségt felJelenté- különleges rendeltetésük mj. 
�Ü:e�

za·oályozó rendelet kiegé- att éveket vett igénybe - csak 
33. számból: l 1&a6l l9,8. I. FJ..,r. a folyó évi befejezést tették 

B. ,.Jegyvizsgálök utánflzetési Ju• lehetővé. 
Hlékának. !lletve a pályaudvari Az új, korszerű berendezésbelépöjegyel< eladási JutaléI,ának se! az olajféleségek hordókb1, szabályozása'� e. rendelet módosí-
tása. 

llU5J '1!156. I '!. e. A határállo
mások s.iemély::ctének oktatása és 
idö.szakos vizsgáztatása a csatlako
zó idegen vasút je!zéG! és forgal
mi utasítások eltéré.selböl. 

nuos '19ö8. I ·6. e. Végrehajtás! 
utasítás a MA V lakóépületek és 
lakások fenntartására. 

117798 119Z1!. I. Fkv. e. A feladói< 
tájékoztatása az állomási pén=
táral<nál kölllelli �biztos!wo·:
ról é.s a kifizetett kártéritésekról. 

:tf.. számböJ: 11927j 1931. I 4. e. 
Jelentkezés :forgalmi-kereskedel:n1 
tisztképzö levelező tan.folyamra. 

Em./etes gyorsvonat 

Az olaj minőségének meg
óvása céljából hordómosó, a 
téli időben pedig a könnyebb 
és gyorsabb kezelhetőség cél, 
já1·a forróolaj-öblítéses rend. 
szerü melegítő berendezés szol
gál, mely országos viszonylat
ban egyedülálló. 

A tűzvédelmet automatiku. 
san működő szénsavoltó és ké
zi működtetésű vízködoltó be
rendezések biztosítják. 

A vasúti kocsiknak a telep 
területén való moz<?atását vil• 
lamo,s meghajtású kötélvontató 
végzi, mellyel az önköltség
csökkentésben jelent-0s ered• 
mény ér-h-ető el. 

Az olajtelep e&észftésére 
11épgazda!'.águnk 8 millió forin
tot fordított . 

A MAV ezzel a beruházással 
csak az elru Jépést tet,e meg 
e téren, mert hasonló beren
dezésre néhány vidék! gócpon• 
ton is nagy szüksé� lenne. 

Az új berendezés nagyban 
eléí6egíti a MÁV üzembiztos é9 
terv.szerinti munkáját, mely a 
magyar tervező-mérnökök és a 
maeyar ioar jó munkáját di
cséri és ékes bizonvítéka szo
cializmust éoítő hazánk foko
zatos fejlődésének. 

Gáspár Sándor 
az Anyagellátási Igazgatóság 

vezetője. 

A Német Demokratikus Köz• 
tarsaság va.sút:vonaJain a közel
n1űltba11 feltűnést keltett az eme
letes gyorsvon�t.. am�lyet a gör
litzi Lowa-f!Yárban készltettclc. A 
szerelvény neve: nagytermes _ 
emeletes - csuklósvonat. A vonat 
210 méter hosszú, tehát rövidebb, 
n1int egy szabványos gyorsvonat, 
m�gis tsoo ülöhely van benne, m1g 
az előbbiben kb. 700. 

Kitéröcsere Dombtlv!\r llllomf.son, Jlosta Gyula. főpályamester veo:eté
sével. A rekkenő h6ség ellenére a vágányzár ideje a latt mtgtörtént a 
kitérö bekötése, YaJamennyJ dolgozó dfcséretesen kivette a részét a 

munkából. 
(llfezö Liszló rei,·.) 

Módosították a csa ládi pótlékra vo natkozó 
igények egyes rendelkezéseit 

Az állomás vezetőjét, Ara
nvosi elvtársat a mozdonysze
mélyz.et elnevezte „a ranyszívű
nek". Amikor a vonat bejár, 
gyors léptekkel odasiet, friss 
vízzel !kínálja a személyzetet. 
Aranyosi elvtárs éveinek szá
ma a hatvan felé közeledik. A 
vasuti szolgálatban is ,a ne
gyedtk tízest váltotta fel. Még-

Hóvári János A (dirl'ada.lml munkás-paraszt kOlön él. leány.anya stb.) eqy 
I 

zast a változástól számilott a na• 
k01·mány rendele.e a!,apján . a qyermek után Is részesUlhetnek pon belül írá,;ban be kell Jelen

műszaki előadó mcinkaügyi miniszter 1958. evl családi pótlékban. Kaphatnak te- leni. lrásba:n kell tehát az Igényt 
augusztus hó l -től módosltotta hát az olyan dolgozó nök Is el-

1 
előterjeszteni. de ugyanakl:or 

ElZ érvényben lévö c.saládl pót- tartá.sukb<ln lévő egy g.ycJ•mekük írásban kell mind azt a körül• 
lékra vonatkozó mh1iszter-tanácsl után családi pótlékot. aki!< a niényt ts a szolgálati rönökaég rendelet egyes rendelke:cése1t. A gyermek apjától lkleWeges tartá,.. turlomására h02ml. me!y a csa-

szombathelyen megva' lasztotta'k  a ku'' ldo"tteket módosltá9 azé,-t va.Jt szükségessé. dÍjban vagy a nyugdíilntézettöl Jádi pótlék rolyóslt!Í.Sának beSLÜO• hogy a végrehajtás egyszerübb árvaellátásban is részesülnek. tetését eredményez!. és könnyebb legyen. másré6:z.t, Számtalanszor hangwtt el szak- A családi póllék Igényre '""' 

1 
hogy az egyes esetek magyará- -1 k . 1 natkozó újabb szabtiíyozás tele-

az Orsza'gos b,·za m,· tana'cskoza' sra zata. illetve végrehajtása az élei• fi�arve:::[!k!�r!i��e�
e .. :n 

a 
e�1v1�: lősségteljes munkát hárlt e szak-

hez közelebb kerüljön. ság. hogy a munkaképtelen gyer- szervezeti funkclonárlusokra. J::p-

Julius 17-én, az Ady Endre 
művelődési otthonban tartotta 
a szombathelyi területi bizott
ság a bizalmiak tanácskozását, 
ameJ:,en Sza.badfi József elv
társ, a területi bizottság elnö
ke tartott beszámolót. Beveze
tőben ismertette az 1957. évi 
országos bizalmi tanácskozás 
óta elért eredményeket, majd 
a szakszervezetek XIX. kong
resszusa határozatainak végre
hajtásáról be.szélt. 

Elmondotta, hogy egyes he
lyeken a gazdasági vezetők 
még ma sem hallgatják meg 
a bizalmiak véleményét a ter
melési problémák megoldásá
ban. a munkaversenyek szer
vezésében, az áthelyezéseknél 

és egyéb kérdésekben. Nem
egy32er a szakszervezeti bi
zottság megkérdezése, illetve 
beleegyezése nélkül áthelyezik 
vagy elbocsátják őket. A bi
zalmiak munkájára pedig -
mint azt az elmúlt évek ta
pasztalatai igazolják - nagy 

szükség van, mert ők ismerik 
legjobban dolgozótársaik prob
lémáit, ügyes-bajos dolgait. 

Ezután a példamutató bizal
miakról beszélt. Az elsők kö
zött, Németh Fe1"enc és Harcos 
Jenfj nevét említette. Németh 
elvtárs, aki a szombathelyi 
járműjavítóban dolgozik, nem
csak a munkában jár élen, ha
nem .szakszervezeti csoportj.í• 
nak ügyeit is szívén viseli. 
Példamutató munkát végez a 
szombathelyi állomáson Ha�
cos Jenő is, aki immár négy 
éve látja el a szakszervezeti 
bizalmi teendőit. Az ellenfor
radalom idején tanúsított 
helytállásáért és jó munkájá
ért már két alkalommal része
sült soronkívüli előléptetés
ben. 

Szabadfi elvtárs rámutatott 
azokra a hibákra is, amelyek 
még itt-ott gátolják a szak
szervezeti munkát. 

- A vasút jellegzetességé
nél fogva nagy a függőség a 

C&aládl pótlék azt a munka- mek után kaphassoo a dolgozó pen ezért a szakszervezeti blzott
szolgálati vezető és részlegve- viszonyban álló dolqozót Illeti család! pótlékot még abban az akságlok. 
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meq, aki a qyermek, Il letve a esetben is. ha csak ennek az egy t va Scrje gye emme . 1ogy zetó, valamint a beosztott do!- qyermekek eltartásáról qon<los• gyPrmeknek az eltartásáról kell a kiadott rendelkezést a szak"o 
gozók között - mondotta. kodlk. Külllnélö szülök esetében gondoskodnia. Kormányzatunk az naJ a dolgo-;.ókkal megrelelöen 
l!:ppen ezért fordul elő, hogy a tehát a tartásdíj flzetí;se mellett ezlrányú kérelemnek eleget tett tudatosf lotta-e. Azokat, akiknek a 

is azt a uUlöt Illeti meq a csa- és űgy rendelkezett. hogy a to- módosítás folytán családi pótlék• bizalmiak észrevételeit egyes ládl pótlék, akinek a háztartási!- vúbblakban a testi és szellemi ra nyllt Igényük. rettétlenill táJ6-helyeken rosszindulatú tor- ban a qyermekek élnek. Ha a fogyatkozás miatt tel Jesen munka- koztas.sák lgénybeJelentésOk meg• 
z.salkodásnak tartják és J"ogta- dolqozó qyermeke, vaqy qyerme- képtelen és gondozásra szoruló tételének módjáról. Szaks:oerve

kel mosloh-aszUló háztartásába qyermek után a dolgozó a qyer- Z<!'ti funkclonurlusolc. ak11vlsták lanul megtorolják. A szakszer- kertllnek, akkor a cs.alád! pótlék mek korára tekintet nélkül ab. nem nézhetik el. hogy doLgorovezeti bizottságok legtöbbje felvételére a mostohaal"" Joqo- ban az esetben is Joqosult családi társaik azért ne k,apják meg az 
a�onba:11 ma má_r megvédi a :�,
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�g�hir�� b!zalmiakat a Jogtalanul ért j nál n,agyobb öss2>egü tartásd!J van. tétele nem történt meg. vagy serelmekkel szemben. rtzetéso esetében. hogy a családi Allalában �rvényhen marodt a 

csak hiányosan történt. 
A beszámoló után több mint f't�1�1�.? J0f0�����tó ;��/��; 6/1953. M. T. számú rendelet a Kovács Sándor 

hús-z hozzászólás hangzott el. pótlék összegszerü klszámltásá- �';,1!310:l:-,
ó
;��

l< 
�����! t��:�:ri - • -

A küldöttek elmondták észre- ��ktt, "J�j�':-"����
e
�;;f 1�Y•[i: san különös gondot kell rordltanl 

vételeiket, beszéltek a munká- gyelcmbe kell venni. Ez a gya- f{�
3do��ó:z

cst'/f:I!';:8lk�".!'0J�: Párizs-Moszkva-Peking korlatban azt Jelenti. hogy a csa- natkozó igényüket a szolgálati ban szerzett tapasztalatokról. lád! pótlékot valamennyi vérsze- fönökséqné-1 í�ásban tartozn.ak 
A válaszadás után megvá- rlnti gyermek után meg kell álla- elóterjesztenl. Az lráSbel1 lgénypitan l. awnban a megállap!tott bejelentés számtalan, vitát előz lasztották a két küldöttet az családi pótléknak csak a vérsze- meg és nem egyszer ad lehetósérintl apa házta,•tásában maNldt gct arra. hogy dol!l')zó!nk .Jogos gyermekekre esó hányada ere- lgény„lt utólag ellsmerhessük. Jéig számolható el és fizethető Az lrásbell igénybejelentés elmuld.. lasztása sokf!,zor jóv�tehetett�n 

országos tanácskozásra. Esze
rin t, a .szombathelyi területi 
bizottsághoz tartozó dolgo
zókat Katona József, a cell
dömölki szertár-, és Németh 
Ferenc, a szombathelyi jármű
javító bizalmija képviseli 
majd. 

A módosltó rendelettel k,apcso. 1 anyagi veszlaséget jelent a dool. latosan megváltozott a2> egy gyer- 1 
gozónak. mekes dolgozó nő családi pótlék- Altalá110s szernpoot tehát. mint ra vonatkozó lgM1yjo,1?<1 Is. Neve- ahogy ezt a vonatkozó rendelkez.etesen mindazok a dolqozó nők, 

1 
z�ek fs e1öirják. hogv a családi akik nem élnek t,ázassáqban (pl. pótlél<ra való Jogosultsáq tekln• o�,cgy. lörvén,-esen eivált, vagy telében történt vala1nenny1 válto-

expressz 

Előreláthatólag 196l·ben 
megindul a Párizs-Berltn-

Vat.s-6-Moszki;a-LancSflfv
Peking expres-szjárat. Ez lesz 
a Jegho,;szabb t1·anszkontinen• 
tális vasútvonal, amely össze_. 
köti az Atlanti-óceán é3 a 
Csendes-óceán partjait. 



19511. AUGUSZTUS !. l\fAr.VAR VASUTAS • 

rÜ N N E P  E L Ő T T I K É S Z Ü L Ő D É S  A VA S Ú T  3 É V E S  T E R V E 
Nincs az országnak egyetlen szolgálati he- legrövidebben a. készülődés l6.za. Az igazga-

i11e, ahol a napi teendők, a politika, ese- tósági központok, a nag11obb 6Zolgálati he- ÍRT A :  RÖDÖNYI KÁROLY VEZÉRIGAZGATÓI-IEL YETTES 
men11ek mellett több szó esne vala.miről, l11ek mellett a legkisebbek is méltóan akar-
mint a VIII. vasuta.snapról. Onnepi műsza.- ják ünnepelni augusztus 10-ét. A hellli le-
kot hirdetnek a feliratok, hogyan tegyük fe- hetóségek figyelembevételével szerényebb, 
le;:hetetlenné az idei vasutasünnepet, ho- va.gu nívósabb kulturális- és sportmusorral, 
gyan használjuk fel a még szorosa.bb barát- rövidebb vagy éppen estébe nyúló progra.m-
slig e!mély:tésére a. kívülálló dolgozókkal - 'IM!. 
e:ek azok, amelyekről már hetei:; óta folyik Ki tudna. vala.mennyiről hírt a.dni? Alljon 
a szóbeszéd, a tervezgetés. itt mégis néhány, minden sorrendiség néZkiLI 

iv.unkáva!, vidámsággal, ;ókedvvel egyaránt arról, hol és hogyan váTják dolgozóink a 
-ünnepelni a.karunk! Ebben foglalható össze vasutasok napjának közeledtét. Nyíregyházán jorba, ahol a pályaudvar dol- lékkiállitás, újra megindul a 

m� és dieselmozdonyokat szerzünk be. A budal)e6t-hatvan-miskolci vonalon megkezdett vonalvillamosítást tovább foly. tatjuk. 1960 végén már Füzes• abony állomásig köuekedbetnek a villamos mozdo-nyok. 
k,ettós ünnepet ülnek a. vas- gozóiból alakult zenekar is járműjavító üzemi lapja. utasnapon. Ekkor emlékeznek közreműködik. Az ünnepségekre meghív-meg arról a ritka jubileum- A fegyverneklelt ták Landler Jenö harcostár-

A V ASUTI KUZLEKEDts FELADATAI a felszabadulás óta nagymértékben megnövekedtek. 1957-ben az elszállított áruk mennyisége közel háromszorosa, az utasok száma pedig három és félszerese volt az 1938. évinek. 1945 óta az ország szocialista fejlödésének megfelelően megváltozott a száll!tott áruk összetétele és a szállítások iránya. Az újonnan létesült bányák, Dieselvcntatásunkat i6 ki-ipartelepek és mezőgazdasági terjesztjük 40 dieselmozdony nagyüzemek kiszolgáiása, va- és 40 motorkocsi beszerzésével. !amint az egyre fejlődő ipar A VONALVILLAL\IOSITAS nyersanyagokkal való zavar- 28 DIESELFSITts eredmétalan ellátásának biztosítása nyeként 1960 végén a villaúj és nagyobb feladatok elé mosvontatással továbbított állította a vasúti közlekedést. elegytonnakilométer teljesítAz utasszállítás ugrásszerű ményünk több mint 10 százanövekedése szintén az ország lékkal, a dieselvontatással t-:>iparcsltásával, az életszínvonal vábbítottaké pedig mintegy cmelkedé;ével és a termeló 32 százalékkal növekszik az erők megoszlásában bekövet- 1957. évi teljesítményekhez kezett változásokkal való ösz- képest. 

ról, hogy 100 évvel ezelött különösen az árukárok csök- sait, valamint a szovjet kötutott be az első szerelvény kentésére tett felajánlásaik vetség dolgozóit is. a.: állomásra. Az egész na- teljesítésével mutatnak pél- Bátaszéken pos ünnepséget a Hazafias dát az ünnepi készülődés so- a Makai-, a Marinkovics- és Népfronttal együtt rendezik. rán. Vasárnap megkoszorúz- a Zádori-brigád szinte egyA szovjet hősök emlékművé- zák a község hősi emlékmű- forma eséllyel pályázik az elnek megkoszorúzása, zenés vét, délután baráti futball- só helyre a vasutasnap tiszébresztő, korabeli mozdony mérküzést vívnak a Gazdasá- teletére indított versenyben. vontatta szerelvényen, korhű gi Vasutak csapatával. Este Versengésük nagyban hozzájelmezben való utazás vé- t"alamen::iyi szolgálati ág dol- járul ahhoz, hogy az állomás � a városon, kulturális- és gozója közös vacsorán zárja várománl·osa az élüzem-ki-5portmüsor egyaránt szerepel a napot. tüntetésnek. a programban. 8 Ka�natelepen Hogy munkával is készültek ugedcn az ünnepre a nyíregyháziak, az ünnep reggelén a vasutas mi sem bizonyítja jobban, zenekar gépkocsin járja be hogy az igazgatóság területén a várost és zenés ébresztőelsők Lettek a hasonló kate- vel köszönti a vasuta ok napgóriáiú állomások versenyé- ját. A szovjet emlékmű megben. 
1 

koszorúzása után tartják az A S7.0luokl Jánnúja.vít-Oba.n ünnepi nagygyűlést, majd rol
i.s kiváló eredmények fémjel- l�rver�eny. térzene, st�·-· sz�:azik az ünnepi készülődést. ko_ztatJa a_z e,zybeg_> ulte,,e_t. Dóra Sá11dorné kenőpárna- �lben ikerul __ sor �z 1ga�at<; varró brigádja havi 20 OOO, a Sl;l!(on a . k1t;1nt:�e�e_k atadáfémöntők havi 27 OOO forint sara. 14 orátol eJfebg a va�megtakarítással készülnek az ut�s S)>Ortteleoen . tfálnak sz-0 ünnepre. A bognárok a hasz- rao.ozast a szeged1e:<. nált anyagok beépítésével 72 A Landler Jánnüja.vílóban köbméter fát takarítottak a vasutasnapon leplezik le meg. Csökkent a hőntutások névadójukat, Landler Jenő száma, különös gondot fordí- szobrát. Az ünnepségen az tanak a tisztaságra. MSZMP Központi Bizottsága-Tapolcan nak képviselóje is jelen lesz. 

is bővül az ünnepség műsora az 50 éves jubileum ünneplésével. A vasutasnapot együtt töltik az.okkal, akik korábban az állomáson dolgoztak, de már kiöregedtek a munkából. Ott lesz Sahin 
Tóth Sándor bácsi is, aki az 1908-ban megnyflt állomásnak elsö vezetője volt. A vasutasokon kívül a Hazafias Népfront, de szinte az egész község részt kér az ünnepség szervezéséből. A Józsefvárosi állomú dolgozói a vasutasnapi műs::ak sikere érdekében komplexbrigád-értekezletre hfvták óssze a szállittató feleket. Az Ccgyü ttműködéssel szeretnék elérni, ho;:y megszerezz& a ,.minta állomás'' címet_ Hatvanban 

szefüggésben. 3 éves tervünk a népgazdaság további egyenletes fejlődését irányozza elö, ennek megfelelően a tervidá6zak alatt tovább növekednek a vasút áru. és személyszállítási feladatai. 1960-ban az elszállítandó árumennyiség tiibb mint 12 száza:ékkal, az utasszám pedig mintegy t százalékkal lesz naaobb az 195'7. évinél. Az árutonna-ki!ométerteljesítmény növekedl-se kisebb mérvű, mintegy 1 1  százalékos a szállitások lebonyolításának ésszerű és gazi;jaságosabb szervezése folytán. Az utaskilcméter növekedése - az életszínvonal tenrezett növekedé6ének megfelelően a csomópont valamennyi szol- l\Ieghívták az ünnepségre az i:aLati hel ·e összehangolt mű- üzem által patronált nagykasorral ünnepli vasutuk meg- nizsai gimnázium diákjait is. nyitásának 50. éves jubileu- Augusztus 1-20 között, almát. Kéthetes ünnepi műszak- kotmány-napi műszakot tarka! készQ,lnek augusztus 10-re, tanak. A vasutasnapon meg• de azt is vállalták, hogy ezt koszorúzzák a szovjet hősi a lendületet az egész őszi emlékművet. 53 dolgozó kap forgalom ideje alatt megtart- ,,Kiváló dolgozó'' kitüntetést, ják_ többen soronkivüli elölépte-DéU•Jtályaudvaron tésben . részesülnek. 10-én reg-augu ú Rn lesi a jutal- gel il notanács tagjai az átmak es előléptetések kiosztá- haladó vonatok személyzetét �a, 10-én aki csak teheti, ki- virágcsokorral köszönti. Ezen -yonul szórakozni a városma- a napon nyílik a Landler-em-

öles plakátok hívják az ér- mintegy 6 százalékos, ami az deklódőket a vasutasnapi ün- átlagos utazási távolság emelnepségekre. Zenés ébresztő, kedésénck a következménye. ünnepi nagy.gyúlé� .a nép.kert: Az állandóan növekvő szálben, a SZO_'-'J�t hos1 emlekmu Jítási igényeket csak úgy elé�eg,��szoruzasa szerep�! _, a j gíthetjük ki megfelelően, ha dele,o,tl 1>rog�mban. DéI1;1w� dolg�óink maradéktalanul és a� _ MHS_ helyi sze::·ezeten'?,, _jól mego!dják azokat a saját,15 eJfoernyo� . bem�tatoJ�. spor!- feladatokat, amelyek a vasút-és kulturahs musor. tanc, szo• fejlesztés ·  munk-'k za · rakoztatJ·a az ünnepségen . . 1. , a ga �sai;o,i; . • vegrehaJtB.ba es a megnovek.--res.zvevoket. dett forgalom zavartalan lebo
--------- * --------

nyolítása érdekében szükségesek. A közeljövőben végrehajtandó fejlesztési munkákat a 3 éver; beruházási és felújítási tervünk tartalmazza. Híradás Békéscsabáról a vasutasnap előtt 
otthonuk mindennap ilyen, mert szeretik a rendet, a tisztaságot. cet. A tehervonatoknál mutatkozó lemaradást a vasutasnapi műszakban szeretnénk pótolni. 

A fúlóház sem hagyta 
magát 

E tervekben az avult, nagy szénfogyasztású gözmozdonyainkat fokozatosan selej lezzük, helyettük ko=erű villa-

Személykocsi-állományunkat megfelelő ütemű beszerzésekkel szaporítjuk, hogy az átalakított teherkccslk haszná!a. tára még a csúc.Iorgalom idején se legyen szükség. A 3 éves terv idószakában 340 db személykocsli szerzünk be, amelyböl Z80 db Bab f teng-elyes kocsi. ll. személyszállításra berendezett teherkocsikon kívül fokozatosan kivonjuk a forgalomból a favázas kocsikat is. Az egyre növekvő teherforgalom ellátása érdekében teherkocsi-állományunkat növelni kell. 3 éves tervünk idószakában azonban teherkocsiállományunk - tekintettel a halaszthatatlan selejtezésekre - csupán 4-5 százalékkal növekszik_ Számos vonalon tervezünk felépitménycserét 48,3 kg-os sínekkel, amit az avult pályarészek rekonstrukciója mellett a meglévő és ezután nagyobbmértékben beszerzésre kerülő nagyraksúlyu teher�k jobb kihasználása is megkövetel. Nagyrészt a &íncSerékkel kapcsolatban, de egyes ,zúk keresztmetszetek kiküszöbölése érdekében is számos állomásbővítés s�repeJ 3 évea tervünkben. Jelentős ö.5szegeket 1ranyoztunk elő a már megkezdett nagy felvételi épületi?k építési munkáinak befejezésére. A háborús rongálások miatt szük.séges, még meglévő bídprovi-

zóriumok egyharmad részét szüntetjük meg a 3 éves tei-v időszakában. Hároméves tervünkben jelentős összegeket fordítunk iii. magasépítmények és egyéb vasúti berendezések rekonstrukciójára is. Szám0& igen rossz állapotba� levö ·ütőházat, áruraktárt és egyéb létesítményt újítunk fel, illetve építünk át teljesen. Szociális, kulturális beruházásokra mintegy fii, nolgálati l&kások építésére '7, rakodások gépesíthlére pedig több mint 30 millió forintot fordítunk a 3 éves terv Időszakában. Beruházási és felújítási tervünk maradéktalan és gazdaságos véerehajtása érdekében le kell küuleni azokat a nehézségeket, s meg kell szüntetni azokat a hiányosságok;.t, amelyek eddig károsan éreztették hatásukat a munkálc előkészítésénél és kivitelezésénél. AZ lPITÉSl BERUIIAZASOK &s FELUJITÁSOK végrehajtásánál súlyt kell helyez.ni arra, hogy a munkák meg. kezdése előtt a teljes és helyes műszaki tervdokumentáció rendelkezésre álljon. A tervezö intézetek és tervező szervek. a tervek készítésénél a helyi viszonyokat és lehetőségeket a legmesszebbmenően vegyék fi• gyelembe, ami nélkülözhetetlen a munka helyes megszerve:rese és lebonyolítása szempontjából. Kerülni kell a te1·vmódo,;ításokat, mert azok rögtönzésekre, kiviteli tervszerütlenségekre és egyéb lazaságokra adnak alkalmat. A műszaki ellenőrök feladata, hogy a beruházás min• den műszaki részletét alaposan tanulmányozzák és ezen felüI a helyi viszonyokat i8 alaposan megismerjék. Csak így tudják az építésvezetők. illetve kivitelezők javaslatait meg!eleló kritikával fogadni és határozott álláspontot elfoglalni. A kivitelezőkre és ellenőrökre egyaránt áll az adminisz• trációs fegyelem. Minden lényegesebb adatot tartalmazó dokumentumot kimutathatóan kell kezelni, a későbbi értékelések és a tapasztalatgyűjtés szempontjából. Mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek fokozott gondot kell fordítaniuk az anyagtakarékosságra. 
(Folut4tju1.:.J 

Ezen a forró, juhusvégi napon is menetrendszerint robogott be, az Arlberg-Orient
Expressz: Békéscsabára_ Ami Jegelöször az utas szemébe ötlik: az állomás tisztasága. A peron, folyosók, várótermek úgy ragyognak a tisztaságtól, mintha valami magasrangú személyiséget vártak volna a Viharsarok .,fővárosába". Nos, mint kiderillt, a csabaiak nem vártak ilyent. Az ö második 

Nemcsak az állomáson, hanem a fűtóházban és környékén is példás rend uralkodik. A mozdonyszín és az irodaépületek közötti parkot átszelő vörös salakos utak mentén tarka virágok. S a virágágyak mögött fiatal fac,emeték, szökőkút, miniatűr várak, bástyák. 
A fűtőház főnöke, Soós Já

nos eh·társ is bfu;zkén újságolta, hogy az első félévben fűtőházuknak is sikerült teljesíteni az élilzemszintet mind 
A VASUTASOK EZREI KÖVETELIK 

Példás lisztasiig - nagyszerű termelési eredmények 

Ha valaki azt hiszi, hogy a békéscsabai vasutasok házatáján a rend és tisztaság csak kirakatpolitika, nag}•on téved. A csomópont dolgozói a munkában is megállják helyüket. Az első félévben például teljesítették az élilzemszint követelményeit_ 
Hoíll/an érték el ezt a szép 

eredményt? Erről beszéljenek " legilletékesebbek. az állomás és a fűtöház vezetői. - /Ii. múlt év második felében elhatároztuk: 1 958-ban úgy dolgozunk. hogy a vasutasnapig elérjük az élüzem-

szintet - mondta Mol1UÍT Gá
bor elvtá..rs ál!omásfönök. -Elhatározásunkat tett követte. Legfontosabb feladatként a személyvonatok menetrendszerinti közlekedtetéset jelöltük meg. A hibák kijavítása nem ment máról holnapra. l\'Iájusban például még 100 vonat közül 13 késéssel közlekedett. A szakszervezeti é a termelési bizottság i;egítségével azonban ezt a számot júniusban már sikerült négyre csökkenteni. Ez a négy személyvonat is a nemzetközi gyorsvonatok miatt késik néhány per-

KOMJJfENTÁR NÉLKÜIJ 

__ Kalocs� állomás f6nöke a/ tudományi Egyetem igazgatóko,·etkezo levelet kapta egy helyettesétől: könyv kíséretében az Agrár-
Június 27-én 16 óra 30 perckoT Kalocsáról induló vonat

hoz jegyváltás alkalmával 100 forinttal többet fizettem a 

pénztárnál. Gyors távozásom folután a. pénztarosnó (Galambazögf Emma. A sierk.) a. szolgálattevőt küldte utánam a vo
,iatt,,a,, ia.kit visszahivott a pénztárhoz, ahol a pénzt visszakaptcltlL Az eUlbb említett tén11 olyan nal7llfokú becsületességre 
1'4ll, amely példaképül kívánkozilc társadalmunk minden tag
jának. Kérem az állomásfönök elvtársat. hOíll/ ad;a. át cselcél11 ajándékomat az elt•társnönek. Önnek pedig minél több 
fl11m beosztottat kívánok. Nagy József eguetemi doceM 

A KÖZEL-KELETI VÁLSÁG BÉKÉS MEGOLDÁSÁT a szállítási, mind a javítási ér A világ békes.?.eretö dolgow-takarékossági célkitűzéseket inak körében mind nagyobb illetően. méreteket ölt a tiltakozás az Az első félévben 35&3 tonna amerikai és angol csap,;itok li
szenet takarítottak meg 756 770 banoni. illetve jordániai fegy
forint értékben. veres beavatkozása miatt. A - Nem tagadjuk, büszkék béke védelmében, a népek filg_ vagyunk eredményeinkre. Leg. getlensége érdekében a magyar jobban azonban annak örü- vasutasok j6 felemelik tiltakolilnk, hogy gépeink mind egy zó svi.vukat. A különböző szálig gondozottak, üzemképe- szolgálati helyeken megtartott sek. Ma már ott tartunk, hogy röpgyűléfieken résztvevő pártbármelyik vonathoz, bármi- tagok és pártonkívüliek egykor felhasználhatjuk őket. Vé- aránt elítélik az amerikai és leményem szerint a nagyfokú angol imperiali,;ták agressziószénmegtakaritást is jórészt ját. gépeink jó állapotának kö- Ferencváros á!-Jomás vanatszönhetJük. no meg annak, kísérő laktanyájában, a Keleti hogy az utóbbi időben a forga- és Nyugati pályaudvaT rendelommal történt megbeszélés zön, Gubacson és a személyalapján Jóval terheltebb vona- pályaudvaron a békebizottság tokat visznek, mint korábban. tagjai, a fűtőházban pedig a A személyzet és a re�zorto- műhelybizottsági elnökök tarsok is nagy gondot fordítanak tottak rövid beszámolót a köarra, hogy a kilépő mozdo- ze!-keleti helyzetről nyoknak a külseje is tiszta le- Többek között Szegeden, gyen. A:z. idősebbek példáját HódmezővásáThel11en, Szolnokövetve egyre jobb eredmé- 'kon, Püspökladányban. Ti.. nyeket érnek el a műhelvben s2X?suderkén11ben, Szombatheés a gépeken dolgozó KISZ- lyen, Celldömölkön, zalaeger• fiatalok. A műhely és a moz- szegen, Pécsett. Domliová,·ott don11 KISZ-brigád például voltak röpgyúlések. A dolgotöbb mint 100 ezer forintos zók, miután végighallgatták az 
megtakarítást ért el az első előadók külpolitikai tájékoztafé!évben. tóját, tiltakozó táviratokat, le-Az első félé,·ben derekas veleket küldtek az ENSZ-hez, munkát végeztek a békéscsa- melyekben követelik a libanobalak. Természetesen a Jó ni és jordániai agre&szió megmunka jutalma ezúttal sem szüntetését. az amerikai és anmarad el. A vasutasnaoon gol csapatok azonnali klvonuszámos, a munkában éleniáró, lását. a szol,rálat ellátásában példa- .,Mi, n1111adíjas '1'4S1Lúuok mutató doli;to� részesül majd l �r �é� háború b�alma_!t é!kitüntetésben, Jutalomban. tük i,eg,.g. tppen eurt mel11aé-

gesen eZítél;iik az timerikaia.k 
háború.s terveit és követel;ilk, llOg'j/ az a,ngolokkal együtt von
já.k ki csapata.ilkat Liba r.,Jn és 
Jordánia területé ró! . . .  - írják levelükben a s.tcmbalhelyi nyugdíjas vasutasok. A Szolnoki Járműjavító dolgozói az Országos Béketanác&hoz a következő táviratot juttatták el : ,,Mi, a. Szolnoki Jár
mú.javító Ozemi Vállalat dol
gozói tilta.kozáffln kat fejezzük ki Libcnon és JOTdá-ni.a ellen 
elikövetett impe,-ia.lista a.(ITeszszló miatt. Követeljük az ag-

Tesszió azonnali beuü-ntetését. 
Támogatjuk a. gyarma,ti népek 
harcát, melyet függet!emégii.• 
kért folytatnak . • .  " ,� • •  követeljük, hog1J HnJJ• csov elvtárs ;ava.slata szerint, azonnal üljenek össze táJ"Wll
lásTa a nam,hatalmak. Méluen 
ritérezzülc a libanoni és a. jordá'll,jai nép hel11zetét. Szoiida.• 
ritást váUa.lunk az Eíll/esült 
Arab Köztársasággal." - fgy tejeződik be a püspökladányi áUomés dolgozóinak tiltakoz6 távirata, melyet az Országos Béketanácshoz Juttattak el. 

11tov,c1 .János, Plotlr l"ereae, lhalal L&jol a DfU ll«lbAs do�61 ,·aaotasn&pl telaJánJúul<oo, a 111-Ht a. ...,..007 fljari&Mb dottromal< 
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MA<;YAR VA!öiUT A� 

AZ I FJÚSÁGI ÉLET H ÍRE I  
- Ifjúsági délutánt rende

Eett a győri nsutas KISZ-szer
vezet a népmúvelődési otthon
ban. A rendezők változatos 
programmal várták a vendé
ieket. A KISZ Központi Bi
zottságának küldötte az ifjúsá
gi nevelés kérdéseiről tartott 
előadást, amit vita követett. 
Utána a KISZ-szervezet kul
túrcsoportja bemutatta az 
1,Egy bolond vasárnap" címú 
háromfelvonásos vígjátékot. 
Az ifjúsági délután tánccal 
fejeződött be. 1 

- Rákos fűtőház fiataljai 
június hónapban 41 362 forin-

vezete. A brigádok idónként je iuruus 1 és augusztus 15 
e!lenórzik az áram, a súrített között minden héten hat fia
levegő és az olaj felhasználá- talt küld jutalomildülé,re a 
sát. tokaji ifjúsági üdülőtáborba. 

100 OOO forint értékű megta- - A Harmadik Békekölcsön 
karítást vállalt a eelldömölki 100 OOO forintos fíínyereményét 
fűtőház szakszervezeti bízott- Pányi János mozdonyvezetó
sága és KISZ-szervezete. Az gyakornok, a kazincbarcikai 
első félévben 123 OOO forintos fűtőház dolgozója nyerte. 
megtakarítást értek el. - A nagykanizsai fütííház 

- A takarékossági mozga-
, 

fiataljai takarékossági mozgal
lomban élenjáró fiatalok közíil mának negyedévi eredménye: 
a budapesti igazgatóság vezető- 400 OOO forintos megtakarítás. 

Egy példamutató forgalmista 
tot takarítottak meg. 1 

- A dolgozó ifjúság Prágá- Dobó Antalné, a szegedi sze-
, 

A forgalm: ifjúsági brigád 
han megrendezett I. világkon- mélypályaudvar t->rgalm:stáj.a - élén a KISZ-tag Dobónéval 
fereneiáján a vasutas fiatalok mindössze hat éve teljesít szo1- - június első napjaiban a sze
képYiseletében Rétfalvl Tibor gálatot a vasútnál. A 23 éves mélyvonatok menetrend szerin
f'lvtárs a szakszervezet mun- fiatalasszonyt, - aki egyben 

I 
ti indítására vállalást tett. Az 

katárs� vett részt. cooládanya is - elsősorban eredmény máris mutatkozik. A 
- A ferencvárosi fűtőház arról ismerik, hogy rn:ndig brigád közben megkezdte fel

Ifjúsági brigádjai vállalták. kifoglá..stalanul látja el pontos, készülését a vasutasnapra, az 
hogy a felajánlott évi 300 OOO körültekintő, figyelmes munkát I lkotmány ünnepére és az őszi 
forint megtakarítást a vasutas- igénylő szolgt·, !át. Ha valahol forgalomra. amelyről minden 
nap tiszteletére teljesítik. a legcsekélyebb mulasztás je- túlzás nélkül elmondhatjuk, 

A dombóvári fűtőház lével találkozik, azonnal hatá- hogy e�yik legnehezebb idősza-
kISZ-szervnetén belül ifjúsá- rozottan intézJcedik. ka az évnek. 
iri segítő bri�ád alakult. A fia- ' 1957-ben a versenyben egy A pályaud\·&-on az a rneg-
talok vállalták. hogy munkrodö hónap kivételével mindig az ő győzódé, hogy Dobóné a jövő
után a helyi termelőszövetke- brigádja \·égzett az első helyen. ben is példamutatóan az uta-:zetnek segítenek a betakarítási Természetesen a jó munka ju- ., . ,_ , ,.., 1 1 .' 1 T munkában. talma nem maradt el. Április- si.aso.,.n�x _me,.,e e oen a Ja 

Osztályonként bri<,.ádo1<at · • "l - az élüzem-avatáskor - i el szolgalatat. 
ala kitott a �,.omba•helvi Jár- Kiváló Do].gozó-oklevéllel tiln- Tótka Károly 
11\Üjavító ,•állafat KISZ-szer- tették ki. Szeged 

A SZERKESZTŐSÉG 
ÜZENI 

Klein Jenő Dunapentele. Cikkét 
lapunk: következő .számaban kö-
zöljük. Molnár Mihály Tisztképzo - Nagyszabésű szakSzervezeti 
1.'anfolyam. Panaszát a szakszer- napo, tartottak a közelmúltban 
vezet illetékes o.sztálya megvizs- Szombathelyen, A szaktit:ervezete.k 
gálj_a. Az. �redményré>l ért��terti vas megyei Tanácsa mint.egy két
fogJu.k. Pal Ferenc _ep-Dél.1-pu. száz aktivát jutalmazott meg. Az 
Kinek van lgaza '! - CLmü irasára ünnepi beszédet szabó Antal elv
levélben válaszolunk . . Bognár Ká• társ. a SZOT elnökségének tagroly, Tapolca. Eszreveteleit intéz- ja a vasutas szakszervezet főtitká
kedés végeti; az i�letélc�sek t_udo-

1 
ra' tartotta. 

mására hoztuk. Időbeszamitás1 ké- _ Komló állomás három brigád
reln;iével �-apcsolatos véleményt a Ja közül az első félévben a Kosvasuti főosztály 4. szakosztálya suth-brigád lett az első. Mi:l�od.lk 
megkül�te. Bakó János. l\Jts_kolc a KISZ-. harmadik a TáncsicsIgazgatoság. Irásat_ ��p_unk követ- brigád. A három brigád fél év 
kezéi számában közoljük. Orbán alatt összesen 12 OOO forint pénz
József. Hajmás�ér • . __ Eszrevételével jutalmat kapott. kapcsolatban közölJuk, hogy első- _ A Keleti-pályaudvar érkezési sorban nem a kocstálláspénz fel- csarnokát dfszitó freskók - Lotz emel�sc a. c�l_, hanem a kocsik m1- Károly és Than l\iiór alkotásai -előbbi kl1.1i'1t.cse. Az adminlsztra- restaurálása a közelmúltban be
tfv . eszk�Z?,kz:él többet ér a jO fejeződött. A vasutasnapon az állegyilttmukodes a szállHófelekkel, ványoktól megszabadulva, már melynek megteremtése, ahol . még teljes s.tépségilkben láthatók leszez n1ncs meg, fontos tenmvalo. nek a nagy müvészek kiváló alJász�i .. �agy József!. �ster�nye. kotásai. 
r:�vo�o!Jilk a levelezok

_ 
taboraban. _ l\lég az idén elkészül a Keleti 

�erdesere l_
evélben valaszoltu�k- Föcsatorna haimadik vasúti hídNagy E�e1ner. Fe?YVt:rnek. A kert ja, a Budapest-Debrecen közötti lap�éld�n�okat killdJ ük. vasuta�- vonalon. napi keszill�déseikrol !�punk !11: _ Legpontosabban a szegedi h�lyé� besza;.11olun_k. _\ alaszleve� • igazgatóság területén közlekednek klll?t�n.k. 1'-Iaté l\hklos! �v. lg -z a vonatok a júniusi értékelés sze�atosa

_
g. Le�·elet�.en �özolt é�zre- rint. A munkásvonatok késését 1,1, vétele1t az ill�t� .... esek tudomas�ra a személyvonatokét 3,4 százalékra adtuk. Szentgali István. Gyon� csökkentették ,:yösi Kltérögyár. Kérjük. ho��- - A Szolnoki Járműjavítóban el

f��:iff
n

!s/t1� s�!tepfőil.
evP

�:r�� ké_szi�tték a c�mentszállitó k�-

nyai .Józsefné. Villány. K..!relmük cs1 ket mlntapt!ldá
an

yát. A kocs_1= 
indokolt Július 1-töl a 1etszámot kat -�L- épilletel�.oyárban . kipro 
e,iy föv�l felemelték. Szilád! Sán- baltaa: és megfele,őnek tala_lták. A 
dor, szeged. Az új \·édóruhare!'!� kocsikkal megoJdjak az omlesz

delet tervezetbe a levelében emlí- tett cement szálhtását. 
k„ b d 1� zók mun- - A Rába-Balaton dieseJ„moz-tett munka 0� en ? i0 • donyon már dolgoznak a győri 

karuháv�l :'a�o ellát�sa_t felvettek,: 
\.-'Vilhelm Pieck vagon- és GépY��tas üdül�_k a Matraban .. cf�� gyár mérnökei, A mintapéldány irasat h�lyszuke miatt kozölm jövőre el.készül. A mozdony leg-nem tudJult. Totka �ároly. Sze- nagyobb óránkénti sebessége 80 ;::ed. Egy vonatvezetoröl irt frásá- ki.1 ét 1 

nak terjedelme miatt hel�·et 
_
bizto- �

m

A :ez:S�ri fütőbáz olgozói 
:�:��l��� 

t
��������

Y
:;�:i�:�:� helyesen értelmezik# a párt és a 

tyújának javításá,·al kaocsolatofl: kormány cé�kitüzeselt. Baleset

P..szrevételére levélben ,·ála.<�zolunk me_nt�s. m�nkaju�kal és, a t�rvek 

A é- ká„té ítéssel kar,csolato� telJes1té:!sé, el seg1tik a zavai talan 
. r ,:..z r 

, ., ., 3 vasúti közlekedést. A kis filtöház 

Ko .. z el 400 1'ndulo" 
!rásaval csak u,y tudunk fo,1 1_- egyetlen hónap alatt 12 OOO forintot 
ko��i. ha konkré_t eseteket kö�o1 

takarított me�. ,·el.u�k ... l\Iez? Las�l�� . pombóvar. - Az idén is ízléses -wirágosker-

Pál Ferenc, Bp,•Déll-pu., LeitJ ket az Allomásokon. Több helyen a z országos ,·asutas atlétika i ba ·,nokságon 
I 

A kuldott kepet kozol]Uk. tek fogadjak a Balatonra erkezü-

_Szakszel'vezetünk sportosz!álya 340. Hármas: Szécsei 12.86. Disz- {BVSC) 12,5. 200 m: Turi 
_
(BVSC) Ferenc Pécs, Boldizsár Gyula Bt- megnagyobbították a kerteket, a 

3Ulll.bS 19-en és .20-án, a BVSC kosz: Szabó (Szombathelyi Hala- 29.1. 10 m g.i.t: Nagy I. 13.5. 4.00 késcsaba Pct •• Bognár Károtv Ta.• !!���;;1�e
t
. 

mindenütt kaviccsal 
Szőnyi uti sp01·ttelepén re

_ 
ndezte dás) �3.66. Magas : PerjésJ m : Turi 62,00. 100 Turi 2 :27,2. Ma-

1 
polca. Várnai László Pécs. Csomor _ A 

0

1\llnta szolgálati hely'i meg az 1958. évi ,·asuta.s férfi es (SZVSE) 17.>. Távol : László (BVSCJ gas: Gyuricza (Törekvés) 14.5. - János Szolnok. Dancs József Ta- mozgalomban részve,·O N'yugatt• nöi ifjúsági. ,·al.arnint felnött• at- 685. Kalapács : Trényi �ZVSE} 1'á"l7ol: Nagy I. 537. Gerely: Lu- polca, Hóvári .Jinos K&posva.r. páJyaudvar társadalmi ellenőrei el· !etikai bajnokságot. Az idei bal- 5,.36. Gerely: Lukács (PVSK) 67,90. kácsné (PVSK) to.89. Súly: Reme-
nokság.on 19 sportkör 'közel 400 at- UJúságiak. 100 m : Gulyás téné (Testvérlség) 12,56. Diszkosz- Belényl Béla Kalocsa, dr. Horvátb határozták, hogy a vasutasna� 
létáJa mérte össze tu.d.'.isát. A két- (BVSC) 11,6. 200 m: Nagy (Szolnok! Remeténé 36_97. S:.á.ro}y GV. I:;-., Totka Károly. sz�- tiszteletére munkájukat még 
napos versenyen a BVSC verseny- MA\"') 23,8. 200 m gát: NemeskérJ Ifjúságiak: 100 m: Rákár c-ed. Földesy Benedek Kecsk�mét. eredményesebbé t-eszik.  3-5 ffivel 

(BVSC) 12,9. 200 m: Rakár 27,9. Bánki József Landler Jj. OV., szakbizottságokat alakítottak 
Megszervezik a társadalmi ellen· 80 m gát: Takács (Sz. MAV) 1:l,4. Rácz Endre Bp.-:S-�-ugatl-pu., Szi- öröt< továbbképzését. «OO m: Nagytejcéi (Makói MÁV) tádi Sándor Szeged. Kiss II. Jó· _ Halálozás. czibet·e Gábor a �ia!� 

F�l;;���z�B
H:!!t��) 

�;S�4j zsef Bp.-.Jőzsc(város pu. Levelei- Köbánya tehe:-pá1yaudvaron tele· 
Távol: Kovács v. (BVSC) 5�. - ke+ lapunk anyagához felhasznál- pített 3. pályamesteri szaka.sz 
Gerely: Dusnoki (BVSC) 32,;iO. _ tuk. szal-�zervezeti bizottságának ,.. el
Súly: Nemesfalvt (Sz. l\.lÁ. V) 10�.59. Pliszk.a Gvörgy. Sztáliováros. nöke 48 éves korában tra�ikus kö-
Dl&z.kosz: Horváth A. (TIAC) 38,02. Levelét továbbítottuk. [�-n3�ií�! ��

t 
��:h:

l
\.á.J�:.:_ 

------· ... --..... , ..... _____ _ 

Ökölvívóink a \'árakozásnak megfelelően szerepeltek 
a bukaresti vasutas EB-n 

- Végeredményben csapatunk a 
pontversenyben 5 ponttal az ötö
djk: helyen végzett. Egy serlegel 
azonban így is sikerült elhoznunk. 

resztúri temetőben. 
- Az idén az •• Ab" típusú 4.0f 

löerós dieselmozdonyból 10 dara· 
bot vásárolt a l\'IAV a Ganz Va• 
gon- és Gépgrártól. További bar· 
minc gyártására szerződést kö• 
töt!ek. 

Az ígéret szép szó • • •  
A le.;szebben. Jegtcchnilcásabbar Kecskeméten az újítási megöklözö versenyzGnek felajánlott bízott munkáját erősen gátolja t!sztelctdijat P:.i.1 György kapta 
aki stilusával. technlkás öklűzésé- az a körülmény, hogy a fútó
vel valóban kimagaslott a me- iháznál nincs megfelelő rajz
zónyból. eszköz, illetve körzökészlet. 

•wz Még január 29-én a Szegeden 
tartott újítási értekezleten 

1958. AUGUSZTUS i. 

- Több büt6kocsit ,asárol a 
l\Ll V. A gyóL"i vagong:t-ároan ll«t• 
mi.ncat ké.szitenek. EbiJöl Uzennar
mat már át is adott a \·állalat. A 
koe:sik rutómtive 120 kilometeres 
sebességre alkalmas. tehát a nem
zetközi tol'galom követelményei
nek is megfelel. Az NDK-tói 2ou 
h.ütőkocsit vliSárolunk az idén. 

- A KPM vendégeként nébliny 
napot I\-Iagyarorszái;on töltött Teng 
Tay-1ilan kfna1 vasúti.\�( minJs..-

ter és S.t.im�honov, a bolgár va., 
ütügyl miniszter elsó helyettese. 

_ Vasúti kocsira szereJhetö tej
szillitó tankok gyártását kezdték 
meg a K1skúnfélegyházi Gépgyár
ban. AZ év végéig negyven 2500, 
5000 és 10 OOO literes tejtankot ké
szítenek. 

_ Közel.múltban tartották talál• 
kozójukat az 1947 /t8. évben vé;
zett vasűti Tisztképz6 Intézet 
hallgatói és tanári kara. A vott 
121 hallgató közül 118 megjelent. 
A tanári kar Tompos elvtárs volt 
tanfolyamJgazgatóval .az él-en 
teljes létszámban részt vett a ba
ráti lé!?'lcörben lezajlott találkozón. 

- Vidám. müsoros kerti Unne. 
pélyt és Anna-bált rendez a Bp. 
l\'épl<őztársa9ág űtJa 88-90. szá
mű ;MAV-báz lakóbizottság,,, a 
Hazafias I\ép!ront területi cso
portjával karöltve, augu,>ztus 
2-án este 7 órakor. 

- A Gazdasáql Vasutak ueq. 
vári üzemémek dolqozól 4500 aJ,;áccsemetét ültettek el Jórészt társadalmi munkával. A további tá�ftáshoz laiskolát Is léte,ftet• tek. 

....... 

S P O R THÍREK 
Egy héttel . a vasutas atlélik� 

baJnokság utan került sor a ma
gyar bajnokságra. Legjobb atlé
tálnk Itt is figyelemre méltó ered
ményt értek el. Férfiak. 100 m: 
. • •  3. Gyuricza (BVSC) 10,9, - 400 
m gát: . . .  2. Lombos (BVSC) :;;,3_ 
3000 m. akadály: , . .  3. Bárkányi 
(Szegedi VSE) 9 :02.8. 10 OOO m: 
• • •  5. Fehér (Nyíregyházi VSCJ 
31 :32.-t. Kalapács: • • .  2. Csermák 
(MA V TIAC) 61.95, 3, Gulyás 
(NYVSC1 57,48, 4. Trényi (SZVSE) 
56.86. Távol: . . . .  4. Puszta! (Szfv, 
MA V) 690. Gerely: . •  , 3. Lukács 
(PVSK) 69,42. 

Nők: 100 m: , • • 4, Nagy I. 
(BVSC) 12.4, 3. Such (B. csabai 
MA V) 12,5. 800 m: magyar bajnok. 
Kazi (BVSC) 2 :09. Gerely: • . . 4. 
Lukácsné (PVSK) 41.21. - Sűly: 
. . • 6. Csáki (Szombathely! Hala
dás) 12,91. • 

U'zeml labdarúgó-bajnokságot 
szervezett az E.szaki Jármújavító-
ban a Törekvés vezetősége. ..� 
bajnokságban 15 csapat vesz részt. 

. A birkózó világbajnokságon sze
repló magyar válogatottban három 
vasutas versenyző kapott helvet. 
Birkóz.ólnk az ig-en erős mezöny„ 
ben megállták helyüket. Hódos 
(Debreceni VSC) s.!rülésélg bizta
tóan szerepelt. A fiatal székely 
(BVSC) hatodik. Reznák (Ceglédi 
VSE) pedig az ötödik helyen vé:
zett. • 

Közel 350 részvevlS.!e volt 
jűllus 26-án és 27-én s;ófokon a 
pécsi terillet sportilnnepélyének. 
Az ilnnepéb•en a Pécsi VSK, a 
Nagykanizral VTE, a Dombóvári 
\'SE és a Stó!okl VSC sportolói 
szerepeltek a legjobban. 

A SZAKSZER, 'EZETI 

VFZETÖK FOGADÓÓRÁI Az 1/iOO méteres síkfutásban Bárkányi (Szeiredl VSE) biztosan r;yílzött. 
A pécsi Somorjai itt m.eg a- nyomában h:ilad, késöbb azonban ő is 

lemaradt. 
(l\lTI toló Mikó U.szló felv.) 

z6t szerezték a legtöbb gy6zelmet. ! (l'IYVSC) 27,2. 400 m gát: Nemes• 
Az 19;;&. év.t va9uta.s atlétikai kéri 60.90. 400 m: Benkő (BVSC' 

l,3Jnol,;SáJl' gyóztesel. Férllak. Fel- 52,7. 800 m: Almádi (B. MAV: 
n6ttek. 100 m: Gyurlcza (BVSC) 2 :01,6. 1500 m: Almádi 4:U. 1500 
10.9, 200 m: Gyuricza 22,9, 110 m m akadály: Máté (NYVSC) 4:53.2 
sát: Szécsel (Pécs! VSK) 17,2, 200 3000 m: Almádi 9 :21.2. Rúd: BakC 
m sát: Császár (Törekvés) 21.2. (SZVSE) 300. Hármas: Müller (Ta· 
fOO m Ját: Lombos (BVSC) 5'[,8 polca! IAC) 13,00. Diszkosz: Kras2• 
coo m: Lombos 50,4, soo m: Ré- nal (Sz. M.AV) 37,09. Magas: csaJ· 
vész (PVSK) 1 :;1.2. 1500 m: Bár- ka (B. MÁV) 180. Til.vol: Prohász
kányl (Szegedi VSE) 4 :D3,2, 5000 ka (BVSC) 625. Kalapács: Mészá· 
m: Huszár {Békéscsabai MA V) ros {Kisújszállási MA V) 40,39. Ge· 
15:38.2. 3000 m akadály: Fehér reJy: Tálas (BVSC) 49,92. _ Súly: 
(Nyíregyházi VSC) 9 :38.2, 10 OOO m, Tóth (BVSC) 11,93. 

Amikor ökölvívó vc'i.logatottunk 1 július 5-én a K,aleti-pályaudval'l'ól 
elutazott Bu...tcarestbe, a vasutas 
Európa-bajnokság színhelyére. 
még a c.'3aoa.t vezetöi is borúlátóan 
nyilatkoztak a csapat szereplését 
illetően. Válogatottunk azonban 
nem okozott csalódást. verseny
zöink a várakozásnak megfelelöen 
szerepeltek. két 01ásodik és két 
harmadik helyezést szereztek. S 
amint Kárpáti Lajos. a e5apat ed
zője el.mondotta, a döntőbe jutott 
két versenyz6, K.oródl é.s Pál el
sö helyen iS végezhettek volna. ha 
a pontozóbírók k!..s6é tárgyilago
sabban pontoznak. 

- Megmondom őszintén, hogy 
magam sem vártam többet a fiúk
tól - mondotta az edz6. - Saj
nos. a magyar vasutas ökölvívó
sport jelenleg nem rendelkezik 
válogatott versenyz6kkel. Meg
gyengült csapat\.'mk azáltal is. 
hogy egyik erllsség{lnk, a székes
.fehérvári Adorján sportszerütlenill 
cserbenhagyott bennünket. Ador• 
ján mindenkit 'félrevezetve, egy
szerűen nem jelent meg a pálya• 
udvaron. 

LAKÁSCSERE 
- Dombóvilorl kettö szoba-kony

hás, mellékhelylség-gel blró szol• 
gála!! lakásomat elcserélném ha
BOn,ló budapesti lakásért. Cím: 

szóvátettem ezt. Akkor igére- A szakszervezet vezetői tet kaptam az igazgatóság IV. augusztus hónapban a követ
�z�·;i:ának új(�i. m�bizot_t- kező Időpont-Okban tartanak Jatol es a Területi B1zottsa,:: foo-adóórát a szakszervezet képviselójétől, hogy a makói kö�ontjában· 
fűtőház egyik körzőkészletét 

\ t 6 - • • s I J · f megkapjuk. a_ug�sz us -an. opron O?Se 

Fehér 31:48, Rúd: Nagy (SZVSE) N6k. Felnöttek. 100 m: Nagy l. 

Krasznai VU mos, Dombóvár. 
Gyen:s Anta.i u. 6. sz. 

- Elcser'1ntm Kuny Domokos 
u. 17. !sz. 2. szám alatli gyönyö• 
rü 1 szoba összkomfortos, sze
mélyzeti szobás társbérletemet 1 
szobás budai. ha lehet röldszln 
tes lak6.ssal, özv. Földes l\liksáné. 

Azóta több, mint fél' év telt t,tkar, 
el, de a készlet helyett csak an!!'n�ztus 13-án: Pánti Béla 
újabb ígéretet kaptunk. Nem alelnok, 
vagyunk türelmetlenek, de augusztus 21-én: Gróf Józsc! 
szeretnénk tudni. hogy az ille- titkár, 
tékesek mikor váltják be adott augusztus 27-én: Végh Laj<ls szavukat. elnök. 

Földesy Benedek A fogadóórák idde a köwU 
Kecskemét. 1 napokon 16,30-tót 18,30-ig. 

,. ......................................................................................................... " ......
.
......................... ···-··························································································· .. ·····••··•·· .. 

A U G U S Z T U S  1 0 : N YO L C A D I K  VA S U TAS N A P  

Nálunk minden vasuta& kitüntetést ka

i,ott. Amfg az ü11,nepél11 tart, mi hel11ettesít

iük őket, 

- Na látja, é-n idejél,e11, sz6ltam, hogy a 
mi brigádunk lesz az első. Nem kellett vol
na az utolsó napra hag11nt az üdvözlő fel
iratot. 

� Mondja, vezénylótiszt elvtárs! Maga it1 
tartja a felügyeleti szolgálatot ? 

- Természetesen. Ügyelek a holnap azol· 
gálatba lépő emberekre. 

- Pista, viselkedjen rendesen! Ilyenkor 1 vasutasokon az ország szeme. 



A llotmán-,,unli ünnepére 
N épköztárM1,águnk alkot_ 

mán.11áMk kilencedik uü
letéanapját ünnepeljük auaiuz
tua 20-án. Az ellenforradalom 
óta volt időn-k elgondolko2nl: 
mil11en veszély fenyegette ·1956 
októberében alkotmán11unkat, 
amelyben a többi között az is 
bennfogloUatik: ,,Magyaror
szágon minden hatalom a dol
gozó népé." 

Ezért a hatalomért hánr, 

f'onu!ve.s népoazdaságt ten,ilnt 
- 114 ,zerénvnek tűnik is -
azt jelzi, hoatl nem meaállá,, 
hanem előrehaladtb a ,1ilv6nk 
títja. A tervldoszak alatt to
,:ábl> növekednek a va,út 4ru
és 12enu!ly1zállításl feladatai 
1960-ban a azállltáara fcerill6 
árumennl/Íséa több mint 12 
százalékkal. az utasazám pedig 
4 .százalékkal le•z naauobb az 
1957. évi teljesitmén11eknA!I. Mt 
ez, ha nem a további eT61&{é• 
sünket jelentő valóaágo., tén11? 

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 P J A 

olyan egyén nyújtotta ki kezét, 
akinek soha nem volt 'kö2e a 
dolgozó néphez, az egyszerű 
munkásokhoz. ,:arasztokhoz. 
Hány földbirtokos, gyáros. Le
vitézlett csendör, nr,ilas és 
horth11sta tis2t t:árta türelmet• 
len.ül azt a napot, amely lehe
tőt·é teszt számára. hogu újra 
elfoglalja réai posztját. 

A z elkö,:ed<ezendő évelcbetl 
nagyot lépünk előre a 

vasút műszaki-technikai fej
lesztésében ia. Fokozatosan ki

vonjuk a forgalomból a réai tí• 
pusú, nagy 12énfom,aaztá8ú 
gőzmozdon11okat_ Hel�k 
korszerű villamoa- é, df.e,el
mozdonyokat szerzünk be. To
vábbfolytatjuk a vtllamosítást. 

IL 'IVFOLTAM, 15. 8ZAM. ARA 40 FILLÉR 195&. AUGUSZTUS 18. 

Kádár János elvtár� a vasutasok között a parlamenti fogadáson Erre azonban nem kerülhe
tett sor, mert a forradalmi 
munkás-paraszt 'kormá1111 ké
résére a baráti Szovjetunió se
gítségünkre sietett a t:éres el

K I TU N T E T É S E K  A VA S U T A S N A P  A L K A L M A B Ó L  1960 végéig a ,:íllamoavonta
tással továbbított elegytonna• 
kilomüer teljesítménl/Ü11Jk tllbl> 
mint 10 százalékkal a dlesel
vontatással továbbítottaké pe
dig mintea11 32 uázalékkal nö
vekszik az 1957. évi tel;esítmé
nyekhez képest. Személ11- él 
teherkocsiparkunk niwelésére 
is toko20tt aondot fordítunk, 
tökéletesítjük a már mealev6 
állománut, 

AU&U5Ztus 9-én a VIII. va
. wtasna'P alkalmából a közle
kedés- és OO,Staüzyi miniszter 
az Országház kupolatermében 

· fopdá9t adott. Itt került sor a 
munkában éleniáró vasutasok 
korm,nvkilüntetéseinek. vala
mint a kiváló vasutas kitünte-
1éseknek az átadására. 

JUdár .Jánoc elvt.irt a 1<ilQntetet1 Tasutuok e,::,, csoportjával 
(Németh Gyula felv.) 

Az ünnepség díszelnökségé
ben helyet foglalt Kádár János, 
az MSZMP Központi Bizottsá
«ának első titkára. Apró Anta!, 
a forradalmi munkás-paraszt 
kocmánv első elnökhelvettese. 
1':4(111 Dániel, az Elnöki Tanács 
elnökhelvettese. Kri-stóf István, 
az Elnöki. Tanács titkára. Kos
x István közlekedés- és oosta
ültVi miniszter. B. P. Bescsev, 
a Szovjetunió közlekedési mi
nisztere. Gu,í,ros László, a kor
tnány Tájékoztatási Hh·atalá
nak vezetőie. Németh József, 
közlekedés- és oostaüJ<Vi mi
ntszterhe1yettes. a .MA V vezér-
igazgatója, Szabó Antal, a vas- d,1l11;ozót tüntetett ki a Kh·áló · g�fima�i!re•}��:e .• �

IS�l P  rn\��:J6 
utasok szakszervezetének íö- Vasutas jelvénnyel. :'\yuga,1 Müsz.ald Kocslszolgálat, 
titkára. A kitüntetettek neYében Ti- rJ��t!�g�Af�é:�:rr.\
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t

1
i;.�'_: 

A himnusz hanzjai után ?l'é- bor János fóintézö mondott gatóhelye,tes KPM 1. \'B0 .. Kom
tneth József vezéri.:aazgató köszönetet. A foii;adás hivata- ��•'Jt't�•':"·B:rirt:]i�• rt����lö 
mondott' idvözlő besz.édet, 106 része az Internacionálé Misk<>lcl Igazitatóság. Soproni Jó. 
majd az Elnöki Tanács nevé- han�aival feiezódött be. zser Celüo;yelő Szakszenezell Köz• 
ben Kristóf István nVÚit.otta át A vendé.s!ek között baráti r;;;:ga:�:t:�· B�;�,;i;;��f rs�� � Szocialista Munkáért �rden1- beszél.aetés kezdődött ezután. H�V, Cinkota. B.<kki 111>.hály m. 
ennet 28 és a Munka f:rdem-

, 
Kádár János elvtárs véJtia.iár- felügyeli! Hatvan Fth. 

érmet 45 vasutas dolgozónak. ta a termeket es hosszasan el-Kossa István közlekedés- és beszéle.etett a vasutas dol.to- Munka Érdem,rem l)Ostaü,o"t miniszter pedig 101 zókkaL 

A kitüntetettek névsora 
Szocialista Munkáért frdemérelT' kitüntetést kaptak : 

kitüntetést kaptak : 
.Y. let• Pál T. fO,ellenl!r M'takok 

nemély pu.. l!llt,l:es Lást!ó Có
rc�agyc:ö KP;\f I r:, Szako .• �esz 

Szabó László v. !őmunkamester lllohácel István v. főellffl•'r Auté-
Káro!yn6 !ö,rod11kezelö Pcrs. 

IBélcéscsaba. Sz.abó Sámuel ellen- ru,·arozt.sl Fóuö!-sé", Reµ:,.; Jó- Bogn�r László v. ti '.kúr B\'KH • 
or G)öllg)ö�i Ki térogyártó CY.. �el' m. !e!Ugye!i! KPM I �- s,.ako Bódi Ar,drG, m, e e„6,.. :S) irqp 
Debrecenl Sándor v. 6zat,mc::.ter Cnociy Mi'k!os m. intézö Hídé;,i- hdza, ?\agy L::túdl r,:rc!OZ)• t.l.:; Szolnoki J�. űV., Baksa Béht v. tési FJ:1Jk�ég, Balassa J&tván teJ... KI-'·  I I. 'IitkársfP: ,  Papp An�r,;,s ' mun�ás Z;t,hony . .  , f-.agy Ferencné ügyelő KPAJ í/3. Sz�o .• Abrahctm fr•.�:t;S.�.nestc-r Szl.h�:eh�: \ tiZ-i JJ. i�tézo TBKF.F .. r1iiszár fotvla rn. Lf1.5,zhJ m. intéz.ö Szeged Fth., Jt.• 1 CV., S:!?dlák Sélndc:' v. sza},me-�foellen6r, rámán Kató Flh., hab György rürelüi;,·elü 1'.s2akl te� Sz.c,mba '1e1�·1 J' LV Le 1kel Pusztai Gyu,� m. tclüii,c,lő KPi\1

1 
JJ. CY .. Llsincz.xt Lajos föintéző : • •�, • , . · • ' 

1 f1. S...;ako .. Pósz'or J.;.."'lcs iaté- Mla�.s&!!)'armat Gyuris�n Me:-1y-
1 

J�=�t„ m. fo.anacoos \ asúttervc-
Jl!o BP. !�7�. MSZ:\IP ptir„iJi?.ott- hért m. föellenör Dombó,,ár Fd1. .:c:u C\ -, J.!üHer J,..nos v FZ.a�<mcs
aágár.a\ ti;:k�r�. l'd\�_rhel·•I La �- Ta5-nádl 7olt�n. v. _szakme!ólter Dt_�� ter: II�dé::.,ité..,;i r ,nökség SZB-e.
ló m. 1ólnlétö Lac.u,er JJ. l. \ . , nnkeeszl JJ. C\ ., J\ádasl Ji\no9 ro- nö�, Rome:,da Gusztáv föhocai. 

--------·* --------

Átadták a forga l  mnak a győri vasútál lomást 
A vasuta•nap legkiemelke- , gatú. ho;sza több 250 méter

előbb esernén}-e a györi vasú�- ncl. A Uídépilö Válalat a vas_ 
állomás épületének á tadása úti főosztály szerveivel dícsé
volL Kossa István. közlekedés- retesen együttmúköd\·e a tor
é; postaügyi miniszternek a galorn zavarása nélkül oldotta 
,;asutasnap és a Yasút 3 éves meg feladatát, pedig rengeteg 
terve méltatásával összekap- akadállyal kellett megküzdc
alOlt a\'ató beszédét a több száz niök, hacsak azt vesszük is fi
fónyi ünneplő közönség lelkes io·e!embe. hogy a kivitelezés
he:yesléssel fogadta. Az ün- nél 23 alvállalat és szállitó-
11epségen jelen volt Németh szerv

.
működött közre. 

József miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigaz,g'ltója, S2abó A főhoml9kzati bejárat eme-
A I leli galériákkal ellátott hatal-nta , a szakszervezet fótit.ká- mas indulási csarnokba vezet. za. A földszinten helyezték el a 

Az ünnepélyes átadás ut.an pénztárfülkéket, a felvilágosí
�z. új_ épület megtekintésére j tó \:?<lákat. A �alériá.k mellett 
1r.du.l.okra mély benyomást tala:Juk a kultur-\·árotermet. a 
tett az építmény, amely terve- diák-\-árótermet. A nagy csar
zé$ben, megoldásban egyaránt noknli!k a peron felé eső rés,,én 
korszerű és nagyszerű. Az épü- széles lejáró ,·ezet a .szigctpe
let 72 OOO légköbméte, térfo- ronokhoz. Ide torkollik a nagy_ 

méretű étterem és a váróterem 
c·öLt húzódó téllkertre em
lüeztetö üvegfolyosó. A fo
lyosókon korszerú pavilono!<:, 
új megoldású menctrendtar
tók. Külön söntés, anyák vá
róterme, gyermekfürdövel. 
Gázfütésú éttermi konyha, s 
egész sor egyéb létesítmény 
biztosítja az utasok kényel
mét. 

mesler Diósgyőr dr. Németh La- lenforradalom leverésében, 
�i;.
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;',:';��;;��::;_ majd utána népgazdaságunk 

város P!L t'oi.okség, Kovács Jú- t:érkeringésének megmdításá
zser Intéző Ferencváros Szertár, ban, S most két évvel 1956 ok-
��"�i�;�;,

r J�:�;�zte(!c efJ: tóbere után büszkén elmond-
kocsirendező sz.tállm·áros. Berbe- hatjuk. hogy pártunk és kor
kusz Görgv m. v. !<.iellenőr Ré- mányunk vezetésével biztos 
késcsaba AK. Fth., Klnrzl l Józser Léptekkel haladunk elöre a szo-
�1�it'/c::S�;á��

a
iJti

r�t'1á\a�t cializmus útján. 
csos KPi\-1 I/1 .  szaka .. Sándc.r!,,lvi 

A 
z élet kapuja a felszaba-

e:;,g,��- tü�";,'{:i�y;ta\.�ia F
ö
1�1

1;iii:, dulás után sarkig 'kitá-
Zalae.<(erszeg, iliSZ�lP-tltklr. Sze- rult népünk elött. Megnőtt az 
nes O,tó Wlntézö Szolnok. Palct<ll alkotás horizont'a. Miénk a 
lmre relügyelő KPM I. Ka1.,n:11 gyár. az iskolák, a kórházak, 
Szállfülsl Osztály, J\éder Mlhálv m. 

a fát, szenet és ércet adó he-
���-

z
�őz�é�· G��

b
/or!fg;;:,ri

o��t= gyek. a gazdagon termő rónál,, 
lelelemgyártó Főnökség. J\émeth a :kanyargós folyók, a fodroz1 
�á;/:t{ /3�t.;'1��ö;z;��v2t�rf hullámú Balaton, amelynek 
Főnö:-ség, Ba!og,1 Tibor foállo- üdülőiben, az alkotmány biztO
máselőlJárJ Misko!c-Gömörl pu. sította jo(lok alamán a dolgo
SZB-elnöl,, Kaszll Imre rae:0!(:1e- Zók tízezrei pihennek, g11íí.jte-
;i�,.,Jr"f�Íe�5•���-6��}gó i'.:Js���l1i nek új eröt a to�·ábbi alkotó 
tiszt BK\'H. Klktllal Sándor ellen- munkához. 
ür Felér,itmén;-1 \'asanyair\avitó ?\'épünk - köztük a t·asuta
űV., Hariiitlll Imre m. röreIOgyclő sok is - büszkeséggel tekint 
�J�

'>E�n:f:J.
g"tt;i/:ic

-!'.rez:;i��\'lJ: alkotmányun kra. Büszkeséggel, 
titkár, Slkula Györ"y rös,al<ines- me11 örökre eltemettük a ki
ter Debreceni 11:plté�I Főno�ség zsákmán11olók hatalmát, tör
Kiss Róbert Intéző Zala,e„er,,zeg1 L'ény irja elő a jól.ét állandó 
i�

h
bÍ·c�:�j j/\

J
\��

se
�s'iif�'r�J�� emelését. Hom1 a mag11ar nép 

ellenér A !lm. K�rf JóL>ef m. fii- él az alkotmány biztosította iOfelügyel<J S2A'keslehérYár. MSZ\iP- gáL'al, s hogu a 'közös erőfeszí-
���:�cv����"!i'öii 

G
t��o 

r1gl�ei'J�� tésnek mea ran az eredménye, 
Fére:ic'1lros, ll'ag)' Gyula fómté- a:.t e1111 s.:ámadaltal lehet leg
,i; Szombathely, Sz.akszer. ezell jobban bizon11Etani: 1958-ban a 
1 B., Pálfi lst, án_ m. fő!el011yelő munkások és alkalmazottak �opron1 Prt Fonőkség, Sz 1h6 

l 
f - - · zbé e 1 • 11  r.,-ula r,;1nté:ző, Keleti pu .  _,IS7.MP- egy o_re eso rea r

. 
�-: 

tltl<fr, T?i<�c" János m. to.'.elügye- szazalél,kal nagyobb, mmt 
ló KP�I 1 /7 �zo!w. 1 956-ban volt. 

(Folytatjuk.) Reális alapokon nyug,:ó há-

Jelent6s összegeket kap a 
t:asút szociália és kulturális be• 
ruházásokra. t:alamint a már 
me(ike2dett nag11 felvételi épü.• 
letek befejezésére, öltözMc. 
mosdók. étkezdék és egyéb lé· 
tesitmények épí.tésére. felújít� 
sára. 

E néhánu adat 1s bizonvít• 
ja, hoau alkotmánvunk 

minden betű1e e1111re 3obban 
t:alósággá válik. S ez a ,:aló
sáa a maguar nép. a mam,ar 
vasutasok alkotó munkájának, 
termelóerejének eredménue iS. 
De megmutatják ezek a 1.zá
mok azt is, hog11 a maQ11ar nl!P 
ma sokkal többet termel. sol,
kal jobban él. mint történ.el◄ 
münk során bármikor. 

Augusztus 20-a, alkotmá• 
nvunk ünnepe a felszabadult 
maQ11ar nép, munkások, pa
rasztok és értelmiségiek ősz• 
szeforrottságának napja. Kö
szöntsük mi, i-asuta.s dolgozók 
is a nép hatalmához t:aló hű• 
séges ragaszkodással. új mun• 
S<aslkerekkel, 

„Legyenek hűek Landler elvtárs emlékéhez ... " 
Szoboravat6 ünnepség a Landler Jármujavít6ban 

Augusztus 9-én ketiós tln
nepre gyűltek össze a andler 
Járműjavító dolgozói. A vas
utasnapi ünnepséggel egyidő
ben tartották üzemük névadó
jának, Landler Jenő szobrának 
leleplezését. (A szobor Turáni 
Kovács Imre, vasutas szobrász
művész alkotása.) 

tosa. Beszéde végén ezekkel a 
szavakkal fordult az üzem dol
gozóihoz: legyenek húek Land• 
Ler elvtárs emlékéhez. 

A szobornál Fekete Béla, 
Landler Jenő volt harcostársa 
emlékezett az együtt töltött 
évekre. majd a különböző szer
vezetek képviselói elhelyezték 
koszorúikat a szobor talapza
tán. Az a\'atóünnepség az ln• 
ternacionálé hangjaival végzö
dött. 

* 
Landler Jenö egyik régi har-

costársa, Csuta Károlr, elvtárs 
betegsége miatt nem vehetett 
részt a szeretett barát és taní
tó szobrának ünnepélyes lelep. 
iezésén. Betegágyától hoztuk 
el a vasutasokhoz, elsósoróan 
a Landler Járműjavító dolgo
zóihoz szóló üzenetét: ,,Abba11, 
az üzemben dolgozni, amely 
Landler elvtárs nevét viseli 
külön kötelezettséget iB jelent. 
Dolgozzatok úg11. hog11 méltán 
tekinthessétek példaképetek
nek az „öreget". Vzeme-

harcra, amelyet a vasutasokért. 
l 

tek kétszeres ünnepén kfoá• 
a vasutasokkal vívott elóbb nom. hog11 érjetek el ol11a11 

.. . _ . munkasikere'<et. amelvekkel 
mint ugyvéd, késobb mint a 

I 
méltók lesztek Landler elvtárs 

Tanácsköztársaság hős népbiz.. nevéhe2." 

P Á L YÁ Z A T I  F E L H i VÁ S  

A nagy forgalmat lebonyo
lító . 

padló burkolata fénye
zett, csiszolt, gránitból. az 
oldallalak burkolata fénye
zett mé.szkőböl készült. A 
homlokzatot három ismert 
képzómű\·é z alkotása díszíti 
majd. Kár. hogy ennyi művé
szi mondanivaló között egyet
len vasutas tárgyú sem akad. 
Kivitelezésre vár még a fö
homlokzati oszlop-árkád fe
lett elhelyezendő 90 négyzet
méteres kó-dombormű. Re
m::ljük, hogy a különböző Az üzem dolgozói, a párt, a 
munkatémákat felölelö alko-

1 
szakszervezet, a szakszolgálat, 

tásban helyet kap a vasutas a honvédség, a„ taná�. a ré�i 
élet, a mát tükrözö vasúti köz- 1

I 

harcostár�a� elott Nemeth Jo
lekedés ís. Az indulási csar- zaef m1mszterhelyetLes, a 
nok pálya !elöli homlokzatát MA V vezérigazgatója méltatta 
egy nagyméretű fémszobor di- Landler Jenő elévülhetetlen 
szili majd. érdemeit. Emlékeztetett arra a 

a I l l .  országos vasutas fényképkiáll ítísra 
A szakszen.·ezet elnöksége 1 958. októberében vasutas foto

körök, vasutas amatőrök és családtagjaik ré!zvételével me�• 
rendezi a ll. Országos Vasutas Fén11képklállitást. 

Részvételi felté&elek: 
I. c30portban: Fetiér-f�kete képek az alábbi témákból: 
1. Vasutas dolgozók elete, munkája és szórakozasa. 
2. Ifjúságunk élete, munkája és szórakozása. 

Aa ._. nlri felvttell 6tl1llet e1Ylk fol:,•6Ja. 
(Németh Gyula 

A felvételi épület építésével 
párhuzamosan 1 1  lakásos. há
romemeletes vasutas lakóépü
letet is emeltek a Beloiannisz 
utcában. Ős.szel a boldo1t lakók 
ezt is birtokukba veheUk. 

Az állomásépi.ilet átadásá
val még nem fe.iezódött be a 
győri pályaudvar korszerűsí
tése. Ujabb milliók beépítése 
és néhány év szükséges még 
ahhoz, hogy a győri vasúti góc-

1 
pont minden Igényt klelégi

ielv.) tóen vécleaesen elkészilijön. 

Maiaua G,-ör•,
emlékére 

3. Szabadon választott témák. 
Az ajánlott képeket 30x40 cm-es, de lega1ább 24x30 cm-es 

n;;i)'ságban kell elkészíteni. 
11. csoportban: Színes felvételek SllBbadon vál&sztott 

témakörrel. 
A legkisebb kép mérete 13x18 cm-a. M ... v41nyt4blát lepleztek le 

Moh4caon a vasutasnap alkalmá
,a,. amelyet Matuua György ávh 

Színezett, valam_lnt az 1. OrszágQ& Vasutas Fényképkláll!• 
százados emlékének szentelt�!< táson bemutatott kepek nem vehelnek !'4!szt a kiállításon. A 
aki 19W-ban a Budapesti Pártb� SZf1kszervez_et elnölaége a klállltáa �1111itáaakor a leo,.ieblt 
zottság védelmében hősi ha14.lt 

l 

kepekd dí1azza. 
halt. M'<tuz•a elv társ korábban A ktállftásra ajánlott képeket 1958. szeptember 30-lg a 
Mohác'IOn dulgoz.ott mint m,,z- szakszervezeti központ kultúrnevel-éai OAtályára (Bp. vr. 
don)'Cül6. Be11CJ:tir u, 41.) ,Jotoklállitál" meaJe}ölél&el kell beküldenl. 



M„H:YAR VASllTA!\i 195R. AUGUSZTUS UI. 

UJ É L  Ü Z E �I E I N K 
1958, 1. félévének eredméttyeí alapján a Minisztertanács és a SZOT vonatkozó rendelete értelmében az alábbi szolgálati helyek nyerték el az élüzem cím.it és az ezzel járó venz1utalmat: 

Allomási szolgálat 

Budapest-Ferencváros. Komá
rom, Tatabánya-Felső, Nagy
kanizsa, Celldömölk, Nyíregy
háza, Füzesabony, Kecskemét, 
Bánréve, Mátészalka. Balaton
szentgyörgy, Sárbogárd. Sió
fok, Balassagyarmat, Hódme
zővásárhely, Veszprém, Fertő
sz1>ntm!klós (GYSEV). 

Pályafenntartási 
és építési szolgálat 

Kisújszállási, Kecskeméti 
Pályafenntartási Főnökség, 
MAV Fatelítő űV. Bp. Építési 
Főnökség, 

Távközlő• és 
biztosítóberendezési szolgálat 

Szegedi Távközlő és Bizto
sítóberendezési Fenntartási Fő_ 
nökség, BP. Jobbparti Biztosí
tóberendezési Fenntartási Fő
nökség, 

Törökszentmiklós állomás. Má
tészalka szertár. 

Szegedi :igazgatósil&: Makó 
szertár, 

Pécsi igazgatóság: Mecsekal
ja-Cserkút, Szekszárd, Ma
gyarboly, Keszőhidegkűt
Gyönk, Villány, Boly, Simon• 
tornya, Almamellék, Vízvár ál
lomás, Pécsi Rakodási Főnök
ség, Pécs-bánya rendező szer
tár. 

Szombathelyi igazgatóság: 
Veszprémvarsány, Győrsza
badhegy, Sárszentmihály, 
Szentgotthárd, Türje, Moson
szentjános; Csákánydoroszló 
állomás. 

A társadalombiztosítás i  osztá ly 
1 95 8 .  évi költségvetésé ről 

A társadalombiztosítási osz
tály Í958. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási összege egy -
aránt magasabb a múlt évinél. 
Költségvetésünk előirányzatai 
hatékonyan szolgálják cél
kitűzésünket: a lehetöség ha
táráig menően gondoslrodni a 
dolgozó emberről. 

vényt szerezni a kormánv takarékossáot felhívásának. 
Mi az oka ennek a naQ'!l

összegű hitel túllépésnek? 
Az ellenforradalom hatása

ként meglazult erkölcsi morált, 
a laza munkafegyelmet a mai 
napig sem sikerült teljesen fel
számolnunk. Ez megmutatk?
zik abban is, hogy sok dolgozot 
vesznek még ma is indokolat
lanul betegállományba. Hogy 
ez így van, bizonyítja, hogy 

Vontatási szolgálat Kereskedelmi szolgálat 

Budapest-Nyugati. Nyíregy. 
házi Rakodási Főnökség, 

Hogy az előirányzott 435 mil
lió forintos költség az előirány
zatoknak megfelelően kerüljön 
felhasználásr3, szigorű. fegyel
mezett, takaré!ws gazdálkodás
ra van szükség. Megjegyzés: a vezérli:,;azl!:a!ói, Ha viszont figyelembe vesz-illetve igazgatói elismerésben szük, hogy 

a betegek felülvizsgálata 
során a betegállományban 
tartottak 20-25 százalékát 
találják az ellenőrző orvo-

külföldi gyógyszerek mindenek 
elé helyezése 11.:onban helyl.<!
Jen, mert hazai iparunk Is elő
állít hasonló. sőt nem egyszer 
hatásosabb gyógyszereket. Ez 
persze lélektanJ hatást is rejt, 
mert a legtöbb beteg azt hiszi, 
ha drágább a gyógyszer, akkor 
gyorsabb a gyógyul.ás. Az er
vosnak joga és kötelessége el
bírálni, hogy mikor, milyen 
gyógyszer szükséges a betett
nek, ennek ellenére elég gya
kori, hogy a beteg mondja 
meg, hogy milyen gyógyszert 
írjanak részére. 

Az ilyen és a hasonló jelen
ségek veszélyeztetik az 1958. 
évi költségvetési tervünk 
egyensűlyát, ami nemzetgazda
ságilag is rendkívül káros, 
mert félévi hiteltűllépésből 
150 kétszoba összJrnmfortos 
családi házat tudnánk felépí
teni. 

Debrecen, Hatvan. Nagyka_ 
ftizsa, Békéscsaba, Vác, Kis
kunhalas. Balassagyarmat fű
tőház, Bp. Keleti műszaki ko
csiszolgálati főnökség, Landler 
Jenő villamos vonalfelügyelő
llég. 

részesült szolgálati helyek az 
élüzem címet nem használhat- a táppénznél és a gyógy- sok munkaképesnek. 

ják szerköltségnél 9 619 OOO fo-
A kitüntetett szolgálati he- rint _túllépés_ j�lentkezik, 

Hasonló a helyzet a gyógy-
5zer fe!írásoknál is Tagadha
tatlan hogy - különösen vidé
ken __: emelkedett az egészség
ügyi kultúra és ez helyes is, a 

Anyagszerkezelési szolgálat 

Budapest-Ferencváros Szer
tár. Miskolc Osztószertár. 

lyek minden <lolgozójának to- mar az elso felé�ben, 
vábbi sikeres munkát kivá- j akkor nem nehéz a kovetkez�
nunk! tés; eddig nem tudtunk er-

Műhelyi szolgálat A 37 élüzem címmel kiW.nte• 
Szombathelyi Járműjavító. 1 tett szolgálati hely 509 OOO forint 11énzjutalomban ,-észesü!t. 

Vezérigazgatói elismerésben · 500 mintadarab 

A féléves mérlegből kitGnik, 
hogy a hiányosságok mellett 
elért eredményeink nem elég
séges költségvetésünk pénzügyi 
egy�úlyának biztosításához. 
Hogy az éves tervünket hitel 
túllépés nélkül zárhassuk, fe
gyelmerett, előrelátó munkára, 
az öntudat emelésére, szabály
talanságok, visszaélések esetén 
a legszigorúbb felelősségre vo
násra van szükség. 

és pénzjutalomban részesült szolgálati helyek 

Allomásl szolgálat: Hatvan, déli, Mátészalka, Nagykanizsa, 
:Rákos, Debrecen. Várpalota, Hódmezővásárhely, Sopron, ó
Bp.-Nyugati Szombathely, miskolci. Pápa, Sztálinváros 
Győr, Murakeresztűr, Békés- Ptf., Bp. Épületelemgyártő Fö
csaba, Komló, Hegyeshalom, nökség. 

a VII I .  vasutas úi ítási kiál l ításon 

Zalaegerszeg, Bp.-Keleti, Ceg- Távközlö szolgálat: pécsi léd, Barcs, Eger, Kiskunfélegy• budapesti, miskolci, debreceni, 
háza, Kelebia, Szentes, Siklós. Bp. balparti TBFF. 
Vác, Bp.-Vizafogó, Nyírábrány, Kereskedelmi szolgálat: debSzuhakálló-Mucsony, Zala- receni, kaposvári, dombóvári, szentiván, Mohács, Szentlőrinc, szolnoki, békéscsabai, szegedi, Somoskőűjfalu. Kispest, Kör- rakodási főnökség. mend, Tiszafüred, Jászberény, 
Kistelek, Olaszliszka-Tolcsva Szertári szolgálat :  Győr, Bé-
állomás. késcsaba. Tapolca, Rákos, Sze-

Vontatási szolgálat: Szeged, ged-T.isza, Székesfehérvár 
Dombóvár Székesfehérvár Szertar. 
Celldömölk Rák05 sztálinvá� Gazdasági vasutak: Úrkúti 
ros, Disóg,>·őr fth'., Bp Déli 

I 
űzemfőnökség. 

Műszaki Kocsiszolgálati Fő- Vállalatok és főnökségek : 
nökség, BEV Cinkota, Horvát- MAV Vasűttervező OV. 
kimle VVF. 

1 

A vezérigazgatói e!ismerés-
Pályafenutarlási és építési ben részesült 76 szolgálati hely 

1zolgálat: Pécs, Baja, Diós- 300 OOO fo1·int jutalomban ré• 
&Yőr, Nyíregyháza, Debrecen szesült. 

Igazgatói elismerésben 
es pénzjutalomban részesült szolgálati helyek 

Budapesti igazgat-Oság: Új
szász, Pusztavám, Diósjenő, 
Gödöllő, Aszár Keményítőgyár, 
Táborfalva, Dad, Szécsény, 
Kiskunlacháza állomás, Hat
van Rakodási Főnökség. 

Miskolci igazgatóság: Ruda
bánya-vasérclelep, Gyöngyös 
Szertár, Sátoraljaújhely szer
tár. 

Debreceni igazgatóság: Deb
recen Vásártér, Balmazűjváros, 

Au0usztus 8-án a Technika 
Házában ünnepélyes külsősé
aeJc között nyitották mell' a 
VIII. vasutasnap alkalmából 
rendezett vasutas ű.iítókiállí
tást. A meimvitó ünnepséi:,;en 
jelen volt Kossa István elvtárs 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter és Németh József elv
társ miniszter helyettes. a MA V 
vezéril!:azi:,;atóia. Szabó Antal 
elvtárs. a szakszervezet főtit
kára mondott mel!:nYitó beszé
det. Ezután pénzjutalmat és 
oklevelet adtak át a leitiobb 
vasutas újítóknak. maid a ie
le1llevők megtekintették a ki
állítást. 

Túlzás nélkül elmondhatjuk, 
hoi:,;y az idei kiállítás méretei
ben és tartalmában eJ1:Yaránt 
méltó az úiító-mozi:,;alom tíz
éves jubileumához. A Techni
ka Házának kiállítótermében 
elhelyezett minteJty 500 mo
dell, tablók. fényképek és ma· 
kettek a va&utas doll!'ozók 
me�nőtt alkotókedvéről tanűs
kodnak. arról ho�y eiorre töb
ben il:vekeznek lépést tartani 
a rohamosan feilődő techni
kával. Ezt legszemléltetőbben 

A vasutas képzőművészeti mozgalom 
tízéves fejlődését dokumentálja 
a VIII. képzőművészeti kiá llítás 

Nyolcadszor került oor a va-
1 

ból kerül ki az a 40-50 mű, 
sutas képzőművészek mun- amellyel a magyar vasutas 
kájának kiállítására a vasutas- képzőmüvészek ez év októberé
nap alkalmából. A tízeszten- ben a Vasutasok Nemzetközi 
dós műltra visszatekintő va-

! 
Intellektuális és Művészeti 

sutas képzőművészeti mozga- Szövetsége bécsi képzömií.vé
lomnak ezek a hagyományossá szeti kiállításán szerepelnek. 

díjat kapott: Ficzere László Nöi arckép és Orosz Károl11 Utcasarkon 1944.�ben, II. dí
jat: Bucsi Lajos Udvarrészlet, Gomola József Fömúhel11, III. 
díjat: Bott11án János Gyerekek a lépcsön, Lukács Mária Kovácsfiú című festményéért. 

A szobrászai I. díját Gerencsér József Kapásnö, II. díját Szente János pla.kettekért, a 
III. díját Tóth Zoltán Forgalmista című Szobráért és &őcs Ferenc rézdomborításokért 
kapta. 

A képzőművészeti körök 
gyennekiagjai közül Tóth József I11íitermi részletéért I. 
díjat, Kalmár Mária Mozgástanulmányáért II. díjat. Kiss Attila Tájtanulmányáért III. 
díjat kapott. 

A hivatásos művészek közül 
festészetben Kling Györg11 Kislán11ka című festménye nyerte 
az első, Fejes Gyula Kazánszegecselők című müve pedig a 
második d íjat. 

ltészlet a Ké1>zőmúvészet1 Klállltásról, 

A hivatásos szobrászok al
kotásaiból Kirchmayer Ká• roly Hámán Kató szobrát az (Kovács Géza fel,v.) első díjra, Turáni Kovács Imre L andler Jenő szobrát a másovált seregszemlék egy-egy ál- Az ünnepélyes megnyitásra dik dí.ira találták érdemesnek. lomásai. Evről évre emelkedik augusztus 8-án került sor a Annak ellenére, hogy az idei azoknak a vasutasoknak a Képzőmüvészeli Főiskola ki- kiállítás is előrelépést jelent, száma, akik a napi munka állító helyiségeiben. A meg- nem hagyhatjuk szó nélkül az után ecsetet, vésőt fogva hó- nyitón megjelent Kossa Ist- általános megállapítást, hogy dolnak a művészetnek. És i,án közlekedés- és postaügyi szeretnénk végre töb-b vasutas. ezek között is örvendetesen nő nún iszter, Németh József mi- vonatkozású múvel találkozni. a fizikai dolgozók arányszáma. niszterhelyettes, a MA V ve- Még most is kevés a munkát, 

Az idei kiállításra 460 kép- zérigazgatója. az életet ábrázoló kiállított zilművészeti alkotás érkezett. A megnyitó beszédet Szabó mű. A körök tagjai ma is nagy Nem volt könnyű dolog kivá- Antal, a szakszerveret főtitká- szeretettel menekülnek a lasztani azt a 155 művet, ra mondotta, majd kiosztotta csendélethez a múteremsarokamely a k!állítóhelyJségek a díjakat a legjobb képek, hoz az utcarészlet ábrázolákorláta miatt kiállításra kerül- szobrok alkotóinak. sáh�z, s csak nyomokban talál-hetett . .. Az i�ei . tárlat �rtékét 1 _.(',. zsüri dö�tése al_apján a 
j 

h�tók a mozgalmasabb, figu-az a torekves IS emeh, hogy I d1Jakat a kovetkezok nyer- rálisabb, több mondanivalót 
jórészt a kiállított alkotások- ték: A növendékek közül l. jelentő alkotások. 

a számok tükrében lehet meg
mutatni. 

A vasutas dol!l.ozók 
1947-ben 100 újítási javas
latot adtak be. Az 1958 el
ső felében beadott újítási 

javaslatok száma 4387, 

amelyből eddiit 1562 újítást fo
gadtak el. 

Nem érclektelen megnézni, 
hoJ?v a vasutas úiítómozi:,;alom 
milyen utat tett mee 1946-tól 
napiainkie. A statisztika sze
rint ez alatt az idő alatt 
126 256 újítási javaslatot adtak 
be dolgozóink. Ebből 

darab hatszáz lóerős diesel
mozdonyt vásárolhatnánk. 

Ferland Sándor 
VSZTO főkönyvelő 

-•-

Mi van a hivatalos lapban ! 
A Hivatalos Lap tartalmából a 

sza.kszervezett bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljU!i az aI6bbt rendeleteket . 

36. számból :  119639/1958. J /1. 

A kiállítás - amely au//.uSZ
tus végéil!' mindennap délelőtt 
10-től este 22 órálit mei:,;tekint
hető - a rendezők figyelmes
ségét, hozzáértését is clícséri. 
Az el!Yes üzem<"!,. illetve szol
i:,;álati ágak úiításait szaksze
rűen csooortosítottá k a tágas 
kiállító teremben. Különösen 
figyelemreméltó. holtY az élet
hű modellek zömét müköclés 
közben is megtekinthették a 
látoi:,;atók. 

B. rendelet az öszi rorgalom si• 
keres l?-bonyolítús�ra. 

37. számból: 1�0210/1938. !/,(, 
Hasznos dolol!' a 68 oldalas C. A párt- és állami runkciouáriu-

:J7 671 ja,aslatot fogadlak asutas UJitaso onuve cimu séra1 szoló 1082 / 1 957. (X. 19.) 1 
V , . . k k" • • sok továbbLanulásán.ak elöseglle• 

el ami 253 millió forint katalógus is. amely az ú iítások Kcrm. ,;zám ú határozat klegészr-• - · .· · .. 'd f á-·' ·1 V _ tese tárgyában hozott 1022/ 1956. · megtakantast Jelent l rov1 , le r ."':"
va n�csa� a � . 1 (\'I. t .) Ko,:m. számú határozat 

nép?,azdaságunknak. Ebből az tol(atók tá1ekozódasat konny1ti végreha)tásarót. � 
összegből közel 2600 csaladi há- meg, hanem: a ta�aszta'.a!csere- gyM�é��(19k�p�{�ia

to
s 

A ,fij,f.lI; 
za t építhetnénk. VaJ!.Y 86-85 mozgalmat IS elomozdltJa. egységes szabályoz�sa. 

Munkajogi l(érdések 
A .sza.ksze.rvez:etJ bi:z:ottságok és 

a c!"J!gozók tájékozt.atasa céljából 
a jbvobe.n a legfontosabb munka
jogi kérdé.sekrOl sorozatosan tá
jékoztatást aúunk. KérJtik olva• 
sóinkat, hogy a tárgylcör megje
lölésével jultas:<ák el szerkesztö• 
ségünk:höz azokat a kérdéseket, 
amelyekkel kapcsolatban tájékoz• 
tata6t k.ívánnak szerezni. 

A munkaviszony 

azonnali hatályú 

felbontása 

Azonnal! hatályú felbontásnak 
van helye olyan körülmények 
fennforgása. esetén, amelyek. 11.kir 
a MA V, akár a dolgozó részére a 
munkaviszony további fenntartását 
lehetetlenné teszik, 

Ilyen ok a dolgozó részéról, 

ha a munkaviszony fenntartása 
életét, egészségét, vagy testi épsé
gét közvetlenül, súlyosan veszé
lyezteti. Ha a veszelyezt,etés fenn
forgásat a 1\1:AV kétsége vonja, en
nelc a köriHménynek a bizon,rítása 
a kerületi tanács VB által kiálli· 
\ott bizonyitv'ánnyal történik. 

A munkaviszonyt azonnali ha
tállyal megszüntetni csak olyan 
okból lehet, amely fegyelmi Vé1Sé
get jelent. Ezért a dolgozót azon
nali hatállyal elbocsátani csak fe· 
gyelmt eljárás során hozott hatá
rozattal lehet. (A fegyelmi vétsé
gekről, valamin\ a fegyelmi eljá
rásról külön közlen1ényben tagunk 
Ismertetést adni.) Azonnali ha
tállyal megszűnik annak a dolgo
zónak a munkaviszonya is. akit a 
bít·óság ítélete a küzügyelctöi eam. 
A közügyektől el1.iltott nem lehet 
közszolgálati alkalmazol\ és általá
ban n-em tölthet be vezetö munka
kört. Ebböl következik., hogy csak 
az olyan dolgozó munkavJszonya 
szünlk meg az említett birói ité-

De rövid ez a két hét 
Nag11on boldogan és vidá· man telnek napjai11lc a mosonmagyaróvári SZOT-üdülőben. Minden jóban részünk van. Az élelmezés, a bánásmód, a sze-1·etetteljes gondoskodás teljesen feledteti az otthont. Sajnáljuk, hog11 a két hét ha11iar el-

te�7iszö njük az üdülöben töl• ' tött szép napokat. 
Balla Emllla, Bödőr Marika 
és Szalma Marika a többi 

vasutas leány és fiú nevében 

leli rendelkezés fol;;-tán, aki ilyen elhelyezkedni. ha ez figyelemmel 
munkat{ört tfJlt be. az összes körUlményekre - ezek 

A munkaviszony jogellenes 
megszüntetése 

llliután az l\lT ponto an megha• 
tározza a munlcaviszony megszü.u
tetésl okokat és a megszüntetés 
módját, ebből okszerúen követk,e• 
zikJ hogy a MA V vagy a dolgozó 
a munkavis2.onyt az MT-ben meg 
nem határozott; okra hivatkozás
sal, vagy nem az elöírt mödon� nem szüntetheti meg. Az ilyen 
megs:züntetés Jogellenes. 

A jogellenes megszüntetés 
következménye : 

között a dolgozó Hetkorára, te6ti 
adottságára és képzetLségével kap· 
csolatos készségei megtartásanak 
érdekeire _ reá nézve jele11töseilb 
sérelemmel nem jár. 

Ha a jogellenesen elbocsátott 
dolgozó a MA V-hoz visszatérni 
már nem akar és ezért visszavéte
lét nem kéri, azért joga van igé
nyelni a jogellenes határozat meg
változtatását és elmaradt munka
bérének az elöző keretben történö 
megtérítését. A jogellenes elbo• 
csátáshoz hasonlóan kérheti a dol
gozó elmaradt munkabérének meg
térítését abban az esetben, ha a 
MAV a munkakönyvét jogtalanul 
visszatartotta, vagy abba helytelen 
bejegyzést eszközölt és ez a dolgo
zót a munkavállalásban akadá· 
lyozza. Ha a MA V sztintette meg jogel- Ha a dolgozó szünl<!ti meg jogl<mesen a munkaviszonyt, a mun- ellenesen a munkaviszonyt. ön• lcavJszonyt helyre kell álltíani, kén3res k.11épőnek minősül. Az ön-vagyis a dolgozót mu11kakörébe kényes kilépés következménye, 

vissza kell helyezni. Ebben az hogy új munkaviszonyának elséS és esetben a dolgozó részére az el- második naptári évében alapsza· maradt keresetét, vz.gy.Js a munka- badsága csak 6 nap, pótszabadság 
viszony meg�züntétól a visszahe- pedig csak egészségre ártalm� lyezésig eltelt idöre járó átlagke- nlunl-;:a cimén vagy fiatal korára re.setét meg kell tériteni, levo11va tekintettel jár részére. 
belöle azt a munlrabért, amelyet önlcénycs kiJ'5.'"'lőnek minősül az a dolgozó ez alatt rnáSutt tény_le- a dolgozó is. aki a tényleges ka ... 
gesen megl<ercsett, vagy rnegke- tonai szolgálat befejezését köve
reshetett volna. tö u napon belül, Uletve a tart.a ... A Legfelsőbb Bíróság X. sz. pol- lékos katonai szolgálat befejezését 
gári elvi döntése szerint a dolgozó követö 3 napon belül nem jelent„ 
nem nézheti tétlenül a munkaügyi kezik munkahelyén. továbbá az a vita elintézésének: esetleges elhű- dolgoZó. aki a vállalat, vagy fel„ zódását, ezért k.ercset...-eszteségnek ügyeleti hatósága népgazdasági ér
elháritása, vagy csökkentése érde- dekbcH szabályszerúen áthelyezett kében szakképzett.ségé:vel fel nem 

I 
és új munkakörének elfoglalását érő, az elözóleg belöltöltné! ala- törvényes indok nélkül megta• csonyabb munkakörben is kötelzs gadja. 

A BVKH•ban tartott vasutasnapi ünnepségen Pusztai Ferenc hivatal,,, vezetö átadja a kiváló dolgozó oklevelet Lummer Lászlónénak 
HMiai Ká1·ol;y felv, 



dlillllíiiille '1 � ezreit kapják, s 
Ily módon tájékozódást szerez. 
nek a vilái dolglnÓina« köz
felháboreclásároL Amikor te
hát a bi7.ottséc tagjai tárgyaló
asztalhoz üJnek, nemcsak a 
konnányOk hlvata}og vélemé
nyével, hanem a dolgozók köz
felfogásénak: figyelembe véte
lével is számolniok kell 

Ime, a levél teljes terjede
lemben: 

A llluar V-tuok Sabsenesete �éaek 
Badapea& 

VNilnt 

Nvugtdztlt kfocinom 1951. áprili, 15-1 levelük ,;ételét, 
-JcJccid, f�ekkel folyta.tott kbttrlete!7c beazüntetéattt me
'61eg. 6 I& 'kliftU, bennfoglaltatik az Egyesiilt Nemzetek kü� -,ni; lcüUmösen pedig a · Lefe(/1/venési Bizottság 
'"4l U"91,'Glt fciUönféle tételdcben. 

A tefeflllVenbi Bi.2iotts,á.g vonatkozó eljárási ambál11ainak 
-llfelelllen az önök levelét felvették azoknak a közlemé-n11ek
Mk 1ritlatalos ;ewzékébe, ameluek nem kormán11forrá8okb6I 
irlcaulc Oll/4ffl tár1111kőrre VOMtkozólaq. amellyel a Bizottság 
'/Ofla1kozfk. E.:t a 311'11/zéket üUi&zakonJként kör&ik, mtnt ok.,_.,, • 'LefewveniéBi Blzott.,ág minden tama kö.:ött tájékoz-
....,_k dljából. -

1CWl6 idv&lett.el 
Ali Nekanam 

a politikai ügyek tisztje 

larszarú állomásépületet kap Tiszapalkonya 
A Ti11Upalkonyai Hőerőmü Vállalat a jelenlegi vasúti meg

dollozói már többször szóvá- álló helyett több mint né�y
tették, hol)' fedett állomásépü- millió forintos költséggel új 
i.t hlány6ban a szabad ég alatt pályaudvart és á!lomásépill-;;tet 
kell várakozniok utazás elött. létesít. A korszerü állomásépü
A P61J,audvar szúk méretei a lethez százférőhelyes fedett 
vasut_asok munkáját is akadá- 1 

váróterem tartozik majd. Az 
qw;ták, Az Erőmű Beruházó állomás az év végére elkészül. 

Az onz6p bizalmi 

tondmozis elóH 

AIIPlldua lMn 6a 18-án 
.....___. l)'1ilnels llaae • 
a:ubzenaeU blu.lmlak or
aácm &aúclkoásra. A ta
Dáeaodsokoa mel,nek 
naplren4Je; A nmnenese&l 
NMlmtall: feladata a XJX. 
IUllll'l'NIZQI baUr� 
VégrehaJUaában - VUUUII 
nakszervnett blalmiak is 
rimvedllek. 

HónapOk 6k folytak a &a· 
aáeslulzások, aaielJ,eken a 
nakazervezeü tacell a blzal• 
ml munka Jelen&ősqével, s az
zal foeialkaz&ak. botry képvi
aelölk az onzáa'os tanácsko
záson hooan viheük előbbre 
az enetemes azakaervezeU 
mllDkát aeritö céUdtiizések 
valóraváltáaát. Hogy az elsö 
két országoe tanicakozás si
kerrel Járt. ad a szakszene• 
zeü manka javulásán &úl az is 
blzonyftJa, hogy a SZOT el• 
aöksére célszerűnek tartotta 
az újabb onzár09 &llaáesluJaás 
összelúvását. 

As orszár09 tanáeakow 
ereclményeesését Illetően ma 
mér esuP1W1 JóslásGkba bo
caátkomatunk. Ha u.onban 
flaelembe vesszük, botry tCY 
olyan kOllgl'elMIZa után ill &iz
sze a bizalmlalt országos fóra· 
ma, amely szinte alapvetó vál• 
'°7-ási jelent a maryar azak
S7.er'Vezetl mozgalomban, biz• 
tosak lehetünk abban, hory a 
bizalmiak &aaácskozása újabb 
erot ad a tov� dkeres 
munkáboL 

Ezt lúvá.nJuk, ed várjuk a.z 
orszároe taaámkosútóL bért 
üd,·özöljük örilmmeL és kivá· 
nank J6 munkái minden rész. 
vevőjének! 

Tlz ev alatt hétmillió utas 
A Hirilvöl9JNn ünnepelt6k az Üttörővasút 10 éves születésnapját 
ttnnepf külsőt öltött augusz. 

tus 3-án az Uttör6va&út Hü
vösvölgyj végállomása. Ezen 
a verófényes vasárnapon ke
rült aor a kisvasút tf'9"
� � 
re. 

Tíz év telt el awt.a, hogy a 
-8a6c:henyi-hegyen megtörtén
tek az ü6 kapavágások -
mondotta Eleku Kdrol11, az 
'11tt6r6vuút ü2Jemvezetóje, aki 
eo aoport kö7.epén 4Uva sor
ra v4laaolt az érdeklődők 
Mrdélelre. 

.. Miltlffl • JcÍl1/!11Úf •tas• 
lor,-Jma7 

- A :ny'1i hónapokban na
C,On aaiuan zaúfolt. Nem rit
Mk pé}diul az oqan vuárna
p, amikor a M szerelvényt, 
inhiteo 17 ezer utu veszi 
lda.Ybe. Ezek II kla ooMtok 
1la h � ecn,milUó kilomé
Wl1 hafnltClk moouk mögött éa 
.,_, hétmilUó »taat uáfü• 
,.., 

-::-

Az IDAePNI• nanwa el)' neportla 
(KoVá<8 Géza felv,l 

túnmlsorral folytatódott. Előbb 

I 

S.wclali8Ca Kultúráért jel• 
a vasutas és postás úttörő- vénnyel kitüntetett népi együt
csapat kultúrcsoportjának tag- tese szórako:datt.a a közönsé
jai, majd a 57.0lnok.i fűtőház get. 

Egyéves a s.dálinváro,i 
pályafenntartási fónökség 

Sztállnvirosnak az utóbbi 
években alaposan rnegnöv!'ke
dett a vasúti forgalma. A szük
sépzerüség diktálta tehát, hogy 
1957. július l-én megalakult a 
Sztálinvárosi Palyafenntartási 
Főnökség. 

liusig 78-ra csökkentettük. Az 
els6 félévben a fe�épftményi és 
az lparvigány óratervet 99,04 
szizalékra teljesftettük. 

Az eredmén)·ek mellett arra 
is büszkék dolgozóink, hogy 
korszerü öltözőkkel, mosdókkal 
és melegedőkkel elliitott épüle
tek, irodák lillnak rendelkezé
sükre. Ilyen körülmények kö
zött öröm dolgozni. Ha a jeien
legt nehéz lakásviszonyok is 
megoldódnak, a következő 
években minden bizonnyal még 
nagyobb eredményeket érünk 
el. 

Klein JánM 
SZB-elnök 

A 11sút három.éve terve 
lrta : 'lleilöntp 6órol• .,..er1,,_.,,.,,. .. ,,,.,,_, 

A vuát keUö iltema feJ
leaiéléhez a tervezeUek· 
Dél naaobb beruháúal ke-

retekre lenne ntllulér-
Kormányzatunk azonban az 
elkövetkező években Is bizto
sítani kívánja a jelenlegi élet
szinvonalat, sót azt a 3 éves 
terv Idején emelni is tervezi 
Ezért meg kell elégednünk a 
tervezett keretekkel, s a meg
levő berendezéseink jobb ki• 
használáEával kel! biztosíta
nunk a növekvő azállftá&i igé
nyek kielégítését. 

A növekvő szá!Jításoknak a 
rendelkezésre álló eszközökkel 
való lebonyolítása szükségessé 
te�zi azt, hogy a vasutas dol• 
gozók jó munkájukkal tovább 
javítsák a jármüpark-kihasz
nálás müszaki-gazdasági mu
tatóit és törekedjenek az ész. 
szerü és gazdaságos üzemelte
tésre. E tekintetben 

ktllimiiaftl fontos a teher• 
kOC!dk rabúlyklbasmáhi• 

sának növelése, 
mi\'el a 3 éves tervidószak 
alatt az elszállítandó árumeny
nyisée nbvekedél;e mintegy 12 
százalékos, a teherkocslpark 
szaporítása r,edi1 e&'-'k 4-5 
százalékos. Világos tehát, a 
feladat: az egy kocsiba berak
ható árusúly növelése. A terv
Időszak alatt megvalósuló pá
lyafelújítási munkák lehetővé 
teszik egyes vonalakon a ten
gelynyomá& korlátozások el
törlését, ami jelentös mérték
ben elösegíti az újonnan be
szerzésre kerülő nagy raksú
lyú teherkocsik jobb kihaszná
lását. 

A teberkoealk ldhumálá• 
aának fokoúsát 

a kocsiknak az itmenetl állo
másokon történő feldolgozúl 
és a vonatban töltöU továbbl
tás.l idejét la. 

1960-ban az 68Zi forplml 
hónapokban átla&oean napi 18 
ezer kocsi megrakásét kell 
biztosítani. Világ(Je. hoc, ilyen 
nagy feladatnak a v�
tására a vasutas dolc<>zóknak 
elóre fel kell kémülnlök. 

A mozdonypark átlacoa vo
nóerejének a tervidőszak alat
ti növelése, valamint a kocsi• 
beszerzések és a lrocsHt rak
súlyának jobb kihasználása 
folytán lehetóvé válik a te
hervonatok terhelésének a 
növelése. A tehervonati terhe
lések fokozásának és a kocsi• 
forduló idó egy1dejü csökken
tésének megvalósítása min&lé
gileg jobb munkát kíván a 
vasutas dolgowktól. Az áru
áramlatok eréísödése eleve le
hetővé teszi ugyan a nagyobb 
terhelésü vonatdt indítását, 
azonban az elegygyü_tési id6 
csökkent.ése csak gondos és 
jobb szerve7.éa révéo valósít
ható meg. 

Jelenleg a menetrendszenl 
közlekedés tekintetében még 
vannak ruányosságok, holott a 
magyar vas-út híres volt a 
vonatok pontos, menetrendaze
rin ti közlekedéséről. 

A menetrend a vasát! 
közlekedés vaatarvén:,e • 
erre kell boe épilljöa a 
különböző swl1álaü ácak 

összebancolt munká,Ja. 

megvalóeuló ,m p,1 W 
együttmüköclést éa h..,,...,.._ 
a 1ranzit aüftáa Jeboluro
lítása l!EefflPOlltj6ból kedftl5 
helyl!etéb61 adódik. A tramtt,. 
szállítások növeked611e 11180• 
ban az 1957 é9t szinvondlol 
képesé mmteo 1, aúalékc-. 
Fokozottabb l(JIMklt kell eaer& 
fordítanunk a nemaelközl 
szállítások lehon)'Olftúára -
tovább keli n6ve1nünk a 
8ZOIJl8z.édos orszá&ok vasutat• 
val való qyüttml1iködé&t. A 
követxew években meg kell 
szerveznt és bmoaítani kell az 
export, import 6a tranzit IZAI• 
litá.sok zárt vonatokban, vaa 
kocslcaoportokban, a IIZOIIIU6-
dos orszégoldta,l Öllllzehangolt 
menetrendst.ertntl gyora to
vábbítását. 

Különös gondot kell fordita
nl a Szovjetunióból baulnkoD 
tra.nzkként tovibbltandó áru• 
szállításokra, mivel ezek: '1· 
rakásához a kocsik nagyrészét 
nekünk kell biztosítani, V111Y 
pedig a s7.0111112lMo& ora:tA@ok· 
ból ilresként Záh� torib
bltanl. 

De nemceak a teherfoqa. 
lomra, hanem a nemzetköd 
személyforgalomra Is naa 
súlyt kell helyemünk, ami 
küllöldön különösen az utób
bi évek alatt a vasutak kö
zötti kölcsön& evüttmOködés 
folytán jelentös mértékben 
megjavult. 

A következő években mara
déktalanul biztosítani kell a 
menetremi6zerú közlekedést, 
egyrészt azért, mert a meg
növekedett forgalom Jebonyoa kocsiforduló Idő csökkenté- lítása má;ként torlódásokat és sével lehet elém!. Ezért a 3 8 szállítások terén Jemaradáéves terv idöszaka alatt foko- sokat okozna, másrészt pedl4;: zott feladatként jelentkezik a azért, mert ez is a vasutes kocsiforduló idő csökkentése, ó 

A felsorolt fetadatok távol• 
ró! &em merfti:k ki minduo
k.a.t a lehetőségek.et, amelyek
kel dolgol.ólnk fokozhatják 
berendezéseink teljesít&épea
ségét, javíthatják ll'IU'D!aijukat 
és blztosfthatják a növekv6 
forgalom zavartalan lebonyo
lítását. 

Kérem ezért a vasutas dol• 
gozókat, kut&Stiá:k fel a for
galom megjavításának továb
bi lehetőségeit, alkalmazzanak 
új, fejlettebb munkamódsze
reket, tömegesen kapcsolód• 
Janak be a szocialista munka• 
vereenyekbe és tömörU!jenek 
szilárdan a párt és konniny 
möcé három éYes te!Vllnk 
rzduép és maradéktalan 
� &-dekében, 

különösen az Ö5Zi csúcsforgal- dolgozók fegyelmezett, j 
mi szállítások idején, amikor munkáját tükröz.!. 
égetö a kocsihiánr. A kocsifor- Nagymértékben emelkedik 
duló Jd6 ceökkentéaét elösegfti • 3 év terv illölalla 
a7. is, boa, a rakodúokat alatt a buánua ...__. 
nagymértékben gépes{tjük, tramli sállí"9olt memlYI· 
több milliós t,eruMzások árán. sége, 
De csökkenteni kell a koesiior- 1 amely a 15210cia&u � 
ouló idö l6'>W &if,;aev61� -i&Y között a KGST keretében 

A jegynyomógép premierje a magyar vasúton 
Fokozatosan megúihódik. úi a nvomómú. amelyet az alváz főnöke például elmondotta. 

köntöst kap a KeleLi-páJyaud• hátsó része fölé szerelt éa a be· h<>«Y a dolgozók ide.léb61 a 
var. Évek óta szépítik. korsze- rendezésben elhelyezett vala• szolgálat befejezése utin 4, ha
rüsítik. Mindezt az utazókö- mennyi nyomólapról tökéle- v! zárlatnál 12. negyedévi zár
zönség is jól látia. Van azon- les áttekintést. nyújtó vllá1dtL> latnál pediir nem kevesebb, 

1 ban valami, amit egy ideig el- skála segítségéve! állítanak be mint 40 órát vett igénybe a zi-
! 1cjtctt.ek a kíváncsi szemek a kívánt jegyféleségre. A nyo. rási munka. r.lost a napi és a 

elöl. Ez a valami nem más, mómú elmozdításával az üveg- haví zárlat összesen nem vesz 
mint a Jegkors:i:erübb jegynyo- lap alatti felirata& mező ott vi. több időt igénybe 1 5-20 perc• 
mó gép, amelvnek ma már sok lágosodik ki. ahol a jegykiadó nél, a negyedévt zárlat pedig 
csodálója akad a jegypénztári dolgozik. A skála egyébként el is marad. Nagy seg(tsiget 
ablaküvegek előtt. Az AEG. hossz• és keresztirányú moz- nyújt a gép a statisztikai adat
rendszerú jegynyomó gépeket gással jut el a megfelelő jegy- szolgáltatásban Is. A dp, 
néhány héttel ezelőtt szerelték típushoz. maid egy aombnyo- amely 585 fait& jelyet nyom. 
fel. s vezették be a ie&Ynyomás I más és a RéP 0,8 máaodlllll'C el- valamennyi jellYf,ajtéra pontot 
titkaiba a dolgozókat. telte után � a � at.atilztlkát késZft. J!llO.,e m6(. 

A kasseli AEG-gyártól vásá· idópontjlival ia ltb61YR8118tt J16- hllo az ellenőrzéat ia Jlllollln 
rolta a MAV a két korszerü regjegyet a JeRF felf� meg)dl,nny(tl. mivel mtade'n 
jegynyomó l!éJ>et. A rendkívül szolláló t.álk6ba. ._ autoniaUlaaall ie.llla-
tetszetós gépek július közepe rál. 
óta fü:.emelnek. Mii tud fit ÖJ tj6p ? Tizenkét dot,iozó lsmerk.e-

dett mc az áJ jeaYJU'(JID6 dl>-
Az ui segUótárs 

No. de ismerk.edjiink meg 
közelebbről is a Keleti-pálya
udvari felO'pénztárak dolgozói. 
nak úi aegítótál'saival. A gé
pek fő mzeit az alváz és a 
rajta mozgó úgynevezett nyo
mómü alkotla. Az alváz hat 
csoportban 630 nYomólapot fo
ead be. A nyomólapok alatt ta-
141:IUk a jegytfpUsszámláló 
szerkezetet. amely a nyomó];J.. 
pok által kinY-t.t Jeuet. ata
tisztikailag is feli!blgozza. A 
jegytípusszámlálót az alváz el
ső oldalán, hozzátérhet6en úgy 
helyezték el. hogy adatairól 
könnyen lenyomatot kész(thea• 
aenek. 

A nyomólapokat tároló alvéz 
felelt csúsztatható &fneken van 

A kéregjegyen a szerkaet pel az elmúlt hetekben. llftMl
pontosan közli a jeRV árát. aor- f'i Gvulánl bol�n almolla1'
számit. a nyomólap sorazimit ja Wd munkat6rút: 
és így tovibb. EzenkfVW a _ N,m ú ooncfolj41c, tllftV-llénztáros részére pap(rszala- ...,,,,, '"'; .J-M•llc 
l<>n rögzíti a jegy folyószámát �:"• .. a/e " • .,...,_ -
és árát ellenőrzés vé!lett, Igy .. -.�- .,. __ .. ,_ ... 

_._. 1_..._ egy-egy jegypénztiros bevétele ,, _,. -•- ,..., anu...-
egyszerüen megállapithlltó az hét éve doblozlk a Keleti•l>i· 
elszámoló &zerkezet adatainak lyaudvar jegypénztárában. (gy 
a munkaidö kezdetén és vé1én vélekedik a RéP1'6L 
történt leolvasásénak klill!nb. - Nég1H111ef"fflefc.1 UCltácl-
ségéből. 4ftlll � · A,; fli jefnplvO-

A KeletJ.s,6b-atádvar � nllf· Ol1t ._. .aP 18Zetlt4 hOvlf 
pénztárainak do1gozó; öröm. 

' 
a;: eddiginél jót,al '6bbe& l«-

mel és nagy me
�

e e 1 fo- het'7c � Jcar.bn, .._ 
&adták az új gépe GI- bit for,141kozhatom ..,_...., 
24, az állomis � ifflfflll. 

A azakszervezet ltladWban me1- olyan IIIYet, amely me1111>utatfa u 
jelent 11:ff- �- • <lll)'UletG lm-- e,)'M pa'na

aolckal lr:lpcsolatoa eUárWnak 
tu,lyess�t. Illetve helytelendlét. 

J:i a Ida JrGnyv-ke blloa1ára 
naty aet1ts6aet nydjt abhoz. boa 
• dolsozóll: m,,ppn-,a u e,yez-
1116 tüottdaok 1�1tt ú 
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A Dolgozó Ifjúság 1. Szakszervezeti A szerkesztőség 

Világkonferenciáiáról üzeni 
Július 14-20-ig Prilgában a amet�,en ,s ország 466 képviselője 

S1112ta1l3:-ter�m.b..:n ilie.,ezett a vett részt. valóban a világ dolgo-
v&.k lakos.ságának 90 &zázaléka Horváth ls�ván Kisújszállás! - Kádár János elvtárs az 
analfabéta. f.lein �t"Ji5

1 
�na�n��e, , e�ko 

MSZMP Közp0nt l  Bizottságának 
- Mátészalka illlomb el"yerte 

az élüzem elmei, A teljesítmény 
elérésében nagy része van Töl
gyesi Zoltán és Beke József brl• 
gádjának. Raltuk klvül derel<�san 
helytállt Szabó Mihály és Török 
Imre raktárnok, Szénás Bálint vo
natvezető. Kasl<ötö Mihály vonat• 
kezelő, Vincze Pát jegyvizsgáló és 
sokan mások. 

Dolgözó Iíj�o.g I. Szakszerveze�i zó fiataljainak képviseletében ü1é
v11agk.onterenciaJa. A tallacsk , ;a- 1 �e.tett. A küldöttek

. 
23 európai 13 
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;:�;�: l_átin-amer!k�i. 18 atrJkai
.' . : 10 

godYa tértek haza. , az.slai or.szagból e.s Ausztrahaból 
Minden tulza..; nélkül elmond- , 

sereglettek ö::,sze . . A küldöttek át
hatjuk, hogy ez a konferencia, tagos életkora 26 ev volt, 

A dolgozó fiatalok jelentős része a
�os 
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elsö titkára foqadta B. P, Bescse
.iOk kapitalista o�szágban nem Jut: �:t�:ág, 

o�·Jka M lklÓ� f1szaSz�::: ,·et, a Szovjetunió hazánkba,i tar
hat �zakk�pzet��ghez. a gyann�u keny, Ke>1ács József Mátésza lka, tózkodó közlekedésügyi minlszte-
orszagokrol nem � beszéh e. Baloqh János Nyugati Rakodási rét. A barári légkörben leíolyt be-
Franciaországban peldául 4�00 Fönökséq, Huszár József Ferenc.- szélgetésen a két oriszágot érintő 

A háborús feszU:tség legjobban a fiata'okat sújtja 

A tanács�ozás azért volt külö
nösen jelentő.s, mert a dolgozó fia
talok élete a kaoitali.sta és gyar
n1at1 országokban a r�lnöttekené1 
is .s.iv;.'u-abb, még tokozottabb az 
elnyomatásuk. Tanulási lehetö.3e
geik. bérvis-.lonyaik, munkakörül
ményeik állandóan rosszabbod
nak. A há.borű..s fe;zilltseg a dol
gozo fiatalok eletét, jövőjét ve
&.!élyei..teti a legjobban, éppen 
ezert a szakszervezeteknek sok
kal nagyol>b figyelmet kell for
clilaníuk a fiatalok között vég
zett munkára. érdékelJ<. vedelmé
re. harcuk támogatására. 

A konf-erencJa a fiatalok prob
lemáinak megoldását tűzte napi
rendre. Bebizonyilotta, hogy a 
fiatalokban megvan az erö, az 

akarat. hogy a dolgozók nemzet
közi szervezeti egységének meg
valós[tását elösegltsék. 

A prágai konferencia minden 
részve\·evője, felszólalója számos 
blzohyítékot sorolt fel arra vonat
kozóan, hogy a vllág dolgozó fia
taljainak törekvései az alapvető 
kérdéseket illetően azonosak. 

Ez a konferencia megviiágitotta, 
hogy a világ dolgozói mind sze,� 
"·ezettebben tömörülnek, küzdenek 
az e�ységes szervezetek megvaló
sításáért, mert egyre inkább Iga• 
zolva látJálc. hogy siker csak egy
t;égc.s fellépéssel érhető el. A f(aa 
talolc az· itnperialisták minden lé
lekromboló tevékenysége ellenére 
a világon mindenütt a haladásért 
kUzcienek. 

A felszólalásokból kitűnt, hogy 
Jniként élnek, harcolnak a dolgo
zó fiatalok az egyes kapitalista 
országokban. A munkához való 
jog nincs biztostiva. Különösen 
nagyarányú a munkanélküliség 
most. amikor egyre élesebben 
bontakoznak ki a válság jelei. 
Kanadában 600 ezerre nőtt a mun
kanélküliek száma, a második v!
lágháborű óta még nem vol t  ilyen 
magas. Ceylonban 3 20-0 OOO ember
ből 400 ezer m unkanélküli van és 

ugyancsak 400 ezerre tehetö azok
n<>.k a s,áma, akik heti 23 órát� 
vagy annal kevesebbet dolgozhat
nak. 

Nyugat-Ntmetországban 1 .'.l25 ooo 
munkanélküliL tartanak nyilván. 
A SZOffiszédo.s Ausztriában 200 
ezret, E.leknek nagyresze llatal, 
mert közludomású, hogy elsósor
ban a kevesebb tapasztalattal ren
delkezö fiatalokat teszik az utcá
ra. Eizel szemben a szocialisLa 

országokban egyre nó a foglaU;:oz
tatottak sz.lima, a munkanélküli
ség réJne örökre megszünt, helyét 
elfoglalja a munkaerőhiány. Nem
csak a munkához való Jog, hanen.1 
a munkához, a megélhetéshez 

milkséges feltételek is blztositot
tak. 

Mire elegendő 
a munkanélküli segély ? 

\'"alaki feh·ethetné, hogy a fej
lett kapitalista országokban van 

munkanélküli 6egély. Valóban 
van, de csak meghatározott mun
kaidö után és meghatározott 
ideig. Az angol küldöttségből egy 
szerszámkészít6-t.echnikus elmon
dotta, hogy 5 hete van munkanél
kül, heti 2,5 fontsterHng munka
nélküli segélyt kap, de heti 3,5 
fontsterling kellene ahhoz, hogy 
a lakbérét kifizesse és megélhes· 
sen. 

Világos, hogy a munkanélküli 
segély az éhhaláltól megment 
ug}!'an, de a megélhetést nem biz
tosítja, 

A referátum és a hozzászólók 1s 
sokat :foglalkoztak a tanuláshoz 
való joggal . Az UNESCO jelentése 
szednt a világon 700 millió analfa
béta él. Ennek döntö többsége _a 
kapita.list. -i és a gyarmati orsza
gokra esik. A!rlkában, Azslában, 
Dél-Amerikában együttesen mint
egy 400 millió gyermek nem tanul
hat pedagógus és tanterem hiá
nya miatt. Szudánban egyes fai-

szakmai l.skolá,·a le1u,e szill<.Seg. 

, 
város Fütöház, Ecsényi Károly közlekedési kérdésekről tárgyal• 
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� A balassaqyarmatl �asuta-

százaleka igen elhanyagolt. 
I 

vcleiket IH.punk anyiagához t'el- sok a csehszlovák '\o,asutasokl,al, 
A Német Szövetségi Köztá.rsa- ha.s-znáttuk. · . a nagybáLonyiak a bányászokkal 

ságban éppúgy mint. Belgiumban, Epujesy Ferenc Pécs Fth., Le,ti egytitt ünnepelték a vasutasnapot. 
Hollandiéban, vagy más kapitalis- Ferenc Pécs . áll?m�l Csomor Já- - Ezer ki lométere-s új vasútvo
ta országban a dolgozó fiatalok kö- nos Szolno!<i �J. Ov., Gelencsér 

naf  nyílt meg Kínában Paotou
vetkezetes hazeot folytatnak jogaik Endre és Molr.ar József Kaposvár• Lancsou között. A vonal,  amely 
�rv�nyeslt�séért. Követelik a �;g�!�

0
�:�0;rá:::i°1t1.:rtrtlc�; áthalad Belső-Mongólián. Nlngh-

t.,Za�
munkíi:5képzc5 tanfolyamokat, A vasu tasnap elökészüleiclvel szia és Kanszu tarlományon, va

s:3;c_ma1 kepzésük bizt�tását. A foglalkozó levelük vasutasnapi Iamint a TenJll"l-slvatagon. öt hó
tokések viszont ar:ra torekednek, számunk megjelenése után érl<e- nappal a kitűzött h.atárldö előtt 
hogy automatizálassal, csupán zett_ így azokat közölni nem tud- készült el. 
részfeladatok elvégzésére alkal- Juk - Az ózdi vasutasok százten„ 
mazzanak munkaerőt olcsó bér- T'öth László Rákospalota. Az qelyes irányvonatot küldtek Bu
ért. A fiatalok képvtselöl a kapi· al'atásról küldött tudósitása Rk· dapestre az Ozd! Kohászati űze
talista országok főiskolai és egye- tualitását vesztette. Közölni már mek gyártmányaival megrakva a 

temi hallgató] összetételére \*onat- n�m tu�jt_lk. Aczél Imre Go�lsa. vasutasnap tiszteletére. 

kozóan is számos adatot soroltak T�t�. M_1halyné Bp. Maqa�ép1té�I - A szegedi fűt6ház pártszer
fel . Ezek közül csak egyet em- F�n�Sf:q, Szenti Ferenc H1dé-píte- vezetének legutóbbi taqqyűlésén 
litek meg: �ldául _Hollandiában 

!�e��;e��
sé

Maq;!�Y s1i�!�ef R:k��= foglalkoztak a szegedi Gera Sán

az egyetemi hallgatóknak 1 száza- rendező. Horváth Lehet Vasútqé• ��� ���-�,!��:!:!��
!

� 
z

��;�:�== 
léka munkás. az utóbbi 3� évben pés.zetl Technikum: Yasutasnapl rek beszerzésére gyüjtést tndlt,a
leány nem végzett mű.szaki egye- versük későn érkezeu. ezért azt nak. 
temet. 

Rétfalvi Tibor �
a
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:5;��� - A hétsz&!'"es ,,ozem Buda-
(Folytatása követl,ezik.1 ni. pesti Rakodási Fönökséq dolgozói 

Sziláqyl Károly Biharkeresztes : az első félévben 550 OOO rortntot 
Ki'szöni\Ievelét ez líletékooeknek toakati10ttak meg. Az egy .mozdl· 
továbbítottuk. tott mázsa bérköltségét 44 !H!ér-- •  

Köszönet 
a pécsieknek 

A kisújszállási KISZ-szerve. 
zet 50 fő részvételével július
ban háromnapos kirándulást 
szervezett Pécsre. 

Az Alföld poros levegőjéből 
kiszabadult emberek vidáman 
járták a gyönyörű Mecsek er
dőit. Pécs és környéke neveze
tességei szép emlékkel gazda
gítottak bennünket. A legma
radandóbb mégis a pécsi vas
utasok szíves segítsége marad 
számunkra. 

Ezúton mondunk köszönetet 
azért az önzetlen támogatásért, 
amellyel ottlétünk alatt segít
ségünkre voltak. 

Horváth István 

Martinka István pécsi terület! ről 39.4 !fllérre csökkentették. 
blzottsáq. Badacsonyi Lajos Zd!a• Különösen kiemelkedő a júniusi 
egerszeg. Leltl Ferenc Pécs, Vár• teljesitményük, 
na! László Pé<:s. Szilád! Sándor - Tapolcán a vasutasnapon 
Sze�d, Horváth Károly GV. Igaz- ünnepelték a balatoni vasút megqatosáq1 LP,Yelelket lcövelkezö nyitásának 50. évfordulóját. Az számainkban relhasználjuk. ünnepségen részt vettek azok e Kovács Pál Békéscsaba Fth : nyugdíjasok is, akik hosszabb 
�er�.!'��re�l�/!�':u

z
�

ál�:
h

�öz�/:!,��l'. Ideig teljesltette-k szolgálatot Ta-
ban eljutott szerkeeztóségünkhöz. polcán. 
Mivel relhívásuk már aktua!l tását - A ferencvárosi fütöház dol• 
elvesztette. érdemben nem tu- gozöi az első félévben 3 783 841 
dunk vele foglalkozni. forintot takarltottak meg az aláb-

Naqy Sándor Nyugat; pu. XXII. bl részletezés szerint: 100 elegy
rakodö. Tótka Károly Szeged, tonnoakilométerre eső önkőlbiég· 
Udvarno'<i Andrásné Gödöilö, Uq- csökkentéssel 2 432 124 forintot, 
1ya1 Sándor M iskolc: Leveleiket szénmegbakatitássa1 l 245 298 !o
illelékes helyre tovllbbftottuk. rintot, túlsú!ytovábbltátssal 39 223 

Illés Jözsef Sásd. Leve'ére kö- forintot, újítással 67 200 forintot. 
zöl,iük, hogy a ruh8darabok vise- _ Egy mozdonnyal, 100 kllolésl ide.lét aszerint kell megálla- méteres szakaszon. 9000 tonna pllanl, hogy a szolgálat; !önökség terheléssel 285 vagonból álló szea dolgozó részére mikor igén:rel1e relvényt vezetett Ale..icander a ruhétt Amennyiben az igénylés AJekszejev orenburgl mozdonyjúnius 30 nap.fái g  történik, úgy a vezető. viselési ldö kezdete a tárgyév el-

- Köszönetnyllvilnitás, Ezúto11 
Is köszönetet mondok a l'iagy� 
ros állomáson szolgálatot telle• 
sítő H�tncz József kocslrendet/1,, 
nek. aki pénztárcámat, amelyben 
félhavi fizetésem volt, megtalálta 
és visszaszolgáltatta. 

Poqonyl Pál 
a Landler JJ. OV. dolgozója 

.... 

GYOZÖ'IT 

A HISKOLCI 

.JÁB.i.'tlŰ.JA. VÍTÓ 

Mint Ismeretes, még a tav"-9tl
szal újszerű párosverseny Jött lét• 
re a Szombathelyi és a Miskolci 
Jár mújavltó között. A két üzem 
dolgo:u\! a Jegnépszerübb spo1·t• 
ágakban - labdarúgás röplabda 
sakk és asztalitenisz .:.... rendeZ.: 
tek osztályok közötti bajnokságot 
majd a legjobbak dön tö mérkö,� 
séa mérték össze tudásukat. A 
dö11 tót, v!SS2>1lvágó j ellegge1 eu. 
gusztus 3-án l\l!skolcon 10-én pe
dig Szombathelyen bonyolltouak 
le. A miskolci döntél eredményei: 

Labdarúgásban 1 :  l aránytl 
döntetlen eredmény szilletett. Röp
labdában a szombathelyiek b!zo
nyultak Jobbnak. 3 :0-ra győztek, 
As;,;baliten!szben 10 :4. !l!lkkban 
pedig 5:0 arányban a miskolciak 
szerezték meg a győzelmet. A 
visszavágón Is .a miskolciak sr.e
repeltek Jobban. Labdarllgás.ba" 
ismét döntetlen eredmény szüle
tett [2:2). Röplabdában Ismét a 
szombatbelylek gyöztek, sakkban 
és asztal iteniszben ezúttal is ver� 
séget szenvedtek. Az összesltett 
pontversenyt és a vándorserle
get a Miskolc i  JármúJavltó dolgo-
zöi nyerté_k_. ____ _ 

---------•----------

s<i hónapjának első napJa. ameny- - A debreceni fütöház dolgo
nytben az Igénylés később törté- zöi az első rélévben 6567 to�na 
nlk, úgy a viselési !dö a követke- szenet takarltotnak meg. Ez a 
zö é.v Januárjának első napja. 11- mennyiség elegendö 3264 család 
!és elvtárs részére a bundab<!Ié-

1 

téli tüzelöJének. 
ses kabátot 1953 első felében igé- - Gödölléi ái lom�son a Júliusi 
nyeltél<, lgy a viselésJ Idő a 1·en- versenyben első a Hajdu-brigád, 

A VIII. vasutasnap alkaJmival a 
Budapesten rendezett központi 
sportünnepély műsorában először 
mutatkozott be az NB I-es BVSC 
labdarúgó-csapata: az UJpestt Dó
zsa elleni barátságos mérkőzésen 
két kapushiba miatt t:S (2:1) ará• 
nyú vereséget szenvedett- A b.., 
mutatkozás ettől eltekintve sike
resnek mondható, hiszen két új 
játékos, Borbély és Murár mé• 
nem játszott a csapatban, 
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Jól sikerült sportünnepély a Szőnyi úton 
A YIII. vasutasnapon a rövároS- t&psára a vasutas zenekar pat'o-

1 
Ch..:.b sporco::ói és a budapesti vas

ban és minden olyan vidéki vá- gó indulójára a J\a,gy La.los ki- utas sportkörök versenyzői vonut
r:o�b�n. ahol ,·asutas . sportkörök, 1·ály útt kapu felől m_c�kezdödött 1· tak. l\a.t?Y taps ro,2'adta a Sárosi 
kuJturc�oportOk mGködnek_ na�:r- a _s:oorto:ók fcivonulása. Mt·ov,sák Imre edz6 vezelé�éve1 retYonuló 
szabásu soortversenvekre es k�I- Joz�ef e_h:tiirs, a sportosztálv '\-e- úszópalC:.utákat, a Jövő reménysé-
turáUs rendezvényeki'e kerult zctö.le tunt fel elsúnek a be.iárat- .e:eit. 
sor. A le,rláto,ratottabb ünnepsé· nál. Mö,rötte két röplabdás tány 
$!ek az iP:az,gatósági székhelveken között Fülöp Ferenc, a BVSC 
za.llottak le. A központi soortün- többszörös ,·áto.i:tatott nehézsúlyú 
nepélYt ;=t hai:c:vomán:vokhoz hh-en birkózója hozta a Yasutas soort
ezuttal Is Budapesten, a BVSC egyesüJetek olros-rekete színű 
Szőnvi úti sporttelepén rendez- selyemzászla.lát. Nyomukban a 

A Himnusz; e!hanazá.sa után a 
sportosztályvczetó jelentést adott a 
sportünnePGlv k.eztletéröl Sopron i  
József elvtéJrsnak, a szakszerve
zet titkúrt.l:nak, aki 1·0vJd me;:rnyi
tó beszédében köszöntötte a spor
tolókat és a lelátókon helyet fog
laló vendéa:el<et. 

té-k. birkózók, a kerékpárosok, a ko-* sárlabdázók, a Jegesek, a torná• 
Délután z óra. A lelátókon he- szok, a .szalaggyakorlat részYevöi. 

IYet fo.,gJaló nézösere11 ütemes nek szfnes sercae. a 1\lAV Repülő 

Kerékpárosok felvonulása a megnyitón. 
(Kovács Géza fel\·.) 

Ezután fegyelmezetten elvonul 
a sportolók tarka serege, ma 1d a 
Yasutas- és btlnyászválo,gatott, 
Yalamint az UTTE atlétáinak rész
Yételé'\"el kezdetét \"eszi az atlé
llkat viadal. S ettöl a perctől 
kezdve menetrendszerfnti oontos
ság.e;al pere'!tek az események, A 
BYSC kltünő rtatal kerékpárosai
nak 25 körös pon!Yersem·ét. a 
1ányok szinpomoéis t,;;ZalagJZ"yakor. 
lntát, a vvei•eJ..::ek ro!lerver·s-enyét 
és a repüiömodeilezök bemutató
ját ü2yszó!ván vé2i2 tapsolla a 
hálás közönsé1r. 

A gazda,r sPcrtmüsort labdarú• 
,e-ó-mérközés zárta be. Természe
teeen az ünnepsé� ezzel még nem 
éft véget. A sportolók helvét kul
t_urcsoportok, művészek Yették 
at. A kispályás kézllabda:pályán 
rögtönzött szinpadon a szakszer: 
vezet központi múvészegvüttesé• 
nek, a MAV Szlmfónikusok Zene
karának é� neves fővárosi múvé
szeknek a re!léoése köYetkezett. 

Ezen a verőfényes au�usztusi 
,·asárnaoon ::t ló rendezés mellett 
lebonvolftott sportversenyeken és 
kulturáUs 1·endezvényeke!1 ke!le
mesen szó1·akozott a Szönvi úti 
S:Porttelep únneplö közönsé.ie. 

,.,....., __ ...., _________________________________ ........,_, w,_...,. __ 

INDUi. AZ ŐSZI l"ORGAI.OM 

- Máu:si! Menj be a szobába, zai:arod a 
munkát! A tolatócsapat nem tud nyugodtan 
káromkodni. 

- Még egy félórát tartson ki főnök elvtárs 
az üdvözlő beszéddel. Addig megérkeznek az 
üres /kocsik. 

1Jt�,1�'ft�';;�tn 1 953. yanuár 1- ���o�d�'t;2��g�d'.gád, harma-

A szabá.lyok, rendeletek 
az embert és az anyagot egyaránt védik 

Örvendeta-;. hoizy do].gozó
ink mind szélesebb rétege ér
zi magáénak " vrurutat. Ennek 
egyik Jele, hogv vasúthálóza
tun,k minden p0nt:ián találko
zunk a kormányunk kezdemé• 
nyezte takarékossági mozga
lom eredményeivel. 

Öröm ezt tapasztalni. de hi• 
ba volna szóvá nem tenni, 
hogy a feleslee;es kiadások 
egyik eredője, a forgalmi bal
esetek elleni küzdelem nem 
ölt olyan méreteket. mint kel
lene. Különösen a dolgozó em
ber testi épségével és életével 
való törődés nincs e]égl(é ki• 
han�úlyozva. 

Köztudooiású. hogy a leg
veszélyesebb teendőket a ko
csirendezak és a vonatikísérők 
látják el. Ezeknek a munka
köröknek a munkarendje is 
alaPO� körültekintéssel szabá
lyozott. A szabályok betartá
sával védheti és kell hozy 
védje mindenki nemcsak a 
saját, hanem a dolgozótársai 
életét és testi éPOOgét is. En
nek ellenére elképesztő. ho..."Y 
ezeket, a do].gozókra. a család
jukra é., az egész társadal
munkra kiható szabál.vdkat, 
rendelkezéseket sokan menv
nyire figyelmen kívül hagy
ják. 

kerülbetetlen. akkor a gépvo
n.atnak ugyanolyan a ielentó
sége, mint bármely más vonat• 
nak. Ennek ellenére a gép. 
vonatnak nem tulajdonítanak 
fontosságot. Közlekedtetésé
nél a lazaságokn.ak és szabály. 
sértéseknek tömege állapítható 
mei, mind a forga1ml. mind a 
mozdonyszemélyzet részét-öl. 

A gépvonatok indítása. fo
gadáisa. a menetokmá:nyok ke
zelése - legtöbbször nincs JS 

A tolat6svezető tartózkodjon a folat6s színhelyén 

körül annyi felelőtlenség 
tapasztalható, hogy ezek isme
retében nem lehet csodálkozni 
a gépvonatok közle!kedésénél 
be-következő nehézményeken. 
Igy állhat elő. hogy m inden 
vasútrendszer lel(n.a.tnrobb szé• 
gyene, a szembemeneszt.és. 
leginkább gépvonatoknál kö
vetkezik be. 

A tolatásvezelők tizedrangú 
kérdésekre !hivatkozva nem 
tartózkodnak a tolatások szín
helyén. Pedig a tolatásvezető 
nemcsak a munka mennyiségi 
és minósé:ei elvégzéséért fele
lős, hanem a tolatócsapat 
tae iainak életéért, test; épsé
péért is. Az ő irányításuk 
mellett kell végezni a tolatá
si műveleteket. Különös je
lentőségű ez ott. ahol a tola
tócsapatnak gyakorlatlanabb. 
tapasztalatlanabb tagjai is 
vannak. A magára hagyott. 
.!!Yakorlatlan dolgozónak egy 
elvétett mozdulata elég ahhoz. 
hogv felsikoltson a mentő
autó szirénája, vagy megindul

hogy a vonatvezetőnek, mint 
tolatásvezetőnek nincs jelző
es2>köze, és ízy telieii értékűen 
nem is avatkozhat bele a tola
tás i rányításába. Pedig egy 
idejében adott jelzéssel meg 
lelhet akadályozni an.va.eii ká
rok bekövetkezé6ét. dolgozók 
sérülését. 

A takarékosságot szoliralia 
ha minél kevesebb gépvona
tot közlekedtetünk. De ha el-

Az ilyenekből adódó balese
tek. káro'k:. szerencsétlenségek 
kiáltóan figyelmeztetnek. hoJtV 
a takarékosság! mozgalmon 
belül az ilyen esetekre is fel• 
tétlenül gondoliunk. 

FEHÉRVARI JÓZSEF, 
a Vasútüzem Biztonsági 

Osztálv 
Yeze.tőie 

Taktaharkány és Olaszliszka-Tolcsva 
példát mutat 

jon egy szomorú E!Vászmenet Ha valaki Miskolcról Sátor• kintettem az állomásfőnök lel
a család kétségbeejtő fá.idal· aljaújhelyre utazik és a meg- kiismeretes munkájának ered• 
mától !kísérve. állóknál kitekint a vonatból, ményét. Az állomás területén 

Az ilyen kár oótolhatatlan bizonyára szembetűnik néhány bármerre jártunk az irodában, 

és mindenáron el kell kerülni. 
változás. Legelőször talán az, a várótermekben. az árurak• 

Szün.iön meg vé.e;re az a solk- hogy Taktaharkány állomás tárban és környékén, a rakodó. 

szor tapasztalható e:.vakorlat. 
képe az utóbbi hónapokban nál példás rend és mintaszerű 

h�v a tolatás,•ezető nem tar- teljesen megváltozott. A kerí- tisztaság fogadott bennünket. 

tó:z;kodik a helvszínen. Az állo-
tések újra festve. a felvételi Taktaharkány és Olaszliszka 

más vezetőie vegyen maE!ának 
épület előtere parkosítva, s a -Tolcsva állomás rendszeretö 

annyi fárad ágot és időközön-
parkokban virágok illatoznak. főnökétől. Kontra Józseftől és 

kint ellenőrizze az állomá1lán Hasonló a helyzet az Olasz- Csemez Lászlótól sokan meg• 
folvó tolatási művelete1,et. A liszka-Tolcsva állomáson is. tanulhatnák. hogyan kell önte• 
vezénvletnek arra is Jegyen It t Csemez Lá.szló állomásfő- vékenyen, a szakmm feladatok 
!tond ia ho,..oy a sz.olitálatra ie- nök, aki egy évvel ezelőtt vet- elvégzé_se m:llett széppé, ott• 
lentkező csapat minden tal!ia 

I 

t': �t az állomás vezetését, ki- ho?ossa Y.ara_zsolni az ál1omáa 
el 11:gyen látva ielzl>eszközök- valo munkát végzett. egesz teruletét. 

'kel .  mée a vonatvezető i-< A közelmúltban, egy ellen- / Bakó János 
Mert az is sűrűn előfordul. őrzés során magam is megte- Miskolci Igazgatóság 
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A Ill. országos bizalmi tanácskozás útmutatásai szerint 
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8 
�� HIREK a szakszerve:retek helyét és dan az osztályharc alapján te vw.etóségének ezy taJrja tenni a munkájukat. Enne!k el-&Zerepét az a té_�Y !1atároz� állnak. Ebből_ fakad a felada- rendsreEesen résztvesz az SZB érésében az is ��tségükre v�. A lengyel vasutas ok életéből meg, hogy az uJ társadalmi tuk, a munkashatalom .illan- üléseilll, ahol közvetlenül se,gí- hogy az utóbb1 1dőben meit1a-rendért legkövetkezetesebben dó erősítése, ez határozza meg ti a szakszervezet munkáját. vult a szakszervezet területi A lengyel vasutas,,-zakszerküzdő osztály, az uralmon le- szerepüket és helyüket a szo- Krist6 elvtérs, SZB-elnök, bizottsá.gá,nak i;egítő. ellenőrzi> vezet legutóbbi központi ve-vő mu.ikásosztály legnagyobb cializmus építésébe:1. Ebből amellett. ho,zy a font.alabb kér- munkája is. • zetőségi ülésén különösen so-tömegszervezetei. szükségszerűen következik, dések megtiwgyl!ásárra a párt. Ta.ká.cs Ka.roly kat foglalkoztak a munkaerö-A hatalom megszllárdítá- hogy a szocializmus építése v� meghívja. negyed- PB-titk.ár hiánnyal. Ez a probléma, mint sáért folyó harc osztályharc, során a szakszervezetek sz':re- évenként rés2lletes tálékozta.. ••-•• megállapították, szorosan ősz-amely politikai, gazdasági és l pe és jelentősége állandoan tást ad a szalkszervezeü mun- szefügg a vasút vezetői által ideológiai téren egyaránt fo- növekszik. kálróL Több szolm'lati főnök- elhanyaaolt iskolázással. Na-• ség;nél MSZMP-csoPOrtokat Segítséget kérnek gyon 60k az olyan gyakorlati A XIX. kongresszus határo¾alai alapjan hoztunk létre. amelyek a szak- szakember akinek hiányzik az majd ·���•u·1.s..�n 1·s--ttük· szervezeten belül valósítjá,k a hodrogköziek előléptet.ésb�z szü�ges isko. Pályaudvarunkon a szak- .....,.J � m="" lai végzettsege. Az ilyenek e�-azervezeti bizottságok egyre a szaikszervezetben dol,gozó meg a l'.llárt J)Olitlká.iát. segít- .. . bocsátása különösen nagy ka-inkább a szakszervezetelc kommUJnlisllálk feladatait. A ha- / séget ada-i,ak a sz.a!ks:rervezeti _ . A_ ooru:ogkozi �es,kenyn_yom- 6 rára lenne a lengyel vasútnak. XIX. kongresszusa határoza- tározat megvitatása óta az aiktíváknaik. táyu vasuton évrol evre �ov�- Az egyedüli helyes út tehát -wnak szellemében dolgoznak. szik a forg�om. (',. �svas�t állapították meg -, minél A munkáshatalom gazdasági Javul a búalmiak munkája is mozdony- es ½<><;s1parkj_a_ s�J- előbb megteremteni a dolgo-erősítése mellett fejlesztik az nos nem tart l�pe�t a _feJlőd<:5- zók továbbképzésének lehető-

örömmel vették tudomásul a lengyel vasutasok, hogy a s:z.ejm jóváhagyta a szolgálati fokozatok és az azokkal kapcsolatos megkűlöniböztetések eltörlését és a régebbi vasutas rangjelzések visszaállítását. A törvény értelmében módosítják a vasútnál a fegyelmi büntetések rendszerét is. Az eddig alkalmazott egyszemélyi döntés helyett visszaállít
ják a fegyelmi bizottságokati 

A Szovjetunióhan van 
a /eg/,osszahl, 

villamosított vasútvonal üzemi demokráciát, szél�ebb, Különösen ió munkát fejt ki déseklkel. a dol;gozók élet- és sel. Bár az utobb1 !doben tor- • ·t rea' lisabb alapokra helyezték É • 'tá tént némi javulás: néhány 15 segei · az MSZMP-csoport az pítési munlkakörülményeilnek JaVl - tonnás kocsit forgalomba állí- A ltöz��,...._i vezetőség hatá- A Szovjetunió villamosított a munkaverseny-mozgalmat, Főnökségen. Havonta rendsrz.e. sával, a munkaverserunyel, a tottak. Ez azonban még kevés. rozott a �kszervezet költség- vasútvonalainak hossza az év egyre többet foglalkoznak a resen megbeszélik, hogyan fegyelem megsziláinlitásával. a Szemléltetően bizonyítja az vetésében mutatkozó 9 míl- végére eléri a 9400 kilométert. dolgozók élet- és munkakörül- nyújtsanaik segítséget az SZB- táxsadalmi tuhi,jdoo védelmé- egyre növekvő szállítási fel- lió zloty felhasználásáról is. 196O--ra a villamosított VOTI4l ményebek megjavításával nek és a szakszervezeti biza!- veL Berecz JózsefM és Csor- adatokat a következő példa is. 7 millió zlotyt az anyák és hossza 15 OOO kilométer, vagyis Munkájukban egyre jobban mialk.nak. Legutób pL a társa- ba Mihály például reru:liszere.. Míg az elmúlt év őszén a leg- gyermekek üdülőjének építé- háromszo-r akkora lesz, mint érvényesül a kollektív vezetés dalombiztositási tanács munlká• sen táiék.ozta,tjálk a CSOPOrt nagyobb átrakási forgalom 17 sére fordítanak, 2 milliót pe- az Egyesült Államok jelenleg elve. A rendszeresen tartott jávai fogla1koztr.illt. Megálilapí- tagjait a legfontosabb kérdé- ezer t_?nna ':'olt, addig júniu�- clig a szakszervezetek központi villa�o�ított vasútvonalai11ak vezetőségi üléseken az SZB tották, hogy a társadalombiz- sekról, mozgósítél!tl.afic a terme- ban tobb nunt 23 ezer tonnat tanácsának rendelkezé6ére bo- hosszusaga. A tervek szerint tagjai beszámolnak a felada- tosítási tanács tagjai hónapok lésre. Javaslatot tesznelk s:egé- raktak át Sárospatakon. Külö- csátanak a lengyel állam 1000 villamosítják a Moszkvatok végrehajt.ásáról. Ez is mu- óta elhamragoltálk a mumkáju- lye7.lesre. jutaJ.,-iazásra - te- nö5e.n_ növekszik az .e?'portra éves JubHeumának megünnep. l Ir�tszk és az Irkutszk.-Vlatatja hogy egyre inkább érzik ka_t. Ennek eio,ik oka az voLt. hárt véleményükre a gazdasám kerülo . • mezőgazdasagi_ áruk S lésére és megörökítésére létre- gy1':'os�tok-vonalat. am�. �� felelősségüket választóik és a hogy a tanácson belül több vezetők is támaszikodn,aa{. mennyJ.Sege. �hozott össz-szakszervezeti Be- elkeszul, hat n�pp�! roVJdíti i;zakszervezeti mozg8;1�� funkció megüresedett, de be· A S2Ja'kszervezeti munk;ához A sárospatakiak a nehézsé- 0 ruházási Alap javára. meg az utazás 1deJet. iránt. Különösen az ÉJ:ttesi töltéséről az SZB nem gondos- a jövőben még több segítséget gek ellenére is mindent elkö- l Főnökség Nvugati Szereiésve- kodott. Az MSZMP-esoPOrt ja- akarunk nyújtani. Keressük. vetnek, hogy az átrakás gyor-
A mon.n,ol vasutak hossza zetőségé-nek, az áZZo-i;iás�k, _a vasJatára a kiegészít&.; megtör- kutatjuk az i,rá,nyítái; úi és san, időben, károsodás nélkül o · Műszaki K9csiSZolgaZat, Fo- tént. eredménye a munka ja- i·obb módszerét. Különösen megtörténjen. E1111üd László , 

l '  . 1500 k "l m 'tert nökségnek szakszervezeti bi- vul!ásá;ban máris ére21hető. vonalfőnök is állandóan segí- mar e erl az 1 0 e -zottsága, a ponk és a csarnok az.dkruU a SZJakszervereti bi- ti az állomásvezetoket, kapcso- 1 . • . • . • ge a szakszervereti bizalmiak eredményt elérni - SzeTtárfó- és a szállitást végző földmű- ban 1939-ben nyitották meg az J�rlették. Az e� felevben _a műhelybizottsága dolgozik Az MSZMP-csopart segítsé- zottsáll.dkinál szeretnénk iobb latot teren1tett a felvásárlást A Mongol Népköztársasag- 1 <;>t ;iap�al a hatando . e]őtt tel-eredményesen. munkájában máris mutatkozik. rw.lcség, Ra.kooá-si Főnökség, vesszövetkezetekkel. Sárospa- első vasútvonalat. Azóta nem mozdonyok ;1ap1 átl�g05 fu�-A X:IX. lk���" u�� A Műszaki Kocsi.szolgálati Fő- Jem,nyomda, Közpor.<;i Nyom- tak, Cigánd, Ricse. Kenézlő, 8állt meg a vasútépítés és ma sa �0 kilom�rrel nott, 8 �pá,rt-vegrehaJtóbizo „a .. • •z példá; l ikerült el- tatványtá-r, Utasellátó -, ame- Zemplé1tagá·rd és Tiszakarád o • . h • i:alek:kal szálhtották le az onfilésen megtárgyalta a ko:ig- no�e.gne . :u 6 •  
lyek sok �tben a lelhet&ége- állomások v�utas dolgozói omar 150.? kilometer osszu vo- költséget � �600 túlsúlyos voresz.sus határozataiból �dód� émi. lb.o,zy a b�ak e� ket nem hla;szruiljáJk hl eléggé. eddig becsülettel helyt álltak. �nal<:'n �ozlekednek a nagy k�- oat-0t tovabb1tottak. feladatoikait. Alapszervi titkán I t<;>bbet _f?gl�OZ11Sk � A ... -ben tervszerűbbé. szer- Munkájuk bizonyára még ◊pac1tásu motorosmozdonyok es A nagy népi hurál XIII üléértekezleten, vezetőségi ülé6en, gi. pollitlkai es kl¼tul"dilis er- JOVO , eredményesebb lesz, ha a meg-1gőzmozdonyok vontatta szerel- se után a vasutasok vállltlták, .............................................................................. •••: növekedett szállítási feladatok- vények. hogy 1958-ban 3 millió tugrikot ............. · • , : nak megfelelően növekszik a • takarítanak meg. Időközben 

MUNKAJOGI T(ERDESEK : kocsi- és mozdonyparkjuk. . Az auguszL11:5 �-án _tartott felajánlásukat 4 millió tugrilt-[ • B. J. •:<5_utasn:;1p .. melto megunnep- ra emelték. : lesere keszulve a mongol va-: �sutasok az első féléves tervet · • beteg gyermel«!nek ápolására tái>- : "fi'lyen esetekben szünteth_ eti me_g a MA V pénzes állományba helyeztek. vsgy : Új �asútvonalak Kínáltan •' aki ilyen célból fizetésnélküll sza- • a dolgozó munkaVI szonyat badságot kapott (Mt. 98/ A. §.J, a : Ml. v. 3'7. § (1) kimondja, hogy nem lehet felmondás�a� megszüntetni a munk.aviszonyat , 

tartózkodisa és annak be.feje?.ésé• �r�é��
o

�:��;
től

i!rt��
i
; : 

től számított tizenöt nap alati.; alatt és az azt követő tizenöt na- : 

Eb-ben az évben Kínában 50 vasútvonalat építenek, illetve előkészítik azok építését, 1958-ban eddig 700 kilométer hosszú vonalat építettek, ami 200 kilométerrel több, mint a tavaly egész évben épített vonalak hossza. Teljesen befejezték az 1000 kilométeres 
Baotou-Dancsou vonal építését. Megkezdődött a közlekedés a Dancsou-Szuleche szakaszon. Gyors iramban halad Délnyugat-Kínában a Szí• 
cs-uan,-Hu.jdzsou közötti vonal építése. A hujdzsoui tartományban épülő Dujun-Huj. 
ján közötti szakaszon 50 hidat és több alagutat kell építeni. Júniusban kezdődött Btwei
Fenszján és Baoci-Csendu szakaszo., Kína első villamosított vasútvonalának építkezé-

h) annak a dolgozó nőnek. akit pon )>eli,i). : a) annak a dolgozónak, aki első tényleges. vagy tartalékos katonai 
szolgálatra vonult be, a katon�ll. 
6zolgálat és annak befejezésétől 
szamított harminc nap alatt; 

Mikor szüntetheti meg a dolgozo $ a határozatlan idóre szóló munkaviszonyt : b) a beteg dolgozónak, a kereső• Mt. 30. § (1) kimondja, ho!lY a 
k'pteien•-'�et okozó betegség alatt dolgozó felmondással megszünt_!!

1
tó-c """ 

1 1 heti a határozatlan id6re szo és az azt követő ttzenöt nap ete - munk.aV!szonyt, ha té!g legfeljebb azonban keresd- a) a társadalombiztositás! szabá.tcépÍelenségének e!s6 napjától szá- lyok szerint öregség! nyugdíjra (jámitott egy évig, gümőkóros meg- i-adékra), rokkantsá�l, ill�leg beteged.és eset.én két évig; ideiglenes roltkantságl n;"<,gdijra e) áz Ideiglenes 1·okkant tá nyilvá- vagy baleseti járadékra szerzett nitott dolgozónak az ideiglenes !gén 1• 'l'Okkantság tartama alatt ; bl y középfokű, illetve fe1s6fokú 
d) küliöldl tanulmányútra ösz- tanintézet nappali tagozatára vet• töndljjal kiküldött dolgozónak. a ték f 1 • külföldi tanulmányút és az esetle- cl !1;csonyabb tizetés&e.l Járó &es előzetes tanlolyam Ideje alatt; munkakörbe helyezték, kivéve, e) a vállalat által vagy a válla- ha ez fegyelmi határozattal tör• 

lat hozzájárulásával más szervelc tént, vagy az alapbércsökkenés által olyan iskolára (tanfolyamra) tiz százalélrnál lklevesebb; küldött dolgozónak. amelynek idő• dl házastársát más helységbe tartama alatt a dolgozó a munka helyezték és annak új lakóhelyére Vég,:ése alól fel van mentve; kíván költözJni; 
:f) a terhes és szoptató nönek a e) áthelyezték. s az átllelyezést terhesség !dej e aLatt. illet6Ieg a követő hat hónap alatt új munka• szülést követll hatodik hónap vé- helyén lakást nem kapott, 

iél-g; f) családi viszonyaira. egészségi g) annak a dolgozó nőnek. akit állapotára, más személyi körill
jllam! gyermekvédő Intézetben el- ményeire teklntettel. vagy egyéb 
helyezett gyermekének vagy ide- okból fontos érdeke fűződik ah
gen gyermeknek szoptatására az hoz. hogy a munkaviszonyt meg• 
intézetbe felvettek, az intézetben szüntesse. d!l11,dllh11111il1,,1illl1,,111l1,,tllll1111f1111,,11U111,11ffl1111Uft1111UM11ulllll11r1llkHllllh,,rtlftiudlllr,1tlft1vtltffu11!111111tllllu 

Mire va ló a moz donyszín ? 

- A flltc5ház, Illetve mozdonynin arra val6, hoqy . . .  stb., 
•tb. és többek közt "rra, hoqy rossz idő esetén, Öl,SZ&I és télen 'llédett helyen teqyenek a mozdonyok, úqyls eleqet szenvednek fu• lás közben az idöJárás vtszontaqláqaltót is. Nos, a Hámán Kató Fütöház képen látható mozdonyszfn& alatti 
qépel<re a leqjobb akarattal sem tehet ráfoqni, hoqy védik éket az 
ld6Járás viszontaqsáqaitól. Tizenh;irom év óta késll< a fütőh;iz újjá• 
�t,i,se. Az elsó hároméves, majd ,az ötéves tervben Is sure,pelt .az 6pület rendbehozása, sajnos,, a véqrehaJtásra nem került s,or, 

Tudomásunk szerint mostani hároméves tervünkben ismét szerepet ez a tétel. Reméljük, három év múlva nem kell tsmet szóvá 
lennünk ezt „ hiányoss,áqot, 

• 
(2) A e) pont alapján a munka- : 

,•iszonyt megszüntetni csak az át- • helyezés közlésétől, ha pedig a : 
dolgozó ez ellen panasszal élt, a • jogerős határozat közlésétől számi- : 
tott Uzenöt napon belül lehet; : 

(S) A munkaviszonyt az f) pont • 
esetében csak a vállalat igazgato• : 

!!���-"i!!.�11�:�tt
1
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járulást megt.agadja, a dolgozó az : 
egyeztető bizottsághoz fordulhat. ■ 
Nincs szükség az igazgató hozzá: : 
járulására akkor. ha teherben levo ■ 
nó kívánja a munkavif;;zonyt az í) : 
pont alapján megszüntetni; • 

(4) A vállalat igazgatója az f) pont : 
esetében a felmondás kö7Jésétöl : számított nyolc nap alatt irásban • Az erturti pályaudvaron (NDK) 1954-ben vezették be a torgalomirákötele,i nyllatkozni, hogy a mu1;-- ; nyit61 szolgálatot. Képünkön az egyik forgalomirányitó látható Jcav.lszony megszünéséhe.z hozza- ■ járul-e. Ha a vállalat igazgatója e : munka. közben. 
határidő alatt nem nyllatkozott. a •  hozzájárulást megadottnak kell te- : se. 
���� éskJ'z1�ét4c���J1
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nap elteltével megszClnik; : azver1:� ��n�gbzt {:�;�;!id� : 
A VEZETŐ SZERVEK MUNKAMODSZERÉRŐL : szolgálati főnökhöz történő be- 11 nyújtását követő nappal kezd6dik. : 

sul� �:V f:�����
t 

!!�
rr

:zj
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elft ! 
A központi vezetőség irt nyolc napon belül a felmondás : A központi vezetőség június jellemezzék a vezető szervek ����a:4.ro1g�ió�b�e�:' �!�f1fe'i- p7-i ülésén megvitatta azokat munkáját. mondási idő leteltével a snunka ■ a munkamódszereket, amelye- Nem ismételjük el az alapteljesítése alól fel kell menteni. : ket a szakszervezeti munka szabályban lefektetett irány

(3) :" felmondásokat. teklntett�l : még hatékonyabbá tétele ér- e\veket, inkább azokról a az eloirt hatátidő betartásához fu- : dekében a választott vezető- problémákról szólunk, ame-1�%1\Ji��ntdekekre. soronklvül : szerveknek követniük kell. La- lyek tartalommal kell hogy -••- : punkban beszámolunk azokról megtöltsék az alapszabályban : a kezdeményezésekről, ame- rögzítetteket. 
MI VA.� A HIVATALOS 

LAPBAN ? 

: lyek a határozat szellemében • . . 
:egyes vezetőszervek munkájá- A kora�b1 s�a1:5zerve�ti : nak alapját kell hogy képez- munka hatékonysag,at hátraJ. : zék. Szólunk az eddigi helyet I tatta a vezetőszervek tevéA Hivatalos Lap tartalmából a : és jól bevált módszerekről is, kenységének keveredése. A szakszervezeti bizoltságok és a ■ , 11 1 b • dolgozók figyelmébe ajánljuk az • su ya azon an azokról a val- központi vezetőség tárgyaláalább! rendeleteket:  : tozásokról írunk, amelyek a I sának ezek megszüntetése sa. súmb61, 119967;,1953. L/f. A. !  jövőben elsősorban kell, hogy volt az elsőrendű célja. 

Idegennyelvű, önköltséges tanfo- : lyam! előadók foglalkoztatásánal< : 
szabályozása. : 

A fontosság és az időszerűség legyen mérvadó 

gálati helyeken. Nemcsak megalkotják a határozatokat, hanem ellenőrzik is azok végrehajtását. A tapasztaltakról és a helyszínen meg nem 
oldható problémákról tájékoztatják az illetékes osztályokat. 

Allandó bizottságok A szakszervezeti munka színvonalának javítása érdekében a KV tagjaiból három bizottság - közgazdasági, szociális, agitációs és nevelési -alakult, amelyeket egy-egy célfeladat ellátásával bíztak meg. (Felall�tulc-ról, tén,· ;edé
sü.k-ról beszámolunk a 1.apunk
ban.) Ull32ö/l9;;8. r-1;. E. szolgálat! ke- :. A_ központi yezetőség - sző- központi vezetőség sajtón ke-ékpár javítások nyilvántartásának • ge21 le a határozat - egy- resztül tájékoztatást ad a vég- A felsorolt irányelvek ma � a javítások megrendelésének : e� problé�� m�árgyalása zett munkáról. Ezenkívül a KV még jórészt tervek:. Megvalószabályozása. : utan konkre, hatarozatot hoz tagjai rendszeresen kell hogy sulásuk elsősorban a központi 50706711958. JU. A. A vasútpóUó 5 a_ fel�datok _mikénti végrehaj- tájékoztassák választóikat. vezetőség tagjainak hozzáállá-gépkocsljáratok vonalain szolgá· : tásár�I. A ta:gyalandó anyag Meg kell szüntetni azt a gya- sán mú.ik. Reméljük, hogy a latot te!jesit6 MAV dolgozók és • me�alaszt�sa�ál_ an!_la)c fon- korlatot, hogy a �gok egyr� saját maguk_ hozta határozaegyéb igényjogooultalt háztartási : tossaga es 1doszerusege a szének tevékenysege kimerul j tok betartásának, ők maguk tüzelőellátása. : mérvadó. Napirendre vonatko- a KV ülésein való részvétel- leszr ·'e a legfőbb őrei, s aks,, számböH 112127/-1958. I/3. A : zó javaslatot tehet az elnök- ben. A szakszervezet tömeg- kor kezdetét veszi , a még vasúti Ruházat! Utasítás és annak ; ség, a KV állandó és alkalmi kapcsolatának javítása érde- eredményesebb, valoban a végrehajtása. : bizottságai, valamint a KV kében a KV tagjai a jövőben szakszervezet mozgalmi jelle'°· számb61: 12117_1/!�53. I./4 . . e. :  egyes tagjai. A napirendek I részt ve!flnek a szakszervezeti géből fakadó munkastílus, Jelentkezések állam, nyelvvizsgák- : előterjesztését az elnökség I rendezvényeken segítik a amelynek a dolgozók és az rai20894/-1958. I./f. B. Az órabéres ! végzi a KV osztályainak se- szakszervezeti ' bizottságok egyetemes szakszerveZ";ti m�zdotgozók túlórapótlé}:ának, állá�= ; gítségével. munkáját. Rendszeresen fo- j �alom egyaránt hasznat latIdejének és ldőbérének elszámola • A két kongresszus között a gadónapokat tartanak a szol- Ja • ... 
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Kiskunlacháza - minta szolgálati hely Emlékezzünk 

Bár •rYre tllbb villamos és dleselmozdony litható vonalainkon, •gy
elóre a forgalom túlnyomó részét mégis a gőzmozdonyok bonyolltJál< 
le. Tudja ezt Jól llll-5záros István és Kalu Mihály szénszerelll Is. (Déli 
FüWbl.z.) Az II példú mw,Ju\JUk Is hozzájárul ahhoz, hogy a szerel• 

vényel<re ldtlben rájárhatnak a mozdonyok. 

(Kovács Géza felv.) 

·- .. --' .. .. 

- Köszönöm elvtársak, az elsó félévben jó munkát végeztek. Csak így tovább. 
Ezekkel a szavakkal fejezte be 
rövid beszkdét a kiskunlachá
zi állomásfőnök irodájában Csamangó Henrik elvtárs, a 
budapesti igazgntóság vezető
je, majd dr. Kelemen László 
állomá.sfönököknek oklevelet 
nyújtott át. 

A kiskunlacházi vasutasok 
valóban derekasan dolgoztak 
az első félévben. Nemcsak az 
igazgatói elismerést, hanem a 
minta szolgálati hely címet is 
megszerezték. Hogy a feltéte
leket nem volt könnyú telje
síteni, azt legjobban talán az 
bizo-nyítja, hogy az igazgatóság 
területén mindössze három 
állomásnak, Balassagyarmatnak, Kiskunlacházának és Dad-nak sikerült megszereznie a 
,,minta szolgálati hely" címet. - Hogyan érték ez' ezeket az 

-

Hogyan indul el a bürokrácia lavinája'! 
Hogy mostanában keveseb

bet beszélünk: a bürokráciáról, 
sajnoo nem azt jelenti, hogy 
elórehaladásunknak ez a rák
fenéje véglegesen kiveszett 
volna. 11:rdemes okulásul meg
nézni, hogy milyen lavina in
dul el, ha például az igazga
tóság rovancsolói csupán né
hány forintos fogyóeszköz, 
vagy szcrszámhiányt állapíta
nak meg. 1. A külszolgálati főnökség megállapítja a hiánut, s a hibáztatott dolgozóról jeg1,1zókön1,1vet vesz fe!. Z. Kéri a Számviteli Fónök-1égtől a llián11 TB-jeggyel va
ló rendezését, az általa kiállított kimutatáson az indokokat 
és az elveszést elóidézó körillménueket feltüntetve. 3. A kfllszolgálati főnökség 

határozatot az indokok felsorolásával és a kötelezvénut, mint kiadmányt elkészítés után átadja a Könyvelóség 7. csoportjának. 7. A Kön11velőség 7. csoportja hozzájárulása után az An11agosztá!1,1 aprobálja és leadja a Zeíróba. A leíróban lemásolják a kiadmán11t, a kártérítést megál!apitó határoza
tot, valamint a kötelezvényt. 8. A kiadó kiküldi a szogálati helunek a három kiadmánut és az üg11irat tovább meí111 a Számviteli Főnökség pénzügyi csoportjába a levonás foganatosítása céljaból. 9. A lcülszolgá!ati hely iktatja a 1.iadmánvt, előjegyzi és kimutathatóan kézbesiti a dolgozónak a kártérítést megállapító határozatot. A kötelezvényt aláíratja két tanú látta-

mozásával. Ha a dolgozó nem 
emel kifogást a levonás ellen, akkor visszaküldi az illetékes osztá!11nak a tudomásult·ételt. (Mi történik akkor, ha kifogást 
emel a dolgozó? Kezdódik az egész eló!ról.) 

10. Az Igazgatóság illetékes osztálya a beérkezett köte!ezvén11t áttekintés után átajda a Számviteli Fónökség Pénzügyi csoportjának az ügyfrathoz va!ó csatolás és a levonás eszközlése végett. 
11. A levonás eszközlését az illetékes osztáL11 elójcgyzésl könuvébe bejegyzi, majd ké• 

sőbb meggyózódik arról, hogy a levonást végrehajtottál.-e. 
Bizonyára rö\·idebb úton is 

el lehetne intézni a kártérítést. 
EL5ásorban a szol álati fór.c,
kök hatás ·üré�ck emc:lésixel. 

Sziládi Sándor 

Jól dolgozik a gazdasági vasutak 
szegvári üzem főnöksége 

• Számviteli Főnökségnek beküldi a TH-jegyet. A Számt'iteli Főnökség a beküldött felterjesztés és mellékletek alapján felfekteti az üguiratot, kiállítja a TH-jegyet 4 példán11ban, ebból két példán11t beküld a hián11t bejelentó s=olgálati helynek a számadáson való kereszttlli1ezetés nigett. A gazda&áqf va.,uta -etJ- kenderrel kezdod1k. Ebb !, Eí111 példá1111t magánál tart. Vciri úzcmfónök.cge .ló erg�- m ntegy 2�00 tonná{ kell to-Az úgyiratot toi:ábbi tdr- Nennuel dolgo.:ott az Ewiúlt vábbitar.!oi<. Szeptember elegyalá� végett átadja az Anyag- hónapokban. EL!.ö í ,,t;vi áru- jén megkezdődik a gazdag cuosztá!ynak. A 4. példánut a tonnakilométer tervüket 123.8, l.c,rrépatermls szállítása is. Könuvelóség 7. csoportja tart- utaskilométer tervüket pedig Ezenkívül több millió darab 
ja viss=a. 135,7 százalékra teljesítették. légla els.lá.!lítasa !s szerepel az 

4. Az Anyagos.:tál11 vélemé- A munkalendület azóta sem őszi szállít· si tervben. nuezve átadja az i!letékes osz- !1a::J ott alább, mert jól tudják, Annyi bizonyos, hogy nehéz tál11nak. hogy az öszJ hónapokbt>n még napok várnak a szegváriakra. 5. Az illetékes osztáZ11 meg- � . , , • teszi az elóterjcsztését és ja- •. eae�bb felada,?�_at. �,ed mef i\,,, azon�an megvagyunk gyovas!atát a hibáztatott dolgozó ?!da;1iok. A fe!(•c�zu.t,,t mll:1' zudve . u'.a. hogy Cserna Kalbéréból való levonás eszközlé- Joelor� n;�.g�ezo,ck. � �ocsi-

1 

mán állomá.,,fúnök vezetésé\cl 
�re vonatkozóan. park Jav,,asat a gyulai muhely . " 

. .. . . 6 A '·"! ,, ·ia k . , kirendeltsége végzi Jól halad sikeresen me0oldiak az osz, . '"' szo.�a tna e!ke- , · 
' ll 't• • � , • t k t uíti a kiadmányt a dolgozó- a talp!acsere is. sza 1 asi .l'.!,:iaa O • a • 

11ak a kártéritést ' megállapító A szállítási kampány az idén a Dr. Horváth Károly 

Kitüntetések a vasutasnap a lka lmából 
Kiváló vasutas J..itüntetésbe.n részesültek : zsef íeltigvelő, BVKH, .Jankovics 

József v. kalauz, Pccs, Júvor Nan
dor m. főtanácsos. �brecent Jj. 

Góra Béla m. f6t.anácsos KPM téz11 Dlósgy(lr Fth., T11kési Lajos UV, Léchner László v. &Zakmes-
I. s. Sz.ako., Koronclán Gábor lnté- m. fó!elilgyelő, KPM I/-1. Sza.1,:o„ ter, Szombathely! JJ, OV, B�nke z6, Nyiregyháza, C5ertán Ferenc Rácz Károly csapatvezetői elő- István fólntézö. Hatvn11, varga 
m. ellenőr, Vesz.prém-küls4 Fth., n1unkás, Fatelító UV., Hornung Sándor intézö. Rák05rendez6. Púl
Németh György munl<amester, MArla főtanác908, Szállitmányo- hegyi Arpád fólnt zO, szombathe
Szombathely. Kiss Ill . .József v. zási Főnökség, Puskás István Jyi Igazgatóság. Varga Károly t.a· 
16e.llen6r, Ferencváros, Monori Ist- intéző, KPM I/5. sza::oo., Tö- nácsos, Bp. ;r-.;yugati pu .• Tancslk \·án fölntezö, Dombóvár. Mag Ber- rök György fOszalanester, 'E;sza- Lajos tntézú. Pecs Fth„ Szabó III. 
talan munkamest., Sajószentpéter, ,kJ .JJ. UV, Hornyál< István v. ko• István ellenőr. Bp. Keleti Fth., 
SZ!jjártó István főpályamester, cslrendezO, Ml&kolc, személy pu., Réger Dezső felü�yeló, KPM I 4. 
Kris,tinavárosl Pft. Főnökség, Lé- 1 dr. Szednlcsek János tanácsos. Szako„ Gellért László m. felügyel<al Elelc főintéző, MSZMP Buda- KPM I/6. Szako .• Fúrkó Antal m. Jő. Debreceni Jj. ov. SZB•elnök. dr. 
pesti va,,-ut.as Csomóponti Párt- felügyelő. Mátészall<a P!t. Fónök- Szirmai László főt.ar.Acsos. KPl\t 1. 

bizottság titkára, Sza.kács G bor ség, Tóth .János Intéző, Budakör· Könyvelős�g. Molnár Lnjos főel· 
v. főmérnök. KPM I/7. Sza.ko., nyéki MSZMP vasutas Csomóponti lcnór, Szolnoki .JJ. tlV, Nyitrai Va· 
Nagy Istvan munka.mester, Szol- Pártbizottság titkára. Nováki Ernő lérián m. főtiszt, cv. Oroszlány, 
nok, Ket"tksz Jó1.sef 1c5e!lenőr, m. főtanácsos, KPM r. Hído�ztály, Gazsi Jólset felügyelő. KPM I. Fö
Autófuvarozásl Főnökség, Bálint Llptay Tivadar m. tanácsos. Hid- könyvclőstg. Somodi Kálmán ln· 
Antal v. fOmunkamester. SLeged, építési Főnökség. Mol.1ár Imre 1,;.. téz6. KP�1 I 11. szako„ dr. Nagy 
Vörös Károly főtiszt. Kiskunhalas, felügyelő, KPM I. TJUcárság, Szalai Elemér főtanácsos. Jogügyi H.lva
NaUy Mé.tyás m. intéző, KPl\f I/1. Sándor m. f6munkamester, Vcszp- ta.l, Bécser L;;;tván m. í6tanAcsos, 
Szako •• Hoffmann Mihály v. főel- rém-Jcül.ső Fth .• Kellner J.stv,n in- Miskolczi Igazgatósilg, Hasznos 
lenőr, Fclépllményl Vasanyagjavl- téző, Sza.kszervezetl Kózoom. II. lllátyl\s le!llgyelő. Bp, Keleti Mü· 
tó Uv, Ar\·ay Jozsef m. főíelUgye- V:1rga Lajos v. szakmester, Mts-, sz.akt l<ocstszolgálat1 Fónöksl'•g. 
ló, Autófuvaro1.ás1 Főnökség. Kirl· kolcl JJ. űv. Fekete Ml\rt,,n icl• Orbán .Jó1.ser m. főtanácsos. Mis· 
csi Rudolf intéző, Celldömölk, Tö• ügyelő, KPM I/8. Szak->.. K<okal kolc! IgazgatóM1�. Dobó István fÖ· 
rök Gyula v. pályamester, Debre- Gyula m. flílntéző, TB 'E;p1tési F'Ö- felügyelő. KP.M I/2. Szako., Dara• 
cen Déli Pit. Fónökség. Vckony nökstg, Süvege,, .Ján,s mérnök, bos Ish•án cllenor. Dp. 1<elenlöldl 
Lajos fór;zakmester, Házkezelő F6- HEV Igazgatóság. Ném,fü C'lttó v. pu„ Szücs Zoltán m. főtanácsos. 
nökség, Szolnoki Ferenc főintéző, kocsirendező, GySEV 1,::?azga�ós.ie-. KPM I/7. Szako .• Fa.bók Jáno;. m. 
Debreceni Igazgatóság, Szabó Ml· Hámor Béla főfe!Ugy-'16. r<P�f I. főtanácsos. Mlskolcl Epltés! Főnfik
hály ellenőr. Landler Jj. OV. Bors Kator..o.i Szállítási Qszt.áJy. S:-:t·pi.- ség. Szamecz János f(SkoC'8ivJ1sgé
Sándor m. !OfelUgyelő, Budapesti getl József ellenc'.5r. �ogykanlz•:-. ló. Záhony fth„ Tleber .János fó· 
Iga.zgatoság. Kiss KUroly m. fel- Laczkó Lás1.ló m. 1nté<t5. ,Jöz.c;r:t- intéző, KP?.I I/4 S�'lko.. c�ontos 
ügyelö, szegedi Igazgatós3g, városi Ptt. Főnökség, G!:"l�;eic Bá- Jó?..sef m. v. föcllenör. B�k�csab.l 
Schwán Pál ellenőr, Dunakeszi JJ. Unt v. szakmester, Gyóngyö•I Ki- Flh„ Slmone!c Gyula f6intéző. Kis
UV. Kovács István fcSfelUgyeló, térő,n,ártó UV SZB-elnóke. Molnár kunhalas. Zalahegyl Lajos m. ln
KPM I/8. Szako.. Farkas Ferenc István felügyelő. I<omár,m. Eé- tézö. MSZMP s,egedl Vasuta 
v. mozdonyfűtő, Sztállnváros Fth., zsenyl .József f(Hntéző. Hudaoestl Csomópont; Pártbtzotts:lg titkára. 
Németh József kezelőmunkás, Cell- Igazgatóság. Taha Sándor 11lmté?ó. Városi István főellenőr. Felépllmé
dömölkl li:pltésl Főnökség. Kovács Bo. Déli pu .. Sárvárt András lnté· nyi VasanvagJavltó UV. SZB-clnök. 
Ján'>S lnt4Ző. Szakszervezet! Köz• z6, Nvíregyháza. lllohácsl János Szabó Gyula fút! zt. Debre
pont. Hernad1 Gyula ellenőr, s,é- m. f6ellenór. .Jobbpartl TBFF. cen. Ké.sö János '"'éző. KPM I/8. 
kesfehérvári .Jj. OV. Szvatkó Ist- Vé,:h Ferenc főintéző. Székesfe- j Szako„ Laurenc-sik János föinlézcS, 
vt.n lnt�zó. Bp., Nyugati pályaud- Mrvár. SZB•elnök, Bánhegyi Jó- KPM l/4. Szalco. 
\'3r MSZMP-titkár. Tóth n. István 

Erdemes vasutas kitüntetésben részesültek : 

eredményeket a lacházi '1.-asutasok? - A kérdésre az áll<r 
másfőnök adott feleletet. 

- Amikor egyöntetűen el
határoztuk, hogy mi is csatla
kozunk a minta szolgálati hely 
elnyeréséért folyó mo?.galom
hoz, szinte új élet kezdődött 
állomásunkon. Dolgozóink a 
szolgálat pont-OS ellátása mel
lett arra is nagy gondot fordí
tottak, hogy az egész állomás 
területén tisztaság és rend 
uralkodjon. Nem túlzok, ha 
azt mondom: dolgozóink :iobban vigyáznak a tisztaságra, mint otthon. 

Hogy ez !gy igaz, arról sze
mélyesen is meggyőződtünk. 
A rövid ünnepség után megte
kintettük az állomás felvételi 
épületét. az őrhelyeket, az 
áruraktár!, a pályafenntartás 
házatáját. Mindenütt tiszta
ság, példás rend fogadott. Még 
a legszigorúbb ellenőrző kö
zeg szemüvegén nézve sem 
lehetett kifogásolnivalót talál
ni. Kiskunlacháza méltóan vi
seli a „minta szolgálati hely" 
címet, megérdemelten kapták 
a dolgozók a pénzjutalmat. 

A szakszenezeti vezelök f egadóórái 
A sza.1<szervezet elnökségé

nek tagjai szeptemberben a 
következü napokon taTianak 
fogadóórá& a szakszervez.et 
központjában. (Budapest, VI„ 
Benczur utca. 41.) 

Szeptember 3-én, 10-én, 17-
én, 24-én - 16,30-18,30 óráig. 

1936. augu.sztus 31-én a pénztárosnójére, kit a munkás-kommunista mártírok 1záma osztály iránt érzett törhetetlen eggyel növekedett. A túnó szeretet vitt a szervezett t:asnuárral költözött el az élök utasak, majd kés6bb a kom
.sorából Há1114n Kató, az önzet- munista párt soraiba. Landler !en, fáradhatatlan munkásasz- Jenóvel együ.tt kflzdött a vasSZQn,y, aki egész életét a munr utasoJc megbecsüléséért. embekásmozgalom ügyének szentel- nbb él.?,éért. te. A csendórhóhérok által Há1114n Kató é!etéból, munagyongyötört, ,negkínzott test- kásságáb6! ma is er6t meríben 22 évvel ezelött megszünt tünk. Egyszerűsége, szerény• dobogni a szív. sége ma is példaképflnk. Há-Most, amikor ,neghajtjuk az mán Kató hite a munkásoszem!ékezés, a hála zászlaját, tá!11 végs6 győzelmében ma is mélységes szeretettel és meg- lelkesít és e!óre visz bennün
becsii!ésse! gondolunk a báró k.et azon az úton, amel11et az Hatvani répaföl.djén görnyedő ö vére is öntözött és ame!11 a ki.s!ányra - Katinkára, a hat- I szociaLizmus végsó U11Özelmévan,i, majd a N11ugati állomás hez vezet. 

Bák Zong Thek üdvözlete 
Sokan emlékeznek még Sze- , Gi!za nevű állomáson teljesít 

geden a kedves Bák Zong szolgálatot, ahol 40-50 vonat Thek koreai diákra, aki a Va- közlekedik naponta és ebböl 
sútforgalmi Technikum növen- 20-25 az ö állomásán kerül 
déke volt és évente egy-egy .. ' llításr A hazánkban hónapot Szeged állomáson töl- osszea �- . 
tött gyakorlati munkán. tanultakat jol haszn05ítJa. A 

A vasutasnap előtt a messzi 
távolból levelet hozott a posta. 
A mi koreai barátunk küldte 
üdvözletét a vasutasok ünne
pére és meleg szavakkal em
lékezett meg a hazánkban töl
tött időkról. Magyar nyelvü 
leveléből megtudtuk, hogy 

100 napos balesetmentes ver• 
senyben elsök lettek. De nem
csak saját eredményükre büsz
ke. őrül annak is, hogy a sze
gedi vasutasok derekasan 
helytállnak a munkában. 

Tótka Károly 
Szeged állomás 

Miért nincs szakszervezeti élet Fegyverneken ? 
Fegyvernek állomás nem 

tartozik azok közé, ahol gya
kori lenne az élüzemilnnepség. 
A kitüntetések, jutalmak is 
nagyritkán örvendeztetnek. 
Ennek ellenére szorgalmasan, 
becsületesen dolgozik az áll<r 
más egyre jobban összeforró 
kollektívája. Teljesítményeik 
miatt nincs okuk a szégyenke
zésre. 

Az ÖS7.i forgalom kezdet.én 
Is bizakodóan néznek a na
gyobb feladatok elé. Jó az 
összhang a Gazdasági Vasutak és a pályafenntartás dolgozói
val is. A munkakapcsolatokon 
túl baráti összejöveteleken is 
találkoznak. Mint e::(y nagy 
család, együtt ünnepelték pél
dául a vasutasnapot. 

Helytelen volna azt gondol
ni, hogy a fegyvcrnekiek nem 
pályáznak a legjobbak sorába. 
Az ö vágyuk is az, hogy mi
előbb az élenjárók között li>• 
gyenek. Hiányzik azonban az 
a mozgatóerő, amely más he• 
l;·eken olyan gyümölcsözően 
kamatozik. önálló pártszerve
zetük nincs. Csak néhány párt
tag van az állomáson. Van 
azonban - vagy talán lehet
ne? - a pályafenntartá&inl 
egy közös szak:;iervezeti bi• 
zottságuk. 

A szakszervezeti mozgalom
ban rejló erö sajn05 egyelőre 
i;zunnvad. A két szolgálati hf'• 
lyen csaknem mindenki tagja 
a szakszervezetnek, pont05an 
fizetik a tagdíjukat is. De • 

bizalmiak munkája kimerül a versenymozgalom felélesztéséu 
tagdíjbeszedésben. Nem is cso- túl a kultúrcsoport is élni kí• 
da. A háromtagú vezetőség ván. A társadalmi munkával 
minden tagja kooptált. A rendbetiozott klubszoba beren
megbizott SZB-elnök már rég- dezés nélkül áll. A tagdíjvisz
óta kéri a leváltását, nagyfok1í szatérítés felhasználatlanul 
elfoglaltságára hivatkozva. Ve- szaporodik. Ennek is lenne pe
zetöségi ülést, csoportértekE-7.- dig helye, csak nem mer senki 
lelet nem tartanak. A tagság, hozzányulni, 
a névleges v_ezetőség,. a szaJ_t· A debreceni terilleti bizott-vonali vezetők egyarant az uj 
vezetőség megválasztását vár- s�g már ig�retet tett a v�la.�z-
' ák . t 1 „ lm tl „1 1 tas megeJtésére. Remeljuk, J , szm e ure e enu · hoizy hamarosan meg is törté-

Pedig akadnak teendők. A nik. 

Bóualle:yl Béla f6ellenilr és L6rlncz István el6munl<ás az ld6sza1«1t1 
Jr.ltérilvlzsrA!atot végzil< a Soroksárl-út.1 pályaudvsron, 

(Kovács Géza felv.) 

• 4 ••••••• • • 

Hatvaneves mérnöki munkám emlékeiből 
Az úJilásl mmgalom 10. év- 1 gazok ki .a l«>csiajtók nyitásá-

fol'dulóJ,a alkalmából közöl• A t t lké zit tte . 
jük Lűrtnczy �llhály arony- ra. . . erve e s e m e_s 
dlplomü_q mémök. a !!l"Plpar benvu,tottam a szabadalmi ht
kiváló dolg.>zóJa vlssreemlé- -vatalna.k. 
1,ezé,oét. Mollóul állJon Itt Ezt követően az elkészített Ar\.1.ny János !&meretes két 80-
t·a: .. Mll)•�n jó Is. hogy moo! mndeUekkel Bud?pesten . f�l
miil' m.a nem lÖ! lénlk Ilyen .. .' kerestem Ban.cnats KaJetán 

Huszoneg11 éves voltam, amikor mérnöki tanulmánvaimat befejewe 1898 júliusában a Szegedi Vzletvezetóség vinkovcei osztál11mérnökségéhez kerflltem 111érnökU11akornoki minóségben. Hosszú pályafutásOffl. él-m,L nyeiból áUjon itt az alábbi történet: 1903-ban Lugoson az úgyne�·e.:ett Ma1Jl1ar Délkeleti HEV Osztál11mérnö1-ségén �olt a s:olgál.ati helyem. 

miniszte,-i tanácsost, a MAV gépésutt főosztályának igazgatóját és ,negkértem, ho1111 vizsgáltassa fe!fll a tervemet. Az igazgató kije!.entette, hogy kísértetre alkalmasnak találja. S felhívott, hogy jelentsem be találmányomat a sza.bculalmi hit,atalnál. Amikor közöltem vele, hogy ezt már megtettem, haragosan rám.szólt: ,,Olyan sürgós volt a bejelentés?" Amikor pedig megkoclcáztattam i.zt kijelenteni, hogy ez_ zel nem köt:ettem el hibát az A!!amvasutakkal szemben. azzal bocsátott útnak: ,.Majd meglátjuk, mit lehet csinálni a jat·as!atái:al." 

ti kipróbálására vonatkozó kérelme teljesíthetőnek nem találtatott. - Budapest, 1903. jcbruár hó 25-én. A gépés=etí főosztály igazgatója helyett Forkner fófelügye!ó." A !evé! vétele után felkeres• 
tMn a pályafenntartási fóosztályon Bényei fe!ü1111elöt, aki maga is furcsállotta a fenti eljárást és azt tanácsolta, hogy jelentsem be a szabadalmat más államokban is. Tanácsat megfogadtam. A Bajorországi Vasutaktól néhány hét mú!rn köszönólei·elet írtak, s meglepetésemre még 850 márkát fs átutaltak szabadalmi dijelö-1.!gként. Késóbb megtudtam, hogy a dolgozók jai:aslatait a minwt-eri tanácsos óméltósága rendszerint a maqa net·én szabadalmaztatta. Ezért látható még néhány kocsin és mozdonyon a felírás: Bánovits-féle szabadal0171.. 

Egy alkalom-ma!, amikor Temesi:árróZ Versecre utaztam, t.anúja volt'lm, hogy az utasok közül két gyászruhás nő nem tudott idejében leszállni. Akkor uuuanis még szakaszonldnt egyajtós kocsik jártak, a kalauznak kellett a kfllsó kallantyúk nyitásával az ajtókat kifelé hajtani. A két n-0 már a 

Néhány nap múlva hli:atalos t·álasz érkezett c!memre: Az 55 év előtti példa t•ilágo-
V. fömunlcamester. SátoraljauJhelyl 
Pft. Főnökség, ICAlocsai János fel
ügyelő, Vasúttervező UV. Nádud
vari �tván föszakmester. Gyön
gyösi Kltérő�yártó űV. Csény! Pál 
lnté�ő. vastltl Főos,tály Szak.szer
ve,eti Bl,ottsá.�ának elnöke. Szabó 
János felügyelő. Budapest! Igazga
tóság. O:ah Károly t1szt. Miskolc 
Gömöri pu., Bökkös József m, ln· 

Nagy V. József fómunkameo.ter. 
Bp. Ferencváros. Bencze Endre m. 
felügyelő. Bp. Keleti Fth„ Filep 
Miklós pálya6r. Sátoraljaúihelyi 
Pft. Főnökség. Márton Guszt<1v m. 
ellenor. Sárospatak Fth,, Gavallér 

Gábor v. mozdonyrutő. Debrecen mozgásban lev6 c01iatr6l ug
Fth„ szentesi Mihály v. roellPnor, rott !e és halálosan megsérült. 
Debrecen. Török Ilona v. f(Spál ·a• 1 Ez a baleset ann11lra ,neg-
ór, Nyíregyháza P!t. Főnökség. rendített, hogy e!határoztam: (Fo�tJuk> automatikus berendezést ctol-

,.A kereskedelemügyi m. lk. san mutatja, milye,1 elbáná,Mlniszter úr önagym€ltóságá- ban részesültek a dolgozók, nak f. é. február 1,6 9-én hogyan kezelték újitá3i Jat·as-5083/V. sz. a. kelt - hozzánk lataikat, szabadalmaikat. c,ak intézett - rendelete köi:etkez- a szocialista társadalomban tében értesítjük, hogy a sze- nyílt mód az ilt1e11 jaotalansci-mélykocsikon alkalmazandó j gok telJes megsziinésére. elzáró uerkezetének gvakor/.a- Lórinczy Mlhát, 



MA<;YAR VASUTA� 1958. SZEPflMBEll 1. 

A Dolgozó Ifjúság I. Szakszervezeti 
Világkonferenciájáról 

A szocialista és a népi demok
ratikus országokban a do1go.zó na• 
ta.lok előtt .siyitva áll a szakkép
zettség, vaJemint a magasabb is
kolai v�ttség ·elnyP.résének lehe
tősége. Hazánkban pl. az egyete
mi, föiskola.l hallgatók száma a 
teLszabadulá.s előttihez. viszonyít
va négysreresére nőtt. Az egyete
mi és főisl!oolai haligatók 60 sz.á
zaJéka munkás- és parasztszülúk 
gyermeke. 

A dolgozó fi.ataioknak. is meg
van a lehetőségük a tová bbtanu
l.ásra, s élnek is ezzel. AZ es
ti és levelező tagozatokon évente 
H-15 ezren képezik ma,gu.kat. A 
tanulást megkönnyíti az alapsza
badságon felül járó tanulási, illet
ve vi.Z6gaszabadság. A Szovjetunió
ban 28 millió fiatal tanul hasonló
képpen, Bulgáriában, Lengyelor
szágban és a többi népi demokra
tikus onszágoJcban jelentösen meg
növekedett a tanulók száma. A.mi 
• szakma! továbbképzést illet!, a 
szoVjetunióban, a-ki a 10 osztályos 
Iskolát elvégzi, lényegében már 
azakmai képzettséggel rendelkezik>. 

Hazánkban az iparita.nuló-ottho
nok és műhelyek eg� sora áll • 
dolgozó flataloik rendelkezésére. 
[gaz, liogy nem mindenki éppen 
•zt a szakmát sajcitithatja el, ame
lyi�et legjobban szeretne. de a 
rervszerú munl!oa.erő-ellátás csak 
ú_.,y valósítható rn-eg, ha a szük-
1Íg1etet figyelembevéve képezzük 
a jelentLcező fiatal munkaerőket. 

A liafalok helyzete 
o kapitalista orsz6gokban 

A kon.fereneia elemezte a kere
llet! viszonyokat és megállapítot
l>a, hogy valamennyi kapitalista és 
1Ya.rmat! országban killönbség van 
.. felnőtbek és a fiatalok bére lkö
Sött, 

A dolgozó fiatalok azono■ mun
kiért: ArgentinAban 30 száza• 
lékkal, B�ziliában 25-30 szá
zalékkal kevesebb bért kapnak. 

Angliában, Franciaországban nem 
egy esetben korszerinti bérskálál 
alJkalmaznak, aminek alapján kb, 
20 százalékkal kevesebb béri kap
nak, mlnt a felnőttek_ 

Ezt a helyzetet a kapitalisták a 
telnötte.k rovására kihasználják; 
olcsóbb, fiatal munkaerőt aJ;kal
maznalk. 

II. 

gyarmat! országok f!ala-ljainak éle- A határozatok a dolgozó fiatalok 
tét és szenvedélyes gyűlöletét a követeléseiről szólnak. Az egyenlö 
k.apitaUsta, Imperialista társadal· munkáért egyen16 bért, a szak
mi rerbds:zerrel S:7Sllben. Ezek a mal képz.és bJ.Ztosítását, a mullik.á
fiatalok vágyakozva te'k.intenek a hoz való jogot, a szervezkedési 
szocialista országokban, a Szovjet- Jogot, követelik, s az egységre tö· 
uruóban kialakult fejllldésre, az if· rekvést fejetik ki. 
júság egyre gyorsabban javuló Külön határozatban elítélik az 
életére. amer1katak és az angolok közel· 

A dolgoz6 fiatalok a tanácsl<o- �.;�;:lt b!
a

��á,. �
elll

,lii��z� 
zison tudatosan kifejezték fiatalokhoz, h<>.,"Y küZdjenek a 
azt. hogy életilk, életk6rü.lmé· monopóliumok ellen, haladjanak 
nyelk javulása csakis békében 

1 
:��t 

a vXN!{{ f�
a

�i�• a "!°i!: 
valósulhat meg. nyol és a többi haladó harcosok 

Követelték: vessenek véget a tö· .küzdelmeivel 
megpusztltó fegyverekkel való ki- Sok ,._.áz fiata,J killdött százmil· 
sérleteresnek, a rakéta-kilövő pá- l!ók követelését fejezte il"1 a bé
lyák épité6ének. kövessék az im· kéről szóló határozat elfogadásá• 
periali.sta hatalmak a Srovjetunió val, A béke megvédésére kés.z 
példáját fiatalok tánca, forró tapsvihara 

A ko�resszus időszakában zaj- fejezte be a Dol�ozó Fiatalok. I. 
lottak le az iraki esemén�rek. Jú- Szakszervezeti Világkonferencia• 
Uus 17-én érkezett a konferenc!.á- j8.t. 
ra az !rak! dolgozó fiatalok kül
dötte. Lángoló szeretettel, szűnni 
nem akaró tapsor:kánnal fogadták_ 
Az arab országok fiataljai., mint 
az újszülött gyermeket dédetgették, 
és mi velük együtt üdvözöltük � 
demokratikus átalakulást ki\.·ivo 1 nép gyózelmét. A konferencia szin
te pillanatok alatt át'1lailoult im
pe.'1.al!stael!enes tüntetéssé. 

A konferencián részt\'ett swVjet 
!iatalok egyszerüségUkkel. szerény
ségU.kkel tűntek ki. Egyforma sze
retettel tárEr,Valtak a legkisebb 
országok lklüldötteivel is. 

A magyar delegációt !s nagy 
szeretettel vették köiiil Minden 
ld6t kihasználva !gyekeztunk mi
nél több küldöttséggel beszélget
ni. tapasztalatot és b3rátot sze
rezmi. Tárgyalásokat folytattunk a 
finnekkel. belgákkal, franciákkal, 
olaszokt1cal. németekkel. a Fekete
Afr!Aoa képviselői,rel, arabokkal, a 
szovjet és a népi demokratfü.Us 
országok fiataljaival. 

A magyar fiatalok 
felelőssége 

Jtétfalvi Tibor 

Érdemes volt 
jól dolgozni 

Talán soha nem fogadtuk 
olyan örömmel a postát Vá
cott, mint augusztus 9-én. Há
rom meghívót hozott az „ér
demes vasutasok" ünnel)6égé
re. Nagy örömmel és izgalom
mal készülódtünk, hiszen ilyen 
elismerésben még nem volt 
részünk. 

Az Északi Járműjavító mű
vélődési otthonában megha
tottan vettük át Csamangó elv
társ kezéből a kitüntető jel
vényt. Császár elvtársnaI:, a 
budapesti igazgatóság párt
szervezőjének pohárköszöntő
jéből éreztük, hogy megbecsült 
emberek vagyunk, érdemes 
volt jól dolgozni. 

A beszétgetések során a fő kér
dés az volt, hogyan a-lakul a m.a· 
gyar dolgozó fiatalok élete, mi
lyen eredményeket értünk el a 
szocializmus építésében. Ebból is 
kitűnik. hogy milyen nagy f-ele
lősség nyugSZik a vállunkon, 

A gyarmati országokban a fia- eredményeink mllyen hatalmas 
ta1 dolgozók sorsa szinte leirha� erv� adnak a dolgozó fiat.a.lo:k 
tatlan.. Az afrikai gya,rmatokon 8- harcalhoz. 

őszinte szívvel köszönjük 
pártunknak és szakszerveze
tünknek, szakmai vezetőink
nek a gondoskodást � ígérjük, 
hogy továbbra is legjobb tu
dásunk szerfot fogunk mun
kálkodni a szocialista vasút 
megvalósításán. 

10 éve-s gyermeke'ket dolgoztatnak A konferencia több fontos do• csupán élelmezésért. Egy fiatal kwn.entumot, határozatot fogadott �udáni gépkoosivezetö elmondotta, eJ tei�es egységben. Olyan öt"öm hogy még ma is őskort viszonyok- és lelkesedés, mely e dokumentuhoz hasonlóan élnelc. Növénye·ket, mok elfogadását, valamint a zárbogyókat 6tb. lk-énytel.enek gyüjtö- ·t k.. tt itká '1 · uJ getni. fogyasztani. hogy éhen M :-°eg. 6 °��t 
e
je1z{ ho� �

Y
�k���ehaljanak. 

1 
rencia részvevői széttéphetetlen 

A prágai konferencia meggy6z6 barátságot kötöttek, örömben, 
eróvel mutatta be a k.apitalista és harcban egyek, 

Csárády Zoltán 
Tölgyes Lajos 
Koncz Sándor 

A MÁV Hódmezővásárhelyi MTE-ben f e jlfidik 
az úszó- és vívóutánpótlás 

� �:::: 1 
} />'F 

A 4xl00 méteres vegyes,•áltóba.n 4 :49.9 másodperces idóvel új kerü
leti csúcsot úszott MAV Hl\'lTE csapata. Balról jobbra: Csillag n., 

Nagy. Kárai, szabó. 

Ti'z.en-eitr s.2.aikosztály múiködik 
Hódmezővásáchéy l�a<(vo!>b és 
J.e�n.épszerúb·b soorUtörébern a 
l\fAV HMTE-ben. A szakoszt.a.lvdk 
közül az úszó'k és a vívólk s1.erez
nek l�bb örömet a &1>0rtiszeretö 
váisárhel'YU.ek:nek. Ped.1.-g egyik 
gza,kosztá�yfba,n sincsenek ,.n1,e
nók''. vál�a1ott versennBk. An
na,t Wl>b vásZono a tehetséges :fia
tal. 

A 130 tagú úszó S'2'.alkos1.tá:y, job
bára serdüló és itjúsá.J;P ver�v
zőkből áll. Sói az edzőjük, Török 
Sándor is t�n,en van mé.g a ha.r• 
rninoon. En,nek. e!IJ..enére l,e�fk-eseTJ.. 
hozzáértéssel oktatja tanítványait. 
H� nem eredményte:enill. azrt 
eddigi si'keretk b!WJ1yftiák : A 
mútt évben rende:r..ett: orsz.á�os ,•i· 
déld ú.szőbajnoksá,:- és egyéb ver• 
senvf>k Öiszesített pontve-rsen,•e 
alapján. Eger mögött a második 
beJym vé,;eztek. 

- :E.s milven e�·edményt vár az 
1d,é.n? - kerdez.tilk: az edzö1 öl. 

több értékes he:y-ezést szere-ztii.Th.'!c.. 
A d..á-1-kerilleti bajnokságon a 15 

versenv.szám•ból t.iZ-.<>11egy-=-t; �
nyertünik. hat más,od.lk és hét har
madik he:yezést értünk e-:. A..z ösz
szesített pont\'ersenyoe.n 4.62. pon"�
tal az e1sö helyen végeztünk. Em
lítésre méltó az. is. ho.gy augusz• 
tu,;,- l-ig 4G kerületi csúcsot Ja,'1-
tottunk me,r;. 

Nem sokáig beszélgethettünk, 
mert úszásra éhes tanít.ványai mar 
türelmetlenül vártálk. Pillanatok 
alatt ism,r,Mette az edzéstervet s 
a versenvzU-c. Na�y István. Szabó 
József. Cs!1la1t Péter. a 12 éves 
i� te-hetsé�es Kovács Zsuzsa, 
Csi.Uai Kati éc; a több-irik. a vir06.i. 
uszoda na.(ymeden'-!éjében hozza
lá thattak a1na.pi edzésadagjuk 
,,e:togyasztásához·•. 

A vívóianak ottj.á rt.unkkor nem 
voit ed.2Jesü.k. Belo�ai Péter vivó
mooterr-el aro.nba.n stk-erillt b.esze.1-
getni. A.m.i•kor a n.é:oszerfi ed.lőtöl 
a szakosztály eredmé-nyei :f.e.Iöl ér. 
d�ödtüruk. büsz.ken újságo:ta. 
hogy versenyzöi a váraJtozásna�< 
me,gte:e!őe!l. szerepelnek. A kö· 
zépJskolás vivóbajnokságon Dlá· 
sodik be1,�en végeztek és � vas
utas•ba.fnokságok:on 1.8 megállták 
a helyüket. 

Hoin, minek tulajdonítható ió 
szereplé&Uk.? Min.dene-ke!ött an· 
na'k. ho.�y &e:ova.i mester önzetle
nül, :fára•dhatat!adl.Ul és ami ennél 
1s fOlll063:bib. helyes srelleinben 
neveli versenyz.őiit. A BVSC vfvó
'5kolájának példájára a 6-10 éves 
gyerekek.kel külön .fog!a!�oz,ik. 
Eze:knél gimnasztika. f:',;Jortjátékok 
is szecer,.e:nek az Otktaicis anye.gá
ba.n. 

Be�ovai edzőtől .az.t 1& megtud
tuk. hogy mivel a ka1dYi,vó utan
pótolfts.s3.l ol."'67,.ágos viszony·a 1 ban 
gyéren állunk, elslSsot"ban a kard
vi\•ás aktatá.sára !-Ordít nagy gon
dot. t�l! éves tanít\'ányai kö7i 
máris akad,na•k teh-etsé�esek: Kö� 
ves. Rosztóczi. Szporni. Rostás. 
Papin. hogy csak ni:ihányat ern� . ..íl· 
sünk. 

Az ered.ményelc m.e1!-ett problé· 
ma is atka·d a H1\IITE vivóinak há-
zatáján : nincs meg-felelö tornater· 
miik. De mégls hebironyitják. 
ho.gy nern mind 1g a k-én ve:em a.z 
eredménye,k indil&a. Sötl 

Röv-iden a több-i szako.c:zt&.yt is 
bemutatj�. Labdarű_góik az l'\B 
nr-ban. kosár- és kézUabdázóik. 
sal<.kozóik. valamint tekézöik a 
területi, asztatiteniszezoik és teni· 
szezöik a me�yei bajnokságban 
szerepelnek. AtlétikaJ szakosztályuk mo5t kezd éledezni. tenné.
SZPtiá.róik ,•iszont az utóbbi hóna• pokban nem baJlatn.ak mag-ukról. 

Siktre l'llt a liabaai kiállítá111ali 

A vasutasnapon a Hatvani 
vmamw Vcmalfe!ü/lllelóségen 
munkavédelmi kiállítást .-en
deztek. Képeken, modelleken 
a megtörtént balesetek kézzel
fogható bizonyft.ékain keresz
tül mutatták be a villamos bal
esetek okait és a megelőzés le
hetőségét. A kiállításnak több 
mint 3500 látogatója akadt. 

Lakáscsere 
Elcserélem 2 szobás komfortos, 

háztartást áramos, MA v lakásomat 
két 1 szobás, komfortos lakásra. 
AZ egyik lehet Budán. Cím: Cser
halmi Gyula, Budapest. xm., 
Mautner Sándor u. 137. m. 21. Ér
deklődni egész nap lehet, 

A Debrecent Jga-zgatóság terme
tén, Nyirábrány állomáson levő 2 
szoba. konyha, előszobás, jószág• 
tartással rendelkező MA V termé
szetbeni lakásomat elcserélném a 
Bud.spastl Igazgatóság, vagy a 
Pécs! Igazgatóság terUletén Jevl! 
hasonló lakással. �rdekl6dni lehet: 
esetnek Endre, Nyírábrány vasút
állomás. MAV-telep. 

_ A vasút terven reUII három 
600 lóerős es két t00 lóerős diesel
n1t>zti.on)'t és öt 4:?4-es gúm1oz
donyt kap a 3 éves tervben. 

- Oj üzeml konyh4t és étlcezdét 
építenek a dombóvári MA V Fa
telit6 Vállalatnál. 

- Korszenl blztosftó b,r„nde
zéssel látják el a Déli és a Kelen
földi pályaudvart. Az úgynevezett 
jelfogós biztosltó berendezés nem
csak a forgalro! szolgálattevő 
munlcáját könny1U me�. hanem 
fokozza a biztonságot 1s. 

- föbb •·asúti hidat újj4épfte• 
ne!<. a jövő évben, így a fels67.Sol
cai Sajó-hidat. a sajóecseg! hidat, 
a matolcsi Szamos-hldat, .nz al
gy6l Tlsza-hldat. a püspökmolnárt 
Rába ártért hidat, a Körmend 
melletti Plnka ártérl hidat. 

_ UruÍepJ müszakot tartottak 
Rákosrendező pályaudvar dolgo
zói augusztus 1-20-ig. a vasutas· 
nap és az atlcotmány únnepe tisz
teletére. Ezalatt az ld5 alatt több 
túlterheléses békevonatot !nd!tot
tak. A műszak lendilletét tovább
viszik az őszi forgalom !del e 1 alatt is. 

_ A rerencvirosl füt611iz u
csijavft4 mühelyébell alakWt vas-

�f.:i�i-iz!':�
plex

:,';:�o�".1v: 
és anyagte·karékossággal tani .ki, 
továbbfolytatja hor;;szúlsjáratU vei·
se.nyvállalá.sának te!Jesltését. 

- Szeged állomás dolcoz61 eljut
tatták tiltakozásukat a ja;:,án llla
cuka,·a állomáson tíz évvel ezelőtt 
tört.ént súlyo3 vasutt s-ierencsét
iensé� után ártatlanul letart6%ta
tott és elltélt vasutas dolgozók 
!ogvatartása. Uletve tervezett ki
végzése ellen, 

- A Budapest-Keleti tllmlt 4ol• 
roz61 továbbfolytatják versenyi!
ekt a .,mintd s�olgálatf b�l}'., ki• 
tüntetés elérésééno. 

_ Ojft.;isi anlcl,tot tart4tt&I< a 
szolnoki Jármüjavitóban, Az an
kéton éctc?kelték az úJltásl moz
galom tízéves tapasztalatait. Meg
állapították. hogy a.z úlltások,kal 
elért megtakarftásuk tiz év alatt 
S 376 OOO forint volt. 

- Korszerüsltlk • DYlregyllú! 
uta.sellátó éttermét. A közelmúlt• 
ban 35 éttenni asztalt, filggönyö
ket és konyhai felszerelést kaptak. 
A cukrász üzem után sor kerül 
az étterem és a söntés rendbeho-,. 
zatalára is. 

ÜNNEP UTÁN 

Kőbányán levő háromszobás kom
fortos MA V szolgálat! lakásomat 
(X., Korpona! út 9. II. em.) sUrgll
sen elcserélném Budapest belterü· 
letén levő szolgálati egyszoba. 
pllLSz garzonra. Erdeklődni szemé
lyesen az Uttörövasút hűvő3völ.gyi 
78-as utasellátó üzemében, vagy te
lefonon: 163-507. Hétí6 kivételével 
10-18 óráig. Bán B�láné. 

Na:ykanizsai kettöszobás össz· 
komfortos szolgálati lakásomat el
cserélném budapesti vagy kör:iyé
ki kisebb vagy komfort nélkül! 
bérleti lakásért. C!m: Laza György
né. Nagykanizsa. Osvald utca 4. 

A vasutasnap és az alkot- István és Galuska Bé'La, fűtök 
mány ünnepének fényét emel- - kiváló dolgozók - értek el 
t.ék azok a munkasikerek, nagyszerű eredményt. 
amelyek a vasutasok ezreinek Hidasnémeti állomás dolgo
alkotó lendületéből születtek. zói a csehszlovák Hernádcsány 

Nógrádkövesdi 2 szobás f:7.ol::rt.
lati lakásomat 200 négyszögöl gyü
mölcsössel elcserélném Budapest 
környéki �gyszobás összkomtortos 
lakással. Cfm: Pécsi Gyula, Nóg� 
rádkövesd, Kossuth u. u. 

A miskolci igazgatósághoz 
I 

állomással folyó pámsverse
tartozó valamennyi szakszolgá- nyüket ismét megnyerték. 
iat - az utazási sebességet * 
kivéve - 100 százalékon felül A MÁV Felépítményi Vas-

·-

teljesítette tervét. A fontosabb anyagjavító ÜV dolgozói is 
szolgálati helyek közül Mis- szép eredményekkel büszkél
kol.c, Miskolc-Gömöri, Eger, kedhetnek. A termelő munl,a 
Diiisgy6r-Vasgyár, Kazincbar- mellett nem feledkeztek meg 

A szerkesztőség üzeni cika, Szerencs, Ózd, és Be- a szakszervezet erősítéséről 
Uglyai Sár.dor M'skolc, Csá:-ády rente állomások teljesítették sem. Vállalták, !hogy a szerve

Zoltán Vác, Tót�• Ktroly sz�ged, az élüzemszinteket. zet!séget 76 százalékról 85 szá-
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;•m�!°r����:: A Miskolci Rakodási Főnök- zalékra emelik. Az eredmény: 

város, Herceg And,;;s Rákosren- ség dolgozói vállalták, hogy a 91 százalékos szervezettség. 
dezö, conkó József Hatv,an. dr, foglalkoztatási fokot 70 száza- A munkave;rseny középpont
Horváth Károly Budapest. Leve- lékra emelik. Eredményesen j ába a termelékenység fokozá;;J\'1�t

k.
lapunk a'lyagához fe!hasz- túlszárnyalták. Ugyancsak sát állították. A legjobb ered-

Valent Imre Komá•om, dr. töob árut mozgattak meg a ményt a felépítményi műhely 
Bánkfa lvl Gyula Szeged, Wa lcz tervezettnél. dolgozói érték el, akik vállalá
ti���Jda��;f,Y�-;1�1• Lt

u
z1t5 v��: Az igazgatósághoz tarto�ó suk minden pontját teljesítet

palota, Bognár K;froly Tapolca. fűtőházak dolgozói az idén t.ék. Többek között 53 talpfa
Panasz;uk:it megvlzsg>.;J1 i<. több mint 22 OOO tonna szenet 

I 
pántoló-készülék, 2 daruszál-

.,, 
Be�ó Jozsef Budape�t•., Vero� takarítottak meg. A mislcol.ci lító-kocsi elkészítését vállalták .ímosné Szeqed. LeYe.e-:..,:et ku. "+- . , .. .. .. , <zönjük, heiy.szai,e miatt, sajno9• l f11cohaznal kulono,en Gomany augusztus 20-r.a. Augusztus 

nem tudjuk közölni. Béla mozdonyvezető, Szücs 18-ra becsülettel teljesítették. 
--:---------*�-----------

VA SÚ T I  TU DOM Á NYOS  F E L A DATOK  
a nemzet közi vasbetonali értekezleten 

A szocialista országok vas- tei szóban vagy írásban ismer-
, 

a sin.szigetelés tökéletesítéséutainak együttműködési szer- tették az értekezleten a vas- re irányuló kísérletek elvégzévezete a közelmúltban - tu- betonaljak alkalmazásának sét és a vasbetonaljas pá!yadományos szempontból is helyzetét a saját vasutaiknál felépítmény gazdaságos fenn.nagy jelentooégű -értekezletet - mondotta Szentgyörgyi elv- tartási technológiájának megtartott Budapesten. A kon- társ. A beszámolókat követő állapítását. ferenciát a Vasúti Tudomá- vita után az egyes delegációk nyos Kutató Intézet rendezte. bejelentették, hogy az 1958-Az értekezlet célia a vasbeton- 59. években a témakörrel kapaljak alkalmazásával kapcso- csolatban milyen tudományos latos tudományos kérdések feladatok kidolgozásában kí
megvitatása, a feladatok kije- vánnak részt venni. A feladalö)ése és koordinációja volt. tok öt főkérdés köré csoporto-

Az értekezlet után felkeres- sulnak: a vasbeton:ilj tipusok 
tük Szentgyörgyi Károlyt, a kialakítáw, a gyártás techno
Vasúti Tudományos Kutató lógiája, a s!nl�_er�sítés! . az 
Intézet igazgatóját. hogy vele elektro:nos te.;70zb1ztosito-be
az értekezlet eredményeiről rendezesek mukodésével kap-
beszélgessünk I cso(ato� szigetelési kérdések, · tovabba a vasbetonaljas pályák 

- Az egyes vasutak küldöt- fenntartási kérdései. 
Nemzetközi munkaprogram a Szovjetunió vezetésével 

Elismerés 

o magyar vasútnak 

- A delegátusok megtekin
tették a Budafoki úti és a U
batlani Vasbetona!j-gyárat, 
ahol az előfeszített betonaljat 
és régebbi típusú lágyvasbe
tétes betonaljak gyártását ta
nulmányozták. Megszemlélték 
az új lábatlani előfeszített 
vasbetonaljgyár építését és a 
pályába beépített különféle 
aljtípusok fontosabb kísér
let.i szakasG<lit :s. 

- A delegációk javaslatai kisebb vasutak tudományos 
A killföldi vasutak képvise-

alapján a konferencia össze- intézetei is kapacitásuknak 
lói han�súlyozták. hogy ma-

állitöt!a az 1958-59. évi 24 megfelelően. 
gyarorszagi látogatásuk alkal-

pontból álló munkaprogram A M A 
mával értékes tapasztalatokat 

tervezetét. A feladatok 1 g-
- . agyar llamvasu tak szereztek a vasbetonaljak al-e T1;1domanyos Kutató Intézete kal.mazása terén. Sok olyan !1:�0

::g/;i�é� a Szovjetunió ' h'.'r?m f_ontos feladat �dolgo_ megfigyelést tehettek, amelye_ 
v.-11 lták 

a�amok
d 

vas:1tai I zasat vallatta: az acelbeton- ket saját vasútjuknál nem volt 
_
a a m�g� ra, e reszt aljak legkedvezőbb gyártás- alkalmuk megszerezni. ' esznek a kozos munkában a technológiájának kid-Olgozását, Halácsy Dezsö 

IIIIIIIIUlllllltnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIU:!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

É R T H E T Ő  Minden kocsira szükség van 

- Remény1kediln3c hogy sll<erül 
.m"'!l�tartanun:k ::t7  el6loe-1ö rn�sor'�'l.( 
helyet - mondotta. Az 1958. év! 
o�.Á.l?OS vidéki úm..ólbaj noksá�on 
Szabd József ré"'"'1. bajndk,;ágot é6 

Alkonyat tá1ban. am:-kor már 
a�a.posan m�c-.11:iapp;uH a strando
lók száma. Töröl< Sá1;.dorral az 
élen a vízilabda csapat 1s vízbe
S7...á'.:lt. Az úsztl:óloz ha.c;::ontóan a 
polósok 1s er-edmény·-esen szerene1-
t.eik a ba.inoksáiErban. Kerü1eti baj
no.kf;á�ot nyertek és most S"l-Or�a1-
masan készülnek az NB II-be való 
jUtáFt je!ent:het6 osztályozó mér• 
kőz.és""kre . • . 

Ime ez a he'vzet Hódmező\·ásá�"he�y legna�vobb &r.,ortköréné!. Sza.l<O&Ztá!vai.k, v�nV?.öLk ma még nem tartoz.n:1.!k az o�-s�á«· legjo�->b1&.1 közé. Az ŰBZÓ- és vít•ó utánpót!ás nevelésében elért· er.e-d-
, 

m.é-ny-ekre azonb3n joggal bils7Jkék a snortkör áldozaflcé6:e. le''kes ve- - E,·delces, azelőtt mindig cit•ilben utazott. zet6i, edzői. társadalmi munkásai. - fTát mertem én egyenruhát hordani, ami-
- Nincs idő tovább várni a javítáS1'a, dönC 11 bányai 

v. F. kor úgy késtek a vonatok? 

MAGYAR VASUTAS._ A Vasutasok Szakszervezetének lapja. - Megjelenik minden hónap 1-én � l5-én _ S2' k II t1 Szakszervezete, - Szerkesztoség: Budapest. VI .. Benczűr utca 41. sz. - Tel
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A verőfényes ő51zl napokon is sokan kf'reslk. fel az C"ttörövasutat. Egy
szerelvény indulásra készen a búvösvölgyt végillomásról 

(Kovács Géza felv.) 

Megfelelő kooperációt a vasút, 
autóközlekedés és a hajózás között 

AZ ORSZÁGOS VASUTAS 
�li�t-�gr �étszáz ��ít�si elő- UJÍTÓ TANÁ (SKOZÁSRÓL az 

A l.·ö"::po"l.!i &::állítási tanács érteke:::lele 
ado ui1to es az uiitasok-kal 
fogl'alkozó dolgozó vett részt 
augusztus 29-én az É�zaki Jár

Szeptember 2-án ér-te'<e-z'e'.r� 
hívta ö.; ze a k<izlekedési vá'.
!&latok és a s�állítók képvise
li'it a, Központi Szálldási Ta,
nacs. 

Dr. Csanádi György, a közle
Jte<iés- és postaü:lyi miniszter 
elw he' rettese megn\'itójában 
hangoztatta, hogy ma már az 
ipar és a mezógazdaság ep,ész 
esztendobe e;;renletesen fog
lalkoztatja a · · lekedési ága
kat. s így őssz mindössze 4-
5 százalékkal emelkedi:, a vas
ú•, az autóközlekejés és a ha
józás igén •beYétele. 

r öld�ári László, kózle,cedés-

é,, postaügyi miniszterhelyet-
, 

43 é& 1934-ben 46 szazalék mújavító művelódési ottho-
tes a szál'ítás idószeru kérdé- volt. nában megrendezett újító ta-
seivel foglalkozó beszámo:ójá- A , , • 1 l " k n.kskozáson. A tanácskozáM 
ban rámutatott, hogy a vas-

, 
Jarmun� ... ne eo} ene Gróf József elvtárs, a s�ak-

ulat - kivé\'e az elsó r.egyed- állómü, ek szervezet titkára nyitotta meg, 
é,·et - so!<:>zor ann\'ira túl  er- mújd Rödönyi Károly elvtárs, 
helik, hogy a legnagyobb ne- Járn1ú,·ei,iknél el ke:1 émi, ve,zérigazgatóhelyettes mon-
h:'zségekkel kell megküzdenie. hogy Yalóban járművek, ne rlott bes7..édet. Hangsúlyozta, 
Ebben az é\'ben is már ápri- pedig állómúvek legyenek. hogy az e:lentorradalom óta a 

Csökkenteni kell mindenek- vasútnál  is megszilárdult az 1,slól kezdve sz:nte a Yasút elótt a rakodásra várást, dc a újítómozgalom helyzete, s tae;1,ész teljesltókép�égét igény- produktlv rakodási idót is. Ján még soha nem értünk el be vetté!,. mi� a tehergépko- A hozzászólások kozüJ klÍlö- olyan eredményeket, mint az 
csikat az elsó fé.évben, kü,ö- nös figyelmet érdemel Gyócsi utóbbi hónapokban. 
nösen szombat. vasárnapon- Jenő kereskedelm i  szakosz- _ 

A 
1:

a,sutas újítómozgalom ként, nem használtuk ki kelló- tályvezetó fe"szólalása. Többi 
képpen. között elmondotta, hogy a MAV nagy utat tett meg tíz év alatt 

kocsikihasználása ma már nem - mondotta. - Dolgozóink 

A rö, idtáHi fm arozá� nem �azdaságos a "asúlon rossz. de véleménye zerint 12; 554 újítási ;a,.astatot nyúj
még 10 százalékkal lehetne tottak be. Ebből 39 481-et fo
jadtani. Csupán ennyi elc;i,en- gadtu nk el. illet�e vezettünk 
ció \'olna ahhoz, hogy a közle- be a különböző s:::olgáta,ti he
J.-edési tárca útépítéseihez biz- lyeken. Ez közel 300 111mió fo
tosítotl - jelenleg kocsihiány rint megtakarítást jelent nép

ckta,tologatása m!a,tt állandóan 
több száz újítás 1:ár elfoga
dásra, nem beszélve arról, hogy 
milyen keserl.'esen megy az 
újítások kikísérletezése. Ennél 
is Mílyosa.bb hiba, 11 • (1y oh1rn 

újítások is hónapokio, néha. 
egy-két évi17 he,·ernek az írő
asztalfiókok mélyén, a melyek 
bevezetése több s:áze2er tori n
tos megtakarítást jelentene 
népga.zda,ságunkna,k. 

titkára is felszó:alt. Beszélt � 
úíítómozgalom jelentóségeról, 
m&jd a felvetódött problémák
lcal ka�olatban a követke
zőket mondotta: 

- SUL'kszen;ezetilnk min .. 
d(·nt megtesz azért, hogy 4 
l.'asútnál valóban mozgalomma 
váljon a dolgozók a,lkotő kez
deményHése. A panaszok saJ• 
nos nem új kel.etüek. tppen. 
ezért a, jövőben arra is nagr, 
gondot fordítunk, hogy megSolt bonyolult problémát. il- guorsuljon az elbírálás és az let':e bajt okoz az is .. hogy a elfogadott újításokat más szolma,. �aP!i,t se� adt3k _ _ ki 8 oála,ti helyeken is bevezessék. \��uh uJ1tá:,1 \Cgrehaitas, uta- A tanacskozás végén meg-slt&st. ,·álasztották a küldötteket az 

A tanácskozáson Szabó An- 1 újítók és ki\'áló dolgozó:;. or
tal elvtárs, a szakszen·ezet fo- szágos tanácskozására. 

Magyar vasutas képzömüvészek alkotásai Bécsben 
Közlekedési polit>.kúnk alap

ján ,·alamennyi közlekedc i 
á;;at fejlesztjük. Szállítási fel
adataink megold:ísa érdekében 
azGkséges megfele:ii kooperá
c'.ót teremtenünk a n.sút. az 
autóköz'.ekedés é a hajózás 
között. Szeptembertöl a ra�út 
teljesítményét legalább 2-3 
száZ<Ilékkal, a hajózásét 15  
Jzázalékk.a/, a köiha,sznalatú 
tehergépkocstket mintegy 25 

1;ázal&kal kell  nöt·elnü 11 k. 

Igen he:ytelen - jegyezte 
me0 -, hogy a \'állalato'.i: sok
sz.or o1yan rö\'id távol ágokra 
l5 vasúton l.L l1i tat , l , ahol 
t<chergépkOC6in1l sokkal gyor
•"bb és gazdaságosaob az 
áru to,·ábbítása, ugyanakkor 
em.att nem tudunk teljesíteni 
fontos szállítási feladatokat. 

teni a koc�iigényl. Az irány
\'únato!, képzé,é,·el megrövi
dül a kocsifordu'.ó és ez .-zin
tén nö\'eli a va�ut szall!tác,i 
k&pacitását. K ülönosen a J;ó, 
kavics. bauxit és. az olaj 1rány
\·onato:.: zervezé�énél Yan �ok 
tenniva!óia a fm·aroztatóna;;, 

A tehervonato1: teljes ií=cm
idejéból jelenleg csak 19 s:á
zaltik jut a tényleges menetre 
és 13 s=ázalék a tén11leges ra,
l;údá.sra. Az üzemidő 36 száza
lékát a rakodásra vára , 32 
szá:a.lékát pedig az egyéb t·á
rako:ás képezi, A tehergép!;o
csiknál a furaróra 41 szá·alé
ka a menetidő. míg 1953-ban 

m:att száUfüísra Yáró - kö
,·et rend<?lfeté,;i helyére �7á - gazdaságunknal,. Október eleicn rendezik meg kiállítást október 3-án Ka rl 
líl!ák. A kocsikihasználás ilyen Ujitómozgalmunk sikeréről Becsben a \'asuta;;ok III .  n�m- Wartbrunner o,,ztrák közleke
mér\'Ű javítása, ,·alarnint a be- tanúskodik a VIII. ,·asutasnap zetközi művészeti kiállitás:it. désüg,i nuniszter n,itia me� 
és kirakási idó teljesen reális, tiszteletére rendezett újítási amelyen 19 nemzet. köztüi- a A művészeti kiállítással ei:n·• 
m'ntegy 20-30 száza:é·rns kiállítás gazda;; anyaga j;�· magyar vasutas kéozömüvé- idoben a bécsi Ko11zertha.us• 
csökkentése együttesen 1310 Eredményeink azonban me;( szek is kéO\'i.;eltetik mal!.ukat. ban a nemzetköz, vasutas néo• 
yasúti koc�il szabadítana (el nagy�bb�k lehet.'."éne�; h

. 
a _a 

1

1
.
{aszás I.stdn elvtárs. a szak- muvészek bemututóiát is mel!.

n&ponta. szolgalati ,·eze!ok , a.-'.1.�en) - ,7..crvezet kultumevclési o�zl.í- rendetik, A bemutatón a Szo-
A fe:Szó!awsok ulan Csaná-

1 

nyien betart_anak az uJ1taS?k: Jvának vezetoic a következü- cialista Kultúráért ielvénnvel 
a, eh-tks , A !közlekedés kiváió ra ,·onatkozo mmIBztertan

.
acs1 

1 

ket mondol
.
!R munkatársun,;:- kitünte'ett Szolnoki fii.tőhaz 

dolgo;őja·•• kitüntetéseket és 
I 
és a Vasúti Föosztáiy által ki- nak a kiáJl i1á,rói : népi lánccsooortia és néoi ze-

jutalmakat nyújtott át az o.--zi adott rendelkezése'.rnt. A ta- . _ . . . nekara. valamint Boitor Imre 
c (1,s OT:;alom jó elu - '•e,· • n{ k di on felsz. lalók ·ü .,1 1 . . - At. ,_dé.\ ek'._ zor '-"Cii2;'_1.� � é., Kü,-ti Lászlóné maesarnóta 
ben kitűnt do'.goLóknok. 0. J. sokan elmondottak: �1111esPk 1" .. 1-t a ' a,u;a .0� .ncm.zet.,uzi énekei:ek is felléonek. mu\·észell kial!Jlásan. 30 olai- A néomüvészeti bemutató 

Határá l lomás az ország szívében 
Az országos szállita:si érte

tezlet részletesen fog'.alkozo:t 
a szállítás különböLö ágaina!, 
fel dataival. A vasúti szállítás 

- L6togatás a Csepeli Szabadkikötóben -

Bevezeloül találós kérdésnek nattal megé1·kezünk az allo- a 603-as uszály már üres. A 
tehetnénk fel: mely állomá- másra, mindjárt feltűnt. hog,r hajósok a maguk módján vég
súink érintkeznek köz\·ellenül az Utasellátó kis matrózkocs- zlk el a .,tolatást". Helyére a 

rr.értékét a mozdony- "� kocsi- más országokkal' A vála,zr.ál máján hét nyelvű felirat ol- 608-ast úsztatják. Ebből 60 ,·a
par!, nagysága korlátozza. Heg"e ·halom. Záhony, Szob. \·asható. A mellettünk elhala- :;on Bulgáriából érkezett pirit 
faért igen fontos. hog)· a be- Kelebia, stb. mellett ke,·esen rlók németül beszélnek. Aztán kerül vasúton a hazai öntö-
és kirakodási munkákat a hét említenél, Budapest-Kikötő bolgár, román beszédre lehe- dékbe 
minden napJán - rnsár- és nC\·ét_. Pedig e� a pál�-a�dvar tünk figyelmesek. ATis!a tengerjáró körül is 
ünnepnap0kon is - egyenlete- - bar az orszag belseJ�ben Az öbölvágányok felé vesz- nagy a mozgolódás. Gépekkel 
�en �égezzé',. Ez nemcsak nép- ' fekszik - _nem egy orszaggal szük útunkat. Az öreg 220-as és textiláruval rakodva Török-
�azdasá�i crde.,. hanem a fu- tart osszekottetést. hanem . . t&rtalék már meg is kezdte vo- országba, és Egyiptomba, készü-

' · d natunk szétsorozását. A másik lo"d,·k Az F ? kt · I ·tt , &1oztato,;: er eke ts. 
Hét nyelven beszélo� feli'rat 

. ---es ra · ar e o 

1 

1 o:dalon zöld színű diesel-moz- a Buda motorosha;ó rakodik. A hét eleJén \'lszonylag ke- dony szorgoskodik. Regensburgba, való indulás ,•e:, a rakod�. n hét , éc:én pe- De nezzunk mkabb szé,Jel ! ' Az öbölben hatalmas daruk ,:,lótt 60 vagon Ka,rcagról érke-d1g a vasut nem tudja kielésí- Amint a 1 50 tengelyes vo- , segítik az átrakást. Egyszerre zett rizst fogad magába a sora-
- 5-6 heiyen is. Az 1010-es kozó G-kocsikból. 

Hét orszácr Yasutas szakemberei 
t, 

tanácskoztak B udapesten 

uszály tat'talma tömbvas és Sokáig megcsodáltuk a kikö-1 i'engerelt áru. Jugoszlái:iábÓl tr, nehéz. jól szervezett. irá-
1 •:izen érkezett. innen Yasúton nyitott munkáját. A \'asutasok 

megy tovább a Német Demok- a hajósok és a vámhatóságj 
ratilws Köztársaságba az áru. dolgozók mintaszerűen együtt
Hihetetlen nagy gyomra van működnek. Simán. zökkeno
egy ilyen uszálynak. Az 103::!- rr.entesen, mint akik tudják. 
bö1 például 105 vagon cemen- hogy munkájukkal a népek 
tet raknak át a vasútra. barátságát, a béke ügyét szol

A Xem :�1T.:ö=1 \'a sut, Együtt- J A konferencia megnyitóját 1 

muködé,i S:errezet kere!ében Kerényi Re:só elYtárs. a KPM 
a Swejetu11•ó. K11ia. Csehszlo- I 3. �1...rkosz.t.áh-ának vezetője 
rcikia, Bulqtiria. J11goszláL"ia. tartotta. A küldöttek me11.
Le11gyelo1·.,:áo e., ;\laauaror- te!üntették az a,szódi áHomás 
szág L, \'iz.lo- e, b,Lto itobe- blz:ositóbe�·ende.té;!l. a Sió/ok 
rendc2é;1 ,z.akemberei ho z- és Balatonboglár közötti vona
S?!abb ide1ct tanac,!<oztak Bü- li hiztoEÍiÓ berendezéc;eket. el
dape,fen a ielzé,i és bizt0-;itó- látoe.attak S:z.ékesfehéro•árra. a 
berendezé..,i eav..,é'!e-,ité. ról é Ferencrá rosi páluaud varra és 
mu zaki tejle ·ztésről a Telefongyárba. 

lkezö r.rplml ozolgálattev6 naknem két é,·,lzed, dol· 
zo�ommal fa odaadás al a \'asúton 

(Ko, ác1 Géz• , .. ,v l 

Mintegy 100 mélene innen , gálják. 

• -------

BARÁT I TALÁLKOZÓ 
Gondos asszonyi kezektól A 1·ész,·e,·ők tanulmán1·oz-

cliszített terem, virágos aszta- ták a nóbizottságok mu�ka
lc,c. és őszinte barátság fo- le!'\·e• t. amibóJ kiderült, hogy 
isad:a Szegeden azokat a ,·as- le!lfonto.�a,bb politika; felada.t
utas és postás as zonrokat, na.'i a békéért folyó ha.rcot te
akik l\Tiskolcról, Pécsről ér- kinti/: é .• ami ehhez szorosan 
kezte-k hogy kkserélj�k ta- kapc.•úlódlk. az ifiúság helyes 

életfe1foaá$ána,1,: kialakítását, pa;ztalataikat. nenlését. Eredményesen tor,-
Hajosovics Zsuzsanna, a sze- /c,l!;oinak a, nök toi:ábbkén-

gedi területi bizottság nöfe- zésé.:d. háztartási go-ndja,ik 
lelose ismertetl,e az eddigi emfh!tését-el, 

1 
�,en·ezó és politikai munkát. A terü'.eti nöbizottság tag
Többi között elmondotta, hogy i«i a szakvonali munka mel
terü'.etükön 27 nöbizoaság lel t rc.glalkoznak egy-egy ,·oműködik 800 tagAal. 300-ra 
tehetó azoknak a száma. akik- ,w; n(ibizottságainak segítá-
hez még nem jutottak közel a sé\'el. A módszer ered,nényes. 
nöbiwttságok. A szakszer1e- A 'hiegbeszélé után megte
zeti bizottságok nagv, része hn�ték a ,·asuta.s és postás 
f•;mtos <egítötarsnak tekinti a nap. l\zi- és népmü\'.elés; ottbizottságokat. De helyenkent hon&k„t maid ,·ár06nézés mé� alapos munkára ,·an . 
szükség ahhoz. hogy ellsmer- kozl p folvtatták az esz:ine-
iék a nök e"yenjogúságát, a 

I 
cserll. 

szak.szen·ezeti munkában tá- , · Szlládl Sándor 
.naszkodjanak rájuk. S.:�aed. 

festményt. 16 g,·:üil,�t. vala- részve,·ói elóreláthatólae októmint szobrászati é, ioarmüvé- ber l-én indulnak az osztrák 
szeti tárgyakat. &,1�•0n 96 al- fováro.sba Kas:ás ch·társ vezekotást küldtünk el auausztu3 té,ével. Velük utazik Kircli-29-én a béc<i Kü11slerhaus k1-

1 
mayer Karoly elvtárs. a vasu

állító termébe. ahol a zsuri tas kéozóművészeti iskola ve
mát· mei,.kezdte munkáját. A zctöie is. aki mint szakember 
kiküldött anYa�?k , z�.m�t a 1 meetekinti a művészeti kiállí
VIII. va.;utas kepz.umuvesze1 1 lást és taoasztalatokat l!.J;Űit a 
kiállítás legjobb alkotásaiból 

l 
magyar vasutas képzöművé

és kéozömúvé,zeink korábbi szet színvonalának uivábbfei
munkáibó! váloisatluk ki. A le.,zté,éhez. 

Nemzetközi vasutas fotokiá llítás �ürnbergben 
Az iden a, 7\émet Szö�etségi Köztársaságban rendezik s 

vasutasok Il 1. nemzetközi fotoklállítását. A kiállítás, -
amelyre a szaks:enezet kultúrnei:elési osztálya 27 fekete-fe• 
hér és 50 szines diapozitív felvételt küldött ki, - szeptember 
22-én nyílik meg a nürnbergi Kö:lekedesi Múzeumba,n. 

A bécsi muvészeti kiál!itáslloz hasonlóan a, nürnbergi foto 
k1al1itáson is elös:ör vesznek részt a magyar vasutas doLgozó1' 
művei. 

..... ,., '" iJ♦A 

Vácrátót képe megváltozik 
Néhány hónapja mé� térd,g•

1 
szett szemét;ödör. A raktár 

éró bozót. gazcát an:1a..< tün,., padlózata és a ra:k�dó betonja 
vá!'.ók. a felvéteH ép:i'et e:ótt é'.et\'c.,zélyesen süllyed. Jót 
e!porzó szeke1 e� foga.:itl!,: az tenne egv han�csbetr'ondó is. utast Vácrátót á'.1omá:scn. :\le� kellene �Ú.lntetni a vágá-

Aki ma erre jár, szin:e  meg- nyckcn való átjáráist, 
lepooik a \':iltozáson. K1il'l ·t- , · . . -ták a gazt. rag,·o·mak a \"álló'<. __ l\Iego.�atlan az . . a.lomasfo-
a sze.?;:er, k a ·ktizuton közle- n?k laka-p:cblémaJa. Pedig 
i;:ednek. s mégeoy : a,\i :_ mfo- konnyeb:t>e� megoldnafó. �in� 
d,rnciron wibadulni akarta.1- �on?ol1;ank. �- 13�� sZ:?'m_u 
innen. már nem is gondolnak u�hazból_ a sa_Jat hazaba kollo
a,.z áthelyezésre. z?tt Jurasz Sand�r. A terv .�ze

rmt ebbe a laka.sba költozne A változfs oka e·s -�o.rban 
az. hogy olran \'ezetó kerü:t az 
állomásra. aki ke éte \'et'.e a 
gyeplót. A psrt- é, s,a '.,.;,zer
\'ezetí szeri:ekke, ndahat.Jtt, 
hogy a rátóti rasuta•oknak 
lassan szintp réréi-é t·ci!il, a 
rena- és tts:ta ·cigs:erctet. A 
tennelés: eredmények is fel

felé h·elnek. Augu,ztusi ered
mén>•ük több ml.1t 1 1 8  száza
lé�\O�. Az e,Si) e· i �mer� mári.� 
megérkezett : jutr'.-n t k;pott 
három ,·áltókeze' '\. 

Persze nincs mé � mJrden 
rendben. Nincs h·u• :·a a!',al
mas ,-i�;J;;, (A kti'fúrá.st hitel 
hi!iny!Íb{"� abba' 1711ták.J El
kelne legalább e.;:y hevenyé-

Kecskés lstt·án. aki jelenleg az 
állomásfónöknek kiszemelt la• 
ká-'ban la!dk. Igen ám, de Ju• 
rász Sándor nem ürítette ki az 
örház. t, igv aksrja elérni, 
hogy a va út megtérltse 1�00 
for.ntját. am't o ,111anysze1e
lési kö!t ég címén kifizetett. 

Véleményünk IIZ$I'lat ml-
előbb le kell bon� a la• 
káscseréket. (A vuet6{ � 
áta,ui:l(ítá.sl ten:e már drhzul.t.J 
Annál is fontosabb a ve�leges 
intézkedés, mert eael e'sza• 
badul a pusztsmontJst.ort fo
!ltikl lak� is. nem kel,1 � otta
ni !önöknek la3szellf{,t járni 
11ZO!gála t helyére. 



l\IAGYAR VASUTAS 

A pártszervezet segítségével 
Néhány évvel ezelőtt sok 

problémával bajlódott a Gaz
dasági Vasutak szobi üzemfő
nökaége. Igaz, nehézmény most 
ls adódik, de megközelítőleg 
sem annyi, mint korábban. S 
ami a legörvendetesebb: meg
szilárdult o munkafegyelem, 
ugrásszerűen javuttak ered
ményeik. Az elsó féwvben pél
dául 108,2 százalékra teljesí
tették árutonnakilcnnéter-ter
vüket. Az üzemfónökség terü
lete is új külsőt öltött. Tisz
tább, rendezettebb az irodák, 
a raktárak és a mozdonyszín 
környéke. 

Nincs különleges módsrnrünk 

kell megoldanunk - mondot
ta. - A kőfuvarozás mellett 
15 fŐ6 brigáddal - 2 mozdony
nyal és 70 lóréval - az Ácsi 
Cukorgyárnak sz.állítunk a2 

Ács környéki állami gazda.-;á
gokból cukorrépát, Szeptem
ber !közepétől december elejéig 
14 kilométeres körzetből mint
egy 8-9 ezer tonna cukorré
pát kell a gyár területére fu
t;arozni. 

A javítóbrigád már eluta
zott Ácsra, hogy szeptember 
közepéig elvégezze a lórék ja
vítását. Készül a szállitóbrigád 
is, amelynek tagjai: a moz
donyvezetők, a fékezók és a 
többiek a legjobbak közül ke
rülnek ki. 

Bízunk a sikerben 
-- Minek tulajdonítható ez a 

'Mgyfokú. változás? - kérdez
tük Szakolcai elvtárstól, az 
üzemfÓ!liÖkség párttitkárától. Kemény mun'ka, nehéz 111a-

- Nem mondok vele újat, pok várnak az ácsi „különit
tie az igazság az, hogy a párt-

ményre". Különösen az esős 
októberi, novemberi napokban 
kell megfeszített munkát vé
gezniök. De nem le.sz könnyű 
dolguk az otthoniaknak sem, 
lúszen a kőfuvarpzás üteme ez 
idő alatt sem csökken és a 15 
fó hiányát .is pótolni kell. Ez 
feltétlenül többletmunkát je
lent. 

Hogy a szobiak sikeresen 

helyt állnak az őszi forgalom 
idején is, arra egyik biztosít.ék 
a pártszervezet jó mun'kája. 
Azé a párt.szervezeté, amely 
eddig is eredményesen segf
tette a szakmai munkát, amely 
a VIII. vasutasnap előtt dic5é
retet :kapott a csomóponti párt
bizottságtól, s amelynek tagjai 
közül példamutató párt- és 
szakvonali munkájukért töb
ben részesültek kitüntetésben, 
jutalomban és dicséretben, 

szervezet és a szak.szervezeti 
bizottság türelmes nevelómun
kájána'k. Pedig nem a1kalma
zunk különleges módszereket. 
Ha az egyéni beszélgetés, a jó
indulatú figyelmeztetés nem 
basznál, megmondjuk az ille
tőnek. keményen. A párttagok 

Megiutalmaztak a tisztasági 
mozgalomban kitűnt állomások 
dolgozóit 

ügyét pedig taggyűlésen külön Egy évvel ezelőtt Kaposvár 
is megtárgyaljuk. A közel- és Pécel állomás do1;;owi tisz
múltban például három párt- tasági m�alom inditáti.ra 
tag ügye került fegyelmezet- Mvták fel vaJamermyi állcmás 
len, kommunistához nem mél- dolgozóit. A mozgalomJ1oz SCik 
tó viselkedés, hanyag munka sz:i.l:gálati lhely cs:atlaikoz:ott. 
:miatt a taggyűlés elé. Azóta Az augusztusban tartott ér
mind a hárman megváltoztak. téke1és eredm�yei azt óg3e;ol-

Sza:kolcai elvtars, a dolgo- rak, hogy sak !helyen még 
zók népszerű Pali bácsija ez- munkaidö után .i5 dolgoztaftt az 
'l!ltán a közeljövő felada,tairól állomások tislJtáin.tartásán, csi-
beszél t. nOOIÍtásán. 

- Az őszi hónapokban, az 
I 

A vezérigazgatóság az é-rté
lligynevezett cukor:répa-kam- kelés aTapján az aiábbi á.!lomá.- j iJány idején kettős ieladatot sok dolgozóit jutalmazta meg: 

Budapest,.Keleti pu. 
Balassagyarmat 
Pécel 
1\Iosonmagyaróvár 
Soroksár 
Kiskunlacháza 
Martonvásár 
Kisbér 
Tlsz.asz,ederkény 
Kál-Kápolna 
Mezöcsát 
Királd 
Taktaharkány 
Fink.e 
Hajdúböszörmény 
Hajdúszoboszló 
Apafa 
Bocskaykert 

l'EJ.BÍVÁS 7 
Szeged 
Ujszeged 
Puszta bán.réve 

Tlszateny6 
Kaposvár 
Barcs 
Somogyszob 
Bátaszék 
Murakeresztúr 
Zalaszentiván 
S:z.ornbathely 
Za1aegerszeg 
Ukk 
Pan.'lonhalma 
öriszentpéter 

5i00 forint 
2600 forint 
1600 fonnt 
2100 forint 
1900 fonnt 
1700 forin! 
1500 forint 
1100 forint 
3200 forint 
1900 fonnt 
1700 fonnt 
1100 forint 
�100 forint 

200 forint 
900 forint 
900 forint 
700 torint 
900 forint 

3200 forint 
2200 forint 

200 forL.,t 
1100 forint 1 1400 forint 
!500 forint 
900 forint 
100 forint 

1100 forint 
1800 forint 
1600 forint 
1600 forint 
1100 forint 
ISOO forint 
1100 forint 

A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása és 
:a Tanácsköztársaság 40 éves évfordulójának méltó megünnep
lésére készülnek a vasutas dqlgozók, a mozgalmi és szak
vonali szervek, Az ünnepségsorozat all!almával korabeli fény
képek, újságok, írások és egyébb dokumentumok felhasználá
sával !kiállításokat rendeznek, amelyeken bemutatják a vasu
tasok részvételét az 1918/19. évi megmozdulásokon. (Polgári 
lllemokratilms forradalom, a KMP megalakulása, a Tanács
köztársaság erősítése, a Tanácsköztársaság védelme stb.) 

• Ossz
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Gyomán láttam 
Az állomás helyiségeire, de 

az elötérre is ráférne egy ki.s 
sepregetés: sok szemét hevert 
szerte-széjjel. lfolvtelen. hoO 
az egyik váróteremben. amely
nek aitaián .. Csak 01Jermekkel 
utazó anuák részére" fie:vel
meztetés olvasható - zömmel 
gyermek nélküli aoák és .nagy
aPák foltlal.na-k helyet. vidá
man dohányozva. 

Díe&éret illeti viszont az ál
lomás do111:ozóit a szököh."1.ltas. 
gondozott viráJl:o.skertért. Ez jó 
falésre. szépérzékre vall. En
nek alapján remélhető. hogy a 
tisztaságon esett csorbát is }1a
marosan helvrehozzák. 

H.K. 

Hazafias kötelesség 
A közelmúltban rendelet ;e

lent meg az 1958-1959. évi 
légoltalmi kiképzésről. Ennek 

alapján szeptember hónapba'l'l 
a vasút területén is megindul 
a légoltalmisták kiképzése. 
Azokna:k, akik a kiképzésben 
részt vesznek. érezniük kell 
azt " felelósséJ?:et. amelv reá
juk hárul maguk. családjuk, 
embertársaik és az ország vé
delmének erősítése szemoont
jából. 

A kiképzés zavartalan bizto
sításához és eredményességé
hez kérjük a párt- és szakszer
vezeti szervek sestitségét. Sze
retnénk. ha a bizalmi elvtár
Eak seititenék oolitikaila.g is 
megmagyarázni a részvevők
nek. hogy milyen fontos köte
lessé;mek tesznek eleget. 

A s.zol.e:álati vezetők mint a 
léiwHalmi szervezetek pa
rancsnokai. tegyenek meg min
dent. hogy a taruolvamok idő
ben és meld'elelö színvonalon 

folyjanak. mert csak íg_y válik 
eg,·sé11essé. adott e;;etben haté
kcnnyá a légoltalmunk. 

Cserháti József 
Szeged. 

Az igazgatóságok egymásközötti 
versenye 

A július ha1:i eredmények 
alapján az iaazgatóságok he
lyezési sorrendje a. követ'kezö: 

1. Szom,bathdy. 
2. Pécs. 
3. Budapest. 
4. Szeged. 
5. MiskcJc. 
6. Deb'l'ecen. 

Az ünnepségek szervezésére ala:kult operatív bizottság fel
lcéri azokat a nyugdíjas és tényleges vasutas dolgozókat, akik
nek a vasutasok ténykedését igazoló fénykép , írás. uJsag, 
könyv és egyéb dokumentum van a birtokukban, bocsássák azt 
a bizottság rendelkezésére. 

............. 

A fényképeket, do_kumentumokat stb. a következő címre 
!!:érjük küldeni: Magyar Vasutas szerkesztősége, Budapest, VI. 
Benczur utca 41. 

Az operatív bizottság kéri, hogy a beküldött anyaggal 
együtt közöljék, hogy azt véglegesen - térítésmentesen fize
tés ellenében - vagy csupán a :kiállítás idejére bocsátják-e a 
tendelkezésre. 

MUNKAJOGI KERDÉSEK 

Az idő a hátaszékieket igazolta, 
mégsem akadt követőjük 

195&. SZEPTEMBER 11. 

��HIREK 
-

A párt útmutatása a csehszlovák 
vasutasok számára 

A csehszlovák vasutasok a ;usban a kocsifordulat 0,6! 
népi hataJ9m megszületé,,e óta nappal uuorsult meu. A teher� 

nagy utat tettek meg a feiló- vonatok átlaaos terhelése 48 
dés orszál!útián. Az 1945 előtti tonnával nőtt. az eau kocsir11 
évekhez viSzonvítva oél<lául az eső terhelés pedia 18íl kil.o-< 
elszállított árumetwiség több grammal emlekedett. 

mint kétszeresére emelkedett. Az eddi,ü sikerek csak a 
Eredményeket értek el más te- kezdetét ielentik azoknak a 
rületen is. Jóllehet ennek tu- feladatoknak. amelYeket a 

laidorútható. hog.v eitves veze- csehszlovák vasutasoknak a 
tökön az önelégültség lett úr- iövóben el kell végezniök A 
rá. A párt azonban idejében Párt XI. kongresszusa ugy:mis 
felfigyelt e káros ielenségre. A feladatul tűzte ki. hogy 1965• 

Központi Bizottság januáJ.,ban ia 90-95 száza.lék,kal keU 11,ö-. 
hozott határozatában részlete- vehii a szállítások volumenét. 
sen elemezte a csehszlovák Ez feltétlen mell.:követeli a 
vasutak !helyzetét és k.:nkrét munka további javítását. a 

intézkedéseket tett az újabb belső tartalékok telies kihasz• 
fellendülés érdekében. nálását. az alkotó kezdeménye. 

A vasutasok élénk helyeslés- zé€ek tová'bbfejleszt.ését. Meg 
sel fogadták a Központi Bi- kell gyorsítani a vasutak re
zottság határozatát. 1958 elsö konstrukcióiát: úi vontatási 
telében ötmillió tonnával szá.l-

1 

módok bevezetését. a legko:• 
lítottak több árut. ,ni1ht az elő- szerűbb technlfka alkalmazá• 
ző év azonos időszakában. Má- �át. 

A közelmúltban 2, titgú osztrák vasutas killdöttség járt baúnl<ban. 
Kepünkön a. küldöttség egy csoportja terenc"\o·árosi dolgozókkal beszélget: 

(Kovács G<!za felv.) 
,.,_.,.�� 

1960 helyett 1959 végére megépül 
a Moszkva-Peking köLötti vasútvonal 

azonban vállalták. hogy határ
idő előtt. 1959 végére elkészül
nek a Szov.ietuniót és a népi 
Kínát a Szincánon át összekö
tő vasútvonal építésével. 

Önkiürítö vasúti kocsi 
SZPE-10 iel2éssel úi ön

kiüritó. nYÍtott vasúti teherva• 
.e;ont terveztek a Szovietunió
ban. a vasúti mérnökök ltar• 
kovi intézetében. A vagont, 
mivel poralakú és ömle.,,-ztett 
áru szállítására tervezték.. úi 
vasútvonalak építésénél és ja• 
vitásánál is nagyszerűen fel le
het használni. A kocsi tartal• 
rnát ugyanis akár nyugalmi 
helyzetben, akár mo�ban 
mindkét oldalán könnyűszer
rel ki lehet üríteni. A kiürítés 
villamos erővel történik. 
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A csalhatatlan gépek biroda lmában uNe gyűjtsük a fölöst, biztosítsuk 
a szükségest" 

A BVKH épülettömbjének 
adtu;;: ezt a íui·csa elnevezést, 
ahol lyukkártya-módszer alap
ján ezernyi agy, tízezernyi kéz 
munkáját végzik az ördöngös 
masinák. 

Az eJektromcs, úgynevezett 
1ondolkozó gépek, amelyek 
képesek 4000-5000 tízjegyű 

á tmenó áruszállítási tételekre, 
sót árucikkenként és viszony
latonként is. A külföldi szál
lítmányokat feldolgozza re:i
deltetési és származási orszá
gok, a be- és kilépó határállo
mások szerint csoportosítva, 
hogy csak néhányat említ
sünk. 

a fuvard!jkiegyenlítés gépi 
uton való szervezésé:lek sta
tisztikai szempontból. Alap
bizooylatonkint ugyanis azok 
a fuvarlevelek kerülnClc fel
használásra, amelyek a pénz
ügyi leszámolás alapját ké
pezik. 

A gépesítésben jelentós elő
haladás volt ez év januárjá
ban, amikor a külföldi fuva
rozásokból eredó fuvarköltsé
gek leszámolását is sikerült 
lyukkártyagépekre szervezni. 
Ezzel lehetóvé vált a CIM és 
SZMGSZ fuvardíjak és pótlé
kok vállalatonkinti kigyűjtése 
is. Ez a vállalati valutagazdál-

kodás ellenörzéséhez renkívül 
:,agy segítséget nyujt nemcsak 
nekünk, hanem a pénzügymi-

Az anyagszerkezelési szolqálat feladat. 
az őszi forgalommal kapcsolatban 

nisztériumnak is. Az anyagszerkezelésl szolgá- esnénk, többet ártanánk, mint 
Nézzük ámulattal az elek- lat ószi forgalommal kapcsola- használnánk. 

tromos agy munkáját. A sok- tos teendóje hónapokkal elóbb Nlnca hiány JelUrl ._,. 
ezer sor közül egyre rámuta- kezdódik, mint pl. a kereske- gyakba.n, foCYóeszköallllllen tunk: - Mit jelent például ez delmi, a forgalmi és a vonta-
a sor? - kérdezzük. tási szakszolgálaté. Felkészü- és a rakodáshoz sztibéses 

Hava.sí Györgyné ránéz a l�sünk en:iek �udatában folyt szenrzámokban sem. 
számokra és olvassa a számok es ennek Jegyeben kell felada-
értelmét: - A 941-es MNB tainkat továbbra is végeznünk. Ezek beszerzését és elosztását 

bankfiók 2655 vasúti fuvar- j Az által,'.-1n� �zerzett anya- időben biztosítottuk. Rakodó

díjért szedjen be a MAV ja- g�J_c �z osz1 fo�galoi� lebonyo- gépeinkhez megfelelő mennyi
vára 1 033 155 forintot a 040- h�b_an __ mar mmt vonó-. ségü tartalék alkatrész van 
es vállalattól szalltt?es�?zként, vagy ezek készlettinkben. így a gyors ja-

Mintha kinyílt volna egy tartozékaikent szerepelnek. vitásnak alkatrészhiány nem 
ablak . .  , - in - Ebból következik, hogy pon- lehet akadálya. 

Emlékeztetőül - figyelmeztetőül 

tos, körültekintó és takarékos Osszefoglalva: az anyagellámunkával szakszolgálatunk tottság egy-két kivételtől elteminden szolgálati helye lehet kintve megoldódott. De ez nem az őszi forgalom sikerének 
elómozdítója, vagy hanyagság- jelentheti, hogy ölhetett kézzel 
gal, pazarlással a kerékkötője. nézzük az eseményeket. To
A szükséges anyagoknak a vábbra is éber figyelemmel kí
megfelelö helyen, a kelló idő- sérve a felhasználó szakszolgá�n._ a _kívánt me�nyi�égbe?. és 

I 
latok szükség1etét, időben meg mmosegben valo b1zto�1tasa k 1 t -·nk · d t zük' érdekében mindent el kell kö- e l ennu mm en a s -

Ly\lkaszt6gép működés l<ö,ben 

szám számtani müve1etei-
nek elvégzé,ére nem 
mai keletüek. A vasút 1927 

óla luzs.znál lyukkártya rend
&rerű ad-:itfoo:lcígozó gépe
ket. A felszabadulásig kizáró
lag az amerikai, 1897-ben 
gyártott Powers-rendszerü gé
pek segítették ezt a munkát. 
Ujabban a 45 oszlopos, korsze
nlbb szovjet CAM-rendszerű 
lyukkartyagépekkel végzik a 
?.fAV statisztikai adatszolgál
tatását. Nagy hátr-'dllyuk a Po
wers-gépeknek, hogy csak ösz
s;readási müveletekre alkalma
rnk, s harminc év alatt alapo
san elhasználódtak. (Hetet 
most viSz11ek belölük múzeum
l>a.) 

(Nádai Károly felv.) 

- A gépek nem csapnak be 
bennünket - mondja Varga 
elvtács. De vigyázni kell arra, 
hogy a fuvarle\'elek adatai, -
ahogy mi mondjuk - az alap
bizonylatok adatai százszáza
lékosan hiteltérdemlóek legye
nek. E körül régen bajok vol
tak. Fejlödés 1953-tól követke
zett be, amikor a MAV Sta
tisztikai Hivatal javaslatára a 
kimutatásos bizonylati rcnd
szerról az adatok 80 e.zázaléká
nál át�rhettünk közvetlenül a 
fuvarlevélrfil való gépi feldol
gozásra. 

Sokat jelentett számunkra 
1953-tól kezdve a szovjet 
CA!\1-gépek rendszeresítése. 
Ezzel lehetővé dit újabb 
aéiatgyüjtés, majd késóbb 
egyéb nagytömegú adminisz
tratív munka gépesíté.se. 

nAZokban az ünnep! órákban 
gondtalan volt sok1el! a mosoly, 
de valahol egy pesti állomásban 
egy nagy csattanás, utb.na sikoly !'� 

Várszegi György mozdony
vezető verséból idézzük e so
rokat. Vajon mi késztette a 
nehéz munkához szokott kezet 
arra, hogy tollat fogjon? Mi 
késztette a megacélozódott 
férfiszívet, hogy rimbe szed
ve zokogja el bánatát? 

A VIII. vasutasnap elóes
téjén, amikor a jól végzett 
munka tudatában a vasutasok 
tízezrei ünnepeltek, amikor az 
egész ország népe megbecsü
léssel és elismeréssel fordult 
az acélsinek mu:ikásai felé, 
Rákosrendezö állomásról a 
következő távirat indult út
jára: 

,, . • .  az 1. sz. állító �zpcmt 
körzetébe tartozó 119. sz. vál
tón 1958. VIII. 9-én 15 óra 2 

pi,rckor elegy átállítás atkal
mával aláváltás következté
be,i a 411-411. sor. Ab. tar
ta.lékmozdony valamennyi 
t.mgelyévd kisiklott és fel
bo-rult. A 342--040. sor, hideg
gép összes tengelyé1•el ki.sik
lott • • • Hansági György moz
donyt·ezető meghalt. Dóra Já
nos fútói életvesúl�s álla-

potban, Rákos István tolatás
vezetőt lábtöréssel a mentök a 
Koltói Anna k,órluízba szállí
tották . • •  " 

.. Egy pillanat mave volt az egész, 
könnyelm(i, e!.hlbáZott mozdulat, 
pilLanatra kihagyott az ész, 
három ember lett ezért áldozat!" 

Három ember - a hétköz
napok szürke, becsületes dol
gozói közül. ,,Ezeknek a vas

utasoknak a tragédiája - írja 
levelében Várszegi elvtárs -
annyira megrázott igen so
kunkat, hogy adózni szeret
nénk emléküknek és a magam 
eí11JSUrű módján elküldöm 
önöknek szfoböl fakadt ro-
Taima.t.'' 

Egy meggondolatlan pillanat 
emberéleteket, milliós károkat 
jelenthet a vasúton. Az eló
vigyázatos.ság, éberség, utasí
tás szerinti munka elenged
hetetlenül fontos kö,·etel
mény. Mindenkj előtt álljon 
okulásul a rákosrendezói 
példa. E sajnálat:os eset fi

gyelmeztessen minden ya.;\ltas 
dolgozót. Inkább kétszer gon
doljuk meg tettünk helyessé
gét, minthogy gondolkodás 
nélkül dolgozzunk, s hasonló 
esetek bekövetke,..zenek, 

Az örökös mozgfisban lévő 
gépek mellett hangyaszor�al
mú embereket, fő.ként nőket 
találunk. Az ellenőrző gépek 
gombjait \'illámgyorsan kezelő 
ujjak valóságga1 vitustáncot 
járnak, zeng-bong-cse:ig itt 
minden, a munka lázának 
gyorsasága ,:alósággal meg
szédíti a nézót. 

Varga László osztá].yveze
tó és l\fészáros Károly fóeló
adó kalauzolnak bennünk�t e 
labirintusban. 

A VI. osztály dolg01..ói nagy 
örömmel munkálkodnak a 
szovjet gépekkel. Ezek tetté:, 
lehetóvé például a központi 
fuvardíjbekövetdési rendszer 
bevezetését. A lyukkártya gép
parkon ké&zülnc:1<. vúllalatcn
kint a gépi számlák, amelye
ket a Magyar Nemzeti Ba:-ik 
i1ajt be fuva!'díj követelése

Több figyelmet a szabadságolási 
ütemtervek készítésére 

Mit rejt eJ.őlünk a fehi!r kar-
1>onokra beütött lyukak hal
maza, a folyamatok láncolata, 
a tiégeláthatatlan papírteker
csen sorakozó számtenger ?  

Egy iéglalapalakú karton
ra beütött lyuk sok minden
ről beszél. Elárulja az elszál
Íított árutonna mennyiségét. a 
fuvardíj összegét. Forgalman
kint kimunkálja az árutonna
kilométert, belföldi fizető. ön
kezelési, kiviteli, behozatali és 

kért. A gépi 6Zámlázás beveze- A 11za:cszervezet elnöksége 
tésével lényegesen olc;;óbb augusztus 18-i ülésén tár
lett a MAV áruszállítási sta- gyalta a szabadságolási ter
tisztikájának elkészíté.se is, vek félé\·es tleljesi<tél;ét és 
miután a számlázás é;; sta-
tisztikai adatok feldolr::ozása megállapUotta. hogy az ütem

U<!Vanazon lyukkártyáról tör- tervek betartásában jelentós 

té-;hetik. A költségek a felére javulás tapasztalható. 

csökkentek. Az eredmények mellett 
f:vi negyedmillió forint költ- azonban találni olyan hibá

ségmegtakarítást jel€nt ez. 
, 

kat, amelyek gátolják a fo
Nem is szólva arról. hogy lyamatos szabadságolást. Még 
milyen nagy jelentósége van ma sem reális a tervezés, A 
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KITÜNTETÉSEI< A VASUTASNAP ALKALMÁBÓL 

'Érdemes vasutas kitUntetésben iészesuftek :  
Tamás v. si:aklnester, KPM I. GH, 
Kovács Guszu\v flltiszt, Mátészal
ka, párttitkár, Pallaga Pál v. tit
kár, Tisztképző Intézet, cserháti 
Jánosné fótiszt, KPM 1/.'l.. Szako., 
dr. Nagy András tötanácsos, MA V
kórház, s. Varga Sándor s. tltkár, 
Tlsztképző Intézet. Knopp Rezs6 
főintéző, Nyugdfjhivatal, Bánki 
Béla m. ellenilr, Szolnoki Jj. OV, 
Berke János ellenőr, Nagykanizsa, 
SZB-elnök, Drahorák Tivadar v. 
föellenőr, Utasellátó, Vermes Já
nos munka.mester. SztállnvAros 
Pft. Főnökség, Lőc,<ei Edit !ntéz<l, 
K.PM L Fllkönyvelóség, Elgl Ró
bert tint, Budapesti S.akszervezetJ 
TB, Keskeny Károly m. ellenc'.5r, 
Debreceni Jj. űV, Sza.kos l5t,•ánné 
irodavezető, MSZMP, Bp. Csomó
ponti PB, Nagy István m. ellenőr, 
Kiskunhalas Flh., Jol4nta1 István 
felügyelő, Pécsi Igazgatóság, Bodó 
Barnabás főellenőr, Autótuvarozás1 
Főnökség, Kl6s IstYánné íólntézó, 
KPM I. FőkönyYelóség, Földeáki 
Jenő főintézll, KPM I. GH. Kiss 
Lajos főtiszt, Debreceni Igazgató
ság, Gérlnger Ferenc fólnlézó, Bu
dapesti Igazgatóság, G!llcze Isl\'án 
v. pályamester, Szegedi Igazgató
ság, Horváth Ferenc fe!Ugyelö, 
Szombathelyi Szertár, Kaposi Jó
zsef m. íőlntézö, KPM I/9. Szako., 
Hernádi Anna intéző, KPM I/1. 
Szako., Szabó Pál tóintéző, HJd
ép!tés1 Fónökség, Lelchter Gyula 
v. t6ellen6r, Anya,iellát4sl Ig„ Len
gyel Lász.!ő fllm!rnök. Tudomá
nyos Kutató, Reiss Károli•né fő
intéző, KPM I. Titkár�. Kovács 
J. Intéző. KPM I. Főkönyvel<lséll, 
Tóth II. Mihály mozd. felvigyázó, 
Bp. Ferenc\'áros Flh., Szabó Jó
zse:Cné intéző, Egészségügyi és 
Gazd. Fl5n„ Juhász István V. blokk
mester. Bp. Kelet! BBFF, Heresz
nyei Ferenc főszakmester. Székes
fehérvár Fth„ SZB-elnOk, Handler 
Ferenc Intéző, KPM I/3. SzAko„ 

Bll.lstch Il{nác szakmester. Eszakl 
Jj. ov. Pesti J. m. ellenőr, Zala
egerszeg P!t. Főn., Uh1cz.kl János 
m. lntsó. I/t. Szako., Mórdc7. Im
re m. felvigyizó, Veszprém-külső 

SZilágyl Bernát v. kalauz. Debre
cen. Klencner János munkás, Püs
pökladány Ftl1„ Melczer Ferenc ftl
szakmester. P cs, Vajda Gyula el
lenőr, Celldömölk Szertár. Tarján 
Mihály kezelómun.kás. J(riszti.na
,·árosl P!t. :F'ónökség, Kardos $An
dor m. ellenőr, Szeged Flh., Slpeki 
Ist\·án főmozdonyvezctö, Eger 
Flh .. Hegyesl Ferenc kalauz. Bt.._ 
késcsaba, Kovács Ilona fu.szertar
nok. Kecskemét Szertár. Baán Je
nő fl5áll. e!61járó. GySEV Sopron, 
Kesjár Mihály előmunkas. Béké;;
csaba Pít. Főnökség. Ko,·Jcs Fe
renc ellenOr, szeged, Kassai Jó
zsef eller.ór, Eszakl Jj. űV. Kiss 
Mihály íöáll. elóljAró, Esztergom, 
Hon•áth János kezelőmunkás, 
Szombathelyi Jj. ŰV, Tölgi·e.s La
jos m. íöellcnór. Vác Pit. Főnök
ség, Konc Sándor mozdonyfclv .•  
Vác Fth., Sereg lstván t>zakmestcr, 
Ml6kolc Fth .• Helnrich József m. 
fóe.llcnúr, Nag>·l<anizs.a Fth .• Lep
&ény! Lajos v. palyamester, Nagy 
kan!zsa Pii. FónökSég, s,abó Fe
renc v. munkás, Dunakeszi Jj. uv. 
Misla.1 Elemér v. szakmester. 1\-lis• 
kolcl Jj. ov. s,nbó András m. el
lenőr, TB :Cpitésl Fónlikség, Bán
falvt Róbert munkavezető, KPM 
I. titkársá�. 01,s, Pál :Cőellenör. 
GV Igazgatóság, s,a!ai Dénes in
tét.15, SzékesfehérvUr Szertár, Bé
kési Sándor, főlntézll, Komárom. 
Rónaíöldl Zoltán m. intéző, Bán
réve Fth .. Na�ylllés Bé!."t v. szak
mester. Hódmezóvásti.rhelyi Pft. 
Főnöksé,i, sarkantyú Gyula m. el
lenőr, Pécs TBFF. Kovács Kálmán 
v. fő•Uenőr, Landler Jj. OV. Szabó 
Károly ellenőr. HidépltésJ Főnök
ség, Mo=r Géza !e!Ugye!ó, Pusz
tasz.abolcs, Barcsa ZsJ.gmond íő• 
szakmester, Krisztinavárosi Ptt. 
Főnökség, Pellcgrlnl JánO'i elo
munká.s, Olaszliszka-Tolcsva. Ba
logh Béla v. szakme9ter, Debreceni 
Jj, űV, ölbe! Józse( intéző, Tlszt
kénző Intézet. Apai F.ndréné fóin
lézö. RPM l/6. S.akO., Keserü 
'"indor munkamester, Falelitó UV, 

Ang-yásl LásZló tőszaluncster 
Utasellátó, Szakál József ellenőr, 
Felépítményi vasanyagjavító űV, 
Kurucz Gyula m. tanácsa;, KPM'. 
I/7. Szako., Szolcsányi József m. 
v. fóellenór, Mezőhegyes Fth., La
katos János fólntéző, K.PM I/1. 
Szako„ KallYoda Ignác v. szak
munkás, Gyöngyöst K!térőgyártő 
űV. Sunon Béla m, ellenőr, Anyag
,·izsgáló Főnökség, Petőházi Sán
dor főellenőr, Landler Jj. UV, 
Gaál Gabrlella ellenőr. K.PM I., 
Hidosztály, Jurányi János főle!
Ugyelő, Anyagellátási Ig., Ballk 
Gyuláné ellenőr. Bp. Igaz�tó6ág, 
Kovács József Cőinléző. Bp. Keleti 
pu., Vigh KAroly v. főellenőr, Ba
ja Pft. Főnökség, Selmeczi Ede !ll
lntézö, Központ! Nyomtatványtár, 
Solymool L. m. főellenőr, Szom
bathely Fth., Juhász Ferenc ellen--

6r, Mak.lártálya, Osgyán Károly m. 
v. főellenőr, Miskolc Hh., Láng 
Gyula in tézó. KPUI I/2. Szako., 
Gömböcz Géza v. föellenc5r, !:sza
ki Osztószertár. Kozma Lászlóné 
ellenőr, Debrecen, Nyirádi N. Fe
rencpé főirodakezel6. KPM I. PB, 
Román Ferenc v. fömunkamester, 
Rákosszentmihály, Váradi István 
intéző. KPM I '4. Szako.. Kszell 
Józse! fő!ntézll. Fatelllő ÜV. Ma
gyar György ellenór, Bp. Déli Fth., 
SZB-elnök, Horváth Gabriella fő
intéző. KPM I. titkárság, Vass Já
nos ellenőr. Gazdasági Hivatal, 
Kolozsi Ele-k v. szakmester, Kis
kunhalas, Csányi Eri.sébet lnt�ó, 
K.PM r. F.5könyvelóség, Fekete Fe
renc intéző, Ktskunfélegyhéza, Ma
gyar Béla inlézll, KPM I. VBO, 
Balogh Ignác ellenőr. Szolnok, 
SZB-elnök. Szekeres Sándorné tit• 
kár. KPM I. Titkárság, Susla Já
nos felügyeli!, Szegedi Igazgatóság, 
Németh Kálmán fóintézö, Zala
e�erszeg, Péti István üzemmérnök, 
Yasúttervezö űV. Petri János v. 
szak.mester, Székeslehér••llri Jj, 
OV. Salamin Béla m. fót.anácsos, 
KPM I/8. Szako„ Katkó Elemér 
inlézll, Záhony, SZB-elnök, Janka 

Fth., 

szolgálati fónökök és a szak
szervezeti bizottságok nem 
fordítanak kelló gondot. ar
ra. hogy az ütemezés össz
hangban legyen a vasút és 
a dolgozók érdekével. 

Annak ellenére, hOQII az 
őszi forgalom Idején gyakran 
lehetetlen ci azaba.dságolás, 
mégis igen sok szaba.dságna
pot terveznek erre az idóre. 
A helyes ütemezés az, ha a 
szabadságok túlnyomó -részét 
az elsó félévre tervezik. 

Gyakran felborítja a sza
badságolási �t az idójárás 
változás. Dolgozóink túlnyo
mó többsége ugyanis szabad
sága nagy részét mezógazda
ság:i munkával akarja eltöl
teni. A szakszervezeti funk
cionáriusoknak sok munkájá
ba kerül még megmagyaráz
ni, hogy a szabadság célja a 
pihenés bizt06!tása. Nar;111on 
sok dolgozó a szabadságáról 
fáradtabban tér vissza mun
kahelyére. A jövóben a szak
szervezeti funkcionáriusoknak 
többet kell foglalkozniuk olyan 
értelemben is a dolgozókkal, 
hogy szabadságukat pihenéssel 
töltsék el, mert ez nemcsak 
vasúti, hanem egyéni érde
kük is. 

--0-

Gazdát keresnek 
a nyeremények 

A balatonrüred! vaaulas Ifjú
ság! találkozó tombo!.a-<o<>rso!áciának ny�reményelt e helyszine-n 
sokan ni>m vették át. Az alábbiak
ban közóljOk az át nem vett nye
remények nyerőszámalt: 

Budapesti lcpzcptónq, kék !!l!!. 
fehér 491!!_ kék 170 1 .  fehér 16, 
kék 19:l, kék 160 fehér 4517, 
fehér :169, fehér -1371 ,  fehér ,1156. 

Debrecen! lqazqatósáq: fehér 
97!!, r.,.hér 855, kék 933. 

Miskolci lqazqatósáq: fehér 
38�0 fehér 3�95. rel1t!r 3669. 

Pécsi lqa:zqatósáq: kék 1035. 
fe,hfr 2103, fehér 21 �3. 

Szeqedl iqazqatós,q: tehfr 
31.JI . kék 2316, fehér 4i85, kék 
2225. 

Szombatt,elyl lqazqatóll.ilq, fe
hé1-- 2510, fehér 2505. 

A nyeremények a nyerő ré6z
Yételi Je�yek f&lmutatása mellett 
átvehetők a budapcsu t�az,rntó
aág 1. emel&t 1 1 7. ""llmtl "zob4Já• 
ban, minden kedden 1 �-13 óra, 
\-&lamlnt �zombaton 9-12 óra 
köz.ött október 10-!a. 

vetnünk. hogy a mi hibánkból séges anyagok biztosítása ér
fennakadás, az ószi forgalmat dekében. 
gátló anyaghiány sehol se kö- A zavartalan anyagellátás 
vetkezzék be. fontos elófeltétele az anyag-

Az anyagbiztosítás a szak- kezelési dolgozók pontos mun-
szolgálatok Jóváhagyott ter• kája mellett, hogy a felhaszná-

vei alapján megtörtént. ló helyek rendkívüli szükségle-

A járművek és a pályaállag 
elökészítése a mi mulasztá
sunkból nem szenvedett kése
delmet. 

A vasút zavartalan forgal
mának egyik döntó feltétele, a 
megfeleló mennyiségü és minő
ségű szén és kenóanyag. Ezen 
a téren az esetleges meglepe
téssel számolva is jónak mond
h1:tó a helyzet. A készleten lé
vó üzemi szén minősége is 
kielégító, tehát nem lehet az 
esetleges vonatkéséseket a szén 
rossz m.inóségével indokolni. 

Talán túlságosan is bizlosi
tottuk az anyagot egyrészt 
azért, mert a felhasználó szol
gálati ágak késve kapták a be
ruházási tervet, másrészt nem 
egyszer laza volt a tervezésük, 
amely felhasználás lemaradá
sokban és készletfelíutásokban 
jelentkezik. Például a pálya
fenntartás anyagfelhasználása 
a hozzátartozó vállalatokkal 
együtt közel 18 millióval, a 
jánnüjavitó iparé közel 12 mil
lióval, a vontatásé 3 millióval 
maradt alatta a tervezettnek. 
Ez a nálunk mutatkozó kész
letfelfutáson kívül azt is je
lenti, hogy egyes anyagokból 
több áll rendelkezésünkre, 
mint amennyi kívánatos volna. 

Pénzügyi nehézségeink miatt, 
valamint a takarékos anyag
gazdálkodásra törekvés érde
kében célul tűztüik ki az elfek
vő készletek felszámolását. 
Jelszavunk: ,,Ne gyűjtsük a 
fölöst, biztosítsuk a. szüksé
gest." Az elfekvó és fölös anya
gok felszámolását minden 
szertár és egyéb anyagkezeló 
hely 1eladatává tettük. Tenné
szetesen ezt úgy kell végrehaj
tanunk, hoo,,y a felhasználó 
szakszolgálatok folyamatos és 
indokolt anyagellátását sem
miképpen se veszélyeztessük, 
mert akkor a másik végletbe 

tüket idóben igényeljék és a 
forgalmi, kereskedelmi dol
gozók az önkezelés! küldemé
nyeket késedelem nélkül to
vábbítsák. 

Külszolgálatainknak az oszi 
csúcsforgalom idején egyr.1;: 
legfontosabb feladata, a gyors 
kocsikirakás biztosítása. Ezért 
megszerveztük a központi 
ügyeleti szolgálatot - amit az 
anyagdiszpécseren keresztül 
irányítunk -, hogy állandó tá
jékoztatást kapjunk a kocsiki
rakások állásáról. másrészt, ha 
szükségessé válik, idóben 
nyújthassunk megfelelő segít
séget a s:rertáraknak. 

A takarékosságot & a tár
sadalmi tulajdon védelmét 
az őszi forgalomban sem le• 
het figyelmen kívül hagyni. 

Takarékoskodjon ki-ki a maga 
posztján és sajátjaként féltve 
vigyázza és óvja a nép vagyo
nát. Az anyagok helyes, szak
szerű tárolásával, gazdaságos 
fuvarozással, helyes rakodás
sal, a kocsitér gazdaságos ki
használásával, az állásidő 
csökkentésével is elősegítjük: 
az ószi forgalom sikerét. 

Feladataink nagyok, de 
pártunk segítségével, dolgc>
zóink öntevékenységére tá
maszkodva megoldjuk azokat, 
mert megoldhatók. 

A mi szakszolgálatunk is 
fontos fogaskerék a vasút gé
pezetében. Legyünk azon, hogy 
munkánkkal minél jobban se
gítsük a zökkenésmentes 
üzemvitelt, a zavartalan áru
szállítást és ezen keresztül az 
őszi forgalom sikeres teljesíté
sét, amely elófeltétele a téli 
forgalomra való felk�ülésnek 
is. 
Anya«ellátásl Igazgatóság 

Levonás útján is kiegyenlíthető a lakhér 
a házf elügyelivel nem rendelkező MÁV lakóház8"aa 

A Hivatalos Lap 41. száma 
rendeletet közöl. melv szerint 
a lakáshasználati diiakat 1958. 
november 1-tól azoknak a ház
felüevelóvel nem rendelkező 
MA V-lakóházakban lakó bér-
löknek a be1'éból. illetve nvui,:-

díiábóL altik 1958. október 1-.ig 
az ellen nem tiltakoznak. le 
kell vonni. Aki a levonás ellen 
tiltakozik. annak „ fizetésébóL 
illetve nvu11;díiából a lakás
használati díiat levonni nem 
lehet. 

Farkaa .ióuel!, G6bH Urtae, l'ejee "'- a Déll !P'ilt6bú ,__IIMb'., 

nek flalal lakatosai lelkilameretae11 l&J'd� el a uakmal Ismereteket 

(Kovács Géza felv.) 
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I F JU S A G I  É L E T  A személyszállítási csoport telefonja 
elcsendesed ett 

1958, SZEPTl!:MBEll te . 

(((11»)������ 
Jól sikerult a IV. or,g zágos yasutas 

ifjúsági talál kozó 

I.staze:�táság-unk III .  06Ztályá
nak személvszállitási csoport
iát szinte naoonta keresték 
fel telefonon iskolák. intézrné
nvek. ho.e:v valamelvik vonat· 
nál helvet biz+.osítsanak tábo
rozásra. kirándulásra utazó út
törők"lek. fiataloknak. 

táiával i:smerkedienek � a 
következő bkolai szünetben. Sárga a csikó . . .  

A11gusztus 31-én az ie:azgató-
r 

rakoz:ást kívánt a ielenlevök-
6áe:ok területéről hat. különvo- nek. 
11at vitte_ a vasutas - fiatalok�t A megnyitó után változa-

Sz. S. 
Szeged. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI Balatonfoidvárra. a neJtved1k .,-8 on;záe:os vasutas ifiúsáe:i t,alál- fos kultúrműsorra 
kozóra. A · vasutas KISZ-szer- sportversenyekre került 
vezetek más üzemek ki.szistáit sor. 
és �ezeten kívüli fiataljait 
is mea.'hívták a már hai?.vomá
nyos találkozóra. Ezen az au
J(usztus vé11J vasárnaoon a� 
ószies idójárás eDe:!ére is 

mintegy ötezer fiatal ün
nepelt, sz,jrakozott a Ba

laton partján, 

Az i:e;aze:atóciáe:ok részéről ee:v

eltY zenekar. énekkar és tánc
csol'.>Ort versen e:ett az elsősé
gért. A soortolók labdarú.e:á,
ban. röplabdában és atlétiká
ban mérték össze tudásul,at. 

Dolgozóink igyekeztek min
den ioe:os kérést tel iesíten.; és 
ígv talán nemcsak az üdülés. a 
kirándulás alatti örömteli na
pokra emlékeznek a részvev5k. 
hanem a kénvelmes utazásra is 
jó szívvel e:ondolnak. 708 e.set
be n 39 67 2 tanulónak biztosi-

Az egyik „lóverseny-napon" történt Budapest-Nyugati 
pálya.udvaron. A jegyvizsgáló uránfizetés végett leadott etil/ 
utast, mert az a.lagi versenyvonatra érvényes részvételi jeglr' 
gyel, naponta. l,őzlekedő személyszá!litó vonattal utazott. A 
.,bűnös" csak állt, kissé bizonytalanul, kába tekintettel. J6 
borgőzös �·olt a lehellete. Piszkos. sárgo. esőköpenye alatt se'III 

Berlzn.ay István. Monor, Egyet- kabát, sem ing. Pénze nem volt. Kusza. betűket biggyesztett 4 
értü�k leve'hel, hogy néh�y jeguzö!.önyv a.Iá, aztán egyet C//"Uklott és tovább�nt. 
�?':�I�zetle� h ;""�\t:::; .. �:-,·�t I Nem sok idő múltán beérkezett a versenyi:ona.t -Is. Megint 
ve��e,��e��!� 1�:nni.a �·&�m:nyé� tárult az ajtó és egy másik jegyvizsgáló egy másik utast táA 
re felhívtuk a N'éP<Szabadság r .  maga.tea lépett be az irodába.. Utasleadás ;elentem - mondj4 
gy<>lmét. Dudás Mihály, Budape6t. _ mert a versenyi:onaton rendesárú jeggyel, részvételi jeg� 
A ll rokú Eg:,·eztetö B:u,ttsag ha- nélkül utazott. Puff neki!!! - mosolyogtam befelé azért ts, táromta e!len fellebbezésneok mert a deltkvens jó telitorokkal fújta a .rótát: .,Sárga a csikó, r.lncs helye. Ez.é-rt azt Java,;ol- • ·t „ Rá ltu k elcse· desedett Aztán J�k. 00 úg:, érzi, hogy me�ágal- sa.rga a r,:yereg ra! a . szo n , . - . ,. 

, . A nap lel!érdekesebh esemé
nyére - csopartos ejtőernyős 
U>ó:'ás a Balatonba és Balaton 

A találkozó ünnepélyes meit- fölötti ballonvadászat - a dél
Jlv:itó.iát tíz órakor tartották. utáni órákban került sor. Nagy 
Elsőnek Pásztor Pál elvtárs, izitalmak közepette ugyancsak 
szakosztályvezető. a vasutas a délutáni órákban tartották 
ifiúsái,,i nevelési tan.ács �e:.ia meg- a tombolasorsolá:St. ahol 
:r.zólt a fiatalokhoz. Ezután balatoni emlékt.árl!Yakat. IiBc,rbélu Sándor elvtárs. a kőrféléket. balatonkörn}•éki 
KISZ központi bizottságának 

I 
borokat lehetett nyerni. 

titkára köszöntötte a vasutas Szórakozásban. vidámságban 
KJSZ-s�ervezetek. küldötteit � nem volt hiány. A fiataloknak 
a meglnvott vendegeket. Besze-

r 
sokfu emlékezetes marad ez a 

dében méltatta " találkozó je- mindenki arcára derűt. mo
Jent&él!:ét. maid további ered- solvt varázsoló vasutas illú:>á
ményei; munkát. kellemes szó- gi találkozó. 

tottunk helvet külőnbóző vo
natokon, 50 százalékos kedi:ez
ménnvel. 

E néhány számadat is bizo
nyítja:  szocializmust éoitő népi 
államunk a dofa:ozók üdülésén 
és pihenésén túl, nagy gondot 

rr.a„ták, paua,;záy.af forduljon .a csak állt, kissé bizon_,,talanul, kab� tekm�f::el. Jo borgózó, 
b!ré.sághoz. Walcz Józ5"f, tata- volt a. lehellete. Uramfia, piszkos sa.rga esokopenye alatt sem 
bánya. ügye ellntéztl.sét ml lB kabát se ing. Pénze ennek sem t;olt. Girbe-görbe be1úlcből 
hoss:os.11almusnak tartJuJ<. A 

„bu- font �láírással egyenlltett, aztán a „Sárga a. csikó" nótát még• da�tl lg?zgia:éeág mu,_,�a�gyi egyszer megeresztve távozott. ooztal:r.a kere!mát rendbenievonelc 
ltlálta es felterle..ztette a \'asúl! Érdekes, mi!11en egyforma volt ez a ket ember - mondt4 
Föo..."Zlály munkaügyi ooztályához. a. munka.társam. Ci ezt vette észre. Én meg azt, hogy a lóvene• 
Atmfr,ool:tl.se reméliük rovldese.n nyen - kedvezőtlen esetben - nemcsak azt a bizon11os fehér• 

Hódmezővásárhely fiataljai 
helytállnak a munkában 

1958 első félévének ered
ménye alapján Hódmezővá
sárhely állomása is elnyerte 
az élüzem címet. A munkából 
az idősebbek, tapasztaltabbak 
mellett a fiatalok is derekasan 
kivették részüket. Papp Jenő 
állomásfőnök így vélekedik a 
Jllunkájukról : 

A magam részéről elégedett 
t1a1711ok a fiatalokkal, A fiúk 
1e1111elmezettek. szolgálat köz
ben higgadtan, körültekin
tően viselkednek. Pedig ná
lunk sem könn11ű a forgalmi 
szolgálat. 

Hasonló a véleménye a KISZ 
fiatalokról K. Tóth János ok
tató tisztnek is. 

- Nem mondom, horni a 
kiszisták szenezeti életében 
nem akad hiba. De ez elsősor
ban a szerteágazó szolgálat, 
no meg a n11ári szabadságok 
miatt van ígu. A szolgálatot 
azonban kifogástalanul lát-
3ák el, s emellett szakmai is
mereteik gua.rapításáról, a ta_ 
nul<isról sem feledkeznek meg. 
Ha mégis előfordul. hogu va-

laki nem a.kar tanulni, az nem 
maradhat a forgalomnál. 

A tanulás, az önképzés el
hanyagolása miatt helyezték 
át a pályafenntartáshoz Kő
rösi Lajost, aki azóta sem tud 
belenyugodni sorsába. Bántja, 
hogy a forgalomnál szolgála
tot teljesítő fiatalok közül töb_ 
ben sikeresen letették a szak
vizsgát és most tiszti tanfo
lyamra készillnek, ó pedig to
vábbra is krampácsolhat a 
pályafenntartásnál. 

Persze nemcsak szavakban 
i,smerik el a KISZ-fiatalok 
munikáját. A vasutasnapon 
többen . kaptak kitüntetést, 
pénzjutalma,t, Fa·rkas Láseló 
KISZ-titkár, tolatásvezető és 
Buri Lajos váltóőr például ki
váló dolgozó jelvényt kapott. 

Az állomásfőnök elvtárs 
irodájában elhelyezett ván
dorzászló is a KISZ-fiatalok jó 
munkájáról tanúskodik. Ezt 
a zászlót 1957. végén nyerték, 
mint a Szegedi Igazgatóság 
területén legeredményesebb 
munkát végző KISZ-szervezet. 

megt(:rtér.lX. 
Cserhát József Szeqed, Pál Fe

renc Bud.ape&t, Sziládi Sándor 

Szeqed, dr. Horváth Károly, Sze,. 
keres Sándorné. Bánhidi Gé.za, 
Várszeql Györqy, Jónap Béla Bu• 
dapest. Uqlyail Sándor Miskolc, 
Tótka Károly Szeqed. Leveleiket 
lapunk any.agához re:haeználmk. 

fordít ifiúsá.e:1.mk üdültetésére. 
orszáitiárásá.ra is. El!:Yre több 
azoknak a száma. akik vidám. 
kedves naookat tölthetnek 
ei:vütt paitásaikkal. élvezhetik 
a nyár örömeit. A szegedi igaz
e:a t<'lsá.l!! területéről a tavalyi
nál 30 százalékkal több fiatal Pap István Já.szbe,-ény, Ara

riyo„ István Budapest, Cseh Zol• utazott vonaton különböző ki- tán Szolnok. Bel„dl Gyula Zala• 
ránduló helvre. udvarnok, Boqnár Károly Tapol• 

A személvszá!Jítá.si. csooort ca, Nagy László Várpalota, dr, 
Horváth Károly Budapest, Sárai telefonia egy kissé elcsendese- István Nyékládháza, Bárdos Fedett - jelezve. hozy a boldog renc Somosköu)falu, Deák József 

nyári szünet után a tanulók el- Budapest, Siklósi Márton Szár. 
fo.e:lalták a helvüket az iskola Panaszukat megV!zsga!Juk. 
padjaiban. Megkezdőd"tt ta- _V�k - Vilm=n• Szeqe<I, Kapás · 0 a 

I 
Laszlo Budapest, Le,·e'üket kö-nulás és medte.zdódik a ter- swajü:.t, helyszúke m!oatt nem 

vezi;(etés. hol!Y hazánk melyik tudjuk közölni. 

Beke Józ.sef, ., kecskeméti tatöház eszterqályos.a minden lqyeke• zetével .azon van, hoqy qyorsits.a � Jár miiv&k Javítasat. 
(Kovács Gba felv.) 

Mi ,an a Hivatalos Lapban ? 

Megkondult a vészha�ang a MÁV Sátoraljaújhelyi AC sportélete felett? 
A Hivatalos Lap tart.almából a szakszervezeti bizottságok és a dolgozók flgye1mébe ajánljuk az alábbi rendeleteket: 
41 .  számból, 1 1 6 1 1 3/1958. 1 Fkv. A. Lakáahasználat1 <l!Jak levonás tit.}án történö rendezésének újbóli s:oabályozása. Amikor Sáwral &úJhelyen Jár- egyébkén! még öt mérkőzésen sportját. Mert a régJ hagyomá• tunk_ az MTs·r Jegrelső !egy6lmi Jút.szott. S min<ler·1·01 tudtak az nyokkal rendelkezci MAV SAC és panaszLigyt bízottsdga még nem alszövet6égben. nemcsak az újhelyi vasutasok hatett pontot a �lAV SAC és a Ka- Ne_m a.karunk a MÁV SAC foga- nem a város sPorlköre is. s· ez ,a zmcbarcHuii lITK óvásából szár'- datl,an prókátora lenni, hiszea öl, sportkör már sOk olyan spcrtolót ma,,á bonyolult ügy végére. is szabálysé'..tést követtek el és s.evelt, akikböJ élvonalbel!, söt váEzekben .a napokban az egész ezért "·lselnlok kell -a büntetést. logdlOlt , ersenyzö lett. 

vé.i.t·OO.ban azzal foglalkozvak, va- r-iéhány gondolatot awnban sze
Jo1  mllyen döntés &zületll< az retnénék feh·etni. 
i\lTST-ben? Bent marad-e ked• Kissé meqlepö hoqy a Joqosu-
venc csapatuk az NB 1 11-ban? Jatlan játékost szerepeltető rrezó-

A BJ>Oi'lvezetöJ, elbe-széléséböl kövesdiek ugy.anotyan büntetés.--
rövid idő alutt megismertük az ben részesültek, mint az alszövet

S P O R T H Í R E K  

1 21 430/1958. l/4. B. A:,, öszl rorgalml verseny célkltüzé6el. l�I 410/1938. 114. e, Tájékoztató a Mérnök! Továbbképző Intezet 1958. evl őszi tanfolyamairól. 
42. számból: J 15 291/1958. 117. B. Hönfulás rel(edezéséért járó 

{���}?��a�l

���b�f�!� és !o-1 2 1  750/1958. 1/8. F. Az orszá• go.s t!sztaeágt mozgalomban kJtűnt állomások dolgozóinak Jutalmaz.ás.a. 

neműt lehet elveszteni, hanem az inget is. 

- Meqkezdt�k a füzes.abonyi 
r�dez1> és .sz-tfflÉ:,lypályaudva.r 
körülkerítésé.t. A k-Erités, e'.őt'e
gyártott beton-e�emekböl készül, 
.amelynelc magassága két méter. 
!gy b:z:osl�anl tud.lák, hngy csak 
,a vasúti szetnélyret tartÖ2!<odhat 
az állomás területén. 

- A Transz•SzlbérlaJ Expressz• 
hez egy teUes kórház! szerel, én; t 
csatoltak. Operációs terem, rönt
gen fogorvosi rend<aléi ki.sért 
eze:itűl a nagy útra lnduló vonat 
uLasait. 

- Súlyosnak lqérl<ez6 balese
tet háritott el Máté Kálmán Kö
röe..,,agyharsány, Rákóczi utca 
106. sz. alatti lakoo. 1958. augusz
tl.16 26-án 15 óra 30 perckor Kö
rössmkál-Körösn•agyharsány ál
lomások között a 219-3!!0. sz. 
szelvénybe:1 megáll!tolta e 821 3. 
sz von:atot. mert az útátjárónál 
egy arra haladó t.naktor a vezet� 
sínt kiborította. 

- Szeptember 5-én ünnepelte 
fronnállásának 10. évfordulóját a 
záhonyi v.asuta.s kultúrotthon. 
Délután ünnepi n,agygyülést tar
tottak, amelyet Jól slkerült kul
t.lrmüsor követelt. 

- UJtípusú villanymozdonyt 
k<>SZít a MAY részére a MAVAG. 
Az új v!l'.anym-02dony protot!pu-
6ának próbáit még ebben az év
ben megk..,rolk. 

- Kiváló er�ményeket trtek 
el az anyagok gazdaiSágos !ei• 
haszr.álásáva1 a KISZ t.akaréko.s• 
ságá br!gá<ll.a1 a sz.eged! rütöhliz
ban. Edd!g félmillió forint értékú 
.a.uyagot takarJtottak meg. 

- K•rel«tk helyett qolyón qu

rul „ l«JúJabb szovjet elektromo5 
vonat. Előnye: a súrlóclásJ eUen• &.11á& rendkivül csekély és rö,·�d 
fdö a!att nagy sebe&ségre gyor• 
sitható a s.2:erelvér1y. 

- Onnep! taqqyülést tartott a 
közeljö'\·öbe� rnegtiartendó Or�i;zá• 
�os Yörös�ere�zt Kongre!--..:zue a1-
kalmából a MÁV Felépltmt!nyl 
V35anyag,a\hó CV ,·örö...aj(ereszt 
&.oerYeze:e. A m,e-_stfele·n-tek Yii 1

• 

La·t.;!<., ho{!y a tagiél6zúmot de
c-ember 31-'.g 20, a véradók szá, 
mát 3 !öYel ,emel�!<. Vá!J,alúsukat 
mHris túlteje.sítettek, mert a tag• 
·t tsztmot �4 röve1 , a ,·éradók 
'9ZWOát p,e,d!g 5 (ii\."-01 növelték. 

- Különös vasúti szerencsét--
1„nséo történt Szara]"''ó és Tlto
,;:ru?�!ca között. A hegyoldal
ró tt.tb m�nt 100 klléB szU<lada
r�1.� z..ihant a szerelvény egyi:.( 
kors.ii 'áN. áttörte a fedelét és az 
utasok közé esett. Két utas sú
lyosa.,i, kettö pedig könn> ebben 
Dl-E' gset-e6 Ü: t. 

- ].yf -

- Az úJSáqíróklubban sze� 
te,'tlt.er 2-án mut-atták be nfü,J
r· 1),·at a MÁV \·asütt-f'-1·•yezö fo ·:;. 
?.:e' keretében működő ama.tör 
migi:sok é.s büvészelc. akik rlh t
des-t a prág.af szereplésre llld.111• 
nak. 

- Müszaki aktlvaülést t.artot
ta� Miskolcon áz. Erkel F«� ,e 
népművelés! otthonban e hirmtl• 

jav!t(i mfu;z:ak1 dolgozót réfzére, 
óv.?!'� GyuJ-a érdeklődéssel k1&�rt 
előadásához. s<Jk-an hozzászólt::ik 
é� �zámos Java.slatot tettei( e 
munka meghaYítá6áJ\8. 

- 1 50 000 forintos költS"1tJel 
úJ vasúti ve,ndéqlót épltett U'<kol\ 
a Gógánf,a és Yldéke Kör-z.,:.U 
Fö1dmüYesszövetkezet, ahol át
utnzók és ,a kö2.9égbeliek. 11 
kc-' ien..i.,e-e.en töllhetik Idejüket. 

Váqánykibontó mérleqelc 
ele1<tromos úton történő mozt;J-d
tására nyújtott be Javasl.atot a 
Szclnokl Jármüla\'!tó OV-niJ 
B:.,,rth.a Lá6Zló. Az elöh-ia.1ku :'1t 
meg,..akarftte 100 OOO for1nt. H:t. • 
n>al Jánoe lakatos koptató<iob,,t 
ezeM..esztett sajtolt elka1r.:..,i;�c  
élének sorjázá&ához. Az elölool• 
ku' .,;11 me_gtakarítás 30 OOO roriot. 
Az úiitfu;I dlj.at 1100 ror1otuan 
álla cl rották meg. 

- Köszönetnyilvánltás, �!Ind• 
.azoknak, ,akik 40 �ve,; szolgálati 
Jubileumom alk,almából JókJván• 
ságaHw1 fejezték ki. ez.úton mon„ 
do!< köszönetet. Vég:, J..ajos, 1/3. 
e:zakosztály Yezetőj,e, a 67,ak.sz.er
\'ezet -e!nöhe. - 75 éves a miskolci Erkel 
Ferenc vasutas énekkar. Az év-
!c.rduló aika1mJx.al, szeptember 
1 J- 1 4�én c1·szá::{c.-. dalos talá:• 
kozót rendeztek Miskolcon. 

LAh.ÁSCSERE 

Elcs,rélném bucupest1 � 
ká.somat áthe;yE-1.-éö�l balatoni 
á1 1omáéra. S2-cmbatheJyt tga.z,. 
gatóeághcz .1rt•izó e:6nyben. 
Cfm: Va<lker·w Kiiroly röc'lenőr-, 
Bpest. X\'l l l. Pestlöl'lnc. Vörös
bnclrereg u. 290. 

- Tatabánya-Ojvárosban lévil 
::? szoba, ö.-...szkomrortoR Jaká60-
m,:1t e 1cse-rélném h11.sonló nagy• 
hl'dape3"tlért. Érd-ek16dni 1-ehet: 
&zabó Gyula f6íntéz0nél. Tata• 
bán. a-Alsó áilc-m..ison. 

- Elcserélném közpcntb.an lé• 
Yö e:böemeleti, urh·ari ketrőszo
biiB, kom!orto,; (ltrtes házban) 
magá;JJaká6om3t, hasonló hllro,n
ezol->é'i.s J.1A \"-laká�ra. Bo., XIII.. 
Kresz. Gé>a ,, :ZJ .  I.. •1, Te!.; 1 :::1 -
630/147. Du<lfs. 

------·1'-------

Értelmiségi ankét sorozat a Vasúti Főosztály 
MSZBT szervezetének rendezésében 

Sok ötlet, tendü!et jc.Hemzf 11!:1 I kalervükbe,n pl. ,az értelmiié• 
\'asűi.i Föot:Lziályon működő l\f,a. gl a�1két-sorouu . .  Az elsó a .. • 
g)-·1S.r-Sz.o-Yjet Baráti Táröia.�áe ket 6Lep:embe1· :2:J·á.1 a \ .aeó!.I 
munkáját. Ankéton„ kulturá:ts / F'öc.sztci::�, tanác..--.1-c;:1·mében lec:z. 
1·endezvény�,;en, csop01•tos be- 1 mel;ven Rödönyi Károly el\·tár-s. 
s-zé!ge-téseke-n iB-rnertati-k m"':"� a a :\JA\' ,·ez.ér�f!i zir�thhelyette&& 
dolgozó!-.:.a.t .a Szo.vjetunió kul lú- tőrt előariét.:-t a KGST·ről 
rá.já\'.aJ, techniXaf f-ejlett6égé,el. A tcYábl>I témák kózött 6:z.e. 
a szovjet nép é.leté\'el. r,e-peJ: D!-e-se1-eé-i�és és ,-1"-8mo.::.!:<'tt 

f·érdé;;e!, A �IÁ V b'.z:o.si;ó h,,_ _ Nem f-e-!ed�e_7n�k m-eg az. 1-::· re•1d-ez�éélie� rei!-e�zfére. A � roJ a ��nnh. a,oMol se-m. arre- ú '-e-g�, .. ,1t--ée-üey kérdé �!. Ci:e-rr:• l}e� koZ\.·etlen i:;.;Jgf�c;ég-et nyű;- mér-·16kök he') z-e-1e én r-e)-a.�a a 

Ugyet. A beszél,!!etés színhelyén. séq vezetöinek laza munkamód- A BVSC kosárlabda szakos.z
ö.Z étUom&sfOnök irod,i.lába'l olyan szeréből fakadó hibák követl<ez- tátya szeptember 1 3-án eöte -az 
�zen, edélye&en. e!ke.seredetten tében- sz-abálysértést elkövetö sá� egyesület Thököly út 41 .  szám tárgyalták az eseményeket. csak- toraljaújhelyiek. Jóllehet. az al- alat ti klubhelyiségében tartot1a 
úgy vi&szhangzott bele az iroda. s.zövelgég \ ezetái is megk-tpjá).: 1957-58-as bajnoki év.záró ünne
Egylk-má.>ik vezelö aki mint tlir- méltó bünteté.aüket. Ezzel azon- pélyét. 

529 033/1958. A l. C. 1958/39. tüzelési évi háztarta,9i tüzelöany.a.gellátási rendelel módosítása. 
ta�ak_ v.asi.:tunk sz:oc!.a.Ji s:.a re�- és még más. na,!Y é1·d-e-kl&iésr-e lodésehez. Ezért sz,erepel mun- stiimonartó e16adü.s 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e,adaJml munkás. szabadidejének ban nem lesz kisebb az újhel� iel- Meqkudödött „ budapesti szak. nagy részét a �ortnak alJozz,a, gon
4
c1Ja-ba�. 1\Iiérfl .. Azért mel't szerv�zetl labdarúgó-bajnoksáq, 

kerek-perec l,;ijelenleue hogyha to,·abbra 1s 1 1  muJ..:odö szakosz- A baJl'lOkságban 14 csapat vet:-z igazságtalan döntt'e születik, nem tdlyt kel) fenntartaniuk. Eddig 1� réiszt. Az első ro1·dulót szeptemhag>Jál, rneg a csapatot ,az voltak anyagi gondjaik. pedi� ber 10-én bonyolilották le A csa• !', B 111.-ban, többé nem törődnek labdarú!"ó-csauatuk mé!'közésel! patok Intéző! minden héten keda város spo!'tjá,'01 . . szépszamú közönsé!" látogatM. /1 den 17 órától me!"beszélé6t tana-

ISMERI A VEZÉNYLÉST A RAKODÁSI /DÓ CSÖKKENTÉSE 

Azóta megszületett a döntés. A jövőben viszont. mivel a megye: nak a sportosztályon. 
�:\r,.:

11;:1;::��t1���r/�I0J': ,�t �ly��,"
t
!��g,,�: ���-1<

1;��!�;[: Az Euró�•bajnol<sáqot nyert 
ból. mivel- a btzotl6íig az utólag mint az NB III.-ban, ,a \·ezetök rnaqrar .v1zl labd�-vá1loqatotrban 
lejátEzott 1'.isteJ'enyei mérközés szerint felét'e csökken a Ci..zett" Molnar, C51ll.aq f i .  es Katon,a sze-
er·edrr.ényét megsemml::,ilette és nézők szám.a. m-elyi-be:n a BVSC-nel< há.·om Játé„ 

elJ'&ll.delte a 2 pont és .a gólok N"em ,:oltunk ott a bonyoluL kosa kapott helyet. Közülük i\Iol-
1evoná5át. Ogy fegyelmi tcirgyalásJn. Igy nem ná!· nY.ó.ftott� � legjobb telje�í1• 

�.\ l\épsport. szerint f!Z a döuté.9 tudjuk hogy ,a fegyelmi dönté� �ef!.yt> A d�n�ökben mutatott .½-f-
1gazságos. Lehet. Errol ,azonban meghozatala előtt ezeket a tén)·e- tuno tv.téka alap.lán végle-g beJat
a MÁV SAC , ezetől és a vároo ket Jl'léf·legelte-e .a bizottsági? Ha szotta ma�át � válogatottba. A v<i
labdarUgltst kedvelö dol�oZ()i igen. akkor· nem egyenlő rué;--ték- logatou ket u,lonca . .a ffat�I Csll
másként \:élekednek, s a sulyos kel mért Ha nem akkor Sdtm - tag II. és Katona 1s megallt.a a 
ítéletbe nehezen törődnek bele. alja.újhelYea JogguÍ ,:onjiik 1<�1- helyél. 

1 
Annál fs Inkább mivel köztudo- ségbe a dönlés Igazságos voltát. Október 10 és 13 közott az 
mású. hogy mindez elkerülhető :�lindent öe-.zevelve a sportkör USIC rendezésében Drezdában ke-

'lfZERíLET 

lett volna, ha a Borsod megye, lelke.s álc'ozatké�z , ezetőinek rüf sor az elsó vasutas nemzetek 
1 

Labdarúqo Alszövetseg nem követ tfü'88dalmi munkás.alnét!< - :tkik közötti férfi� és női teke-c.sapat
el sorozatos szaba1ysért�!.. 

ha tahín !1:l-a rné.� keserl1 sz_á_ 
H�zel. de ba_jnoksáqra. A magyar vasuw.E: '-----"--''-=-....:::=-.:....�-�-.=::E...!2:�:..::..:::_.::..:...� Idejében dönt a Mezokovesdl remélJük. holnap már ujbol nag'.\· szmeket a köve.tl.::ezú verse·1yzök 

kö.zéssel kapcsolatban beadott nagy e1·6teszhé$el.;be kerül, hog: Rákos Lekaf. Soos Papp. Varga, 
SZMTK- MAV SAC bajnoki mér-

, 
amblcló,·al látnak munkához - képviselik a ba_jnokságon l'ér·f,ak : I 

Ovás Uqyében. A mezóköve-3di,e.J,:: fellendítsék a határt-.zéll kis,•áro� Medqyesi #s Kocsik. N"ó"k : Soósn�. , ,,rek-ete" táték�a. Juhász György amúgylii ,·lssuiesett labda.rúgó- Sajtvsné, Medqyesln-é és Pappné. 

- Vezénylőtiszt bácsi! Van már mozdcny a conathoz? Nem akaTom apukát hiába. felkel
teni, olyan keveset aludt még. 

- r-.'a ugye megmondtam: mire a jelzőhö6 érnek, készen leszünk a rakodással! 

MA.G'i' AR . VASU�AS. - A Vasuta9ok Sza�szervezeténe� !apja. - Me1pelenik mtnden hónao 1-en @fi tj-én. - szerk��llt 8 ,szerke�z�o bizous.a _ La 1 1 szak.szervezete. - Szer�eszt.ó�g:  Bu�apest. _\.'1 .. Benczur- utc,a 41. sz. - Ttfleton '!'.?�.38 '228-847 2U-349. 2'?8-2ti� Ü.l.em·1 telefon · 24--41 u-no as-a& _ iiad hi Pt,aJ�u�1, 8 va ... utaivk RilkócZl ut 54. sz. - 10 OOO példány. - Stikra Lapnyomda, Budiipest. - Felelós nyomdavezetö·; Kulcsár Mihil)". · 0 va a! u pe:5i V.LL, 
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A SZOT Ill. TEUES OLHíROL 
,0,, a.e MSZMP Politikai B1-
•teépnll,k �L 

elmonclott-. l neovel611nunka fo,almát. Sok· 
• kOllgre&all.la óta .�}t uor 'dgy '6rtelmezzük. hogy az 

ta a határozatQk be- ec,enlő a �kllzervesetelt kul
uok me&feWnek a tcimeffléai munkájával A po

d91.&ozó néit alapvető litiltlq neYelömunka a st.ak-
A szakszervezeti s�ell: abból a funk· 

fe.116déle. politikai eiójából fakad, hoa a szak
�lyásának nö- s:mervezet a nevelés. a kommu

� okra vezeth&- Dizmus iskolája. Arra kell te
.__ - mándot\fl. hét irányulnia. hogy emelje a 

J. b � t,atltt lria'G· dol.&ozóll: politikai öntudatát, 
, • 1% ez�l 61a:tefülQ6 növelje a termelési éa politikai 

� léglcöT. aktivitásukat. fe' lössésérze. 
2. A �•"" ,nc,ega._ tilket az orsúg. a nemzetközi 

lomuk libb61 adódó tárNdal• munkáamoqalom • a béke 
• potiffka4 nlflll,. OC,e iránt. Lén:,eaében ebben 

S. A �ezeff �- van az egész. szabzervfleti 
;lolrlbcstt eit,te - Inkább -,ho- munka lelJfontosabb teendöje. 
'flOlod6, 1!et,e71, ü,Vinté.26 mtm- A kulturália nevelőmunka 
k lehet6aépire utalt ezután. 

Gápl,r elvtán ezután..' Mii e lunlr,:iontrilllPk avors 
� 1ejl6désről �ltásAnak �fádrdl. 
�d réi.rt a szaks:aervezetell: a uakszervezet olttatásl rend
;)<>Jitikai JteVelcS, agitációs saerének kj�ól, val14-
� részlete■ elemzé- mint az 118)'h:ifélél • a potttt
_.._ &lmondotta. hoc;r azOk 11:ai nevelőmunka öu�fü"ésé-
1-re �"1ito-.ik a politikai rol beslléH. 

1 � sm,slititJit _.... Íllieftd 

u év v'Cére oruáp 6jft6- ar.ya&i érdekelt.a fokozéaáról, 
konferenciát u.ervez. u üzemi tanácsok fontossá&á• 

A vállalatok naoobb önál- rói uólt ezután. majd így foly
lósápval együtt nőtt a szak- U.tta: a pán éa a konnánv cél
szervezellek hatásköre az. üze- jl&it, a "la és a holnap oond;att, 
mekben. A szakszervezeti szer- a szoci11!izmua perapekúváit 
vek egyik feladata, bOlO' olyan naponta úmertuaük e doloo
bérezé&re lll!!'kentaene.t. amelv zókkal. tlesazük ut II lelluae
a mennylsé1 mellett a takaré- déat amelv • fela-badulú 
kc,ggg növelésére. ált�lába:';' a utá�i években 11mt11i alkotó gazdaságosabb tennelesre osz-
ttnöz. 1 &ettre sarkl&llt11 munkáaos.zt4-

Az átlall>érellen.Srzésrol, az lpnkat. 

A liíroaé,es terv téli túzéseiról 

A tanácskozáson felszólalt Naa, aondot fordítunk az el-
Fock Jen/S elvtárs. Hozzászólá- következendő években a mező
sában a hároméves terv célkl- gazdaság terméshozamának 
tüzésetröl és ann11k várható emelésére. A Mroméve, teru
eredményeiröl besz.élt. nek eovik ;ellemz6je, lwQv • 

Ha valaki azt aondolná, követendő oazdaságpolttikánk 
hogy a hároméves terv végre- teljesen e1111beváo a ,zoclalűta 
hajtása serán keveset me- tábor oazdasáai politikájával. 
gyilnk elöre. az té,•ed - mon- A KGST eegftségévei elérjük, 
dotta. A közsdlkségleli cikkek hogy elsősorban a hazai adott
• általában az életszinvonal ságainknak legjobban me'1ele. 
emelését jelentő perspektívák• 1,; iparágakat fejlessz!lk, 
ról szólva elmondotta, boe,y a Ezután arról beszélt. hogy a 
há.-omlvea tenibeft Hfllt• szak.szervezeteknek is hoZZá 
né11111zer annl/Í mo1ó�t kell J4rulnt ahhoz. hogy cél· 
ad1t11Jc • lakoaadQnllk, mim jairtk eléréséhez megnyerjük a 
l9SS-57-bl!!ft adtunk. H11t1ZOf' do� támOgatáaát. 

• u elBö ötr-oes terv J. aezótHMÁt fejlóclésW 
t,útort ovártunk. mint 

1 iveiben. tvnkfflt u11111azer jti.. 1 ugylzeai iazdáloűs flllli/Í �IOf . bocmtunk ,-
• 'tdosii#i hfulelkezi1ne, A harmadik napirendi pont. Mifll u öté,,es ttn, IOTci tl. előadói„ H.U.z J6uef a ME-Uwanehlab az l.dósaakhtn vl- .... _ . 8-'m 
•�tti& C0 ,aid.zaléklol&I több D?SZ lölltll:ára volt, o. 
lakáat épi

a
t it>nt•. lójában a szall:uervezetek fel-

i l _,.,,.. �------� 
rin � ' iltar UTml!lése -.., UIICiatilll:a ltazeffeds4 
de egyes lpará,aké ezen belüi he!1· Rövid . áttEakintőt adott a 
jÓl'a:i naoobb -tnértékbe:lt -nö: 11zö!etkez.eb mozgalom helyze-

_,,,..,. ú ... _,. • ,.� 4 térol, a mezöpzdasáK gépeai-a:r ....,...Nm ...,re, ... ezeae....- .1 t · · ·1 Kiilönöem kiemelte az azáz&!McJral, a hfr11dástechm- ,_esero · 
Jc4c! 10 ,Zlizalékkal a mtazer• onkéntes társulás fontosságát, 
· · lé 

· 
k a fokozatOllllág elv'inek Mesz• lp&f'é 6Z OQI& k�I. E�� szemen6 fignlembevt:,telét. Be. 

:!n:e1:rt -=kn�
ll:

!
1':r°rrt� hatóan foglalkozott �z ú&1™;-

mány&1 különöaen kereaettek a vezeJt kétlaki dolgozok proble
viblatacon. Ez az emelkedés májaval, • megállapftotta, 

· bQld.iárul abhoz. hOlD' a hogy ez az �s:,énre és a tár&a

�NIIII év alatt fizetési mérte-- dalomra e� aránt káros. 

gtlnll: jelentősen me&javur. Vé,ezetül a teljes ülés szer-
vezeti k.érdéllekkei foglalko
zott. majd SOfllOfnli MilclómaJc, 
a SZOT elnökének zéróbeszé-

Oktílw IS-22: • tit,.,.,,,,.. v,11tílye elle1" 
dével vé&et 6rt a kétnapos ta· 
nácskozá.l. 

••z•tklzi •ltdó- és szolitl•itdsi /,ét 

' Ha:r,Ht/1!! elleni tllfn,Zetk6n a1c
ci6- éa azolfdaritúi hetet. 

A nemzetközi akció. & _,. 
Hdarltáai bét alatt a munkáaok 
• a szakszervezetek a követ
lca6 kérdésekre iiazpootoeft

ják Aclóikat: 

llolllbq �;4ra1ok ti• 
!1111; 

,. Mt"C(Jl1tt rc.n • 1111110Cmi
mn udter._ atofll/elf•lllfl'n� 
zéae ellm; 

1. 1étr-e kd 1lonf u 111r6J;af 
«.omffll!tlte, llvaetd; 

Buda111!8t-Ferencváro. 

Ki nyeri a vond orzaszlót? 
A Budl&peat•Tffén41'Clli Pó· 

11/11/enntartúi F6ftökaéf,ft tar
tott mllszaki konferenctin úgy 
határoztak, boa u &Ili for-
1almi feladatok minél eftdmé
ny-bb teljmftáe ffdek6ben 
muncaveraenyt indítanak éll 
vái'ldonáazlót alapftának a 
versenyben legjobb eredményt 
�ér6szakaszok jutalmazásárL,.r.--

A verse117 dlja, boa a 
6IZi for1a1om. .. ikerét - mint 
közvetlen feladat me,valóáí· 
tását - segítse I eaben mea
plapozza a további 111u11kák 
eredméilyessépt. 

A v�n a f6nökNa ha-

l. ""' 1"U tllhli a •ull:lff
rl. kí,ériet,ek111k; 

z. flarciói1ti keU a rakéta•Jri• 
Uí1'6-fHilV«lc é9ftéH 14 U atom.. 

J. urcolllf un • c:aúc1'11e
•a&et -lleueJd..Urt. • iuze
Nlétfrl ft 8 tMffllU11c6ri 

Évi 15 millió forint megtakarítást 
e�ftHi,IH. a ragasztott talpfák alkalmazíse 
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Oece111berben átadják a forgalomnak 
11 kiskörei Tisza-hidat 

A kiskörei Tisza-híd meder- használhatók legyenek. 1947- golhatók: hídépítés-re, 
nyílásait a németek 1944 őszén ben megtörtént a falazatok építéne, útépíté81'e 
felrobbantották. A híd pillérei helyreállítása. 

vasút• 

is tönkrementek, csupán a víz Az újjáépítés - hite] hiá-
alatti részeket tudták az újjá- nyában - csak 1 956-ban kez- Hídépítés 
építés sorá:n felhasználni. Meg- dödhetett újra. Ekkor azonban 
sérúlt hat ártéri pillér is. már olyan formában. hogy a 

1 945-1946-ban a MAVAG közel 60 éven it tisztán ,·asúti 
dolgozói hozzáfogtak a felrob- forgalomra szolgáló híd vonat
bantott szerkezetek elbontásá- mentes időben közúti forga
hoz, kiemelés.éllez olymódon, 

! 
lomra is !J�sználható legyen. 

hogy a nem serult elemek fel- A munkak három részre ta-

Pályazati felhívás 
A szakszervezet elnökség-e a TanáCbköztársasá,g 40. é,-for

dulója alkalmából irodalmi pályázatot hirdet olyan írásművek 
beküldésére. 

a) amelyekben a Tanácsköztársaság harcaiban részt vett 
vasutas dolgozók írják le élményeiket, 

b) vagy a szemtanúk elmondása alapján a Tanácsköztár
&aság harcaiban részt nem vett fiatalabb vasutasok (vasutas 
családtagok) élménybeszámoló alapján leírják a történteket. 

c) A hiteles történetek leírásán túl lehet pályázni olyan 
írásművekkel is - próza, vers stb. -, amelyben a Tanácsköz
társaság erősítésében helytálló vasutru.oknak állítanak emléket. 

A pályaművek terjedelme tetszés szerinti - azokat névvel. 
rngy jeligével az alábbi címre kérjük küldeni:  Magyar Vasutas 
szerkesztősége, Budapest, VI., Benczur utca 41.  

Beküldébi határidő : 1959. március l;  

DIJAZAS: 
1. díj 

II. díj 
Ill. díj 

IV-X, díj 

2000 forint 
1000 forint 
500 forint 

egy-egy könyv, 

A hídépítés keretében egy 
darab 66 méteres szerkezetet új 
anyagból, két darab 46 méte
res szerkezetet- részben az el
bontott roncsokból, részben új 
anyagból kellett legyártani és 
felszerelni. 

A közúti forgalom igényei
nek megfelelően a 426 méter 
hosszú ártéri szerkezetet is át 
kellett alakítani. A hídépítés 
az 589 méter hosszú vasbeton 
közúti pályával együtt mint
egy 10 millió forintba kerül. 
A vasszerkezeti munkákat a 
MAVAG, a beton- és vasbe
tonmunkák.at a MA V Hídépí
tési Főnökség dolgozói végzik. 

Vasútépítés 

A hídépítéssel együtt helyre 
kellett állítani a hídhoz csat
lakozó ,·asúti pályát KisköTé
től a hídig, valamint a jelző
és biztosítóberendezéseket. 
A bó.dszalóktól a hídig terjedő 
vonalat pedi/! fel kellett újí
tani. A munkálatokat a Deb
receni Igazgatóság l!:pítési Fő
nöksége végzi, mintegy 5 mil
lió forintos összegben. 

Útépítés 
Hogy a híd közúti forga

lomra is használható legyen, 
közel 4 millió forintos összeg
ből a Betonút-építő Vállalat 
új, csatlakozó közutat vezet a 
hídhoz. 

A vasszerkezet szerelési 
munkáit már befejezték. Je
lenleg a hídon a vasúti és a 
közúti pálya építése folyik. A 
forgalomba helyezésig még 
több apró munka van hátra, 
de minden remény megvan ar
ra. hogy - mint az építők Ige
rik -, december első felében 
a hidat átadják a forgalom
nak. 

ömlesztett áruk szállítására 
szolgáló tartályok 

A csehszlovák konstruktő
rök ömlesztett áruk szállításá
ra olyan tartályokat szerkesz
tettek, amelyből a kirakodás 
sürített levegővel történik. Az 
árut tartályokba rakják. A 
tartályok befogadó képessége 
8 tonna. Ezeket közönséges 
pőrekocsira rakják, amelyre 
egy villamos meghajtású leve-

Az időközben beé::kEeze�t pályaművekből a legjobbakat a gőkompresszort is felszerel-Magyar Vasutasban kozolm fogJuk. , . .. . . 

1 
A pályaművel egyidőben al irók közöljék, hogy írásuk I 

n:k.  E�y tartaly krnntese 10-
megtörtént eseményt, vagy költött t.örlénetet tarta!maz-e. lo percig tart. 

Szakszervezeti 
könyvesbolt nyílt meg 
a Népszava H6zban 

A Táncsics Szakszervezeti 
Könvvkiadó „Szakszervezeti 
Kön11vesbolt"-ja. szeptember 
18-án megnyílt Budapesten a 
.Rákóczi út 54. sz. alatt. 

A könuvüzletben. megtalál
hatók a szakszer-vezeti akti
visták munkájához szükséges 
kiadványok, politikai művek, 
munkavédelmi könuvek és 
plakátok, óv6rendszabál11ok 
és bawsetelluirítási útmutatók. 
Ezen kívül kanhatók műszaki 
könyvek, szépirodalmi míi.vek, 
verseskötetek, műsorfüzetek 
és barkácsolókönyvek. 

Mi van a Hivatalos Lapban 
A Hivatalos Lap tarla'mából a 

sza.k.&zerYezeU bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk az 
aliibb! rendeleteket. 

43. sz�mból: 123475/1958. I. 
Fkv. B. A7' 1958. évben esedékes 
szolgiilat! egyenruhák és munka
ruhák utalványozása és klos::,. 
tása. 

122 334/1958. 1/5. B. Tényleges 
éa nyugellátott v.asúti alkalmazot
tak vasútt arcképes igazoJvá
nyának ldcserélé6e 1059. évre. 

ad. 1 1 2  127 /l!i56. 1/3. A. A Va• 
süti Ruházat! Utas!tá,s végrehajtá. 
sa cimú rendelet h elyesb!Mse. 

13278'.l/1956. 1/3. e. A-;, Ipari 
tanulók munkavédelmével, bale
seti nyilvántartásával és adat
szolgáltatásá""1 kapC60latos fel
adatok. 

1 32857 /1958. 1/5. B. V.asuta" 
alkalmazottal< d!jtalan száll ltás: 
utalvány.a érvényességének kor
látozása. 

l::?3253/1958. f/5. B. Szabadje. 
gyek és személyzeti jegyek ér
vénytartama. 

44. számból: 604/1958. Titkár
ság. Különcélü kocsik telhaszná• 
lása és tovább!lásn. 

1 1743'.l/1958. f/4. A. A külszol
gálati főnökségek segédhiYatalá
ban foglalkoztatott dolgozók kö
telezCse alapfokú igazgat.:l..si és 
munkaügyi szakvizsga megszer
zésére. 

123;Jl6/1938. 1. Fkv. C. Aru
vásárlásl kölcsön nyújtása a dol• 
gozól<nak. 

��HIREK 
-

Villamosítják a lengyel vasutakat 
towíce és Wroclav. valamint 
Va.rsó és Kutná közti -va.sútVQ
nalak villamosításdra kerül 
sor. 

95 tonnás múti kecsi 
a Szovjetunitihan 

A Leng11el Népköztársaság 
minisztertanácsa a közelmúlf
ban részletesen foglalkozott a 
leng11el vasuta.k 1958-1960. évi 
villamosítási prouramjával. A 
minisztertanács határozata 
szerint 1960-ia 717 kilométer 
hosszú vasút-vonalat villamo-
sftanak. 1958-ban például „u- A kalinyingrádi vagong11ár-

ban elkészült az első 95 ton. 
lamosítják a Varsóból Kato- nás vasúti kocsi. amel11 kizár6-
wicén át Krakkóba vezető vas- lag 'IW,(lyfajsúlyú t,rhek szál
útvonalat. az 1 959. évben pedig 

l 
lítására szol,gál. A kocsik-

11 Krakkót és Nowa Rutát ösz- ba három önműködő hengert 
szekötő vasúwonalat egészen. szereltek az önü.rítés biztosi• 
Wieliczkéig. 1960-ban a Ka- tására, 

Néhány napig hazánkban tartózkodott N ihad Tala'1t Youssef 5Zirial 
s:z.a.kszervezeti vezető, -.t hedJezi vasutasszakszervezet taq.ja, a da• 
maszkuszl vasúli Javitómühely qfpészmérnöke. Többi között meqlAto• 
qatt.a az tszak1 és .a Dunake-.szi JármüJa vitót, az �jjeli SzanatorlU• 
mot és az úttörövasutat. Látoqatasának célja elsösorban a maqyar 
11zakszervezetek munkájának tanulmányozasa volt. Képünkön az 

Eszaki JarmüJavitó dolqozói között látjuk, 

Munkaiog i kérdések 
Mit ken tlllni a ttwáli�ílllllkí ,o1go1ókat megillető 

eg) etemr-e elöliészJtö r...nro!y�o
kon. továbbá az eg,·etemel-:: és 
fői&kolál( esti tagozatain toYá.bb 
tanuló dolgozókat az előadá6ok és 
eg)·éb roglaJkoi,á,sok napja!n 
munk.ahelyü�,röl o!yan időpo:-.�� 
b-an kell elengedn „ hogy a rog
iar.<oznso:.:: kezde�ére az i�-olába 
érjer:ek. llre-n címen legfeljebb 
heil 4 ó,•a munk<l'<lő-kedvezrnénv 
engc<.lélye;, ... hetö. Ha ez, nem elé
g.e!1dö arr-a, hogy a dolgozó az, 
o!.;tatáe kezdetér-e -az- fE"r;.oiába ér
jen. a mu,11<.aidö-ke<lw,zmény le•• 
reJiebb heti 8 órára emelhető. Ha 
a rog!alakozás elmarad. a munka
idl>,k-edYezmény nem tlleti meg a 
dolgoz,ót. 

tH11llllályi (riuga) szahadságról 
avakorta vls9z.<t�rlS ké,-dés, 

! 
.-.z 1937. oh-! 30-aa számú H:

ho.!fr. a toyabbtanuló dolgozókat ,-analos Lap s-zei·int a tanulmány! é,·ente- h..ny nap tanulmányi . , . � .. _ (,·iwga) "zabadság illeti meg. M>abadsag, merv" a kovetk.,.w: 

A tanulmányt szab-adeág mértéke 

1 
· a hallgató ál• I 

t-Bé'PI 
1 

6v1,égi tal Yá!as:z... 
, tolt !döpo�t- . évenként 1----------i b"!,i: v

_
:zegak 

I 

ösezes""1 elolt. konte• 
-gák előtt renclak S:-b. 

1. E&tl tagozaloe: 
Altalánoa teXo-!.a . • 
Köz.épi&kora óS a�zal 

egy tekintet alá "66 
iskola 

E�yetemre eiéJJAészitö 
tanfolyam . . . 

Egyetem (!11;s:«>ia) 
II. Levele2ő t,i,gozáto,,: 

.Alt.a! ános ie:<ola 
Gimnázium . 
Technfü:um . 
Egyetem 1rö:skola) 

• Allamvi Mg.a jvégez.! g ot'la!) 

8 

6 

6 
-t<>rl 

1 alkalmával 

m u n l..: a n a p  

3 :, 

6 

l::?  1 8  
u 24• 

fj 6 
L 12  
18  lll 

12 12 30• 
lo,·ábbl 12  mun:'\.anap jár. 

A tanuhnán)1 m,abadeág -

A munkaidő-kedvezmény cl· 
mén elengedett munka'.döre az 
időbérben /!s a darabbérben fog
la!koz!atott dolsrozö�{n-ak ,egyaránt 
időbér Júr. H!tvid!Ja&ok b1kéböl a 
muJaazlott munkaórál< miatt le• 
vonni n,em szabad. 

:::�::::;::�-�-�::::,,,.;::::"-""�::::�:::::::�::::,::�::::,::�::::,::��������....,��:::;::::::=:�::::=:�::::=:�::::=:�::::=:�::::=:�::::=:�::::=:1 pó-tsziaba<lsHg. PótBz..a.badBág csak 
egyféle címen tJ l.eti meg a dolgo

.�z �!t. 213. §-a kimondja: a 
to,·ábbta.nuló dol,gozót nem 628· 
bad arna kötelezni. hogy a !en;f 
cirneo. el-engedett munka!<Iesé3t 
túlmwlkavat pó'.olJa. liem szabad 
éJl;z,akal múa,,akba /!s olyan mun
kakörbe beosztat1i, vagy áthe• 
,tyezni, amely tanulmányai fol)'• 
tatásában gátolná. A tanitásl na
pokon, t:etüJeg hónapokban az 
H�·en do!gozó�<.at túl.munkál-a be· 
osztani n-em lehet. A tovább· 
tanuió dotgozót a tanulmánya;.. 
be[eje,,és�töl a végszigorlat. 1-1;,:. 
töleg az ;ll!&,nwízsga lelételé:g, 
legfeljebb azonban az uto:.só 
egyetemi (élév végétől számllo!t 
hat hói:-apíg nem 6zabad rend,m!
reoon túlmunkch'a, vagy állandó 
munkahelyén k.f,·ül hOEBZiS.b� 
fcle-ig tartó munk,ira fr:i-küldetés
re) vezényelni .  

Ha figyelembe vesszük, hogy 
szakszervezeti bizottsáaainknál 
a megválasztott bizalmiak szá
ma több mint 9000, akkor már
;., képet kaphatunk arról az 
erőről, ami  a biza l mi hálózat
ba n  rejlik a párt, a kormány, 
a munkáshatalom politikai és 
gazdasági erősítését i.lletően. 
Ez a szám még akkor is óriási 
erőt jelent. ha számolunk az
zal, hogy bizalmiaink egy •ré
sze még nemigen lépett túl a 
tagdíj beszedés mechanikus 
munkáján. 

Önkritikusan. el kell ismer, 
n ü nk, hogy eddig nem támasz
kodtunk eléggé erre. a szak
szervezeti munka. alapját ké
pező pillérre. Nem foglalkoz
tl'nk a bizalmiakkal úgy, mint 
ahogy munkájuk fo1itossága 
megkit:ánná. Ez az elhanyago
lás egyrészt azt is jelentette, 
hogy elmulasztottulG erősíteni 
a ? i  a kapcsot, amely a 1:ezető
s:cn·eket a mcisfélszáze._re.� 
tagsággal össze!Göti. 

A vezetőtől többet, 

: ,bbat várnak 

A bizalmiak III. országos ta
nácslwzcisa ráébresztette a 
:;zakszeri,ezeteket a1·1·a a 1nu-
11sztásra, amelyet a bizalmiak 
munkájcinalG segítése és 
egyenes kfü·etkezményként -
tc,i:ékenységük hathotósabba 
titele teré1i elmulasztottak. 

A. szakszervezeti bizalmiak 
ma már helyet es jogot köi:e-

Legyen a szaksznvezrti bizalmi 
a közvélemény formálója 

telnek a sza.kszenezeti élet
ben. Jaz;aslatokat tesznek a 
csoportjukhoz tartozó dolgozók 
ügyeinek i ntézésére. Megteszik 
észrei:ételeiket a ga;:;dasági in
tézkedésekkel kapcsolatban. 
Egyre inkább i•ezetőivé válnak 
t•álasztóiknak. S mint ilyenek
re. ma már felnéznek munka
társaik különösen. ha a 
szakszervezeti megbízatás lel
kiismeretes vitele példás szak-
11"ai 111unkáva1 is pá,-os11 l. A 
vezetőtől pedig - jelen eset
ben a bizalmitól - többet és 
álla ndóan jobbat i:á.rnak dol
gozótársai. 

Mindig az igazságot 

A i:ezetés1·e i•a tó alkalmas
ság azt is jelenti ,  hogy szava 
t·a n  a munkahelyén. Persze 
nem csup:ín a követelé.�ek elő
terjesztésében, hanem ami a 
kö1:etelések valóravártásának 
előfeltétele, a munkás1,atalom 
politikai és gazdasági eriisíté
sében. 

Dolgozóink túlnyomó több
sége híi:e " munkáshatalom
nak. He/yesn a párt. a kor
mány politikáját és kész ezért 
dolgozni, ha ke!l, a nehi!;:.sé
gdcen is úrrá l�n;zi. Kézzelfog
l!ató bizonyíték erre az elmúlt 
13 esztendő, de hogy kőzel,ebb 

maradjunk, annak a 20 hónap
nak az eredménye. a m elyet az 
ellenforradalom leverése óta 
elértünk. 

Persze a jövőben -is uisznek 
még nehézségek. amelynek le
küzdéséhez segítőre, bátorító
ra. s főleg olyanokra van szük
ség, akik a nehézségek ok.át és 
a legyíi.rés útját közérthetően, 
minden kertelés nélkül meg
m agyarázzák. Ki lenne erre al
kalmasabb, mint a bi.wlmi, aki 
az országos problémákon ttil 
i&mer; az egyének ügyes-bajos 
gondját. szi nte kiterített lap 
előtte munkatársainak élete. 

A vélt sérelmekből később 
ellenséges propaganda ková
csolhat tőkét, Ila idejében 
nem magya,-ázzuk meg a i,a
ló helyzetet. Aki újságot for
gat. n yitott szemmel jár, nem 
mondhatja azt, hogy nincs ér
·i:e egyik vagy másik probléma 
megvilágítására. Anélkül, hogy 
szépítenénk a hely?etet, van 
mive1 agitálrmnk. Mi ndannyi
an emlékszünk még az 1945-ös 
allapotokra. arra. hogy C! má
sodik világháború mit hagyott 
brökségül. Azt pedig, hogy 
mennyire jutottunk előre. az 
tíj gyárak, üzemek, új lakóte
lepek " nuomortanyák helyén, 
a vasút korszerűsitésc. a ,z;as
uta.sok megváltozott elet- és 

munkakörülménye stb. kézzel
foghatóan bizonyítja. De ha 
csak azt vessz-iik figyelembe, 
hogy 1945 előtt « t'asutasok 
még a. szerve:lcedés jogától is 
meg voltak fosztva, s utána el
mondjuk azokat az eredmé
nye!Get. létesítményeket, a mit 
a sztrvezkedéssel elértünk, a 
szakszervezet nyújtotta. jutta
tásokat - máris szinte kime
rithetetlen. az érvelésü nk sora. 

Mi adjunk feleletet 

Hogy vannak még nehézsé
geink? Vannalc! De ma keve
sebb, mint tegnap, s holnap is
mét kevesebb uisz. mint ma. 
Ezeket sem szabad, elhallgat
nunk. Mert ha. a dolgozók elött

�
> 

nyíltan feltárjuk a nehézsége
ket, ők lesznek, akik nekigyiír
lGőznek, hogy a jöt'Ö�k még 
boldoga bb legyen. 

A bizalmi legyen a köz.véle
mény formálója. Ezt a címet 
adtuk cik',ünknek. Ez azt je
lenti, hogy a bizalmi legyen tá
jékozott minden, munkahelyé
re, dolgozótársaira kiható kér
désbPn. Ismerje azokat a prob
lémákat, amelyek munkatár
sait foglallwztatják. ő adjon fe
leletet l:érdéseikre. Mert ha a 
1:alóságn.ak megfelelő tájékoz
tatást lwpnak. akkor ne,n az

l 

elkeseredés, a, suttogás. ha,
_
1em 

a holnapba veteti h i t, l'Z o-pti
mi: mus lesz ú rrá a szolgalati 
helyeken, üzemekben, hivata• 

lokban eg11aránt. 

tól. Viszont ,01.,it a pó:s-uab.ada�ot 
választl1afja, ... "lmely rá nézve kccl
vezöbb. Például, ha a foly,un.a
tOB munk.:n.· :..S7..ony .alapjú:n a dol
gozót öt nap pótszaiJadság, s m�
vel tOYább wnul. 12 nap tanul
mányi ,'i'Zabaclr:-á.� tHeti meg, ak
kor a 12 nap tanulmány! pOtaza
bai:fságot ,·eheti 1génybe. A mun
l{av-1szony alapján Járó 5 nap 
!)ÖtsL13.liad6ágot a 1 :!- napon túl 
iehát ném veheti igénybe. 

Mit kell tudni 
a továbbtanuló dolgmók 
RIHkaidíí kedveumlnyéröl 

A Munka Törvényköny,•e 211 . 
§-a k:monclJn, hopy a dolgo7..ó!, 
kö....-;ep:.�.:'...:.olti,bau, az e21ekk·d egy 
te'..:.'.1i.�et atá eső �-�lkohí!..ban • ..1 
sw .:.t!ret�.ség l'.c.', fGekol•'1u es 

A továbbtanuló dolgoz,ót fe-
gyelmi ha1Jroz,attal sem lehet t-u· 
nulmányal ro;ytatását ak,adályozó 
munkakörbe áthelyezni . 

Azt a doll'(ozót. aki a tovább
M.!lulók rlcszér.e biz,t�i�ott ked
vezménye·ke: tgénybe ve�zl ts 
e-nnek e llenére aa ,eJöadá.sc{.; lá
tog:atá-sat elmulasztja. a MA\" c:.z 
i.s-kola ké1·és-ére- köteles r-em.•e::1�· 
út-on felelő6ségre vonn1. Ezen f� 
lül mi·nd-on CFif'rtben le kell YOl 
a munk ... 'l.béréből .a mulasz..c., 
!dVl·-e esu ré.szt. 

Szovjet qyártmányú táblázoqlp seqiti a BVKH dolqozóinak munl<• 
(Kt4dai Kál'o:y lel\".• 
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Az ósz n1ár II téh·e figyelmeztet HETVENÖT ÉVES A ftfISKOLCI 
ERKEL FERENC FÉRFIKŐRUS 

Ha nem sütne bágyadtabban 
a nap. ha nem színcsednének a 
falevelek. a vasutasok akkor 
is észrevennék. hogy eljött az 
ősz. Jelzi az egyre növekvő 
forgalom. a cukorrépával 
megrakott szereh•ények. A 
falitáblák az őszi forgalmi 
verseny eredményeit hirdetik. 
De az ősz azt is jelz.i, hogy ro
hamosan közeledik a zord idö
járás, a vasúti munka akadá
lyai. az eső. a hó, a köd. 

Ugy hisszük, nem korai a 
figyelmeztetés: idejében ké
szüljünk fel a télre! Legyőzve 

a természet okozta akadá
lrnkat. biztosítsuk a zavarta-
1án szállítást és a lehetőségek
hez képest a legmesszebbme
nőkig gondoskodjunk a vas
utasok megfelelő munkakö
rülményeiről. 

A Ti::L NE!\t Kfl\lf:LI 
AZ EMBERT 

A zord időjárás nem kíméli 
az embert, az anyagot, a gépet. 
Romlanak a látási viszonyok, 
síkosabb a pálya, nagyobb a 
baleseti és megbetegedési ve
szély. A mozgalmi és sz.olgá
lati vezetőknek egyaránt leg
fontosabb tennivalójuk ide
jében gondoskodni az embe
rekről. de gondoskodni kell 
az emberek segítójéről, ki
szolgálójáról. a gépek. munka
helyek. munkaeszközök vé
delméről is. 

Sok éves tapasztalat bizo
nyítja, hogy feltétlenül szük
séges egy intézkedési terv 
kidolgozasa a téli fO'l'galom 
zat·artalan lebon110Zitására. 
Ahhoz, hogy a terv megfelelő 
1eg"en. minden fontos és rész
letkérdésre kiterjedjen. az 
szükséges. hogy a dolgozók 
maguk is részt vegyenek el
készítésében és ismerjék azt. 
Jól bevált gyakorlat a terv 
meg\•itatúsa aktívaértekezle
ten, amelyen részt vesznek a 
műszaki vezetők, párt- és 
szakszerve7..eti aktívák. a ter
melésben élenjáró dolgozók. 

A tervkészítést előzze meg 
egy mindenre kiterjedő iizem-
3zcmle. A tetözet. az aJtók, 
ablakok kijavítása, a beto
nos, hideg padlózat g,·ékény
nre1 való l fedcse, melegedő
helyek. a fűtési lehetőségek 
b1z(ositása, szálláshelyeken a 
szükséges nagyfakarítás el\'ég
zése, tisztálkodashoz mele:
\'Íz biztosítása, mind-mind 
ol�·an tennivaló. amely ma 
még kis fáradsággal megold
h.:tó, de ha elhan�·agoljuk. 
nagyobb hibak forrásai lesz
nek. Az emberek érdeke, hogy 
felülvi7.sgáljuk a munkagé
pek ,·édoberendezése1t. idejé
ben rendbehozzuk a közle
kedési utakat, homokot biz
to.,ítsunk az utak felszórásá
ra. 

Ö:0,,'TE\'l:'.KENY tGET 
A FELKMZOLf:SNtL 

A jó felkészülés öntevékeny
séget kci\'etel. Soksz.or ta
pasztaljuk. hogy fütőházak, 
jarműjavítók kisebb javí
tasokkal is a pályafenntar
tásra várnak. holott nem egy 
szakmunkásuk \'an, aki e�y 
\'izcsapot, egy kitöi:t ablakot 
mtg tudna javítani. 

Tavaly nem egyszer elöfor- ' ami különösen télen veszé
dult, hogy a dolgozók nem , lyes. 
kapták meg a melegítö italt, AZ UTASOK SE mert a sz.olgálati vezető nem SZE?li"°'EDJENEK HIÁN1.'T ismerte az erre vonatkozó 
rendeletet, s a szakszervezeti 
bizottságok is elmulasztották 
felhívni erre a figyelmét. Fon
tos, hogy a rendelet ismeretén 
túl gondoskodjanak a védö
ételek és konyhai nyersanya
gok megfelelő mennyiségü tá_ 
rolásáról főzőedények és fő
zőhelyek biztosításáról. 

A féli felkészülés közép
pontjában az ember áll. A vé
dőruhák időbeni kijavítása és 
kiadása a legelemibb teendő 
egészségük védelme érdeké
ben. Nagy gondot kell fordí
tani az elsötelesek segítésére, 
oktatására. A szúró. i l letve az 
időszakos orvosi vizsgálatok 
pontos betartása sok betegsé
get előzhet meg, 

A hideg idő jobban igénybe 
1:eszi a szervezetet. A beteg
látogatási albizottságok fo
kozzák aktivitásukat. Segítse
nek a rász.orultakon, Ugyan
akkor an·ól se feledkezze
nek meg, hogy akadnak lelki
ismeretlen emberek. akik in
dokolatlanul beteget jelente
nek és ez.ze1 dolgozótársaik 
szolgálati idejét nyújtják meg, 

Elsőrendú kötelességünk 
gondoskodni a vasutasokról. de 
gondos�odnunk kell azokról a 
dol.gozókról is. akik igénybe
veszik a vasutat. l\Ii azt sze
retnénk. ha egyetlen utas sem 
dideregne vasúti kocsiban. 
azt akarjuk. hogy a váróter
mekben - különösen a gyer
mek- és díákvárótermekben 
- kellemes hőmérséklet fo
gadja az utasokat. Meg kell 
teremteni a lehetőségét an
nak, hogy a menctrendszerú
ség télen se szenvedjen csor
bát. 

A hóakadályok_ hótorlaszok 
megszüntetése a pályafenntar
tás feladata. de csak akkor 
tudja eredményesen, gyorsan 
elvégezni, ha ebben minden 
szolgálati ág segíti, ha meg
felelő kapcsolatot tart a helyi 
szervekkel tanicsokkal, 
honvédséggel. 

A szakszervezeti bizottsá
gok és aktivisták rendszere
sen ellenőrizzék a téli felké
szülést. segítsék a dolgozó
kat. hogy mindent megkapja
nak, amit népi államunk biz
tosít számukra egészségük 
megóvása érdekében. 

Szeptemberben ünnepelte 

fennállásának 75. évtorduJ_óját 
a Miskolci Járműjavító Erkel 
Ferenc férfikórusa. 1883-ban 
határozta cJ néhány dalosked
vű, lelkes vasúti munkás a kó
rus megalakítását. 

A felszabadulás új lendüle
tet adott fejlődésüknek. Az 
öreg dalosok mellé fiatalok ke
rültek és ma B. Veszprémi Ilo
na mún\szi vezetésével orszá
gos a hírnevük. Az idén pél
dául Székesfehén·árott, Kecs
keméten és Sátoraljaújhel11en 
szerepeltek nagy sikerrel kü
lönböző dalosvwenyeken. 

A jubilálókat szeptember 
13-án tartott ünnepségükön 
Frigyik Lajos, a terül€ti bizott
ság elnöke üd,·özölte é, emlé
kezett meg a kórusnak a mun
káskultúra terjesztésében yég
zett szerepéről. A köszöntö 
után Szabó Antal, a ,zakszer
,•ezet főtitkára átadta a jubi
láló kórusnak a központ által 
adományozott zászlót, azzal a 
gondolattal, hogy „legyen ez a 
zászló jelkép a munkáskultúra 
fe/,emelkedésének útján". 

A zászlót Bálint Gyula az 
.Snekkar veterán vezetője Yette 
át és fogadta, hogy hűek lesz-

Dolgozik a g'föngyösi sínhegesztő-üzem 
Gyöngyösön a Kitérógyártó 

ÜV me:lett éoitették fel ha
zánk elsó 6íntlege.sztö üzemét. 
A hO<'-szúsinesítés szempontjá
ból jelentős létesítmény szep• 
tembPr elején. a részleges mű
szaki átadás után egy automa
ta hegesz'o,éppel, a Kitérő
gyártó Vállalat önálló üzem
résreként megkezdte munká
ját. 

év vege1g  üzembe helyezik 
más:k hegcsztögépet 1s. 

1959-ben már teljes kapa
citással, két hegesztógéppel 

dolgoznak, 

a Jegszik. csak 1 O perc szünet 
után lehet újra üzemeltetni. 

Az üzem három műhe:yból 
és 4 rakodóponkból áll. Az 

„A'' muhelyben tíszlitják meg 
a síneket a ro1.,cdától és itt 
végzik el a durva\'ágást. A 
„B'' műhelyben folyik a l eg 

Az üzem végleges átadására fonto. abb munka, a hegesztés. 
december ,·égen kerül sor. A A1. U'.\IA-25-ös NDK gyárt
kh·itelezó vá!·lalatnak, a Mi.1- mányú autnmata he�eszt,;gép 
koki Er,itési Fönök.wgneT; egyóra alatt 96 métere;• . ín 
ugy.m.is decev,ber 31 ig pó,ol,- hegcszteset vcgzi el. A tén�·le
n ,a kell azokat a h,ányo;rnt. ges hegeszté i idi> mindö-sze 
amcl} e�t•t a7. üzem at,ételét J 2,�-3 perc. De mi\'el a g p 
vég7.i\ biz.olts!,g !elfedett. Az munka közben erősen felme-

Egy műsuk ala.H jelenleg 
768 folyóméter sin hegesz-

tését végzik el. 
Az au:omata gép érdekessége. 
hogy a hegesztés eh·égzése 
után önmúködöen k'kapcsol. 

A hegesztőből a .,e·• épület
be ,·ándorolnak a sinek. Itt 
,·égzik a finomvágást. A sinek 
innen a 100 méteres ponkra 
kerülnek, ahol a hegesztés,iéJ 
keletkezett  dudorokat tUntet ik 
el. 

A sínek mozgatása a gör
göscsapágyakkal Celszerelt 
pályán �:v moformeghaj
tású csörlő segítségén! 

történik. 
A kész sineket pedig kéttenge
lyes csavarorsós emelővel el
látott kihkoc ik scgítségé\'el 
emelik le a gőrgópályáról és 
tolják ki a ponk szélére. Ezt a 
műveletet 1 1  kiskocsival, 1 1  
munkás végzi. A motoros csör
lii ,·ontatás é · a kiskocsik be
á!! ítása eirébként a Kitérö
g_vár néhány szakemberének, 
els&orban ,·arga Józ,ef fő
mérnöknek az újítása. A ter-

' vezó\·állalat ugyc.nis a sinek 

1960-ban már Füzesabonylq közleked�k a vil lamosmozdonyok, 1 9&0 
véqfn .a v i llamosvontatáss.al tavábbitott eleqytonn-1-ki lometer 1 0%.f<al 

les,z naqyobb, mint 1957-ben, 

mozgatását kézieróre ten·ezte. 
Ez a gyakorlatban azt jelen
tené. ho2y annak a m,i,·e:etnek 
az ekégZ<'.-séhez, amit a mo
toros csörlö, illel\'e a 11 toló
en1elö kocsi ,·é!:.ez. 100 munkás 
�em volna e!ég. 

Noo. ha már itt tartunk. fel
tétlenül beszélni keli az üzem 
te1Tezéséröl és ki,·ite'.ezéséröl 
is. Már a hely meg,·áJasztá.sa 
se-m mondható szerencsé:,nek. 
A beruházási öss1.egnek több 
mint a fel�t például a föld

nek a zászlóra hímzett jel- 1 te. hogy itt valóban munkás 
mondathoz: ,,Csak az a nép dalosok adnak hang\ ersenyt. 
erős, csak az a föld szabad, Bár a program egynéhány 
ahol a munka mellett dal fa- 1 igen szín\'onalas, művészi ér
kad." Másnap a miskolci Ze- tékű számot tartalmazott, mint 
nemüvészeti Szakiskolán dalos pl. Behár: Vörös Csepe,, Ko• 
versennyel folytatódott az ün- dály: A szabadsqg himnusza -
nepség. A hangversenyt a ju- érthetetlen módon azonban 
biláló énekkar nyitotta meg, m indkettő kimaradt a musor
majd több vasutas és más meg- ból. Ez arra kell, hogy figyel
hívott kórus adott maga,;szín- meztesse az énekkarokat. és a 
vonalú músort. Kár, hogy a vasutasok kulturnevelését irá
vasút mozgalmi szerveinek nyitó szerveket, hogy még sok 
vezetői és a szakvezetők nem a tennivaló a műsorpolitika 
jelentek meg a hangversenyen. kialakításánál, még nincs 

Az ünnepi hangverseny fé- minden rendben kórusmuvé
nyét sajnos csökkentette. hogy szelünk szocialista irányú fej
a kórusok műsora nem tükröz- lödésében. 

Papp Géza, a Szolnoki Jármíljavltó lclvaló dolqoZóJa a )ármilvek 
kert.kpárj.ainak J�vít-.át n,inos.éqileq Is kivalóan véqzi. 1 921  ota van 

a MÁV szolqalatában. 
(l,o, �cs GfLa relv.1 

K>O<:K><XK>O<:K>-O<:K>-O<:K>-:><l>O<:><l>O<Xl<><X><><X><><X>-OOOC-0-vOO<X>< 

Öszi forgalmi verseny a Gazdasági Vasutaknál 
Az idei cukorrépatermés Az ó�zi forgalmi verseny 

jobbnak ígérkezik a tavalyi- győztes üzemei - mind a ha
nál, s ez fokozott követelme- rom kategóriában - .,az öszi 
nyek elé állítja a keskeny- fO'l'gaiom legjobb üzeme" cl
nyomközű vasutak dolgozóit. met és jelentös pénzjutalmat 
Figyelembe véve a GV. mű- kapnak. 
szaki adottságait, az ó:·zj for- l •· . . • . 
galmat csak úgy tudJak siker- 1 :' pa1 tszel\ ezetek es_ a 
re vinni ha minde dol••ozó l '2'.'k,,ze�vezeh bizott>,agok • n ·• mmdenutt élen Járnak n n tudása és szorgalma legja\'át a 1U -
adja. ka és a versenv szervezésében, 

A tennivalókat termelé,i ta- segítésében. Ez a dolgozók 
nácskozásokon bei;zélték meg munkájá\'al lelkes kezdemé
a do�go�ók, majd . megiJ1dult nyezésével 

·
párosulva megter-az osz1 forgalmi , erseny, • . .. .. , 

melynek célkttúzései az él- I 
m1 gyumolctset. 

üzemszintek teljesítését. a I BOTH ZOLTAN 
gazdaságos szállítást segítik 
elö. A tanácskozások aktivitá- 1 
sa. hangulata azt bizonyítja, 

Ak' , 1 ,  I hogy a dolgozók szívvel lélek- ire rata 3 t a szerencse 
kel részt kérnek a munkából. 

A !kisújszállási üzem forgal- i Szerdahelyi Henrik Szeged
mi dolgozói vállalták. hogy · Tisza állomás segédraktárr,oka 
szabadnapjukon segítenek a szeptember 5-én a Lottó juta
műhely dolgozóinak a javítá- , lom sorsolásán egy WartQur:; 
S06 kocsik mielöbbi rendbe- személygépkocsit nyert. Ennek 
hozatalában. Vállalásukat be- ellenére nem sokáie volt gép
csülettel teljesítik. Eddig há- kocsi tulajdonos. Eladta 52 OOO 
rom napot dolgoztak é,; 31 forintért. mert nösü!és elölt áll 
kocsi futójaví!ását végezték és úgy gondolta. hogy a csa
el. A dombiratosi üzemfónök- lád alapításhoz még's csak 
ség dolgozói is számos fel- fontosabb a lakás és e bútor. 
ajánlást tettek. A pályafenn- A rövidesen ú.i otthonba költö
tartásiak megfogadták, úgy ző ifjú párnak sok szerenct1ét 
ütemezik a munkát! hogy a 

I 
és boldogságot kívánunk. 

kampány beindulásaig a talp-
facserét elvégezék és eltün- Tótka Károly 
jenek a lassújelek. Sze�ed 

Kitüntetések a vasutasnap alkalmából 
munka emt'sztette fel. Jófor
mán meg sem kezdődött az 
üzeme!tetés. s máris több he
lyen megrepedezett a beton Miért marad el a válasz ? 

Érdemes Vasutas kitüntetésben részesültek' 

Tóth Usztó f6re!ügv„ KPM 
l .!. �,ako., Ka!"'ad1 Lászlo fointcz.ö, 
sz:ann lteli Fc.inökség, sari An• 1 
m. int{_,10, KPll 1/tL St...l.kO .• Felce
te Jozsef m. v. !uNlenór. Hatvan 
Fth., Török Rélll rcli.igyelti. :Fel(•pi .. _ 
nwnyi \'.os:in:v .. ,gjél\'itó CV •• Bo<lor 
Fere-ncnt� fo• .szt. Szakszervezeti. 
Kózpont, Sü1c L:ljcs fclü;:yclő. 
S •ombathC'lyt IZlZgülo-:;��. \'és..<;ei 
Ferenc m. t�•nác-sus. KP.:\.I I/6. 
Szako., Ar1;1dl K.troly m. feH.ig:reló. 
1'a'Jykaniz.sa Flh .• Darai sandot· v. 
koesiVlzsg •. KPM 1/7. �zako .. Pre�
n ... r Ferenc fö•,; 1..1nil ie:i:e ,. Gy:if,V 
Sop1 on, Tö h Tim e ,·át• öf1r. \"'Ar
pa1ti· .J, lárton l..ii.s„ló .._ntézö, 'fa• 
polca. Tompa Káro!y fú:.,-::•ézd, 
KPM 1/u. �. ilkQ •• dt. Setei R .. :
d�ll \', tl\kar. J{P. 1 1. ' 0, \'> (ll 
:rárolv !�1 l vclo.. lrapos\ ár. TÖ'"C
ki 1-::áro�v ro; ... Ugye]fi, KP I I. Fő
k myvelo f"g, Honc �r Bl1 n:1 •,:t-
1 · z•. S e!·cnt·s. �kr.Uor ,Tór..::i.,·t m. 
C '!i.gyelC:.. EpUietrlcmgyQrtó 1-'ö
n >ks@g_ Ko\ :Ac1 Kálni.an \ . ...  zrrtár
nok. Anyagcatttást Ig., Juhász Jli
nos ft"IW.P: ti, Bp. t�a,..,.u.r�á�, Han 
Józ'ief m. tanácsos. �)M T/i. 
Sz4J.;,o., Dobra Lajos. t6s.1Alcmester. 
l�:skunbn.Jaa, S7..R-e.lnök. Kovács 
II. Sando1• v. szakawste.r\ Dcbr�r
hl Jj, UV, Vlll'Udl Iat,,ás -�z6. 
l-."'Pi1 I/8. t:;.•.ako.� Nf'mpg. s�n-ior 
m, fcl\i,ES{1z6, GV Szegv.11.r. "he,!-:i 
Jti.nns ,.._ föc.:P.nf.ir :\lti"i,ko1ri ,Jj. nv. 
i4'>l.r.�r Vl' :.>s �&·::1•tt:•zó. 5"":�i.mvJ• 
ea f'6nu45<:g, ti;i.;ílar Ll>Jos toln-

ö Dp. 1 azg t6.s ;. To�h I. �ó
,._""!' fő'� >e lrt-nde ö. St.t llnváros. 
Pa.os:1 l6n.an .t:6:..nt.ez.ó ZábonS, 

Maro�\•öigyi Márta foirodakt"Zelö, 
Szám\ 1tell Fónóks g-, \."aradi G�·uia 
:tőfe!Ogyelő, -epütp, �:e-mg�·arto FO
nüksél!. Pálfi ts:t\�n tntéZli, KPM 
1/8. S7...:,ko., SU\11ll I•-iv!ln ,·. ruk-
1.á.rn,lk, szegedi smk�lt'-l"VeZMi TB, 
Pummer Ferenc 1ntéto, StornbJ.ttw ... 
1yl Ign.zg;;i:6ság. U("�:.inyi L.,szlo m. 
E-l!enór, Zánony r'th .. Ya1 ;::a Jó
zse-t m. tnmi('SO!I, KPM 1 ,,. �7 ... 'l.k•) . .  
F.rdélvi. ,róz!>e!' m.  \ .  füetieuör, Kll
posvá.r l•'th .• Gollftth Fc-rcn.e UHel• 
UgyeitS • .!'.VUCdí1 Jll\ a al. 5.-öke 
Andrns !őszak:11estcr. n, o:1krszr 
,J , _  Ü\". Simor Fe, �ne �·llenor-. TB 
K·ö„p. rön., Moiw, fa� n1s íointt"zö. 
KPM I/8. S.u1ko., \'l.-.:1 ,T,1 !"WS ln„ 
t-t=. o. GV. Kapuvar. Su"fl.ti•·mai Jst-
ván m. fólni zo. J{ P I T .  l( L � �--· Oszt., 1'i.sré1, T�t\.1n főtnt · ö. Bp. 
1 gazgatoc..ág. B'>ros Zo.i.tá:1:. ellenor 
szombathe,�--: ,JJ, Ü\'. szo •ermt' e
si tt elós.. l<.,ts:-.:li 1\lihá�y t11UnJrn
me"itt"r, Any, gellatJsi Ig„ Rabár 
Ferenr !öllgzt. GV I�al: atós;. g, Fe
jes lstviln felüg"., Bp. Jaazi:atóság. 
Szabó I.th;,t!ó !füntetö. Mis'(olci 
t�azgalós{ig. H,lCSl László lf''ézö. 
B\.'KH, 1tf1kJ. István fe'.iln-e•ö, Bp. 
Ig.a2.ga.t6séig, cserháti x111··0Iy In
téző. Sátor;'l"Jaűfhe:y. LonC'r.ár 
László M::-,t•: t5 Bp. Igazga.ttisá�. 
Elek I..ác:6 �-:'!lé 0, �"-�mbathely1 
sza tCszc:-,·eietl 1·s. l-\t'ke rpád,é 
intéz , 1·sk,.ú·l ln _gatoság. 
� •agy :=;ándor tntér.ö. DeiJrcre::i1 
t;a1.gotó.r.ág Mé· I L4.5z:ió fö1r. ""zö. 
GJ, si,;v sopco. 11. C6ánic11 zo.
tán lntézo. \'t'ic, Nagy rs•ván m. 
1n•éz:ú. :'4:..S,Colcl Igaz:.. 01,11 It
hi.J� m.. •· �6r. U.-:hreen J't,h., 

Farkas Jó,-sel főell•nör, P<'c•I igaz- ból kétizült p()Jlkok lépcsofel
gatóság, Hllngcr Józse.l lrodave?.e- járója. M�s hel\'eken kif'e-bb l\Iegfigyeltem. hogy a Jap ha-
::· ���•J

0�zak
f6���'·;��t1 ';;�b;.���; ütődés kÖYetkeztében is meg- sábjain megjelent bírálatokra, 

1:;atg;.1tóság. Jllyec.; K.ilmfin föfe:- c1-,orbu! a beton. észrcvéte'.ekre az érdekeltek 

üg) e!_;, KPM I e. s,a,o., .,,andola Munkan,delmi szempont- csak ritkán válaszolnak. He-

�•���in1/:�,;�;:'é';'.:1:i:.J���l�;
p, 

;;:;,_1 ból is akad kifogásolni lyesnek tartanám, ha a szak-
J:prga•ósá�. \'ar•g �- G}•ul�, fóe:- ,raló. -�zervezeti bizottságok a saját 
len6r. Hidépf1,•sl Fdnokst"g, Bcn- H b , d ,  területükre vonatkozó meg• 
Mr, s,,nctor Je:ügy,,:o, swmbathe- i a pel aul. hogy a7. üzem- jegyzéseket figyelemmel kí�ér-1,-; Jga1g3_ s g, To h rmre v. hez nem építettek közutat. nék úgy is, hogy az éi·dekelte
��i;me;,;:�i::�

P-
!�1�

1��1. 
F��-

\)L.���� Külön··'.:;en esős id&ben gép- ket .  elsösorban akik bírálatot 
srakszcr\cao•t TB. ö· l r.,í z:,; , •. tó- jármű nem tudja megközelí- kaptak, nyilatkoztra késztet
mé„ntih:. S1:omb·1 hc:vt Ig.izgntosag. teni az üzemet. Nem készült 
11Vl V...t!il Ferenc lo!!l"t"•o, r.ysr,:v n1ég el az üzem térvilágitása. nék. Ez a niódszer emelné a 

r;
pr

���Ó������aL·fJ�
z
;�:c•�:�;i�: ��� Az üzem alii kezdte n'!e:;; a f,.,fagyar ·vasutas s ezen keresz

t•'zó, ScJ1,1oat:,eJyi Igazgatuság, müködést, már::. o.yan tervek- tül a szakszen·ezet tekintélyét. 

����J/\�Kz:;:1
{f"1�t\!�

t;�z���f:ó�"z�� rC>t beszélnek. hocn- az utobó mert a dolgozók latnak. ho�v 
tointCJo. s1.olnok Fth., $zunyo::;h ponkot . :oo !1"1eterrel me�lfl-06�-

1 nem pusztába kiáltó szó a �aj-
1.á ... 1.lú rn, roin �"'o, M c;.kólcl Igaz- .szabb1tJak es a 96 meter1ol „ 

hoffer Kalmánné ja,·asolta egy 
rovat nyitását „Az én munka
módszerem" cimmel. Lapunk 
jóformán minden i.zámában 
foglalkozik a bizalmiak neve
lébével, segítésével. Nem fur
csa, hqgy hetek ota egretlen 
aktivista sem \'ett magának 
farad ágot. h gy rÖ\•iden be-
számoljon munkájáról? 

dr, Horváth Károly 
GV. Igaz atósá€ 
---

Ázsiát és Anw.rikát összekiití 
alagút ? 

g:ilósáz. Ko, i1<·s B• la f61n·é70, áttérnek a 288 méteres slneh to sza\.a. 
B\'KH Tóth J nosné fu •szt. Blldil- he-geszt .... ...éi e. 1 A J·uhus 2_ szatnban \,\'"i,id· Warren ::uainu1o;on um rikai s • 
pPsll �/ak Zi>'"'- e Nl TB Ková<'S ná!or levélben fordult A. ,'1arkln 
Sandor intf7ó. r.t sko!c TB €p. �.,...,,. mcrnöi<ho�. a Szovjetunlo Tudoruli-
Fiin.. S7.Hbó ·,,ndor 1r.�vc-zetó, 111•os Akademldjanak ta�áboz t 
Pécsi Tgazg 1 tuság. ,gáncz János v. kerte, kftldJe el neki enoal: a ff'- -
ei„enor. s.rakszerve.,.ct� Kö.i9ont, ff j L.l.:.1. L l::-d .... _1, latkozat'l.ak a mtisalatti.t. ame-I,-
Pásztor Sándor re'lllwc'.6, .Miskol- 0 szerez111: UI ,e a 1111 OJegtn a bnls.szeli világkiállításon 1e:1. 
ci Tgazgat.6'!1�«- Mslrton Juno� fő- Murltln ny:latkozatában j�\:a'!!Ol-
t!szt. Pf•sl S7-1\kSterve,etl TB. Ko- g�og· .JiirJ::La utala's •sete'n ia, hogy közös am,rl!<Ai-szo,jel 
n�cs Jóme:t r6intéiö, szegedi 1�.. 1 JIU IIUlh, t, tó�vel épít.'ienf'k alagut.,t a Bf"b-
Horváth Tibor f(iinté1:ú. P-.:csl Igaz- rjng-�i.oro,; alat, és az. alagúton 
gató.•Jig. Vir..set József e�lenór. hf'resztlli vasllt- és aut.óvon."11aJ 
Mi�ko!c! Sznks>ervezc• 1  TB. Cz!d- Felhívjuk dolgozóink és I zás elölt szolgálati főnöksé- 1:0• ék össze Am�ri1<,1 é• 1'1át. 
k, ,1.,nps á!Jomás"e1.ctö. !Tf.V Bu• nyu"ellátoUa:nk figyelmét. güknél illetö!cg tüzelöanya" Mngnu•on. ak, .,eJnöl<e • •1as:-
d11.1"ok. Beko htvá fos ... ,1kmeste1 r h b h , k, . . • . 1 1 p • •  , ' • 

• • • • • � 'tat nemzet-k Zi vas'.lti é!> köz.u!i 
HF:V Vl\góhld, s1.1kulsl Károiy fel- ! 

ogy a a sza s_ze_n �ze,t.> 
1 

n) 11'antarto hel) e1ke:1 S7.CICZ- 1 blzottsaguak közötte a "ovJe• 
ü�•.-elö. Eű. 5-azd. Fön„ B:hat'l Kii-

, 
kedvezményes . u�JloJegyct zék be. Ezzel kapcsolatban bo-

, 

mernoi<.kel. hogy " l"f""el kapcso
��fko.n,n•���tc•i:'�: .0/;1'� J. •� �ap��k gyogyfurd�h�lyek� e, 1 ,·ebb

• 
�el�·ilágositást !' szak, �er- �J� �,:d%�":.,;f�,k'!?� �� 

tP,-,fr, F ,J4n!tmt1tYi v.,.i,;•ar;�.,.,6 1 
f11rrlnJegyc1ket on·o•1 ,,was at VC?C,1 b1�ott.ágok es a \ SZT t.alos .,,.,.,,<,ylsége.<'<el „ blzotts,1 

c-.w al�!)�;.,1 �z ;iduJ61;,e v11ló -,uti,,- 1 ügyintéz".>k acinai.. Osz1 o:eaén. 
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IFJÚSÁGI ÉLET 

A KISZ-brigád az élen 
Kecskemét, a hírős város 

újabban nemcsak világhír:i 
barackpál!nkájáróL hazai fo
to·aszt.ásra és exportra dolgozó 
1,conzervgyárairóL hanem arról 
i� nevezetes, hogy a nagyállo
máson szolgálatot teljesítő 
vasutasok G0-70 suízaléka fia
tal Per'ze ezzel elsősorban 
az állomás vezetői büszkélked. 
nek. 

�órinc .Antal állomásfőnök
nek mi a véleménye a fiatalok-. 
ról? 

- Kétségtelen, a fiatalokkal 
különösen kezdetben sokat keli 
f g}alkozni. Hozzáértéssel tü

ill. hogy a gyorstehervonato- ményt. Természetesen a jó 
kat - annak ellenére, hogy munka j ut.alma sem maradt 
mmden napra jut bőven ex- el. A VI II. va�JJ•asnapon Bod
portra induló gyümölcsös és vai Sándor kiváló dnl�o7.6 jel
zöldséges vagon - az állomás vfnyt kapott. a brieád tagja, 
idöben indíthatja. pedig jutalomban részesültek. 

Lőrinc elvtárs ezután az ál- A fiatalokat nem tette elbi-
lomás legeredményesebben zakodottá a jutalom. To\'ábbra 
doi.gozó fiataljairól, Bodvai is a toltik megszokott szorga
Sándor forgalmi szolgálattevő l<,mmal végezték munkájukat 
KJSZ-brigádjáról be,;zélt. Az es augusztus hó-napb�n is az 
ehó félévben ez a brigád érte 

I 
e:sö helren vég<>ztek a brigá

el a legkimagaslóbb ered- dok versenyében. 

A komlói fiatalok legjobbjai 
relemmel kell őket oktatni - Komló állomás KISZ-brigád- ! személyvonat to,·ábbftását ön
mondotta. - De megéri a !á- fa fennállása óta eredménye- ként vállalták Bakóca-Godi
r„dságot, me,-t ha megtanít- sen dolgozik. A múlt hónapban sáig. Ha nem vállalkoznak er
juk őket, állitorn, a legnehe- például 107,4 százalekra telje- re a feJa<latra. a vonat csak 

izebb feladatokat is rájuk bíz- sítették tervüket. Ezzel a bri- késéssel indulhatott volna. 
hatjuk. Hogy ez így igaz, azt gádok versenyében ismét az e!.- A brig:id tagjai. hogy ered
ez a'.ábbi példa is igazolja. A só helyen végeztek. Eddig el- ményeiket tovább fokozhas

r.yári hónapokban gyakran ért eredményeiket elsősorban sák, szakmai é, politikai tudá
e:ófordult. hogy egy-egy nap a ió kollekUv szellemnek. a suk állandó növelésére is gon-
1 20 kocsi leadását. kellett va- gondos. körültekintő munka- dot fordítanak. Szakmai to-
1..melyik i!ibr,gádnak elvégez- szervezésnek kö. zönhetik. vObbképzö tanfolyamon ,-ala
n1, Ezt a nem könnyű felada- Nagy része van a sikerben a mennyien részt \'esznek. A 
tc,t mégis mindig maradékta- többi között Keszi Istvánnal{ legutóbbi vizsga alkalmával 
lanul teljesítetté!c A fiatalok- ! és Czakó Erzsébetnek, akik Trap Mihály kitűnően viz:s
nak jelent.ős része van abban egyik napon a 6171-es számú gázott. 

--�· � . ·e-· . la'> '-i--· 0 - � - R • - � T -�·� · .. l,' ::.,1 _,,.., ..... ,..-., _,,....,_ 1 -�- , • 1, 

Öt nap a Bakonyban 
öt, ennyole záhonyi va,rutati térk<!pké,.,ltét>I, !öldraJzt obJek-

te1-mésze1Járó vidám tanyája ,·olt tumok Yilágti\Jak szerlnli megha
öt napig a vadregényee Bakony tározáea., az ördö21?áttol a csesz
"" a Balaton északi partja, B<lla- neki �,,rromlg ter·Jedö útszakasz 
ton!üred és Tihany kúrnyéke. fo11tooabb adat.ainak meg'.elölése, 
Termé<;zetJáró <>zako9ZUílyunk bor·llékb& kapott parancs \'égre
ugyauis a közelmúltban ltl ren- hajtu� és &zellem1 torna �zere� 
dezte meg 1958 évi mlnőslt�tú- pelt a versenyfeladatok között. 
i·áJát. Az első napon mlndös�i,e Az Ö6sze,sftett eredmények 
8 k!lcmi,tert gyalogoltunk a Cuha alapján a követkew sorrend alo
' Jgyében. A követke.ző n,ap már kult ki ·  1. MHS-csoport, vt,zetd;e 
, ersennyel egybekötött 2,, kllo- Mező Sándor 407, 2. I'elnött-• =

méteres j!yalogulra S?.erepelt a port, ,:ezetóie Papp La:10� 343, 3. 
programban. HJú�,11!1 csopcrt, vezetője P,ipp 

Csillogó, r<>ggell napsOlése• Jenő ;_HB, 4. KISZ-csoport, ve,e• 
t� uben indultunk Porvacseszne-K- töje Tóth Géza 1 70 ptnttal. 

Vasutas vívóbojnoks6g 

Az 19;5_ �,1 va,mtas vtvókupa 
küzdelmeit sze-ptemb�r 21 -én roly
taltill< Budapes:en. Ebben ., !ör
dulóban 6 vasuta� �port kór urán
póthís csapata találkozott. A ver
seny a vldel<i vasutas vivósport 
naqy fellendüléséröl tett tanubi• 
zonysáqot. A kozel 50 \CJüc:6gi 
ver�ny1.ö helyenk�nt ft?f'n gzf:1-
vonalas cs.6rtékben döntötte el a 
csapatgyö?.elmekct. 

Eredmenyek: Tapo'cal MA\' !AC 
-S16Cold ,·se 8:4. B\'SC- Koo,.t-
helyi MAV Haladá• 9·3, Szo!nol<I 
�!A\'-Tapolcal IAV l:\C 9:1. 
B\'SC-Péc•I \'SK 8:�. K<>szthel�' 
!.\ \' Haladés-SiNokl \ SC 7: 3, 
B\'SC-Tapc,Jcal �lA\' IAC 0,:4, Pé-1 öl Géuiháza irányába, l)tunk ha- A minősítő tnra ut�n a Balaton 

t&lmas bükkerdőn, renyó- és sze- húq hullámaiban pihent(lh: ki a 
lid11;esztenye-llgetel<cn vezetett fáradalmakat, ma.\d megteklntet- esl \'SK-Stó!okl \"SC 7;5, Szol
k�resztlll. Olyan szép volt ez a tűk Balatonfüred, Tihany, Caopak nokl MA\'-Keszthelyl 1\IAV Ha-
;�::ad���/eledtettc a gyaloglás �.�.�:1�.�:i1�.:mis� •• �t'�flóntéirrt� ladá9 10.:l, B\'SC- SióCok! \'SC 

A ,·erseny ebéd után kezdődött. zánk e gyönyöril tájától és él- 1 1  l, Tapolcai �IAV I.\C-Péc..! 
A

7 elemózs.a eJrogya.,..tása után 
I 

menye;,ben l(ozrla!"0<1\·a , !,.,·,•- \'SK 7 ,,. Szolno d  �!A\'-Slórokl �löker,llte� a tfrk�Pek, a tájolók 11ta7,t1mk m•mkahelyünkre, Zá- \'SC 1 2.0 Péc<ol
_ 

\'SK-K h 1, I "" " régy c,,apat I O per·ces ldt<- hon>·ba. 
j 

· e z e · 
kOzon:Cént rajto:t. Madártávlati Mátrai János MAY Hnladás 8.4. 

1 1Az etelek m inősége kielégítő" 
A napokban meglátogattunk 

néhány üzemi konyhát. A ta
pasztalatok azt bi2X>nyítják, 
hogy az ételek minőségével 
ma már nincs különösebb 
probléma, más természetű hi
ba azonban még a legjobb kö
rülmények között dolgozó 
konyhákon is akad. 

Pécs. Az állombon új, 
korszerűen berendezett üzemi 
konyha fogadott bennünket. 
Berendezése a legkényesebb 
igényeket is kielégit.i. 

Az étteremben éppen csúcs
forgalom volt. A megállás nél
kül szaladgáló fel.swlgálók 
gőzölgő riz.slevest és sertés
pörköltet tarhonyá,·aL sava
nyúsággal tálaltak az aszta
lokra. Az ebéd [zle\es. A dol
gozók általában elégedettek a 
minőséggel. 

tetésére berendezkedett üzemi 
konyha ma már nem képes 
kielégíteni a meimövekedett 
igényeket. (Ezt eg11él>ktnt már 
taval11 is 3z6t•á tet1ü k. .A 
szerk.) 

A problémán különösebb 
beruházás nélkül i� lehetne 
�íteni. A pályafentastási fö
nök.ség kors?.erű melegedőt 
kapott az állomás területén. 
A melegedóhö?, nagyobb 
mint a jelenlegi étke?.de -
konyha. (mosogató\·al) és rak
tárak is tartoznak Naponta 
40-50 főre itt nyugodtan 
megfózhetnék az ebédet. Eh
hez legalább két fővel emelni 
kellene a konyha létszámát. 
Az illetékesek eITól hallani 
nem akarnak. 

A kérdésre hamar megkap
tuk a választ. Az engedé!ye-
7.ett 15 fő helyett mindös. ze 
- konyha vezetővel együtt -
hét fő végzi a munkát. Nekik 
kell naponta 600---650 fő ré
szére elké5zíteni és felszolgál
ni az ebédet. A többiek be
tegállományban, kirendelésen 
,·a.nnak. Hogy meddig bírja ezt 
a munkát a s7.emélyzet, -
nem tudni. Ideje volna változ
tatni az állapotori. 

A járműjavító étkezdéjeben 
mindenki dicsérte a konyha
személyzetet a változatos, íz
letes ételekért és a gyors ki
szolgálásért. 

Az étlap itt is vál'!ozatos, 
a minőséggel is elégedettek 
dolgozóit. 

Panasz itt is van. Nyáron a 
nagy höséi?. télen pedig a zord 
időj:'.mís miatt nehéz a hely
zetük a szük, rideg konyhás ban a dolgozóknak. E!(yedül a az viga.sztalja őket. hogy rö,·i
de<ien elkészül a járműjavító 
ú.i üzemi étkezdéje. ahol majd 

Miskolc. Először a fütöház ők is emberibb körülmények 

kezelésében levő étkezdét láto- között dolgozhatnak. 

1 .\ szf'rke. zté,ig ü,�■1 

Siklósi M.irton. Sz.lr . ... ,�na� ·
" .lagftás be..,�zet�t .1gccte. 
tJ"eÚék. Ny ,  1gltl�kérelmét a lA \. 

' 1 <t..· e ,;:4; sz.t: r·,;ekh.cz felterJ4, ;bo 

te •e. Walcz József, Tatabánya. 
also. 1CJV7. a11gllé'iZ.ti1a hó 1.101 
�culo�o hatdll:,al a 11. �kei-u
r,or, 1 1 .  NnJ<fükOUitllbn 00Ü"'7JO!.kl 
lnle?..o, é átm:nOöíte-Uék. Papp 
lstvan. J.iiszberény. A klB<!bb Ja• 
,·H �r m.mka és « rertöt 'enftE's 
elvc�zé-�•ró e Ha!,an -Satg(Har 
lilul Prt. 1'-'r.tnö'.<.ség(;'t Ul.t:.�ftottftk. 
U J ,i·izderngl épület épltéf;(-1 ht 
tcJ h ányuban nem kerü:bet so1· 
Eqersze,ql sandor, Putnok. A-1 
ügyvltc I utn,.í!�. (.,A Va,;u,a,,ok 
Bc:.,g eg· Biztc.,it,..,at ellátó mun
k.:1lt.atúl< számára") 2 ·o po11t i.a 
alnp1A11 a dolgozó nő Cé!'Je Jogán 
C83Í..: hkk1w kaphat 8.:1)8.Ságl i:,C 
� lyt, ha t..1Ját m.aga nem j('cJ;l:t.>• 
:sult. Je:en e6etben e.a lát Jog.-rn 
�'"1�";�:ma t'.r.'.�

él
)�tél��f ty�t;) i� 

l.audv•rnok. lnté.l.kedtek tilpp1\n. 
zt--�k azonno11 k:�'ze! lre. Já• 
,zai Naqy József. Klstere-nye 
��r;;i��� k��i�:ié!

0

�é; ;·�
l l

jJj� 
mcg1fö ténlk. Az igér<-l tel,l��ltf'• 
.tiél r �y,e1('nlll>-el kfsérjilk. Ara
nyos István, Sülysáp, K�n•�ük1wk 
mur ol<tóber'lw:-n ele-g-et le.E=;zn-ek. 

Uqlyal Sándor, M iskolc, Both 
Zoltán, Budape5t, Csomor János 
Szolnok. Bakó János. Miskolc, 
Orosz Arpád, Sz.abó Tibor, dr 
Horváth Károly, Budapest. Hu-
szár Józuf, Budapest, Totka Ká
roly, Szeqed, Behán Rózsa, Ka
zincbarcika, Já•zat Naqy Jozsef, 
K iste.--enye. Lev�leiket , lapunk 
any.a�é.lhoz re!h�znaljuk 

Farkas Lajos, Miskolc, Boqnar 
Karoly, Tapolca. Pan.aszmka• mes
v ZB1tá1jul<. 

- Raláloz:i!. Karl Zei.Ber. ai 
osztrák vasuMs sportszerve2et 
\·alam::nt az USIC (Nemzetközj 
\·16u•-"'-� Soo:.-t&zöve1:6ég) !ótitkára 
a mastYéi.r sportolók naiv barátja, 
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- .4. \-lA\' fiiztmróntku Zf'nekar _ "!\foo,;:,7.kva-,,a�ITosdok Ili-az 1,.;s-s,.C's f'\'adbao 15 �rlf'IJ I zött t>,e,fe.Jezlk a \:aslltvonal Baj• ban;;,•ersenyt tart a Zeneakad�· ka.-tó oartJai� terjedö szakr.számián, mtnden hór..ap ea>ö é<. h11r-- nuk villamosít.Asát 1960-lg. A madlk pt-ntek<én. A mű'iOrtervber.. Baiká•-tó 61 Vla.cY1vosztokL2 11&sol an kil"melkedő és r-ltkán hnU- re ké...zü1 eJ 8 v1ram06ít&S. A te1-
��1!.i��.
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,pt��t i! 1 útvonal h�'tiZcil 9JOO ki:óméter. 
a Mát� pa:i-; ·ió. Az új évadban - t;1ü1em �zlnten dolc-oztk a 
nagyne, a hnzai és kil1fö1d1 mll- \ ámos�yórk.l anomás. KOC6Ul'loz
vesze.k is felltpnek: a . t � V �zim- ca:á..c.i iervtl:.Cet. ea a tE"hervonato4': 
fónikusok h ... ngver-senyem. mene·�enct�ze.rlntl indítását 1001

0-
- Rövide-seo rlkeszill a Klemen· ra. a 5zem v\·onatok indit.Wt 

Go�t9.-"3.,d vn�nmCl66á�i Gyárban t06ft.,-ra és a kocs!.tartózkodáai e;·. 
az ül tipU!";U \Vard-Leonard rend• vUket 10fi.8°'n-r-a telje6itt·t& 
szerű vtUam06mozdony min a- auzuszW.11 folyamán. 
o:d�ti)�Í-os vontatásra tér it a - \"Ttr6trrrm lpOI tü,cshi
GYSLV, A k!Serlet.i Jára,okr.ál be· dn. Ezzel el'Cinlk az eddiiil óadl, 
bl?onvosodott hoev a motorvon- Cab?1 épült váróbódé. 
tatc:iA eten a vonalon is cé:6;w ű. - Kormányunk taka.rékoHiJf 

_ Naa sikere van a nas:ykani· fethivás,ra 50 ezer fot·lntoe m�
zsal Kodé.:y zott,:n vasutas Nép- un.:arttft--;.t vá•Ja:tak a 6Zente!oi ft.1• 
mü •e t--! ou.hon g-\·ennekrendez- tóttáz. IO"SZ-ttata·1a1. Vá;�alásuk
vénvelnc�<- A rendszeres r;? •er- bóI 2:l ezer forin4ot már teljet;t-
mekei6adAso"kat. mesedélutáno- !ettek. 
kat. li\tél,os toglalkoaásdkr.t sok - lzoiópo, ten,:�Jyszimlil6t aor&..:h! látoiat1a. h�c;;znatnak a teninl{Tádi pátyaad.• - Lelkilsm�retesen ké!lzü1t.ek ,·aron. A sfn eJ?1-•ik ütfi<özőjén�l e,;-fel az Oszt rorgalom:-a a szf'kes:f'e- he:yP?.ett kéEzillék automatlkus�n. hérvár-i fütőház. do!gozói. Az e·- re!llszt1·ál1a az. elha�ad6 koes1k Uzem r-eltéte)ein"?k mind-en pont- c:.:ámát. iát. te:Jesf• e•t eddl�- Kil!ön b„i-
!{.idok ala::�ultak az: önköltsé-gcsök· - Az i'lüzem efmme1 kltftntttett 
kentés �� az anya,gtakarckli66áli( bék.éscsab"-i ffitőh4z. dol�ozói hl· érdelc�ben. l:!••-'ban 6i auguc.zrusban 700 ton„ 

- A komáromi fíltóbiz fiatal.fai na s?.enet ta'!<arfto•tak me�. A 
1s re�zt V€'!>.z:nek a takaréko�ságl h'lrmad1k ne-:?v.edév két. hónao-
mo1.galomban. Eddl!=! 37 ezer ío- fában a mozdonv-1a\1"1ó muhe'y 
rintot taka.ritottak meg. munkásai teI"\·U:r.et 101. a kocs�-- O �zeütközöt.t e-� tehtt� is favi�ó mm1elv munk c::Fl:t oed i1 
e�Y szeméJ�·vou11t & Coloradó áL lC?i, -ra te:1e6itet1é:.C. Je!ent6a talambelJ (t:SA) BromrteJdben. Az 

I 

karékoss,Rl moz�alom b')ntak()
t-s,:,,·,e-Utköz� i'tövetke-ztében két zott kt a fűt6háiba,1 má.iu'.'i e'
,·a�u•a!lt éle'ét ye,gz,tette. 11 utas M!'fe óta : edd'.,- 291 3t:? tor-int m • 
pe<llJ, me,i..ebesC:IL lbkaciU!st értek eL 

Új rendszerű fűtőberendezés 
a vasúti motorkocsikhoz 

a kózelmútti.>an tra_:ikus körillmt-
A l\filhelm Pieck Vagon- és ' és pótkocsik ftitésere. Ezeknél 

�!·t n�:::k ::::�át�.�:·:;; Gépgyár :n árlmánvfeileszté-..i a kocsiknál sem góz, sem vil
soo �,c...,·ezetet. hanem az IJSIC· os�tályán új �:endezést ké- lany nem áll rendelkezésre, ot ls na2y ve„tesé,: érte, szitettek a vasut1 motorkocsik ezért kí.érletképpen olajtüze• 

______ ,, __ ,..,_,._____ lésü kályhát helyeztek el a ko-
csi alatt. A felmelegített leve-

Akikről keveset beszélünk 1 �1asft�t���
á

�
n 

k!�y��
t 

:�á� 
lindenki elismeri. hog,· a 

,·asúti szolgálatnál rendk1vúl 
fontos a megfeleló szakkép
zettség. Tudjuk, hogy újabb 
és újabb fiatalok állnak csata
sorba, mégis keYeset bes?é
lünk azokról, akik elsö..,or
ban tanítják a .. ,·a;;ut.:s mes
terséget" - az oktató tisztek
rol. 

Egy olyan emberről szeret
nék írni, aki az oktatást elet
hi vatásána k tekinti. aki min
den ideg:,>álá,·al, fárad'Sásot 
nem kiméh-e munkálkodik 
azon, hogy a \'asútnál minél 
több jólkep7..ett szakember le
gyen. 

Süme(7Í .Táncs Mískolc-Cö
mörin 168 k�reskedclmi dolgo
zó oktatását végzi �lapos fel
készültséggel, od;iadással és 
lelkiismeretes. éggel. 1 956-ba11 
került ebbe a beosztásba. Az 
oktntáson kí\'ül fonto feladat
nak tekinti a dolgozók kiképzé
sét. 1956-ban 5!!, 1!157-ben 67, 
19j8-ban már H dolgozót ké
szitelt eló szak\'izsgára. 

Szívesen járnak hozzá tanul
ni vidéki állomásokról is. Sza
bad idejét sem kíméli. Az 
eitvik vasárnap Ózdra utaz
tam és Sa ióka.za állomáson 
egy fa árnyékában ott láttam 
Sümegi elvtársat. amint négv
öt ,·asutast oktatott, akik a la
kásán kere�ték fel. 

L\K.\Sn;ERE 
Elcserélném MÁV•házba.n 

levő kt-t eg·ymább-a r,yi:ó, h11da0 

r.e:-; .. 1. 1. -E:m,-,;·e 1. ud,at .. k.11:1mé-
1·e· ü fj�z.<.omror1,,s lni..cisom-at 
1.IS!� anet,,a� két..-..zob�i.$. nagyohb 
i�helri:<'g l<o.Ioobe.i<.ir·cltúért. Cfm 
\"I., ".Junku ·t-y Mihc\1 �- 11. 3,1, I. 
4. T� :eion: 1 1 -14, 3:,-78 

Az oktatótisz·.eknek nagy ré
szük ,·an a fegyelmezett. mu
velt. nagy szakismerettel ren
delkező rnsutasok kiképzésé
ben, becsüljük meg őket job
ban, mint eddig tettük. 

Bakó János 
l\Iiskolc 

ként ötszáz köbméter meleg le
vegőt szolgáltat. A kísérlet1·e a 
GYSEV bocsátott rendelkezés
re ,·asúti  motorkocsit. Ha az 
úifajta fütőberendezés be, á
lik, ilyennel szerelik majd fel 
a Rába-Balaton motor\'C)na
tot. amit a iövö évben ké zite
nek el a 1ffárban. 

MÚLT és J ELEN 
A Vasúti :\funkások Orszá- 1 gyar Xépköztár,a:ágban me:;

gas Szö\·et.segének hi,•atalos i ,·alósult. A magyar munkás.�.:i; 
lapja. a ,,,\1agya,,- Vasutas" 1 kötelező állami balesetbizto,f-
1906 augusztus 31-i számában 

I 
táson felill kötelező bete�é!,i 

dr. Kadosa Marcell, a kö,·e!- biztosításban 1s részesül 
i<:ezöket írja: Ha a dolgozó�. munkavi-

,.Baleset-ügyiink rende::et- 1 szonyból folyó kö1.elezetll.é •é-
lensége horribilis. Egynéluiny nek teljesítésével ös.szefüggóe,1 
olyan munkaadó 1:an. aki az üzemben vagy üzemen ki
munkásait valamelyik biztosi- vül baleset éri (üzemi balese'), 
tó társaságnál biztosítja bal- vagy a dolgozó foglalkozásán.i'.< 
eset ellen ... Ezt azonba11 csak különös veszélye folytán ke:e -
ukkor kap)(l meg a munká�. ha kezelt. beteg,ége (foglalkozá i 
a baleset folytán teljesen telle- j betegség) esetén a betegsé!;i 
tetlen, földön kúszó féreggé biztosítás szolgáltatásaiban r�
t·á!ik. Eg11-egy szemnek, t·agy szesül, (táppénz stb ) mindad
karnak. ragy lábnak eli,es:té- d:g, ami� arra a baleset, i llci
se esetén egy-kétszáz koron,1- ,·e fogla;kozá:1 beteg.ég miatt 
val elégítik ki, ha U11YQn kiel-i- :-züksége ,·an. Ilyen e·etben az 
gitik. Mert a dolog úgy áll, elszenvedett üzemi balesetén:l, 
hogy ezeknél a ritka kit:étel- illet\'e foglalkozási betcgsé-ié
ként említett munkaadóknál vcl összefilggóen. tekintet nt:
sem a munkás i•an biztosíti·a kül a munkaviszony idötarla
a maga balesetére, hanem a 

I 

mára, baleseti járadékban r-?
munkaadó. Ugy, hogy a bizto- szesül. Ha a munkaképess:.,g
sitott összeg voltaképpen a csökkené· a 67 szá?..alékot cl
mu nkaadót Hleti. A mu nkás-

, 
éri. ,·agy ezt meghaladó. tor

nak ki se fizet, a biztosító tár- tós jellegű. a baleseti járadck 
saság, hacsak nem ad egy helyett rokkantsági nyugdtJ
olyan értelmű írást, hogy ez- ban részesül a dolgozó. 
:el minden igényére né�1·e ki E rö,•id összehasonlitá ból is 
van el�gíti·e, és 11. munkaadón megállapítható. hogy ebben a 
soha semmit se fog követelni."' tekintetben mél ,reható \'álto-

Am1ért dr. Kadosa Marcell zás történt hazánkban a mun-
1906-ban tollat fogott. a Ma- kashatalom megszületésé\'e!. 

SZ IGORÚ ELLENŐR ZÖLD ÚT 

A konvháben annál több a 
panasz. Naponta 700-750 fó 
részére főznek, s egyszerre 
160 fő tud étkezni. Az étkezé
f-i létszámhoz vi:-:zonyítva a 
konyha szúk. - Mit ér a mo
dem felszerelés. ha a konyha 
levegőtlen, egészségtelen 
panaszol!a Jaror Mihály 
konyha\'ezetó. A személyzet
nek hol egyik, hol másik tagja 
betegszik meg. Nincs megfele
lö öltöző és moodóhelyislgünk 
sem.. 

gattuk meg. Itt kezdetben az ősszegezi:e: feltétlenül ör
ételek minüségével is �ok baj vendetes, hogy ilzemi étkez
volt. Ma már erre nincs pa- déinkben ma már mindent 
nasz. Annál több a fel57.olgá- megtesznek annak érdekében. 

,

, 
lás miatt. Elég gyakran meg- ho�y változatos. ízletes ételek 
történik, hogy sokat kell ,·ár- kerüljenek az asztalra. Ahol 
ni, míg a leves után az asztal• viszont, ebben a törek,·é�ben 
ra kerül a második fogás, A különféle hibák akadályozúl< ,---------------,,----
tisztaság is kívánnivalót hagy , a személyzetet - mielöbb ,;e-
maga után. giteni kell. 

A panaszok �ak. A' 
__ ., konyhas7..emélvzet egészség\·é

delme érdekében feltétlenül 
Yáltoztatn.i kell a helyzeten. 

Kecskemét. Ot-hat év
Az utasok maga �artásáról 

' el ezelőtt, amikor az á!lomá- G11akran utazom és sok.•:::or 
son felvetődött a gondolat, 

1 

tapasztalom. hogy a_z utasok 
hogy létesítsenek Ü7.emi kony- egu része semmibe sem t:es?i 
hat. a dolgozúk nagyrésze így az utazás írott és íratlan sza
vélekf>dett: ,,l\'álunk ne vezes- bályait. Többszor e lőfordul, 
sék be a csajka rendszert, ed-

1 
hog11 a nem dohányzó fülké

dig is megvoltunk üzemi ben dohán11oznak és amikor 
konyha nélkül, ezután is meg- ezért udvariasan szót az em
leszünk." Ennek ellenére 1953-

, 
ber, goron' baságot kap rála

ban létrehozták az üzemi szul, de a cigaretták. pipák 
konyhát. Azóta öt év telt el. tot'ább égnek. Tudvalet:ö, az 
S a napi 60-80 szemely étkez- abla Twt (11/a�ra n mlnd�ét ol-

da lon leh úzzá.k. Ezért sem 7..,. � 
hct szólni. mert c.sak fell,abo-

i

· 
rodás a l'álas::. 

Helyes lenne a i-asúli l·o
cs,kban kifügglszteni az 11ta- �

1 sok magatarlá ára rona I ko:ó $? 
szabál11okat. lg11 talán el lehet- >S 
ne kerülni a felesleges t·ilákat

l

� 
és gorombaságo' al. > - E:: aztán derék! Csak úg11 ra1111ognak a 

? t·á!tók. 
Behán RÓ7. "  < - A :  !elte•. hOfll/ a J&nök ektársr.ak meo-
Kazlncbarr1ka Sfelel, dP a fe1esé(lem is megnéz, á m !  

- M i  ütö1t ebbe a forgalmlstába, "'°'111 nem 
állít meg bennü nket? 

- Remélem, nem azért, mert tartozik 20 fc,
rintommal • • •  

MAGYAR V ASUTAS. - A \'asu•a�ok Szalcszer\ezetenek lapja. - MegJt"len:k mmden none� t•en es 15„e-n. - S1erk�"-Ltt • ner keszLO b1zottsag. - Laptulaidon Jt. • va(lu1aiuk szakszervezet.e. - SzertE.eazt6&él; Budapest. VL. Benczur utca 41. sz. - Telt•on· a:?o-&�a. "123-847. 221-H9. 221-26♦ C!t.emi i.eleton: 'Zf-41 sa-uo. lb-11. _ Kladóhiva!al. Budapest vu., .RákócZi mt H. u. - 10 OIO peld&D7, - Szikra Lapn)'omcu, Budapest. - Felelős nyomdavezotó: Kulcotr A41hil1, 



VILlG PROLETARJAI EGYESÜLJETEIC ! 

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 P J A 

IL "!VFOLYAM, 19. szAM. ARA 40 FILLÉR 1958. OKTÓBER 16. 

Népünk nyiltan állástfoglal 
a szocial ista rendszer mellett 

- Közlekedési dolgozók ankétja Szegeden -

egységének fontosságáról be_ szélt. Hangsúlyozta, hogy egyetlen közlekedési ái? sem tudja teljesíteni feladatát a 
ICö,zel kétezer közlekedési dolgozó gyúlt össze október 2-án Szegeden a Vasútforgalmi Technikum nagytermében, hogy meghallgassa Koss!J. Ist

t:án elvtárs, az MSZMP Köz- többi ágak nélkül. Mégis az a pont1 Bizottsága tagja, közle-
l 

tapasztalat, hogy elvben eliskedés_ és postaügyi miniszter merik ugyan az együttműködés . beszámolóját. fontosságát, a gyakorlatban Bevezetöben a közlekedés sajnos nem így van. 
Nehézsegeinkról is nyíltan beszélünk 

hogy megjelent az új rendelet, betétek összeJ?,e duplája az ela jó oldaláról nem beszélnek, lenforradalom elöttinek. A facsak arról. hogy egyes kategó- lun a parasztság az adót elöre riáknál felemelték a viselési kifizeti. Ezeket a tényeket csak idöt. egyeseklöl pedig megvon- egyfélekéPOOn lehet értékelni. ták a ruhát. Az egyenruha mégpedig úgy, hogy népünk munkaruha. Vajon a mozdony_ napról napra n11íltan á!!ástfouvezetők mikor dolgoznak lal rendszerünk mellett. n11íltan egyenruhában? Nincs olvan áL adja szavazatát a pártra és a 1am. amelyik külön gálaruhát kormán11ra. adna a dolgozóknak. A túlzott Amikor az átlagkeresetről kiterjesztés nem volt helyes és beszélünk _ folytatta a minisz.. mint ahogy a többi hibát ki.ia- ter elvtárs - rendszerint csak Ezután a dolgozók megyáJ- !ágon. Kal6riafOíTIJasztásban a vítjuk, ezt sem hagyjuk. De arra gondolunk, ami a boríték_ towtt életkörülményeiröl be- második. húsfou11asztásban a mindemellett bátran tehetünk ban van. De nem beszélünk ar�zélve elmondotta, hogy egyik 11eu11edik. finom hús (szárn11a- összehasonlítást itt is a mútt- ról, hogy államunk üzemi étlegégetőbb problémánk a la_ sok) fog�ztásban a második tal. 1945 elótt minteg11 30 ezer keztetésre 600 millió forintot, kásépités. De erről is nyíltan, hel11en állunk a világon. A ke- vasutas kapott e1111e,iruhát, ma t•édó- és munkaruhára eaumi!szégyenkezés nélkül be.szélhe- n11érfou11asztás évi 260 kilóról pedig több mint lOO ezer. !iárd forintot, t:édóételre és tünk. ,  Nagyon sok:in meg_érde- 1 lecsökkent 160 ka-ra. melu azt Ezek után a választásokról italra 300 mi!lió forintot. csamelnék. hogy lakashoz Jussa- ;elzi, hog11 minöséuileu is so- szólj az elöadó. A forradalmi ládi -pótlékra 800 millió forinnak. Pártunknak és kormány- kat javult a néP élelmezése. munkás-paraJ zt kormánynak tot. üdülési seuélure 200 milzatunknak minden törekvése Nagy derültség közepette így történelmi érdeme van az el- lió forintot, sport és kulturális arra irányul. hogy az igényeket folytatta Kossa elvtárs: 1945- lenforradalom leveré.,ében célokra 600 millió forintot. utakielégftse. De hiba lenne el- ben elkövettünk egy .,politi- mondotta. - Két év alatt vég- zási kecl11ezmén11re 1800 millió hallgatni, hogy a felszabadulás kai" hibát. Nem mértük le az zett munkája alapján bátran forintot, nuereséurészesedésre óta ezen a területen is nagyot embereket és súlyukat nem áll a nép elé. 900 milliót fordított eavetien év J.ép,ünk előre. �rdemes idézni, ,·ezettük be az anyakönyvbe. alatt. Ez az összea a béreknek hogy Budapesten 1930-ban Most ha újra 1emérnénk a la- Infláció helyett 40 százalékát teszi ki. Itt nem 
6i96-an, 1935-ben 10 209-en és kosságot. akkor láthatnánk, gazdasági fellendülés szerepel olyan kiadás. mint Pl. 
1941-ben 17 556-an laktak pin- hogy ,.mennyit erősödött a de- az. hogy egyetlen mozL és 

A vasít teljesitményemel kedésének mutatói 

1 960• ban - · - · - ·- ·- · - 1i.2% 

( 

190-ban az dn:állilllnd6 trumennylafg tllbb mint tz szizalékl<al,, as utasszám pedig t százalékJ<aJ lesz nagyobb az 1951. évlnU. 

1950-ben 35 mllll6 1951-bttl H mfill6, 195%-ben 5'I mllll6, tffl-b•• H millió tonna árut szÁUJtott a vasűt. 1558-ba.n 73 mllli6 tonna etaállltása várható, 

1950-ben 171 mi1116, 195'1-ben Z5' millió ulast szillltolt a MAV, 1951-ban %" mllllótl uta.,;forgalom Yárbató, 
cében, uu11aruikkor ezrével vol- mokrácia'', 1957 januárjában a ,.hozzá- színházjegyre 5 forintot fizet tal.: a kiadatlan lakások. de azt Vannak problémák. de nincs értok" 250-300 ezer munkanél- rá az állam. >--------------------------a munkások nem tudták meg- olyan úgynevezett kényes kér- külit jósoltak, de jóslatuk nem A nemzetközi helyzetról 
fizetni. A hároméves tervben dés, amiről nem lehetne nYil- vált be. Az infláció is fenyege_ szólva fejezte be nal?Y te1 szésis nagyot lépünk .el e a L.ká.s- tan beszelni. Ilyen például 11' I tett. o� ehelYelt ,;azdaságl fcl- 1 sel focadott bé..zéoo Krma EZT AKARJÁK! - EZT AKARJUK! 
probléma megoldásában, de a vasúton az egyenruha. Most, lendülés következett. A bank- elvtárs. Atomháború ellenes kiál- a béke és a szocializmus Utás nyflt oldóber 1 1-én a mindörökre együttjáró fogalMJ:::MOSZ szekház előcsarno- makat ;elentenek és ezért kában a SZOT rendezésében. szilárdan elhatároztuk: meaA kiállítás megnyitóján meg- t•édjük a békét. Ezeknek a jelent a Szakszeryezeti Vil.ig- gondolatoknak jegyében nyilt szövetség hazánkban átutazó- meg a na11v érdeklődésre szá• ban levő küldöttsége is, mottartó kiállítás. 

dol,g,orz.ók munkájától is függ, hogy ez a probléma mielőbb lekerüljön a natiirendről, A kulturáltság nagyarányú fejlődését bizonyítja az is, hogy az utazás iránt megnőttek az igények. Ma már jóformán nincs egyetlen falu sem az országban. amelv ne követelne legalább autóbuszjáratot. A fejlődés azt mutatja, hogy 5-6 
év múlva nem lesz az országban egyetlen olyan hely sem, amely ne lenne bekötve a közlekedési hálózatba, 

Kalóriafogyasztásban a második helyen állunk 
Ezután a vasút hároméves tervének legjelentősebb számadatait ismertette Kossa elvtárs, majd így folytatta: - A vasútnál korábban sok gondot okozott a szénhiány. 1'Iost több mint 35 napi jó minöségű készletünk Yan. A mi társadalmunkban minden az ember szolgálatában áll - ±olytatta. - A �,özlekedési tárca például három év 

alatt 40 millió forintot fo-rdit 
szociális célokra. A vasútnál a múlt esztendöben 17 szá7.alékkal emelkedtek az átlagbérek. Bátran megmondhatjuk. hogy 
iluen jól méo nem élt a mi né
pünk. Eltúnt a hárommillió 
koldus. elttíntek a me-.:ítlába
sok. A zsirfog11asztás Mag11ar
()rszáuon a legmagasa bb a vi-

Beszélgetés a választásról 
Választásra készül az or- 1 Hasonlöan vélekedik a Hészág. A jelölőgyüléseken -, vizgyörkön lakó Gódor Ferenc de ezen túl az élet minden váltóőr is. területén - a választók nem- 1 - Községünkben is megtarcsak a jelöltek személyérnl tották már a jelölögyűléseket. beszélnek. hanem azt is el- A részvevők egyöntetúen elmondják mit várnak a meg- fogadták a Hazafias Népfront választandó országgyűléstől, jelöltjét. Az ellenforradalom tanácsoktól Sok szó esik a előtt hiányzott ez az e<rység. választás jelentőségéről, meg- Gyakori volt a panasz. Ugyanváltozott é"etünkról és mint. ezt lehetett tapasztalni az ahogy az ilyenkor lenni 6ZO- utasok körében is. Ma az elékott, a régi választásokról is. gedetbiég jelei tükröződnek A napokban Gödöl!ón jár- az arcokról. Nekünk is emeltunk. Az itteni vasutasokat is ték a fizetésünket, s élénken foglalkoztatja novem- emberileg is iöbbet '6-ber 16-a. rödnek velünk. - Mint a gödöllői válasz,. S ezt a törődést mi, idöseb-tási bizottság titkára, magam bek tudjuk csak igazán értéis vezettem már néhány je- kelni, akiknek a Horthylölőgyúlést - mondotta Bar- rendszerben nemcsak válasz

na Ottó, a segédhivatal veze- tójoga nem volt, hanem még tője. - A tapasztalatok azt kenyér mellé való is ritkán bizonyítják, hogy talán soha akadt. Nyáron látá6'ól vakulánem volt ilyen nagv az érdelc- &ig filléreké:1: dolgoztunk az lődés a választások iránt, mint uradalmakban. A téli hónapokmost. Ez elsösorban annak tu- ban gyalog jártunk Pestre lajdonílható. hogy a dolgozók munkát keresni, mert még ma elégedettek, bíznak a párt. vonatköllség �:?m akadt. a kormány, a tanácsok Yeze- Szántai Pál málházó is a 

saját bőrén tapasztalta milyen volt a mult, és mit jelent számára a jelen. A hat elemi után már napszámba járt a nagybirtokra. Hiába dolgozott annyit, mint a felnöttek, kere:,.ete mindig kevesebb volt. Ma az egykori napszámos fiú megbecsült ember a vasútnál. 

Louis Saillant főtitkár veze- A kiállítás ket részb61. áll; tésével. · Ezt akarják! cimmel bemu-Az ünnepélyes megnyitót tatja az atomrobbantások kö· Bl,gár Ján.ooné, a SZOT tit- vetkezményeit és az ellene kára tartotta. Beszédében való védeke7.ést. Ezt akarjuU hangsúlyozta, hogy a béke - hívja fel a figyelmet egy 
gondolata ma már százmillió- másik tábla az atomenergia 
kat e(l1Jesit. Nekünk - ma- békés felhasználásának lehe
g• 11r dolgozóknak - akik oly tö..<oétteire. S mint mondotta jól iudj&: kire kell majd szavaznia november 16-án. A forgalmi irodában olyan 
so"kat uenvedtfink & két vi-

I 
A kiállítás nyitva: október 

láuhábor1lban - a néphata- 1 1-25-ig. Naponta: 11-19 lom, a nemzeti fiiaaetl.enséq, óráig. 
fiatallal is találkoztunk, aki ezúttal szavaz először. A 19  é,·es Gáspár Sándor az idén Látogatas a rakosrendezői végezte el Szegeden a vasút-forgalmi technikumot. S mi- J. f , • 

"h / b ,•el szülei Gödöllőn laknak, V0n1Q 05I mU e Y en kérésére az ,momásra helyez- A Hámán Kat6 Fűtóház és tek. Rá.kosrendezó AUomás között - Nagyon örülök, hogy már .szinte észrevétlenül húzódik én is a felnőttek közé tarto- meg a mintegy 40 éves múltra zom és november 16-án éle- visszatekintő vontatási mütemben először, mint újdon- hely. sült választópolgár állhatok Az alig 100 főt számláa szavazó urna elé - mond- , ló kis múhely dolgozói ta hangjában némi büszke- tervüket rendszeresen telieséggel. 6ítik. Augusztusban például 

341 részlegvizsgát, 161 kőrepjavítást é.s 1940 futójavitást végeztek. A javítások egyrészét a pályaudvaron múködó mozgóbrigádok teljesítették, amelyek tüstént ott teremnek, ha szállítás. közben valamelyik kocsi megsérül. Helyszínen javítják ki a hibákat, hogy a kocsi futásában ne 1egyen fennakadás. tőiben. ------------------------ A műhely dolgozóinak leleményességét mutatja, hogy terven felül. munkájuk könynyítésére Völg11esi G11örg11 főmérnök vezetésével felállítottak egy 5 tonnás bakdarut, 12 méter fesztávolságú, 24 méteres macskapályával. amely 4 vágányt ölel át és 100 méter hosszú pályán mozog. Jellemző a kis kollektíva ügyességére, hogy a kovács-, hegesztőés vJlanyszerelő-munkákat is ol)'an dolgozók végezték, akik• nek nem szakképzett6ége ez a mesterség. 

Bnnak abban is, hon- a 
jelöltek méltók lesznek a 

bizalomra. AZ ÜZEM NEVELTJE A Hazafias r..•épfront váci já- , Az alig 30 él-e.� fiatalember, 
rási szen-euitének t:ezetósép,, a aki immár má!fél évtizede dol
járási pártbizottsággal 1:arö!t- gozik a járm,í;avítóban. s�eré
t:e olctóben 2-án Dunakeszin. a. nyen, meqfontoltan beszélt. 
;ármú;avitó m úvelódési ottho- z,:em dicsekedett, pedig fiatal 
nában ;árá3i ors=cíg(11Jűlési kora ellenére nagy uta.t tett képt·iselő jelöTóo1,iilést tartott. meg, s volna mivel dicseked
A gyűlésen B ii k i  J á n o s t, 1iie. a jármií;avító termelési intéz/5-
ségének 1·ezetójét a ráci j,-irás 
országr,yúlési képt'iselöjé11Pk 
javasolták. A ;avaslatot n!lf/l/ 
taps kózepette eg11ha.ngú:ag el

- 1942-bert. m.i11t la:katcstanonc kerültem a ;ármújavitó
ba, ahol 1945-ben kaptam meg 
a segédleeelet - mondotta. -
A szakmámat szerettem, a 
rámbízott munl:át a legjobb 
tudásom szerint elvégeztem. 
1948-ban brigádvzetó lettem, 
1950-ben beiratkoztam a t.•.ici 

fogadták • • •  

gépipari technikum esti tago
zatára, amit ;ó eredménnyel 
elvégeztem. 

Elmondotta, hngy a techni
kum elt·égzése után egy múre
u•ót kellett hel11ettesítenie. 
Ebben a beosztá.�ban sem okozott csalódá.,t. Határozotts,íga, 
•zen·ezókészsége már ekkor 
ft'ltúnt az üzem uezetóinek. 
Ennek tul�jdonítható, hogy rö
videsen <'(Hl ü:z:emrhz vezeté
,ét-el blzt:ik meq. új beosrtá
•ób1m .•em dolgozhatott sokáia. 
Aliphor,11 rendet teremtett. 
megbízták a termelé.;i intézó
ség vezeté,ét"el. 

Jelenleg is ebben, az egyál
talán nem könnyű beosztásban 
dolgozik. Hozzáértó, lelkiismeretes munkájáért a i-ezetók és 
a dolpozók egyaránt szeretik, 
becsülik. Az elismerés. a meg
becsülés legfóbb jellemzóje, 

Bánki József 

FELHÍVÁS ? 

Gdlya :16D�-; mozdony.-... 111, ,·1rtg Antal flltG (Rllkos-flltllház), itlar U Ullzalék szenet takaritanal< meg. emellett mozdonyukat Is példú rendben tartják. 

A napokban munkahelyén 
kerestük fel B ü k í J án o s t. 
ho(l'JI elbeszélaessiink t•ele P, 
mint ,úidon�iilt országgyűlési 
kepdselóíelöltet bemutasm1..: 
az olt·asőknal,. A szokásos ko
radé1elóttf elfor,laltsága miatt - il11enkor ;ár;a 1:éaig az 
üumrésteket - kissé megeá
rakoTtatott be,tnül'ket. dP t•tá
na elénk tárta egész élettörté
netét, 

Itt megállt, kissé elgondolko- how az egykori t:áci fútóház 
zott - mint mondotta nem 

I 
kazánkot'ácsá ,iak fiát most or

akar pontatlan adatokat közöl- 1zágg11ú.Usl képriselónek jelöl-
ni ,- azután tovább be,zélt. ték a t:ácí járásban. 

A szakszervl'Zetl központ 57.akszen·neti bbottsága T AVIRDA VIZSGARA elöké&zf• tó t.anfolyamot indít november l-én, J elentk�I lehet telefonon, vagv írásban a központ munkavédelmi osztályán: Bp� VI� Bent'Ztlr utca 41. I. 8. alj al.Mt Résnéiell díJ: 50 J!'&. (Jto,·tca Géza felv.) 



2 MAGYAR VASUTAS 

30 évvel ezelőtt Índnlt 
R Ö V I D E N  

A spanyol államvasutak 
(Renfe) azonnali hatállyal 10-
20 százalékos díjszabásemelést 
foganatosított. a SzovjetnnÍó elso ötéves terve 

Három évtizeddel ezelőtt, 
\ 

gon csak az USA előzi meg, 
1928. október 1-én kezdett hoz- akik 1928-ban azt írták a terv
zá a szovjet nép az első ötéves ró!, hogy az csak utópia, pa
teri, célkitűzéseinek valóravál- piros program. 
tásához. A terv kidolgozásával 30 év alatt, amelyből 6 évet 
leTakták a szovjet távlati ter- 1710 várost, 70 OOO községet, 
vezés alapjait. Hiszen ma már sok ezer iparvállalatot, s a 
7. illetve 15 éves tervek szab- szovjet emberek millióit elra
jÍík meg a szovjet gazdasági bolta a háború, a Szovjetunió 
elet fejlődését. ipari termelése mintegy 30-

A terv milliók tapasztalatai szo_ro�ára, a termelési eszközö_k 
alapján készült, végrehajtásá- gyartasa cs�kn_e_m 70-szerese
bmi pedig már tíz és tíz milliók 1·e: nemzeti 3_oved!lme tf?b!J 
m "ködtek közre. mint 10

-_
szer_�sere nott. Felepi-u tettek es uzembe helyeztek 

Az ipari termelés 

harmincszorosára emelkedett 

A:r. ipari termelés mennyisé
gét tekintve 1928-ban a Szov
jetunió az ötödik helyen, az 
elektromos energiatermelésben 
8., az ipari nyersanyagok ter
melésében a 6. helyen állt a 
világon • • •  

S ma, 30 évvel később, azok 
a burzsoá lapok is kénytele
nek elismerni, hogy a Szovjet
unió ma az ipari termelés vo
lumenét tekintve. Európában 
az első helyen áll és a vilá-

32 OOO ipari nagyüzemet, 5000 
szovhozt, 8000 gépáUomást, 
6., OOO általános iskolát, s több 
piint félmilliárd négyzetméter
nyi lakóházat. A szocialista 
mezőgazdaság árutermése 
1953-hoz képest háromszorosá
ra emelkedett. 

Minden órában 56 gépkocsi, 
23 traktor 

Ma már elvitathatatlan 
tény, hogy a föld egyhatodán 
felépült a szocialista társadal
mi rend. A Szovjetunió több 
fanto8 terméket tekintve, az 

Elkészült az első sínvizsgáló-kocsi 

eg11 főre eső termelésben is el
haf711ta az Egye3-ült Allamokat: 
kétszer annyi búzát, három
szor annyi cukorrépát, két és 
félszer több gyapjút termel, 
1957-ben, a hatodik ötéves terv 
második esztendejében felbo
csátotta a történelem első 
mesterséges holdját, megalkot
ta a föld bármely részére el
juttatható interkontinentális 
rakétát, vízrebocsátotta az el
ső atom-jégtörőhajót, elkészí
tette a TU-l14-es repülőgé
pet, amely leszállás nélkül 10 
ora alatt eljut Moszkvából 
New Yorkba. 

Minden 6rában 56 gépko
csit, 23 traktort, 13 lcombá.jnt, 
40 mosógépet, 230 villanymo
tort gyárt a szovjet ipar. Az 
egyetemet, középiskolát vég
zett szakemberek száma 1956-
ban csaknem háromszorosa 
volt az 1928-ban végzettek
nek. 

A Szovjetunió jövő tervei
nek legfőbb célja, hogy 15 év 
alatt utolérje és túlhaladja a 
legfejlettebb kaoitalista orszá
gokat az egy főre eső iparcik
kek tennelés.&ben is. Az SZKP 
XXI. kongresszusa, amelyre 
1959 elején kerül sor, ennek a 
történelmi jelentőségű feladat
nak hét esztendőre szóló prog
ramját dolgozza majd ki. 

* 

Az amerikai olajipari, vegy-
ipari és atomipari munkások 
szakszervezete határozatot ho
zott, mely szerint a szakmában 
foglalkoztatottak kötelesek 
tagdíjat fizetni, tekintet nélkül 
arra, hogy tagjai-e a szakszer
vezetnek vagy sem. Aki a tag
díjfizetést megtagadja, köny
nyen az utcára kerülhet. 

* 

A norvég szakszervezeti szö-
vetség a kormány által kijelölt 
egyeztető bizottsággal folyta
tott tárgyalás eredményeként 
3,5---4 százalékos fizetéseme
lést ért el, te!Qntettel az á1·

emelkedésre. A dolog érdekes
sége, hogy a szakszervezeti 
szövetség ennél kisebb igé
nyekkel lépett fel. 

* 

A nigériai mozdonyvezetők 
szakszervezete sztrájkkal fe
nyegetődzik arra az esetre, ha 
a vasúttársaság nem lesz haj
landó szolgálatba állítani azt a 
69 szakszervezeti tagot, akiket 
sztrájkban való részvétel miatt 
bocsátottak el. 

* 

A brit va�utakon tovább fo-
lyik a teher- és a személ.yfor
galom beszüntetése. Legutóbb 
Sholing, Chandlers Ford, Hor
sebridge, Fullerto-n, ltchen. Ab• 
bas, Hamworthy Junetion ál
lomásokon szüntették be a sze
mélyforgalmat. 

Nemzetközi forgalomra alkalmas 
személykocsik is készülnek II MÁV részére 

A Wilhelm Pieck Vagon- és PVC-anyag borítja. ami köny
Gépgyárban befeiezték a MAV nyen tisztán tartható. Az elsö
részére készülő úi vasúti sze- osztályú kocsik ülései bordómélylwcsi k tervezését. Az új színű plüss-, a második osztá-típusú kocsik megfelelnek 
majd a nemzetközi forgalom lyúaké műbőr-bevonattal ké
követelményeinek. Legna- szülnek. Mindegyik kocs:ban 
gyobb sebességük 140 kilomé- megfelelően a legújabb 
tcr lesz. Elektromos fűtésük nemzetközi előírásoknak 
önműködően átkapcso!ódik a külön mosdófülke lesz. Gyárkülönbözó országokban hasz- !ásukat röVi.desen megkezdik, 
nált 1000, 1500, vagy 3000 vol- . úgyhogy az elsö kocsikat a 
tos feszültségre. •

, 
MÁV a jövő év első negyedé-A belső falakat és a padlót ben már forgalomba állíthatja. 

1938. OK'IOBKB 11. 

Október 8•án a Német Demokratikus Köztársaság nemzeti llnne
Pén négytagú nérriet színészegyüttes rövid műsort adott a Landler J&r. 
múJavitó dolgozói elött, amelyen megjelent Rudolf BeJmer, az ,r,..."Dg 
magyarországi nagyklivete is. 

A pártoeságtóJ és békcszeretettól izzó ének- és prózai számokat 
Fehér Ist\•án József Attila-díjas iró konferálta. A műsorszámok közOI 
különösen nagy sili:ert aratott: Kapitalisták nélkill jobban megy, Az 6j 
gyilkosok. A jó elvtirsról, Nekik ágyúik vannak. A műsort az üzem dol
gozój forró tapssal köszönték 1neg. 

Képünkön az együttes tagjai, Edwin Marian, Henry Krtscbil, AJt
gCia Bruner, Eleonora Vogel a Járműjavító ipari tanulót között. 

(Kovács Géza felv.) 

Az indiai vasutak a számok tükrében 
A gyarmati uralom idején áz 

angolok csak annyi vasutat épí
tettek a hatalmas kiterjedésű 
Indiában, amennyi elég volt 
ahhoz, hc.gy a nyersvasat ol
csón kiszállitsák az országból. 
Sót a második világháború 
alatt még a meglévő vasuti 
hálózat is csökkent. Az ango
lck ugyanis néhány ezer kilo
méter hosszúságban leszerel
ték a vasútvonalakat és a gör
dülóanyag egy részét elszállí
tották Indiából. 

Az angolok garázdálkodása 
és az ország kettéosztása még 

csavarkapcsolású - gördüló· 
anyagol{at használnak. A szé
lesnyomtávú gőzmozdonyok 
tengelynyomása 18,6 tonna, a 
sínek hossza 9 és 12,8 méter 
között váltakozik. Gőzmozdo
nyaik száma mintegy 10 ezer, a 
személy kocsiké 24, a teherko
c�iké 254 ezer. A statisztika 
szerint a személyvonatok éven
te másfél millió utast, a teher
vonatok pedig mintegy 124 mil
lió tonna árut szállítanak. 

-0--

Mi van a Hivatalos lap•aa ? 
jobban viss1.avetette az indiai A hivutaloo lap tartalmából a 
vasutak fejlődését. Az ország- �tt;���"er7��el����

ts
:�Jut" a! nak jelenleg 57 OOO kilométer aJ,lbbi renctelcteket: 

hosszú vasútvonala van. India 46. számból: 1 23 333/1958. 1/◄. 
területe kb. 3 288 900 km2

• A Cá;�!J�é':,"���: gf;,t�;\�1 m:ó� vasút ma már az állam tulaj- szahádságok, muakaldöcaökken-
donát képezi. té,s esetén. 

Az indiai vasutak egyik ér- 121 409/�938. r 4. e. All
_alánoe 

d k · • f , á \ 
tls,tképző tagozat létesltese a e essege a negy ele nyomt - MAV Tl&tképzö Intézet kereté-volság, amelyen különbözö - ben . 

....•.•••••.•.......•.........••....•... , ............................................................................. ·-····· 

Nem akad ma a világ közvéle
ménye előtt többet ha!1goztatort 
beszédtéma, m.int Taj,·an-szigete. 
a tnj,·ani túzfesrek. Miért ez az 
éorde.!dödés? 

TA J VA N  
ben tanúsdlO!t pollt!kájával azon
ban meg szö"·etsé�e.set sem ér• lenel< egyet. A feszíillseir elezéséne,k politikája rendkfvüJ népsze.. 
1·ütl<>n a tömegek előtt is. Jellem• 
ző. hogy rnéi! a thal!"óldl minlsz
lcrelnök Is Kina belügveként jel
lemezte a toJvan I kérdést. pedig 
Thaiföld a hivatalos köznontJa a 
SEATO-n,k. az amerikaiak távol
keleti katonnl szövetség-ének. El
ntasftotta ,, oojvant kérdésben el
foglalt állEispontot �Jacmlllan, an
;;01 mlnlszteretnök Is. 

A magyar vasuiasok ügyességét és teremUI erejét blzonyf&va, 
szeptember 30-án elkészült a Landler Jilrmújavítóba.n az els6 slnvizsgáló 
kocsi. A kocsi menetkö•ben röntgenkész!Uékkcl vizsgálja a sin repedé• 
8elt, töréseit stb. Elsö útja Csehszlovákiába vezet, ahol már iErdekl6dés ... 
sel várják a magyar su.Itemberek Júváló alkotásál. 

(F�to: Dorot.Smay) 

Mindenki eliltt világos, hogy " 
Közép-K�lellan i<udarcot vallott amerll<.ai háborús qyúj\oqatól< most Tajvan térúqébe-n 1(...-<?Sne•'< új vadász:terüle,t.>t. Azon a clme,1. 
hogy e l'\6.pi Kína �\llitöl4.l� nnpirendre tüz.te a pa1•tme!1ti sz.lgetok r�s Tuj\.·an falsrob.actilását, hiatnlmns méretü CF1:1potöS6zevonásnkat hajtoltak végre Tajvan térsé
gében. A kiuai ha tár rend sz.eres megsértésé\'el lgyekezne-k hábo
r·ús . összetüzést kiprovokálni. miközben a népi Kínát vádolják a feezültség előidézésével. 

Kié Tajvan ? 

nemzetközi .}oR"�za.t ;ii:,.•ok alapj:in. 
melyik országhoz t-0rtozik, kié Ta_j\'Rll? 

Ta.lvan Kína dMi partjaitól HO kilomét .... "ITe fe,in·O sz.iget. területe 36 OOO km•. tehát kb. .akko,·a, mlnL Magyiarot-szág ti!ó.�túlt r(>. sze. 8 milliós lakossagának 98 szúwll."ka kiaai_ 
A sziget me!lés termési.eti kin• eset kanin magukra , .. onták a gy..n.rnwto�ítók érdeklödését Portug;,íJ, ho1la11d, spanyol, japcin. ongK>I és francia hód!lók ki sérel lék m"g le:gázását. Az 1894-95. évi _j.apün-kinai háború tllün .a Japánok kezébe kerillt akik öt éYtire• den át uNllták a sz.!gelet. 
A második ,1lághnborü ée Japán 1e,•erése után a lnko.s.;;ág .1o�-l:rdemes tehát a ,;1ág köz, éle- gaf remé!Le eorsártak javulását. mé-nj ét rend!<inili módon Co�- KeserYes volt azonban a csalódás. lalkoz,tató szlgi,,t_ politikai és Amet•ikai l!'ffiogatással a Kuomln• ga:r.daaági hely,z;etevcl meg,smer- j tang-kormanya vette át a hatalkednl, megvizsgálni, hogy e Illat a sz.!gelen ts. mely kegyet-

1"1t hat-cot Indított minden de• 
mo!u•atfkus erők elnyomá&at·a. 

A l..:uornlntangisliík az ame-rf
kul monopolistál<k.al 1946-lxln 
olyan szerződést kötöttel<. mely 
szct·i;1t Kinn egé5z területfn. te
hát Taj\·anon la- az, Egyesült Ál
lamok ke7'ébl" jutlnlla a légi, a 
,-abúli és hajózási feliigyeleti ,1o
got. .amertkai e11enGrzés alá he
lyez.le :i hadsereget és a rend.Jr
se,get. a pénz.il!!yekct. a vámbe,•é
telekot. az ipart. <i mezőgazdasá
got, a� f _t!nzsá!!'s�olgáltatást, söt 
még az okt.atá.st Is. 

Mlly&r, joqcim&n avatl«>2:ik be
le az Egyesült A.Uamok Kína bel
ügyeibe? A be-avatkozás különö
een akkor érthetetlen, ha Cigye
lembe VMgzük, hogy az 1943. do
cember 1-1 kairói d�kla.ró.cló. 
ameli·et Klna. az Elgyesült Alla• 
molc és Anglia kormányai közö
sen lrtak alá. kétséget ki2>át'óan 
eldöntötte. hog.y Klnának viseza 
kell kapnia minda,.oknt a terü

A kin�! nép meqfontoll vezetaJ 
a nyílt aqresszió e-llenére mindent 
ell<övetn� a bél<és rendezés ..-d�k<!ben, EZ<'rt Javasolták a klnai 
- amerik-af nogy1,öveti tiirg)·alá
sok folytatását. 

�:,<::::,.-:::::,�,-<:;>:<:::::,�><:::,.<:::,,<:::,,<:::::,,,<:::,,<:::,,<::::,..<:::, •;;;::,,-=c::,.c;;:><;;;::,,-=;::,.c;;:::,,,<:::,.,,<:::,.,:;;::::,,,<:::,.,,c::::,.,:;;:><::::,.,,:::::,�:,<::,..:::::,�,..-<:::,,..-:::::,·�,_--:::::,;<::,<:::,;.,:;:::,,<::::,..<:::,;.<::::,,<::::,..<;, �öj!�
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deklarációt 1955 augusztus 3-án 
a Potsdami aégyhat.alml egyez
mény Is megerösftette. Tajvan 
hovatartozása tehát a nemzetközi 
joJ? értelmében már 1943-ban el• 
dőlt. 

Egy háborús konfllktuat61 még 
a legYéresebb ameril<al monopö
listákat Is távoltartja az a tény, 
hoe,y a s,.oclalista táborhoz tar• 
tozó orsz.:,,e;ok vezetői le-:;zögezték, 
hogy a tEit:llk">dó "" egé6z ewcla• 
l ista táborl'BI találja szembe ma' 
J?át. S az sem megvetendő tény, 
hoey a Szov,e.tunió 1enyügözö ka
tonai e,•eje mellett - mint eqyes 
nyuqatl fapol< l<i„al forrásra való 
hivatkozással közlik -, Kína rö
vid !dön belül 1 20 millió l<atonit 
képes feqyvube állítani. s a 18<1-
korsze,-übb feqyverel<kel tendel• 
keziik. 

Annak ellenére, hogy a mun
kafegyelem megerősítését és a 
gazdaságos termelésre való 
mozgósltást illetően a bizal
miak munkája napról -napra 
javul, egy résziik még csupán 
a bérkérdésekért és egyéb köz
Vlltlen érdekvédelmi feladato
kért érez felelősséget. Mind
kettő -nagyon fontos, de hiba, 
ha emellett elhanyagolják a 
termelés ügyét. 

Érezzük magunkénak 
az országot 

Szocialista viszonyok között 
az élet középpontjában a ter
melés áll. Dolgozóink többsége 
ma már megérti, lwgy az anYa
gi jólét emelésének alapja a 
több és gazdaságosabb terme
lés, a fegyelmezett. példamu
tató utasításszerinti munka. 
A.z ésszerű és gazdaságos szál
lításnak mégis több akadálya 
van. Egyik gátló tényező a 
munkafegyelem lazasága. Nem 
kis részben ennek tudliató be 
a nagyszámú baleset. a dézs
málások, a népgazdaságt javak 
hanyag kezelése. 

A bizalmiak csoportjukban 
teremtsenek olyan légkört, 
o.mel·yben minden dolgozó ma
gáéna.k érzi a vasutat, az or
szágot. és e� elsősorban jó 
munkával fejezi ki. Ez a dO!• 

A bizalmi /efyen csoportjában 
a fazdasáfos termelés sefitóje 

gozóknak legközvetlenebb ér• 
dekük. 

A bizalmiak fontos tieendője 
mozgósítani a luiroméves terv
ből adódóan a helyi feladatok 
végrehajtására. Ahol üzemi ta

nács van, azok segítségével 
szélesebbé, demokratileusabbá 
tenni a dolgozók részvételét az 
üzem vezetésében, irá.11yításá
ban. ellenőrzésében, a verse1iy 
szervezésében. 

A legjobb módszerekkel 
Harcoljanale a selejt e llen, 

az önköltségcsökkentésért, a. 
termelékenység emeléséért. 
Követeljék meg, hogy például 
az őszi forgalmi célkitűzéseket 
mindenki számára érthetően 
;elöljék meg a szolgálati veze
tők. azok teljesítésére 1T}OZgó
sítsák a dolgozókat. Helyes, ha 
a feladatok végrehajtásának 
módozatait csoportosan megbe
szélik. A bizalmiak kezdemé
nyezzék. lwgy a termelési ta
nácskozások előtt az SZB és a 
szakmai vezetés haUgassa meg 
véleményüket a tanácskozás 
napirendjét illetően is. 

Táiékozuuisák a soak3zerve-

zeti és a szakmai vezetőket a 
csoportju!,hoz tartozó dolgo�ók 
problémáiról. javaslatairól. 
Követeljék meg, hogy számot 
adjana1c a dolgozók ;avaslatai
nak sorsáról. Folytassanak kö
vetkezetes ha,·cot azért. hogy 
az egyszemélyi vezetés ne le
gyen akadályozója a szakszer
vezeti demokrácia érnényesií
lésének. Értessék meg a szak
vonali vezetővel, hogy a bizal
miak, a dolgozók vélemény
nyikánítása nem csökkenti a 
�•ezetők tekintélyét, ellenkező
l,:,g, segíti a problémák megol
dását. 

A bizalmiak jól tudják, hogy 
ma még nem ritka a pazarlás, 
a munkafegyelem megsértése, 
nem honosodnak meg kellően 
a jó mtm1camódszerek. Gyak
ran gátolja a gazdaságos mun
kát a szervezetlenség. anyag
vagy szerszámhiány. A bizal
miak legyenek csoportjukban a 
tervszerúségért, a szervezettsé
gért, a legjobb munkamódsze
rek elterjesztéséért folytatott 
1cüzdelem élharcosai. Neveljék 
dolgozótá.rsaikat  ar,·a. hagy jó 
gazda módján óvják a 11ép1,a
Ul10nt é& a gépeket. szerszáma-

kat, a, szállításra kerülő áru
kat. Segítsék csoportjukban a. 
munkaverseny kiszélesítését, 
igyekezzenek minden eszközzei 
elhárítani a gátló tényező/cet. 

A verseny, mint nevelő 
Mit jelent a verseny - a 

dolgozók tudatos részvételenek 
szervezése - a szocia.lizmus 
építésében? 

A dolgozók minden rétegé
nek részvételét a termelés irá
nyításában, a termelési felada
tok tudatossá. tételét, a végre
hajtásban való öntudatosabb 
részvételt, a;z anyagi ösztönzés 
helyes alkalmazását. a terme
lési tapasztalatok elterjeszté
sét, az élenjárók anyagi és er
kölcs; megbecsülését, sokolda
hí elvtársi segítségnyújtást a 
szocialista feguelem kialakítá
sára. az öntevé1,enység foko
zásá ra. 

Ez a meghatározás körvcma
lazza a bizalmi ténykedését. a 
tennelés segítését illetően. Ha 
a dolgozók bizalmából a legki
sebb szak.szervezeti egységek 
élére ker-ült vezetők, a b1.2al
miak csoport,iukban a gazdasá
gos termelés seqítóivé válnak, 
mielőbb megvalóslthatjuk cél
k;tüzéseinket az életszíni:onal 
emelését illetően is. amelynek 
legfőbb alapja a gazdaságos 
termelés. 

Tajvan Kina ellcl&qenitl)e�tlen 
része. s Joq.a van a t<inal népn,d< 
az anyaorszáqhoz hasonlóa.n felw 
szabadítani, az ellenforradafmi 
er61<et Ulclöznl mindaddig, amíq 
Kin.a egész ter-üle-tét meg nem 
tisztította töli.il<. 

Mit keres Amerika 

Tajvanon ? 

Még van idő 

a meggondolásra 

Bizonyára ez Is bo:z.záJárult ah. 
hoü. hogy Eisenhower szokatlan 
2yors�sággal fogadta cl a nain·· 
követi túrgyalások rolytatáeára 
relszólltó k lnal jaYaslato•. s e tár
gyalások meg is kezdődtek Var
sóban. 

Az amerll<al politika kétkula
MegYáltozott azonban az ame- C$0Sságára jellemző viszont, hogy 

rikat ál lú&pont a kore.ai hB!Jot·ú közben a� amerikai hadlha!ó!.c 
ide_jé-n. T1•uman. aki a. fenti egyez- uaponta megs�rtik Kina ten'2'.ert 
m6nyekkel roég 19�0-ben is határait. Pedig Kimoj és Macu 
egyolértett, a kore-al háború má- szigetel< még a Japán 01eg:szállá9 
sodlk napján !djelentette: .,Taj- alatt ..,m tartoztak T.ajvanhoz éea 
vannak kommunista haderök C68ngkaJseklslákkal kötött „köl: 
által töt·ténö mmtsz.ftll.1sa köz.Yet• csönös biztonsági és véde1m1 
len veszéllyel renyeJ?etné a C,;en- egyezmény" sem terled kl a dét
des-6celln térségének blztonsá- klnal partok közvetlen közelébérl 
gát és az Egyesült Allamol< bad- fekvő szigetekre U�1anakkor 
ereJét." A nyll4ltkozatot nyo-non- ezekről a <>,:1getekről fenyegetik 
köve1te a 7. rlotta benvomulá.,,,, a le,:közYetlenebbül a népi Kfna b'· 
kínai \']z,e!<re és am.-rikai léttlkö- kés ép!t/.i munkáját. €rthetö. hogy 
teléke:.::: megérkezése TajvanN1. Kína ezeknek a szhzeteknek a 
!gy kezdődött a, am4rlkal.ak nv!lt l<IOr!tését követel! legerél\'eseb
agres..zió'a a népi Klna ellen. ben. S a Józanul gondolkodó """· 
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n��;t;:'".!';�� ����7e= tartják pol l tlkaT és k>atonal ok<><· 
sült Állam-•· 1 1  000 1,·,io-�t�•. re ból egvaránt elkerOlhecetlennel<. 

=. "= =• Az am„Mk.al had!halókat e ki• van Tajvanlöl, IJye,,1 „indokolás- nal népi -kormány csak d!p1omll-sal" az Egye.sült_Allamok bá�ely cla! 1eey7kkekkel bombáwa. nem országot megszallhatna. Legnlab- adva jogrfmet a nyllt regyver'IJ t>:<n azt hm_)Jl<W>latiál< hogv .. eze,•. 
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ellét>t'sre. Mél? van !elő a meit· z,ödéat kötöttünk Csan,r _Kal-sel<• eondolásrn a tár«valásakra. a kel. tottunk van fit lenn, é,s be- r�k�s rendezésre. Bfannk be,nne. 

3,vafkozni ,·é;'el":ében•· Nv11ván- hoey a vitúe békeszeretl.l népei, ,a10. hocy IIIen 1oi,clm elro„adá. 
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.ek támo,zntásáva1 _ miként a,: sa veszélyes p�adenst teremt- ""'múlt �vel<bPn nem e2v�zer. hetne más orszagok vl.szonylata- most f,:; ir;lkerül mE>rrhMráf�c.ra ban ls k�nyFzerrte-'1 1 az amerikai hábo-

Az USA-nak a taj\,anJ kérdés- rüs ·gyújtogatókat. 



.,Kit&t a forradalom" 

Október 30-án érker.ett el 
hozzánk a bécsi forradalom bl
re. Budapat Uzban éllett, 
Száml:rea tömecek hömpölyög
tek az utéán. ZúzlóaUalt tlszt
jeikkel, fegyveresen vonultak 
a Nemzeti Tanács épülete elé 
esküt tenni. A postúok, v
utasok, számos vidéki szerve
zet egymás után jelentette be 
c.satlakoúsát. A oárakban 
gyúléleket tartottak fa meg
alakultak a forradalmi Mllt'-

fett.k :...L..:...• 
vek. 

_... A baloldali szociáldemokra-
ták él a forradalmi azocialls
ták a ey67.elmea forradalom 
regaelére a szocWdemokrala 
párt nevében, opportunista ve
zetőik tudta nélkül röplapo
kon .általánoa sztrájkra szó
lították fel a munkáasápt. 
„Kitön a fomuJaloml. • • A 
Nemzeti Tclllicahoc e.atl&ko
zott caai,atok uef'lla éjjel tiér
olltú nélkül m.ga.zóllták a 16-
woa f6bb J)OfltjaU. Mait ,..,
t4tok • aor! ... Ki az utcára! 
Sztimeuétek be a miillkát!'' 

Október Sl-én Budapest né
pe az utcára özönlött. öa.sze

& munkások haD&Ulatát ölelkezve ünnepelték a forrada
-, a fronton �- lom 1Yőzelmét, a háború v6-

hulló«ak a katonák: lét, A � .,a�iró! le 
a dolpók nyomora so- került a királyi felsé��I ea pi

!Qkra w.� a roe, Vacf. nemzeti SZIDU s,zala
� alt......,_ teMrá-

roat. Az oruál néoe köve«e 
lkldapes&et, 

Csak a kezdet volt 

A dotaozók a -dernomtikus 
je>fqk csíráit mepapttk 
uoan, de a polprl demokra
tikua f.orradalom győzelme 
nem hozta me,r pt a nlll)'bir
tok feloaztását, a feudális ma
radványok megszúntetélét. A 
ban: tov4bl, folyt .• , 
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40 éves a len ini Komszomol 
1918. október Z9. Ezen II fl4J>On ffü öB1ze Moszkvában a 

Jfunkáa- ú Paraazt Ifiúsá.a Szövetségének l. ÖISZOTOSZOTSZági 
KOflQ1'easzuaa. Ezen a napon alakult meg a Kom3zomol. 

NQflll dolgot művelt ez a kongres=, pedig 7'észtvevói 
uak rövid idetg üléseztek. A küldötteknek halaszthatatlan 
munkájuk oolt: aűrgósen meg kellett szen,,eznt az elaprózva 
mtlködő szervezetekből az egységes szövetséget, amelynek 
tag;iai SOffa fegyvert Mga.dtak a haza védelmére. S miközben 
a Komszomol szervezetté alakult, a �ósök ezreit adta a ha.zá
uk. 

A szovjet fiataloknak. köztük els6sorban II komszomo
li.Ttáknak nem kiil 7'észűk volt abban, hogy a Vörös Hadsereg
nek 8ikerűlt győzedelmeskednie a kűlsó és belső ellenség 
felett. Amfa a k0m8zomolisták tízezrei harcoltak a frontokon 
a hátországban is nött a szervezetek ereje: 

1918-ban 22 100 tagja volt a szervezetnek, 1920 végén 
már 482 OOO fiatal nevezte macát Jtoms:wmolistának. 

1920 októberében, a polgárhábOTÚ befejezése után meg-
tartott Ill. kongresszuson a párt é.a Lenin elvtárs újabb fel
adatokat tűzött a Komszomol elé: tanulni és dolgozni a 
szocialista haza építéséért. 

A KomszomoZ a feladatokat becs1ilettel teljesítette. Ahol 
fféís kezekre volt szűkség, ott megjelent az ifjúság. A. párt 
felhtvá3ára ZOO OOO kom8zomolista indult a nagy építkezé
sekre. A szovjet fiatalok keze nyomán épült fel a sztálin
grádi, a harkovi traktorgyár, a magnitogorszki, a kuznye
cOVi kohóipar gócpont, a dnyeperi vi1lamoserömú gátjai, a 
moszkvai faviskók helyébe a többemeletes házak. Foko�to
aan megteltek tanulni vágyó fiatalokkal az egyetemek, a fő
iskolák pad,jai. 

A békés é_pf,tés napjait élte a Szovjetunió, amik07' 1941 
ti11arán megkezdődött Hitlerék fasiszta orvtámadása. 

Már a háború első heteiben 260 ezer moszkvai kom
llZOlllOlist.a ment a frontra, 100 ezren pedig védőá.rko-

ka.t ástak. 
A Naíf11 Honvédő Háborúból a hősök ezrei kerültek ki a 
bátor, a hazá;ukhoz hú komSZomolisták közül. Ki ne ismerné 
Matroszov, Zója, Oleg Kosevoj, Mereszjev nevét, ki nem hal
lott Panfilov tábornok hős aárdistáiról? 

Vendégünk volt a miniuter 
Kossa István elvtár1 három hallgatni problémáikat és Jó ta

napot töltött a szegedi közleke- náccsal segíteni azok mego!dá
dési dolgozók között. Megér• sát. Ez még az aktfvaülésnél is "" A2 Idei volt a le�r&'almMabb 
kezésének első estéjén nagy- nagyobb hatást váltott ki. Még nyár a vasút fennállása óta. Há
aktíván szólt őszinte szavakkal ma is arról beszélgetnek a do!- ��/
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a dolgozókhoz. Nem csoda, gozók, hogy egy miniszter sza- 12 milllóval többet. mint 1957-ben, 
hogy egymás között arról be- kított annyi időt, hogy egyszerű A menetrendszerinti járatokon k!-

l emberekkel tanácskozzon, meg- vül 400 killönvonatot lnd!tott.a:k. szélgettünk: ha nekünk i 11en 
hallgassa véleményüket. _ Vár6ierem épül Kápolnán. A 

vezetőink vannak, akkor a kűl-
Előfordult ilyen a múltban? -��f kg;::;.; é:;'Jtt�.�ó�!�':,' 

földi rádió beszélhet, amit akar. Soha! Még emlékszünk hogyan november elsején adják át rendel• A miniszter szavából érződött görnyedt a má!házó a szolgá-
1 

tetésének. 
a munkásosztály határtalan lattevő előtt. �ost pedig a mi- •k i:a'l

6
�6:ati'::.�11

�� szer?te_te, erőnk, ü!l!ünk, . a nlszter olyan kozvetlen hangon Aleppóból Bagdad felé robogó szocializmus gyözelmenek biz- szólt a málházóhoz is mint a Orlent-exores.sz 11ss,oütköz1l•t e,,v tos tudata. 

I 

vasútlgazgatóhoz. tehervonattal. Hírek _ szerint az 
Másnap megtekintette a sze- S�?ged á�lomás dolgozói előtt ��

üe',!�nek 65 súlyos sebe-

gedl állomást. Volt ideje szót soka1g emlekezete_s mara!1 ez a - Megfelelii lltemben balat! a bn• 
váltani a dolgozókkal, meg- találkozás. Totka Károly dapest-miskolcl vonal vmamosltl-• 

A 100 OOO forin tos főnyeremény 
Már többször kopogbatott a sze

rencse a pécsi v.asútlgazg.atóság 
dolgozóinál, de olyan nagy sz� 
rencse, mint most érte Horváth 
Géza föellonört, még nem !orduit 
eló. A VI. Békekölc,aön 100 OOO 
forintos f6nyereményének birto
kosa lett. 11:rthetöen nagy volt az 
öröm a családban, de öMJitek a 
kötelességtudó nyeMes szeren
cséjének munketár98t is. 

Ilyenkor mindig felvetődik e 
kérdés: Ml lesz a sok pén=el7 
Nagyobb része - mondja Hor
váth elvtárs - egyelőre a bank• 
ban marad. Ha a nagy öröm elsö 
hullámaJ elülnek, eikészltjük e 
tervet, 

De e tervkészlté9 előtt másN 
Is gondolt a szerencse kiválasz
tottja. Horváth elvt!rs 1947 óla 
a PVSK ökölv!vó makooztályá, 
nak edzője. A boldog.ság percei
ben is először a szakosztályra 
gondolt. Az egyik napon két nap:y 
csomaggal áll[tott be a sportolók 
közé: tfz meleglt(ive: ajándékozta 
meg a fiatalokat, akfkct - eho�y 
ö mondJa -. mint gyenneke1t 
szeretl. Horváth eiv-t�rs nemC'Sc-lk 
a sport eredményeiben, vercsé
gelben van együtt fiaival, hanem 
megosztja velük ooját .örömét is. 
nert nemcsak edzi, de neve!; la 
Jket. Yárnal László 

sa. Még az idén befejezik Hatvan 
és VámosgyöI1lc között a vezetékek 
és jelzól>eren<lezések szerelését. A 
vonal végleges Villamosítása 1961-
ben fejeződik be. 

_ Pneumatikus nerl<eutet k� 
17.itett N . .  Rudenk6 a :lona.kiovi 
hl!.zép!tó kombinát mérnBke. m,,sy
nek segf.tségével cement, mész, 
gipsz és egyéb poralakú anyag a 
vagonokból könnyen leratkható. Az 
dJ szerkezetet egy ember kez.e.li. s 
három 6s fél óra alatt 3_4 vagont 
lehet vele kirakni. Az ömlesztett 
anyagot a vagontól 100 méter tá
volságra és 30 méter mag,isra 
tudja továbbítan1. A továbbitást 
gombnyomással vezérlik. 

Rettenetes volt a fasiszta rombolás. A tiárosok ,-omok- Rövid idő telt el a vasútter- most a szakköri és a politikai 
ban, az országnak az a része ahova a nácik eljutottak, kifoszt- vezó vállalat vöröskeresztes kiképzés megszerverese. 

Tömegszervezeti élet a Vasúttervezónél 

- 1 '1'11 850 forintot takarltanali: 
meg a szombathelyi igazgatóság 
vonalain dolgozó vasutasok az év 
végéig. Az dj!tásokból bevezetett 
megtakarítás csaknem 300 ezer fo
rintot t.esz ki. A lL negyedévben 
a vasúti szál.lit.ások önköltségét si
került négy millló torlntlal. csök
kenteni. 

va. A fasiszták okozta közvetlen kár mintegy 650 milliárd szervezetének vezetőség- és A vöröskeresztes szervezet 
n,,belt tett ki. S amil)J megkezdődött a helyreállítás a Kom- küldöttválasztó taggyűlése óta, jó munkája elSŐ60rban dr. 
1zomoZ éppenúQy, mint az első ötéves tervek idején védnöksé- de máris nagyszerű eredmé- Diószegi Zoltánné, az MHS-é 
aet vállalt a Zegnaayobb építkezések felett. nyekról számolhatrlak be. 1 pedig Kontra László elvtárs 

Alig tűntek el a háború okozta segek, a Komszomol fel- A szervezetnek 270 tagja, 20 fáradozásának eredménye. 
hívást intézett a szovjet fiatalokhoz: .,Törjük fel és tegyük önkéntes véradója van. 40 főt Vágó Pál 
termővé a szűztöldek€t.'' részesítettek egészségügyi to-

S néhány év alatt 36 millió hektár szűz- éli parlagföl- vábbképzésben. • . • 
det tettek termövé az önkéntes ifjúsági brigádok . . .  A szervezet tagJai reszt ves�-
Se vége, se hossza annak a sok hőstettnek, izgalmas tör- n� a .békem�zg�lo

�0
m

�� ténetnek, amely a KOm8zomolisták nevéhez fűződik. ts itt �rn is. M
:;":��v�seken nemcsak hősökről, történetekről beszélhetünk, mert a Kom-

, 
ihí� ��an� harcolni kell azomolnak nemcsak hősei és története van, Itanem valóságos :n legnar;:;,obb emberi szenve-

A ma(}11ar vasutai fiataloknak is példakéPe a hós lenini A 87 tagot számláló MHS-

--

A szerkesztőség ttzeni 

_ A Kom!rom megyei Tasutu 
pártszervezetek komn1uniSta 6:rjá• 
ratokat szerveztek. A brigádok 
időnként bejárJ'1k az állomásokat, 
von.alakat, felkutatják a haszná
laton k!VÜli vasúU kocsikat. Ha
sonló őrjáratokat szerveznek Deb
recen állomásan is. 

_ n vonatot rendezt.ek és továb
bitottak a menetrend.szerint köz
lekedő személyvO!Ilatokan kívül 
októben 6-án Debrecen állomásoll1.. 

- Elénk újílómozgalom a debre
ceni tútöbázban. Ebben az évben 
101 újltás! Javaslatot nyujt.ottak be. 
n javaslatot elfogadtak, 12 elbírá
lása folyamatban van. Az újítók
nak több mint 10 OOO forint újitásl 
d!Jat fizettek ld; 

1958. Olt'l'OBEa 14. 

- A.% ffllzem címmel kltlln� 
nagyll:antr.sai állomás dol8<>zól to. 
vábbra is Jó ere<lményeket éme1' 
eL A harmadik negyedévben 111� 
százalékra te!Jes!tettél{ tervüket. 

_ 75 dleselmozdonyt, 20 motor, 
kocsit. 170 személykocsit, Hoe � 
hervagont ,egy motO<'VOl!l.atot � 
egy Hargita rendszeri! szerelvénl1 
kap a MA V 1959-ben. 

_ Társadalmi munk.6va1 epaa " 
keszthelyi családi üdü1<'5t;;Jc: konys 
háját éS éttermét a Szombathely! 
Jár.mű,!avító dolgozói a szakszer: 
vezeti b!Zottság kezdeményezésére, 

- .Jól sjkerillt t,ennelésl -.., 
kouíst tartott.a!< a szegedi Rakodá, 
si Fönökségen. A szolgálati veze, 
t6 részletesen beszámolt az előZ<\ 
termelési tanáe&kozáson elhangzott javaslatok sorsáról. 

_ A Fóvi,-1 B!rósAg betelt � 
tirgyaJ.Ja Hóvári Pál, volt 6budaj 
tolatásvezető és 15 társa bünügyét, 
A búnsZővetkezet: tagjai 19>3 6111 
foly,a,matosan dézsmálták az állo-, 
máson átmenő textil- és bOtSZCSlf 
küldeményeket és kb. 2óO OOO fo-, 
r;,1tt.,al károsltottá'k meg a népga;,. 
daságot. Itélet hirdetésre elóre!át. 
hatólag október 20-án kerül sor. 

_ Társadalmi tulaj4on aérelm6, 
re elkövetett csalás és más b� 
cselekményeit miatt eljárás lnduJI 
ZSigray György MAY fó!rodaveze. 
tó és több társa ellen: ZS!gray 4 
kisterenyei, majd a salgótarj� 
íűtöháooan éveken keresztül köve. 
tett el bere:;qlAst. A jogtalanul kh 
fizetett béreket a pénzt felvevők,, 
kel megfelezte, s !gy mintegy 11h 
80 OOO forintot t1llajdonított ei.. 

- Tovább korszen!s!tik a gy61f 
állom.ist. Megkezdődött az állom'4 
nádorvárosi oldalán az Ipart-, Uze, 
oú- és ivóvízvezeték halózatánaic, 
a teilerpá,lyaudvar nyi!t rakodójá
nak építése, valamint a kazánház 
szén- é.s salaktáro'óJának böv!tése. 

_ Kelenföldön ünnepélyesen ,._ 
gadták azt az irányvonatot, amely 
a tatabányai bányászok által ki
termelt százmilliomod.Lk 'bOr1fla sz.e.. 
net vitte Hatvanba. 

_ A Dunakeszi .Jármiljav� 
k�ül az ország első egésl.sé.g„ 
ilgyi vonata. A több mint 23 métef 

hosszű Pullmann-kocsit a legkor-, 
Slerúbb viugálóberendezésekkel 
látják el. Az egészségügyi vonat a 
tervek szerint 1958 végére e1késztil, 
s segítségével két év alatt vala,. 
mennyi vasutas dolgozó szúr6r 
izsgálatban részesUl. 

- Pestlórin<l b Vecs& klldq 
évek óta lassüJel akadályozta � 
forgalmat. A tervek szerint ham.a-. 
rosa.n e-11.únik az akadály-, Jdcseré
lik az ágyazatot és szivárgólalt 
építenek a pálya két oldalán. 

történelme is, 

1 

dést okozó háború ellen.· 

Komszomol. Megalakulásának 40. évf07'du:Zóján további ;6 szervezet szeptember 10� tar
munkát, ú;abb sikereket kívánunk, kommunizmust építő totta alakuló gyűlését. A meg
munkájukhoz. választott vezetőség feladata 

Szentgál! István, Gyön,n,ö,, A 
levelében köZőltekre az illetékesek 
figyelmét felh!vtulc. xovács Kál· 
mán Hajdus,oboszló. Átminősíté
sére • remélhetőleg rövidesen sor 
kerül. Jónap Béla, Budapest. Ké
reSiiA.k.re a 8. szakosztály úgy inté.z� 
kedett. hogy olktóber 6-tól az M. 2. 
sz. vonat Rákosrendező pu-ról me
netrendszerint a 12i sz. vort.at 
csatlakozása után 6.31-kor indul és 
Tárolótelep mh-re 6.33-.kor érl<e
z!k, Szetl Lajos, Budapest. A kért 

-----• • • ------
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35 éves a Nyíregyházi VSC 

Az NYVSC Jabdanig6 csapata, amely az 1957/58. évben megnyerte 
Szabolcs megye L osztályú bajnoksát?át. Alló sor: (balról Jobbra) Dé

l<ány István másodedző Sasvári András SZB-elnök, Biró, Pusk�, Gln
csay, Tóth, Kun, Kósa józsef elnök, Kézi, Papp Jmte, a klub fotitkára. 
t:lö sor: Koskovks. Román I.. Román m., Román n. és B. Tól!l, 

A !elszaibadulás után Is sok te
hetséges vensenyzó nevelkedett a 
Nyfregybáá VSC-ben. Ebből a 

sportkörbc5t Indult el peldául 
Mitró Györqy, az öttl.lBázó Bal<:zó 
András, a többszörös m,a.gy,ar baj
t10k hosszútávfutó kovács József, 
Aranyi József és Hecl<er Gerhardt 
atléták. A sportkör atlétL'<al s,,ak
osztályábao most is szép sZámm<ll 
l<ilálnl tehel8éges fiataloke,t. Ilyen 

r�tt,i e "ica�i���t!�
u
�tlyá��:t 

,a,z 1 958. évt magyar bajnokságon 
,a harmadlk helyen végzett. Ne. 
me<ll<éri pedig a"' Idei vasut.as 
bajoaksá!l)Okon nézy ezámoon 
s,.erzett bajnokságot. 

A Nyiregyházl VSC labd,arúgó
ooapata. főleg 1 948-49-ben ért 
el Jó eredményeket a labdarúgó 
NB !l-ben. 1 949-ben - megelőz. 
ve olyan neves csa_pa.tQ�t. mint 
a Ferencváros. a Szolnok.! .MA V, 
Budafok. Eiöre - megnyerte a 
Nyári Kupát. Sajnoo, késöbb meg. 
tört a csapat slkersoromta, ki• 
estek "" NB 11-böl. s jelenleg a 
megyei I. oS:z:tályban Játszanak. 

Eredményesen szerepelnek a 
killönbözö bajnokságokon, a ke
rékpárosok. a tekézók, az a&?.l.a
lltenis:rezök és a eak'kozók is. A 
"pori.körnek Jelenleg hat s"'3kosz. 
tálya wm. S ami a legörvendete
sebb. a sportve,...,tők és a legjobb 
sportolók egyben Jó vasutru>ok is. 

1 923-at lrl.a.1<. amikor néhámy 
lelkes v,asút.as megalakltotta a 
Nyir:egyhá;d Vasutas Sport Clu
bot. A ke:z,de-t. mint mindenben. e 
nyiregybázi vasutasok sportéleté
ben !s nehéz, volt. Az alapító ta

SPORTHÍREK 
go',nak ú1Wszóiván alig akadt se- OJ sportpalyát kaptak a Ceqféd-

\ 
Bulqárlábót hautéröben az 

gítöJük. Az elsö relszereiéet saját berceli VSC labdarúgói. A pályát, Utasellátó SC vendégeként Bt na
�=ükön vásárolták. Aztán Jöttei< amelyen két Játékos és egy játék- pot tölt� haz;'nkban a SziavoJ 

vezetöl öltözö, valamint gondnoki Praha nol röplabda-csapata. A az újabb gondok. Sportpályájuke.t lakás t-s zuhanyozó is épült - a két csapot október 9-én a Testszolgálat után kewték épftenf. vasutasok és a község sportsze- vérlség Elem utcai tornatermé
Lassan haladt a munka, évekig rető dolgozói, a sportoló fiatalok ben mérte össze tudását. A talál
eltartott. - a tanács támogatásával épllet- kozó ,a SzlavoJ Preha 3:0 arányú 

De e.hogyan múlt e:o Idő. ú.,n, ték meg. A pályaavató, Onnepség győzelmével végződött. Az Uta9-
keretében zajlott le. Az ünnepség ellátó csapata lelkesen Játszott fléltt, erősödött az NYVSC. A b!r- fénypontja 8 Ceglédberceli VSC- ugyan: ez azonban nem volt elég kózó szakosztály után sorra ala- Nagykörösl Kinizsi II. Járás! baj- a nagyobb tudású, több válogatot

kult a labdarúgó, ,az a{létl-kai, a noki mérkőzés volt, amely a ceg- bal rendelkező vendégek ellen. 
teke éS a kerékpáros szakosztály. iédberceliek 4 :2 arányú győzel-
amelynek vers,enyz(l,f már abban mével végzl5clött. 
az idöl>en la &zép e.-edményeket * 

Utr I llefeJez6dlllt az 1958. 6vl orszá-értek el. Az atléták közül " qos Ifjúsági vízilabda-bajnokság. Gúa magasugrásban magyar bal- A bajnokságot ezúttal fB a BVSC 
l'Oksá,got nyert. Móna lstvái> az Ifjúsági csapata nyerte - veret-
1.500 méteres síkfutásban. Klnál lenül A csapat kiváló telj�sitmé
Pál pedig a gerelyvetésben vitte nyére Jellemző a 1 7 1 : 1 5  gólarány. 
„ magyar váloaatottsáS(IPl Külön C�/c"���;ir;i: 'tlöfü�� k�t 
telt szólni Pálos! Lászlóról, az rád r., Konrád II„ Kőröshegyi, ttlét!k,al s;i;akosztály Jelenleg,! ve- Mohácsi, Kusztoo és Sótl, wtőJéröl, aki már a sportkör böl- * e,;öfénél Is ott volt. a mint rúd• ,. 
• ó ..,, 1936-os berlini olimplá- Már- csak három csapat .á_U 
f készüiél válogatott keretnek Is az 1!358. évi Vasutas Labdar�gó 

r Ja olt A későbbi években Kupaban. A három csapat kötul a 18
!0m;.,.I · Mt,klós Bánva! István. Szegedi VSE mérl<ljzés nélkül Ju

�écs Zoltán és fl,klf Kálmá.n ne-
1 

tott tovább. A dö
. 
nt6ben a Miskolci 

vét Ismerték meg az atlétika ber- vs,:-BVSC-mérközés gyöztese 
kelben les„ az ellenfele 

LAKASCSERE 
Elcserffn6m közpc,nti fe,<vé

sú MAV-házban Je,·ő kettoozobá<S. 
utcám néző személyzeti szobás, 

öezkomrorta& lakásomat kBzponti 
fekvésü lakásra. - lkdekiődée 

.,.,,e 8 óra kBrüi a 1 12-836-oo 
telefonszámon. 

- Nagykanizsai kettő szoba, 
összkomfortos, gázos, telefonos 
főbérleti l!llkásomat elcserélném 
budapesti hasonlóra, esetleg egy
ezobásre. ttrdeklödni lehet: Mát
rai Lászlónál, Budapest, VII .. 
Landler Jenő u. 1 1 ., I. em. 6. 

Nagyobb rendet a munkahelyen 
átalakítási munkára a Bp. Krlsz- Sok még a tennivaló a bal
tinaváros! P!t„ F6nökséget Utasi· esetelháritásban, annak elle-
�

tá
�� ki�'.

e
��g";!r.r.r�.:�: nére, hogy üzemünk baleseti 

Mezökövesd. J'ogo,, panaszuk vég- statisztikája jo�b a tavalyinál. 
Iegflll megoldásáig a megyei tanác,i A balesetek több mint 50 szá
utasftotta a járási tanácsot, a zaléka kéz.sérülés. A kocsioszszennyv!z állandó l<!órozáslira. tályon, az alkatrészszerelésnél 
�•���f:'

c

;,,f:"!':�:!:· ! w�! viszont gyakori a lábsérülés. 
tendöben felépítik. ltiéskamra épl- Ezeknek legtöbbször nemtörő

;�:
e
évb.,;'

i
t

e
.;rü�

iá
5':,��

b
�rá';;"1iu: 

1 
dömség, vigyázatla�ág és nem 

bály, Budapest. Athelyezése a Ke- utolsósorban a h1any06 bal
Jeti Fűtőházhoz megtörtént. Az esetvéclelmi oktatás az oka. 
Az iga,.gatóságtól igéretet kaptunk : ) Sok baleset forrása a ren-
�';,����� �i��ts

k
.itc':5

1r
;'0= d�tlenség, . a hE;lytelen • tá.:o-

Ká.roly Tapolca. A szertámál fo- 1 las. A kocs10Bztály bognara1 a 
lyó év' áprilisa óta 71 tonna brl- kibontott pallókat keresztül
ket készlet van. A tüzelési év kez· kasul dobálják a kocsisorok detétól egy esetben sem kapott között. Az eldobált pallók-ból briket kiutalást a szertár. A VI„ 

k. 
-u - elei "l deli" h -vn. és VIII hónapban a készlet• 1 1a o szeg o e „ ar-

maradvánv állimdóan 80-90 tonna man sérültek meg, 
között volt. A kiutalt háztartás! 
szenek kpzött szerepel ajkai, ba-

Az elnökseg 

Sok bajnak elejét vehet,. 
nénk, ha balesetviz.sgáló bi• 
zottság nagyobb körültekintés
sel dolgozna. Az is hiba. hogy 
a művezetök nem tartanalt 
rendszeres balesetvédelmi ok
tatást. Az új felvételesekkel 
sem foglalkoznak kielégítő mó
don. Egy dolgozót munkáb1' 
1épésének második napján bal
eset ért, mert nem részesült 
az előírt oktatásban. 

Mindenkinek érdeke, hogr 
vigyázzon a rendre, tartsa be 
az óvintézkedéseket, fegyelme
zetten dolgozzon, - --

Csomor Jcínos, 

Szolnok, Járműjavító 

határozataiból 
linkai, sót tatai, dorogi, oroszlá• 
nyi s,:.én is. Tehát nem helytálló 
az, hogy T2po1ca csak rossz mi
n6ségü szenet kap. Bál'dos Ferenes 
Somoskih.iJtaiu. A vfzellátá.ssal 
kapcsolatos J)aru!Szuk jogos. A 6. 
'3zakosztá1y intézkedik a probléma 
megoldására. Sziklai István. Buda• 
pest. ,,A mozdo,nyvezet611 cimU 
verse mély érzés.ró! tesz tanúságot, 
de verstani fogyatéko,;ságal mlatt 
közlésre nem alkalmas. Kövi Jó
zsef. Bud�nest. A Jevelül::ben l(Ö7Öl
tekre az illetékesek figyelmét fel• 

A szalUit.e:rvezet elnöksége szep-
1 

tosítani lehetne a t�asutas dolgozók 
tember ZlH ülésén a többi között évvégi jutalmazását anélkül, hogy

. az alábbi határozatok:at hozta : a j elenlegi j ut.almazási keretet 
Utasítot1'a a munkavédelmi és csorbítanánk. 

hívtuk. 
UgyaJ Sándor, Miokolc, Németh 

István. Szombathely, ,.Józsefvárosi 
dolgozók". Panaszukat megvizsgál
juk. 

:=�!;!5:i,.,.°::���� ���:= A Sztálinvá rosban_ uralkodó bal· 
vonal milyen intézkedéseket tesz eseti veszélyek legsilrgösebb meg• 
az egyes helyeken mutatkozó tü• sztintetésére ut3.sította az elnöksé& 
zelőanyag1liány és a tervszcrüUen a munkavédelmi osztály� vala• 
elosztás megszüntetésére. mint arra, hogy a hiányosságra 

Az I f. szakosztállyal és a Fó- bíVja fel a kölekedés- és PoSta
könyvelóséggel karöltve egy bi· ÜITT'I miniszter, a kohó- és gépipa-rf 
zottság keresse meg azokat az erő• miniszter és a Kohászati Do!go
forrásokat amelyekből - a nyere- I zók Szakszervezete főtitkárának 

ségrésze&.<>déshez hasonlóan - biz- tigyelmét. 

Hátha valaki nem emlékszik ra . . .  

- Szólni kéne nekt, hogy nem ez a vonat 
megy Kaposvárra. 

- Isten örizz! Azt sem tudom, mélt6s6.gos
ook, 1,-agy kegyelmesnek szólitsam,.e, ln.kább 
ezt a szerelvényt küldjük Kaposvárra. 

- Mi történt az állomásfőnök urral? 
- Felháborító eset. Képzelje doktor ÚT 

jött egy pályamunkás és kollega úrnak .e 

totta a főnök urat. Erre menten megütö 
guta. 

� 
MAGYAR VASUTAS. - A vasutasok Szaltsrervezeténelt lapja. - Megjelent): mtnden hónai, 1-�n ffl 15-�. - Szerk�•ttl a uerkesz_.!<'5 
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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 P J A 

II. EVFOLYAM, 20, SZÁM. Ára 40 fillér 1958, NOVEMBER 1. 

A nagy évfordulóra A 11za1<5zervezete1< Egrusy Gábor mdvészetl l<Jubjában (Bp. VU„ 
Dobi.ny u. 22-.?t.) október 11-án nyílt meg a IIP'asutasok IL ons:r.á.-oa 
fényképklállltAsa.. A sza.l<Szervezet elnllkségénelt dlJaU és az ells• 
merli okleveleket Szabó Antal elvtús, a azakszervezet tlitltkára 
adta U. 1911. ,iovember 7-e, 4 Nagy 

Októberi Szocialista Fot't'ada
Zom gvőzelm.ének napja ol11an 
dátum a világtörténelemben, 
amelynek fén11e évről évre 
dicsőségesebben rag1/0fl. A 
ftwradalom g11őzelme után te
remtett munkásha.ta.lom pél
da- é1 mintaképe a világ min
den kizsákmán110It;ána.k, a 
1zocicllista fot't'adalom g11őzel
me hadüzenet volt a nemzet
Jdizi imperializmusw.ik. 

A 
proZetárhatalom, am.e.lu
nek arule�loor néhány 

hét, tia.gll 'l'léhán11 hónap lét
jogosultságot szántak az im
perialiaták és 1.akájaik, kiállta 
a megpróbáltatások sorozatát. 
Ezer sebből vérezve győzedel
meskedett az intervenciósok 
roll.a.ma felett, a világtörténe
L!m legádázabb �atájában 
diadalt amtott a hitleri fasiz
mus ellen. 

A 41 esztendő, ha megpró-
1,áltatásokkal, könn11el, vérrel 
tarkított is volt, mégi.s a ha
talomra került munkásosztá/11 
Ct lkotta szovjet haza, a szocia
lizmus építésének diadalmas 
tí.t;a tiolt. Jts ez nem frázis. 
Ezt kénvtelenek elismerni a 
Szovjetunió legádázabb elle,i-
1égei is. A 'l'léw évtizedes 
,wv;jet ha.t!llom. ameltt ;ófor
mán 1928-ban térhetett át a. 
11.awarányú építőmunkára., az 
elmúlt 30 év eredmén11eivel 
bámu!.cnba ejtette a 1;il6gc>t. 

Akík 1928-ban Jantasztilws 
11tópiá.nak nevf!zték a szovjet 
litévea terveket, m!i a való-
1ággal s�emben kén11telenek 
revidiálni nézetüket. Mit is 
tehetnek ol11an eredmények 
l!ittán, hog11 a Szovjetuníó 
1913-hoz képest harmincszoro_ 
,ára emelte ipari termelését: 
1 az ipa.ri termelés volumenét ' 
tekintve Eur6pá.ban az elsó, 
ct világon a ma.sodik helyen 
áll. 

Abban az országban, ahol 
1923-ban még csak eg11 trak
tort g11cirtottak, ma már min
den órában 23-at adnak 11 
gyárak. Több fontos termék
ben az eg11 fóre esó átlagb!l-n 
is túlszárn11alták az USÁ-t. A 
cári Oroszországban a la.kos-
1ágnak csaknem a fele írás
tudatlan volt. Ma pedig az 
11.merikt.Jiak azon sürgölódnek, 
hogvan érhetnék utól a S::::or
;etuniót a kulturális és mú
t:eltségi színvonalon. 

S 
a műveltség e melkedébe 
nenu:l«lk o. lakos ág álto

lánoa m1weltségi szlnt•onalá
nak emelkedésében, hanem 
olyan dolgokba n is megmut.at
kozik, hog11 szovjet földről re
pítettek fel az első szput n11i
kot, világrészeket köt ösue a 
modérn utasszál!it6 T'epütógé
piilc, üzembehel11ezték az első 
atomrea ktort, elkészítették az 
atom jégtörőhajót. A szorjet
hatalom évei alatt 32 OOO nag11 
iparvállalatot építettek. Kb. 
50 OOO kilométer hosszú vasút
vonalat fektettek le, felépítet
tek 860 új várost és f11integ11 
2000 városszerú települést. 

Ilyen eredmények után re6.
!i.sa n tuzhetnek ki olyan cé• 
lakat a hétéves tervben, hog11 
ez a terv ti kommunizmus épi
tésének nag11 programja lesz. 
Vajon mit fognak szólni az 
ellenlábaso1c, ha ntlilvánosság
ra kerülnek e grandiózus terv 
számai, amikor Hruscsov elv
társ maga is úg11 ;ellemezte, 

ho1711 " hét iv terrs:?á mai egu
z:tn."'en h,1,et�Ueime1.: túri rk. 

A szovjethatalom létre;ötté
nek világtörténelmi ;elentősé
ge, hog11 széts2al.ította az ,m
perializm·us l611cát, s ezzel 
példaképévé vált az eln110-
motto.knak. a 1111arma1, sors
ban sin11lődó népeknel:.. f• 
hog11 példája mennyi követö,·e 
akadt, azt a számok mutatjál. 
a leg;obban. A má.sodil: vi
lághá.ború előestcijen a föld 
lakossága. kb. 2.25 milliárd 
fő i-olt. Ebböl a S,:ovjetunióra 
és a Mongol 1\épköztárS1.1ságra 
193 millió fő, -vag11is a föld 
lakosságá'll.ak 3,6°, 0-a jutott. 
Területük a. föld területénel� 
1 7,5','1-át tette ki, Ipari terme
lésüfo a világ íp<irí termelésé
nek mindössze 1•:0-at adta. 

'A Szovjetuniónak a máso-
dik világháborúban ara

tott győzelmé11elc leglén11ege
sebb következmén11e, hog11 1 1  
ország kiszakadt a kapitalista 

T'endszerból és létrejött a szo- I. díjat nyert (megosztva) szigligeti Ottó, vasúttervez6, ,,.1:Jszakal cialisto. világrendszer. Ehhez szolgálat" és Halász Rezsli, pécsi u;., "Igy l<ezdlidótl" című Mpéén o. T'endszerhez ma 960 millió (SOO-SOO Ft.) 
ember, o. föld lakosságának n. di.Jat nyert Szabli Gyula, pécsi lg., ,,Kls kl\'áncsl" clmll ké• 
3501

0-a. tartozik. Területük a pUrt (400 Ft). Ezenklvill Szabó GyuJa elnyerte a Fotel clmff lap sez.,. 
kesztöségwek tlszteletdlját Is. föld területének 260/o-a. ID. dljat nyert Lehel Jenll, Vasúttervez6, ,,Kordélyol<" clmtl kb S a gvarmatbirodalmak péért (200 Ft). 

széthullásában nincs megállás. , 01r.1evelet kaptak: Havai Sándor, Anyagellá!Ml Ig.; Tatai Ferenc, A gyarmati elnyomás alatt Pécs; JUtal Imre, szombathelyi Jj.; Nagy Gyula, va.s.ittervezö; Gyö• 
levő országok területe 1945- .11.u L&s:r.ló, Szél<esfebúvár. 
től 1948-ig 35 6•t -kal lakossá- El II lzben tiintette 1d a azal<szervezet elnllksége ellsm.,,.ll okle-. ', • ' •· véllel a legjobb totoszakl<öroket: a Vas\\ttervez6 Vállalat, a Pécsi Iga&• go. pedig 82°, o-kal csokkent.<, gat()ság az AnyagellitMI Igazgatóság és a vasutt Föosztály az.tl<Angli.a egykori gyarmatbiro-� köreit. ' 
dalma területének kétharma-1: 
dát, lakosságának 4. 5-ét, • 
Franciaország gya,rmatbirodal
ma területének 118-át, lakos
ságának felét veszítette el. 

A második világháború 
után - főként a g11.armati 

,, ,, ,-, 

BEKET A VILAGNAK ! 
Vasutas békegyiílés K6/ban 

rendszer alól felszabadult or- Kál-Kápolna csomópont és 
I 

ószi forgalommal kapcsolatot! szágokból - létre;ött az anti- a környezö szolgálati helyek tennivalókról. imperialista és az aktív sem- dolgozói október 21-én ismét A gyűlés elóadója Vargyasi legességi politikát folytató or- öss.zegyültek a káli községi Andor elvtárs, a miskolci s=ágok csoportja. Ezeknek az kultúrhúzbarn. hogy a bel- és igaz,gatóság II. osztályánalc országol,nak a l�kossága je- külpolitikai eseményekröl tá- v�zetöje volt. Bes7-édét nagy le,ileg 574 610 OOO fő, területük jékoztatót halljanak és ismé- helyesléssel. lelkesedé&sel fo-10 789 700 nég,Jzethilométer. � telten kifejezzék békeakara- gadta a több száz fönyi hall-

A 
kapitalista országok mim-� 1';1<at. l\I int �z _első békegyü- gatóság. A helybeli általános 
ká.sosztályát és haladó S lesen . - m�.i_-c1us_ 10-én , .-:- i.skola énekkara köz.remúkö

eröit 'eszámitea is e: emberi- � most 1,s telt h_az vártll; a ta1e-: désével. szavalattal tarkított 
ségnek ;elenleg több milit � koztata.�t _a béke?arc 1elenleg1 gyúlés után a részvevök az 
61• .-a áll szem ben az impe-5 helyzcterol, a valaszlassal, az alábbi határozatot fogadták el: 
Yiali=mussal. A 1:ilág népessé-i JWi, a káli 1·asutas békennn11gyúlés részvevői kijelent1'ük, gének 11ag11obb rés:ze tehát< . ...., 
guakorl.'ltilag már felszaba- hog11 mindenben támogatjuk pártunk, kormányunk célkitúzé
dult az imperialisták járma seit. melyet o. békéért, népünk ;obb életéért, hazánk szocia
alól. A szocialista világrend- lista. építéséért tesz. 
szer 1956-ban 11 1:ilág ipari Tudjuk, hog11 1-iilönösen most. a t·álasztások előtt, nagi, 
termelésének csakne,n 1 3-át felad�t hárul rá11/•, vas11tasokra fa. Meg fog;uk mutatni a 
ad • 

1 

magm1k ereJei-el 1s, 1,ogy nepQ11k eg11ségesen fogla(!lllást pár-
Az imperializmus a=onban tunk, kormcin�u

.
nk �r�gr�mja melle�. • • 

még mindig erős ellenfél, A_ valaszta_s, elo_k�szuletek .  so_ran _f elhwassal fordulunk 
amel11 minden es=köz;;;el meg- megyenk, a mi:skol�• !gaz.gatósag �s m,!fden vas_ut�s _d?lgoz6-
próbáljo. dsszafordítani o. tör- < lu�z, _hog11 1.:egyuk. k, reszunket a valasztasokat elokesz&to m1m
ténelem kerekét. Ezért a s.a- kabol, a bekeharcból. 
c,alista tábor országainak Békét a i-ilágnak, vesszenek az atomháborús gyújtogatók} 
J.:iilön-kiilön és együttt•é1:e 

össze kell l..apcsolniok a bé-
1,és eg11üttélés kivfoáscira irá
nyuló politikájukat a legna
gyobb éberségnek, az esetle-

Nem kell szégyenkeznünk 
g'.:s imperia!ista kalandokk�l - -��g�· öröm'!"el fogadt� -

, 
bánya�nztá'..rul kö:�lbe�ül 50 s-em�en 1.'<11� feg11t•e�es. ke- ·kulono.,en a reg1 nyu,gdi:iasok ezren resze:;ultek 3aradékban sze11let11ek es hel11tallasnak 

E 
Kádá r  elvtárs bejelenté>ét, a következőképpen: 1939-bert a_ poli:ikáját•al. De az _frn�- hogy 1959 első felében javíta- OTI-járadik 18 pengó, özvegyi r,alistafo ka.landor -poltt1ka3a nak a régi é;J új nyugdíjak j a pengő 66 fillér, árva.ellátási nem tud t.'altozt.o.tm azon a kÖ7.ötti aránywlanságon. 2 pen.g6 82 fillér, rokkantsági tén11en! hogy __ a , S�ovjetunió A régi időkben csak egyes 15 pengő. ma mar nem tokes allamoktól ·vételes helyen volt nyugdíj . •· •· • - • bekerített egyedülálló s-ocia- <A b. to,,·t tt d I ókn · De a m1 nyugd1itorvenyunic 

lista orszdg hanem az ő pél- $ . ·  12 1 0 -� goz_ ak 11_1agy nemcsak a múlttal szemben 
d . . , k"" t' . • t

. ,1csze c�ak Jaradckot „elve- állja ki az össz.ehru;onlítást a3at ove ve es az o veze e- <zett". Az öregekről rokkan- , · · ' sével egy egész sor ország , król . 1. n<l kodás"' hanem a feJlett kap1talisla 
dolgozó népe törte át az ím- �i�,9-ben \:;tt •fi�t�

s 

A nők orsz�gokév�I ;�. Sv_édország�•: periallzmus láncát és lépett ( .  - f,....,. k 6_ é. k. k',.l a fcrfiak es a nok 67 �,res 
, 1 ·  f 1 • • · • k ,�-s "'uia " ,es oru .,. korban me'hetnek nyugd1Jba. a s::oc,a izmus e ep,tesene ?váltak járadékra jogosulttá 'ba F · · b útjára : • Angltá n. ranciaorszaa an · 

� 1938-ban az OTI-nál, a 65 év a korhatár. Ez a nroány 't������:::::;::�:::::;::�::=:::::::;::�:::::;::��:::::;::������������:::::;:::;::::;;:::=:::::::;::�:::::;:::;::::;;:::=:::::::;::�::::;.:���:::::;::��::::::::�:::::;:::;::::;;:::=::::::::::�:::::;::�:::...,,.......,,,:::::;::::::; -------- adat is igazolja, hogy ninc„ 

Emléktábla hi rdeti a negyvenév előtti hőstettet 
a Kel eti-pá lyaudvaron 

.,Tettekkel akarom bizonyítani" 
Kesjár Mihál11, a Békéscsa

bai Pályafenntart,ás,i Főnök
ség VIII. pályamesteri szaka-

5zönte meg a je!ölés--t, s bizlo
sít.otta rnlasztóit, hogy közös 
erö..-el e. környék legégetőbb 

mit szégyenkeznünk nyugdíj
törvfoyünk miatt. külö??ö.sen, 
ha figyelembe nisszük, �ogy a 
meglévő aránrtaJan,,ágait -
termelési eredményeink tói 
függően lépésről lépé�re 
meg<;zün\etjük. 

A Haza.fias • -épfront emlék
táb:át helyezett el okióber 
30-án a Keleti-pályaudvar 
ioou:áfii csarnokában annak 
emlékére, hogv negy,•en év
vel erelótt Budapest forradal
mi népe itt akadályozta meg 
egy frontra irányított k.atona
'vonat indulását. 

Az ünnepségen megjelentek 
között idős vasutas munkások
kal is találkoztunk, akik ab
ban az időben az állomáson 
teljesítettek szolgálatot és ma
i;uk i6 részesei voltak ennek 
a forradalmi tettnek. Balázs 
István és Virágh Ernő eh,1ár
nk, szerelvényjavítók, min
dmt elkövettek, hogy a vonat 
ne indulhasson el. Hasonlóan 
su.botálta a munkát Hajdú 
JófUf kocsirendező. 

Zsák László elvtárs, aki 
1909. óta s7.ervezett munkás, 
1z:ntén itt va.n az ünneplők 
között. 0 volt az, aki 1918. 
no,·emberében Virágh elvtárs
sal ré6zt vett a Keleti-állomá• 

son a kommunista párt szer
vezésében. Ezeket a forradal
mi harc060kat a 25 esztendös 
Horthy-fasizmus a;em tudta 

nótát énekek�, vonultak a szának vágánygondoz.ója 
pályaudvarra és különbékét ugyancsak meglepódött, amikövetelYe, megakadályozták a 

problémáira, az utak és járdák 
rendbehozatalára rövidesen 
megoldást találnak. 

Sas!i Lajos 
nyugdíjas csoportelnök 

Miskolc katonavonat elindítását. koc a csabai 69-es körzet je-
megtörni. Ma is hűséggel sz.ol- Vass Lajos elvtárs állomás
gálják a népet és amikor fel- főnök, a keleti iömb dolgo
zendülnek a „Fel vörösök, z:óinak nevében átvette az 
proletárok • . .  " dallama', ki- emléktáblát és fogad la. hogy 
húzzák magukat, arcuk fel- megvédik ezt a tiiblát, ápolni. 
derül és szinte magunk elött gazdagítani fogják awkat a 
látjuk őket ismét fiatalon, forradalmi eszméket és tette-
erejük teljében. ket, amelyeket az emléktábla 

Harrer Ferenc elvtárs a 
I 

kifejez. 
Hazafias Népfront Buda�!i _Vég�tül a Budapest! P-ári
Biwttságának elnöke. ben.w- bizottság, a Hazai1as Nep!r_ont 
séges szavakkal emlékezett és a Keleti csom?pont pa,:t
meg a főváros forradalmi tö- 1 biwttsága . koszoru1t helyezték 
megeiröl, akik a Kossuth- el az emléktáblán. 

Ülést tartott a sz akszervezet 
központ i vez etősége 

A szak.sz.ervezet központi 
l 

pontjában Az ülésről követ
vezetósége 1958. október 31-én kező lapunkban adunk tájé
ült öss7.e a szakszervezet köz- ko.ztatást. 

lölógyúlésén a körzet lakói , __ ,.,,....,.,.,,...,.._,__,.,,....,...,...,.._...., ______ ....,...,,. _ _._...,..., 
öt jelölték képviselőjüknek a 

..,..........,. ... __ . .._ ... 
városi tanáC6ba. 

Szabadkozásra persze nem 
került 5(11', mert hisz 85 em
ber bizalma, tapsa kötelez. 
Meg hát Kesjár elvtárs régen , 
megtanulta már, hogy a dol
gozók bizalmát hogyan kell 
fogadni, s fö!eg hogyan kell 
munká..-al, még nagyobb oda
adással viszonozni. Lakótársai 
nem választottak rosszul, ezt 
a munkahelyén jól ismerök is 
bi2J011yitják, a.kiknek ügyes
bajos dolgát hat éve intézi, 
mint a sz.ak57,er•,ezeti bizott
ság elnöke. 

,.Tetteim fogják bizonyítiml, 
hogy méltó leszek a bizalom
ra." Ea;kkel a szavakkal kö-

Korszer(l>ltlk és bffvitlk Dombóvár Allomlison az tpltésJ és Pályafenn
tartasl Gépállomá t. A klvltelezll ,·Analat dolgozói vá.llaltá.k, bogy ba• 

táridóre befejuik az ,pitkezést. 
(1\tezó László felv.) 
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A központi vezetósé/ kulturális munkára ronatkozó 

batáiozatáiJak végrehajtásáért 
Négy hónappal ezelőtt szak- j városi fiitőházba.n. hetenként nem látja a tanulás elönyéc, 

azerve-.retünk központi vezető- háromszor 60 dolgozó ül az fontosságát. 
l!lége megtárgyalta a kulturá- , oktatóterem asztalaihoz, hogy Vi6zont ook a tanulni vágyó 
Tu; nevelőmunkával kapcsola- befejezze a 8 általánost. dolgozó a pályafenntartási 
tos tennival.S-kat. A kisku.nhaU%3i góekönyvtár munkásszállásokon. Ennek el-

Mi tÖTtént azóta? A területi a határozat szellemében a leg- lenére nem folyt megfelelő 
bizottsagdk többsége helyesen, kisebb szolgálati helyeket is felvilágosító és szervező mun
a :!!IZakszervezeti bizottságokkal ellátja könyvvel. Még az őr- ka ezeken a •helyeken azért, 
k&z:ören határozta meg a házakban lakó családtagokhoz hogy azok a munkások. aki
tennivalókat. Számos szak- is eljuttatj,ák a könyveiket. ket · a múlt rendszer távoltar-
l!'Zlervezeti bizottság belátja A határozat végrehajtása, totc a tanulás lehetóségétől, 
már hogy sajnos, nem egyércelműen most µótolha.ssák elma:radásu-' 

megnyugtató. A debreca 1i kat. a dolgozók művelésének igaznatósá.g területén bátor- A tanulási lehetőségek meg-
és kwturálls igényeinek talanság tapasztalható. te1emtése a szakszen·ezeti 
kielégítését nem lehet csu- Még nem minden szak• biwt�ágok .. é.S szo�lati fő-
pán a kuU(trfelelös fel- szervezeti vezető ismerte no!<5égek kozos felaaata. M.:1 

mar nemcsak az a teendo, 
adatává. tenni. fel a KV határozatának / 1iogy kényelme:s. otchonos 

A11ol ezt nemcsak fel.ismenék, jelenióségét, 
1 

szállásokat épít$ünk, hanem 
de ennek szcllemében munkál- sőt egy részük nem is ismeri az is, •hogy a szállá...«helyeken a 
kodnak, ott kedvező változás a határozatot, felvilágosító müvelödés isokrétű lehetőségét 
Indult meg. Sok helyen meg- munka híján még sok dolgo-i;ó biztosítsuk. 
kezdődtek, vagy rendszeressé 
Váltak az ismeretterjesztő elő- ,. 
adások. 

A dolgozók érdEl.klödésére 
1ellemw, hogy Kiskunlhalason 
az elflÖ ilyen ismeretterjesztő 
előadáson 300 dolgozó vett 
:res-zt. Szet;l€de·,i. megindult a 
i,·asucas munkru-akadémia II. 
évfolyama. A Landler J. J. ÜV 
szakszervezeti. bizottsága és 
KISZ-szervezete ifjú.sági ak--a
démiát szervezett. Több vasúti 
csomóponton i:rregindult a 
rendszeres előadássorozat. Az 
előadásokat egyre többen láto
gatják. A budapesti igazga.tó
sá(/ ·=üleren a harmadik 
negyedévben 515 előadáson 
18 189 dolgozó vett részt. 

A dolgozók érdeklődési 
köre egészséges irányban 

fejlődik. 
A politikai. földrajzi, társadal
mi és történelmi tárgyú elő
adáook látogatottsága egyre 
JlŐ. 

Több szakszervezeti bi.zott-
1rJg a KV llatározata alapján 
célul cfüite kí a nyolc általános 
iskola elwgeztetését a 40 éven 
aluli dolgozóknál. Nagyka:ni
zsá.,i. és Kecskeméten 28-28, 
S=tálinvá-rosban 24, Szegeden 
63, a dombovárt fiítöházoo:n. és 
Kiskunhalas állomáson 14-14 
dolgozó lrezdte meg az álita1á
nos iskolát. Több művelődési 
otbhonban - például Szegedé , 
- üzemi általános iskola szer-
-tezéséhez kezdtek, A ferenc-

A dombóvAri pft. fónökség IV ""6 pályamesteri •zal<aszának dOI;:ozói 
vizbázat építenek a dombó, áti állomáson. A 'képünkön látható épület� 

re helytzik majd el "' beton víztartályt. 
(Mezó László tel.v .) 

Eredmények - nehézségek 
Bár s7lel'Dély- és teherkocsi

par'kuD!k: elmaradt a megnöve
kedrt,t .szálli tási igényektől, de 
s1JOCíaiista iparunk és három
éves tervünk jótékony hatá
sát már rrú is érezzük. 

52 dnrab 1 5  tonnás, légfé
kes nyitott és fedett teherko
csit kaptunk. öt darab 52 ülő
helyes személy,kocsiva1 is gaz-

dagodtunk. Teher- és személy
forgalmunk ezáltal zavarta
lanná vált. 

Nehezebb a helyzet az erő
gépek terén, de fejlödés itt 
is mutatkozik. A teherforgal
mat gőzüzemmel látjuk el. 
Szemé]yforgalmunkat régi é,; 
új k.isteljesítményű motorok
kal bonyolítjuk le, a nagy 
forgalom miatt sokszor kettő-
zött motorral. :Mo.st kaptunk 

Köszönö,n a gondoskodást 
egy 136 lóerős nyersolaj
motort - próbatipust. A ki
sebb hibák kiküszöbölése után 

A kommunista órjáratokról 
A VIII. sautasnapon a Bu-

1 
dást. Hatvanban háromnapos A kommunisták mecértet-

dapesti Igazgatóság kommu- kocsiác�orgást fedett fel ;.z ték, oogy a munkában is 
nistái új mozgalmat kezdemé- őrjárat, ugyanakkor a bánya- .ió példát kell mutatni.ok. 
nyeztek. Neve.:  kommunista állomásokon kocsi hiányában Különösen dicséret illeti azo-órjárat. döntöttél, a szenet. kat, akik időt. fáradságot ne.111 Ma mar A .komáromi kommunisták k ' . 1 - lm szóvá tették. hogy a küliöldi ' rme \'e társada i munká

közel 200 őrjárat munkál
kodik az igazgatóság terü

letén 
és hozzájárul a kocsik és moz
donyok .indokolatlan ácsorgá
sának csökkentéséhez, a me
netrendszcrűségben előforduló 
hibák kiküszöböléséhez. Kü
lönösen eredményes munkát 
végez a t·á.ci, székesfehérvári, 
férencvárosi. angyalföldi és a 
Nyugati pályaudvar kommu
nista őrjárata 

Székesfehérvárott előfor-
dult. hogy az üres kocsikat 
kirakás után a 8. napon húz
ták ki az iparvágányról. A 
rákosrerulezői őrjárat feltárta, 
hogy naponta 10-15 vonat 
ácsorog a Rákosrendező előtti 
állomásokon, sokszor 300-400 
percen keresztül. Pusztavá.
mon 200 órás kocsitartózko-

ban vesznek részt ebben ll kocsik javítását hosszadalma- mozgalomban. san végzik. A CSD üres ko- A kommunista őrjáratok csin egy-kétórás javítás lett mé!' min.dig sok helyen ialálvolna. mégis a lebár-cázás nak széjjelszórt alkatrészeket. 
�tá;1� 5. nap került _a koc.;i- csavarkapcsokat síncsavart 
�av1t�ba. Szolnok . allomason és más felépítm-ényi anyago-1s . e101;,ordu:, h_o�Y

" 
idcge_n ko: kat. Sok helyen a KISZ-szercs1k _1�0-1:>0 orai"' lartozkod vezetek i.,; felfigyeltek erre a nak_ ind_okolatla_1ml: , , ! hiányosságra és mozgósították _H�. k.1magaslo er�ennyel� a fiatalokat a vágányok köpeldasan karbantartott m�z . zött szétszórt anyagok összed'.Jnnyal. v:agy . berendezesi gyűjtésére. Ebben a munkát�rggy�. �alalko,�,k a !commu- ban a székesfehérvári KISZn,sta o_rJarat, e�meresre, JU- szervezet jeleskedik. talmazasra tesz Javaslatot. A . _ . •  

Há.rn.án. Kató fűtőházban a A kommunista or,aratok 
kommunista őrjárat javasla- hasznosságát :tz élet Iga-
tára megjutalmazták a 328 601 .  zo!Ja, 
sz. mozdony szen:,filyzetét. ezért a pártszervezetek a to
mert Vác-Budapest Nyu�ati vábbiakban is segítsék ezt az 
pu. között továbbított személy- önkéntes mozgalmat. 
vonat késését 10 perccel csök- CsáS7.ár László, 
kentette. MSZMP központi pártszervez5 

A NŐK ÉLNEK AZ EGYENJOGÚSÁGGAL 
Egyre több levél érkezik nők megváltozott életét. Sok 

I 
százaléka, a bírák 1 2  százalé

szerke.sztőségünkbe, melynek szó eseil a hároméves tervről ka, a vállalati igazgatók 5 
írói a dolgozó nők megváltv- és awn belül az asszonyok százaléka volt nő. Kőru1yíti a 
zott életkörülményeiről szá- gondjait enyhitö háztartási nők munkáját az. hogy böl
molnak be. Verok Vil mosné gépek gyártásáról. a lakás- csódék, napközi otthonok áll
Szeged állomásról arról szá- probléma enyhítéséről nak gyermekeik rendelkezésé
mol be, hogy swlgálati helyű- Tóth Jánwné beszámolójá- r�. Régen a vasúton ilyen in• 
kön szinte minden poszton ott ban elmondotta, hogy 1949 és tézmény nem volt. Ma 10 
találni az asszonyokat. A ki- 1957 között 27-1 ezerrel emel- napközi otthonban és három 
tüntetett és megjutalma.zottak kedelt a dolgozó nök száma. bölcsődében foglalkoznak nagy 
között szép számmal al·adnak Ez nem kis mértékben annak szeretettel a vasutas szülők 
nők is. Keserűen emlékezik köszönhető, hogy népköztár- gyermekeivel. A napközi ott
viszont a múltról. amikor .i. saságunk megszüntette mind- honokban e.gy gyermekre na
nőket szinte emberszámba azokat a Horthy-korszakban ponta állag Hl forintot. a böl
sem vették és a vasúton ,s hozott törvényeket, amelyek csődékben pedig 27 forintot 
csak takarítóknak voltak jók. gátolták a nők részvételét a költenek. a szülöi térítés vi• 
Az ellenforradalom alatt meg- politikai életben és kirekesz- szont napi egy forint. 
tanultuk - frfa ---, hogy mi tette öket egy sor fontos mun- A b d t ·  ·g g t '  , te-lett volnn a sorsunk. ha az katerületről u apes 1 1 az a osag 
urak kerülnek i,smét a hata- Régen is · dolgoztak u2van rületén 75 nóbizottság és 
lomra. Az ellenforradalmárok a nők. de nagy részük csak mintegy hetven nófelelös 
el.só ténykedése volt hazaza- egészen alacsony munkakör- munkálkodik a szakszervezeti 
varni az asszonyokat. ben, 1938-ban a napszámosok bizottságokkal a nők védel-

Behci:n. Rózsa Kazincbarci- és segédmunkások 44 százalé- méhen hozott törvények be
káról a nők jelentö.s szerepé- ka volt nő. Néhány év alatt tartásán, ügyes-bajos dolgaik 
ről í1· politikai és társadalmi ez a szám 29 százalékra csök- segítésén. Az élet igazolja, 
életünkben kent. Ugyanakkor egy sor hogy a nők érettek voltak ar-

A budapesti területi bizott- olyan munkaterületen talál- ra, hogy egyenjogúságot kap
ságon össze�ült _n�bizottsag.i 

I 
kozunk nó�kel. ahol a múlt- ja;1�k. me:1' ezzel_ az egyen�o

elnökök tanacskozasan elhang- ban ez elkepzelhetetlen volt. gusaggal elnek is az egesz 
zottak is híven tükrözik a 1953-ban a képviselőknek 18 társadalom érdekében, 

B O R Í T É K O N  K I V Ü l  
Szolgálati helyeinken, üze- la . • . " Igy ír az :E:szaki Jármú- úgy látjuk, ez megfelel a kö- A dolgoük egy ré.sze csak a fenntartására 237 844, a válla- Hasonló ta1't4lmú leveiet 

me.inkben hányszor oda mond- javító szakszervezeti b.izotitsá- vetelményeknek. A gép két- munkabéren keresztül méri lati üdültetésre 148 050 forin- kaptunk Huszó-r elvtárstól, a. 
ják a dolgozók a szakszerve- gának cím.?Jett 1evelében Al- személyes kiszolgálást .igényel, anyagi <helyzetét. Nem go-:idol tot fordította.1<: - hogy csak a ferencvárosi fii.tőhriz SZB-elnö
zeti tagdíjat össze.gyűjtő biza!- bertirsáról Marik Ferenc, a de a két személyt a biztonság azokra a juttatások:ra, amelye-- legjelenrósebbeket említsük:. kétől is. A levélből kiderül, 
min.ak: mi csak fizetünk, de vállalat betegállományban le- is megköveteli. Vasútunk köz_ ket államurrlc a „boritélwn Az átlagos létszámot véve. hogy a fűtőház dolgozói a. mit kapunk ezéTt a szakszer- vő dolgozója. ségeken és városokon halad kiviil" nyújc. egy dolgozóra évi 3076 fo1inl tényleges m:u,.�kabéren kívül vezettől. Hosszú lenne felso-- ,,Köszönetemet fejezem ki a keresz;Lül. A vezetóállásról Sokan nem tudják például, jut Például egy lakatos aki 
ro1ni mit is nyújt a szakszer- szakszervezet tá.rsadalombiz- rossz az áttekintés. A motor hogy a Landler Já.rmüjavító- nek havi keresete 1600 forin.t egy eszte,icZő alatt 3 812 770 
,eret. Ehelyett a sok köszönő- tosítá.d osztá.lyának azért, előtt egy ember csak hét mé- ban egy év alatt a béreken kí- és két gyermekét napköziben forint juttatásban -rénesültek.. 
levél közül kettőből szeret- hogy számomra tolókocsit biz· terröl vehető észre, ennek vül 9 758 641 forjntot kaptak helyezi el, egy év alatt Egy dolgozóra átlagosan 2940 

nénk idézru. tosított. Hosszú hónapok óta ellenére sem akarnak engedé- az üzem dolgozói. Többek kö- borítékon kívül az alábbi jut- fo1·int jut. A dolgozók és csa-
,, • • •  Ezúton mondok köszö- most vált számomra újból le- ]yezni egy állandó kenőt, alti zött társadalombiztosítási já- tatásokat kapja: 10 százalék lád.tagjaiknak kórházi ápolá

netet a szakszervezeti bízott- hetövé, hogy elhagyjam beteg- egyúttal a figyelő szolgálatot rulékra 5 882 991, nyereség- VSZT-hozzájárul!ás 1854, nye- sára egy év alatt Jis 910 fcmn-
sá.gnak a segélyért, amelyet a szobámat - írja a társada- is ellátná. részesedésre 30-0 OOO forintot reségrésze.,edés 790, munka- tot fordítottak. A kiadott r�sz�mre kiutal�k. Ne17: is lombi.1lrosítási osztály?oz in:.é-

1 
Már!on Gusz�llv, f)_zettek_ ki, m=;'karuihá!-a rnha 238, é�k';z.ési hozzáj�rulás 1 ?nunka.ruhá'k értéke 11,eghalad-hiszik az elvtarsak, milyen :rett levelében Schmidt La1os Matyi Istvan tobb m1nc 900 OOO foo:mtot kol- 219. n

_ 
apkoz1 otthon koltsége • 300 000 f il t t Az .. • jólesik egy beteg dolgozónak, ny. MAV felügyelő. motorveze.tők, Sárosp;,tak, töttek. Etkezési hozzájárullii..sra két gvermekre 8648 forint, j 3-�,.': é h  
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ha segítik, gondoskodnak ró- GV. fütóház. 834 228, a napközi otthon tehát &szésen 11 749 forint e ,,,.,z s ez 1 onntta.l, Ju.• 
egy év alatt 

I 
ruit hozzá a vasút. Különféle �• .. •••••••••••••• ....... , ........ •••••• .. •• .. •••••• .. ••••• ....................... ••-••• .. •• ............................ !. Nem kis összeg ez, különö- jutalmak cí�én

. 

446 932 forin-
A dolgozók szocialista béreJ . zés ,-ossz hatással van a del- sen. ha figyelembe vesszük, tot fizettek ki. 

zési rendszerének __ ki?-lakitá.s11. ,1 ndv11n !I 1.
'1

rrn1 f,zi,l !1Zl'l)
ll

'7{t&dt11" /J,Á1•LJ'7Jj(' g_o�ók_ra, a termel_és�e, "'� i•o- hog_y az említett lakatos jut- Ha itt is elvégezzük a l.4nd• 
nemcsak a mmikaugyi szerve� 1.lr;

t:,.! fíll U ll LJUli, U U '/, LJIJ(l,Ö · 1J {íl íJLJf.llJ ltttl<at szempontbol zs k�1os. tatasában nem szerepel az ler Jj-ho.z hasonlóan a szcimí• 
és a szakszervezet felső szer-

• , l . lr , , 
. 

, • eseoleges j1,1talom, segélyezés, t.ást akkor kiderül h e veinek feladata. _Hat�kony!ága klllill11itllSllllllk ('LJóíloí1e A bérezés. mint politikai .nyaralta.tás stb. . . dolgozó akinek lkét gy°:r�.er'e a. szakszervezeti bizottsagok i.Jf.lt,1'11 'J ke'rdés : Nem art erre emlekezm ! ll' 1 1 .. . t munkájától és a bizalmiak i 
van e te 1!ezve._ nap _wzi o thon: 

tevékenységétől is függ. minőségét és az átlagos mun- foglalkozzanak a bizalmiak a Az eddigi tapasztalatok azt �b: t���nc ban, az evenkent atla.g 11 72, 
Altaláb!tn az a tapasztalat, kateljesítményüket is. Ne túr- normcik helyes alkalmazá.sci- mutatják. hogy a biza,miak 

-e no,_, forint juttatásban részesül 
hogy a jelenlegi bérrendszer je, hogy a bérezésben a ·,nun- val, elsősorban a helyes kate- nem foglalkoznak megfelel<>en Landler Jenő Jj. űV barítékon kívül. 
kialakítása a dolgozók, illetve ka elosztásánál protekció, a góriálc és normatételek betar- a bérezéssel. A bérügyi intéz
a szakszervezetek véleményé- ,.jó kapcsolatok" érvényesül- tásával, �•a 'amint esetenként a kedéseket gyakran csak (,.yy nek figyelembevételével törté- jenek. teljesítmények elszámolásán!l.k bírálják el, hogy hel,yes-e az nik. Ennek ellenére mégis Ügyelnie kell arra is, ;,,igy helyességével. Tegyék meg vagy helytelen, de ni.agya·: í::n
e!őjorduln.a.k kisebb hibák. minden dolgozót SVJ.kképzett-

észrevételüket a jutalmazá- tot nem fűznek hozzá, 1,a a Ezeknek fő forrása nem a bér- soknál, valamint a prémiu- dolgozókkal ismerteti'lc. uany 
J -1 1 l • ségének megfeleWen foglal- k z t · · 'l A · " rendszerbo ' tanem e sosor- mo e osz asana . mennyi- ha a dolgozók kérdéseire vá-ban. annak helytelen alkalma- koi:tassanak és ennek alapján. ben nem értenek egyet a ju- laszolnalc. Hogy a probl.ámJ.kzásá.ból fakad. Sok esetben a. kapja a bérét, történjen. a /,e- talma.2ással. jelezzék ezt a ra megfelelő választ ad,Hssa- i bérezési formák helytelen al- sorolása. Hogy ezt figyelem- szakszervezeti bizottságna1:. nak, szükséges, hogy rú;8w- i kalmazásá.ra az érdekelt dol- mel kísérhesse, többet kell Helyes, ha a biz!tlmíak is- zottak legyenek a bé1·1zést, • goz67c, d.e a bizalmiak sem fi- fogl,alkoznia az újfelvétele- mint politikai kérdést me- 1 gyelnek fel eléggé, sekkel a fenti szempont9Jc merik a bérelszámolás mene- tóen is. 

alapján. is. Szükséges pzrsze tét és a csoportjukba tartozó Ha a bi:almi a bérezést Mindenki időnként a régi dolgozók, a dolgozókn.ál  alkalmazott bére- illetöen is kellő politi1mi fel-
a törv'ényes bért kapja havibéresek besorolását is zési rendszert, mert csak ir;y Jcészültséggel végzi munkáját, : 

megvizsgálni, valamint ezt, tudják azt helyesen értéke;ni, aklwr az ig(lzstígos bérezés t 
A szakszervezeti bizalmLra hogy az átlagbérek az üzemen az egyszerűsítésre, a hibálc khlakításának és az új bére- f 

felelősség hárul abból a. belül hogyan alakulnak és kijavítására j!l.vaslatot tenni. zési rendszer 1,elyes alkalma-

, 
szempontból is, hogy csoport• ezek milyen kiha.tá.ssal v,znnalc A bizalmiak a bérezés t,•tén zásának segítójévé vá.ltk. S ez 
jának minden tagja munkája a dolgozókra. Feltétlenül tud- ne csak a dolgozók ·panaszai- nem közömbös sem az egyén, 
ala.pjá.n megérdemeU és meg- ni kell 11 bizalminak arról, sem a közösség szempontjá.ból, 
feleló bért kapjon. Ehhez hogy a. csoportjába tartozókat nak feltá1<ásával foglalk<>?za- mert az íaazságos bérrendszer 
szükséges, hogy a bizalmi is- besorolásuk szerinti mu,zk,,,- n.ak, lumem azolc orvo.�wsát helyes alkalmazása elősegíti Ka1ni:u, Imre l.ávirász, Rákos-lllloinás dolgozója, 1915 6ta áll a -.as6t 
merje csoportja tagjain'lk körben foglalkoztatják-e. a huzavona elkerülésév2l SP- az egyéni és társadalmi érdek f !tolgálataban. lllunkájái lel.kilimeretességgeJ, na::y figyelemmel látja 
azakképzettségét, munkáju1c Ott, ahol darab bérezés van, gítsék, A hosszadalmas t '.i,ite- összek,zpcsolá.sát. • (Kovács G·éza felv.) 



Ulf911. NO\'EMBEll 1. 

En/emes takarékoskodni 
ltedYes ürmeps®e gyúlt 

ös,;ze október 8-án 50 újító és 
kiváló dolgozó a SZOT Ujítók 
es Feltalálók Klubjában. � 
Idén másod:! zor oszlottak ju
talmat az anyagtakarékosság
ban kimagasló eredményt el
ért dolgo:roknak 

Szakbzervezetünk elnöksé
Wé,nel,: java.-latára négy 
vasutas részesült jutalomban : 

Balázs lmTe .nyugdíjas, tár
•dalmi ak'iíva 500 Ft. Hoff
mann Imre Swlnoki Jármú
javiitri 400 Ft. Tóth Lajos 
Északi Járműjavító 300 Ft. 
C·erna György Északi Jarmü
javil.Ó 300 Ft. 

Ki a felelős ? 

A Szolnoki Járműjavító 
dola<>wi korábbi eredményei
ket magasan túhz.árnyalták a 
ur. negyedévben.. Egyesek 
meggondolatlan intézkedé.se 
azonban megnehezíti a mun
kát, rontja a dolgo:wk hangu
latát. 

A nintatási swll::álat pi�z
kos, elhanyagolt, fertotleníté,; 
nélküli kocsikat ad át a jarJ 

müjavítónak. A kocsikban 
maradt kőpor, mé,z, cement 
és egyéb anyag a javítámál 
porfelhőt képez, veszélyezteti 
a dolgozók egészségét. 

A tisztílá: t eddig a vonta
tási szolgálat �zolnoki rész
lege vtgezle. Október 6-án 
utasításra a mosatá ·t ember
hiányra hivat,kozva megszün
tették. Kérjük, hogy ezl a -
d<Jlgozókra hátranyos - ren
deletet hatálvt1lanit-sák e, a 
kocsikat ismét tisztán kapja a 
járműjavító, 

Csomor János 

SÁRBOGARD ! 

DOMBÓVÁR ! 

Dombóuárra utaztam a 11a
pokba1i az 1902-es gyorssal. 
Sárbogárdon a 1,•0I1!Lt még jó
formán meg sem állt, a hang-
11zóró máris közölte : 

Sárbogárd! Figyelem! 
C11orsvonat indul a harmadik 
i·á{lányról Simo,1tornya, Pin
cehel11, stb .• stb. 

Sárbogárdlw: 1,asonlóan 
Dombói:árra en'P is harsogta 
a mikrofon a: állomás 11ei·ét, 
nv,.jd percenkent felhÍL'ta a 
figyelmet, l1og11 l1orá. mikor, 
melyik vágányról indul vonat. 

MAC.VAR \'A�UTAS 

A vasutasság a legnehezebb időben is igazolta, 

hogy ragaszkodik a proletárhatalomhoz 
- Választási gyűlés a Keleti-pályaudvaron 

Szűknek bizonyult a Keleti 
I 

nyereséges lett. Kedvezően 
pályaudvar kultúrterme okt.ó- alakult a személyszállítás is. 
ber 21-én. De még a folyos5n A te,;tvéri népek segítsége, 
,�-cedtek is ,nagy figyelemmel I a magyar munkásOóztály és 
hallgatták Németh József mi- dolgozJ tömegek 11agy.,;zerü 
ru.,,.ztertielyettes ehiárs be- munkasikerei nyomán, az 
számolójút, amelvet a Haw- ellenforradalmi károk elienére 
Has Népfront anLá,,;G; elnök- sikerült az életszím·onalat 
;égének ország�yúlési póc• etr..elni. 1957-ben a 1,a.suta.sok 
képviseló-jelölőgyülé.sén tar- fiutése - kivéve a bányá
tott. l--7.0kat - elérte a nipgazdaság 

A megértés sugárzott öregek eQYéb szektoraiban dolgozók 
és fiatalok arcán. amHcor az berét. • 
előadó emlékeztetett a Szo1:- A továbbiakban a vasutasok 
jetunió nyújtotta erkölcsi, poli- mülLbani és jelenlegi helyzeté
tikai és gazdasági segítségre. ,·el foglalkowtt Németh elv• 
Tal(m a vasuta,;ok 1udják a tál'S. 
!egjc,bba,n bizonyítani - mon
dotta -. hogy milyen hazug- Számíthatnak a vasutasokra 
ság volt az ellenforradalmárok 
állítása. hegy a Szovjetunió 
kizs;kmányol bennélnket. l\Ii 
látjuk a legjobban. hogy 
Zá!.'lcnyo:i keresztül a földi 
ja\'aknak milyen gaz.dag.sága 
ár�lik hazánkba. 

A vasutasok válasza 
A vasutasság a leg nehezebb 

időszakban i.s iga wlta, hogy 
ragaszkodik a pro1etar hata
lomhoz. 1956 december köze
pén, amikor ki'1irdet,ék az 
crszágos sztrájkot, a vona
toh."Tlak 75-80 százaléka sza
bályo.sa:1 'közlekedetL Kön·et
lenül az ellenforradalom iegy
,·eres le,·eré.se után, 19;;7 el6ő 
fel évében olyan termelési 
eredmények születtek. amelyek 
túl.szárnyaltjk az elÖ7..ó é,·ekét. 
:Megért,·e a forradalmi -niun
kás-paraszt kormál .l/ célkitű
zéseit, a Magyar S=ociali.sta 
Munkáspárt politikáj:ít. a 
vasulasck alko\.ó kezdemém·e
zései ré,·én teherSJ)il!itá,unk 

NOVEMBER  7 T ISZTELETÉRE g 
A falitáblákon küüggeszlett 

kepek, írások. nazy0zeru ter
mel '•i eredmények j:íl tükró
zik doleozóink 'ké"'2Ülödésér a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 41. é,·fordulójára. 

Sok helyen az ünnepi ielet készíte lek el személyen-�

; 

:ié. 
ké.s.zülödé6L Ö""zek.:.pc:,ol ták a kén• . ezt mO!'t 'i1árom és félre llf 
bekéé,rt Iöiyó harccal. nii,·e. ik. A mozoonysátorpony- · 

ÁZ ÉSZAKI JÁRl\l'Ü- va megjavilá- :inál az eddigi 
JA VITÓ dolgoói oktober 1:•1P_i egy helyett rn&felet 

A kultú.-ottlhonokban is J 5 én rópgyulésekcn emlé!,ez- Ja\ 1tanak meg. 
� tek meg a .nemzetközi szolida- DEBRECEN ALLOl\lASON
I
� 

rítási �éL jelentö_ségru:ól „e, a 

l 

no�·em_ber 7. tisz�eletére 1-tól 
dolgozo,, lho?.ZaSzolásruKban l0-1g uru1ep1 muszakot tarta- . 
november 7 füztcleté're jobb, nak. Céljuk, hogy a v ntatási 
gazdaságosabb mu,nkára teltek szolgálattal együttműködve il 

Az uta.zóközönségnel.: tet-
12ik ez a figyelmesség. Tetszik 
nekünk is. S mivel a lurngszó
róval rendelkező állomásokon 
nem kerül kiilö11ösebb fárad
ságba, jaL·asoljul;: 1·egye nek 
példát a sárbogardiaktól, 
dombóváriaktól és minden 
esetben mondják be - ha a 
i-0111.tt bejár az állomásra -
az állomás nevét is. lgy az 
utazóközönség mindig tudja. 
hol, melyil, állomáson állt 

vidámabban szól a nóta tán
cos lábak ,·erik a t aktust es 
szárnyalnak a forradalmi ver
sek. hogy a nagy évfordulón 
művészi musorban is kifeje
zésre jusson, hocy büszkék 
vagyunk az oro.�z munkás· 
o zlályra. mely szövet,;égesé
vel, a paras.zk;ággal a ,ilág
történelemben elö, 1.ör dön
töcte meg a kizsákmá,nyolók 
uralmát. 

megtakantasok [ormtertcke sckat s ezzel biztO&itsák a � . . A vá.gányfektelés ml&te a �'1 6rbelyel<et lebontJil<, s helyet«ut 
fogadalm�t; A fe_laj:ínl?tt 

I 
meg.szüntessék a gépre várá- r, 

7�� �zer. Az ?"q,eg.szerü_ fel- t�her��nat.°'." . menetrend.s'ZC· � uia1<
a
:,,:��:,

n
:

k
i. #s ,. vigf.Dy épllése, vllialnbu a roiobázl vigányok 

aJan,��cn . lav:11 az . uz1;� nn!i . md,tasat, hogy . ez se
i

�orszerüsltésére kerOI sor. Ugyancs&I< Jövóre épül me« a Iütóbizl öl
munkasa1 vallalta·k az alfulas1 akadai}'OZZa tovabb az elüZt.'Ill tözo és melegedo, a szénk&mrák és néhány szolg:ilati lakás. 
idó csökkentesér. November cím elnyerését. (Kovács Géza re1.v.) 
1-tól 20-ig vála;;ztási mu.sza- -••- . 
kot tartanak. Céljuk maga-

De nemcsak ,k.üls&égekben 
lehet észrevenni a nagy készü
lódést hanem a felfelé íveló 
termelési grafikonck is ig.i
wlják, hogy ez az ünnep a 
miénk i!I. 

sabb tennelési eredményekkel 
bizonyítani hűségüket a párt
hoz é6 komiány,hoz. A szombathelyi területen javul a bizalmiak munkája 

tneg a i:onat. Y. F. 

ulAV A S O L J U K" 

A GAZDASAGI VASUTAK 
mezóhegyesi üzemfőnökségé- A szombathelyi területi bi- Per,;-ze akadnak még olyan 
nek dolgozói az októberi ter- zottság fontos tem'livalóján,ak szb-k, ahol nem ez a ihely
melési tanácskozáson az év- tekinti a bizalmiakkal való zet. A zalaegerszegi fütőházruíl 

forduló tiszteletére versenyre foglalkozást. abból az alapelv- például áthelyezték Bóka La
hívták a G. v. c.öbbi ü?.em- ból kiindulva, hogy fejlődé- jost. aki - csoportjának meg-

! Iónöksé.gelt az őszi forgalom sünk jelenlégi sza!kaszában a eléí(edésére - négy esrzten
minél eredményesebb lebonyo- szakszervezetek elsareruf.íl deje l'átja el a bizalmi teendő· 

Pusztaszabolcs köz•ég dolgo- megtiatód\'a k" 7JÖnte � a litása érdekében. Valamennyi feladata: a dolgozók eg11ségé- ket. _A szakszervezeti bizottság 
U>1 a vasutas kultúroUhonban bizalmat. . , szakszolgálat említésre mél\.ó nek nörelese a proletárdikta- nem védte meg a törvénytelen 
gyűltek össze. hogy me�rei i\Ii�·eJ , erdeme�te ki ezt _a ,·ál!a lá.s.t tett. A forgalom túra megszilárditása. a szocia- eljárá""31 szemben. A területi 
tanácstagot jelöljenek. Boro.� megt1,;zte,o megt,zatast. Efelul október l-töl ru>Vember lG•i" !izmus építése é.• a tuike védel- bizottságna':< kellett intéz.ked
elvtárs, a Hazafias �épfront érdeklődtünk tőle a napukban, ! a ,,asznoo lenhelést 10  száza":. me érdekében. ni. Töbl:lször megtörténik. le
községi szer,;eze1én€k elnöke amiko:,, szolgá_lati helyén„ fel- lékkal növeli az előzö hónap- A közelmültban 45 szak- váltják a nem jól dolgozó bi-
köszönlötte a jelölógyúlú; kerestuK. A kerdésre élettorte- hoz vino,ivitva. A vonlatá-iak •1ervezeti bizotlságnál be- zalmit, de 111em keresik, hogy 
résZ\·evóit, majd javasolta, neté1;ek L.

-:
m�rtete,éwl, .!n'?'Il, 

d- megfogadÚik, bogy 5 szá7,alék- szélgette • a bizalmiakkal. mi a ro. ,z munka eredöje. 
hogy jelöljék . megyei taná:s- hatnank ugy1s, ho.,iy one1Q(- lrnl magasabb terhelé.,sel . 1e�hallgat\ák véleményüket Igen gyakori ok. no::w a szak
tagnak Tóth Sá11dor főtisztet. raJzáva] adta meg a felel_etet. ,·iszik a Yonatokat, mint októ- a szakszervezeti munkár:il, a �zervezeti bizo,tság nem irá-
az állomás légó törzsparanes,. - Hatan i-?ltu11� testvere_k. berben, szénből 3, a gáwlaj- dolgozókat érintő prob:ém:ik- nyitja munkájukat. nem bízza 
nokát. Édesapa.m, mint palyamunT.ás, hói 5 �,..ázalékot menlakaríta· ról. I\Iegallapílá,: az 1098 meg őket feladat<:kkal, nem 

- Tóth elvtársat régóta is- H_�ves _m�gy��ől Budape�tre és nak. Csökkentik a f�tójadtá- megi·álasztott bizalmi több- rnnja be a dolgozók ügyes· 

merjük _ mondotta. _ Mióta kor.,yekere Jart dolgozni. 1938- sok költségeit. A pályafenn- sége eredm<inye.sen mtrnkál- bajos dolgainak intézésébe. 

a tanácsi szen•cket létrehoz- ban Pu.sztaszabolc�ra helyez- tartás a •ha;,z.nált kapc;;oló- kodik. Régebben sokan húzó- Nem hajtják végre a SZOT

ták, mint község tanácstag, ték, ahol t:áltóőr lett. tn szerek újbóli fellJ'iasz,iáiá«.ival doziak ettöl a megtisztelő, de nak azt a határozatát, hogy 

derekas munkát �•égzett. magaIn is . pályamunká.�ként kíván takarékoskodni. Azr. is kétségtelen :;ol;: , munká\'al, havonta egyszer ÖS-�zbizalmi 

Bízunk benne, hegy a jöt'óben, kez�tem Haroson. Innen haza.: vállalták, hogy a ten·en felüli fE:lelüsséggel járó reladattól. értekezletet és csoportértekez

·mint megyei t!lnácstagtól. még kerultem a puszta.szabolcs, sinhe<>esztési _ a muhely i\Ja egyre többen vannak. !ecet kell tartani. 

Olyan ve:rero IS akad, aki 
lealázónak tekinti, hogy ala
c,,onyabb beosztásban levővel 
beszéljen meg kérdéseket és 
ha a hiva\ásá.t érző szakszer
vezeti bizalmi észrevételt tesz, 
azt oktalan beavatkozásnak 
tekinti. A teriileti biwtlSág 
arra törekszik, hogy meg
értesse az ilyen vezetővel, 
hogy a szakszervezeti aktivák, 
bizalmiak olyan munkatár
saik. akiknek a segítségére 
mindenkor számíthat. 

Egyre több bizálmi tekinü 
el"Örendü feladatának a ncve
lómunkát. Koltai József (Cell
dömölk. fűtőház) gyakran idézi 
a múltat. s tesz összehasonlí
tást a jelennel. Szombathely 
UI. pályamesteri szakasz bi
zalmija, Molnár Lajos kérte a 
pártszervezetet tio,gy tartsa
nak >hetenként' 15-20 perces 
politikai tájékoztatót a dolgo
;,óknak. 

töt,b segítséget kap Puszta- fütől1á_zlwz s�en.e=ő11e�. mai� l lcher;;entesílése érdekében _ akik megt!szicltetes::ek \'eszik A? 11tóbbi idöben javult a 

s..á'bo!cs lako sága. i:_aktan . mun·��- 'kocsire�de::o saját létszámukkal el\égzik. ezt a me:;bizatá:t. Gyenesi bizalmial, és a s:wki:e::etők Törek,·<-¾ \'an a1Ta j.. hogy 

n-guc"'a Jo·, ef szen,a•o· r-
es valtokezelo lettem. 19�1-tol I A szertár az elfek,·ó anyag- Ferenc pályamunkás. KISZ-

kapcsolata, mert a i:e:etők a bizalmi ,·abban a gazdasá-
"''' - _ ,. pedig mint a.z állomás 1.egó ké"'21etel;: feltárására, a pénz tag például önként vállalta a gas termelés segítőjévé váljon. 

mester is szót kért. tör:sparancmo�•a dolgozom. forgási :,.ebességének ,nö, elé- felada•ot. C...oporrjában ko- nag11 rés:e meqgyözödött. hOQIJ Csigó Lajos, Nagycenk állomás 

- Becsületes, -rendes e,mber- sz:�d�:tt�löt�
lC:Yrnt�há!��i ,;ére vállolkozott. �-�?t

l
�a
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;� t::��j:z:I��t1:;.r:�z�°;;�� 
'J!k. ismerjük Tóth Sá ndort. �zeretett volna átKerülni a ,'agybzerú válkl:íso"ról ol lálnnk. Egvébkónt a 1erül<''en nos, , an még olvan 70'.gála.ti k(pzésével. ·a versenreredmé-
1>ppen e;;éri büSZ;ké_k ��a'JY"' .. 1: forgalomhoz Ez azonban nem 1 \'a-hatunt, a KELETI _ '.\lú- a szen-ezettség 90 százales: ,·pzeto is. aki a bizalmiban nyek értékelésével Eljárt sn
an·a, hoo11_ a kozse? ot _Je_

loh ment könnyen. Péwért J:>€M'ZC 
I 

SZAKI KOCSISZOLGALAT lelet( ,·an, valam(féle akadékoEkodó em- 1 nak érdekében i-, hogy az egyik 
=�e! tanacsi_agnak. :li�rns- el lehetett intézni. 130 pengö- dolgozóinak hozzánk küldött A ITT. országos bizalmi ta- bert lat .  ll�·en elsusorban ol c  j dolgozó technikumba jár'has-

magam 18 eayete e e. jébe került, hogy raktítri levelében is. Hogy csak néhá- nácskozás növelte a bizalmiak tapa„ztalha•ó. ahol rosszul I oon. • j munkás lehetetr. nyat emlfü;ünk: a vontat::s !intudatát, bátorságát. Tanács- �rtelt1;ezik az. cg� szemcl�:i A csomóipari pá:·tbiZottságok 
'l'�h Sándort nem érte vá- s 'ha mem jön 1945, a fel- nappalos =portja a napi kozc'sokon i.merlették az or- , czete,t. Megfeledkeznek a1- is figyelemmel kísérik és ér-

ratlanul a jelölés. A puszta- 1· szabadulás, Tóth Sándor talán rendes munkán felül vál�alta szág� találkoz� tapasztalat�it: ró!, _ ho�y egy-egy pi;ob(éma tékelil
. szakszervezetben 

szabolcsiak ugyani, ellen- még ma is raktári munkás· a személyvonatokban kozle- de szoba k�rultek az egyem meg\,,tata,,a a helyes mte7.ke· 4 

forradalmi tev ' kenysége m!att ként dolgoma. Arról pedig kedö 15 darab RIC-kocsi belsö módszerek is. dé� elófeltélele. A GYSEV dolgozók munkáját. Sok 

a régi me •ei taná slagot nem i. álmo<i'i1ato t v<>lna. nagytísztítá át. A kárpitos- A szakszervezeti bizotl ágok , smlgála i helyein a bizalmia- helyen a Pá.rt- és a szak&zer
vis.szahinák, helyébe a pót-

1 
hogy ,-a!a'1a egy et::esz megye 

I 
műhelvben a dorogi fútöház ré- jó rt",,ze ma már épít a bizal-

1 
kat nem kérdezik meg a be- vezeti bizalmi együttesen lép 

Yálasztison ut ,·Alasztottá;., dolgozói ilgyén.e:k intczé.-ében szére k�züló 53 darab mat- j miak munkájára, meg,·édt sorolá.soknál, vagy az órabérek fel a munka megja, [tása, 
A je,ölögyules vegén megis Jes-L sza,·a. r.,cból edd:g naponta ke tő ét, okec az eselle;;e;; támadastól. megá!lapit.,'i:;ooál. illet\·e a dolgozók érdek.ében. 



.. MAr.VAR VA�tTTA� 

Beszélgetés két ifjú vá"lasztóval Ez is a beke védelméhez tartozik 
Alig akad hazánkban olyan l lyezettje - egyéni- és csapat

ember, aki ne ismerné a béke- jutalmat kapott. A versenyt 
harc fo:nitC6sá.gát, jelentóségét, közös vacsora követte. Sűrű, fojtogató füst, ilíil

&llketító zaj fogad a hatvani 
fűtóházban, alhol olajos ruhájú 
masi?tisztlálk. lakatosok, reszor
tosok swrgookod,n,ak a hosszú 
útról visszaénkezett, vagy ép
pen indulásra kész vaspari
pá,k körül. Közötci1k munkál
kod:ilk Jenet László mozdony
lakatas is, aki most szavaz éle
tében elŐS"ZlÖr. Az ú;donsüit 
váJa.ntópolgár érett arra, hogy 
a szava:zó..urná!hoz járuljon. 
Helyesen látja azt a változást, 
ami a felszabaclulássaJ. az 
ifjúság élet.ében végbement. 

1uá:z'nál. Keresetem 1100 forint. 
KISZ-tag vagyok, lcu!túrfele
Zós. Fútóházun:kndl a.z uwbbi 
id6ben 11<!'111. folyt kultúrélet. 
tppen ezért a Legutóbbi tag
gyűlé\sen határozatot hoztw :k, 
h0!(/1/ kittln6 tánczenek.arun'k 
mellé létrehozunk egy ku!túr
csoportot és mi magunk szóra
koztatjuk dolgozói11lkat. 

de kevesen gondolnak arra, További eredményes mun
hogy a békéért folyó harc ré- kát, erőt, egészséget kívá
sze, igen ha,thatós fonnája egy nun,k a miskolci légoli.almis
esetleg� támadás kivédésére táknak. 
való alapos felikészülés. Ezt a KPM,1. Katonai Szállítási 
célt szolgálja a vasutasok lég- Osztály. 
o1talmi kiképzése, a légoltal
mi gyakorl.atok. 

- Mi, fiatalok igazán sokat 
köszönhetünk népi ál'lonn.unk
rui1, - mondja - Jó �m 
alig végeztem e! az ál,tala' :os 
iskolát, a fútőJuízhoz kerül
tem.. Mint 1nOIZdon.111<I!kato8, itt 
uabadultam feZ. Nehéz és 

tisztának igazán n,i,m mond
ható munkát végzek, mégis 
szeretem ezt a =kmát. Per
B'Ze az se,m, meLlékes, hogy 19 

éves fejje!_ mint szakmunkás 
oolgozam, « hanxnta 1200 f<r 
rinrot vtszek h<lza. ts késóbb 
biz,onyára ennél is többet ke· 
!'eshetek. 

Smbó VII. István kazán
koVlács a dombóvári fűtőház
náL ő is november 16-án 
válas2lt elósz.ör. 

- A fel=badulás elótti 
választásokra én nem emlék
szem - mondja. - Az időseb
bek elb<iszétléséból azonban 
tudom, hogy milyen agyafúrt 
módon válo.sztottá:k meg akkor 
képviselóiket a földbirtokosok, 
gyárosok, bankárok, grófdk, 
bárók. 

- tdesapá,m is va.sutl1;$. tn 
ha.t há .apja ool{Tozo,m, a fú.tő-

- ElhatárOitiatm. hogy jövó
re beíra.tkozo,m, a Gépipari 
Technikum esti ta.gozatá.ra. 
Tanulni akarok. Be!ó!em is 

!ehet még technikus, vagy mű
veutó. Nem igaz? A múltban 
a ,magamfajta fiatal hiába 
alkart tanulni. Vaqy a szülők 
nem bírták a.z. iskoláztatás 
költségeit fedezni, vagy egy
szerűen fel sem vették. N-o, de 
míne!k &Zaporitsam a szót! Be
fejezésül csupán azt szeret 1ém 
megjegyezni, hogy november 
16-án ,m,eggyózódésból adom 
elsó szavazatomat a Hazafias 
Népfront jelö�jeire. 

A miskolci igazgatóság te
rületéhez tartozó légoltaJmis
ták - követve a budapestiek 
példáját - október 13-án a 
miskolci vasutas sportpályán 
jól sikerült versenygya:k:orla
tot tartottak, amelyen körei 
150-en mutatták be a kikép
zések során srerz.ett gyakor
lati tudásulrelt. 

Zsiga elV'társnak, az igaz
gatóság helyette.s vezetójének 
megnyitója után a tűzvédel
mi, egészségügyi és vegyi egy
ségek mérték össz.e tudásukat 
- jó eredménnyel. 

A verseny el.só három he-

Nyolcéves a Testvériség 

súlyemelő-szakosztálya 
J'Ubileuml súlyemel6 versenyt 

rendezett október 18-án a Rákos
palo1.al Testvériség súlyemelő 
szaikosztálya. A versenyt ki; ün
nepség előzte meg. A nézőket és 
a sportolókat Seben Lipót, a Test
véi::iség elnöke k�öntötte, majd 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond Kos• 
suth..clija ; szobrászmílvész, a ver
seny díszelnöke mondott rövid 
beszédet. A verseny mintaszerü 
rendezés mellett bonyolódott le. 
Ezért elsősorban Orvos Andrást, 

a TesWé.riség ,úlyemelóinek edzó
jét Illeti dicséret, aki a nézők tá
jékoztat.ásá.ról sem feledkezett 
meg. A verseny alatt sorra bem�
tatta a súly�el6k<Ot és a sza�a
lyokról :iS beszélt. Érdekes :;z1n
foltja volt a versenynek a rög
tönzött kultúrműsor. A szünetek
ben ugyanis a Landler J euó Já.r
müjavitó énekkara és gyermek
balett•Lskolájának tagja:! szórak,oz• 
tattá!c a közönséget. 

közönség színvonalas Yersenyn-ek 

HÁTHA VALAKI NEM EMLÉKSZ I K  
' és három ú1 országos csűcsnak le-

RA betett tanúfa. Az erős mezőnyben 
• • • a BVSC és a Testvéri <ég ver-

senyzői 1s jó te]Jesítményt nyúj-

Á jublleuml versenyen a Test
véri ;tg súlyemel6i mellett a tel-000-01 jes magyar élgárda elindult. A 

r-----:----------------------, v 
tottak. 

g SPORTH ÍREK 

- Kuss! Egy alttsztnek nincs véleménye! Ha nem tetszik, 
·mehet a Jóistenhez, az talán meghallgatja. 

� 
� ( (  

� Befejezödött a vlzllabda OB I. A 
◊ BVSC a szolnoki Dózsa és az UJ-

8 
pe&ti Dóz...a Il\Ögött a harmaclik 
helyen végzett. Ez a helyezés fi· 
gyelem.reméltó, hiszen a játékosok 

8 Zöme .fiatal, s a közvetlen után-i póUás i; kitűnő, Ha a csapat fej
lődésében a jöv6ben. sem lesz tö
rés, a vasutas vízilabdázók még 
sok örömet szerezne'.c a vízilabda 
hivei.nek. 

o AZ első nemzetközi vasutas férfi 
Ó és nöi tekebaJno.kságon, amelyet 

l 

október 11-<in és 12-én Drezdában 
rendeztek meg, férfi csapatunk a 
vártnál gyengébben, a nők job
ban szerepeltek. Női csapatunk az 
NDK mögött a második helyen 
végzett. Az egyéniben Sajtosné 
3. leW:, Fért! csapatunlk az ötödik 

g h-�i
e

1s:��
t

�sz Tízek Bajnoksá• 
gán a felnőtt férfiak mezónyében 
Berczik Zoltán, a Vasút.építő Euró-
pa-bajnok am.talitcrtiszezője, a fér· 
fi ifjúságiakruU pedig klubtársa, 
a 1-5 éves Rózsás Péter végzett az 
elsö helyen. 

Befejezéshez közeledik a Miskol
ci VSC sporttelepén az állóhely le
láióinaJt épltése. Ha a lelátó teljes 
egészében elkészU!, az ed<tigt 15 OOO 
helyett, több mtnt 20 OOO néző te
kintheti meg az MVSC bajnoki 
mérközé,el,t. 

Vasutas Labdarúgó Kupa mér
közés Miskolcon. Október 26-án 
Miskolcon Játszották le a Miskolcl 
VSC-BVSC Vasutas Labdarúgó 
Kupa elődöntőt. A mérközés O :O 
arány,ban. dön,tetlenül végződött. !A BVSC mlnt vendég bejutoW: a 
döntőbe, ahol az NB IL-es Sze,i€Cli 
VSE lesz az ellenfele. A dönt.őt 

::> elörelábhatólag november 19-é-n a 
0 BVSC Szónyi úti ,;porttelepén 
:;, Játsszák le. 

� 
A MAV HÓDMEZőVASARHE

LYI MTE vizlla,bda cs�pata beju
tott az NB II·be. A szinte kivétel 
nélkül ifjúsági korban levő játéko
,okat dicséret illeti e szép siker 
kivívásáért. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Gyöm..--6, Köz
tá,rsaság u. 6. &Z. a1!1.tt1 2 sz;o.ba, 
konyha, üvegverandás, elóazobá.s 
�kásomat h.sson:i<lira Bu
d"'!>eSt 1>er!Hetkn, Jehetöl„g MA V 
laikásra. Erd-skló<ial.i lehet' Hus,ár 
Karo!y néven Hlf-183, vagy 38-
73/99-es rne1lék. telefonSZ0!ffion. 

- KiskWlfélegyháZán JJévő szo
ba�yhás La,káooma,t clcserél
nrém hasoruló bu<:laip,esti lalkásé1't, 
esebleg szo;J,�ála ti 1'"1<:bért is. Er
dak.lód.Th! lehet : .2112.....MG IU-e.s mel
l&:, K!TMyné, 7-15 órálg. 

- Elcserélném Kerepesi! úoton 
llévő vasu.tas, két szob:t. :ruro&zo
bás lakásomat belterületen, vagy 
Budán egyszobás, kom.fortos ma
gánlakásra. Tele.Ion : 28&-910, mel
lé!t 3G9. 

- Sztállnvá.rosba.n lév6 2 &dba 
ÖSS'2fieomfortoo 1akáoomai: elcse
rélném a mlsC«>'lci �óság t.e
rülelél lehetőleg ma,gas:J:ati lleve
gó;G 1'a1cá,;ra. E!'Cl:eklJÓdllll Tóth 
MJ.klós MA V e.Llenőrnél. S:z.tálin
város, F.sze Tamás u. 15. L a.. .aJart:t 
lehet, bátrmi,Jcor. 

- Elcserélném Bp, XD!I., Mawt
noe:r Sán.dor u. 1:n. n. 17. sz. MAY
házban levő l szoba, konyha, fél
'korntf'ortos lalk:ásom;it ha.s,c:m,ló, 
nem va.su.tas házban lévó lla,'kással 
e,,ctl� ru,gyob!bra.. me,gegyeziés
&el. 

- Budapest. vm. kerlllelben lé· 
VÖ egysz.o.ba, ÖSS"Zlkorr„tortos, köz
ponti iütéses, 46._ Ft :taikbéTü 1-a
kásom.at e!l:cserél.ném 2 -;zoba ös.._�
komfortos lakásra Budapest terü
letén. Érdeklódnl lehet; este 6 
órakor és vasárnap il"eggel 9 örá· 
tól a lakáson. Cim: Molnár Imre. 
Budapest, vm.. Kőbányai u. 18. 
I. em. 

A szerkesztőség üzeni 
Tótka KAroly Sro,ied., Szabó Ti

bor Terézvárosi pft, l\lAV Fel· 
épfUnényi Vasanyagjavító dol.�o
zól. Letti Ferenc Pécs, Behán Ró
zsa Kazin-cba.1-crtka. Csomor Já· 
nos SzolMJc. Gálfalvt György Bu
dil.pest, Doi>Os Ferenc Landler Jj .: S&1rmann Imre Sszaüti Jj. ,  sero 
József Keletd MGsz..a.lki �o�• 
gMat. Varga Ferenc Ga:zOOS!ági 
Vasutak lg .. VerOk Vilmosné sze
ged, a:uszár Jó'lo'lef Ferencvároo 
fl.h., Márton Guntav S<o: oopa'a'J<. 
Sa.sfj Lajos M:skoloe, Császár Lász· 
ló Bu<ta,p,est. Levelei'k>et J;a,pu,nlk 
anyagához fEi>hasznaJ.lullc. 

Vágó Pál Va,aútmer-,,-.,,:ó, Vára!la! 
József Srombathel.v. l\lagyar Já
nos Eget•. Buriáu László Na..iv
há tony, Szalai András Tata. Feny
ves Antal. Baja, Bogwlr Károly 
Tapo1ca.. Csh·á.r J\Iihá!.y Kisllcö
rös. A leveJUlcben :fog'!al.tra.ikait meg
yj/1.sgá!Jjuk,, 

-•-

A smkszer\tzeti vezetök fogadóórái 

A szakszerveiiet elnökségé
nek tagjai novemberben a 
következő napokon tartanak 
fogadóórát a szakszervezet 
központjában (Budapest, VI., 
Benczúr utca 41.). 

November 5-én, 12-én, 
19-én, 26-án 16,30-18.30 
óráig. 

Bensőséges Unnepség zajlott le 
október 29-én e>te szakszervez.e
tilh.k Benczur utca 41. szám alat,ti 
székházának földszinti klubtenné
ben. A sportosztály és a szakszer
vezet vezetői több vasutas él
sportolót hívtak meg baráti beszél
getésre. l\'[rovc.ák József elvtárs 
üdvöz.16 S7..avat után Szabó Antal 
elvtárs. főtitkár mondott rövid 
beszédet. Beszédében a többi kö
zött a közelgö választással is fog
lalkozott, majd arra kérte a spor
tolókat. mutassanak to-vábbra is 
pé!dat min<! a ,portban. mind a 
magánéletben, 

- N,,:,, nézzük: a Bodrogi protektora államtitkár, az Uj
falusié püspök, a Kovácsnak nincs protektora . . •  Akkor őt he
lyezzük át abba a tiszántúli sárfészekbe. 

__ ... ., 

Gazdaságosabban is lehetne 
Jelentős erecanén!}'e'k szület

nek Pécs állomáson az őszi 
forgalom során, bár munkán
kat nehéz körülmények között 
végezzük. 

Az állomás szúk. Helyes 
len.ne a kocsivizsgáló-mú•helyt 
áttenni Pécsbánya-rendezóre 
és helyére egy kihúzó vágányt 
építeni. Ezzel üzem.gazdasági
lag is előnyösebb helyzetet 
ter€nltenénlk. Jelenleg Pécs
bánya-rendezó az üres javitá
sos kocsikat Pécsre küldi, s 
javítás után üresen vissza
küldjük a kocsikat. Sok az 
üres futás. � 1 A kocsivizsgáló lakatosok
nak is jobban kellene igyekez
niük az őszi forgalom jó le

- Az igaz Mancika, hogy a maga szülei. de mit szóln<1 a bonyolitása érdekében. Pécs 
tilág, h,:,, nyilvános helyen egy asztalnál ülnék egy fékezóvel. állomáson a vágányok közötti 

javítás ismeretlen. A leg
kisebb hiányosságért is a mú
hely':>e irányítják a kocsit. 
Ezért sok felesleges tolatást 
kell vé�ezni, indokolatlanul 
esnek ki kocsik a forgalomból. 
Október 4-én a kocsivizsgáló 
lakatosok azt az utasítást 
kapták múvezetőjüktől, hogy 
az elsó vonatból 20 kocsit le 
kell bárcázni. mert a mű
hely üres. Az utasítást végre 
is hajtották. 

Az őszi forgalom megköve
teli, hogy minden szolgálati 
ág gazdaságos munkát végez
zen és a lehetó legszorosabb 
együttműködésre törekedjen 
a társszolgálati ágakkal. 

Leiti Ferenc 

Pécs állomás 

- UJ vasúti hidat tpltettek az 
ágerdómajor-mátész.alkai vasüt
vonalon. A Tiborszállás közelében 
a Kraszna folyót átívelő hlóat 
október 24-én Kovács Alajos Kos
suth-díjas MA v fé5lgaz.gató adta át 
a rorgalomna!k. 

- November elsö na.pJa!ba.n nYI· 
lik meg a Nyugati-pályaudvar kor
szerűen felszerelt, át.épített étter
me, melyet új, kárpitozott bűto
rokkal r.endez.nek be. Az étterem
ben idegen nyelvet beszélő fel5zol
gálók 1s dolgoz.nak. 

- 11,3 szá.zalékot takarltotta.k 
meg a dombóvári fűtőházban 
szénb61 és pakurából s-,;eptember 
hónapban. 

- Európai vasúti menetrend• Es 
áruszállltási konferencia kezdődött 
október 15�n Lipcsében. 25 or
szág 20-0 képvJ.selóje részvételével. 

- Elkészültek a 4 és félméteres 
nyomtávú vasúti pálya tervel a 
Szovjetunióban. Erről ad hirt Ba.r-
nier francia író Polcrovsz.klj szov
jet professzor nyilatkozata alap
ján. A terverett vonalon 100 OOO ló
erős atommozdonyokkal vontatott 
ezer tonna hordképes iégü vago
nok közlel<.edhet:n,eJc majd, 

- Egy elektromos edz6kemence 
üzem.képessé tételét vállalták ok
tóber 22-re a MA v Felépítményi 
Va-sanyagjavitó UV. dolgozói az 
akció-hét keretében. Izy lebet6vé 
válik a Grower-gpűrúk gyártása 
és csölckenthetö, illetve kikUszö
bölhető lesz ezek kUlfölcli beho
zatala. 

- Az tra.ki vasutak vezerigazga
iója é6 Pafel Hadid vasúti lőmér
nök a közelmúltban Budapesten 
a magyar közlekedésUgyet tanul
mányoztak. Október 15-én Kos,sa 
István, közlel<edés- és postaügyi 
miniszternél tettek látogatást. 

- Vastíti orvosok nemzetközi 
konierenciát tartottak Karlovy 
Varyban szoVjet, kinai, magyar. 
német és csehszlov�k kU!döttek 
�észvételével. 

- Háromtagú szovJet Komszo• 
mol-kfildöttség érkezett Rosztov
ból néllánynapos látogatásra Szom
hathel;tre október 10-én, a járműja
vító :$:I,SZ-í.iata,lJainak meghívá-
6ára. 

- A választások tiszteletére an
nepi müsza.kot tartanak november 
1-20 között a Szombath'!lyl Jár
majavító dolgozói. 
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� A klsújszill&SI mdvel6d6111 -
hon és a vasu� 
mavelódési otthonána!k: sztnJA
a. közelmúltban Karca«on 'be11lu
tatták Hasek-Burján Sve.lk clmG 
c!.a:ra.bját. 

- Csllvezetékek terektet,,öa6t -
vezlk a demjáoi olajmez.6kr61 as 
egri vasútállomáshoz., hogy •• 
egyre emelkedő termelési edJul 
Is meggyorsítsák. 

- vasút tpW Kíná.ball Ulan -
tiorból, Mongólia fővárosából a 
Gobi-slvatagon át. Az új vaadt
vonal részben a régi karavé.ft. 
utakat követi. Te]Jes h066Za llOI 
!kilométer lesz. 

- Vasutas munkállak&d- In
dult Szegeden október 13-én.. AI: 
első ellladá ;on 45 hallgató jelen& 
meg. 

- A terv ellllris&lnak mqfele
löen befejezték Hatvan-Hort
Csá.ny állomások között a fele6ve
zeték szerelését. A vezetéket már 
áram alá helyezték, 

- A Terézvárosi Pilyatenntaflfo
•i Fönökségról az októberi terme
lési tanác3kozáson öt, a szakaszok„ 
ról 16 dolgozót javasolta.!< ,.Kivál6 
Dolgozó" kitüntetésre. Az. 6sz1 for
galmi verseny vándorzászlaJát Je
lenleg a. VI. (monori) pá!y
teri szakasz őrzi. 

- Közösen építik a csehszlovMc 
és magyar ;zakemberek a Nör
rádszakál é6 Losonc közötti vasút
vonalat. Kicserélik a vágány<>k.at 
és 211-30 centiméterrel emelik a 
pályaszlntet. A korszer(isftffi m� 
az idén befejeztldik. 

- Hétszáz tonna szenet takarf
tottak meg a békéscsabai W.töház 
dplgozói két hónao alatt. A f.ldca
rékosság! mozg.alom a f{ltóházbaft 
eddig 300 OOO forintot eredménye
zett. 

- Leugrott a moz�ó vilb.1nosr41 
Lázár Ferenoe. az :Emaílc! Jj. doJC<>
:zója o!któ'.ber 28-án este. ./',. ment&: 
súlyos. n,em élet\•1eszé!1:yes � 
ban a Honvéd Közpo,n,U Kóomá.zba 
s-iállitiották. 

- Békevonatokat lndltanak a 'ti• 
honyi vasutas tf.ata.lok november 
7-e és a választások tiszteletére. 

- Országgyillésl pótképviselilnek 
jelölték Etterer Sándort, a dom
bóvári fűtőház főnökét. 

- A szovjet távolsági vonatokon 
a Jövő év kezdetétől Jásérletképo 
pen bevezetik a távbe;zélószo!gá• 
latot. 

Kézi szertár a fürdőben 
Alkotó vita jellemezte a kis

kundorozs71l/.li állomáson tar
t.ott termelési tanácskozást. 
Az állomásfőnök elvtárs be
számolója híven tükrözte az 
állomás munkáját, a vasuta
sok életét. l!:n mint kívül
álló is hamar megértettem, 
hogy ez az aránylag kis állo
más nagy forgalmat bonyolít le. 
A jó eredmén:rek mellett baj 
\'Ell a kocsi.Jdha.sz.nálással és 
a kocsitartózkodási idóvel. A 
baj orvosuísához azonban 
szükséges az igazgatóság se
gítsége is. 

Két olyan problémára js 
fény derült, amelyet sürgősen 
meg kellene oldani: 

1. A vágányhídméTleg nincs 
meg\ri1ágítva, pedig ez nem 
igényel különleges kiadást. 

2. A személyzeti fürdót még 
1948-ban az egyik melléképü
letben rendezték be, de há
rom év óta kézi szertárnak 
használják. A berendezési tár-

gyak lassan tönkremennek. 
Többször ígérték, hogy meg
szüntetik ezt az állapotot, de 
az ígéret beváltása késik. Bí
zuru!c abban, hogy már nem 
sokáig. 

Tóth Károl1 
Sreged. 

Ml \AN A HIVATALOS lAPBH? 

A Hivatalos Lap tartalmá.bó! • 
sz.a.k6zervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk az 
alábbi rendeletek,et: 

47. számból : 800/1958. Titkáraág. 
A személyszállító vonatok menet
rendszerű közlekedésének hlztooi
tása. 

516 224/UroS. AI. B, Bontásból 
származó ócska épftőartyagok ér• 
tekesitésével kapcsolatban ki.adott 
hivatalos lapi rendelet mód06i• 
lása. 

48, számból: 1!!1 430 '1938.I/l. .-\. 
Fiatalkorúak kisegítő munkaerp
ként való foglalkoztatása. 

126 604/19ö8. I/4. e. Az általánoa 
tiszt.képző tanfolyam létesítésére 
vonatkozó rendelet kiegészítése. 

AZ ELNÖKS:Í:G határozataiból 
A szakszervezet elnöksége 

október 20-i ülésén a többi 
között az alábbi határozatokat 
hozta: 

A budapesti területi bizott
ság tehermentesítése és a 
gyorsabb informálás érdeké
ben az utasellátó VállaJat és 
a Gazdasági Vasutak szak
szervezeti bizottságát közvet
lenül a központ irányítása alá 
helyezte. 

Utasította a szervezési osz
tályt, hogy a területi bizottsá
gokkal közösen vizsgálják fe
lül a pályafenntartási. fónök
ségeknél működó szakszen·e
zeti bizottságok helyzetét ab-

ból a szempontból, hogy nem 
szükséges-e szakszervezeti vo
nalon szen·ezeti változást esz
közölni. 

Engedélyezte a járműjavító 
vállalatok fiataljai között in
dított tisztasági verseny első 
helyezettje részére 500Q forint 
jutalom kifizetését. 

Az igazgatóságok közötti 
versenyben gyóztes igazgató
ság részére az elnökség ván· 
dorzászlót rendszeresít. 

A bodrogolaszi nevelőinté• 
zet részére engedélyt ad 
könyvvásárlásra 5000 forint 
értékben a szaksz.erveze. kul• 
turális alapjából. 

Elítélték a vonatf osztogatókat 
A Fó,·árosi Bíróság több 

hétig tartó tárgyalás után ok
tóber 29-én hirdetett ítéletet 
az óbudai vonatfosztogatók 
ügyében. Hóvári Pált 5 évi 
börtönre és inga-tlan vagyoná
nalc elkobzására, Kiss Antalt 
7 évi, Gyarmati Mihályt 6 
évi, Homoki Ferencet 4 és 
félévi, Tulézi Pált és Füsti 
Jánost 4-4 évi börtönre, az 

orgazdákat, Szabó Lajost 4 
évi börtönre és 6000 forint 
elkobzásra, Tihoff Vankót 4 
évi börtönre és 10 OOO forint 
elkobzásra, a többi vádlottat 
részben felfüggesztett börtön• 
re, részben pénzbüntetésrfl 
ítélték. A börtön büntetést ka
pott vádlottai. enyhítésén 
fellebbeztek. 

l\1 .• �u ll Ad. "' A.:S U ..l t\.S - A Vb;:i.UU:l::.Uk =>L�K::,Z.t!l:Vt!t:et.ent::.K. 1apJlt. - i.YJ.l:gJc1�Jl1l( IIIIUUCU llUUJµ l•tl• c::o ,a-er,. - !)L�t Kc"--LU O :,Lt::1 KebLlO UIL.ULl:u:l6 -Szakszervezete. - Szerk.esztc5ség: Bu_dapest, VI., Benczur utca fl. sz. - Telefon 229--658 228-847. 228-349. 2!8-!tit Ozem, telefon· H--fl as--oo, S6-Sb. _ K�adct'ó�;��j; "'Suda;��ul���.111. RAkócz, út 5t. sz, - 10 OOO példány. - Szikra Lat>nyomda, Budapest. - Felelős nyomdavezetö : Kulcsa, Miháli'. 
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VllÁC PRóLET ÁRJAI EGYESÜLiETEK ! 

A S Z E R V E Z E f T V A S U T A S D O L G O Z Ó K  L A 

II. !\'FOLYAM, 21. SZAM. Ára 40 fillér 1958. NOVEMBER l'l, Horváth Gyul4n6, Füzesabony Allomás dolgozója a Slemen.s „vlro 
mellet$. 

Most negyven éve 
Most, hogy a ködből kijutottam 
S átbukd.ácsoltam annyi árkon, 
Sokat gofl,(U)lok reád, pártom, 

Negyven éve már, negyven éve, 
Hogy erős karjaidba vettél 
É11 � elesettet � felemeltél. 

Erőt vertél az izmaimba, 
Tüzet öntöttél ereimbe 
S harcra hevítettél és hitre, 

Lépteimet igazítottad, 
óvtál, intettél, úgy vezettél 
Az anyám voltál, ú.gy neretiél. 

Te táplálsz. Bennem ma l. mindent 
A te véred árama jár át, 
S te őrzöd a gyermekem álmát. 

Meghajtom lelkem lobogóját 
Előtted, ki emberré váltott 
S ú.jjászülöd majd a világot. 

lU)S.A LAJOS 

(Kov,cs Gi'l& felY,) 

Negyven éve alakult 
a Kommu11isták Magyarországi Pártja 

1918. 
október 31-én a� 
budapesti munká

sok és katonák gyözelmes fel
kelésének eredményeként vég
bement a polgári demokra
tikus forradalom. A dolgozó 
nép kikényszerítette a fegy
verszünetet, kivívta a polgári 
demokratikus szabadságjogo
kat. kikiáltották a köztársasá
got. 

A hatalom azonban nem a 
munkásság, hanem a szociál
demokrata párttal növetke
zett liberális burzsoázia kezol
be került, amely a forradalom 
megfojtására és a reakcióval 
való megegyezesre készült. 
Ebben a helyzetben kellett a 
proletariátusnak választania : 
proletárdiktatúra rag11 bur
zsoá diktatúra lesz-e Magyar
országon? 

Napjainkban, amidőn a magyar kommunista párl megala
kulásának 40. évfordulójáról emlékezünk meg, megállapíthat
juk: a kommunizmus nagy eszméi olya.n hatalmas anyagi erő
vé váltak, amelyhez ba.sonlót még nem ismert és nem ismer
hetett a történelem. A kommunizmus az emberiség legnagyobb 
reménysége, mely megvilágítja a világ összes elnyomottjai 
társadalmi és nemzeti felszabadulásának, a szocializmust építö 
népek nemzeti felvirágzásának, az imperialista. háború meg
akadályozásának, a világbéke biztosításának útját. A kommu
nizmus eszméje vezette győzelemre pártunkat, a magya.r 
munkásosztályt, a ma.gyk népet. Ez az eszme világítja meg 
nemzetünk szocialista felvirágzásának útját a szocializmus 
teljes felépítéséig, a kommunizmus teljes győzelméig, 

(Az 'I\ISZMP irányelvelböL) 

A .KMP helyes, marxista. 

robbantotta az 1956-os ellen
forradalmat. A nemzetet a 
legsötétebb reakció örvén�•e, a 
nyugati Imperialista haderök 
betörése, új háborús tűzfé
szekké és hadszíntérré váhs 
fenyegette. A 3zovjf'tur.ió test
véri sf'gitsége, a proletárne,1,
zetköziség erejével azonban s•• 
került megfékezni és megsem
misíteni a fegyveres ellenfor
radalmat. 

A magyar kommunista 

A forradalom viteléhez az 
objektív feltételek kedvezöek ;...--------------------------"' voltak, Hiányzott azonban a 

munkáspárt, kikiáltották a Ta
nácsköztarsas:igot. Köztulaj
donba vették a termelőeszkö
zök nagy részét. A kormány 
az ország súlyos gazdasági 
helyzete ellenére 25 százalék
kal emelte a béreket, bevezet
ték a 8 órás munkaidőt, egy 
sor szociális intézkedést foga
natosítottak. 

leninista politikája, a 25 
é,·es Horthy-korszak idején 
követett áldozatos harca a 
nemzeti érdekekért - pártun
kat a magyar nép hivatott ve
zetőjévé tette, Ennek tudható 
be. hogy a felszabadulást kö
vető első hónapokban a mun
kásosztály politikai tömegpárt
jává lett. l!:lére állt annak a 
harcnak, melynek célja az új, 
demokratikus államrend meg
ternmtése, az ország újjáépíté
se, a földosztás, a kizsákmá
nyolás megszüntetése volt. 

párt az ellenforradalom leve
réséért folyó küzdelembeit 
szerveződött újjá. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt veze
tésével a népi hatalom gyor
san helyreállt. az elleniorrada
lom eröi nemcsak katonailag 
hullottak szét, hanem politi
kailag is felbomlottak. Vára
kozáson felüli rövid idö alatt 
megtörtént a konszolidáció. 
Újjászerveződött a magyar if
júsági mozgalom is: megala
kult a KISZ, a párt tartalék
csapnta. A Iisztkép·zó Intézet hallgatói fizikai munkára) 

ünnepelték november 7-ét 
, Tts?.tk.épz6 InU!zet JUSZ.fiaialJ&i -�- !Ion aovftllber 

i-ét tlzikai munkával ünneoUk. A2 elhaiárowt telt kllvelta. 

legfontosabb szubjektív felté
tel. a proletariátus forradalmi 
pártja, olyan párt, amely a 
munkásmozgalmat el tudJa 
vezetni a proletárdiktatúrá
hoz. Ilyen párt 1918. norember 
?0-án alakult meg: a Kommu
nisták Magyarországi Pártja, 
Szov jet-O1 oszországbol haza
tért hadifo lyokb I, blllold li 
szocíaldemoi<rntakból es forra
dalmi szoch,Ji tákbol. A kom
munista párt megalakulasának 
első percétöl ke�di·e a dolgo
�ók ha rcos vezet6Je lett a sza
badsagért, a függetlenségért, a 

jobb életért fol11ó küzdelem
ben. 

A lenini e:siméket követö 
kommunista párt az 

egész nép elé fonadalmi célo
irnt lúzött : a szocialista köz
társaság kivívásat. a t.ir•ada
Jom s,ocialista át;ilakitá át. 
szövetséget a nemzetközi for
radalmi mozgalommal, a pro
letár haza független, gének 
,·éd lm<ét. az antant imperia
listá1val szemben, 

A tömegek er&�ödö forradal
mi harca megingatta a jobbol
dali szociáldemokrata ,·ezelök 
pozícióit és lemondás1a keny
szerítette a kormányt. A hala
lom a proletariátus kezébe ke
rült. 1919. március 21 -én a 
proletárdiktatúra elvének elis
merése alapjan eg11esult a két 

A
kül.ső é6 belső ellenség túl

erejével szemben a Ta
nácsközlársa,ág 133 napos hő
si� küzdelem után elbukott. Az 
ellenforradalom gyözelmével 
me!!l,ezdödött a féktelen fehé!·
te1Tor, A helytelenül végre
hajtott egyesül�sel alakult 
munkáspárt a Tanác1,köztársa
ság bukása után felbomlott. 
Az illegalitásban újjáalakult a 
K,\JP, ame/11 a fasizmus és a 

haború, elleni harc vezető eTe
jét•é vált. Kidolgozta az ,;; vi
s:onyoknak meg/elel6 politikai 
i:onalat, összekapcsolta a legá
lis és illegál.is munkát. A kom
munistáknak sikerült jelentős 
pozíciókat szerezni a szakszei·
vezetekben és egyéb legális 
szen·ezetekben, A munkás-pa
r.i;zt szövetség jelentőségét 
szem elölt tartva a párt prog
ramjában szerepelt a földosz
tás is. 

A második világháború el6t
ti időszakban a párt az anti
fasiszta népfront megteremté
séért folyó mozgalom élére 
állt. Befolyásáról olyan ki
emelkedö események tanús
kodnak. mint az 1930. szep
tember 1-i 100 ezres tömeg
tüntetés, a háború alatt pedig 
a hatalmas antifasiszta tömeg
tüntetések. 

A szülői háztól elszakadt gyermekekért 

A G Y E RM E K VÁ R O S É R T 
A dolgozók áldozatkészségé- , dalom szeret11tét. gondoskodá

b�l . épul� fóti gyermekt·áros sát, minden elhag11ott gyermek 
rond mukodese alatt igazolta kell hogy érezze. Ettől a gon
az elgondolás, az intézmén11 do/attól vezérelve kerül a kö
nagyszerűségét. A 66 holdas zeljövőben kibocsátásra a gyer-
6sparkban lev6 épületekben mekt,árosi bélyeg hog11 ezál
eddig 270 g11ermek talált ott- tal is tot,ábbi anyagi alapot 
honra. 1959 nyarán a létszám teremtsünk a g11ermekváros 
500 före emelkedik. fejlesztéséTe. 

Az eddig felhasznált 10 mil- A három címletú (-,50, 1,-, 
lió forintot a dolgozók e:rei 2,- forintos) zerélzáró bél11eget 

1 
a�tá_k öss_ze. T�n, szerint  50 a szakszerrezetek _a�_ilvái áru
mt!hó forint .,zukséges ahhoz, sitják majd. Remel:,uk, hog11 

1 hog11 ezer, .,zülói háztól elsza- mint a g11ermekváros megnyi-

1 
kadt gyermeknek 11yújthassunk tása elótt. a �-asuta� dolgozók 
otthont - 3 él'es kortól 18 most is hozzájárulnak forint

. ét-es k01·ig. Ehhez újabb épüle- jaikkaL e nemes cél, az elha
l tek kellenek. • • • g11ott gvermekek otthonának 

1 
Tauasswl ketszaz 3-6 ev további bővítéséhez. 

közötti elha911ott g11ermek ke
rül azokba a most épülő pa
vilonokba, amelyre hatmillió 
forintot a nötanácsok gyüjtöt
tek össze. KÖZLEMENY 

Allamunk minden szüksége-
! set biztosít a családi otthont 

November 1-en két rooPortban. Arat� L&Jo1 & IJlbey S<nset veze• vesztett gyermekek számára. 
téshel 200-an Ludasra, ,o-an pedlr PeoU6rincre utaztak. Ludason a vo• Milliókat áldoz építkezésre, be
nal vlllamosftál,I munkáiban. Pest16rlncen pedig telépltmény csc,rében J rendezésre. élele": re, �-uháza•
"l'•tetúk. KeresetO.ket a KISZ sport.feJle,zU!■J alapra, Yalamlnt az lntt!- ra. De a dolgozok kozt·etlen 

A szakszervezet Budapest! 
Területi Bizott'<ága a szak 
szervezet közpc>ntjá ból a 
Budapesti Jgazga.tósác ipii
letébe költözött. 

,., karác,onyl aJin4ék üci6Jira aJ'nlotu.k teL I törődésének jelei mindennél , Új cime: Budapest, Vili., 
l?'ládq, ILáoly tel'f,I értékesebbek. Az egész társa- 1 Kerepesi úl 3,;;. L emelet. 

1948-ban bekövetkezett az 
epysége� munká.!pdrt, a Ma• 
gyar Dolgozók PáTt;a megala• 
kulása. Az Ml)P marxista
leninista párt, a magyar nép 
vezetője volt a proletárdikta
túra megvalósításáért, a szo
cir.lista társadalom felépítésé
ért vívott harcban. Ha 1949-
1956 között akadtak is hibák 
és torzítások a párt tény
kedésében, a szocializmus épí
tése volt a fő és meghatározott 
tényezö. A felszabaduláa óta 
elért eredmények bizon11ítják, 
hogy a Magyar Kommunisták 
Pártja, fennállásának 40 éves 
története folyamán a nép ér
dekeit szolgáló po!itikcit foly
tatott, a magyar dolgozók élén 
járt a proletárforradalom győ
zelméért, a azocialista társa
dalom felépítéséért vívott har
cukban. 
A külső és bclsó ellenség, 

a revizionistáktól a fa
sisztákig terjedő ellenforradal
mi blokk nyugati támogatás
sal, a párt belső egységének 
megbomlását kihasználva ki• 

A 22 milliárdos ellenforra-
dalmi kár ellenére pár

tunk és a forradalmi munkás
paraszt kormány felemelte a 
dolgozók reálbérét, az ország 
adottságainak legjobban meg
felelő irányban fejleszti nép
r;:azda.'lágunkat. A munk..so.,z. 
tály, a parasztság, az értelmi
ség nagy része egyaránt elfo
gadta és munkálkodik a há
roméves terv reális és m,,g
alapozott célkitüzéseinek telJe
sítésén. 

Az MSZMP kétesztendós 
harca, a két év eredményei a 
párt politikájának helyességé
rö! tanúskodnak. Bizonyság 
az egész nemzet elött, hogy 
pártunk helyes irányba viszi 
az ország fejlödését. Harcban 
értük el a szocialista vívmá
nyokat, harcban védelmeztük 
meg a szocialista hatalmat és 
készek vagyunk a további küz
delemre. A párt feladatának 
tekinti, hogy az eddigi szocia
lista fejlődés nagy vívmányai• 
ra támaszkodva, a régi hibá
kat következetesen kijavítva 
és ezek ismételt jelentkezése 
ellen állandóan küzdve vezes
se tovább a szocialista építést 
és győzelemre vigye az egész 
társadalom szocialista á talaku
lásának ügyét. 

Köszönet az éber szolgálatért 
Súlyosnak ígérkező balese- revette, hogy a 21. sz.. váitó 

tet hárítottak el Szabári Gyu- foglalt raktári vágányra te
la mozdonyvezető. Ragál11 re]. Azonnal gyorsféket, majd 
G11ula és Belányi Zsígmorn:I elleng&zt alkalmazott és így 
fűtök, a Hámán Kató fútóház sikerült a raktári vágány ko
dolgozóL csisora elótt kb. 5-10 méterre 

Október 24-én a 424 286. sz. megállniuk. 
mozdonnyal a 1705. sz. vonatot A mozdonyszemélyzet éber, 
továbbitották. Nyíregyháza utasítás szerinti munkájának 
állomásra egyirányú behala- köszönhető. hogy bale.set nem 
dás és a jelző szabad állása következett be. A debreceni 
mellett kb. hatvan kilométeres ígazgatooág vezet6je Szabári 
sebességgel haladt befelé a Bertalan mozdonyvezetőt 1000 

szerelvény, amiikor a mozdony- 1 forint, Ragál11 Gyula és Belá
ve7,etó a pályát figyelve, !tb. nyi Zsigmond fűtQket 800--800 
120 méter távolságra - ész- forint jutalomban. részesí.tette. 

November 1-20 : ünnepi műszak 
A békéscsabai pál11afenntar

tási főnökség dolgozói figye
lemmel kísérik a békéért fo

lyó küzdelem alakulását. A 
mozgalmi szervek közös akciói 
sikerrel járnak. Október 15-e 
és 22-e között megtartott szo

. lidari tási héten a dolgozók 
1 vállalásukat 106 százalékra tel-
i jesitették, 

A november 1-i röpgyúlése-
1 ken úgy döntöttek, hogy 20-ig 
ünnepi műszakot tartanak no-

vember 7 és a KMP megalaku
lása 40. évfordulójának tiszte
letére, Elsősorban gazdaságos, 
jó minőségű munkát tüztek ki 
célul. Megindult a versengés a 
szakaszok között is. A ver
senyben kitúnt: 11 sarkadi XII., 
békéscsabai VIII., és XXIH .. a 
lökösházi X .• a vésztöl XV., 
XXI. és a gyomai. IV. szakaaz. 

Boldizsár Gyula 
Bekéscsaba 
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ÖNKÉNTES MUNKÁVAi. f.logyan épül a debreceni felvételi épület 
A GAZDASÁGTALAN SZÁI.LÍTÁSOK A/.. amerikai imperialisták 

által 1944-ben lebombázott 
debreceni felvételi épület a 
helyreállítás után is romos épü
let képét mutatja. 1955-ben el-

' 

CSÖKKENTÉSÉÉRT 
1\fostanában egyre gyakrab- szállítanak olyan árut, ami- lésére. Ezt a munkát folyama- készült az új felvételi épület 

bon kézbesit a posta az érde- Jyen sokkal közelebb is besze- tosan végezzük az egész őszi terve. A tervezésn�l figye.len:,-
J<e!t !kis- és nagytiállalatoknak rezhetö. Mindez fele:;J.eges és téli idény alatt be vették, hogy az allomás1 va-
olyan leveleket, amelyben ud- kocsügénybevélelt és kocsifu- .1· · 

l
gányhálózatot csak a város fc-

varias. de határozott hangon tást jelent. -: A va laiato� hogya'; fo- lől i  oldalon lehet szaporítani.  ood](lk c. kezdeme:nyezést. A tervek alapján az első ka-szólítiák fel aket ga;:daságo- Néhány példa. A Miskolc - A jelek arra mutatnak, 1 pavágás 1956. január 5-én meg sabb fu.varozasra. A Jelentő- melletti hejőcsabai Cement- hogy többségük megért ben- is történt. Az új felvételi épüse(l4.eljes kezdeményezés a és Mészmúből 300-450 kilo- nünlcet és őszintén akar köz- let a jelenlegi I. számú váBVKH,ból indult 1d. A hiva- méterre fuvaroztatnak. olyan remű ködni a hibák kijavításá- gánytól 45 méterre a város fe
ta! dolgozói ÜfTYrend szerinti állomásokra, amelyekJtek tő- b�n. Erre mutat máris több Jé. n Petöfi téren épül. Az imjeladatuk.on felül . 1'állalták;- szomszédságában ott füstölög a fuvaroztató fél válasza és in- daépület már tető alatt van, hoflv a fu,·arler�e/.eket olyan cementguár. A sztálim;ál'osi tézkedése. A MA HART-tól felerészben elkészült a nagy-
5zempo11tbó! is felü/ 1,izsgá.lják, t!piiletelemgyá r ra.sbeton- l:ezd.t•

p a MAV Fafelitő Válla- csarnok tetözete is. Az étterem 
hogy megállapitsa.k, m elye!. födém-gerendát szállít Kelen- latig a szállittatók s<'éles réte- é� � vonatl�isé:ő-!aktanya é�i
azo1c a válla1ato1,. ií:emek, földre, alwl súntén 1-'ll n  épü- ge ismeri el önkritikusan hi- tesehez a ,10,:0 ev tavaszan 
amelJiek t·étenek a ga:d.aságos lefe1emgyár. Szobról Pás.ztóra báit. Persze. akadna], mosa- kezdu�k . hozza. . . fm·aroztatás e/l·e ellen. szállíttatnak t>eliin k ,követ, kodók i.�. Az É. M. 7_ sz. Kő- Az �p_ifücz7shez kapcsolódv 

F<:lkere&tük Pusztai Fere.nc j holott Pásztó körn·yék,én több . • . • • beruhazasok lS tartoznak. Az 
elvtarsat, a BVKH ,·ezetőjét. , kőbanua rnn. A békéscsabai 

�anya v_all�lat nagy_harsanyi irodarész helyén volt például készül. hogy később �zi!!,.to0-
hozy lapunk olvasóit tájékoz- 1 téglagl}ár Salgótarjánba k.üldi 

uzeme �ldaut azzal véc!ek;zi k, a városi ,·i!lamosvágány. Ezt át ronos aluljáróval lehet meg
tassa a kezdemén.vezésről. 1 a téglát, pedig jóval 'közelebb hogy_ az eiszaka.1 rnkodasn�l- .  a kellett helyezni végleges he- közehteni az uta�oknak a v,>-

felszallo por .mia tt nem latJak Jyére. Az állomás északi vé- natokat. Jelenleg az utascsa,·-- A vasútra háruló S7.álli- l nem is egy téglagyár van. .iól a kocsin ieltüritetett rako- gén levő. úgynevezett Homok- nokot termés7.etes fénnyel 
�si feladatok megoldását - Ezek feleslegesen drá gítják dá�i adatokat. ezért raknak kert úti felüljárót is át kellett megvilágító kereszt90ltozati l . 
mondotta - elsősorban a gaz- az éoitkezési költséget és in- egyikbe többet. a mási1kba ke- építeni. 

j 
számú kupolarész készül. s ha 

dasá.gtalan fu,·aroza.sok féke- dokolatlan te,m.et rónak a vesebbet - s főkén t  keveseb- Az iroda. a csarnok, az U tas- az időjárás megengedi, még ,1z 
zik. Az is tudott dolog, hogy vasútra. bel! Ilyen esetekben nem le- ellátó és a vonatkíséröi lakta- idén elkészül a 2-es számú ku
a gazdaságos su\ll'tás nem- - Persze. van a házunk lá- szünk restek a vállalatok fel- nya három szintű. kétemeletes polarész is. November hónnp
csak a vasút, hanem az egész ján is takarítani való. Az ön- ügyeleti hatóságait is megke- lesz. A csa,nokrész már úgy I ban előre láthatólag az ajtó
népi:azdaságunk érde:-e. Hi- knelési küldeményeáre gon- resni. Elfogadhatatlanok azo!c 
\'atalunk doJgo?.ői. akik a dolok. a kifogások is. l,oey kevés 

l 
1 

l<at és az ablakokat is megkap
juk az építkezéshez. 

A várócsarnok város felőli 
homlokzatán az árkádsoros kő
faragó munka - oszlopsor -
most ,·an előkészítés, állványo
zás alatt.  A téli időszakban í5 
folyamatos lesz a munka az 
engedélyezett terv szerint. 

Fodor Illés 
debreceni igazgatóság 

i;zállítóapparálus ütőerén tart- Különösen a talpfatelítö és használható kő- és ka,icsbá-
ják kezüket, vállalták a gaz- az épületelemgyártó iize- nyá111k van. De ha ízy van i.s, 
dasá.e:t.alan fuvarozások fel- meinknél nem használják ú.i bánya nvitásával is segíte-
<;letités�t. A munkát szeptem- ki megfelelően a kocsikat. ni kell a bajon. 

.Egy délután a bodrogolaszi liú11evelőben· 
per l -én kezdtük meg. Az offenzíva. melyet elindí- 1 Ha összefogunk - fejezte be 

- Melyek. a leggyakoribb 
toltunk. többletmunkát igé- nyi:atkozatát Puszta; eh:társ 

11,iányosságolo? k k · l g th 

A tágas udva1· még Pató I 
hegyaljan a must, fon·, pe-

1 
S a további ten·ek? Öltő

Pál oorlájah.oz hasonlft. A fő- zseg az élet. z�kkel. s�ertárral és zuhan __ �_·�
epület körül gaz és dudva- A 120 főnyi ,idám gyer- Z-?Val ellal_ott t<;>rrn�teren:i. ep�
liget, törmelékhegyek. Kívül- meksereg a neYelókkel együtt lese, a konyvtar es a Jabz?
ről a falak i - tatarozatlanok. szeptember 15-én \'ette birto- szoba . berende�e. �s . meg 
Bent a szobákban Lónyay kába a kastélyt, 15 holdas ,·alami . a k�ely elolt, egy
herceg egyko1i rezidenciájá- parkjával együtt. 120 vasutas kon halasto es . a park re12d
ban azonban már, akár Tokaj- gyermek él, tanul i t t  gondta- beho�atala, arrut a nevelok-

- A fuvarozas· ke't •~�·;1et.s.,1 1welt de megéri. A vállalatok- ":'• so 
„ 

e_zer OCSLVa se � . e-
- = � = - · . . tunk osz1 forgalmi gondJam-

mutatkozik stílyoo h iányosság. hoz levelben fordulunk. fel- kon. Nem is hagyjuk abba 
Az e!!_v>i< : tárjuk az észlelt hiányosságo- erőfeszítéseinket. me,·t az 

nem használják ki a ,·asúti kat és kérjük öket a gazda- eredmények máris mutatkoz-
k0<.-sikat az egyes árune• sá�ta lan szállít.ások kiküszöbö- nak. 

lanul. Igen, gon�talanul. Hl- nel� es a gyer".'':k
.
�kn:1'=_ . k�!J 

szen a kis lurkoknak szinte el\egezni .  A fasitas kl'ete.emek fajsúlya alapján, a 
díjszabásban meg·bi:.i,t.á.ro-

zott súlynormáig. 
E szállítmányok után a fuvar
díjat a berakott súlyra tekintet 
nélkül meg kell fizetnie a fu
varoztatónak. A szállításhoz 
tE-hát a szükségesnél több ko
csit vesznek i0énvbe és u 0yan
akkor feiesle;esen több� fu
\:ardíjat is íizetnek. Egy 
pelda az ezemyi közül: szep
tember Z5-én a nyékládházi 
koai:icsbánya Mezökovácsltázá
,-o, 27 kocsit rakott meg bán11a
ikaviccsal. Ha a bánya a berak
ható súlyig használta volna 
ki a kocsikat, a szállitmany 8 

i;agcirnal kei:esebbet vett vol
na i(lénybe. Hanii&úlyozom, 
f.Ok ezer ilyen és hasonló pél
dát tudnánk felhozni. 

A másik fékező erő & ke-
reszlfuvarozás. 

Kőbányával. szénbányával, 
cukorgyárral rendelkezo hely
�gek állomásaira adnak fel 
követ, szenet, cukröf. Rövjd 
távolságra - 3-10 kilométer
re - veszjk ie.énybe a ,·asúti 
kocsikat k<izúti szállítóeszköz 
beJ.,·ett. 200-300 kilométerről 

Laktanyák - szál láshelyek a tél küszöbén 
November közepe L•an .  Nincs / mes meleget árasztanak a fú- j mégis mosakodás nélkül tér

még itt  a� igazi tél, de fóként I tótestek. nek pihenőre. Bizony a lakta
a laktanyak.ban és a szállás- l\Iás a helyzet a vasmü I nyák használói is jobban ,·i
l1elyeke11, ahol a szolgálat fa- 1 szomszéd�ágában levő szállás- gyázhalnának - mert ilyen 
radalmait pihenik ki a do/go- helyeken. 16 barakkban lak- e;etek máshol is előfordulnak 
zók, már elkel a meleg. Per- nik a sztalinvárosba kirendelt - a rendre, a tisztaságra. 
sze _a nyugo�t, kényelmes pi- v�suta�ok. Az épületek kh·ül- 1 A ,·nntatási laktanyában henes�ez a tiszta tzgyn�mu

,-
a rol meg csak mutatnak \'ala• nem ilyen megnyugtató a 

mosd_o, a zu.hany�zo - eppugy mit, b_ent a szo�ákban azon- helyzet. öt kisméretű szobá
hozzatartoJ;,k, mrnt . a meleg b�n s1�ahnas kep fogadJa _a ban 14 vaságyat zsúfoll;;k szoba. VaJon biztositi·a va�- latogatot. A butorzat . szege- össze. Tisztálkodási lehetőség ntzk-e . ezek. a feUet_elek a tel nyes . . kopott. _A rozsdas rns- ' az épület tol mintegy l OO mé
kus.oben ?  Ezt nezti: k. meg a agyakon . penesz<:5 matracok. len·e le,·ő fütőházban \'an. napokban negy vtdek.i csomó- szakadozo ta karok, szennyes . . . . . 
ponton. lepedők. 1 Nya_ron meg . csak megJarJa ez 

A rideg. ned,-es falú �zobák- 1 a sela, de telen kicsit kclle-
SZT ÁLINVÁROS ban jóformán a fűtés sincs metlen. 

Az új vonatkísérő-laktanya 

szobái tiszták„ Berendezésük 
azonban hián�·os. A 33-as szo
bában például nincs szekrény. 
Emiatt elég nagy a rendetlen
ség. Az ablakpárkányon étel
féleségek, a foga�ok, székel, 
t€le ruhával. A 34-es szobá
ban csaknem hasonló a kép. 
A szobákban egyébként kelle-

mindent megad nep, á l la- \'el erre már csak a jövő év
munk. Ruhát. meleg otthont. ben kerul sor. 
napi ötszöri ntltozatos, bő. é- Az étvággyal nintS bai' ges étkezést és olyan pedagó-
gusokat. nevelőket. aki,k a 
betűvetés tudománya mellett 
szeretetre, eg_,·más megbecsü
lésére is r,e,·elik a gyerekeket, 
akik a szülőket - nyugodtan 
ide írhatjuk - a ne,·elés te
kintetében méltan helyeLtesi
tik. 

A közeljövő tervei 

Az igazgaloi irodában Biró 
Viktor igazgató,:al az intézd 
életéről. a nevelésről és a to
vábbi terYekröl beszélgettünk. 

- Intézetünkben 6-10 éves 
gyerekekkel, tehát az általá
nos iskolák also négy osztá
lyával fogla.Jikozunk - mon
dotta. - Töbh.ségükben olyan , 
vasutasgyermekek vannak itt, 
akiknek 3-4, sőt ennél is 
több testvérük mnradt még 
otthon a dolgozó szülők mel
leit . 

Ezutá,n az intézet napi
rendjérol. majd a jövő tenei
ről esett szó. 

A halószobákal és a tan
termeket is megtekintettük. 
A hófehén-e meszelt szobák
ban mindenütt példás rend 
és tisztaság uralkodik. A dél
utáni tanulás után a tanter
mekben is a tanulók csinál
nak rendet. A munkára val@ 
nevelés egyik formája az is, 
hogy az étteremben a na
gyobbak segítenek a felsz.oJ„ 
gálásban. Ha már az étterem
nél tartunk, meg kell emlí
teni :  külön elmény. amikor a 
1 20 gyermek körülüli az asz
talokat és farkasétvággyal 
hozzálát az étkezéshe--�. Ott 
jártunkkor tejfeles burgonya
leves és bácskai rizseshús, 
uborkával volt a menü. Az 
adagokat elég nagyra mérete
zik, mégis nem egy gyermek 
akadt, aki háromszor kért 
repetát. Az étvággyal tehát 
nincs baj . . .  

A vonatnak menni kell! 

Az intézet még nem készült 
el teljesen. A kőművesek 
még javában építkeznek. A 
nevelői lakásokat például 
most építik. Ezután a külső 
tatarozáshoz foginak. 

A bodrogolaszi intézetben 
éppen úgy, mint a többi öt 
testvérintézetben, a gyerekek 
kitűnő ellátásban, példás ne
velésben részesülnek. Ezért 
mélt.án illeti dicséret az igaz
gatót, a nevelőket, a gondno
kot és rnlndazokat, akik az 
intézetben a 120 gyerekért 
dolgoznak. 

(Igaz történet) 

1956. november 11 .  Borús, 
ködös őszi nap. A sűrű esöfel
hók sötét, fek.ete árnyékot bo
rítottak. a földre. 

Délután négy óra. A szolgá
latte1,ő megigazította vörös 
tányérsapkáját és kilépett a 
forgalmi irodából. Várta a hat
vani személyt, mely lassa n hú
zott át a k.itérőbe álló i·áltó
kon. A vonat for:iadása után 
sietett vissza bejáratot adni az 
ellenirányból érk.ező tartjáni
nak. 

A forgalmi irodában két bor
gőzös idegent pillantott meg. 
Ahogy belépett, azonnal rátá
madtak: 

- Maguk nem tudják, hogy 
sztrájk van? Sztrájk. van! Ér
ti? Sztrájk.aljon mindenki! Ne 
i11ditsa ez a vonatot! Alljon 
meg a va.sút. kiabáltak. egy
mást túlharsogva. 

A szolgálattevő nyugodt volt. 
Próbálta csillapítani a k.ét han
goskodót és az el_öírt teendö
k.et végezte. Ezt látva. a ltan
gosabbik öklfrel a szolgálatte
vő arca előtt hadonászva ordí
totta: Nem érti. hogy sztrájk. 
van - a kutyaszentségit. Nem 
jöhet a vonat! Ha jön is, csak. 
a másikra jöhet. Itt csak. ka
rambol lehet. Hol a váltók.ulcs. 
majd én elintézem. 

A s:::olgálattevö elsápadt, de 
próbált higgadtan beszélni: -:
Emberek! Mit akarnak.? Észnel 
vannak.? Dolgozótársaik. életét 
akarják elvenni? A vasút nem 

állhat meg - szén kell a kór
házaknak.. szén kell az erőmű
veknek, élelem kell a dolgo
zóknak. A vasút olyan az or
szágban.  mint az emberben a 
lük.tető ér. A vonatnak. menni 
kell! 

Az utolsó szavakat már ki
ál.totta, mert kirobbant belőle 
a visszafojtott indulat. Hátával 
a kulcsszek.rénynek. támaszkod
va, szeme sarkából látta, hogy 
a tarjáni vonat már a jelzőnél 
áll. 

A szolgálattevő nem hátrált, 
sőt támadott. Pedig agyába vil
lant, hogy talán a bőrét viszi 
a vásárra. 

Azonnal taka,·odjanak. k.i az 
irodából! - kiáltott rájuk. De 
azok. ehelyett a kulcsszek.rény 
felé tartottak. 

A szikra kipattant. És ezzel 
egyidőben a szolgálattevő i•as
bélyegzős ök.le is. Kétszer egy
más után. A hangoskodók elné
multak, elkotródtak. Csend 
lett. Nagy csend. A szolgálat
tevő folytatta. munkáját és ke
mény szívvel. bátor szemmel 
nézte a bejáró vonatot. 

Este. racsora 7,özben felesé
ge megkérdezte: Milyen volt a 
mai szolgálat, kedves? És a 
férfi gyermekei csillogó szemé
be nézve, mosolyogva vála
szolt: Hát tudjátok. - a vona
tok jöttek - a 1;onatok men
tek. 

Jászai Nagy József 
Kisterenue 

Egy barakk a 16 közül Szt.álinvárosban 

Kenese és Fűzfő között a Balatonban építik 
meg a vasútvonalat 

biztosítva. A kevés gyújtóssal 
és a palás szénnel nem lehet 
megfelelő hőfokot· elérni. :M:i 
mást tehetnek a szobák lakói: 
a t i lalom ellenére a vasmű te
rületén szerzik  be a gyújtós
szükségletüket. 

Az épületekben fözni nem 
lehet. Az egyik konyhát meg
r.&ztük. Berendezése egy rnzo
ga tűzhely. 

Ezek a szálláshelyek egyál
talán nem illenek első szocia
lista városunk képéhez. Nem 
alkalmasak 200 vasutasclolgo
zó szálláshelyének. 

NYÍREGYHÁZA 

MISKOLC 

A 74 ágyas vonatkísérő lak
tanya szobái t iszták. A föld
szinten és az emeleten egy
aránt található mosdó és zu
hanyozó. A szobákban közpon
ti fűtés. • 

Itt is találkoztunk egy prob
lémával. Az épületnek két ka
zánja van. Egyik azonban már 
régóta használhatatian. Ma 
még ez nem okoz különösebb 
problémát, de ha hidegebb 
lesz, egy kazánnal nem tudják 
a szobákban a megfelelő hö
fokot biztosítani. 

Kenese és Füzfő között mint
egy 3,5 k ilométeres szakaszon 
föld-, illetve hegycsuszamlások 
fenyegetik az országúti é5 vas
úti közlekedést. A MAV dr. 
Ják.y József professzor taná
csára ezen a szakaszon a vas
útvonalat áthelyezi a Balaton
ba. Tervek szerint az építést 
1H59 elején megkezdik. 

Az új pályát a parttól 30-80 
méterre, másfélméteres vízben 

építik meg. Az építkezéshez -
a töltés alapja kő és kőtörme
lék lesz - félmillió köbméter 
anyagot használnak fel. A 
nagyszabású munkában a leg
korszerűbb gépek mellett ha
jók. és uszályok is részt vesz
nek. A tervezést az Ut- és 
Vasúttervező Vállalat és a 

Mélyépítési Tei-vező Vállalat 
végzi. 

t I EQNFÉNYT KAPNAK 
a határállomások és néhány nagyobb balatoni állomás 

Nagyobb állomásaink név- 1 a,·ács, Balatonfüred, Balaton
táblája után a Nyugati-pálya- almádi, Badacsony és Keszt-

DOMBÓVÁR udvar újjávaráu;olt, reprezan-
, 
hely, a déli parton Siófok., Ba-

A vonatkísérö laktanyában tiv Utasellátó éttermében is latonboglár és Fonyód. is neon-
2�, s�állodának is.  beillő két- A vonatkísérő laktanya tisz- neoncsövek ontják már a , világítást knpnak. Ugyanakkor 
negyagyas szoba varJa a pihe- , !a szobáiban kellemes melc!! fényt. S az első lépéseket újab- a leglorgalmnsabb állomáso
nö vonatkisérőket. A szobák I fogad. A kényelmes szobákból bak követik. A tervek szerint kon, például Balatonfüreden, 
gondozottak, az ágyak alatt I nem hián}'Zanak a ruhafoga- )1a_tárállomásainkon még . a': Keszthelyen és Siófokon a par
gyélcénypapucsok. Csak a ta- , s�k, a székek, az asztal, a gyé- i_den megke�d'.k a fel:7e_te)1 kot is újjávarázsolják. A vi-
karitónők panaszkodnak _ kenypapucsok sem. A mellék- epuletek kulso es belso v1lag1- ··gá k k " . ed' 1. 

• • • ·  a helyiségek folyosók tiszták tásának neonfénycsövekre való ra gyaso oze P ig O yan 
h�J��szobosz:01 . mosoda_ mu_n- 1 gc,ndozottalc. Ilyen körülmé� , s'.itszerelését. szökökutakat terveznek. ame
kaJara. 

. 
Az, is �z�vatettek; 1 nyek között kellemes a pihe- j Azt tervezik. hogy 1959-ben lyek az esti órákban percen

hogy bar zuhanyozo es mosdo . n�s. Bizt?�yá1:3 kellemes _lesz a a nag}'.obb .balatoni állomások ként más-más színben lövellik ll> van az épuletben, egyesek J hideg, teh honapokban 1s. - az eszak1 parton Balaton- magasba a vízsugarat, 
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A TÖR VÉNYESSÉG KÉRDÉSÉRŐL 
tárgyalt a szakszer ezet központi vezetősége 

A szakszervezet központi paras2,t szövet.ség erösílésében. 
ve1.etoségének október 31-i a termelőerők fejlesztésében, 
ülésén a szakszervezet veze- az élei- és munkakörülménye
tőin kívül az e lnökségben he- ket szabályozó rendeletek és 
Jyet foglalt Bajusz Rezső, az törvények kidolgozásának, be-
1\ISZMP Ipan és Közlekedési tartásának segítésében é,; el-
06ztályának munkatársa. Ban- lenórzéseben az esetleges hi
gó Sándor l\lA V vezérigazgató- bák sem csökkenthetik - mon
he!Yettes. dotta bevezetőben. A Munka 

Az ülé.,t Végh Lc.jos. a szak- Törvénykönyve, a mun-
szei·,·ezet elnóke nyitotta meg. kaügyi. munkajogi é., egyáb 
Bevezetóje után Szabó Antal kérdfsekel szabályozó tötvé
főtitkár számolt be a legutóbbi nyek és törvényereju rendele
ülés óta , égzett munkáról. tek betartása felett őrködni 
majd Gróf Jó:.•ef. a szakszer- nemcsak joga. hanem köteles
vezet titkára taMo_ft beszámo- sége is a .szakszervezeteknek. 
Jót „A ton•e11yesseg helyzete A szakszervezetek XIX. kong
A L"asúton." címmel. 

1 
resszusának határozata ezt a 

A szak.szervc-zetek szerepét a szakszervezeti akt.ivák elsőren
munkáshatalom, a munkás- dű feladatává tette. 

Felelősségrevonást a mulasztás arányában 

személyzetnél. Az uta�ósze
mélyzet szolgálati óras;:ám.á
nak a csökken.tése sem halad 
a megfelelö ütemben. A tarta
lékosokat még sok esetben 
üres állások betöltésére 1ra
nyítják. Vannak helyek, ahol a 
dolgozók =k úgy mehetnek 
szabadságra. ha munkatársaik 
szolgálati idejét megh�zab
bílják. 

Az üzemi étkeztetisnéi n.incs 
különösebb panasz. A nem 
megfelelö nyeisanyag-tárolá,,t, 
az egészségügyi követelmé
nyek be nem tartását mé�is 
szóvá kell tennünk. A hűsít/i 
és melegílö italok k iosztása
nál is sok a probléma. 

A munkavédelmi és baleset
elhárítási szabályoknál mutat
kozó hiányosságok gyakran ar
ra vezethetók vissza. hog}• a 
szolgálati főnököknek a leg

megfelelöen kapja. Sz.eged- csekélyebb pénzö,;szeg sem áll Tisza pályaudvaron Földesi rendelkezésükre a kisebb hiLajosrnínak egy évet kellett bák k ijavításához. várnia. míg a helytelenül ki 
A nok és a fiatalkorúak rénem fizetett bérkülönbözetet delmét szolgáló röreények, 

megka_Pla. . • . . l'endeletek betartása terén A re.szkartentesseJ . kapcso- nincsenek k ülönfüebb problé-
1� tb_an is van tudoma.su�k ,i0 'lllák. Hegy a fiatalkorúak könehany . . szabál�talansagrol. 

l 
zül aránytalanul nagy a balF�gyelmi targ_yald;�, sot . m�g- esetet szenvedők száma, ez 

kerdezes nelkül ronak kt resz- egyrészt a tapasztalatlaru.ágra 

másrészt a fegyelmezetlenség
re vezethető vissza. 

Javulás tapasztalható a tár
sadalom.biztosítási swlgá!to.tá
sok, segélyek &zámfejtésénél, 
kifizetésénél. Ennek ellenére 
még ma is találkozunk, első
sorban családi pó1lékok és 
táppénzek téves számfejtésé
,·eJ. Tévesen állapí1anak m eg 
nyugdíjakat, a megrokkant. 
megbetegedett dolgozókat nem 
helyezik m'ndenkor könnyebb 
munkakörbe. Csere Lajos a 
kelenföldi építési főnökség dol
gozója tüdcJbeteg. Több�-zör sé
relmezte, hogy táppénzét hely
telenül kapja. Megvizsgáltuk 
az ügyét és 2560 forint táp
pénzt fizettek ki részére visz
szamenóleg. Ezzel szemben a 
ferencvárosi pályafenntartási 
fönökségnéJ neklink kellett le
állitani Diamonstein Mózesn.é 
táppénzsegélyét, mert az illet<i 
egynapos munkaviszony alap
ján 4285 forint táppénzt veti 
fel jogtalanul. Csás:.ik Károly
na k havi 500 forint n:rugdíia' 
kellett ,·olna kapnia, de csak 
250 forintot kapott. Gyakran 
sérelmezte ezt, de minden eset
ben elutasították. Visszamenö
leg 1250 forintot fizellettünk 
ki részére. 

3 

A RÁKOSI FŰTŐHÁZ FI ÓKMŰHEL YÉBÓL 

� 
i 

HAjdü György kouiaszgJos áUagteljesltménye 130 szll.zaték felett van. 
(Kovács Géza fetv.1 

A tön-ényesség kérdése két
oldalú do1r,g: egnészt a dol
gozók jogait rögzitö előírások , 
másrészt a dolgozók kötel&.'Sé
gei I meghatározó tör\'ényes 
rendel.kezC:-.ek. A �zaknwi ,·e
zeté, részérül e tön·ények 
megsérté::,e legg\'akrabban a 
jogtalan elbocsá!ásban. a tsza
badidő megrö\'idí>é:-ében, a 
hel\'lelen oorfizeté.,,ben. a 
munkavede:mi eWírások el
hanyagolásában stb. mutatko
zik. A dolgozók táppénzcsalás. 
fegyelem.sértés. lógás. lopás. 
stb. revén ,·étenek a törvé
nye-ség ellen. 

A dolgozók igazságetze él 
sé1·ti. ha őket, vaA\. n1unkatár-
1-aikat k isebb vétségén is meg
bünteti',. \'iszont ro;.sz munka
s:rervezé.s. fe!e.,Jege„ beruházás. 
rossz ter\'ezés miatt elmarad a 
felelő, vezetiik felelösségre\'o
ná..•a. Szaksze1·,·ezelünk a ·kor 
lesz öre igazán a tórvényes
ségnel,. ha beosztottaktól és 
,·ezetöl,től egyaránt megköve
teli a tör\'ényel, betart.á:>át és 
be: a11a tásá t. 

kártérítést, nemegyszer a hi- 1 ' 
ba elköcetésétöl szá mított 
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ono ,egnc, sem tettünk meg mindent lösségre vontak ,·olna. a a ozse nene a szu.es, 

kö\'eto hat hónap lejárta eló! t 
mondtak fel. A fegyelmezetlenek megfékezése közös érdek 

A debreceniek kommunista őrjárata 
A debreceni csomópont dol-

, 
erejé,·el, vagy az Illetékes 

gozói az elsők között követték szer�ekkel_ igyekeznek on·°: 
a komáromiak példáját, m�g- so�m. . M�s sz?l�_álati helyek 
szervezték a kommunista or- elott 1s peldakepul álló mun
járatot. kájukhoz további sikereket ki-

Az őrjáratnak jelenleg 16 ,·ánunk. 
tagja ,·an. Párt, szakszerve- -------
zeti. szakvonali vezetők, a leg
jobb dolgozók vállalkoztak ar
ra, hogy az eddiginél is foko
z,,ttabb teYéken ·séget fejtse
nek ki a gazdaságo�abb, jobb 
munkáért. Kezdeményezésük
ben tovább mentek a komáro
miaknal. Terület szerint fel
osztották az állomást és nem
csak a csellengő kocsikat kisé
ri k figyelemmel. hanem köz
,·etlenül a munkahelyen taná
csot. segítséget is adnak a dol
gozóknak. 

A választások elökészítésé-

Villanyvilágítást kérnek 

Kisterenyén, a mátrai elága
zá na! petróleumlámpa mellett 
kénytelenek dolgozni. Kúlönö
sen esós, ködös időben nem 
valami biztonságos pislákoló 
fény mellett a munka. 

A villanyvilágítást már ré
gen megígérték. Nyolc oszlo
pot és a légvezetéket hóna
pokkal ezelött odaszállították, 
csak a betontám és az utasítás 
kiadása hiányzik. 

A bér- és munkaügvi vona
lon a Iei:durvább törvénvi,ér
t ,-i a hel.ytelPll tuuiráztat nál. 

a bé k'fize égnc1 a rés7..karte
ríté ne!. a� elb"c átasoknál é.� 
az átheh·e7e eknél ·ovetik cl. 
Puspök ladán11  ratel,tőné/ a 
dolgozók 50 �z.íza'.eka sem dol
i,toaa le az eng<:dél vezett  ha\'i 
8 túlórát, , i.szon rnnnak. akik 
ha,•onta 30-50 túlórát is tel
,ie.itenek a felettes szen·ck 
hozzá_iárulá.sa nélkül. Sok he

lyen meg sem kérdezik a szak
szen;ezeti bizottsagok i·elemé-
11yét a túlórázta tást illetően. 

Nemegyszer találkozun" 
rendel' enc-, bérk1 f' zeté.,sel is. 
Kelebia állomáson Dusnok! Jó
zsef tartalékc · beo„zttisban 
dolgozik, de bérét nem annak 

Vannal,;, akik nem kapnak 

képzettségüknek megfelelő be
osztást. s ha a dolgozó i lyen 
munkahel�·et talál, munka
köny\'ebe nem hozzájárulással 
,·aló kilépé,,t, hanem önkényes 
kilépést , ezetnek be. Ezzel el
zárják a1. új munkahely elfog
lalásának a lehetá,égét. 

Az utóbbi idóbe11 szaporo- nyert elintézést. Amikor mi nek idején különösen élénken 
dott a jegye!mi ügyek szám.a. felvetjük az alsóbb szen·eink, tevékenykedtek. Válaszoltak a 
A szombathelyi igazgató,,ág a szakvonali \'ezetök és a do!- dolgozók kérdéseire, megma
területén az első fé:évben 351 gozók felelósségét a törvény- gyarázták a \'álasztás jelentő
dolgozó kö\'etett el fegyelmi sértésekkel kapcsolatban, ak- ségét. időt szakítottak a napi 
,·ét.séget. Ebböl 35 ember ellen kor a mi :felelős:;égünket ls ön- politikai kérdések tisztázasára 

Az ott dolgozók örömmel 
vennének részt társadalmi 
munkában a villanyvilágítás 
bevezetésénél. 

Reméljük, hogy az illetéke
sek nem utasítják vissza a dol
gozók kezdeményezését. sőt 
minden segítséget gyorsan 
megadnak, hogy jogos kíván
ságuk teljesüljön. Sok hiba forrá a 

a tö1·vények, rendeletek ismeretének hiánya 
Megtörténik, hogy a dolgo- 1 tási panaszokkal foglalkozik a 

zót alac:,onyabb munkabén·el legtöbbet. A munkavédelmi 
járó munkakörbe helyezik, az osztály különösen wk jogos 
á.helyezesi értesitést azonban pana„zt on:Q.$01. Annak ellené
csak az áthelyezés napjan és re, hogy szakszervezeti és 
nem 15 nappal korábban kéz- szakvonali részröl egyaránt tö
besítik. Allaláno.s jelenség. rekvés van a törvénysértések 
hogy a fegyelmileg büntetett elkerülésére. még sincs mind-?n 
dolgozó! a bilnteté,- letöltése rendben ezen a téren 6Cm. A 
ul.án nem helyezik vissza ere- központ és a területi bizottsá
deti m unkahelyére. gok munka,·édelmi felügyelői 

A szakszervezeti funkcloná-

l 

az idén kb. 300 esetben hívták 
riusok áthelyezésénél sokat ja- fel az _érde�elt _szakvezetök fi
vult ugyan a helyzet. de még gyelmet _a !or\'cnyek�n . lefek
ma is megtörténik, hogy nem telelt elotrasok betartasara. 
kér k ki a fel, őbb szakszen:e- A balesetvédelmi oktatások 
zeti szervek elózet,es hozzájá- 1 elhanyagolása, a szabadságo
rulá

. 
sát. A_z újítási törvények 

I 
l�i terv _b� nem tartása, a _ve

és kormanyrendeletek meg- uelyt reJto 24/24 és 24148 orás 
szegé,ével is rt\,meg).·szer ta- szolgálat megszüntetése ellen 
lálkozunk. Különösen az úji- 1 eddig nem tudtunk kellő erél;-
láai díj megállapítása nem I lye1 fellépni. Az üzemszemlé
mindenkor megnyugtató. · ken megállapított hián�·ossá
Gyakran n,i'.tlnak még ma is gokat g}·akran csak erélyes 
iiZ eszmei díja7.áshoz. 1 közbelépésre szüntetik meg. 

.Bá
!' 

a bér- és munkaügyi . A puszta.�zabolcsi Jútőlulznál 
k�rdésekke_I kapcsolatos tör- megtörtént, hogy aláíratták az 
venytelen<egek eg\-re csökken- oktatási naplót a dolgozól,kal, 
nek, a megle\'ok számat is a a balesct\'édelmi oktatást ·✓iminimumra csökkenthetjük. szont nem tartották meg. Nem
hlszen nagy részilk a Munka egyszer munkába állítanak új 
Törvényköny,·e isme,e•ének dolgozót anélkül, hogy bármi
hiánv.íból adódik. Az egyeztetö !éle oktatásban részesítenék. 
b'zottságok nagyon helyesen A munka\'édelmi felügyelőket 
egyre röbh_ 1örvénrs_érté,,.t or-

1 műszaki átadá:'okra nem min
vosolnak. Eppen ezert a :szak- den esetben h1vják meg. nem 
szen·ezet továbbra is szüksé- kérik ki véleményüket. 
gcsnek ta,·t.ia az egyeztetö bi-
zottsá�ok fenntartását. A pibenóidőkkel még baj van 

Nem túlozunk, ha azt mond-
juk. hog · a szakszervezet Még 1:y-akori a pihenőnapok 
munkavédelmi és munkásellá- ki nem adása, főleg az utazó-

itta. ág miatt indítotkik Ie- kritikusan be kell vallani is. 
gyelmit. A munkafegyelem la- mondotta - mert elsösorban Ha valamllyen problémát 
zaságát tiikrözi a nem kis szá- nekünk kötelességünk betarta- helyszínen nem tudnak meg
mú igazolatlan mulasztás. Jó- ni a törvényességet, mert ci;ak 

I 
oldani, akkor azt a közösség 

leg a pályafenntarl<isn.ál és a= úgy lesz erkölcsi alapunk má- -----------------
építési szolgálatnal. sok felelósségét elbírálni. 

A hibák okait elsősorban az . Szólt arró): hogy sok prob- Sok a rosszul címz ett darabáru okozza. hogy a vezelók elnéző lemának eleiet vehetnénk az
magatartást tanusítanak a fe- zal, ha a szakszerve7,eti és 
gyelmezetlenekkel, a tár.sadaJ- szakvonali vezetöszervek egyes 
mi tulajdon ellen vétókkel rendeletek kiadása előtt el
szemben. Igaz az ü,, hogy a 

I 
mondanák véleményüket a 

szolgálati fonökök kezében rendelettervezetről. 
nincs kellő fegyelmez.ö eszköz Végezetül a sz:i,�i;zervez�ti 
- de ami van, azzal sem el- szervek feladatrurol szolt, 
ne-k megfelelóen. Az ellenörzés amelyben felhívta a figyelmet 
elmulasztásából is sok viss7.a- a törvénysértések megakadá
élés következik. A szakmai ve- lyozásái-a követendő módsze
ze!ök nem kérik a párt és a rel( kidolgozJ.sára. az ellenór
szal,;szervezeli szervek segítse- zés és a íelelci6ségre\'onás ki
gét a munkában mutatkozó te1·jes.zlésére, a szakvonali 
akadályok megi;zimtetésére, az szervek, valamint a párt és 
egyéni és kö7.ö56égi érdek ö.sz- s?llkszervezet ors7.ágos és helyi 
szefüggésének megismerteté- szervei jobb együttmúködésé
sére. Bár ezeknek a szervek- nek fontosságára. 
nek kérés nélkül is ez kell, A hozzászólók els&orban 
hogy legfontosabb teendöjük saját szolgálat.i helyük tapasz
legyen. 

· 
talatairól számoltak be. :; hasz

A szakszervezeti bizott.,;ágok 
nem élnek a . zakS2er\'ezeti e
gyelmezö e,,zközökkel. Nem in
dí•anak s7.akszervezeti fegyel
mit azok ellen, akikre a ne,·e
lés eszközével már nem lehet 
hatni. Ilyen egyéneknek pedi� 
nincs helyük a bec:sülete� 
szervezett dolgozók sorában. 

Az önkritika se maradjon el 
A panaszok, bejelentések in

tézéséről .sZölva az előadó el
mondotta. hogy az év első felé
ben a központlh z és a te1·ülcti 
bizottságokhoz írásban és 
szóban 1966 panasz érke
zett. Harminc napon be· 
!ül 1884-et in éztek el. mi,1t• 
egy 100 ped;g a határidon túl 

nos jaVllblatokkal egészítették 
ki a beszámolót. 

KISZ-AKTÍVIST ÁK 

TALÁLKOZÓJA 

A SZAKSZERVEZETBEN 
A szakszer\'ezet KISZ szer

vezetének kezdeménvezésére 
- a budapesti szolgálati he
lyekről - KISZ-aktivistákat 
látott vendégül szakszerveze
tünk elnöksége. Kot'ács János 
KISZ-tit.kár üdvözlő szavai 
után S:abó An.tai főtitkár be
szélt a fiatalokhoz. A találko
zón jelen ,·olt Végh La;os. a 
szakszervezet elnöke és tö�b 
osztályvezeto is. Az üdvözlé t 
táncos ismerkedési est követte. 

A gyorsdarabáru küldemé- f olvasható, amiböl a dolgozók 
nyek na11vrészének rendeltelé- nem tudhatják, hogy azt Bu
si helyére valö irányítása Bu- dapest melyik állomására kell 
dapest-Józsefváros állomá- továbbítani. 
son történik. A jól megrakott A jó?.sefvárosi vasu !asok 
gyűjtőkkel ide futnak be a arra kérik vidéki munkatár
gyorstehervonatok az ország saikat. hogy a .. C 10·· utasí
különbözö részéböl. s Innen tás 85. és 86. pontja szerint 
indul az áru rendeltetési he- dol�ozzanak és tartósan erő-
lyére. sits�k fel a küldeménvekre a 

A munkát nehezíti. hogy 275. sz. fuvarbárcát. Igy ;ok 
nem utasítás szerinti címzés- bosszúságot elkerülünk és je
sel látják el a küldeménye- lentős veszteségtől mentesít-
ket. A Budapest területére iük a népgazdaságot. 
szóló küldeménveken legtöbb- Mészáros Imre, 
ször csak „Budapestn felírás Budapest-Józsefváros 

lzletes ebéd szépséghibával 
November 6-án Nyíregyháza I akad ebben az étke.zdében. 

állomás üzemi étkezdéjében i olyan szépséghiba is. ami mel
ebédeltem. Az étkezde - leg- 1 lett a látogató, vagy ha úgy 
alábbis a létszámhoz mérten tetszik, a vendég. nem mehet 
- meglehetősen szúk. A vára- el szó ruílkül. Feltűnt ugyanl•, 
kozók soraiban itt is ott is ar- hogy kés �m szerepel a terí
ról folyik a szó, hogy mennyi- tékben, pedig sütthúshoz ugye
rei váitozatosabb. fzlet.: .. <!l,b bár kés és villa ;tír. Kés hlá,. 
ételek készülnek az utóbbi idö- 11yában azután mindenki úgy 
ben a konyhán. fogyasztotta a második fogást, 

- Itt van a mai ebéd is. Al- ahogy éppen tudta. A l,igtilbb
maleves. valódi nvírségi Jo- ja villájára szúrta húsa.dagját 
natánból, sertéssült vegyeskö- és mint afféui werek harap
ritéssel, pároltkáposztával. Hát dálta. 
kell ennél jobb? . . .  Nem lehdne az étkeztUt 

Az ebéd i,alóban fzletes t•olt. megfelelő mfflfll/iffgú ké1sel 
S ezért feltétlen dicséret Illeti ellátni? 
• kon111ui személ11zetét. De V. F, 



A jánnújarittíl KISZ-szervezeteiaek 
tisztasági és takarébssági versenye 

szolnoki, a szombathelyi és a 
székesfehérvári járműjavitók 

Házépítés Csatorn6zás 

társadalmi n111nk,íban 

1938. :l:OVEMBER l'f. 

Jtlegy e� /ié1·e111 • • •  A KISZ Központi Bizott
sága. a Vasutasok Szakszerve

zetének Elnöksége és a KPM 
I 7. D. osztálya felhívással 
fordult a nyolc járműjavító 
KISZ-fiataljaihoz, hogy indít
sanak mozgalmat a tiszta mun
kahelyek megteremtéséért, se
gítsék a kormány takarékos
sági intézkedéseit. A szakszer
,·ezet elnöksége és az l 7. szak
osztály a legjobbak jutalmazá
sára 5000-5000 forint pénzju
talmat ajánlott fel. 

KISZ fiataljai írásbeli dicséret-
ben részesültek. A szegedi SágvárHelepen dalmi munkát végeztek a ház Ndvember 13-án a MAV

épftésén. A munkában példát kórház férfi sebészeti rende
mutatott Juhász Imre, Ballai 

I 

löje előtt mintegy háromne
József, B1.LZa László, Lakatos gyedórát töltöttünk el türel
László. dr .• Fe!cete l.�tván. A 1 711:es .  várako�á�sal, mig vég,·e 
munkát Kalman Tihamér épí-

1 

kinyilt az a1to. (Ez idő alalt 
tési technikumot végzett fiatal se ki, se be nem ment senki.) 
vezette. - öt fő jöhet - szólt a 

- Kérem, ön var ion délig. 
(Ez 10-kor történt.) 

A verseny továbbvitele ér- szinte a földből nőnek ki a 
dekében a KISZ Központi Bi- házak - leggyakrabban tár
zottsága mellett működő Va.s- sadalmi összefogással. Igy épí
utas Ifjúsági Nevelési Tanács tett a közelmúltban Lénárt 
és a 7. D. osztály pontrendszert Antal is a számviteli fönök
dolgoz ki, amelyet megvitatás 

I 
ség dolgozója. Dolgozótársain 

u_tán_ a KISZ-szervezetekkel kó- kívül az igazgatóság KISZ
zol?1 fognak. fiataljai hatvannégy óra társa- Egy másik ifjúsági csapat - várakozó csoporthoz egy ápo

a Lugosi-brigád - csatorna- lónö. 
építésen dolgozott. A Kübek- Elsőnek egy idósebb vas
háza környéki parasztok so- utas bácsi lépett az fróasztal 
état küzdenek a talajvízzel a előtt kényelmes pózban üló 

- De doktor úr. engem vár 
a munka. 

- Nem tehetek ,·óla, keve
sebbet kell futballozni_ 

Hogy világosabb legyen. az 
ügy, szeptember elején eay 
futl;!allmérkózésen a jobb lá
bamon boka felett finom. tö
rést szeni:edtem. � miuez még 
gyakran ma is fájdalmakat 
érzek, elmentem a rendelőbe. Az augusztusi é& szeptem

beri verseny eredményét októ
ber 13-án értékelték. Eszerint 
a he!yezési sorrend • követ
ke:zó: 

Fogadóórák a buda pesti kerületi 

szakmaközi bizottságoknál 
. . kishansági'' földeken. A több- orvos elé. 
termelés érdekében megindult --:- Törzslapja van? - kér-
egy nagy vízlevezető csatorna dezi az on•os. 
építése. Lugosi József KISZ- - Nincs. 

Az utánam köi:etkező két 
páciens is hasonló sorsra ju
tott azzal a különbséggel. hogy 
nekik a baleseti rendelőbe 
kellett átmenniük. 1. �szaki Jármújavitó KISZ- A budape.sti k<>rület! szakmaközl 

szervezete; bizottságok a kerület szervezett 
2. Landler Járműjavító dolgozói részére fogadóórákat (jo-

KISZ-szervezete; frá�
n
:d�;��]á;8�!

a
�!�é! ::':1!:: 

3. Debreceni Járműjavító bia.kban közöl.iük: 
KISZ-szervezete; u. kerület. Minden hónap el.só és 

4. Szombathelyi Járműjavító harmadik ked<l.lén, 16-18 óráig. 
KISZ-szervezete; II

.
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5. Szolnoki Járműjavító sodik csiltörtökén, l7.30-18.3D-ig. 
KISZ-szervezete; llI. ker .. Fényes Adolf út t5. alatt. 

6. Székesfehérvári Jármúja- IV. kerület. Minden hónap első 
Yitó KISZ-szervezete; �á�

ar
n;��ter�.

9
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7. Miskolci Járműjavító :;s. alatt. 
KISZ-szervezete; VIL 11:erület. Minden hónap má-

8. Dunakeszi Járműjavító �o�k é6 negyedik szerdáján. 15-17 
KISZ-szervezete. oraig, a RuMzatUpari Dolgozók 

Az I. helyezett 5000, a z. he-
1 

Szakszervezetének épületében, VII. 

1tJe;;ett _3000, a 3. hel1_1ezet� 2000 k
�i'. !�':'J1�\.té:r,;i:,d!1;�éten nénte

pnnt Jutalomban reszesuit. A ken, 16 - 18  óráig. Xl. ker .. Fehér-

ván út 47. alatt. .a Pamuttextil 
Müvek Kultűrházának töldszjntjén. 

A többi kerület gzakmaközi bi
zottságának íogadóórált folyamato
san közölni fogjuk. 

LAKÁSCSERE 

- Elcserélném Budsapeet, YT., 
Rudas László u. 89. s,z. vaeut.ae 
házban levő 2 szobás, gáz°" ház
felügyelői laká.ooma.t dunakeszi 
vagy ruagi 1 vagy 2 3:z.obáB 18-
kásért. 

- ElcMrétném Kerepes! úton 
levő v.a.sutiaa kétsz0ba. íill·df�zo
bás lakásomat belterületen vagy 
Budán nagyméretű eg�·szobás 
komfortos magánlnká9ra. Teleton: 
258-940, 368-es mellék. 

szervező vezetésével vasutas if- - Akkor menjen le a betűs 
jak és a vasútforgalmi techni- ablakhoz és /,érjen. 
kum 38 tanulója fogott ásót és Egy fiatalember köcetkezett. 
lapátot, hogy segítse a környék Balkezefején kötés. 
parasztságát - l\!aga m iért nem jött 

Sok kezdeményező erö. tett- reggel 8-ra? 
rekészség rejlik a fiatalokban. - Nem tudtam, doktor úr 
A fútöház KISZ-brigádja no- kérem. 
vember 7-re egy mozdony ja- - Sajnálom . . .  - visszaad
vítását végezte el terven felül. ta a fiú. kiskönyvét és ezzel 

Örömmel látjuk a fiatalok el ,:olt intézve minden. 
nagyszerű munkalendületét. .i:n kÖL'etkeztem. Atadom a 
Büszkék vagyunk rájuk. kön.yL·emet. Az on·os megné-

Sziládi Sándor zi az előző bejegyzest. 

No lám, megy ez kérem 
gyorsan . . .  - így az orvos. 

Hát igen. Etég gyorsa,1 
ment. Csak azt nem. értem 
miért kell ezért 40-50 percet' 
néha ennél is többet i:árniok 
a rende!ó elótt a betegeknek. 
De ha már így i:an. akkor 
mehetne ez másl�éppen k 
Doktor úr!  Több emberséget 
a betegek iránt. 

"· f. 

Szeged -----------
Rakodó és rakodóváqány - újjáalakult a szeqedi vas„ 

A szerkesztőség üzeni 

építMét kezdik meq a Jövő év utas dolqozók öntevékeny mü,,e
áprUisában a pósva1 állomáson. szeli csoportJa. A müködö ene',.;-

- Közse(JfeJtesztési kiáHitás k-ar és zenekar mellett a �zf:, .. 
nyílt a szombathelyi fillomáson. J;1t&Zó- és tánccsoport le meg-
A tablók éi, feliratok Vas megye kezelte munlcáját. 
vár-Mainak éd közYégeinek gyara- - Korszerü qéptávfrót kapott podását mutatják be a közslgfej- a füzesabonyi állomás. A1, új gé-lesztési te,·vek \·égr·elia. td..,-.;a s:o- pen e kiwint szöYe_e: levélfoPmá-ran. Jüban leYélpapfrra fródik, s a� 

- Lebontják a qyöri vasútállo- azonnal kézbesfthctii. 

Miért szerepel gyengén az NB 111-ban 

a Celldömölki VSE labdarúgó-csapata ? 

Magyar János, Eqer: Az MSZMP Központf Bízotteága által ezerYezett m·arxizmus-Ieninizmu • .:; esti egyetem hallgatót r·észére. bizto
sítani kelJ ugyanazt a 1-anutmányi szabadságot, amel\·et az egyetemek és !ől1-+l(olák esll t„"l�<r zutainak lNil lg-ntói élYeznek Ez· a tanulmányt s?.abadeá,e- Is beszámit a dolgo?.úk rémére j.i.J·ó évi biz.�osított . szabadság 1:3 napon 
felull reszebe. Bognár Károly, Ta
polca:  A házt.artá�t t ü:re-lö-ell�Lá9-
ben 'e"·ö z-.a\.·ar·okra i6mételten !elhiv·juk _-az 111nyagellá�á� i�a.zga.tósá11 fH?yelrruH. A többi problémára rö,·ideeen vá1,&5,7.l adunk. 

más réqi é.püle-teit. Az E'rtékes - 450 millió forintot fordft 
épilkezés.i ,anyagokat más épíli..:e- 1 9,)9-ben a i\-lAV a h0:--sztieinesl• 
zé6eknéJ használják !el. tésr·e. 

- Halálos kimenetelű vasúti - Átadták a forqalomnak a. 
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mosgyöri,1 átépi-

másoa egy tolató tehei-,·onat moz- - A kínai sia.nl vasúti csomó
donyába bele!-zaladt e�y átha- "P�nt jelzö- �s biztosító-beirendeze„ 
1adó tehel""\'011.;J.l, A tol.aló teher- scnek tervét elkészítette a 'AIAV 
v000t flitöje. Kolócz Jé,jnos meg- \'asúttervezó Intézet h�\J'om mun
halt. A"/4 áth�,larló teherY0nat kat..irsa. A ielzöbcrendCZl''-'ek ké
e�yik Cékezüje 8úlyo..--.an megsebe- f�!�!� a Telefong,Y�r már e.1-

Egy évvel ezel61t a Celldömölki 
VSE labda.1:ugó-asapa •a hétről hét
re szép győzelemmel ötTendeztette 
meg a szurkolókat. Ea.-el szemben 
ma a celldömöl.krJmek mindössze 
egyetlen pontjuk v ... "1. s az éstak
n�'ugati csoportban biztosan tart
jak az utolsó helyet, 1 :31-es gól
arannyal. 

Mi az a.l<a & fettQn.15en gy..,ge 
sz.ereplésne k 't 

Erre a kérdésre kerestük a vá
la.szt Celldömölkön. A legilletéke
se!Jbekkel. a labdarúgó-t!zB.kooztály 
vezető"h:� távollétük miatt, nem 
tudrunk beszélnl A sportkör né
hány vezetője azonban készsége- · 
sen táJékoztatott bennünket. 

J.fint várható volt, a bajokról, a 
problémó.k.ról esett el&ö6orban szó. 
Somogyi Géza gazdaság! felelős 
arrol beszélt, hogy az utóbbi idő
ben egyik ba.lszerena;e a másik 
utan éri a csapatot. 

- Balatoni és Bada sérillés, 
B;ereki betegség miatt nem állhat 
a �pat rendelkezésére - mon
dotta. - Emiatt állandóan tartalé
k<.,san áll ki a csapat. Az. is az 
eredményes szereplés rovására 
megy, hogy a szolgálat miatt egyes 
Játékosok nem mindig tudn,ak 

reszt venni az edzéseken. Nem 
rit�a eset az sem, hogy egyik, 
v.agy masik ját�kos a gepről, vagy 
a vonalról egyenesen a pályára 
�egy. 

_ Az átigazoláBnál is gyengült a 
csapat _ vette át a .nót Koltai Só· 
zsef elnökségi tag. - A SüOCTlbal
helyi Haladás elvitte kapusunkat. 
Torm'8it. Varga n és varga lll 
után ő már a harmadik olyan ka
pus, aki a Haladáshoz k-erült. Je
lenleg nincs megf.eleJO kaDU8UUk. 

Amit a két Vezeta e1n1ondott, az 
csak az érem egyik oldala. Más 
tennésze1ú baJok is találhatók a 
Celldömölki VSE háza t.iiján. A la!J
darúgóMcsapatban nem megfelelő 
a kollektív szellem. A fegyelem
mel 16 baj van. Egyes játéko�ok 
többet me�ngednek maguknak a 
kelleténél. A mérkőzeselcen nem 
tartják b.e az edző. Koroknai Géz.a 
uta&itásait.. a pályán sportszerűtle
nül viselkednek. Emiatt a közel
múltban két m.érk6z�sen három 
játékost állltot\<ik ltl a csapatból. 
Olyan iet;et is előfordult, hol!Y a 
csapatba bekerült !iatal Játékost 
t.iirsal, főként az idósebbek, ,.le
égett.ék". 

Az Jgaz, hogy az NB m mez6-
nye most sokkal erőeebb, mint ta
valy volt. De ez nem szolgiilbat a 
csapat rnent6égéU1. Hi6zen az a 
Pápai Textiles, amelyikkel tavaly 
Pápán döntetlent értek el az erős 
mezőnyben Js a táblázat élén :111. 

Ha el akarják kerlllni a ltiesést, 
a Celldömölki VSE vezetöinek a 
hibákat kell első6orban mi,&6Ziln· 
temiülr. JaVUlás csak akkor vár
ható, ha a csapat valanrennyi Játé-

kooa sz.ívvel-lélekkel Já.-. sport
szerLien, fegyelmezetten viseU,edlk 
és betartja az edZö utasitáaait. 

S P O R T H Í R E K 

'A tru>rgite-�!gell Sportuszodá
ban négy napon át folyt.a.k az 
ű<>Zó Hazafias Népfront Kupa 
küzdelmei. A pontversenyt 13 16  
ponttal a BVSC nyerte az  FTC 
előtt. 

Klspályáa l-abcÍa, úgó villámtor
nát rendez.ett novembel' 7 t-laz
teletér·e a BYSC Szőnyi úti ep0t·t
telepén a szakszet·\·ezet sport
oeztálya. A tornán öt budapesti 
azotgUlatl hely Cb-a.pata vett részt. 
Eredm&nyek: 1 .  tpit4isi Géptelep, 
2. Nyuqati pu., 3. BVKH. Az el,-ö 
hál·om helyezett értékea dijaz.ít,
ban réez<>aúlt. 

A Vasutae Természetjáró In
téző Bi.zoU-.e6.g a spo1•tosztállyal 
k-aröltve a t,;ag;y 0któbe,-1 Szo
cialiBl.a F0t·radalom 41 .  évfor-du
lója alk.almából emléktúrát r<-n• 
dezelt a Bük.kben. A jól eik&rűlt 
túr.a után, ameJy,e,n 420---an vettek 
részt. tA miskolci vasutasok Er
kel Kulttirollhonába:n került 90t' 
a ,·u. v.asutae t�mészetjíwó ta
lálkozt>l'a. Az intézö bízol tság 
beszá„molója. után a JS.portoszu:tJy 
könyvjutalomban réazooitetLe a 
Budapesti rgazgatooúg Balaton 
Kupa győztes csapatának tagjai t 
és azokat a termétizetjár·ókat, 
aki.k a tömegtlu-ák s�·,·ezéeé
ben eredmén)-ee munkát vég&-t;
tek. 

Dr, _F.arkas László Elemér. Pe
cet: Totka Kár-oly. Szeqed; Várnai 
Lászió, Pécs: Szilidi Sándor, Sze� 
qed; Kaposvári Ádám, Budapest• Cserháti József, Szeqed; Boldi: zsár Gyula, Béké..�saba; Csiffári Lajos, Budapest; Meszáros Imre Bl:'dapest„ Leveleiket lapunk �.mva: gahoz felhaszn.11juk. 

Vid.a József, Sümeq; Jisz:ai 
Naq� Józse!, Kisterenye; df'. Vár
helyi Andras1 Hatvan; Sz.iraz Gá
bor. Gödöll0; Miklovica István, �yon,a. Panas�ukat meg,·i;,..sg<il
JUk. 

�Ult . 
. :- öt váqány lefe.ktelés-ével bő

v1t1k a &zenlesi állomá� sínháló-
zatát. A munkálatok.at eJke-1.:dték. 

K?rszerü várótermet é:pitettek Jaszezenllász1ó i:i] l().máson, 
�ö

J_b mint 40 OOO forint költség-

Kálla.f Gyula �lvtárs, .az 
MSZMP Po!ltikai Bizottságának tagja, a Hazafi--5" NPof',•ont Or
szág0.;g Tanácsiin-a.k elnöke novem
b_er t-é!l a Debre'"·e-n1 Jrtrmt1 jav1-
toban tartott v.iU<is.ztást nagygyülé�l. 

- Félévre kizárták .- menet,. 
kedvezmé-nyböl Fodor Jóu;.et' 
nyugdíja9 íél<ezőt, mert menet
ked.Yezményét üzérkedés.re has,,. 
n;!lta fel. A N"yil·egyhá'.l.a környé
k�n vá.sárolt baromfit a mi&A-:olcf 
piacon a hl\ c1t<1loo áJ:on felül 
értékesltelte. 

- Atadtál< rendeltetésének az et.c1st:-llJ.tó Yáll.:::ilat tóbb �z.ázezer 
fy1�lnt köll,:ri!gge1 áiépitC'tt �yv.gati pálya11clval'i ét1e1 mé • - November- S·én fela.vattéik ;i 

\ asút i  Föo�ztrtly kot'6Zll>\.I, 500 azemélres kullúrtermet. 

llito/atlis a /Judapesti képzómúvészeti köróen 
A vasuta_s képzőm�vészek nem tehetségük is van. a kör 

f 
bor az Utasellátó dekorációsa budapesti kore eredmenyesen lö.rzstagjaivá vál nak. A kör- má; 4 éves kora óta festeget. szerepelt � 1;11! . • Or!zágos ben nevelkedett fel Gomora Nagy szeretettel vesz részt a \ra�u.tas Kepzom�veszeti Ki- Jozset. Bottyán János, Gelen- kör munká "ában allltason. Nemreg1ben elláto- csér József Tóth József akik .. .. 

J . . · 
gattunk _a . kö; Népszínház ut- ma vasuta; képzőművészeink 

.
· 
A f�ggo�yo� hatalmas fehér 

ca1 hely1sege1be; lássuk, ho- legjobbjai. I tt  nött fel tanítva 
H�orl�m at latm lehet a kar

g�an . megy a_ munka, milyen I és tanulva Fejes Gyula is. �-su no: a�t kecses m?zd.ulat
�lJ�1k, _terveik vannak a jö- 1 A kör a vasutasnapi kiá!H-

anságat _:i modellt ulo o 

.

. reg-
vot tlletoen. lással kapcsolatban bírálatot 

asszo?.l'. faty°.l°.s t�k�ute��t, a 

tr •• 1 • I' 
. kapott, hogy kevés vasutas-

m
.
unkaJuk fole _haJl°.. no,·en-

1\Dze SlilZ atogal1 1 tárgyú mű szerepelt a F .1 _ d!:k�ket: Szmte erezzuk az al-

A növendékek három cso- ton. Ez sajnos a zsűri munká- . , a muvesze sze-
portban dolgoznak. A gyerme- j;;nak a következménye, mert 

retetet. 

A VONATOK TOVÁBBÍTÁSANAK HELYES M.ÓDSZERÉRŐL 
1 

ar a kotas vagyát - · · t 

kek külön helyiségben rajzol- a kezdők mintegy 50 pálya- Lám, milyen kedves oázist 
nak Kling György tanár fel- n:üvét visszautasította ebból a tud létrehozni a közösség ál• 
ü��elete alatt. � szobrászok temakörböl._ � l<ör vezetöségé- dozatkészsége, kár. hogy töb
no, íeJen, a festok a kton és nek az a kerese a szakszerve- ben nem élnek vele. 
fejmodellen szorgoskodnak. zethez, hogy különbözö témák-

tanácskozott a lerentvárosi fűtőház műszaki bizottságc1 A kör· látogatottságáról ra tűzzön ki pályadíjat a jövö-
Kirchmayer Károly vezetö el- ben. 

Bánki József 

A ferencvárosi fütöbáz mű
szaki bizottsága október 28-án 
nagy sikerű műszak.fejlesztési 
ankétot rendezett a vonatok 
továbbításának helyes módsze
réröl. 

A vitaindító előadást Botlilk 
László mérmök tartotta. Elő
adásában kifejtett.e, hogy a 
jelenleg alkalmazott vonat
továbbítási mód nem a leg
rnegíelel&bb. NálUJl.k a moz
donyszemélyzet - mondotta -
a vonatok indításánál általá
ban ikis teljesítményt használ 
fel, így a vonatok gyorsulása 
nem megfelelö értélkú. A kis 
gyorsulásnak megfelelően a 
menetidö két állomás közötti 
szakaszon csak úzy tartható, 
ha a mozdonyvezetö vonat
:i-át csaknem ráfékezé6ig gőz
zel vontatja. Menetdiag11:am
mok segítségével bizonyította. 
rogy a jelenleg alkalmazott 

történő vontatás és a minél 
hossrabb zártsz,a,bályzós lruut
tatás. 

Az előadó a tová1:Jibiak!baa:t a 
különböző lejté&viszon.}'ok 
mellett történö vontatással 
foglallkozott. Példálkkal i,ga
zol ta. h�y külön,bö,ző lejtés
viszonyú pályákon milyen lel
teljesítmény és sebesség vá
lasztása célszerű, majd azzal 
foglalkozott. hogy a nagy 
teljeítménnyel történő vonta
tás. illetve gyorsítás nem 
okoz-e hatásfok-romlást. Dia
grammok segítségével bizonyí
totta, hogy ez a módszer a 
termilkus hatásfokban egyes 
esetekben csökkenést okoz 
ugyan, azonban a kazánhatás
fo'kban az eseteik túlnyomó ré
szében növekedést, az összha
tásfokban pedig minden eset
ben lényeges emelkedést je
lent. 

gyorsítási és vonattovábbítási Az előadás és a vita közötti 
mód többletenergia-befekte- rövid szünebben már megmu
t�t igényel. A helyes módszer tatkozott. hogy az ankét rész
a nagy teljesítménnyel történö vevői nagy érdek'.ödéssel ki
intenzív gyorsítás, a terhelési 

I 
sérték az előadást. Kis cso

szalkasz és a vontatása sza- portok alalkultak és élénken 
ka;;ztól függö kellö :sebességen tár�yaltált a hallottakat. A vi-

mondotta, hogy hetente 60 fes- L • . . - Naqybatony és Tar között megkezdték a vonal felüJftá.sat a ma.scc.l_Ik , ilgány t.\píté.sét. ., A munkalatokro,a minle2"V kilenc• m!ll!ó forintot fordita111ik. A felu.11_tas éi·.dekE: . .;.st.S.e:e, ho_g�· a í:J mete1 es c-mszalakat a he1,·szine:1 
J:ieg_e.sztésseJ iJJesztik egyinJ.:,;hoz es 1gy a két állomás között cSöX 1\lútr·aven�bélynél lesz kötés. 

tálban számosa;n .ielenjjkeztek tő, 16-18 szobrász és 16 gyer- ,,llagyon Szerelek llreJamr• 
S?.ólásra. A legtöbben helye- rr��knövendék keresi_ fel a Este nyolc felé jár már az 
selték az ismertetett vonat- ko;t. Este csak szob�aszat . �s 

I 
i�ő. de Görbe Katika 9 éves 

továbbitáSii módszert. Töl>bek r�J� v31n. festem v11lanyv1la- . kislány még szénrajza felett 
elismerték a módszer helyes- �,tasnal ne� lehe!. A kör cél-

1 
szorgoskodik. Félénken mond

ségét, de kételyük volt afe- J?, ?ogy a �?vend";_kek cl�ajá- ja, hogy nagyon szeret idejár
\ől. hogy a mi viszonyaillk kö- t1tsak _a raJzolás es festeszet ni. Lukács Mária darus más
zött alkalmazható-e? alapirut. .. . 1 fél éve dolgozik itt. Mint 

A főbb ellenvetések a kö- • Azok � nov�ndekek ::- veszi I mondja. a napi munka után le ;z �1::!'; "Ja,;rt�'/to'Z!s f:���:�� 
vebkezók voltaik : a forgalmi �t . a szot Klmg Gyo:.gy - ! szinte újjáéled, mikor kezébe soran. Ezzel eg,idöben úJ váró• 
szolgálat a tehervonatok me- .tkiknek nemcsak kedvuk, ha- : kerül az ecset. Keszthe!yi Ti- terem épül e. régi áHomáóépület 
netrendszerűségét 111em tudja 

szomszédsúgúban. 
bíztosíta.ni, az olaj nÚlll&ége r..,,,-..,._..,.......,,,_..,.._.....,..,....,.......,..., ______ ...,.....,..,.......,..., ..... ..,.._.,.,. ______ ....,.....,...,......,...,,.....,.......,_ 

gyak,ran nem üti meg az elő
írtat, fehérfémeinlk minősége 
sem ki.fogástalan. Végül mégis 
az a vélemény a1a•kult !ki, hogy 
a módszer alkalmazása jelen
tös népgazdasági érdek. ezért 
a mozdonyvezetők mindent 
elkövetnek. hogy a niég fenn
álló akadályokat leküzdjék. 
Sokak kérésére az előadás 
a.ny� többször fog szerepelni 
műszaki oktatáson és sokszoro
sítva !kiadja a műszaki bizott
ság. Többen hangsúlyozták, 
hogy eoből a módszerből moz
galmat kell mdítani. mert je
lentőst',ge túlnő a vontatási 
szolgálat k"rete[;n. 

Csiffári La.jo,s, 
a mú�zak.i bizottság vezetöje 

SZABADNAPOS VASUTAS 

Kép SZÖ'IJeggel. 

Pusztai Pá! r.aJza. 

FELSZALLT A KÖD 

- Azt már látom, hogy nem a Körvasúton, 
hanem a Nagykörúton 1;agyunk de hogy ke-
rültünk ide?/ 

' 

llAGYAll V '\SUTAS - A Vasutasok Szakszervezetének lapja. - MellJelen!k minden hón l-én -- _ Szakszerverete. � Szerkesztőség: Budapest. \11„ Benczúr utca n. sz. - Telefon· i!9-658_ 2„8_847 �8_ .. 49 �.,�2::1· 0 
Szerke,zu a �zerkesztO bl2'ottság. - Laptula;c1ono� a va�uta�ok: 

Rákóczi út 54, sz, "" 10 OOO példány, ..,. Szil<ra Lapnyomda, -Budape,t. _: F�-.IÖ!I nyo:',;':I';v!�����n��i� :�y. 86-86. - Kladóh1vatal1 Budapest, vu., 



VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK ! 

A gyermelcvaróteremben 
Virraszt a csend. Meghajszolt 11111dár; 
tejszínű ág11Ta támaszkodva. 
Halk szusszanás borzolja tollát, 
uárnyát efT1I �ísleá'ltY uj;a foqja.. 

Kintről dübörgés hallik tompán, 
az ajtón kíváncsi pára les. 
Megfáradt mozdony szökött füttye 
ablaknak ugrik, rést keres. 

Mocorg 'IZ ágy, ébred a gyermek: 
szemén mint fátyol még álom ül. 
Anyját hívja, 1tem tudja hol van. 
Savanyú fintorrol néz körül. 

A S Z E R V E Z E f T V A S U T A S 0 O L G O Z Ó K  L A P J A Aztán - mint aki gyorsa,n eszmél 
ablakhoz fut, (nem habo� sokat) • • •  

JL tVFOLYAM, 22. SZÁM, Ara 40 fillér 1958. DECEMBER S. 
S nézi sóvárgó, na1111 szemekkel 
ahog11 döcögve indul a v01tat . , • 

Irtó Gyula 

Gazdaságos vonattovábbítás 
mil l iós megtakarítások 

-

- ÁTADTÁK A FORGALOMNAK 

A KISKÖREI VASÚTI  ÉS KÖZÚTI T ISZA-H fDAT 
A gazdaságos vonattO\ ábbi· 

tási móclszer általános elterje
dése esetén, szerény becslések 
szerint is 

le�alább U millió forint 

Két év telt el azóta, hogy a 
l 

lyeso;égét teljes mértékben 
t"a.súti Tudományos Kutató igazolták. Előadásában rámu-
1-ntézet elméletileg megalapo- tatott arra, hogy a gőzmozdo· 
zott eljárást dolgozott ki a vo- nyak megfeleló teljesítmény• 
na:ok menetrendszerú és gaz- szabályozásával a gyorsít'.,s 
daságos továbbítására. Az új közben kifejtett vonóerő nö-
\·onattO\·ábbít.'..si eljárLsnak velésével és a vonatokra en- évenkénti megtakaritás 

November 30-án, vasárnap 
1 délelőtt a hirtelen téliesre 

fordult idő ellenére is több
ezer kiskörei, abádszalóki és 
környékbeli dolgozó paraszt 
- öregek és fü;.talok -. gyúlt 
össze a körei hídfőnél felál
lított dísztribün előtt, hogy 
részt vegyen az avató ünnepsé
gen. 

lekedhetnek. Nem kell ezen- tertanács kitüntetéseit. Szo
túl a kompra t,árniuk a kis• cialista Munkáért Érdemér• 
köreieknek és az abádszaló• met kapott: id. Kapalkó Afo.• 
kiaknak a nyári behordá& é� dár vezető munkás (Hídépítést 
az őszi betakarítás idején. Nem Főnökség), K01Jács Agosto11 
kell attól sem félniük, h:,gy ellenőr (Hídépítési Főnökség), 
az árvíz és a jégzajlás idc;én Kacsándi János előmunká5 
napokig elszakítja egymástól (Debreceni Ép. Főn.). l\lun• 
a Tisza a két partoi. Ez a hld ka Érdemérem kitüntetésben 
persze ·azt is jelenti, hog11 új részesült: Kulcsár Józsl!j mú
összekötökapocs létesült a sal- szaki főtiszt (Hídépítési Fő-

különösen a gőzmozdonyos ged;ilyezett legnagyobb sebes- d,bató. 
"Vontatásnál van nagy jelentő· ségek kihasználásával nagy- Pápay főmérnök előadása be· aége. Az elmúlt két évben mértékű vonatkifuttatásokat fejező részében még egy fon'!'égzett kísérletek eredményei- lehet elérni a fékezés előtt. tos kérdésre, a menetrendben bol megal!apítható. hogy a Ilyen módon a jelenlegihez előírt menetidők és az ener-

Lendoai Vilmos, a Heves 
megyei tanács VB-elnöke nyi
totta meg az ünnepséget. Ez• 
után a MÁV Hídépítési Fő• 
nökség vezetője beszélt. El
mondotta, hogy 1944-ben a 
szovjet had.sereg elöl vissza• 
húzódó német csapatok a Ti· 
szán mlnd a nyolc hidat fel
robbantották. 

gótarjáni ipartiidék és 11 nökség), Forgó Sándor ve.relő 
Nagykunság r.épe között. főmérnök (KPM I. Vasúti Fő• 17'.ámottevő szénmegtakari- viszonyítva mintegy 20-3o•.·•· giafogyasztás közötti szoros 

tá.son felül jelentős fék- kal csökkenthető még a vona- összefüggésre hívta fel a fi· 
A miniszter elvtárs beszéde osztály) és Müller Károly mű• 

alatt Abádszalók felől az új szaki főintéző (Debreceni Ép. 
hldon keresztül robogott az Főn.) Ezenkívül több mint 
első. feldíszített szerelvény. negyven.ezer forint pénzjutal• 
A délutáni órákban a menet- mat osztottak ki a hídépités• 
rendszerlnti személyforgalom ben részt vett dolgozók kö-

tuskó• és kerékabroncs- tok fékezése közben felemész· gyelmet. Kifejtette, hogy az 
kopá.s csökkenést is jelent tett energia. Pusztán ezáltal, egyes menetidők helyes meg-

a módszer alkalmazása. mlnden beruházás nélkül, or- állapltása lényeges be.folyással szágos viszonylatban mlntegy \'an a vontatójárművek ener· November 18-án a szakszer• 
•ezet termelési osztálya, von
tatási szakemberekkel és a 
VasútL Tudományos Kutató 
Intézet képviselóiYel tárgyalt 
a :zyakorlatbavétel soron kö· 
\·etkezó feladatairól. 

Pápay Istt•án fömérnöka az 
új vonattovábbitási módszer 
kidolgozója tartott előadást a 
g,zdai,ágos vonattovábbítás 
e!.méleti kérdéseiről és az ed· 
d ;zi kísérletekről, amelyek az 
�lmé!eti megállapltások he-

3t>-4G OOO tonna sún és gialogyasztására. A továb-
kb. 4-5 millió forint ér- biakban rámutatott aiTa, hogy 
tékú féktuskó takarítható ez utóbbinak a diesel-vonta-

meg évenként. tá:mál is nagy a jelentősége. 
Ehhez járul még a kerék· Az értekezlet rélSztvevői el-abroncs-kopls csökkenése, határozták, hogy a nagyobb amelyet nehéz sz.ámszerúen fútőházakn.ál rövidesen meg· értékelni. Jelentős szénmeg- kezdik a módszer alkalm82á· takarítást jelent. a� _is! ha_ a sát. A jövő éYtől kezdve a helyes v���tovabbitási �od- gőzmozdonyvezetői tanfolya• dal el!<erul!u� a . mozdon�ok: 

1 mon is megkezdődik a gazda-nak kis tel1es11Jnennyel vala . . . . . 
üzemeltetését amelynél a ha· ,;ágos vonattovabbitast rnód-
tás!ok meglehet.&en rossz. szer tanítása. 

- A nyolc közül a "kiskörei 
volt az utolsó. egyben a leg
hosszabb, amelyet most Öl'Öm
mel ;elentltetem a miniszter 
eli-tánnak, eg11 hónappal a 
határidő előtt felépítettünk. 

is megindult. zött. 
Az ünnepi beszéd után Kos- Végül az új hidat a Debre-

sa elvtárs, a hídépítésben !ti· ceni Igazgatóság dolgozói ne• 
emelkedő eredményt elért dol-

1 
vében Magyari István elvtárs, 

gozóknak átnyújtotta az El- az igazgatóság vezetője vet• 
nöki Tanács. illetve a Minisz• te át. 

ünnepi beszédet Kossa Ist- M><><>0<0<><><>0<:><>0-0>0<>0<0<><><K><X>0-0><><><><:><>0-0>0<»0<>-oc>0<X>OO ván elvtárs, közlekedés. és 
postaügyi miniszter mondott. 

- A mai nap<m a. magyar 
nép újjáépítő és alkotó aka
ratának újabb nag11 állomá• 

1 sához érkeztünk - mondotta 

S Z TÁ L I N VÁ R O S I  K É P E K  

Nőbizottsági értekezlet Miskolcon-
a többi között. - FelépHettük 
hazánk második leghosszabb

! híd;át, a:z: 5B9 métef' hoss=ú 
ki,,<körei Tisza-hidat. Az újjá
épített hídon a 1övöben nem• 
csak �•asúti szerelvények, ha• 
1tem közúti ;ármúvek is köz-

Nóbizottsági elnökök. cso· 
móponti pártbizottsági ti�: 
károk, szb-elnökök és szakmai 
,ezetők gyűltek össze novem· 
ber 24-én Miskolcon az Erkel 
Ferenc Népmú,·elési Otthon· 
bao, hogy meghallgassú� a t�
rületi nőbizottság beszamolo
ját az egyéves munkáról. 

Nem múlt el nyomtalanul 

az egy év 

A beszámolóból és a vitáoo) 
kiderült hogy a szak,,z.erveze 1 
b:zottsá�ok nagy többsége a 
ilZOT-h;tározatok szie::emé
ben tevékenykedik. Egyre fo
kozottabban foglalkoznak a 
nők problémáival. jogaik _biz· 
tosításával. Az igazgatosa_g 
területén 30 helyen alakult no· 
bizottság. 

Sajnólatos, hogy még ma ;s 
akad olyan szakszervezeti b1· 
zottság. amelyik nem látja e�1-
nek a munkának fontosságat, 
nem segíti az asszonyok mun· 
káját. A TBKE•nél megal�: 
kult nőbizott;;ág igyekezett JO 
munkát végezni. De rendez
vényeikre az szb-tagjai nem 
jártak. Az szb-elnök elvtárs 
többszöri beszélgetés után 
sem volt hajlandó a nöbizott
aág elnökét kooptálni. Igy 
nem csoda, hogy az asszonyok 
elvesztették kedvüket. úgy 
érezték, hogy az ő munkájuk 
felesleges és a nőbizottság fcl· 
oszlott. 

Szerencsére nem ez jel!em
zli a miskolci szakszervezeti 
bizottságok és asszonyok mun
kájára. Ma már beosztottak és 
vezetók nagy része megbecsü· 
li munkájukat. A nemzet:tözi 
nőnapon az igazgató elvtárs 
6000 forint jutalmat osztott ki 
a jól dolgozó nők között. l\li
nimállsra c-ökkent a nők Yé· 
delmét szolgáló törvények 
megsérté&e. 

Sú/yponf a politikai nevelés 

A területi nőbizottság meg
alakulásának első percétöl 
nagyon hely�en - elsőrendú 
feladatának tartotta a nők 
politikai képzését, amelyet is· 
meretterjesztő, eg�zségO,gyi 
és nevelési kérdésekkel fog
lalkozó elő„dással segítenek 
elő Kovác1 lrén. a mátmhá· 
w nöfelelös elmondotta, hogy 

az üdülőben a nök és a férfiak szb-eloöke elmondotta, hogyan 
egyaránt szívesen hallgatnak segítenek az asszonyok a be
Uven elöadásokat. Kérte, hogy teg!Játog.atási munkában. Nem
a · jövőben ne havonként, ha- egyszer előfordult, hogy be
nem kéthetenként biztosítsa· teg munkatársuk szennyes• 
nak eloodót. ruháit bevitték az üzembe, a 

Jelenleg a nóbizottság egyik mosógéppel kimosták és tisz· 
teendóje, hogy megszttvezzek tán szállítotiák: haza. 

A SZAKSZERnlHI mnóK 
JOC!DÚÓRÁI a dolgozók esti iskoláját. Most azon munkálkodnak a 

A m. odik műszak meg- nóbizottságok, hogy minél na- A sza.ltszervezet elnökségé-könnyftcsére Sárospatakon, gyobb örömöt szerezze�ek a . . _ 
Füzesabonyban. Miskolc sze- fenyőfa-ünnepen a kicsinyek-

, 
nelt tauai decemberben a ko

mél11pályaudt:aron mosógépet nek. vetkező DApolton tarianalt fo
vásároltak. Jövőre több he- Az egy esztendÖ6 munka gadóórákat a sz-ak.5zervezet 
:yen varrógép segíti a szabás- �m. vol_t hiá�va!ó. Dicsé,et közpon.ljában (Budapest, VI.,

i 
0„c1or Gy"la, a 

\ arrás tanfolyamokat. illeti ezert Paltnkas M!:lrgit.o!, 
Nehéz lenne minden terüle- a terül�ti �izotts�g nofele)o• Benczur utca 41.). 

t,et felsorolni ahol az asszo-

1 

sét, akt szivvel-lélekkel veg- December 3-án, 1O-én, 17-en, 
nyok siker�n tevékenyked· zi munkáját, segíti társait, 3 !3-án, 3tHin 16,36-18.30

1 
nek. Glocse•, Bálint, a Gyön- bizottság minden egyes tag-
gyösi Váltó- és Kitérőgyártó ját. órái6, 

A Hajdúszoboszló-Ebes közötti sínhegesztési munkák 
Hajdúszoboszló és Ebes kö-

1
1660 darab �p!át is. E:i,en _ a  

zött a jobbvágány 19:;6-ban szakaswn _negy éven h<:!ül 
épült 48,3 kg!ún súlyú e.löre ÚJabb crerere nem l�z sz�
összehegesztett 48 méteres si- ség. A pályafenntartási fo
nek felhasználásáv_:11. Az ijsY r,ókség több szakasz dolgo
lefektetett sínmezok he)ysz1�1 zóinak össrevonásával, jó 
összehegesztését csehszlovak ezéss,el, szaksrerú mun• 
vasutasok végezték. A 308�. �s t�� bizt06Ította a zavartalan 2422 méteres hosszakban, os:"· 

h 
--'

ésd 
un

kálatokat szehegesztett sinekből készult ege,,., m 

a szakaszok végein Cril!é1"1/· 
féle dilatációs készülé!tet 
helyeztek el, mely 110 mm 
h�szirányú mozgást biztosít. 
A gyakorlatban 35 mm-nél na
gyobb elmozdulást nem észlel
tünk. 

60 %-I..al 

olcsobb a Ít'nnlartás 

g 

felépítmény az elsö hézagmen- •• 
ki . .,. 

tes szakasz volt a MAV vo- Ossu hegesztett teroli. 
Mind fenn!artási, mind üze. nalain. mi szempontból a réginél elő-

Az itt szerzett tapasztalatok Ebes állomáson az átmenő nyéisebb a hegesztett, ún. hé-
alapján a következ.ő években a vágányokat és az ezekben fek- zagnélküli felépítmény. Fenn
debreceni igazgatóság terülc- vő kitérőket a n�iltvonalihoz tartása mintegy 60 százalék
tén több kilométer hézagnél- hasonlóan összehegesztettélt. kal olcsóbb. A tzevederkötések 
küli felépítmény létesült, fő- K!•érők összeheaes:z!ésére ez elhaguásával kilométerenként 
leg állomási me.llélkvágányok- volt az első kezdeményezés Z248 kg vasanyagot takarltunk ban. llazán.kban. Az építé& főnök- meg. A hézagnélküli pályán 

1958-ban megkezdtük Haj• ség a régi gyökcsapos kitérő- közlekedő jármúvek mozgása 
dúszoboszló és Ebes között a ket uJ. rugalmas csúcssínú nyugodtabb. a pályaellenállábalvágány össz.ehegesztés.i kitéről<re cserélte ki. mert a sok nagi.·mér!ékben csökkennek. 
munkálatait. A hegesztést a g,-okcsapos kitérők összehe- Az utazás ic; kényelmesebbé

l 

Budapesti Vasanyagjat>ító OV gcsztésre szerkerelülmél fű€· válik, mert menetközben el
helyszíni ívíényhegesztéssel, a va nem alkalmasak. marad a régi meg;•zokott „zök-
felépltménY előkészítési és A hézagnélküli felépítmény kenök" egyhangú zöreje. 
utómunkálatait CJ Debreceni elméletének kidolgozásában A hegesztési munkát 1959· 
Pá.lyafenntartá.si Főnökség vé· nagy szerepet játszott Ne- ben tovább folytatju� D�b-�� 
ge:zte. me.'!dy professzor gátolt dila- cen állomásig, és elokészttJuk 

A meglevő, még 1940-ben tációra vonatkozó elméleti ku• a pályát nagy s,>bességú vo-
1 lefektetett sínmezöket a he- tatása és gyakorlati kís�le- natok közleked!..,tésére. 

' l zései A h "mérséklet válto-

1 
T k6cs Mjrla vállotlsztl'6 a mMOdlc •let rl ..... a vasúlon. gesztés elótt ultrahangos sm- e · 0 

be! Ko'kal Lá-·'6 mér·no"k, � 
19 1 ld�-kk- � o1 ·n ti-�•n •·-•· a v,M..., .. · • · zálb "" 

I
P 61JUk h 1 - -n • Y- -• -•,- --. vi-��'6 készülékkel tüzetesen zas_· hata __ sara a sm

1

s . . � • em , oqy a 
m�gáltuk hibás slne- 1 so fe6Ztlltség keie�kezik. A Debreceni ri;azgatóság, mint addlq •• 

(Kov.tca Gúa felv.) · 
a 

Kl--éll.űn' " 1 b;�,M.,; ., 0"ozása érdekében II. o.sztály ket klcseréltill,. � ft =~•- -



MAt.Y AR VASUTA� 

Reménytkeltő lépések a központi vezetőség 
kulturális határozatának végrehajtásában 

�-:.-- -� HIREK 
-

Magyar valóság 
Megi,;zólal a munka végét j-el- rúbb közlekedéstechnikai be

i:ó sziréna ismert hangja a rendezések és gépek ismereté
mozdonyok és vasúti kocsik ben jártas szakmunkásképzés. 
,.gyógymúhelyében·•. Négyet Ez általános műveltséget is 
mutat az óra. Lecsendesül a feltételez. Ezért a határozat 
munka zaja az ll:szaki Jármú- szellemében a dolgozók esti 
javítóban. Néhány perc múl- általános iskoláinak megszer
va sietős léptekkel indul ki vezésére, a tudományos isme
haza a családjához. ki közös- Tetterjesztésre és a tervfelada
&égi munkára. Sokan vannak tok megvalósítását elősegítő 
olyanok is, akiknek útjuk az műszaki tanfolyamok szerve
územ művelődési házába ve- zesere összpontosítottuk fi• 
ret. Kövessük őket. gyelmünket. 

Egyesek a dolgozók esti is- - Az esti általános iskola 
kolájába, mások az ismeretter- hetedik osztályáb!l. 34, a nyol
jesztö előadásra igyekeznek. A cadikba 15 dolgozó kezdte meg 
fiatalok előttem haladó cso- tanulmányait. 34 elsős, 18 má
portja a könyvtár felé kanya- sodikos gimnazista tanul „tan
rc,dik. A mögöttem lépkedök I termeinkben". 555 dolgozó 
Mesterházi: Pesti embe·rek ci- műszaki tanfolyamokon gya
mű darabjáról beszélgetnek. 

, 
rapítja szakismereteit. 

Közben kiderül, hogy ók a A szakszervezeti bizottság 
színját�zó-csoport tagjai, az kezdeményezésére - tájékoztat 

Kép az o� traiq9Ciia előadásáról. 
(Malicza József felv.) 

Optimista tragédia alakjaina>< 1 Krint Emil elvtárs, a műszaki 
nagyszerű tolmácsolói. bizottság elnöke - a KV hatá-

Megváltozott itt az egy év rozata nyomán megszerveztük 
élőtti sivár, hézagos munka. - a műszaki rnunkásakadémiát, 
Mi okozta. e vá.ltozást ? - ér- melynek egyik előadássoroza
deklödünk Sunnann Imre elv- tában 16 előadáson 150 dolgozó 
társtól, a szakszervezeti bízott- ismerkedik meg az elektromos 
ság elnökétől. és Bo-Bo diesel elektromos 

- Felismertük, hogy szak- mozdonyok szerkezeti műkö
�ervuetünlc központi vezető- désével, felépítésével és javi
ségének június 27-i határozata tási tehcnoló;;:iájával. 67-en 
az életet, a. Teális helyzetet ve·• pedig a Bo-Co villanymozdo
szi alapul a célok meghatáro- nyok elvi és gyakorlati műkö
zásá.ban. A célolc nagyolc, s dését, szerkezeti felépítését és 
e&ak a.klcor valósulnak meg, javítási technológiáját sajátil
ha a szak.szervezeti bizottság ják el. 
minden tagja. munkáikodík Vadas Lajostól, a kultúrház 
végrehajtásá.n. Ha minden igazgatójától értesültünk ar
szervezett munkáslioz eijut a ról, hogy a havi három isme
szaoun.k és fl'Ulgértik, hogy mű.- retterjesztő előadás kevésnek 
veltségülc növelése személy�s bizonyul. Most készül a tudo
boldogulásukat is jelenti. Ná- mányos ismeretek terjesztésé
!unlc a fő most a műszalci kép- nek négyhónapos programja. 
2etúég Mvelése, a legkorsze- Támogatja a szakszervezeti bi-

zottság és kultúrotthon veze• 
tősége, a KISZ-szervezet tö• 
rekvését az „ifjúsági alcadé
mia" szervezésében. Időben 
hozzákezdett a nőtanács a 
szabás-varrás tanfolyam szer
vezéséhez. 

A szakszervezeti- és a KISZ
bizottság közös értekezleten 
dolgozza ki az üzem fiatal és 
idősebb munkásai művelődésé
nek legfontosabb tennivalóit. 
(Véleményem szerint ez mé,g 
több eredményt hozna, ha a 
két bizottság együttes ülése 
nyilvános lenne, s erre a dol
gozókat is meghívnák.) 

Tanulni, művelődni akarnak 
az Északi dolgozói. Ezt mu
tatja az is, hogy 422 dolgozó 
rendszeresen látogatja a kul
túrotthon könyvtárát és közel 
400 az osztályokon levő 1 1  le
téti könyvtárból kölcsönöz 
rendszeresen. 

Jaikobi: Leánvvásár, Kodolá
nyi: Földindulás, Fodor-Ker
tész: Kicsoda - Csicsoda, Be-

nedek : Omega éll Vermes: Vad-
1'6zsa című gyermekjátéka 
után bátor lépés volt Vis
nyevsz.tcij: Optimista. t.-a.gédia 
című művének műsorra tű-
zése. 

November 21-25-ig a. szakszer• 
vezet vend�eloónt hazállkba.n 
tartózkodott ep lS tair,l belga 
,..suta.s delegicló. A. Simoens. a 
delegáció "ez.et.öJe, tapu.nkho� 
l<üldli.tt clkl<6ben számolt be ta-

A kezdet di.cséretes. Arról pasztalatailu61. 
azonban ne feledkezzenek meg, A magyar-belga labdarú· 
hogy az üzem 1400 dolgozója gó mérkőzés jó alkalom volt 
várja, hogy hozzásegítsék őket arra, hogy belga vasutasok 
a nyolc általános iskola elvég- egy csoportjával rövid látoga
zéséhe.!. A cél érdekében a lást tegyünk Budapesten. 

bizalmiak munkájában meg- Könnyen találtunk: 16 VaE!U-
tast az ut.azásra. bár egyesek felelő helyet kell, hogy kapjon jelentkezésük ellenére a ma-

a dolgozók művelődésének gyar állam ellen nálunk foly
ügye. A dolgozók tudásszomja, tarott propaganda !hatása ail.att növekvő igénye szinte szűk• álltak. 
ségsze:úen követel! �gy elö�e: Hosszú és fáradtságos út 
mutato, _ho�szabb , ,1ore szo�o u tán érkeztünk a magyar ha
terv __ e�k�z1tését , e� ennek sze-

, 
tárra. A szívélyes és testvéries 

leskoru 1smerteteset. fo,,aadtatás már a határon el-
A kezdeti sikerek után még 

I 
s�pöt!e fáradt��katés �ar

bátrabb lépések megtételére taz:� egy reszenek felel

van szükség. S ha ebben bát- me 

r:;n támaszkodnak a dolgozók- Magyarors2ági utazásunk 
ra, a folytatás nem marad el. i-gazán ke:lemes meglepetés 

volt. Az ember teljesen szaba
don odamehetett, ahová akart, 
azt nézett meg, ami neh-i tet-
srett. 

Meddig lesz 

24/24 órás 

a vasúton 

szo lgálat is ? 

Könnyen és igoo gyorsan 
megállapítottuk, hogy az a. 
propaganda, afl'Ullyet n.álunlc a 
magyar népi uralom ellen 
folytat111J.k, nélkülöz minden 
reális a.lapot és csup<in azok
nak a politikája, akik sem a 
békét, sem a munkások érde
keit nem szolgálják. 

Kedves Névtelen Levélírók! 

Szakszervezetünlchőz intézett · ZeveliiJoben a. sajtó-a keresz
tül kérnek tájékoztatást, hog-,1 medái{, ta.-t még az az állapot, 

hogy egy dolgozónak 24 24 fordwós szol{/ála.tot ke!l telje
síte-nie? 

Ime a vála..,z: 
SzaJkszervez,etiJnk feladatá.na.k tartja e probléma meg

nyugtató elintézését. A 24 ·24 órás fordu.lószolgálat megszii.nte
,,:·::e a=onban a. léts.zamon múWc, a.mellyel viszont a. vasút 
eleg gyengén ál.l. Mindenki által ismert tény, hogy a .MAV 
hirdetés útján is igyekszilc pótolni a munkae.-ö-hiányt. Mond
j·uk meg, a hfrdetés nem igen eredményes. 

Meglátogattuk Pécset, Sztá
linvárost, Budapestet és min
denütt megindított bennünket 
az, amit én „magyar valóság
nak" kívánok nevezni. Az or
szág a nyugalom, a haladá& és 
a bizalom benyomását kel,ti. 
Ez.ek olyan jelek, amelyek 
mutatják., hogy Magya,-rorszá
g,on munkás államot munká
sok kormányoznak. 

�g gondolju-k ami-..t a tlirt.é
neteket, amelyet nálunk me
sélnek erről az országról, 

Másk�r meg az.okró! a s2ie-
rencsétlen magyarokról be
széltünk, akik meg.szöktek ha
zájukból, hogy megkeree&ék a 
kapital!:sta világban azt a 
„földi paradicsomot", amelyet 
a nyugati propaganda ígért. 
Azokra az ezrekre me!lÖ -
rencsétlenekre, a.kik azt hitték, 
hogy megta1álják szerencséjü
ket és ehelyet� nyomorba es.
tek és akiknek gyakran csak 
az a megoldás marad, hogy el
fogadják saját népük elárulá
sát, olyan mu.nikáit. vállaljanak, 
amelyeket mások nem hajlan• 
dók elvégezni, vagy �etleg a 

banditizmust. Biztos vagyok 
afelől, hogyha olvasni tud
nánk a legtöbb di�zidens szí• 
vében, azt olvasnánk ki, hogy 
mirulen vá.jzyuk v.isszatémí 
szülőhazájukba. 

Amilcor az ember M4011ar• 
országról be,zél, sohasem tud• 
ja elfelejteni a béke Üf111é/t, 
mert a. békéért folytatott küz. 
delem a. magvar nép tninden• 
napoo életénelk. ,.észét k.épezi, 

Azt hiszem, hogy a munká• 
sok a világ minden részén a 
háború ellen vannak. De Ma
gyarországon nemcsak a mun
kások védelmezik a békét. A 

béke megőrzése nemzeti fel
adat, amelyet támogat a kor• 
mány és szinte valamennyi 
népréteg. Világos, hogy egy 

kormány. amely a békéért 
küzd, kifejezi a nép akaratát. 

Mi belga munlkásolc mind• 
azoknalc barátai vamiunk, 
alcik 4 békéért, a haladásért 
és 4 ,1emzetlcö.z:i ' munkás-szo• 
lidaritásért harcoinek. Hisz• 
uülc azt is. hof/11 a, ma111JQ.ro
kat a. legjobb barátaink közé 
szá.míth.atjulc. 

Kormán:yzatunlc i.s arra töreks.zii.k, ho{W a népgazdaság min
den ágában, tehát a. vasútnál is kialakítsa a normális munka
időt. Sót egyes iparágaknál - mint például a vewipa.rba.n -
a csök•kentett munkaidő bevezetésére oo lehetőséget. 

Jelen. pillanatban a Mu-nkaügyi Minisztérium. a vasutas 
szak.szervezettel és a Vasúti FóosztáLlyal tervezetet dolgoz 11d 
a maga.s szolgála.ti órák csökkentésére. E;; a tervezet fogl.alko
zi k a 2f. 24 órás $ZOlgálatról a. 12_, 24-es szolgálatra. való átté
réssel, ahol ez indokolt. Azokon a helyeken a.:wn.ba.n, ahol a 
munka.időnek legnagyobb részét a jeZenlé(i óráit teszik ki, ott 
rövid időn be/;ül ruim várható a 24 24 órás szolgálat megisz·ün
te:ése. 

Szak.szervezetiin.khöz több e�tben fordulno.k, dolgozók 
olyan panasszal, h,ogy a 24 24 órás szolgá.1atot maguk.-a. nézt:e 
sérel1r..esnek, tartják. Ilyen esete/eben a szakszervezet iUetékes 
osztálya. megvizsgá lja a panaszt, s a vizsgálat e.-edményétő! 
függően tntézlcedik. 

h 
A Látottak 

_
azt biw;nyítjfk, A legjobb emlékekkel té__ og_v ha a magyar nep ÍO.!,V• rünk vissza hazánkba és min• 

tatja ezt a� �tat, nemsokára dig boldogok leszünk. bá--a 
utol_ f�Ja .el'Ill. a .leg_feilet�bj, __ sz,ép Magyarországba utazhaka_P1ta11sta orsiagokat: V�e- tunk, abba az országba, amely menyu1'.k szerm1: csupan b1_za- elbűvölt bennünket és mi min,�mra es 1!1-unkara ".an szili;:- dig büszkék leszünk, amikor seg. A nu benyomasunk az, a magyarok úgy fognak beho_gy �n<;k megvannak :Z szélni rólunk, mint barátaikel::lfeltecel�'.· a magyarok biz- ró!. hatnak saJat magukban. Étje11, 4 ffl411!/ar-belaa. ba.· 

Munkásvédelmi i6 munlrásellá_táei oalá1y. 

A „magyar valóság" arra Ttittáa! 
késztet bennünket, hogy vé- A. Si�na 

A III. országos bizalmi tn· 
ná.cslcozás a bizalmialc egyik 
fontos feladatául jelölte meg 
" azocia.lista. törvényesség ma
Ta.délctalan betartásá.t. A tör
-i,ényesség betartása mindenlci
.-e egyaránt k.ötelező, legyen 
a.z miniszter, gyá.-i{lazgató, 
szaksze,-vezeti vezető. vagy 
üzemi munkás. A szakszerve
zeti bizalmiak nagyon sok.at 
tehetnelG a törvényesség betar
uísa érdelcében, hiszen szinte 
kivétel nélkül a bizalmi cso
port tagjait érintilc vagy az ő 
rész:ülcról fordulna.le elő. 

A biza lmi legyen csoportjában 
a törvényesség őre 

Fokozottabban ellenőrizzélc 
11, dolgozólc egészségvédelmére 
t.onatkozó törvényelc betartá
sát, őrködjenek azon, hogy a 
dolgozók pontosan és időben 
megkapják a táppénzt, a csa
ládi pótlélcot, De ugyanakkor 
határozottan lépjenelc fel a 
táppénzcsa1ókk.al, a gyógyszer
visszaélésekkel szemben. A 
törvény erejével kell lesújtani 
mindazolcTa, akilc megkárosít
ják dolgozótcírsa.ikat és az 
egész társadalmat, 

Segítsünl,, 

társadalnai össselogással 
Nem egy állomáson szolgál

nak még kiselejtezett kocsi
szekrények munka-, illetve pi
henőhelyül. Ujszeged állomá
son is találni ilyent. 

dent elvégeznek tál'sadalmi 
munkában, ho{l'II ne kelljen 11 
dolgozó-nalc továbbTa. is mosto
ha. 1'öT"ülménye1c között dolgOZ• 
ni . vagy pihenni. 

A tö-rvényesség beta..-tásá.ban 
és betartatásában a III. orszá
gos bizalmi tanácskozás óta. 
fejlődés tapasztalható. A bi
zalmialc kezdenek mind bát· 
,.abban fellépni a dolgozólc jo
gos panaszaina.lc orvoslásáért. 
Például Gáspár István, Nyu
gati állomás bizalmija, ami
kor a forduló szolgálatba.n dol
gozók szabadnapját le akarták 
számolni a szabadságból, ő ez.t 
megak.adályozta, mert tör
vénytelen. 

Vagy ugyanitt Ördögh Mi
hály, amilcor a laktanyadíj 
megá.llapítását a. határidő után 
3 hónappal k.ésőbb k.öz::lték és 
1957. IX. hóig visszamenőleg le 
akarták vonni, az egyeztető bi• 
zottságához fordult. Az EB 
a visszamenőleges fizetést tö
röltette. A Keleti Műszaki Ko
::siszolgál.ati Főnölcségnél Fe
•enci Józsefné a csoportjába 
.artozó lcovácsok 10 százalékos 
nelegségi pótlékát intézte el. 
i)e lehetne a példálc egész so
fát említeni. 

A szocialista erkölcs 

megszil6rdít6s6érl 

Sajnos, előfordulnak oly1n 
:setek is, hogy a bizalmial: 
iélt sérelmelcet pártfogo!nalc, 
ehát nem a tör11ényességet vé-

dik, hanem akaratlanul is 
maguk „akarnak" törvénysér
tölc lenni. Ilyenek a. Munlca. 
Törvénykönyve, a munkaügyi. 
munkajogi és egyéb törvény
erejű. Tendeletelc nem kellő 
ismeretéből adódnak. 

Csa.lc az a bizalmi tud va
lóban a szocialista törvényes
ség betartásáért és betartatá
sá.ért harcolni, amelyik ismel'i 
a törvényeket, rendeletelcet. Az 
ilyen bizalmit becsüli/e a dol
gozók, valóban lcépviselójük
nelc telcintifo és a szolgálati fő
nökök is bevonják a dolgozó
kat érintő problémák tárgya
lásába, lcikérik a vélemfoyét. 

A dolgozólc kötelességére vo
natkozó törvények megsértése 
- táppénzcsalás, lopás, lógás, 
munkafegyelem-sértés, pazar
lás, lcorrupció - is gyakran 
előfordul. Ezek is törvénysér
tések és sújtják a becsiiletes 
dolgozókat, gátoljálc építő 
munlcánkat. Ilyenelc ellen is 
fel kell lépni a bizalmia.1cna1c. 

Társadalmi rendünk erősí
tésének fontos feltétele a szo
cialista erkölcs megszilárdítá
sa. Az ellenforradalom rombo
lása ilyen vonatkozásban is 
súlyos volt. Az utóbbi időben 
azonban jelentősen javult a 
munk.aerlcölcs és ebben a szak
szervezeti bizalmiaknak je· 
lentős szerepük van. 

A bizalmiak ne feledkezze
nelc meg arról, hogy a törvé
nyesség ezen oldalának mara
déktalan betartása is Tendki
vill fontos népgazdasági érdek 
és ha a csoport egyilc, vagy 
másik tagjára a nevelés esz
közével már nem lehet hatni, 

tegyenek javaslatot arra, hogy 
ilyeneket adminisztratív uton 
is felelősségre vonjak. 

Az egészséges 

közszellemért 

Ha a törvényesség betartá.
sáról beszélünk, nem egysze
rüen paragrafusok érvényesíté
séről van szó, hanem sokk:il 
többről: olyan közszellem ki
alalcításáról, a mely nem nézi 
el a töri:ényelc áthágását, a 
társadalmi tulajdon el11eTdá.!á
sát, a feoyelmezetlenséget. Ez 
összefügg a munkásosztály. a 
vasutas dolgozólc öntudatának 
emelésével is. Az ilyen k.öz
szellem kialakítása az anyagi 
1:,onatlcozásai mellett elsörendű 
fontosságú politikai lcérdés is. 

A sza/cszervezeti bizalmi ak
ko·r lesz igazán őre a törvé
nyességnek, ha ismeri a rende
leteket, ha a csoport tagjaitól 
és a szakvonali vezetőktöl egy
formán meglcöveteli a törvé
nyelc betartását és maga is 
példamutatóan betartja azokat. 

A bizalmiak a szocialista 
törvényesség betartá.sáért fo
lyó harcban tartsálc feladatuk
nak, a túlórázta�ás, a szabály
talan bérkifizetés, a részká.rté
rítés, a törvénytelen áthelyezé
sek és elbocsátások területén 
mutatkozó szabálytalanságolc 
megszüntetését. Harcolja11alc a 
dolgozók munkakörülményei
nek állandó javitásáért, for
dítsanalc gondot a munkavé
delmi elóírások, a balesetelhá
ritási oktatások betaTtására, a 
szabadnapok. a szabadságok, a 
védőételelc lciadására. 

A bizalmíaknak és egész 
szakszervezeti hálózatunknalc 
sokkal határozottabban kell 
fellépni a fegyelmezetlenkedók 
ellen. Olyan közszellemet lcell 
kialakítani, amely nem nézi 
el a lopást, lógást, a fegyelme
zetlenséget stb. 

A szak.szervezeti bizalmiak 
tartsálc megbizatásukkal 3aro 
kötelezettségüknek, hogy min
den sérelmet lellciismeretesen 
megvizsgálja11aI, és gondas
kodjanak a hibák feltétlen D'r
t•oslásáról. 

A megtorlás is 
törvénysértés 

A bizalmiakat gyalcran eri 
sérelem, amilcor a törvényes
ség védelmében állnalc ki. 
Tűrhetetlen, hogy egyes s::ol
gálati vezetők az intézkedé
seikkel egyet ne rn értő bizal-
mialcnak gyakran rosszabb 
munkát adnak, áthelyezik 
őket, munkájukban, minden
áron a hibát keresik. A bizal
miak ezek láttán se húzódja
nalc félre, ha kell, lcérjenek tá
mogatást a felsőbb szak.szer
vezeti szervektől. 

A bizalmialc ne féljenek a. 
törvényesség betartásáért fo
lyó haTcukban a megtorlástól, 
mert mögöttük áll az egész 
szakszervezeti mozgalom, a 
kormány, védilc óket a mun• 
lcáshatalom törvényei. 

Szakszervezeti taggyűlésen 
már sokszor kifogásolták a 
dolgozók. de pénz hiányá!ban 
nem lehetett a bajon segíteni.  
Legutóbb a termelési tanács
kozáson a dolgozók vállalták: 
a.z iparosmunká.n lcívül min-

Vállalásukat a felsőbbségnek 
felterjesztették és most várják, 
hogy állami segítséggel és tár• 
sadalmi összefogással megol• 
dódjon a problémájuk. 

Cserháti József 
Szeged 

1 9 1 7  EMLÉ KÉRE 

Bensöséges ünnepser keretében emlékeztek mer llOVember """' a Landler Járm6javítóban a Kommunistái< Magyarországi Pártja mer• a.la.l<uMsá.na.l< to. évtordulójá.ról, Pint.ér János elvtárs a va.sassz&kszervezet elnöke. veterá.n harcos mondott beszédet az ui,-es eseményekre emlékeztetö emléktibla. lele1>lezéseli:or.. ,,Az Istvántelkl FömObely bátor munkásai 1917-ben életük .kockaztatásAvat e helyen vertf.k kf a gyár terWetüőt a rendöri szolgálatra kirendelt csend6rkOlönfbnényt. Harcuknal< emlékét büsz1<6n ön.lk a Landler üzem dolgozói" - hlrdet;lk a mán·ánylapon aranyl6 betfil<. A párt, szakszervezet és a válla• lat vez�töt koszorút helyeztek el az em.Jékt.6b.Jáu. Ugy�or meg• koszo.n>ztá.k La.nd.Jtt elvt.irw szobrát is. A koszoniw után az Optra· ház ének- és tánce,:ytlli>ese adoti flnnepl mii5on az llum rig:I b&rcooal liszteletére. 
(Dorozsma! telv,) 
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Avagy le a bürok rációval 

Fén11tii!.en őszi délután volt. 

Nem adjuk át egykönnyen az első helyet Meddig leszünk sereghajtók ? 
Az eső egyenletesen kopogott 
a pályaudvar üvegcsarnokán. 
A kedélytipró idő beköltözött 

azer vissza Biharkereszte,re. 
Ezzel a, válasszal: ,,Az 1958. 
VII. 2;i-én közi. 201-nél hiá
nyosság nem állott fenn. In· 
du!ásnál pedig Kató Kalmán 
jv. a szerelvényt átadó könyv
vel, aláírásával rendben át· 
vette." 

A harmadik neg11edévben is 
kiemelkedő eredmények szü
lettek 4 pécsi igazgatóság te
rületén, elsősorban az üzem
vitel gazdaságosságát illetően. 

�ls_ő ,helyen. Az eredmén11ek e!
ereseben, a, zavartalan munkát 
gátló hibák elhárításában a 
nehézségek leküzdésében ' ti 
dolgozók nagy segítséget adtak 
a vezetőknek. A jó munkáért 
többen kaptak jutalmat. 

A takarékossági mozgalom
ban is szép eredmén11ekkel di
csekedhetünk. A harmadik ne
gyedévben 3 908 900 forintot 
ta�"!tottunk meg. Ez jelentős 
'?'-erte1cben emelte az eddig e!
ert - az önköltségi tervvel 
szemben mutatkozó megtakarí
tást, amely 9 211  SOO fori,it 

Az igazgatóságok versenyé
ben másodszor került az utol
�ó helyre a szegedi igazgató
ság. A tehervonatok átlagos 
utazási sebességénél, a kocsi
igényes szállítási tonnatervek 
teljesítésénél, a személyszállító 
vonatok menetrendszerintl 
közlekedésénél, a gőzmozdo
nyok időszakos javítási tervé
nek teljesítésénél elfogadha
tóak a teljesítm.ények, a többi 
tényezőnél azonban alaposan 
lemaradtunk. 

A forgalmi szolgálatnak 

SzáUitási kötelezettségeinket 
például 100,5 százalékra telje-
1itettük. Ez azt jele>iti, hog11 
248 ezer tonnával több árut és 
767 <!Zer fővel több utast szál
lítottunk, mint az elmúlt esz
tendőben. A feladatok nem 
t:oltak könnyűek. De mi éppen 
o!yttn szigorúan szem előtt tttr
tottuk a gazdaságosságot mint 
ci szállítási feladatok teljesité-
1ét. 

Az üzemi műszaki és gazda
sági mutatók teljesítése nem
csak a tervezettnél, de a bázis 
időszak eredményénél fa ma
gasabb volt. Néhány példa: a 
tehervonatok átlagos terhelése 
4.3 szá.z4lékkal magasabb a 
tervezettnél és 34 tonnával a 
múlt évinél. Ennek gazdasá
gossági kihatása szerénven szá
molva. 46 524 vonatlcilométer 
amelv pénzben 1 163 100 forint 
megtakarítást jelent. Fajlagos 
,zénfogvasztásunk is 2,6 száza
lékkal kisebb a bázis időszak 
eredményénél. Ez 2298 tonna 
szénmegtakarítást jelent. Mun
kaügyi tervteljesítésünk O 4 
izázalékkal alacsonyabb 

0

a 
tervnél, ttmi azt jelenti, hog11 
elegytonnakilométerben 6,8 
s;;.ázalékkal többet teljesítet
tünk. Az eredménv a termelé
kenységi terv teljesítésében is 

.megmutatkozik, ugyanis 7,1 
százalékkal magasabb a, terv
nél, és 3,5 százalékkal a bázis 
időszak eredményénél. 

anyagban, bérben és egyéb nagyobb gondot kell fordítani 
költségekben. a tehervonatok jobb kihaszná-

Bár az őszi forgalom még lására és a terhelési terv tel
nem �rt véget! a ha.rma.f!ik ne- jesítésére. Ezt a té11yezöt pél
g11ed�_vben elert er�dmenyernk I dául Békéscsaba-állomás csak 
ala.p1an elmondhatmk, hogv a , 95 százalékra teljesítette a III. 
péc�i igazgatóság ter�!etén dol- negyedévben. Előfordult olyan 
f!o=.o V";sutaso(c be_csu!ettel tel- eset is, hogy egy hat kocsiból 
,es,tettek a kituzott fe!adato-

i 
álló szállítmányt szétválasztot-

kat. tak. Egyik részét egynapos ké-
Várnai László séssel, a többit pedig jóval ké-

I N D U LÁS ! 

A jó munka eredménye az 
igazgatóságok. versen11ében is 
kedvezően jelentkezik. rgaz
ga.tóságunk szeptemberben 
megszerezte az első helyet a, 
vele jMö 35 ezer forint juta.
lommal. A harmadik negved
év összesített eredményei a.lap
ján. most 266,5 ponttal - 19 
pontos e!önn11el - állunk t1z 

Honáth József forcalmi nolgálattev6 (Jlal<os állomás) a UM•N számú 

vonatot indltJL Mdlette Bertalanitio Tibor G.KYe!et>u tiszt. 
(Kovács Géza felv.) 

lá,;t 1 ... 

A veszprémi pályafenntartási lőnökség 

gondosan le/készült a télre 
Kevés pályafenntartási fő

nökségnek okoz annyi gondot 
a téli felkészülés, mint a 
veszprémieknek. Ez érthető is, 
hiszen vonalszakaszaik nagy 
része a Bakony dimbes-dom
bos · tájain halad keresztül. 
Ezeken a helyeken pedig jó 
val több hófogót kell ler-akni 

a pálya mentén. mint például 
sík vidéken. A hószolgálat 
megszervezése is nagyobb kö
rültekintést. fokozottabb gon
dol okoz, mint bárhol másutt. 
A napokban az.ért látogattunk 
el Veszprémbe, hogy megnéz
zük, hol tartanak a téli felké
szülesben. 

Ahol már nyáron is gondolnak a télre 

- Az épületeken keletkezett I hirhedt 1"átóti mező. Itt meg
sérüléseket az ablakok üve- szakításokkal mintegy 800 fo
gez.ését, a tetőzet kijavítását, Jyóméter, jobbára betonpallós 
a kályhák. a tűzhelyek elől,é· hóvédművet kellett elhelyez
szítését már október 31-i� cl· nünk, alig több mint 2 kilomé
végeztük - tájékoztatott Né· teres szakaszon. Hasonló a 
meth Sándor elvtárs vonalke- helyzet a székesfehér-i;ár-cell
zelő. - Ez persze a téli fel- dömöiki vonal bakonyi részén 
készülésnek csak egyik része. a herend-város!ődi szakaszon 
Nekünk ennél sokkal nagyobb is, ahol ugyancsak meg.szakí
problémát jelent a hófogók tásokkal több mint 2500 méte
elkészítése, felrakása a veszé- ren kell védeni a pályát a hó
lyeztetett helyekre és nem fúvástól. 
utolsósorban a hószolgálat - A2. idén hány folyóméter 
megszervezése. Mivel az idén hóvédművet kellett biztosíta
már kora ősszel munkához niuk? 
láttunk, a nehézségek ellené
re is, november végére befe

Vonalszakaszainkon a 
föld és betonpallós hóvédmű
veken kívül - ez kb. 4200 jezzük a munkát. 

Ezután aprólék06an elemez· méter - 10 600 méter gallyak
te Németh elvtárs, hogy a téli kal tűzdelt, cserjéből fonott és 
felkészüles során a forgalom nádból készült hóvédművet 
bizt<lllítása érdekében mi min- állitunk feL 
dent kellett elvégezniük. A legveszélyesebb vonalsza-

- A hóeltakarításhoz szüksé- kaszokat v:ágánygépkocsin, 

ges szerszámokat, lapátokat 6zemélyesen is bejártuk. Kíss 

még augusztw;ban rendbetet- Jó?sef elvtárs, a pályafenn

tük. Veszprém-külsőn a hóeke tartási fónök Bérczi Isti:án 
is kés2,cnlétben áll. A2 elmúlt műszaki föintézöt adta mel
hetekben a hószolgálat meg- lénk kísérőnek. 
szervezése is megtörtént. A fi· - Azt hiszem, hamar06an 
gyelöszolgálat tagjait, akiknek leesik az első hó, mert a ká
telefonon állandó összekötte-
tésben kell majd lenniük fö- nyák feltűnöen csendesen ül-

nökségünkkel, a D 4-es utasí- nek a fák tetején . . .  É'l fi

tás szerint oktatjuk, hogy gyeljék csak, a verebek is 
adott esetben tisztáb,m legye- hogy felborzolták tollukat 
nek azzal, hogy mit kell ten- mondja, miközben vágánygép· 
niök. kocsink Szentgál felé robog. 

- Melyek a legveszélyesebb - Pedig a hó várhatna még 

vonalszakaszok? néhány hetet, mert h<1; a Ba
konyban egyszer leesik, sok 

- A Veszprém-külső-Ep- munka van Yele. Errefelé 
lény közötti XIV-ess pálrames- 1 l!gyanis mindig fúj a szél. Kü
teri szakasznak egy része, a lönii6en Veszprém és Epl.é1w 

között. A rátóti mezőn a teli 
hónapokban olyan viharok sö
pörnek vegig, hogy nemcsak a 
havat, hanem a szi.klamurvát 
is rávágja a vágányokra. 

- Sanyi bácsi, ,a szentgáli 
műúti felüljáró után megál
lunk - szólt oda Berczi elv
társ a vezetönek. 

A legmegbízhatóbb hófogók 

A múúti felüljáró é6 Szent
gál állomás között nagy ívben 
húzódik a pálya. Közvetlen a 
felüljáró után, a 628-632-es 
szelvény északi oldalán 3 mé
ter magas földsánc védi a sí
neket. 

- Valamikor itt tűzdelt hó
fogót alkalmaztak, ez azonban 
nem felelt meg, mert nem bír
ta felfogni a havat. A föld· 
sánc kitűnő. Néhány év múl· 
va még biztonságosabb lesz. 
mert az északi oldalát cserjé
vel, a tetejét pedig csipkeró-
7.5a bokrokkal ültettük be. A 
tervek szerint a jövöben más 
helyeken is létesítünk erdő
sávot a vonal mentén. mert 
az erdő a Bakonyban a leg
mélyebb bevágások előtt is 
megfogja a havat. 

Vissza.felé jövet a vonal 
mentén megnéztünk még né
hány betonpallóból, nádból és 
rözséből készült hóvédöt is, 
majd végigmentünk a rátóti 
mezőn. 

- A legveszélyesebb helye
ken levö hóvédmúvek két vé
gében legyezőszerűen is elhe
lyezünk hófogókat, hogy még 
eredményesebben feltartóztat
hasGuk a havat és a legzor
dabb télen is biztosítani tud
juk a vonatok zavartalan köz
lekedését. 

A felkészülés megtörtént. 
Elöreláthatólag az idén nem 
tréfálja me� az idő a veszpré· 
mieket, 

söbb továbbították az állomás- a fala.k !:őzé ís. Egy halom 
ró!. igazolásra váró irodala.p között 

Nem gondolnak eleget kocsi- kezembe került eg11 jól tö
tartózkodási egységidö teljesí- mött boríték. Benne megannyi 
tésére sem. Elöfordul 60-70 felelösségrevonás, Bizon11ára 
százalékos teljesítés is Az ál- vala.mi „nagy ügv" duzzadt 
lomások vezetöi tudom.ásul ve- fel il11en tekintél11es súlyra. 

. , 

1 

(Volt vagy 30 dkg.) 
szik a tervszamokat, de vajmi A mammut-akta. első fecskéje 
kev�set tesznek a teljesítésért. Biharkeresztes magyar-,ro
Pedi� _több állomás példája bi- mán határállomáson •röppent 
zonyitJa, hogy gondos munká- fel a, legderűsebb nyárban, 
val lehet jó eredményt elérni. A. D. 1958. július 25-én. P:s
Hódmezővásárhely 115 száza- pedig úg11, hogy a kocsivizs
léka is ezt igazolja. gáló lakatos megállapította., 

hogv az 508-as számú gyors
A ,ontatís 

az utóbbi idöben három száza
lékkal javította az egy moz
donyra eső teljesítményt de az 
előzö hónapokhoz viszdnyítva 
a mellék-kilométer teljesítésé
ben mindössze 89,75 százalékot 
ért el. A lemaradás oka a sok 
gépmenet, valamint a vonali 
ácso1gások. A hibák egyik for
rása, hogy a fűtóházfönökök és 
szakszervezeti bizottságok nem 
foglalkoznak megfelelően a 
versenymozgalommal. 

vonatban futó 10 OOO számú 
CFR ABa. kocsi két abla.ka sé
rült. Megrázta a, töltőtollát 
kiállította a kocsisérülést j;. 
lentést. Ez a, jámbor jelentés 
1celt útra. 

Biharkeresztes a megállapí
tás ala.pján tovább küldte Püs
pökla.dányba. Püspöklad�II 
1958. VII. 31-én elküldte Bu
dapest Nyugati pu. állomás
főnökségének. Budapest Nyu
gati pu. megvizsgálta az 
üg11et és beleírta (bocsánat a 
tárgyilagosságért): hogy a kér
déses napon 4 kérdéses vonat

A pályafenntartási szolgálatnál nál a. műszaki szolgálat nem 
adta át a szerelvénvt és 

javulás tapasztalható. Békés
csaba kivételével a pályafenn
tartási főnökségek 100 százalék 
felett teljesítik terveiket. A 
legjobb eredményt a szegedi 
pft.-főnökség dolgozói érték el. 

A kocsik gyors be- és kira
kása érdekében feltétlenül ren
det kell teremteni az önkeze
lésú szállítmányoknál. Itt is 
fontos a szombati és vasárna
pi rakodás. A kiskunhalasi épí
tésvezetőségné! tapasztalt von
tatottság például károsan befo
lyásolta az állomás teljesítmé
nyét. 

augusztus 4-én vísszaküldte az 
irodttla.pot Biharkeresztesre. 
Biharek.eresztes augusztus 
8-á-n továbbküldte (második 
ka.n11ar) Püspökladány műsza
ki kocsiszolgálaU főnök.ségé
nek. Püspőklttdá-ny augusztus 
9-én visszaküldte Budapest 
N1,1ugati pu. műszaki kocsi
szol.gálatának. 

Itt eg11 kicsit megferr.ek!ett 
az akta, csak éppen egy ki
csit, mert csak szeptember vé
gén - amikor „még nyílnak 
a. völgyben a, kerti virágok" 
- röppent tovább még e1111-

Biha.rkereszte, (haN114dtk 
kanyar) elküldte Püspökla
dánynak IX. 27-é11. Püspök
ladán11 a, változatosság ked
véért a Debrecent Igazgatóság 
IV. 4. osztályá,nak (okt. 4-én). 
Horibile diktum, kiálthatott 
fel az előadó és a. csomago. 
vissza.küldte még egyszer Bu· 
dapest Nyugati pu. állomás
fémökségének. Közben hoall 
hogvnem, az akta. felkerült új
ból Budapestre a KPM 1/7. B. 
O$Ztá!yára is. Onnan az iQaz
ság kiderítése érdekében újból 
írtak Budapest N11uflOJ.i pu. 
á!lomásfőnöks.égének, hor;y 
terjessze fel a kocsisérülé8 je
lentést. Most már a KPM tár
gyalt . .  Budapest Nyugati pu. 
műszaki koc1íszo!Qálatát6l fel
kérték (XI. 1.) a szere!vénv
Mad.ási könyvet. Felküldték 
(XI. 6.). Az akta már jó ne
héz, melyből jó könnyen kitű
nik, hog11 Kató Kálmán je1711• 
vizsgáló -nem hibáztatható, 

Még ew lcanyart csinált a 
bőre dagadt akta a Nyugati 
müszakná! és az állomásfő
nökség-né! is, mert a vonat• 
betolás idejét is jelenteni kel
lett (XI. 15-én). Ez is megtör
tént! 

Olyan szomorúan, mint • 
kívül kopogó őszi eső, néze
gettük a súl1,10, iratcsomót. 
Sajnos, nem tudtuk kiszdmf• 
tani, hOQII négy hónap tila.tf 
hány dolgozó, hán11 munk4• 
órát vagy napot töltött ezzel 
a, betört ablakkal. 

Letörten elküldtük a pakM• 
métát. Reméljük, utoljára uta• 
ztk az akta. 

Gergely JÓ7.llef 

A kereskedelmi szolgálat 

a felkínált árut elszállította, 
azonban több kocsit használt 
fel a szu'kségesnél. Ezért a ko
csikihasználásban igazgatósá
gunk alaposan lemaradt. 

A kocsiosztály példát mutatott 

Vezetőknek, beosztottaknak, 
a külszolgálatnak és az igaz
gatóságnak egyaránt van ten
nivalója, hogy a hibák meg
szűnjenek és a szegedi igazga
tóság ne a sereghajtó szerepét 
töltse be az igazgatóságok ver
senyében. 

Szi!ádi Sándor 

Néhány hónappal e-zelótt 
I 

többsége becsülettel dolgozott. 
wrozatos lema1'adás mutat- de akadtak, akik a semmit
kozoit a Szolnoki J á.rműjavító tevés magvát igyekeztek eJ,. 
kocsiosztályán, de a forradal- hinteni. 
mi műszak meghozta a fordu
latot. Vezetők és munkások 
együttesen keresték a hibák 
forrásait és a n,egszü.n tetés 
módját. 

Két hónapja került az OSIZ
tály élére Kókai Sánaor elv
társ. Elsőrendű feladatának a 
munkafegyelem megszilárdi
t.ását tekintette. A munkások 

Betartották adott szavukat 

Nem volt meg a különbözó 
szakmák között az ÖSSZ!hang. 
Ezen a téren is léptünk elöre, 
de még akad javítani való, 
különösen a bognároknál és a 
szekrénylakatosokn.ál. Volt 
idő, amikor az alvá.zlakatosok 
munkája sok kíváruú valót 
hagyott � utá:n. Ma már a 
Balázs-, a Dobó- és a Lendvai
csoport kimagasló eredményei
ről számolihatunk be. A he
gesztők sc.kszor nehéz körül
mények között, a szabadban 
végezték példamutatóan fel
adatukat. A bognárok az OH
anyag fel'haszn.álásával értek 
el jó eredményeket 

A ferencvárosi fűtöházban 
a i24--250. számú mozdony 
személyz.ete, Vörös Jáno., moz.. 
donyvezetó, Ruip László és 
Pollák József fűtök, illetve 
Balázs Ferenc mozdony,:ezető, 
Kirá!v Ferenc fűtő ég Lukács 
Mihály mv. gyakornok a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 41. édordulójának tiszte
leté!-e vállalták, hogy novem
ber 7-i.f! m06ás nélkül teljesí-

Híradás Gyöngyösről 

Gyöngyös-állomáson a moz
galmi szervek és a szakmai ve
zetők közötti jó együttműködés 
meghozta a gyümölcsét. A 
szállítási eredményeket jelzö 
grafikonok felfelé ívelnek, pe
dig a szűk állomáson nagy 
gondot okoz napi 10-0-120 ko
csi ki- és berakása. 

A fellendüló munka elsösor
ban annak köszönhetö, hogy a 
dolgozók maguk szólják meg 
azokat, akik fegyelmezetlen
st'ggel, nemtörődömséggel las
sítják a munkát. 

A közelmúltban állomásun
kon is megalaku:t a kommu
nista őrjárat, s máris sikerek
ről számolhatunk be. Régen 
nem volt ritka, hogy idegen 
kocsi 40, vagy még több órát 
tartózkodott állomásunkon, ma 
már 10-12 óra alatt továbbít
juk azokat. 

Igyekszünk tovább haladni a 
megkezdett helyes úton, úgy
hogy a zord, ködös idő SE' ok-)Z
hasson zökkenöt a munkánk
ban. 

Bezzeg Lajos 
Gyöngyös 

tenek szolgálatot mozdonyuk
kal. 

Adott szavukat betartották. 
A mosási kilométer 20 320 kilo
méter tervüket átlagosan 25 
százalékkal túlteljesítetté'k. 
Javítási költségük az átlagnál 
1 1 ,4 százalékkal volt alacso
nyabb. Szén megtakarításuk 
10-15 százalék között mozog, 
fajlag0s szénfogyasztásuk 2,4 
� 100 etkm. Igazolatlan mu
lasztásuk. személyzethibás 
hiánylatuk nem volt. A gép 
tisztasága kielégítő. 

Köszönet nagyszerű teljesít
ményükért. 

Cseke Imre 
termelésfelelös. 

Nagy feladat hárult a má
zolókra, mert kevesen voltak. 
A Kovács- és a Fehér-csopol"t 
mégis zökkenőmentesen ellátta 
a feladatát. A fémönt.ó dolgo
zói elég mostoha anyagellátás 
mellett értek el említésre 
méltó eredményt, A múlt hó
napban a kikötött ólanbranz 
ágy-csészékből közel 1200 �a
bot megja vlt<.ttak. Különösen 
a fehérfém megtakarításnál 
értek el eredményeket. 

Csomor Jánns 

MA R VÁ R TÁ K �  

- SzolgáT.atte�•ő elvtárs, a tél megérkezett. Allíthatok Jel
zőt -neki? 

(Ptuztai Pál rajza) 



Ifjúsági Tanácsadó Bizottság alakult a szakszenezet 

elnöksége mellett 
Szakszervezetünk elnöksége 

egyre sz.oro.sa_bb kapcsolato-t 
teremt a vasutas ifjúsággal. 
Tavasszal két ízben, a válasz
tásokac megelózö hetekben 
pedig három alkalommal is 
találkozt.ak KISZ vezetők, 
KISZ aktivisták és él.spo1'!.o
lók az elnökség tagjaival. Ez 
a kapcsolat a november 18--án 
megalakult Ifjúsági Tanács
a.dó Bizottságon keresztül a 
;jövőben még 57JOro&a bb lesz. 

A bizottság feladata 

A biz.ot1sá,g:n.alk - mint az 

Gróf József elvtársnak, a 
;;zaks2lel'Vezet titkárán.ak meg
nyitó szavaiból kitűnt, - az 
l!e.w. a legfő'bb feladata. hogy a 
KISZ szervezetekkel karöltve 
mozgósítsa a vasutas ifjúságot 
a termelő munkában adódó 
feladatok megoldására, a ca
karék<A5.Ságra, a népj vagyon 
fokozott védelmére, a tanulás
ra. Az is feladata továbbá, 
llogy Ioglallwz:wn, töródjön az 

Á 8VSC qyermett v!vótanfolyar,,a, 
amely 1 955-ben allikult, .a lcözel• 
múltban tanott,a el"6 nyilvános 
versenyét. A _,._nyen .- tan
folyam 1 3  - 1 6  éves növendékei 
- ,a fiu é& leány - mé:'w ösz. 
ae tudását. Képil�ön .a leqjobb 
fiú kardozók és nöi törözók lát
h.atxik, A qy6ztesef<et viráq.c,o. 
kiorrnl kösmntl „ leqlfjabb qe· 

,_.ácló eqylk l>aqJ>II 

ifjúságot érintő szociális kér
déselJ<kel, orvosolja a fiatalok 
körében felmerülő problémá
kat, nem utolsósorban ismer
tesse meg velük a szakszierve
zeci munkát, a szak.szervezeti 
mozgalom trad•icióit. 

A bizottság 15 föból ál1. Ve
zetője Rétfalvi Tibor, a szak
szervezet srerve2Jési osztályá
nak munkatársa. Tagjai : Ko
vács János, Tóth Gyula, Visi 
Ferenc, Rajnai Gábor, Czakó 
Gabrieluz. Böcker Tiborné, 
Ga.csal Sándor, Bakó József, 
Fazekas And-rá.s, Elek György, 
Kis3 Mihály, Berényi Mikl,ós, 
Garanc.si Márm é$ A(l'Jl<I{JOs 
�va. 

Öt albizottság 

Az alakuló ülésen a beszá
moló és a hozzászól.ások urán 
az öt legfontosabb feladat vi
�lére - szervezés, termelés, 
szociális ügyek, kultúrmunka 
és sport - 3 fós albizottsá
gok alakultak. Az albizotrsá-

goknak a szakszer-veret illclé
k,es 06Ztályaival egyetértés
ben kell elkészíternük az 1959. 
evi pr�amot, amelyet a 
bizotrság decemberi ülésén 
tárgyal meg. Az albizotls'Jgok 
a későbbiek során is a szak
szervezet osi.tá'lyainak irány
mutatásai alapján végzik 
majd munkájukat. 

A területi bi:oor;tságo!lt mel
lett 11 fából átló ifjúsági bi
zottságok alakulnak. Felada
tuk területi szinten azonos a 
szakszervezet elnöksége mel
ler,t alakult ifjú.sági tanács
adó bizottságéval. 

-*-

LAKASCSERE 
Elesertiném 2 6ZOba ko.m1orto5 

Pesterzslbet FA.s utca 1'7. sz. alatti 
szotgá}ati lakásomat 1 szoba kom
fortos lakásra Budapest területén. 
Lehet szolg1ilat1 lakás 15. Megköze• 
líthetö az 51-es Villamossal. A meg
állótól f perc. Oxv. Tóth Ferencné. 

No.,.,.,,ber 19-én a BVSC sport
telepén Játszották l<t az 1 958. évi 
labdairúgó vasutas kupa döntő
jét. A mft"l<ózésen a BVSC 4:0 
.-rányban leqyözte a Sze-qedi 
VSE•t, s meqérdemelt<0n Jutott a 

kupa birtokába 
A qyöztes CNpat. Álló - (bal· 
ról Jobbra): Naqy. BáN<ányl, Ve• 
reb, SebáJ. SzaWII. Cierencser. 
41&ó sor: Murár, Mészöly, Ka
pusz,tia, Rendek (kezébe•n a ku• 

pával) ú Borb„ly 

(0... Nádai Károly f&lv.) 

ITT AZ UTÁN PÓTLÁS ! 

A szegedi területi bizottság nyilvános ülése Békéscsabán 
r 
;s A közelmúltban a �i 
Íerületi bizottság nyilvános 
u'.est tartott Bé;k;ásicsabán. A 
k,rületi b!ioott.ság elnökén,Jc 
politilmi tájékoztatója után 
;Békéscsaba állomás mun!káját 
vitattá,k: mEg. 

A t-&nácskozás előtt a terü
leti bizottság 1agjai ianul
mányomk az állomáson 

, folyó munkát. 
� Me,gvizs,gá,11:ák hcgyan telje
sítik a tervfelad.atokat, milyen 
az állomás dolgorzóinak kap
csolata a szállittató felekkel és 
a társszdgálati ágaJ!ckal, meny_ 
nyire érvényesül az utasítás 
�zerinti munka. Termk.;zet.esen 
a szakszervezet tevékenységére 
is kiterjedt a vizsgálatot v-ég
rok figyelme. 

A vitát a bátor, ó&mlte 
I 

Ez elófelretele annak, hogy ne 
ha.ng jellemezte. áltaJ.ánooságba.n agitáljon. ha-

Nem a hibák elitusoláisára, ha- ne!TI min
_
dig az ��ott feladatok 

nem bátor feltárására törek.ed-
1 

elvegzésé'hez tlcerJe a csoport 
tek. A vitában résztvevők gya- tagja,inak segítségé,t. 

kiü<r1a,ti péld:ákkail táar..asztotitá;k Talán egyetlen s.zép•""'·"-''b' · alá a jelentésben feltárt fogya- . , =&� a.Ja 
tékosságokat Sóvári elvtárs 1/'0lt a Jel�.tesnek, - ami. a 
ta,rtalék-m.ozdOIIly=etó el- vita soran kiderült - hogy 
mondotta, ho,gy sOL'cszor a 20 nem értékelte megfelelően az 
perces mun'ka 40 percet is eredményeket és így azok te
igénybe vesz, mert a mozdooy. vélkeny&égét sem, akik ezeket 
személyzet és az állomási. dol- az eredményeket elérték. Nem @ZÓlk között nem teljes az k;is munka van amögött hogy összhang, de ez a bérez€s rová- bek · b • taook · 
sára is írható. Ezen rövidesen a 

, es?63'. ai. 
vasu 

. . 
mag,u

váMozta,mi kell. Többen szól- kenak erzik es vallJák a szak
tak azokról a tennivaJókról szervezetci és problémáik!kal 
amelyek a koc&ik be- és kira: felkeresik a szakszervezeti 
kását gyors.italllá.k és javítarnák bizottságot, tanácsot kérnek és 
a menetrendszerűséget. adnak. 

ddal lké ··~tt A szakszervezeti munká-. A 111agy gon e sz1-,,., 
1 

ban elsösorban a bizalmiak 
Va!,amenin.yien alkik részt vet

tür.Jk a tanácskozáson, helyes
léS6el fogadtuk ez,t az új mód• 
szei:t. 

jelentés élénk vi�t �ály.,tt k;i. tevékenységén 6rukséges Nemcsak a teruleti bizottság ·•·-• ta!cia.i moru:lották el vélemé- java ....... 
nyüket, hanem a pártszervelk. 

l 
Fontos, hogy a bizalmi jól is

képviselói. a szolgálati vezet.ők merje saiát munkiaihelyéne!k és 
és az álloinál-, dolgozói is. dolgozótársaina:k problémáit. 

Tótka Károly 
Szeged 

LÖRINCZY MIHÁLY 
1 876-1 9 5 8  

N.aqy részvét mellatt búesuztak 
el november 20�áii-. a Farkasréti 
temetéiben Lőrlnczy Mihály elll
társtól .a part-, .a .sz.akszervez.et 
küldöttel, réql harcostársai, bari• 
tai, lsmerósei. 

Lörinczy elvtárs eqész életét, 
n,unkássáqát a munkáismozqalom• 
nak szente lte. Munkásmozqalml 
tevékenystqének első Jelentős ál
fomása .az 1 904-es viasutassztrájk 
volt. A T.anácsköztársasáq alatt 
a termelési n&pbfztossáq v,asúti 
osztályának a. vezetóJe volt. A 
Ta.nács.köztárs.asáq bukása után 
üldözték és tartós rendőri fel
űqyelet alatt állott. Ennek ellen<>
re halálátq hű maradt, kitartott 
meqqyözödé&e mellett. 1 954-ben 
mérnöki aranydiplomát, 1 958.-ban 
pediq qyémántdlplomát kapott. 

Lőrinczy M lhályt, .a szakszt,:rve
zet és a MAV vezérlqazqatósáqa 
saját halottján.ak tekintette, aki• 
nek munkássága. harcos élete 
tnindiq példa lesz ,a vaautaso1< 
előtt. 

......... 

A szerkesztőség üzeni 
8-zeq Lajos, Gyöngyös.. öröm

mel üdvözöljük a munká&!ev,e-!e
zük tábcrában. Lapunkban szf. 
ye,s,en foglalkozunk a gyöngyéiGI 
'\.·asu-tasok é1etth·eI is. Az eivtá.r'\s 
által to"Vábbí:.ott vers nem al'.'i:al
mas közJéet·e. Szeqedi vasutasok. 
A I[. szakcsoporLba való á1minö-
9Hiésnel<. b�rom fe!tetc!e van : l .  
megfelel ö beos.ztá6. 2 .  az e161rt 
icsko:.ai végz.ettség, 3. kellő sw.k
v:z.ega. A for�a1mi technikum 
nem szá.mit ez..akvizsgának.. Azt 
10.z iéko�ai végz.elí:Bégnél v-esz..ik 
figyelembe. A II. szakcsoportl>a:i 
a ti6z1l<épzö .a me,gfelelö 67.1&,k
vimga .Beledi LaJos, Zalaudv..ar
nol,. Bal09eli Jllr,adé-k - a kere
aöképesó6g csökkenés mértéké
nek rr.eg!-c�löen· - a táppénee-.s 
á'.k;mán:rbóJ történő kiírást kö
veLőell Jól'. arr.ennylben .a keresö
ké�g csók1�enélie a 1.3 sz.á-z.a
léi,ot megha:adjia. Baleseti jár.a„ 
dék<>t a �TAV l\yug<l!Jhivatialtó! 
kell ker.al-e. Kere-sietves:z•,eséget 
1 táppén� éd llletmény közötti kü
lönbségei) csak akkor ál!él-phha1-
nak meg, h,9. .a bíróság a MAV-0t 
e1·1-e köl-t:l.e"".!.L A biróis:\g cro.k 13 

<lo:go;::ó biróság-t !eljei.eute6,e 
aI:.;.pjé'.J1 hov..hat dönté&t. 

Püspökladány csomópont dol• 
(JIC>Zói, LelU Fei'"e.nc, Pécs, Be-hán 
Rózsa, Kazincb3rcll<a:, Néqyesl 
Péter, Budapest. A forradalm i 
műC1zn.k !elaján!á....�1ró1. H!et'\e ,a 
vá-!,JS?J�ls·ik1'-dl kOJ<iött il'á,s-a.Lk ké· 
6Öh é1•kez:ek. 

Sziladi Sándoo", Szeqt>.d. Csomor 
János, Szolnok_ Tótka: Káiroly, Sz• qed, dr. Farka5 Lil.szló Elemér 
Pecel, Várnai László, Pécs, C.seke Imre-, Budapecst, Koczka János, 
Bih.arkeresz.tH. Jónap Béla, Bu
dapbS,t. L,e,,�e'.&ik,et .t.apunk anya� 
gához !,e��"l álju.-.. 

Bttndi l m'.'"•� K�puvár, SzliáQyl 
Sándor, BVKH, Aranyos István, Bud-apest. P.a.nil6zuk"1l megviza. 
i;áduk. 

MI VAN 

A HIVA TALOS LAPBAN? 
A lliva alos i..apból a sm.kszer-

1��lm��
t

:j��1fut
3 

a a ki���� 
rende!eteke t: 

5 1 ,  számból; 883/1 958. Titklr• 
ság. Felhi, ás a Vasutas Dolgozók• he;z a közJeked6s b!ztonságos le
bonyo!lca"1t lrdekébe"U. 

52. számból : 1 1 49�3/1958. J .  
Fk"·· C . Pályafenntartási f,1z.ikal 
do1goz.úk bi'rfi1.eté6ének sz.ebú
lyozása. 

i�888 1 / 1 938. l/8. A. A mo,,. 
d<71yvez.6tök kötelessége menet
idők be nem ttu-tása esetén. 

12925'.', 1 058. 1/4. A. A ro·ya
m.Jtus munkav:.szony .alapján járó 
pó!szabadság mt'rtékénel< kiS2ti• 
mltása az 1959. évre vonatkozóan, 

�em hlv.ata10„ rész: 1 29:396/ 
1 9v8. 1 4. C. Jele-ntkezés a mis• 
kc!ci l\ ehézip;,ri MűwaLI Egye
tem Kohó- é<> Gépészmémöki Ka• 
raln,ak ga7,d-asági mérnöki Ieve
lezó tagoz.atár,a, 

RÖVIDEN 
A f:12,echk rorriulót booyolitotlák 

le szomb�ton és vasáriN1p a �b
dcrúgó i\B I-ben. A három vas
utas-csap?.t közül a Szombathelyi H-3. l�dás szerepeit a leqjobba.n,. Vasárnap Ujpesten pontot vett el 
az L'jpe3ti Dózsától ( 1 : 1). A má• 
s:k két csapat vereséget szenye
dett. A BVSC a Szőnyi úton öngól!al 2:1 ilrányban vereséget 
szen,e<letl .a Va.sastó!, mfg a Mis• ��;:_\.;�e 4:2-re kapott ki az 

* 

November 23-án Budapesten 
r-endezték meg az orszáqos II. osztá,lyú k.a-rd-cs-=-p,atbajnoksáqot. 
A bajnokságon 1<ivá16an szerepel
tek a MAV Hódmezővásárhelyi 
MTE fiatal kardo7A1i. A csapat a 
Betouútépjtők mögött a második 
helyen Yégzett. 

* 

4 BVSC utónpótlá.s vízilabcta. 
cs.3p.at-a az idén is veretlenül 
nyerte, .i Komj-ádi kupát. A css.
pat a döntőben 7:1  (5:0) .irány
ban g-yözte le az U jpe.stf Dózsát. 
A győztes c..apat tagJai: Füzesl, 
Mohácsi, Konrád 1 . .  Konrád n, 
Kőrö.shegyl, Papp éB Múcsal. 

* 

Vasubs birkózó sikerek a vl• 
déki subadfoqású lfjúsáql bir
kózobaJnoksáqon. A Szegedi VSE 
fi'1t.aljai négy bajnokságot és két 
harmadik. a Sz;olnokl MAV egy 
bajuolcságot éa három második, 
a PéCoi VSK egy maso<lnc és két 
harmadik helyezést értek el. 

1958. DF.CEMBER 3. 

e �- w � , ;1 íl; fii 1 
Levél egy /,e/yloglalást kérő utas/,oz 

Horn, ts kezdjem? 
Talán jó volna a „gyengébbek kedvéért" megmagyarázni, 

mi is az a helyfoglalás: a múlt reánk testá!t rossz szokása. A 
kiváltságosok, és azok akik annak vélik magukat, igényt tar
tanak arra, hogyha utaznak az érdekelt állomás, az érdekelt 
vonatnál tűzön-vízen keresztül biztosjtson, azaz foglaljon 
helyet a számu/:ra. Valamikor X méltóságos ú1·, vau11 Y fene 
tudja ki kérte ezt. 

Ma is sokan kérik. Am legyen, mert sokszOT' tnd.okolt 11 
kérés. De ahOQY, és amit On kért, az tu!licUál mi nde-n eddi
git. Idézem a kívánsá.Qát: 

,,Kérek egy l. osztályú helyet biztosítani X vonatnál, me
netirányt tekintve arccal előre, az a blak mellett, a jobb olda
lon." Azt a Tézfánfütyülöjét, jó! elkanyarította! 

Ezuton kérünk elnézést, hogy azt a moráit, melyböl a" 
On egyenlőség iránti érzéke táplálkozik, megbántottuk azzal, 
hoQy a menetirányt tekintve arccal elöTe, ablak mellett, de Cl 
balo«ialon fo11ialtunk helyet számáTa. Tettük ezt azért, mel"t 
X vonat útján - és általában - a baloldal sem egy rossz 
hely. Meg azért, mert tudomásunk szerint ez az olCUI! napo• 
sabb, a panoráma szebb és változatosabb, mint a túlfelén. 

Ezekután reméljük szent a béke. Egy miatt azonba11 
aggódunk! Mi lesz akkor, ha áTttlkodó levelünk alapján a sok 
tízezer kis vasutas. váltóőr, kocsirendező, pályamunkás, 1tb. 
is bejelent hasonló igényt, ha utazni akar, 

- Zllf _. 
------0 -0-------

P.endszeresen oeqftséqet 
nyúJúnuk a to:mácsl S;oabad6ilg. 
Termel&s-zövelkeretnE"k a Land�er 
Jj. dolgozói. Legutóbb egy kuko
Mcagórét épi'..eUek. A 30 ezer fo
rint értékű épület C9Upán 1 2  ezer 
ror:utjába került a "7JÖvetkeret• 
nek. 

- UJ vasutf t.rud!Js:r»bás lép 
éoletbe 1 959. Január 1 -én. Ezzel 
kapcsolatban t<arlott elöadást Hal• 
mos Lászlú Swgecle,n .a METESZ 
helyiségében. A?J előadást a Köz
lekedés és Kö.o:<eke<lés ÉpltéBtu<lo
mány; Egyesület e:,egedl csoport• 
ja rendez,! e. 

-- A Naqy Októberi Szoc i,a lista 
Forrad3fom -4 1 .  évfordulójának 
elöeste;� .a kom:lrom·l Csokonai 
klubban tialálkozLak a két hatá1'• 
áliomfu. küldöttei. hegy érté-kel• 
Jék a !II. negyedév munkáját. 
2.9 százal-ékkal magasabb ered• 
m�ny a·-apjit.n, írom.ír negyedszer 
a m.2-gy.ar Komárom Yasutaoai 
lettek 18Z e-lslik e. versenyben. 

- .,A szovJet ét magyar- köz• 
eqészsé,qilgy - különös tekl-ntet• 
tel a vasúti eqé-s.zséqUgy1 szolqá
J.atra•' címmel dr. Goreczkf Lf1szló 
egyetem,[ t.anár. MAY f6o1•vos tar
tott e-löadá3t a Vaaútl Főosztályon 
november 28-00, a Magyar Sz.ov
jet Baráti Társas,Jll' rendezésé• 
ben. 

- 735 OOO tori-ni é•tékü fel• 
aJ<>nlást tettek az, És2'öiki Járrnü· 
_iav!Ló dolgozó! a �ag,• Október! 
Szocia.i.ista Forradalom év!oi·dt,
lóJa és a vál.asz.táaok tiszteletére. 
A felajánlást 736 600 rol'lnt é.r• 
tékben te!Je.s'Ílették. A7J Ö6sz<-g• 
szorü !eilajJnlás me.Jlclt csökken
tették .,,, átfutá"1 Mö:.artamot, 
nicgsz.ilárditouák a munkefe-gye-1-
met. 

- A Kommunisták Maqyaro..,_ 
sz;iq; P.ártJa rneqalaku lásának 40. evfo> duloJat november 18-án Un
nepelték a MAV Felépítményi 
VasanyagJav!tón<il. Kikillai Sán
dor, a pártbizottság titkára tar
tott ünnep! beszédet, majd -a 
XIV. kerületi é„ a csomóponti 
pártbizottság küldöttel Yeterán 
kommunietákat ajándékoztak 
meg. 

- Néqyszáz korszerü teh.-. 
vaqont vásárol „ magyar killke
reskedelem az osztrák Simmeri:1g 
Gratz Panker cégtől. A koc�k 
értékét nagyré6z.t miaITT,·ar áruk• 
kal egyenlítjük ki. 

- A k.es!<.ertynyomtávú vasuUk 
korszerüsitésére ,a Debrececi J&,r. 
müjavitóban n1ég az idén 30 
négyte1�gelyes &;en,wtyk<;>csit gyár ... 
t.anal-c. Az új kocs1k elóre-láU1aLó--
1.ag Sárospatak és Nyíregyháza 
között közlekednek majd. 

- Meql<ezdik a Keleti pálya
udvar restaurálását 1959-ben. A 
restaurálási, fej!re?Aési és átép!• 
tési t&"\"eket Stromayer Fat·enc 
fómé-rnök vezeté�vel a Vasút.t.er. 
vezö Yállalal elkészítette. 

- Onnepéilyes keretek között 
adták át .a 'fiszakécskéhez tar
tozó Kerekdomb lakoffiinak az új 
várG.te1·met. 

- 32 8 1 2  vagon Ipari és mezö• 
qazdasá,qi tern,é!--..et raktak be 
egyetlen nap aJatt a csehs,;;lovák 
vasutasok. Ilyen teljesltmények• 
kel aklarnak sikeresen megbír„ 

kóznl az; ő,szi és téli csúcaíorg'1• 
lom Celadat.aiy.a.J. 

- Filmbemutatóval eqybekö• 
tött mesedélutánt re:1deztek r.o. 
vember 14-én a szombathelyi Adv 
Endre Népmüvelé&I OtlhonL-an. 

S O B A  T Ö B B É !  
Varjas Gábor kocsirendezö 

kilépett a kórház kapuján. Mé
lyet s.?:ippantott a hideg, ta
.,;2.s;z-í.zű. levegőbó!. 

Meggl/Ó{J'l/ultam. Szabad va
Ql/Ok! Kergették fejében egu
mást ·a gondol,atok. Megkötö
zött embernek érezte magát a 
kórház falai között. De hosz
�ú.ak is voltak az elmúlt he
W·. hónapok! 

MennJli is volt? - Két hó
nap? Igen. Két hónap és öt 
nap. Sóhajtott eg11 nagvot, 
ma.jd fázósan köpenve zsebébe 
dugta a kezét és elindult a vil
'lamosmeaálló felé. 

Hogy i.s történt. Mindennek 
a hidea volt az oka. N(l{Jl,Jon 
hidea volt azokban a napok
ban. tjszakára ment szolgá
latba. Elköszönt a feleséaétöl 
mea a gj/erekektől és ballagott 
szőrmés csizmájában a havas 
utcán az állomás felé. Jókedvú 
1.•olt, nem félt a hideg éjszaká
tól. Hogy is félt volna. mikor 
a bundá]a zsebében ott lapult 
a háromdecis lapos üveg - tele 
saját termésű kisüsti szilva
pálinkával. 

Azon az éjszakán ő volt so
ros az aggatásban. Ez a munka. 
eaész embert kíván, körülte
kintő, óvatos, józan fejet. Sok
szor csinálta már, értette, és 
sohsem volt semmi baj. 
De akkor . . •  

Állt a vágánvok között. Ke
zében csavarkapoccsal. zsebé
ben üres üveggel. Éppen ösz
sze akarta akasztani a két ko
csit. amikor megcsúszott, ol
dalt dölt, pontosan a két ütkö
ző közé. Csak a kórházban tért 
magához, törött bordálckal és 
naau szerencsével, holl'II élet
ben maradt. 

Megtudták, hogv tvott -
hoa-u ittas volt. Felelösséare is 
vonják. megbüntetik. Hát ki 
hitte volna, hoau éppen ó, ald 
még sosem volt beteg, alcin jó
formá•n karcolás is alia esett, 
íau kerül a kórházba. 

Na(f/Jon erős volt az II pá
linka, megártott neki. S méa ő 
nevette ki -a többieket. amikor 
azok a forró teát itták. Csak 
igyátolc a melea vizet, - gon•· 
dolta -. csak iguátok, nekem 
nem kell, van :iobb - ez a.1l 
igazi. És az iQa.zt majd a vesz
tébe vitte. 

Most itt ül a vonaton. útban 
hazafelé a kórházból. GoTUio
!atban bocsánatot kér társaitól. 
Ne haragudjatok, hogy mooo
l11outalalc benneteket, mikor a 
teát ittátok. Nektek volt iQaza
tok. 

Fáradtan lehunyja szemét és 
úg11 érzi, má·r otthon van. Sze
génv asszonJI, de odáif} t>olt, 
mikor megtudta a balesetet. 
Hát még a gj/erekek - mind a 
három, de legjobban a kicsi, a 
legkisebb. Mennuire sírt sze
génvke a kórházban is, rábo
rult a.z�ágJ1ára. s mindia csak 
azt mondogatta: édesapa, ne 
haijáZ meg, gJ1ere haza mihoz
zánk. 

Mennvi aaaódást. mennui re
megő féltést, menn11i szomorú 
napot okozott nekik. 

De hiszen ö szereti a család➔ 
ját. Nagyon szereti a gyerme• 
keit. Hát akkor miért? Miért 
történt ez vele ? Miért Zebeaett 
napokig élet és halál között -

miért szenvedett ol11an sokat a 
kórházban? 

A vonat váltókon csattogott, 
s ő fáradtan nui.totta ki a sze
mét. Megérkezett. 

Keze az ajtókilincsen. Belép. 
Már Tepiilnek is feléje a. gue
rekek, a felesége - ölelik, csó
kolják, kezét simogatják. sze
mükben örömkö:mvek. És a 
kicsi. a legkisebb szólal meg 
először. 

Édesapa, ugve nem hag11sz 
itt máskor bennünket? Ur111e, 
nem iszol többet pálinkát szol
Qálatban? 

Az apa selumes haját sfmo
gat1.·a mondja: Nem iszom wb' 
bé kisfiam. Nem! Soha többél 

Jászai Nagy Józsel 
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A pártirányítás és az igazgatóság segítsége„ 

a del,reteni területi l,izottság munkájál,an 
nak 22 aktívája dolgozik, akik 

Csillogó hosszú karjaival 
nyú;t6zik száz sín szerteszét. 
A csarnok-boltív szürke csendje 
őni a sípok füttyjelét. 

J 
A ;elzőlámpák csillogását 
csak sejteti a gomolygó köd. 
A ;elzótoron11 mint egy bástya 
áll órt az árnyékok fölött. 

A kis szolgálati szobában 
az óra csendesen ketyeg. 
A várótermi félhomál11ban 
lebillent fe;fí. emberek. 

A tárolóban szemlehun11va 
még szendereg a sok vonat, 
de keleten már vörös hídként 
emelkedik a virradat. 

Bánk116-ef A debreceni területi bizott
aál, a párt- és a SZOT-határo
zatok alapján arra törekszik, 
hogy a párt irányítása, a 
azakszervezetben dolgozó kom· 

lön&en sok :segítséget kap
tunk a megyei, járási és cso
móponti párt.bizottságoktól, va
lamint az alapszervezetektől 

tagja a területi "bizottságnak, 
s nemegyszer tesz javaslatot 
olyan napirendre, amely mind
két szerv munkáját előbbre 
viszi. Az osztályvezetői érte
kezleteken figyelembe veszik 
a terűleti bizottság javaslatát, 
erre a területi bizottság elnö· 
két rendszeresen meghívják, 
véleményét, javaslatát kiké
rik. 

kiutazásaik alkalmával &egitik i,,....,.._, ______________ _,,_ _____ .,.. 

mun.iaták munkáján keresztül elsősorban az eszmei zűrzavar 
hiánytalanul érvényre jusson, tisztázásában, a mozgalmi élet 
a gaz.daságl vezetőkkel alsó helyreállításában, a munka 
és felső szinten a közös megindításában, káderkérdé-
együttmúködés, az összehan- sekben. A szakszervezeti 
eolt munka megvalósuljon. 

1 

bizottságoknál létrehozott 
A törekvésnek nem maradt MSZMP-csoportok Is fontos 

el az eredménye. Az ellen• lépést jelentettek a pártirá
tarradalom leverése után kü- nyílás érvényrejuttatásában, 

A telillet1 bizottság javasla
tára tett az igazgatóság veze
tője olyan intézkedést, hogy 
az osztályvezetők, csoportveze
tök kötelesek részt venni a 
külszolgálati termelési tanács· 
kozásokon. sőt azok előkészí
tésében is tevékenykednL Ma 
már csak a legritkábban törté
nik meg, hoQ11 a szakszerve
zeti szervek tudta és hozzájá
rulása nélkül 8Zakszervezeti 
funkcionáriusokat hel11eznének 
át vagy váltanának le. 

Együttesen megszabott tennivalók 

A 1egitségadd.sra törekvéa a. 
r,á.rtszervezetek részéról is 
megmutatkozik. Nemegyszer 
keresik fel a területi bizottsá
got észrevételeikkel és javas· 
latalkkal. Helyesnek bizonyult 
a csomóponti pártbizottságok 
által szervezett közös párttit· 
ká.ri, SZ�öki értekezlet is, 
amelyek napirendjén a többi 
között a munkafegyelem meg• 
iswárditása, a társadalmi tu
lajdon védelme, a tavaszi pá• 
lyafenntartási munkák előké
Bzttése iszerepelt. 

Az &zi forgalom kezdetén 
Debrecenbe11, Pilspökladán11-
bcm, Nyiregyllázán, .záhony
ba.n párttitkárok ét; SZB--el.nö
�:{ �ttesen� ITIJlli a 
tenn valóluí.t.fflkemek • 
azok a pá.rtnapok, amelyeken 
azak&zervezetl tunkcionárillllOk 
16mertették a XIX. kongresz
azus határozatából adódó fel
adatokat, elsősorban azt, hogy 
milyen segítséget várunk a 
pártszervezetektöl. Nem egy 
helyen (Debrecen, Püspökla
dán11, Nyíregyháza) párttag· 
gyűléseken konkrét feladatok· 
kal bízzák 1neg a kommu
nistákat, hogyan isegítsék a 
11zakszervezeti taggyúlések s!· 
kerét hozzii6zólásai.kkal, javas
lataikkal. 

bizottságokban működő kom
munisták munlciját. 

Bár még akadnak olyan 
párttagok is, akik agitációra 
swrulnak azt illetően, hogy 
lépjenek be a szakszervezet
be, mégis azt kell monda
nunk, hogy a pártszervezetek 
részéről a korábbiakhoz mér
ten összehasonlíthatatlanul 
eredményesebb és rokrétúbb 
a segítségadás a szakszerve• 
zeti munka eredményessége 
érdekében. 

Az is az együttmúltödés ja
vára írható, hogy a szolgálati 
főnökök a szakszervezeti ren• 
dezvények idején biztosítják 
az aktívák, funkcionáriusok 
szolgálatmentességét. Az SZB-

Gyümölcsöző elnöki és reszortfelelösi érte-
·· tt -köd' · kezleteken is gyakran részt egyu mu es 

� 

vesznek az igazgatóság képvi• 
A terúleti bizottság és a selői. Killönélsen jó a kapaio

szakszolgálat munkája a köl- latunk a terv- és munkaügyi 
� wlltll . Az a„ 1cóL'! 

szl.k: A:r. Jgazgató&ig ve;.ctöje pontjában a �rllleti bizoltsög-

Harmadszor is elnyeri 
az élüzem címet Bánréve? 

Nem sok állomás dicseked-
1 

alapján P<ilfalvi ZoUán for• 
tiet azzal, hogy 1957 júliusától ga!mi smlgálattevó és Juhá8z 
a mai napig tartja az élüzem 

I 

József tolatásvezető brigádja 
szintet. Bánréve hat:ínillomás j,á,r az élen. De szorooan a 
igen. nyomukban lépdel a Revai-

S a jelek arra vallanak: az Dékán11 csapat. A hannadik 
ál.oomás dalgozóin nem múlik, túr novemberben lemaradt egy 
hogy meg.szakítás néllkül har- kicsit, különösen a kocsitar
madszor .is ott maradjon a fel- tózkodási idő teljesítésében. De 
irat a.z állomás peronján: él• minden bizonnyal nekik is ré
w;e,in. szük lesz abban, twgy az év 

Nincs semmi féltett titkuk, 
különleges módszerük. Sikerü-

a szakszervezet munkáját. 
Egyértelmúen azonban azt 

sem mondhatjuk, hogy nLncs 
javítaniváló a kapcsolatot il· 
letően. A szakszolgálati ellen
őrző körúton levők egy része 
még nem keresi fel a helyi 
szakszervezeti bizottságokat. 
Egyes szakszolgálati vezetők 
még a hiányos.:.:igokra való 
f.elhívást nem jóakaratú se
gítségnyújtásnak, hanem zak
latásnak veszik. A panaszos 
ügyek kivizsgálásához sem 
kaojuk meg mindenkor a 
megfelelő segítséget. 

Ezek örvendetesen csak 
mint elszigetelt példák jelent
keznek, mert em,re több ol11an 
szolgálati vezetó van, aki ma• 
gáévá teszi és elvdrj(i a szak
izervezet segítségét, a hibák
ra való figyelmeztetését. 

Végső következtetésként le
vonhatjuk, hogy mind a párt
lrányitást, mind a szakmai ve
zetőkkel való együttmúködést 
illetően helyes utat járunk, s 
elsősorban a kisebb szolgálati 
helyeken való szorosabb 
együttműködés a három szery 
között, még gyümölc:sözöbben 
mutatkozik a jövőben a szak
szervezet munkájában. 

IAwáss lmn, 
<lé recen! :te.:ri'lleti 
blwttság elnök.e 

végen az á.lJ.oméa ott lesz 
élüzemek között. 

A bánré\·eieknek nem is tit
kolt v-Jgyuk_ hogy szeretnék 
Lenartovce, cse'hszlováok ha
tárállomástól - akikkel évek 
óta párasversenyben VllillOOlk 
- vísszatiódítani a vándor
z::szlót. 

Reméljük, ez is sikerülm 
fog. S az iS, hogy mindkét ba
tá.rállornás anyagi alapot tud 
teremteni a.rra, hogy a ver
.senyértékelések alkalmával 
szokásba vett baráti összejö
vetelek sem marad;ianak el. 

Területi braottságunlc :súly• 
ponti feladatként kezeli a bi
zalmimunka színvonalának 
emelését. Ennek érdekében 
c.,omópontokon 12 esetben tar
tottunk bizalmiértekezletet. 
4mel11eken ott voltak a párt
bizottsáQok k<!pvi&elói is. Ez 
azonban csak a kezdet. A párt.
bizalmiak és a szakszervezeti 
bizalmiak kapcsolata különö
sen a kisebb szol.gá.lati helye
ken még nem megfelelő. 

ket azzal magyarázzák, hogy 
lelkiismeretesen elvéglílt a 
tennivalókat. Ni,ncs különö
sebb lófogásolni valójuk a 
vontatással és a csehszlovák 
vasutasokkal való kapcsolatot 
illetően sem. 

A mozdony húzza a kocsit 
-vagy a kocsi húzza a mozdonyt? 

. Munkánkat segítette az is, 
hogy az Igazgatóság központi 
pártnervezőjével és a csomó
ponti pártbizottságok titkárai
val megvitattuk a XIX. kong• 
1'8!15ZUS határozatának levi te
lét, a munkánkban mutatkozó 
eredményeket és hiányossá
got. Az is előbbre vítte törek· 
vésünk.el, hogy a Bihar me
l)lel pártbizottság értékelte a 
\IIIIS\lta:sszaks-zervezetben dol
,ozó kommunisták munkáját. 

Követendő módszerek 

Véleményünk iszerint a párt
szervezetek részéről kezd ki
alakulni a helyes ellenőrző és 
M:gítő tevékenység, annak el
�. hogy az MSZMP-cio
portok segítését, a szakszerve
zet agitációs munkájának ha
tékonyságát illetően többet 
várunk a pártszervezetektől. 

Helyes módszernek tartjuk, 
hogy például N11lregyháza cso
mópont pártbizottsága beszá,_ 
moltatta arról a szakszerve
zetben dolgozó kommunistá• 
kat, hogyan segítik érvényre 
juttatni a párt müvelődésl po
Utlkáját. A püspökladónl/1 
csomóponti pártbiwttság, a 
blhorkere.1.;tesi éa a b!h4r
ftagt/ba;omt vonalon megvlzs
g6lta a kl8ebb szakAervu.etl 

Mindez az eredményekben 
is tükröződik. Nézzük cswc. a 
novemberi összesített ered
ményt, amely minden v. cso
portú állomt's dicséretére vál
na: kocsimozdítás 126,3 száza
lék, kocsitartózkodás 110,3 sz6-
zalék, kocsikihaszná.lás 106,7 
,záza.lék. 

Teljesítményeik legfóbb ru
gója a túrok vetélkedése. A 
leg,•tóbbi hónap eredményei 

Furcsa kérdés, de nálunk a 
Szolnoki J<irmfí.;avít6ban gyak
ran elhangzik a mozdony-, il
letve a kocsiosztály dolgo:zói 
részéről. Ha a giaul,aságos 
munká.bel'l, a versenyben a 
lcocsiosztá-ly kerül az élre, ak
ko:: a „kocsi húzza a mo.:
donyt". 

Az elóz6 számban a kocs.i
osztály dolgozóiről emlékez. 
tün'k meg. Vessünk most egy 
pillantást a más.ik legnagyobb 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nan .J-, rlllll!I Mla, Jlovf.es Lllrlnc tdzil<ovliaelt, a ri1<01I t1kl'lltú 
dolgozót ana tllreli:.nenek., bogy a vont.at6 á vontawtt júmdvel< a le
heUi lesrilvldebb Idei&' euenek Iá a forsalomból. Tllrel<v6ollk -

a;y-6s� P1%- �1-.,yilk mutatja. 
6K"lv6ca - fel•.) 

tennelő ooz.tályunkra a moz
donyOISZtá!yra. 

Júliustól az éves terVben 
megállapított mozclonyjaví
tást darabs;,,ámban teljesítet
ték. Különösen az elmúlt hó
nap eredményei kiemelkedők. 
Tervüket 102 százalék felett 
teljesítették. A korszerűsítési 
munkák má.r nem alakultak 
ilyen ked-vezóen. 

Nehéz lenne felmrolni mind
azokat, a.kik részesei az ered
ményeknek. Dombóvári Má-
tyás csoportja a rudazat javí
tásban tűnt Id. Csőszere!ésnél 
Keszthelyi Lajos és Erdei Já
nos mutat példát. A rúd- és 
tengelyágy öntési munkálato
kat VarQICl La.;os végzi legna
gyobb szorgalonwna.l. A minő
ségi munkában Ra;nai és 
Debreceni au�egesztők 
túnnek ki. 

Az osztály jó teljesítményét 
a jutalmak is tükrözik. A kö
zelmúltban 52 OOO forint került 
kiosztásra. Külön 12 OOO brint 
azért, mert több mozdony fő
javításának idejét megrövid1-
tették. 

Az anyaghiány ugyan hlátt
ráltatj,a a ounkát, de ha to
vább tart a dolgozók munka
lendillete, leküzdik a netlézsé... 
gek:et és adóaságmentesen 
zárjak a:i évet. Ha így •lesz, 
bátran mondhatják: mégucaak 
11 mozdon11 húzza • koc.U. 

e.- János 
Swlno& 

9000 dolgozót érintő bérkomkció, 
havi 1000 OOO forintos bérki/,atással 

November l-től a vasút né
hány munkaterületén 1 006 400 
forint havi bérkihatá,;sal béc
korrekció végrehajtására ke
rült sor. A fűtőházi é.1 fiók
műhelyi szakmu11kások óra
bére, beleértve a kocsívlzsg<i
lókat és a Gazdasági Vasutak 
szakmunkátait is átlagosan 37 
-42 fillérrel emelkedett. 

A bérkorrekció érintette a. 
fútóházi nem utazó havibéres 
dolgozókat is, akiknek kereset 

erne1kedése átlagosan havi lot 
forint. A távTcözló szakmunká
sok mW1kaköri bére 160 fo
rintúl,l, 745-ről 905 forintra 
emelkedett. A Házkezelő Fő
nökség szakmunkásainak éa 
betanított munkásainak mun
kaköri bére 115, illetve 100 
forinttal lett ,magasabb. A kó
nyomdák ilolgozóit érintő havi 
bérk.ihaflás is 100 forint kötiil 
mozog. 

A bérkorrekció kb. 9000 dol.
goz.ót érint. 

A szakszervezeti fa gszámlálásrol 
A szakszervezeti bizottsá

goknál. moGt folyik a tagszám
lálás. Célja, hogy a szervezett 
dolgozók pontos számáról, va,
lamint néh-át11y olyan adatról 
hitelt.érdemlően • tájékoztatást 
kapjunk, amely elengedhetet
len feltétele a szakszervezeti 
irányítás helyes vitelének. 

Hegy a statisztikai ádatok 
CIJ,l.l;��•Qtlatk�,a való 

Papp Gáa moz4onyvezet4 (!lzWln+.lro..1 tat6hú) havonta iUq u 
tonna szene& u.k&rit meg. 

(K.ovút Gm re1 ... 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazdagodunk - erősödünk 
Kiskunhaf as: 

Több mint 10 millió forint 
költséggel gyorsan halad Kis
kunhalas állomáson a vágány
hálózat bővítési?. Az állomás 
kelebia felöli végének átépítése 
már befejeződött. A másik vé
gén még folynak a mun,kála
tok. A vágánybóvítésen kívül 
itt három család részére 1aikás 
épül. 

A munkálatok nagy figyel
met kívánnak, külön&en a 
forgalmi, váltóőri és tolató 
67.0l.gálattól, a biztosító beren
dezések és függóségek kikap
csolása miatt. A nehézségek 
ellenére az 11111.lomás vala
mennyi dolgozója vállalta, 
hogy terveiket a negye<lik ne
gyedévben is élüzem szint fe
le� teljesftidt. 

Mezőhegyes: 

lémája. Ma már ennél a kér• 
désnél mosoly•jelenik meg az 
arcokon, mert 459 ezer forint 
beruházással épül az új for
galmi laktanya, amelyet elóre. 
láthatólag 1959 má,jus:füan át
adnak rendeltetésének. 

A szegedi pályafenntartás 
dolgozói - ak1k a munkálato
kat végzi'k - mindent elkö
vetnek, hogy a kedvezötlen 
időjárási viszonyok eLlenére 
határidőre elkészüljön a lak.te.. 
nya. 

Szeged-Tisza, Kecskemft, 
Békéscsaba: 

A jövő évben Szegeö-T"21& 
pályaudvaron felépül a k- ' 
kedelmi öltöző és mosdó 
400 OOO forint költséggel. Keca-
keméten és Béllcéao,ubcba 
200 OOO forint beruhá7.iÍ8Nl 
vasutaa, Lakások épülnek. 

A dolgozók a mU?Vk'tmata-
Alig akn"!, a múltban olyan lom gondoBkodását pélclú 

termelési tFnál-skozá&. szak- munkával kívánják vieizo. 
szervez€\: t"la"2yúlés, ame!yi-

1 

l'K.Wlni. 
ken ne szerepelt volna Mez:6- Caerhátl· 1álael 
MQlll!I ádl1omáa laktanya prob., S7JElled 
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A vasutas társadalombiztosítás 1 959. évi költségvetéséről 1 Köszönöm a segítsl,-t 
Nehéz a sorsa annak, akit a 

betegség hosszú idóre az ágy
hoz láncol. A vasutas társadalombiz-

tosítás költségvetését a szak
szervezet elnöksége jóváhagy
ta. Az 1959. évi költségvetés 
bevételi és kiadási összege 
egyaránt magasabb az elmúlt 
évleknél. Ha összehasonlft
juk egy korábbi év gazdálko
dását jövő évi gazdálkodá
sunkkal, akkor költségveté
sünköc keresztül könnyen le
mérhetjük, hogy mekkorát nö
vekedett a vasutas biztosítot
tak egészségügyi kultúrája. 

53 milli6ról 440 millióra 
1952-ben a vasutas táf'sadaZombiztosítás 53 millió forintos költségvetéssel gazdálko

dott, 1959-ben költségvetésünk bruttó összege eléri a 440 millió forintot. Költségvetésünk 
előirányzatai hatékonyan szol
gálják célkitűzésünket: a le
hetőség határáig menően gon
doskodni a dolgozó emberről. 195B-hoz viszonvítva jövőre 
11 szolgáltatás 5,9 százalékkal emelkedik. Miben mérhető ez 
le? Például nincs olyan gy gy
szer, amelyet az orvos fel ne. 
írhatna. A munkából kiesett 
beteg dolgozóknak ellátást fo
lyósít, szanatóriumban helyezi 
el az arra rászorultakat, kór
házi ápolást biztosít, vasutas 
biztosítottaknak költségesebb 
gyógyászati segédeszközt jut
tat. Ezeken túl is számos for
mában gondoskodik a betegek
ről. 

A dolgozókról való fokozot
tabb gondoskodásban igényli a 
tudományos orvosi tanács se
gítését. Biztosítja a külföldi 
gyógykezeltetést is. Az idén 
több olyan beteg volt, akik 
külföldi gyógykezeltetést vet
tek igénybe. Például Szigeti lózsef mozdonyvezető (Pécs 
fth.) György nevű gyermekét 
Bécsben egy kiváló szemész 
professzor kezelte. 

Mindezek társadalombiztos(
tásunk fejlődését igazolják. 
Fejlesztjük az egészségügyi el
látást is. Az elkövetkezendő 
időben kórházat építünk Szol
nokon, új -rendelőintézetet kap Miskolc, előreláVhatóL;g mkg_ 
11z idén elkészül a mozgó-labo,-atórium. Ezzel dolgozóink egy 
részét hosszú fáradságos uta
zástól kíméljük meg. 

A vjsszahúzó erők 

A fokozottabb mérvű szol
gáltatás esetenként bizonyos 
szabálytalanságokat is rejt 
magában, ami költségvetésünk 
túllépésében jelentkezik. En
nek oka abban kereshető, 
hogy a biztosi tottak egy része 
még nem érez kellő felelőssé
get a szabályok betartását ille
tően. Vannak akik nem bete
gek, szimulánsok, mégis táp
pénzt húznak. A szakszerveze
ti bizottságok mellett működő 
v:tásü.gyii bizottság töt.b eset
ben a munkafegyelem és tör
vénysértő dolgozókkal szem
l>en tiltó határozatokat volt 
kénytelen hozni. 

Ilyen eset volt például. Zala-

egerszeg állomás létszámába vünk egyensúlyát, ami nem
tartozó Szvitács József vonat- zetgazdaságilag is rendkívül 
kísérő, aki betegállományá- káros. Ennek elkerülése érde
nak ideje alatt az erdőben fát kében elnökségünk úgy ha
vágott. A vitásügyi btrottsáig tározott, hogy tovább kell 
4 napra táppénz kifizetését javítani az ellenőrzési munkát. 
nem engedélyezte. · Indokólat- A szakszervezeti bizottságok
lanul volt betegállományban nak szélesíteni kell a társa
a Nyugati Műszaki Kocsihiva- dalml aktívahálozatot, növelni 
ta1 létszámába tartozó Ke-rtész a laikus betegellenőrök számát G11ula fizikai dolgozó, aki ott, ahol szükséges és fokozni 
meghamisította az orvosi a fekvőbetegellenőrzés haté
igazolásokat, így 9042 Ft jog- konyságát, különösen Buda
talan táppénzt vett fel. A fele- pest és Miskolc J;erületén. 
lős.5égrevonást megtettük. Az elnökség felhívta a fi-

:en i& így voltam mindaddig, 
amíg a szakszervezet nem se
gített rajtam. Most, hogy meg
kaptam a tolókocsit, nem kell 
ez ágyat ny0nlll1om, kimehetek 
a levegőre, emberek közé és 
így mlnden biwnnyal gyc,r
.i,abb lesz gyógyul:áwm is. 
Most, am1kor nehéz idő sza
kadt r4m - különösen érzem, 
hogy mit :ieJeDt szervezett dol
gozónak lenni. Köszönöm a 
segí-tséget. 

Tóth Lajos 
OrOSlhá.za 

T eljesítettélt éYi tenüket 
A 20 éves vasúti szolqálalra vlsnateklntö Szlláqyi Imre e.szte,-q.;Uyas 
a Déli Fütóház fiókmühelyében seqiti lelki ismeretes munklival a 

mühely tervének teljesitését. 

Befolyásolja költségvetésünk gyelmet arra, hogy e két te
alakulását egyes szolgálati fő- rületen az eddigieknél jobban 
nökségek liberális munkaerő kell a szakszervezeti bizottsá
�kodása 1s. Beteg dolgozó- goknak ügyelniök a lazaságok 
kat vesznek fel, akik rövid megszüntetésére. Ha szüksé
foglalkoztatás után nem tud- ges, akkor a legszigorúbb fele-
ják ellátni a vasúti szolgála- lősségre vonást is igénybe kell A mískolci ígazgatóság VO'll.• 
tot, mert betegek. Ez gátolja venni. tatási szolgálata december 8-

(Kovács Géza relv., 

a vasút fejlődését, akadályoz- Az ezirányú munkánk nem án teljesítette az évi 100 
za a vasúti szolgálat ellátását jelenti azt, hogy a becsületes elegytonnakllométer tervét. 
és károsan befolyásolja a tár- dolgozók elvtársi segítségnyúj- Szénmegtakarításuk 34 BOO ton-
sadalombiztosítást. tását egy pillanatra is csök- na volt. 

Új szakszervezeti könyvek 
Még t··bb 

kenten�k .. �enkezöle�'. _ fo- A terv�eljesítés során �ülö-
0 kozn:i klvanJu:k és a Jovoben nösen Miskolc, Eger és Saros- A Táncsics 82.a!kszei:veretl 

Könyv- és Folyáiralbla.adó Válla
lat még ebben az é�•ben llléhány 
olyan k!&lvárcyt jel'elll<et meg, 
amelyek a szruksneTvereti akthis
ták mun,JcáJához el'Vli és gya'korla• 
ti se,g{1ség,et adnak. 

A szakszervezeti bizalmi naptír, 
Az Wa9-es évre s,:60.ó zsebnall«\r 

SPeCiáJlls szalklsrervereti tudniva
lókat taTta1matl.. E..,n,,1'Jett su,repe!
nak bel1Jne olya,n tiltan.án,os tud
nivalók ,s, amelyela-e a mdnd:enna
pol é!;etben gya!kll·a.n szill<Eég van. 

f6rsadalmi a/ctíváf I még több becsületes dolgozó- patak fűtőház, míg a szénmeg-
nak akarunk segítséget nyúj-

, 
takarításban Mi3kolc, Eger, 

Ha ezek a jelenségek nem 
I 

tani, Sáto-ral;aújhelv, Bánréve és 
szünnek meg, veszélyeztetik Horváth Emő Sárospatak fűtőház dolgozói 
az 1959. éVi költségvetési ter• könyvelési csoportvezető értek el kitűnő eredményt. A betegségi biztosítás 

szolgáltatásai 
Nyugdíjszabályok gyűjteménye 

Közös munkával a közös ügyért A loönyv .-ti aklttvis
tá:lcn1a,k saól, se.gédikönyv, útmwt,a,tó 
a társa<lalmi munaoáso'.kmak. hogy 
segi-thes:senel<, :llelvl:llá;gOJS!Ítást tttd• 
Ja"-ak adni munlk.atársatlmak .,_ ui.1:
--. betegségi =
gálto,táook tgénybe""1le1ére. illet
ve vitás ügy,ei,k el!i111bé?Jésére. 

A könyv harmadlk ktaruísa u 
19>4. óta módosult, vagy új nyug
<l:!Jszabáiyokkal egészülJt ki. Rész· 
le Lesen is m,ertJet! új nyug<l:lj
ren�t, meiYJn,ek fo11toJSal>l> 
Jogszabályait és az ezekhez fűz.6. 
<16 utasitásokat, rnagyarázatoka; 
tartal.mazza. 

Biha-rke,-esztes és Bihaf'J)wpöki (Episcopia Bihor) a szo
cializmust építő román és ma
gyar nép határállomása A két 
állomás vontatási munk.átiát 
jelenleg a román vasutasok 
látják el fgy Biharkeresztes 
az üzemváltó állomás. 

Bajban ismerik meg 
a:: igaz barátot 

lizmusba vetett hit állandó 
ébrentartása számunkra na
gyon megkönnyítette a nehéz 
napok elviselését. Allandóan 
itt voltak közöttünk és harco· 
san kiálltak a népi demokrá
cia mellett. Dolgozóink nem
egyszer szem- és fültanúi vol
tak. hogyan verték vissza az 
elleru;éges propagandát szaj
kózók érveit, milyen rendít• 
hetetlen őszinteséggel beszél-
tek azokról az eredmétzyek-

Évek során a közös munká- ről, amelyeket csak a szocia
ban a két állomás dolgozói kö- lista tábor népei valósíthat
zött &S.ZOros bal.iá,tság alakult, nak meg. 
amit az ellenforradalmi ese- . . .. .. . 
mények sem tudtak megbon-

1 
A barati egyuttműkodes a 

ta�. A román ;1vtársak b!z· határ�ll�mási komplex-b1;gád 
tatasa, nyugtatasa, a szocia- szerzódesben vállaltakon túl 

- a munka minden területén 
- napjainkban is megmutat-
kozik. 

Akik élenjárnak 

A két határállomás forgalmi 
szolgálattevői az állomásfőnö• 
kök irányításával, a legjobb 
tudásuk sz.erint dolgoznak. 
Nálunk Zagvva Balá.u, Bihar
püspökiben pedig Szokolovszki Eu.gen forgalmi szolgálattevő 
jár az élen, Brigádjukban 
évek óta kimagasló eredmé-

Határozatok gyűjteménye 
(Megjelent.) 

A gyűjtemény 6';s,zelbgla1ja a 

A szakszervezetek területi
és üzemi szerveinek 
gazdasági munkája 

(M<,gjelent.J 
sz:akszervezeti munil-Ga különfé.le Részletes, pontos, tankönyvsz.er-1 
ágaira vona\kozó haitá.rozato!Gat, útJnruta.ás a szalas:zexvezet! terIDe
amel';'ek =m-t a vezet(likn,eiJc és 

I 
ti és aüaps?..errek gazda.sá.i,l fele

aktiv!stá'knaJ<: tevékenykedoni.ük 16sei számára, hogyan fog'la.!Geoa:
kiell. A !könyv tartaunazza a szak- 1.a:nak a SU!lcszervezetJek pér.ri
sz.ervezetek ala,ll6Ze,báiy,át is. ügyeivel. gazdasági munkájával. 

nyek születnek. 
A műsulid átvevők, a kocsi- I skolai bizonyítvány 1 SC íl forintért 

vizsgálók munkájában külö- Szinte közhelynek számít nösen nagy szerepe van a jó- ,már az a megáll4pítás, hogy baráti viszonynak. A kocsi- népi demok-ratikus államunkparkban és rakodás.ban elő· ban a dolgozak; előtt megnyílforduló hibák egy hatál'!\llo- tak az iskolák !kapui. Akik a rr..áison fékezik a gyors átadást, múlt rendszerben nem juthat
átvételt. De Enyedi Ferenc és tak el a TrozépiskoMlkba, de Cseh József, Fo-ra Dumit-ru és még az áttalános iskola 8 osz
Bogya Iosif kocsivi.zs,gálók tálYát sem végezhették el, 
munkájára nincs panasz. most ezt a doT,gozo"k esti isko-

A vonattoválbbítást vég?.á ro- láiban pótolhat;ák. 

hogy tu-dá$ban gyarapodvca megszerezzék az iskolai bl.zo:n11ít.vá:uyt. , Ezt, a. szocialist4 erkölccsel összeférheteilen esa,. 

l.ást a legmélységesebben el-ítéljük. A saját magu!kat is becsapók ellen foganatosítandó szan:kciók legryenek figyelmeztetők mindazok részére, aki'k h-'1.sonló módon !kívánnának cselekedni. S legyenek továbbt tanulásra ser.kentők a)X>k előtt, akik esténként a csalá,Jda.l tölthető időt rövi,füik meg azért, hogy magasabb iskolai végzettséget. alaposabb mű• veltséget szerezzenek. 

mán vonatkísérők közül Mészá- Ezre'k és ezrek él·nek ezzel ros Alexandru, vonatvezető, de a a lehetőséggel Túlnyomó -ré
többiek is időben, Ö\Sszeállítás szűk tanulni-, tudnivágyá.sból 
közben veszik át a vonatokat. ül az iskolapadokba - és -nem 
Segítik az átadók, átvevők csupán a végbizonyítványért. 
munkáját, irányítják a darab- Mert man,djuk meg őszintén, 
áru kezelést. Indulás előtt tá- az iskolai bizonyítvány nagyon 
jékoztatják mindkét állomás sokszor nem jelent előlépte
forgalmi szolgálattevőJ'ét a téSt• más beosztást más el-bánást. • 

M H I L h 1 vonatbasorozott elegyrőL fgy j \'30 3 Í\'3la OS ap 30 • mindkét állomás idejében Ezt a rövtd eszmefuttatást 
megszervezheti a kezelést és annak a hfrnek hallatára A Hivatalos Lap tartalmából a 
előkészítheti a vonat szétren- e-resztjwk meg, hogy a napok- dolgozók és a szakszervezeti bl• 
dezését 

I 
ba.n vált isme-retes.u: Szabolcs- �;!��:

6 ����e��et�iánljuk a 
· 

• Szat1nár megyében 85 dolgozót 53. számból: 919/1958. Titkárság, 
_ -� �ozdonys�mely�et . �un- lelepleztek, akik 1500-1600 Felhívás az utazóközönséggel Kov4cs Lászlo vált66r. Füzesabony �o� dolgozója. Jelkllsmere• ki:\qa IS fontos uzemvaltó állo· fo,rintért iskolai bizo-nyít1,ányt érintkező dolgozók helyes maga-

(Kovác,o a.ita felv ) s él t k' ít be ·· k t . ' 126 631/1908. 11a. A. A félszázalé-
wen ügyel arra, hogy elkerülJéJ< a baleseteket. 1 masun.kon. A romál!l mozdony- szereztek S még szégyentel- tarta,a érd!'kében. 

. zem Y-:e • �g • nnu�1 . e. 3eiuibb - szakszervezeti funk- I kos öTA-járulék megaJánlásánalc 
�0o-o<>l'l.<).<l:_0.e<'k<»l<H:>o0<>0<t>0<><>0-0-Cl(H:>o0<>0<D<l-<><=0-0-<;i-o-ooooo-c,oe><>-<• .:>

€
a tolatas11al es 1gy a k1lepo cioná-riusok is akadnak közöt- felülViZsgálata az ellátást élve-
vonatok menetrendszerűségét tiik. z6knél. 

Katona József f e1hasznár1a a 1 1 1 . országos 1·bizto6ítani tudjuk. • _Az ilyen eljj-rás ellen fel- I �:��:i�:��li �����m �:�t 
Koczka Janos haborodottan tiltakoznak lítasara. 

bizalmi tanácskozáson szerzett tapasztalatait állomásfőnök mindaz.ok, a.kik éveket �ölte- á�91fi!r�-1�!�,;. Jelentkezét 
Y Bthalikeresztes nek szorgalmas tanulással, Joggyakorlat. Els-i döntések. Katona József, a celldömöl• 

ti szertárfőnökség dolgozója is 
tészt veit a III. országos bi
calmi tanácskozáson. Azóta 

E
égy hónap tel't el. Nem nagy 
ő. Ahhoz azonban elegen�ő, 

ogy bárki lemérje, hogyan 
liasznosította Katona elvtárs 
,nindennapi munkájában a bi
,:almi tanácskozáson szerzett 
tapasztalatokat. 

Hogy miért őt kerestük fel? 
Mindenekelőtt azért, mert Ka
lona József azok közé a bizal
,n!ak közé tartozik, aki amel
lett, hogy a munkában becsü
lettel helytállnak, dolgozótár
i;aik ügyes-bajos dolgaival, 
egyéni problémáival is állan
dóan törődnek. 

Azon a napon, amikor Cell
dömölkön jártunk, éppen sza
badnapos volt. Lakásán sem 
taJáltuk, mert előző nap Aj
kán teljesített szolgálatot, 
ahonnan csak a késő délutáni 
órákban érkezett haza. Mint 
mondotta, megjöhetett volna 
már reggel is, de szabadnapját 
kihasználva, elment az ajkai 
bányaüzemhez megsürgetni a 
szertárfőnökség dolgozói által 
igényelt téli tüzelőt. Ezután a 
bizalmi munkára terelődött a 
szó, 

-- Azelőtt magam ts számos problémával bajlódtam a bizalmi munkát illetően - mon
dotta. - Egyrészt azért, mert nem isme-rtem eléggé a bizalmi jogait és kötelességeit. Másrészt a szaksze-rvezeti bizottságtól is kevés segítséget kaptam. A III. Of'szágos bizalmi tanácskozás óta azonban gyökeres fOf'dulat tö-rtént. Különösen attól a naptól lehetett ta
pasztalni a bizalmi munka megbecsülését, miután csomópontunkon a bizalmiaknak beszámoltam a tapasztalatokról. Persze a későbbiek során is gyakran elmondtam mit hallottam Budapesten. Ezzel eléTtem, hogy dolgozótá-rsaim 
ű bátf'abban fordultak hozzám p,-oblémáikkal, jobban megbíztak bennem. A közelmúltban például két dolgozó segély ügyében jártam közbe. Józsa Gt,ula mint új háza.s, Huszá-r István pedig huzamosabb ideig ta-rtó betegsége miatt fordult segélyért a szakszeTvezethez. 

Természetesen a jó bizalmi 
nemcsak akkor tevékenyke
dik, ha a dolgozókat sérelem 
éri, hanem akkor is hallatja 
hangját, amikor elégedetlen
.ségről, jogtalan követelésről 

hall. Katona elvtárs ezzel kap
csolatban is elmondott egy-két 
példát. 

- A vidéki szolgálati helye-
HOGYAN DOLGOZIK AZ ÉSZAKI JÁRMŰJA VÍTÓ 

ÜZEMI TANÁCSA ? ken dolgozó vasutasok nagy részének fö'/dje van. Ezek sokat Az -eszaki Járműjavító üzevitázn.aJe a szabadságok és a m.l tanács.a az üzem ·egyes dolszabadnapok miatt. A legtöbb gozói szetint mostanában aU,g esetben persze túlzottak a kö- lhaillat magáról. Olyrun haogovetelések. Ki más figyelhet fel kat is hallani, hogy az üzemi erre a káros jelenségre előbb a tanács nem tölti be hivatását, bizalminál. Bizony én gyak- nem segíti_ a vállalat vezetését. ra;n vitába szállok a hangosko- Vajon így van ez? dokkal. Nemegysze-r magyará-0 _ Azok a dolgozók akik azt zom nekik, . hogy miért hibás ' állftják, hogy üzemi tanácsunk az a. szemlelet, amelyet val- n tö'lt· be h" • t - · t k' · lanak X em 1 1va asa , s.se · 
0 túllőnek a célon - mondja 

Kétségtelen, ma a dolgozók , Surmann Imre, az Uzem $Zl:!
minden rétegénél megnőttek elnöke. - Bár igaz, hogy ál
az igények. Ez nem is volna landó jellegű bizottságokat 
baj. A hiba ott van, hogy egye- ,:' nem hoztunk létre, de például 
sek . nem gondolnak arra, mi .5 a . ruhar�d_elettel kapcsolatos 
lesz, ha a kordé elhagyja a g vegrehaJtáSI utasítással 9 tagú 
szamarat. De ha a bizalmi tud-o blzo�g f�lalkozott. Ez a 
· köt 1 • •t , . d ··tt0 bizottság keszítette el, - fel
J� e essege es mm enu 

g sőbb szervek szeónt körülresen van, ugyanolyan ered- tekintő gondossággal _ no-ményes munkát végezhet, mintg meoklaturát is. 
a 

amilyet Katona József, a cell-
'? 

Egy-egy bizottság foglalkozik 
dömölkl szertárfőnökség blzal-x az önköltség csökkentésével 
mija végez a III. országos bi-0 és a nyereségrészesedés.se!. 
zalmi tanácskozás óta. Ugyanakkor az üzem területén 

lévő KőZl!:RT megszüntetését, 
illetve annak büfével való fel
cserélését a KőZl!:RT 
miatt sok volt a csellengés és 
fegyelemsértés - szintén az 
üzemi tanács intézte el. 

A megalakulás óta öt alka
lommal tartott ülése.o számos 
problémával foglalkoztunk. 
Egyeseket talán az tévesztett 
meg, hogy nem ütjük lépten
nyomon dobra, mit végeztünk 
eddig, s mit akarunk tenni a 
jövőben. (Szerén11en a.zért közölni kellene a dolgozókkal! A szerk.} 

Az üzemi tanács tehát nem 
tétlenkedett az elmúlt hóna
pokban. Az is igaz viszont, 
hogy még eredményesebben is 
dolgozhatott volna. Annál is 
inkább, mert az üzemi taná
csok ellenőrző, véleményező és 
döntési jogköre jóval többre 
teried. mint amit eddig tettek 
Hogy csak néhány példát em
lítsünk: ellenőrizni kellene a 

termelőberendezések, a nyersanyag, a m(iszaki fejlesztés feladatainak végrehajtás-át, s minőségi ellenőrző sze-rvezet működését, a társadalmi tulajdon védelmére hozott rendelkezések végrehajtását. Helves, 
ha az üzemi tanács vélemén11ét n11ilvánítja olyan ügyekben, mint például a vállalat munka• rendjének módosítása, a nagyobb jelentőségíí újítások be· vezetése és egy sor hasonló ké-r,tésben. 

Ha a jövőben az !!:szaki 
Járműjavító üzemi tanácsa 
ezekkel a kérdésekkel is fog
lalko1.Jk. egy csapásra három 
legyet üthet: fokozottabb segítséget tud nyújtani a vál1.a1.at vezet.éséliez, a felsőbb szervek is eléged-ettebbek lesznek munká3ukkal, s ami egyáltal.án nem rne!lékes. a dolgozók is má3-ként véle};.ednek az üzemt tanácsról, 



1'58. DECE.'WBER te. MA<:VAR VA�UT,\$ 3 

A vasút egyetlen földgázüzemében Nem cserélik ki a szakszervezeti tagsági könyveket 
Ezúttal nem a „pesti gl/01'&

w' érkeztünk Hajdúszobosz
lórc, mint általában a fürdő
vendégek. S mi több, nem is 
fürödni jöttünk. 

nem kapnak jutalmat - mert
/ 

Az elfolyó szennyvíz felhasz• 
nem az ó kötelességük a v&- nálásával megvalósult a va-
57.élyt felfedezni (? !). salóhelyireg fűtése. 1gy télen 

A bélyegek részére betétlapokat ragasztanak a tagkönyvbe 

A „gáza.," - 1750. sz. gyor-s
tehervonat áramvonalas moz
donya repített Rákosrendező
től bennünket. hogy megláto
las,uk a MA V egyetien föld
i� főnökségét. 

A földgázforras 

Kovács Kálmán, az üzem 
lónöke először a 72 C-fokos 
hőmér6ékletű forrást mutatta 
meg, ahol a gyógyvízzel együtt 
a földgáz is a fellSzfnre tör. Itt 
• kivála.sztó berendez.és fel-

• fogja az értékes gár&t, majd 
�kel tartályokba 11űrítik, 

- ts 4 forró g116gJlvíz? 
- Q;ekély részét osövön el-

9ezetjük a virágkertésretbe, 
egy részét az üzem mosodája 
hai;zn01Sítja, de így is percen
ként mintegy 1000 liter folyik 
� kihasználatlanul. Pedig ezt 
is hasznosíthatnák pl a szom
szédoa MÁV-lakótelep íútésé
JL"éL 

A pal,a,ckok él! a vasúti gáz
szállító kocsik töl télsét is meg
)ekin tettük, 

Egy klsebb palack felrobba· 
wa felérne egy 200 kg-os 
légibomba rombolásával. Szál.
Ut& közben is óvatosan kell 
t:elii.k bánni, mert ütés, földre
ejtés következtében ili meg
történhet a baj! 

Yíznyomíispróba 

A legnawobb problémát is munkaköpenyben dolgoz· A szaksze1-vezeti tagsági minöségú papírra lenne szűk-
mégis az , jelenti, hogy kevés hatnak: . 

könyvel, túlnyomó része 1958 ség. A papírhiány mellett ez 
a gázszállftp kocsi. A jelen• Szabo Etel - az üzem ki- végéig betelik. Új bélyegek a tagoknak és a szakszerveze
legi 50-410 db helyett 70-80· v�ó mosónője - is közbe- beragasztására a legtöbb teknek is egiyaráint kiadást je. 
ra lenne szükség. Nagy kár_ szolt. könyvben már nincs hely. A lentene. 
hogy a győri Wilhelm Piedt - Nemrégiben kifogás me- SZOT elnökségének határo- Betétlapot csak aZ kaphat, 
Vagongyár új gázszállító ko- riilt fel a kimosott ágynemúk zata alapján az 1951-ben ki· aktnek nincs tagdi;-elmaradá.sa. 
csijai nem megfelelő tervez.és tiliztasága ellen. De helytelen- á!lított, betelt tagkönyveket Tehát a tagszárnlálással egy
következtében többnyire a jár- nek tartjuk, hogy a hibát nem nem cserélik kt, hanem né911 idóben a tagdíjfizetés ellenőr· 
műjavítókban állnak. az átvételnél, hanem valahol évre szóló betétlappal egész!· zésének szemP.Qntjából is fo-

- Kinek és hová. &ZáUitj,ik egy lakJanyában . állapították tik ki. BetéUappal kell kiegé- lyik a tagsági könyvek felill-
a gázt' meg, Nálunk a tJSztaságot az szíteni azoknak a tagoknak a vizsgálata. · 

, . _ igazgatósági orvoo állandóan könyvét is, akik 1951 utá,n A betétlapok beragasztása - A vasuti 11zemélykocsi'k· ellenőrzi. Mindenesetre 'ó lesz kaptak tagság! könyvet, de december l�n megkezdődött n� �!� mindig 40¾-a g�- ha rövidesen még egy korsze� valamilyen oknál fogva azoknál, akiknek nincs tagdíjvilágításu. Ez azonban elenye- rű mosógépet kapunk. nem az első évnél kezdték a hátralékuk. Akik decemberszó me�nyi5ég. ahhoz képest, S végezetül még egy nehéz- beragasztást stb. - 1958 de- ben nem rendezik tagdt;ukat, amennyit a muhelyek, gyárak mény: a főnöki lakás jelenleg cemberéig betelik. de 1959 januárjában e nnek igényelnek. A Landler Jármű- foglalt. Tekintettel az üzem eleget tesznek, azok 1959. ;a-;avítób6! �aponta kűlö� _for- veszélyes voltára, helyes len- Ki kaphat betétlapot? nuár 31-ig megkaphat;á.k a be· davon:i1 közlekedik Hajduszo- ne, ha a jelenlegi főnöknek tétlapot, 195!/.. február 1-28 boszlóig. nem kellene Debrecenből jár-
1 

A tagkönyvcsere elmaradása között csak a területi bízott.• 
_ A_, beszélgetésbe_ az. állomás- nia szolgálati helyére. több okkal is indoko�tó. Egy. 

I 
ságok esetenkénti engedélye 

fonok, Vere, elvtárs IS bekap· K. J. részt nagy mennyiségu, finom alap,i<i-n lehet a betétlapot pó-csolódik: 

A mosodában 

Ezután az üzem mosodáját 

ra legszebb üdülői között em- 1 Hetenként kétszer-három
legetik. Nem érdemtelenül. Az szor táncest is szerepel a 
üdülőben a kellemes, zava1·ta- programban. A zenét hangle
lan pihenés minden elófeltéte- mezról szolgáltatják, kivéve 
lét biztosítják. A szobá.loban az ismerkedési és a búcsu es
központi fűtés, hideg-meleg tét. E két hagyományos ren
víz, a falon hangszóró. Az dezvényükön zenek� ját&5za 
étterem, a társalgó, a vendég- a l.alpalávalót, 

A szomszédos helyiségben a tekintettük meg. Eg11etlen el• 
azállítóedények víznyomáspró· avult, ,-égi mosógépen naponta 
báját végzi:k. A palackoknak 310 kg ruhát mos ki négy szor-
225 atmoszféra nyomást kell galmas asszony. Kényelem, tisztas6g 

szobák, a folyosók ragyognak - A mai búcsúestén is a 
a tisztaságtól. S ami a le"fon- WÖfl{l'YÖSi zenekar játszik 
tosabb, az étkezés bőséges, az - mond;a a kultúrfelelős, -
ételek ízletesek, változatosak. S ha nem veszi rossz néven 
Délben és este kétféle menü az elvtársat is meghiv;uk. 
közül lehet választani. Vacsora után Börcsök Fe-

A szórakoztató programról renc üdülő-vezető kíséretében 
Szabolcsi Mária kultúrf�lelós a konyhát tekintettük meg. 

kiállniuk. - S mit mosnak? 
A műhelyben Frig11es László - A debreceni és a mis-

müvezető mondta el, hogy az kolci igazgatósághoz tartozó 
előírt javításokon kívül is laktanyák ágynemúit, munka
minden olyan munkát elvé- ruhákat stb. 
ieznek, amivel a gázszállító A négy asszony közül Elek-
kocsik ácsorgását, kiesését né vette át a szót. 
csökkenthetik. Megtörtént - Mi szívvel-lélekkel dol
például, hogy a 117. sz. kocsi- g<YZunk, annál is inkább, mert 
nál tengelytörést-.fedeztr.k fel. látjuk, hogy gondoskodnak ró
Ezzel nerttcsa'lt 1:ialesetet há11• lunk. Legutóbb gózelszfv6 00.:. 
tottak el, de a tengelycserét rendezést szereltek fel a mo· 
Is az üzemben végezték el sóhelyi.ségben, ami egészség&
Máskor forgó alváztörés sebb munkakörülményt te
baleseti veszélyét hárították 

I 
remtett. A mennyezet magas

el. A műhely dolgozói csak sáigának szabályzása óta nem 
� fájlalják, hogy mindezért csepeg ránk a lecsapódó víz. 

Mi újság a Keleti-múszaknál 
November 7-e és a válasz- l Az. alcltumulátOII' telepen Ba-

tésolc tisz.teletére tett fela,ián- lat-011i István és Lőwi Béla. lásukat �űlet!el. teljesítet- 1 
újítási '\,-erse1l\Te hívtf;ík az t& a Keleti Mtbzak1 KOC:.1- · 

Valóban a Kékes mögül 
most kapaszkodik felfelé a 
szürkéskék égbolton a decem
beri nap, hogy pajkos sugarai
val beragyogja az öreg Mátra 
hófoltos lankáit, a hegyold::i
lakban gombamódra me<1húzó
dó üdülőket. A ködöt a legmé
lyebb völgykatlanból is ha
mar elúzte a nap. Délben pe
dig már plusz 10 fokot muta
tott a hőmérő. 

A modern, korszerüen be
rendezett vasutas üdülőt, 
amelyben egy turnus alatt 130 
dolgozó tölti pihenőjét, a Mát-

gondoskodik. - Konyhánk hosszú időn 
600 kötetes könyvtár, 350 át elmaTadott volt - mondot

hanglemez, lemezjátszó, tele- ta - Hián11oztak a személ11zet 
vízió, ródlik, sílécek, korcso- munkáját könn11ítő háztartási 
lyák állnak a szórakozni vá- gépek. Ma már itt is megvá.l• 
gyók rendelkezésére. tozott a hel11zet, Előbb eg'II 

De éz csak egy része a villan11 húsdarálót és habve-
szórakozási lehetőségeknek. A rőt vettünk, a mai napon pe
Jbeszélget során kiderül: dél- dig eg11 gázzsámvlyt étJ ew 
elóttönként kollektív kirándu- UniveTzál ,-obotgépet kaptunl: 
lást szerveznek a Mátra neve- a SZOT-tó!. 
zetességeinek a megtekintésé- A portán a vendégeket nyil
re. Este a kultúrfelelős irányf- vántartó-könyvbe ls belelapoz
tásával társasjáték a társalgó- gattunk. Ezt azzal a szándék
ban. kal tettük, hogy megnézzük 

milyen az üdülőben pihenők --------------------------� foglalkozás szerinti megoszlá

Képek a V asanyagjavítóból 
sa. Rövid számolgatás után 
kiderült, hogy meglepően ke
vés a fizikai dolgozó. Ugylát
szik ez a statisztika még min
dig nem változik a vasutas 
üdülőkben. 

A búcsúest 

tolni. Február 28-át követően 
ilyen módon sem lehet betét• 
lapot kiadni. Akik ekkorra 
sem rendezik a tagsági díju
kat, azoknak az ügyében már
ciusban a szakszervezeti tag
gyűlés dönt, hogy utólagOII 
tagdíjpótlással maradhatnak-e 
a szakszervezet tagjai vagy 
sem. 

Új belépők a jövőben is 

megkapják a tagsági könyvet 

Felhívjuk a tagok figyelmét, 
hogy saját érdekükben mielőbb 
pótolják tagdíj-elmaradásukat, 
nehogy hanyagságukkal meg
fosszák magukat a szervezett 
dolgozókat megillető kedvez
ményektől. Esetleg később 
mint új tagok éveket várja
nak, míg olyan összegű segély 
elnyerésére válnak jogosulttá, 
amilyent már elvesztettek. 

Az ú; belépők a jövőben w 
megkapják a tagsági könyvet. 
Itt kell szóvá tennünk, hogy 
1958-ban kiadtunk 30 OOO új 
tagsági könyvet, a taglétszám 
azonban megközelítően sem 
emelkedett ennyivel. Az új 
könyvek nagy részét azok kap. 
ták, akik elvesztették tagsági 
könyvüket, vagy a hosszú bé· 
lyegelmaradás miatt jobbnak 
látták, hogy új tagként jelent
kezzenek. Az ilyenek persze 
csak a pillanatnyi előnyt né
zik s csak akkor néznek ferde 
sz�ei; amikor valamilyen 
juttatásnál, kedvezményezés
nél csak az új belépéstől szá
mítják tagsági Idejüket. 

-

Egy hír margójára 
Megdöbbenéssel értesültünk 

arT61, hog11 december 5-én 
Csótka SándoT, a miskolci fú.
tóház mozdon11vezetóje megtá· 
madta és kicsava,-ta Kaspi De• 
zső kezét, aki mint betegellen
őr -nem találta odahaza - ,,a 

betegállomán11bcm" levő Csót
Ica Sándort, s ezt kötelesség
szerllen jelentette. Kaspi De• 
zs6t a mentők a kórházba 
szállították. 

Az eset bár ewedüláUó, 
méQi& szólni kell Tóla. Ol11an· 
ró! hallottunk már, hog11 eg11es 
,.betegek" - akiket inkább il· 
let a lógós, táppénzcsaló név 
- ferde szemmel néznek a 
beteglátoQatóra. Ezek To&szul 
értelmezik a beteglátogató ak· 
tívák működését, de abban is 
tévednek, hog11 dolgozótársaik 
rovcúára, a népgazdaság kárá
ra munka nélkül is lehet fize• 
tést húznt. SZIO!gMat dolgozói. ! üzem dolgozóit. Balatoni Ist-

A la'katos-croport több mint I vánnak dLnamók lki- és beszál
'11 ezer forint me,:takmilást I lítátsát könnyítő darupázyá>11, 
ért eL A kárpitoo.ok 274 darab az akkumulátordugó kiszedó
mozdonyponyvát az elóíli: 32981 je, és a gáztartály elzárásának 
óra helyett 1735 óra alatt javí- módosítására szolgáló újítása 
tottak meg, A megtakarítás I elJkészült é,, has2ll'lálatban van.. 
10 186 forint. A doro� fútó- j I,óu,, Béla ólomlametta kiön
ház részére javított matracok- tó módosítását is alkalmaz:lJálk 
náil 88 munkajrát takaritot-1 mar. A többi rés.zlegek is di-

Közben elérkezett 9 óra és örvendetes, s minden való-
kezdetét vette a búcsúest, A ban beteg dolgozó szinte vár
vendégek már a vacsorához ja, ho911 felkeressék, hof/11 ez• ünneplőbe öltöztek. Néhány által 13 kapcsolatot tartson 
táncszám után az üdülő munkahelyével, betegségében, 
női tánccsoportja mutatkozott elesettségében segitsenek rajbe méghozzá nagy sikerrel. ta. trezze, hogu a társadalom, 

ta'k meg. cséret.esen dolgouiak. 
--------------

Januárban indul a munkavédelmi rejtvényverseny 
A. s7.&luzervezet munkA.svedelmi 

I 

jük az elért pontszAmakat, a be--
11 munkisellátás! outalya 1359. lyea; me1feJtéat és a nyertesek 
január l·Ull Mibb szakaszból á.lló névsorát, A versenyt a neJYed6v mWUL&veaeJ.m.1 reJt\·enyvers�ys: összesített eredménye alapJAn él"í 
indft, tékeljük. Egyenló pontsúm --

EIY--eJY versenyszakasz negyed• sorsoüosal dlill.tllnk. 
híg un. A Magyar vasutas egy• D(Jaús: J. clij: GOO.- f't 
mist köveUI öt szAmában közöl· u diJ: 300 - Ft Jftlt a kérdé.seJtet, s azt, hogy a · 

. •_ helye" válaszért hány pont Jcir. A m. díj. ZOO, n 
.. (YecWv utolsó szám.iban közöl• IV-vm. díj: eJY••gy kllnyv, 

Sándor Jsh-·an szerkesztó nevéhez füzócUk az ilsemlten a IÚJCl&VW
IYAnás megindjt,U& 

E�t fakan_alas táncjáték a mi társadalmunk akkor sem ko e. "!- gyozte� párt egy hagyja cserben amikor mun• tort a! Jutalmazták. Ugyan• kah l , .. 'd 'bb h csak ezúttal adták át a torlát e 11et Tovi e vag11 osz• 
VaTga Tihamérnak, az egyéni s�ab_b időre kénytelen felese
asztalitenisz verseny győztese- ! relni a beteQag911al. 
nek. Végül az üdülő vezető- A Csótka Sandorok _e�yr_e 

sége nevében Szabolcsi Mária kevesebben lesz_nek. Ku��
mondott rövid búcsúbeszédet. sen akkor, ha ilyenkor 1esu1t 

A búcsúest ezzel még nem a törvén11 keze, mint ahogy 
ért véget. Ismét a zenekar lesú;t - amit a becsületes 
következett. Fiatalok és öregek dolgozók, a munkaban és be• 
ropták a táncot, folyt a bú· tegá.llományban levők és a 

csúzkodás a barátoktól, isme- legtöbbször tá,-sadalmi mun• 
rősöktól, az üdülőtől, amelyre kxíban, emberbaráti szeretet
- oly sokan szeretettel gon- bői tén11kedő beteglátogatók 
dolnak vissza. is követelnek . Cziegelmayer MM-too csoportveu«i laka� k6tkarú jel.zó szerd6· 

Sén dolJozll<. KlviU6 munl<AjUrt a KMP meg&lalrul4sinalt to 6v• lrv· 
ford\116.1& alkal.mával jutaJomban riozesillt, ;..., ________________________ _ 

Varga SAndor csoportveut6 Jaltatos 2' 6ve dolgodk az llumbeo, cso
portja a manl<avu-,yl>en a legjobbak között van. 

(ILOvica Gé&a felv.) 
Dr. Kofos lillos Oumon-os & LudAny! B<!IAné látjik el a dolgoU>lr 

ep,,MfSVHelméi,. 



• M.4C.VA'R VA�tl'TA� 

A szerkesztíiség üzeni 
Szabó Tib01' Terézvárosi 

A MAGYAR NÉPHADSEREG Kitti KATONÁJA 

ptt. Főn., Kéméndi István 
Püspökladán11, Uglyai Sándor Miskolc, Tótka Károly Sze
ged, Vígh Jánosné KeZeti Mű
sza.k, Cserháti József Szeged, 
Várnai László Pécs, Bánki 
József Landler Jj. VV., Fe
kete László Miskolc, Szobonya Lá:zló Vác, Boldizsár Gyula. 
Békéscsaba: Irásaikat lapunk anyagához felhasználjuk. 

- Első helyen végzett az ÖI'k.ényi pályamesteri szakasz az őszi forgalom második h1>napjában a Terézvárosi Pályafen.ntail'tási Főnökség szakaszai között folyó versenyben. 
A néphadsereg egyik a.lakulatán.ak parancs.-111okságától december elején a2 alábbi levél érkezett a váci állomás fónökéhez,: 
Kedves Elvtársaik! 

ön&nél dolgozott Balogh Lá&Zló elvtárs, 
a:kl 1957 novembe1'ében 1'0nult be ténylege& 
katonai &.ziol.g,álat,-a a magyar néphadse..egbe. 

Balogh elvtdrs az elmúZt kiképzési évben 
híi,en teljesítette a katcnuI.é esküben vállalt 
kötelességét. Munkájával kiérdemelte pa• 
Nmc.snokai elismer-ését. Kimagasló e..edmér&i,eiért a honvédelmi miniszter elvtárs a 

hMAGYAR N�PHADSEREG KIVÁLÓ KATONAJA" rifflft adománYozta Balogh elvtáf'S>llaJe. Eltt!/eTte a honvéd személyek -részér-e a legna
,vobb megtiszteltetést jelentő kitüntetést, le
téntik,épezhettük a. kibontott csapatzászló e!ótt. 

Kívánjuk az elvtársaknak, hogy minél töllb 
liváló fiatalt neveljenek néphadse..egiin:knek, 
a:kik ha kell; életük árán is megvédik drága hazánk függetZenséget és biztosíti4k dolgozó 
népünk hacalmált. 

Csomor János Szolnok. A levelében közö1tekre az illetékesek figyelmét felhívtuk. Dr. 
Horváth Károly G. V. Igazga
tóság. Bírálatával egyetértünk. &zrevételeit a cikk írójával közöltük. 

Fenyves Antal Baja. A bajai szertár pécsi szénkészlete az átlagosnál valóban nagyobb. A nyár folyamán beérkezett szénkészlet tárolására a vasút kénytelen vo!Jt szükség-széntárolót igénybe venni, mivel már ebben az Időben biztositaru kellett a téli szén· szükségletet. A jelenlegi szénkészlet februárban az átlagos mennyiségre csökken Baján is. 
Bendi Imre Kapuvári GV. Az Anyagellátási Igazgatóság a tüzelőanyag soronkívüli leszállítása iránt intézkedett. 

- November 26-án Szolnokon ta!álkoztak a szegedi és a budapesti igazgatóság területének küldöttei a szegedi területi bizottság kezdeményezésére. A találkozón az őszi és a téli forgalommal kapcsolatos tennivalókat vitatták meg. Piispökladány állomás dolgozói a forradalmi műszakban a kocsitartózk.odást 107. a sremélyvonatok menetrend szerill1ti indítását 103, a tehervonatokét pedig 126 százalékra teljesítette. A kocsin1ozdításnál 109 százalékot értek el. Átlagteljesítményük 8 százalékkal haladja meg az élüzem szintet. - Ismerkedési estet ta.rt-Otta.k · a gyöngyösi állomás dolgozói és családtagjaik december 13-án a város,i kultúrhánban. - A nagykanizsai vasut.a.s színjátszók a honvédség színjátszó csoportjával közösen bemutatták Gergely Sándor: 
Gyurlcza Imre s. k, Szákl Bálint s. k, Büszkék vagyunk Balogh László lhonvéch-e. 

Szára.z Gábor Gödöllő. Panasza jogos volt. Az igazgatóság anyagosztálya ruhajárandóságát utalványozta. 
Várnai László Pécs, Koncz 

János Bag, Bát01'í Pál Kun
szentmiklós-Tass: Irásukat, levelüket illetékes helyre továbbítottuk. 

Vitézek és hósök című színdaTabját. Az 1939-ben játszódó színművet a köwnség nagy tetszéssel fogadta. 
a:lcz. paran=k 6Tgy. páTttitkáT Ráczkó Lajos s. k, 

fhdgy. KISZ-titkár 

Brz;tooa,k vagyunk abban, hogyha majd visszatér a polgári életbe, a vasúthoz, ott is olyan odaadással és 51ZlC>r,galommal teljesíti köteles,,ségét, mint a néphadsereg katonájaként tette. 
- Mega.la.lrult a. nyíregyházi vasutas eszperantó szakkör. A díjtalan tainfolyamnak egyelőre 12 hallgatója van. Kezdők részére vasárnap délelótt, a haladóknak pedig sz.ombaton délután tartják az elóadásokat. Eredm·ényesen dolgozik - Több idegen nyelvtia.nfolya.m indult az ósz folya.Illlin 

a celldömölki fűtőház KISZ-szervezete 
a BVKH-ban. (Francia. or06'Z, - Több ezer új teherkocsit német, a:ngol, eszperantó.) Te- ka.p a MAV a baráti orszákintettel a vasút növekvó id-e- gaktól a KGST keretében. A Még az év elején történt. A 

eel!dömöllki fűtöház kiszistái az egyiik. taggyűlésen elhatározták, hogy bekapcsoJÓ<J11;3k a takarékossági mozgalomba és az év végéig 80 forintot takarítanak meg. Az elhatároz,ást tett követte. Az emlékezetes taggyűlés óta a fiatalok a gépeken és a fűtőház műhelyeiben nemcsak szószólói, hanem cselekvő részesei és élharcosai lettek a mozgalomnak. 

J á'IIC.S pedig hat túlsúlyos vo
IV'l tot továbbított. A fűtoná2J. Idősebb dolgozói, köztük Horváth Kci-rol11 elvtárs fűtőházfőnök is elismeróen szól a fiatalokról. - Egy idóben magam eem hittem, hogy ebben a nehéz szakmában, mini amilyen a mozdonyv,ei.etőké lehet számítani a :fiatalokra - mondotta -. Pensze ahhoz, hogy eredményesen dolgozzanak, türeL mesen kell velük :foglalkozni, tanítani, nevelni kell óket, s bátran rájuk kell bízni a legneherel)b feladatokat is. 

A harmadik n,egyedév oogéig a vállía.Zt összegne,k több 
mint ötszöröSét, 439 816 forin
tot taka:rítottak meg. Ez2'el az 
eredménnyel 4 szomb.athelyí A szervezeti élet is rend
igaz,ga.tósáq területén a ta,ka- ben halad a celldömölki fűtőMk,os,sá,gi mozga.lomba,n rész- ház Asztalos János KISZ
vevő KISZ-szervezetek között szervezetében. Taggyűlést haaz első helyen állna.k. Egy-két vonként rendszeresen tartakiemelkedó eredmény: Ka,. nak. Természetesen a kapcsomondi József mozdonyvezető és lat a két taggyúlés között is brigádja 106, Kondu:s Ernő Pe- éló, eleven a vezetőség és la tófi KISZ-'brigádja pedig lOO tagság köz.ött. A KISZ-titkár, tonna szenet takarított meg. akinek jó a kapcsolat,i a fú. tőházfőnök'kel és a többi veze-November 7� és a választá- tökkel állandóan tájékoztatja sok tiszteletére kezdeménye- a fiat'llokat. A politikai képzett 20 napos ünnepi műszak- zettség növeléséről sem feledban is kitettek magukért a keznek meg. Az olyan f<E, alak fűt�ház fiataljai. Hogy csak a részére, akik semmifél kta-legJobbak nevét említsük: tásban nem vesznek · t, 
Gyimesi Konrád 5,14 tonna ! ,,A világ térképe előtt" cím&zenet takarított meg. Vajda mel kéthetenként tartanak 

HÁROM ÚJ VASÚTI OKTATÓFILM 

genforgalmára. nagyobb szol- kocsik behozatala Romániáelóadást. Ezeken az elóadáso- gá1atl helyek dolgozói elé kö- ból Bulgáriából és Lengyelork�>n általában 20-25 fó vesz j vetendó példának állítjuik a j szágból rövidesen megkezdő-reszt. BVKH kezdeményezését. dik. 
:::::::::::::: 

-S P D R.  T====== 
A sportköri vezetőségválasztások elé 

A testnevelési és sportmozgalom 
egyenletes fejlődésének. sportkö
relnk, szakosztályaink szervezeti meg<!rősödésének egyik akad,álya, hogy a mlooségi sportot 
nem választott vezetőség !rányit
ja. A:r. ellenforradalom után, ami
kor megtlsztltottUlk sportköreink.et az ellenséges elemekt61, ideig• 
1enes bizottságokra, vagy egyes 
személyekre bJztuJ< a vezetést. Ez 
akkor helyes volt. Ma viszont a választott vezetooégelt hlánya 
erős,,n gátolja az előrehaladást. 

l:ppen ezért 195'. elején a sport
köröknél liJ vezelllségel kell vá• Jasztan1. A választásoknak a spott• 
köröknél elsllsorban a politikai 
megerooödést k.elI eredmén.yez· 
niük. De el kell érni azt !s. 
hogy minél hathatősabban erő• 
södjön a sportmozgalomban a 
szakszervezet polltUuJ befolyi• sa. A választások idópontja 

érdekében telt>éUenill kérjék a pár1s,,ervezetelc segítségét i&. 
A legfontosabb tennivalók A vezetllségválasztó liafflYúléseket ünnepélyes kUlsllségek között 
kell megrendezni. A gyaJést lehe
től<,g a szakszer-,ezett bizottság 
elnöke vezesse le. Annál is in· 
kább, nuve! ő felel a választás 
zavartalan lebonyolításáért. A 
tagság lehetőleg teljes számban 
legyen Jelen a választáson. A ta�úlés ugyanis csalt akkor 
határozatképes, ha a tagsá,: ;5 
százaléka Jelen van. A vilasztás 
nyfü szavazással történik. Sza• 
vazatt joga csak az elnökségi tagoknak, szakosztályve-zet6knek, lntézliknek, edzőknek &: azoknak a sportolóknak van. akik betöl
tötték 18. életévüket. A baráti 
kör tal!lal és a pártoló tagok nem 
szavazhatnak. A vezetll•égvlllasztó taggyillése• A sportköri vezetóségek válaw- ken &z dj alapszabályi Is vltára kell 

tását a SZOT elnöksége és az bocsátani. , Az elfogadott alapsza· 
MTST határozata a.lapján 1959. báll' egy példányát 30 napon 
Január 1 és március 1. a szak.. ' belül a sportosztályra kell kül
osztályokét pedig március 1. és deni. A központ és a területi bl
mé.Jus L között kell megtarta• zottságdlc által meghatározott nL sportkörök e!nölcségeit és a f(lgget-A sportköri yezetllségvilasztások 1 =: ���Yj�"i. a !>erillet! bi
f::0�;0flt��:�é!:!ig:i��a�� A sport1rörök a ta.ggy<Uések idc5--

IJe1t az illebékes felettes szer. 
veknelt - TB, szaksiJervezet sport• 
osztálya, illetékles TST - bej e
lenteni. 

Szakszervezeti 

labdarúgó-bajnokság 
A kora1 sötétiedés és a labdacl'.I· 

gó-pályák hasz;noáU,hatal<u:lsága miatt - Pár néhány mét1ltÖ7JéS el
maradt -. a labdarűgó makbizottság (jgy döntött, hogy befeJezettn.ek tekinti a szakszervezeti 
la,hd,a,rűgó-bajnokság 6sz! idényét. A bajn<>kság állása a következő: 1. Vasűti F. 2. Gépt,el,ep LI 9 2 - 3'T:lC! 20 

10 a 1 1 23: 7 11 !, BVKH 9 6 Z 1 35: 6 14 4. l!'.sz. JJ. Uv. 9 6 , 2 41 :10 13 
5. N)'u«ati-pu. 10 S 2 29: 9 13 
6. Vasanyag). 11 6 l 4 38:22 13 
7. Any,ag. lg. 10 6 - 4 1,5 :14 12 
8. Rá:koo fth. 10 4 2 4 17:2.2 10 
9. Híóép;t, F. 12 3 2 7 16 :19 8 

10. Ferencv. 11 2 2 7 9:32 6 11. Keletl•pu. 10 1 2 7 17:15 4 12. Boroll<sár 10 2 _ S Z1 ::J9 4 
13. Rálros-<IZ. 11 - - 11 2:98 

1958. DECEMBER 16. 

- A Néma. levente cim4 színművet tanulja a székesfehérvári járműjavító kultúrcso... portja. A bemutatóra december közepén kerül sor. -Családi estet tarliJtt.ak a Gazdasági Vasutak balatonfenyvesi üzem fónökségének dolgozói november 29-én, abból az alkalomból. hogy a cukorrépa-kampányt sikerrel lezárták - Zártkörű bemutat-öt tartott december 13-án a MAV VasútterveZÖ Vállalat kebelében működő amatór mágusegyüttes. - 100 százalék felett Wsítették tervüket a KMP 40 éves évfordulója tiszteletére a békéscsabai pályafenntartá&i főnökség dolgozói. A legjobb szé:Jkaszok noveinberben: Gyoma, Murony, Lökösháza, Gyula, Sankad, Békéscs.aba O,:-a,-háza. 
LAKÁSCSERE 

Elcserélrulm hevesi (H....,. 
megye) 2 szoba, Joony;,a. loamN. 
pince. ól. l<ert,e,; �mat N�
Budapest teruletén, vagy � 
közel l>árhol. l1:cdek'Jódnd .ehet: 
Budapest, XIV •. lika Ull.Ca 29, (ct!llt
rászda.) 

- Elcserélném köz!)Olllll rekl.·6-sa MA V-bázban levő kettöszobá& 
utcára nézö személyzeti szobás, 
öszkom!ortoo l<c>kásomat központi 
fekvésű lakásra - ltrdelclődé" 
este 8 óra körűi a 1 12-836--C41 
telefonszámon. 

- Naqykanlzsal kettll szoba. 
összkomfortos, gázos, telefonoa 
föbérletJ Lakásomat elcserél11ém 
budapesU hasonlóra, esetleg i,gy
szobásre. Erdeklődni lehet: l!llnt• 
ral Lászlónál, Budapest, Vll.1 
Landler Jenö u, 11 .• l. em. 6. 

- Ek:serélném MAV•házba1t 
l&vö két egymát;ba nylló. budape&tl. 1. emeleti, udvari. klsméretO li6Bzkomtortos !Akáeomal 
ugyancsak kétswbáB, nagyobb, 
lehetöleJl különbeJáralúért Clm: VI.. Munkácsy Mihály u. 34. L 4. Tele!on: 11-44. 33-78. 

, ......... 

CSAK RÖVIDEN • . • 
Gratulá.lunk. Sáros! Imre, • 

BVSC kfilöldlln is jóllsmer-. ki· 
váló úszóedzl5Je a ltözelműltb<.Jl 
ünnepelte 50. ,;zü'\etésn;lpját. lllost. hogy e lublleurn , alkalllllib61 -ha kJssé késve is - gratulálunk 
SárOSl mesternek,, kivánjUk, 
hogy eredményes mun.l<ával el
töltött életét további sikerek koronázzák és neveljen még sok-so,k: kitQnll úszót a hazának. Vasutas vlvóslker Pirizsban. 
Az évről évre megrendezésre k� 
rülő páTizsl Martini Kupa fér.ti törversenyen bat ország 110 ver
senyzője Jndlll.t. A magyar szlne
ket Fülöp (Ele1rtromos), CZVlkov• szky és Kamuti J. (BVSC) kép
viselte. A legjobb nyolc közé 
mind a három magyar flű be
jutott. De elöbb CVikov•zky, 
majd a négyes dön.tőben FOUlp is kiesett. A Martini Kupát végül is a 20 éves Kamuti Jen'51 
a BVSC neveltje k:lt(!nő v!vással 
megérdemelten szerezte meg. T� vábbi sikeres szereplést kívánunk Kamuti Jenőnek. A Miskolci VSC nöl ldspilyia kézilabda csapata nyerte as 1958. évi NB I. osztály(J klspályás 

kézilabda bajnokságot. Gratulá
lunk az újdonsült baJnokcsapatna.k: és a ltövetlkező bajnoki 
évadban további sllcereket ld· vánunk. Országos csúcsot illllotl fel deeem ber 7-én a Sportcsarnokban az 
országos iflúsál!l sl'.llyemelll bal
noksáe'on Fazekas János, a Test
vériség tehetséges, fiatal ver
senyzőj e. Az országos szabadfo,:'511 bir
kózó bajnoksAgon, nehézsúlyban 
Reznák János. a Ceglédi VSE 
válogatott blrlt6zója szerezte 
meg a bajnoki címet. A szakszervezet és a Vasúti I ténet keretében hívja fel , a J!'őosztály megbízásából három figyelmet az árurongálásból oktatófilm készül el a közel- eredő népgazdaság! vesztesémúl�ban. A filmek a korábban gekre, a helytelen rakodás, megJelent oktatófilmeknél szó- címzés stb. következményeire. rakoztatóbb formában hívják A films-zatíra főszereplói: Ka.fel a figyelmet a balesetmen- bos László és Misoga László. tes szolgálatra, az utasításelle-

szakszervezetl bizottsága a felelős. pontját 15 nappal előbb kötele
A.Zt a vezetőt, alti szakmailag és 
poU1iltailag megállta a helyét, az f"'....,_.,... __ ....,....,.,......,..,..._....,....,...,..,..._....,....,....,...,.,,...,._....,....,.,......,..,.......,...,�....,...,.,,...,.,..._....,....,....,.,.,...,..,..._ 
új választásoknál Is figyelembe 
kell venni. Gondoskodni kell ar
ról, hogy becsUletesen. szívvel
lélekkel dolgozó sportvezetők 
mellé rátermett flataldlc és olyan nes munka veszélyeire. A kisfilmekben híva tásos színészek alakítják a főbb szerepeket. 

UTOLSÓ PILLANAT 

Az Utolsó pillanat című munkavédelmi jellegű kisfilm a tolatásnál elkövetett szabálytalanságokra, a látszólag csekélynek tűnő szolgálatmulasztás végzetes következményeire hívja fel a figyelmet a filmművészet adta lehetőségek széleskörű �:;,]használásával. Fószereplól : Deák Sándor, Dömsödi Já1Ws, Madi S.,abó 
Gábor, Ba.lázs J,ínos. 

Különös küldemény 

A Különös küldemény című oktntófilm eev mulatságos tör-

Akik a halálból jöttek viss1a A film a kocsimegfutamodásokból eredó balesetek következményeit mutatja be epizódszerűen. Megrázó tragédiáival alkalmas arra, hogy aki megtekinti, tartózkodjon az utasítás legkisebb megszegésétől, s mentesüljön az ezzel járó súlyos következményektől. Mind a három filmet Ko-
váts Miklós rendezte, operat.5r 
Patakt István. A filmek vetítése hamarosan megkezdődik a szolgálati helyeken. Bizonyosra vesszük, hogy mindhárom nagy érdeklódésre tart számot, amelyet minden vasutasnak meg kell nézni. 

régi, úgynevezett munl:cás sport„ 
vezetllk kerUJJenelt. akik sokat 
se�thetnelt a célkltQzéselt meg• 
val66ftásában, Lehetővé kell tenni. hogy száma!ránVu'klnak meg• 
fe!ell5en nőit ls kerüljenek az űj 
vezetőségbe. A:r. l'.IJ vezetőségek'be olyan sze
mélyeket kell választani. aklk 
egyetértenek a sportmunltában 
el6ttünk álló szaJlcmal és politikai 
feladatokkal. s akik képesek arra, hoey a szocla.ltnta soorterkölcs követelménveinek mel?fele
lően neveli& a St>ortoló !fjűs(i
got. Különös fi<?Yelmet kell fCYt"dlt.anf �rr'l. hol?V a�ok az ellensé�es elemek. akiket az e11E"nfOr-!1'1t1lom eMtt � utén, eltávolttott�k a vezet69éd �rqtból. ne kertllh��enek viSS7..a. t's mtid P«v: maf!!:\�•\'bb beos7.tá�t1 !\7.Pméhfe'(�t Plf!"cf1„1t<i��'k m.tatt cc.,k ak1k"or detettAl1ana.k a 

Karácsonyéji kísértés 

��t!;,b;� � �  a;,y7J�!,'.J1a:z •t, - Tessék nvugodtan hazamenni. majd én 
vezet6sél?nek. helyettesítem . . .  A sportkörök vezetlll a vála_. } - Hogy a pokolba �zeli? Az ördög nem 
tások sikeres lebonvolltása, de alszik. mé(!i�k�"'� .. k::'i-l..._ .. ,,.,r kiválq!=.,,tá.--m 

ÜNNEPI  FORGALOM 

- Figyelem! Felhívjuk az utazóközönség f'
gyelmét: ne lökdösódjön. ne gorombáskodjon, 
az öregeket engedje előre. A kellő áhitat ir
dekében beszállás előtt betlehemi játékokllt 
mutatunk be. 

M.!\GYAR VAStJT4.S - A Va1:-uta1Jok Szaksz�rvezet�n-ek lap1a - Mf'�tel"'n1k mtnden hónap t-én és 15-ffl. _ Szerk:Pit:ttt a szerkesztO b1zottsag _ Laptula.HSonM: Szakszervezete. - Szerkesztőség:  Budapest VI.. Benczur utca 41 . ., - Teleron !29-658 228-847 228-349. 2211-2&♦ Ozemi telefon· 24-41 38--00 R6_86 _ KJ dóhl 
• Y8"utasoa 

RákócZI Ílt 5t. sz. ,... 10 OOO példány. - Szikra Lapnyomda, Budapeat, - Felelős nyomdavezet6: Kulcsár MlhAly.. a vatal, Budapest VII.., 
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