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Írta : Szabó Antal, a s.::aks.::eri·ezet elnöke 

E gy lap indulását különös 
figyelemmel várja az ol

-yasó. Egy újság elsö számának 
kézhezvétele mindenkor némi 
várakozást „no nézzük csak, 
mit í-r" - hangulatot teremt 
az emberben. Reméljük, így 
van a kedves olvasó új la
punkkal, a „Magyar Vasutas·'

�l is. 
Az elsö lapozgatás, betűzge

tés utá:n anélkül, hogy tüzete
t;en végigböngésznénk a lapot, 
megszületnek - ha csak_ gon
dolatban is - az elsö benyo
mások, vélemények. Legtöbb
l!ZÖr ez a hatás végigkíséri az 
olvasót valahányszor az újság 
újabb és újabb száma a kezé
be kerül. Ez a vélemény álta
lában az alaphangja, vala
hányszor a lapról szó esik. 

Ezután nem sol, magyarázat 
kell ahhoz, hogy ha a lap már 
kezdetben megnye1•i a vasutas 
dolgozók tetszését, lehet szá
mítani a későbbi rokonszenv
re is. Persze a tetszésmegnye
résnek, megkedveltetésnek 
többféle módja van. Nem elYe
tendő kívánsága az olvasónak, 
hogy lapja külső alakjában, 
formájában megnyerő, letsze· 
tős, színes 1egyen. Minden kül
söségnél többet jelent azonban 
áz újság mondanivalója, az a 
cél, amelyért szerkesztőkollek
tívája kezébe veszi a tollat. A 
Magyar Vasutas szerkesztői
nek az a céljuk, hogy a dolgo
zók nevelését, érdekvédelmét, 
tájékoztatását szolgálják, az 
ellenforradalom idején sokak
ban felmerült és gyakran még 
ma is tisztázatlan kérdésekben 
6egítsék az eligazodást. 
A :Magyar Vasutas a szak

szervezet lapja, feladata 
úgy harcolni a dolgozók jogos 
.követeléseiért. a jobb ,mmka
és életkörülrrÍényekért, a kul
turális és szociális felemelke
désért, hogy a mai nehéz hely
zetböl minél előbb kilábalva a 
vasutas dolgozók egyre meg
elégedettebben munkálkod
hassanak a szocialista Magyar
ország felépítésén. 

De ez csak egyik oldala a 
helyes értelemben vett érdek
Yédelemnek. A céJ eléréséhez 
elengedhetetlenül szükséges 
eszköz a termelés, a termelé
kenység emelése, a gazdaságos, 
gyors, pontos szá11ítás. Az el
lenforradalmároknak ked\·enc 
témája mit a jogok deklará
lása, olya_n követelések, ame
lyek megvclósít�sa nagyon 

sokszor lehetetlen volt. Abból 
a fazékból, amelybe jóformán 
semmit :sem tesznek, nem le· 
het a megnövekedett igényeket 
kielégíteni. Tudjuk jól, hogy a 
,·asúton még ·vannak olyan ka
tegó1iák, amelyeknek júgos 
bérigénye még nincs kielégít
ve. Követeléseiket messzeme
r:öen támogatjuk, hozzátéve, 
hogy csak akkor kerülhet sor 
újabb juttatásra. ha a megla
:rnlt munkafegyelem megszi
lárdításával elérjük. hogy a 
kifizetett bére!c mögött megfe
lelö teljesítmények is állnak. 

Bízunk abban, hogy a vas
utas dolgozók, akik már a 
ciecemberi ellenforradalmi 
6Ztrájk idején is túlnyomórészt 
munka mellett foglaltak állást. 
a jövőben is saját ügyüknek 
tekintik az október előtti ter
melési színvonal elérését vala
mennyi munkahelyen. 
e élunk és jelszavunk az 

igazmondás. Leplezetle
nül feltárni a fÖgyatékosságo
kat, fonákságokat, harcolni a 
Szaktanács X. teljes ülése ha
tározatainak végrehajtásáért, 
a szervezett dolgozók jogainak 
érvényesíléséért, a vasutasság 
összefogásáért. 

A lap természetesen csak 
akkor töltheti be feladatát, ha 
bátran bírálja a szakszerveze
ti munka fogyatékosságait, 
hangot ad a vasutos dolgozók 
véleményének, bírálatának. A 
M<igyar V a.suta.s akkor érheti 
�1 rendeltetésének célját, ha 
e'.sősorban a dolgozóknak lesz 
•zószólója, ha levelüket, me�-

jegyzéseiket olyan érzéssel jut
tathatják el a szerkesztőség
hez, hogy bíznak abban, hogy 
meghallgatásra találnak, ha 
érzik és tudják, hogy a l(özölt 
probléma elintézése jó kezek
be került. Az újság a szakszer
vezeten belül önállóságot élvez 
olyan értelemben, hogy a szer
kesztőség megteheti - és el
várjuk, hogy megtegye - ész
revételét tevékenységünkkel 
kapcsolatban, legyen szó a 
központi vezetőség, .az elnök
ség vagy az apparátus munká
járól. 

Nem indíthatjuk útjára la
punkat anélkül, hogy ha váz· 
latosan is, ne szóljunk a szak
szervezet helyéröl, feladatáról, 
állásponljáról. Az ellenforra
dalom leverése után közvetle
nül a szakszervezet teendöjét 
valamiféle külön utakon járó. 
a való életet, az elmúlt 12 évet 
semmibevevö elmélet alapján 
magyarázták. Elfelejtették, 
hogy népi demokratikus or. 
szágban élünk, ahol ha nem is 
ment minden a legnagyobb 
rendben az elmúlt évek során, 
egyet mindenkinek világosan 
kell látnia: a döntő termelö
eszközök a társadalom tulaj
donában voltak és vannak. S 
kik alkol.íák a társadalom 
alapját, gerincét? A munká
sok, parasztok, akiknek célja 
és kifejezett érdeke a szocia· 
lista Magyarország felépítése, 
tehát az, ami a párt és a kor
mány tántoríthatatlan célkitű
zése Ez a cél találkozik a 
szakszen•ezeti tagok nagy 
többségének akaralával is, 
amit bizonyít az a termelési 
eredmény is, amelyet október 
óta a vasutasok elérlek. 

Szorgalmazta az egyeztető bi
zottságok felállítását, a szo
ciális nonnák betartását. A 
családiház-épít-éshez kedvező 
hiteifeltételeket és az elhasz
nált anyagok önköltségi áron 
rnló juttatását követelte. 

Az üzemegészségügy javítá
sa egyik fő problémája volt a 
kongresszusnak. Határozatá
ban kimondotta, hogy növelni 
kell az üzemorvosi munka
órák számát, vonali orvosi ál
lásokat kell szervezni, tovább
ra is szorgalmaz\·a a pályaor
vosi rendszer visszaállítását. 
Törekedni kell a rokkantságot 
elbíráló munka meggyorsítá
sára. Kimondották, hogy a 
népgazdaság tehe1-bíró képes
ségét szem előtt tartva szor
galmazn; kell a szolgálati 
nyugdíj mielőbbi bevezetését. 

,,Nagyobb gondot keli fordí
tani nyugdíjas szervezeteink
re, nyugdíjas tagjainkra. Ezt 
a gondoskodást jobban kifeje
zésre keU juttatni a. szociális 
és kulturális támogatásban is" 
- mondja a határozat, majd 
felhívja a szakszervezet el
nökségét, hogy a gyermekte
lenségi adó rendszerének meg. 
változtatására tegyen ja\·asla
tot a SZOT-nak és a Minisz
tertanácsnak. 

Az üdültetés, az általános 
műveltség emelése, a kultu
rális és sportmunka fokozot
tabb fejlesztése és támogatása 
ugyancsak fontos helyet fog
lalt el a vitában. A határozat 
külön fejezetben foglalkozik a 
szakszervezeti munka jm·ítá
sá\·al, a közép- és alapszerve
zetek önállóságának növelésé
vel, a vezetés módszereinek 
ja\'ításával. 

A nagy vonalakban ismer
tetett határozat célkitű

zéseinek egy része már eddig 
valóravált. Hogy valamennyi
ben nem tudtunk eddig meg
felelő előrehaladást tenni, az 
az ellenforradalom bűne. Azok 
a célkitűzések, melyekért pár
tunk, kormányzatunk és szak
szervezetünk következetesen 
harcol október óta, nem az 

A szakszervezetek. - mint 
ahog�•an azt a Szakta

nács X. teljes ülése leszögezte 
- a. marxizmus-leninizmus 
alapján álló osztályharcos 
szervezetek. Ez azt jelenti, 
lwgy a. párttal és a. szocia.liz
m ust építő állammal együtt 
közös erövel harcol a. közüs 
célért. A szakszervezeti  moz
galomban az új, a helyes út 
keresése, az érdekvédelmi fel
ad;.tok előtérbe helyezése, a 
jogos követelések érvényrejut
tatására való törek\'és képezte 
már októbert megelőzően is a 
munka gerincét. Ki ne emlé- ellenforradalom „vívmánya", 
kezne a SZOT IX. teljes ülé- hanem a szocializmust építő 
sének határozataira, a 5zal,- ország vezető szerveinek gon
szen-ezet októberben tartott doskodását jelzik a dolgozó 
kongresszusának harcos 1égkö- emberröJ. 
rére, amely nagy jelentőségű 
állomás szakszervezetünk éle- Biztosalc vagyunk abban, 
tében. hogy a fenti célkitűzések a 

A kongresszus egyöntetűen dolgozók széles rétegeinek he
állást foglalt abban, hogy meg lyesléséve1 találkoznak. A 
kell szüntetni a munka-ver l\Iagyar Vasutas kísérje figye. 
s1:ny f?rrnali'.ásá_t. A \'er,;eny Jemmel e határozatok végre
�rndulo po:1�Jakent a _g�z�a: hajtását segítsen bírálatával 
sagos szallllast, a mmosegi .. ' . . .• 
munkát szabta meg. Síkra-

1 
i:r1'�?szuntet�1 a Il;egvalosulas 

szállt a munkaszervezés alapos utJaban állo akadalyokat. Le
megjavítása, a műszaki felté- gyen hű tükre a vasutas dol
telek biztosítása, a helyi sa.iá- gozók hangulatának. tolmácso
tosságok figyelembevétele mel- lója ,.-éleményüknek, segítő
lE:tt. Köve!�lle, hogy a d�lgo- jük közös célunk, a szocialista zokat :·0nia� be_ a tervezesbe, vasút mielőbbi felépítésében. ezzel 1s eloseg,tve a tervek 
realitását. Határozatban rög-
zítette a műszaki fejlesztést, a 
műszaki dolgozók problémái
nak rendezését. az alkotó kez
deményezések felkarolását. 

A bérrendszer egyszerűsí
tése, a külsö iparágak munká
saitól elmaradt bérszínvonal 
emelése, a rangfokozati és 
munkaköri bérek helyes ará
nyána.J;: kialakítása a határozat 
lényeges részét képezi. A tör
\'énytelenségek e!Jeni harcos 
fellépés, a mértéktelen túl
óráztatás, az egyenetlen mun
kabeosztás felszámolása, a pi
henönapok, a fizetetL szabad
ságok biztosítása, a baleseti 
vesZélyforrások megszünteté-
6e, mind-mind a szakszerve• 
zeti munka vitelének fontos 
irányát jelentette. 

A Szállítási. Kikötői és Halászati Dolgozók 
Szakszervezeteinek Nemzetközi SZÖvetsége -
a Szakszer\'ezeti VilágsZővetséi;l szakmai tago
zata - 2. Nemzetközi Szakmai Konferenciáját 
május 21-25 között tartja Bukarestben a kö
vetkező napirenddel : 

l. A NeJnzetközi Szövetség sajátos szerepe 
a szálHtási, kikötői és hilJászati dolgozók 
a.kcióegységeinek fejlesztésében és szakszer
vezeti egységének megva.lósitásában, követe, 
lései győzelméért. 

Mint a napirendböl is kitűnik, nem csupán • 
Nemzetközi Szövetség alapszabályszerű konie• 
renciájáról van szó, hanem SZéleskörú és sza. 
bad vélemény- és tapasztalatcseréröl külön• 
böző országok dolgozói, szakszervezeti vezetői 
köZött, tekintet n.!)lkül nemzetközi szervezeti 
hovatartozásukra. 

II. A Tacionalizálás és a !különböző szállí
tási módok (vasúti. városi, országúti) össze
ha.ngoZásána.k következményei és.a dolgozók 
ha.Tea. a. szuperkizsákmányolds ellen. a. b.ér�k 
emeléséért és a. munkaidő csökkentéséért. 

A magyar vasutasokat a konferencián Sza.!>6 
Antal, a szakszervezet elnöke és Sza.badfi Jó. 
zsef, a szombathelyi területi bizottság elnöke 
képviseli. 

III. A Nemzetközi Szövetség gazda.sági és 
szociális akcióprogramja. és az �lma.radt or
szágok sza.ks�rvezeti szerveinek 'ltYújtott 
támogatása. 

A szervezett magyar vasutas dolgozók ne
vében eredményes munkát kívánunk a Ikon• 
ferencia részvevőinek. Biztosak vagyunk ab ... 
ban, hogy tanácskozásuk és a születendő hat�• 
rozatok még szorosabbra fűzik a szakmai szö• 
vetséghez tartozó és különálló dolgozók nem➔ 

zetközi összefogását a világ proletariátusána.l!l 
javára. 

Június l-től emelik a havidíjasok fizetését 
Az e'lenforradalmi esemé- tók, Gyöngyösi Váltógyár, fű

nyek jelentcs kárt okoztak a töházak, kocsijavító műhelyek, 
vasúton is. Ideig-óráig sikerült távközlö és biztosító berende
zavart okozni a vasút munká- zési szolgálat fizikai dolgozói 
jában, do1gozóink nagy része részesültek. A fatelitő válla,a
azonban rövidesen belátta, tok fizikai dolgozói a nehéz
hogy a terrorcselekmények vegyipari tarifa szerint kaptak 
nem népünk, hanem az ellen- béremelést. A havi bérkihatás 
ség célját szolgálják. Az adott 3 OOO OOO forint. Ugyanebben 
lehetőségek között a becsüle- az időben hasonló mértékű 
tes yasutasok minden erejüket béremelésben részesültek a 
a járműpark és a létesítrné- külső iparágak dolgozói IS. 
nyek megvédésére, majd a Korábban ezek a dolgozók ma
közlekedés megindítására for- gasabb bérezést kaptak. mint 
dították. a vasút vasipari dolgozói. Az 

A munkás-parn zt kormány egymérvű emelé.;sél tehát ez 
az ellenforradalom fegyveres a hérnívó-különbség december 
le\·erése után rövidesen intéz. 1-e után is megmaradt. E kü
kedett a dolgozók fizetésének lönbség megszüntetése érdeké
rendezi:séról. Felemelték a ne- ben a vasutasszakszervezet 

az intézkedés korábbi fájó sé-
relmeket orvosol, 

Az építőipari, vasipari; 
nyomdaipari, nehézvegyipari 
dolgozóink az alábbi személyi 
órabértételek szerint nyernek 
besorolást: szalanunkás 5-9 
Ft/ó, betanított munkás 4,50-
7 Ft/ó, segédmunkás 4-6 Ft/ó; 

A kiemelkedő szaktudású fi• 
zikai dolgozók óradíjazása a 
14 forintot is elérheti. Ezzel le
hetőség nyílik. hogy a szakmai 
tudás e ... elésével a díjazás is 
megfelelően emelkedjék. 

A kisegitö és egyéb 
állománycsoportú dolgozók 

héz fizikai munkát végzö dol- ideiglenes intézö bizottsága (hivatalsegéd, kapus, éjjeli f.rt 
gozók bérét. A yasúton 1956. tárgyalásokat kezdett az ille- konyhalány, takarítónő stb.) 
december l-től a vasipari bé,- tékes szervekkel, amelynek december l-től 15 százalékos 
tarifával díjazott dolgozók 8- eredményeképpen 1957. j_anuár I béremelést kaptak. Az addigi 
15 százalékos béremelést kap- l-től újabb 3 OOO OOO forint 650 forintos minimális fizetés 
tak. (1000 forint összkeresetig összegű béremelést kaptak a 750 forintra emelkedett. 
15 százalék. 1200 forintig 12 vasutas vasipari tarifával díja. A bérpolitikai intézkedések 
százalék. 1350 forintig 10 szá- zott dolgozók. Ezzel az összeg- ebben az évben is tovább foly
zalék, 1500 forintig nyolc sz.í- gel a kü1sö ipar 10 százalékos tatódtak. 1957. február l-től az 
zalék.) 

1 
emelésével szemben a MAV Utasellátó dolgozói évi 7 OOO OOO 

Ebben a béremelésben a j:i- vasipari dqlgozóinak 20 száza- forintot l;itevö béremelésben 
róműjavílók, vasanyag-javí- lékas emelés jutott. részesültek. A minimális bér 

itt is 750 forint lett, olyanfor• 
Néhány ka\egória órabér alakulása január 1 után: mán, hogy a bérösszegek iga-Atlagórabár a rendezés előtt a rendeZés után zodjanak a külső kereskedel• 
Járóműjavítók szakmunkásai: 6,- Ft/ó 

5,01 Ft/ó 
6.44 Ft/ó 
5,68 Ft/ó 

7,15 Ft/ó 
6.28 Ft/ó 
7,20 Ft/ó 
6,60 Ft/ó 

Fűtőházak szakmunkásai: 
Vasanyagj. Váltógyár 
Távközlés szakm�ai : 

A bérrendezés - bár egyes emelést kaptak, még mindig 
területeken még van javítani nem érik el a kívánt szintet. 
való - megnyugvást keltett 
szakmu. kásaink körében, an- A rakodó- és szállító munkások, nál is inkább, mert a bérará-
nyok javítására is kellö gon- valamint a szertári rakodó 
dot fordítottak. (Például a munkások darabbéreinek meg
Miskolci Járóműjavító dolgo- 1 

felelő emel�e �itján fla�_átos 
zóinak korábbi rossz bérhely- áruk _100 _szaza_lék, egyeb_ a1:1k 

_ . . 50 szazalek) mintegy havi ket-zete 3:,0-400 forintos �av� millió forint béremelést kap
emeléssel azonos lett a tobb1 tak a dolgozók. Ez megfelel a 
járóműjavító dolgozóiéval.) A vasipari dolgozók 20 százalé
fütőházal,, bár 22 százalékos kos béremelésének. Hason!ó 

mértékű emelés voJt a Jegy
nyomda fizikai dolgozóinál is. 

A1 építöipari dolgozók 
{pályafenntartás, építési fő
nökség) 1957. január l-től 10  
százalékos emelést kaptak ha
vi 3 OOO OOO forint0s bérkiha
tással. Ez az intézkedés még 
nem tüntette el a különbséget 
a külső építőipari dolgozók és 
a vasutasok között. Ezért a 
vasiparnál alkalmazott gya
korlatot követve, a szakszer
vezet közbenjárására 19n. 
március l-től újabb 2 400 OOO 
forintot fordíthattunk e kate
góriába tartozók bérének ren. 
dezésére. 

A változó monkahelyü építkezéseknél 

mi dolgozók bérszínvonaláhoZ; 

A műszaki dolgozók 
keresete nem állt arányban 
végzett munkájukkal. A fizi• 
kai dolgozók béremelése is ín• 
dokolttá tette keresetük ren• 
dezését, amely március l-től 
havi 1 430 OOO foirntos összeg
gel beve�tést is nyert. Az egy 
főre jutó emelés pályafe.nntar
tásnál havi 325 forint, , vonta• 
tásnál 260 forint, távközlési 
szolgálatnál 322 forint. A vaJ.. 
lalati jellegű munkaterülete
ken a prémiumok jelentős ;:é• 
sze beépült a munkaköri bér• 
be. Az itt dolgozó műszakial: 
egy főre esö havi béremelése 
a hídépitésnél 202 forint, a pá• 
lyaépítésnél 164 forint, a járó• 
mújavítóknál 150 forint. A 
prémiumok beépítése után a 
munkaköri bérek átlagemelke
dése: hídépitésnél 421 foril1t1 
pályaépítésnél 385 forint, járó• 
műjavitásná! 364 forint. A bér
rendezés után a korábbinál 
kisebb kerettel a főnökség ve
zetője jutalmaz egyéni vagy 
csoportos feladatok kiemelke
dő végrehajtása esetén. 

A műszaki bérrendezésnél a 
felosztás mértéke a helyes ará
nyok kialakítása érdekében 
történt. Néhány műszaki mun• 
kakör havi béremelkedése at• 
lagosan: 
vontatási mérnök 
főelektrikUs 
munkaátvevő A kongresszus állást foglalt 

az egészségre ártalmas 
munkakörökben dolgozók, va
lamint a családos anyák mun
kaidejének csökkentése meJ:ett. 

A MA V lij bllfékOCS(Jinak belseje, A ,n·ors kiszolgálást sei:itl a 
fogyasztók részére biztosított hat négyzetméter alapterftlet. A szokA• 
sos hideg ételeken kivfil meleg kolbászt és eszpresszókávét is telszol• 
gátnak a koc�iban. l!JS'i·ben 15 bilfékocsit kap az Utasellitó. 

ahol a folyamatos munka té
len nem minden esetben bizto
sítható, 15 százalékos idény
pótlék bevezetésévet javítot
tunk a dolgozók helyzetén. Ez 

pft. szakaszmérnök 
építésvezetö 
pályamester 

326 Ft 
290 Ft 
381 Ft 
374 Ft 
295 Ft 
314 Ft 

(Németh GyUla felY .) (Folytatás a 2. oldalon.) 
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Heddig wórjank Hol üdülünk a nyáron ? ! társadal•hiztosítás is szakszervezeti munka 
a segÍtségre ? 

Ha kissé meg 
is tréfált ben
nünket az idei 
tavasz és né
ha-néha előke
rült a télika · 
bát, mégiscsak 
beköszöntött a 

kap/hatnak a 3-12 éves gyer- ralhat napi hatforintos téríté• 
Irta: Rácz Kálmán, a U.rsadaJombiztosítási osztály vezetője 

Allomásunlron, Szegeden, ·az . ,, .  
élenjáró dolgozók még már-

•

. .._t�. f 
ci1.1s elején elhatár<;>Ztá}c, . & 1 .,. · •· • · 

�, 
·, 

munkaverseny me

. 

gmd1tasat. ·

j 

•. !!· .... ,, .. , -
Javaslatokat tettek a legmeg_ 111 ,-., , • 
felelőbb tényezők alkalmazá · � · · -
sára, elsősorban a minőségi • · - --: .,. 
munkára. Javaslatainkat 
örömmel üdvözölte ól szegedi 
igazgatóság. jó idő, s ezzel együtt a „gond", 

hogy hol töltsék jól megérde

mekek kéthetes beutalást Ka- sért. Meg szeretném jegyezni, 
A

z ellenforradalmi esemé
posvárra, Keszthelyre és RéP- hogy elsooorban azok a csalá- nyek nyomán sok téves 
ceszentgyörgyre, Az üdülés dok kapnak beutalót ide, akik nézet felütötte a fejét, amely
előtt gondos orvosi vizsgálaton a vasúti szolgálat miatt lkeve- nek egy részével kapcsolato
esnek át, !hogy elejét vegyük set lehetnek együtt. san már a tisztánlátás folyama. 
az esetleges fertőző - vagy - Megszíínnefk..e a panaszok ta megindult, más része azon· 
egyéb- megbetegedésnek. Az az üdülőjegye'k !késedelmes lki• ban még megvilágításra szorul. 
üdülőkben szakképzett pedagó- osztása miatt? Ez utóbbiak közé tartozik a 
gusok. óvónők vigyáznak a - Ez a panasz a legutóbbi társadalombiztosítás kérdése 
gyermekekre, gondoskodnak időkig jogos volt, de a jövő- is. 

Aprilis elején a vasutas melt pihenésü'ket, hová men-
szakszervezet központjában jenek üdülni a dolgozók. 

szórakozásukról. ben az illetékesek egy negyed-
- Nagyon sdk család sze- évre előre meg fogják kapni a 

retné együtt tölteni a szabad- beutalokat. Arra is gondol
ságot, milyen lehetőség lesz tunk, hogy lehetőleg a tájjel· 
erre? legnek megfelelően osszuk el a 

egy értekezlet foglalkozott a Felkerestük Szabó József 
verseny megindításával. Ha- elvtársat, a vasutas szakszer
tározatok születtek. hogy or- . v4;�<;t fókönyvelőségének. veze
szágosan kidolgozzák a ver- toiet, hogy választ kapJunk a 
senytényez.őket, hogy mindim nyári üdültetéssel kapcsolatos 
állomás bekapcsolódhasson a legfontosabb kérdése'kre. 
nemes versengésbe. Azóta - Olyan híreik terjedte'k el, 

múl.Iu.k a Illetek lassan már hogy a sza!kszervezet üdü!óiből 
h'.>napok is és �mmi tájékoz- néhányat elvesznek szálloda 
tatást, támogatást, vagy út- céljára. Mi_ waz eoből? 

. 
mutatást nem !kaptunk- Valóban igaz. hogy volt 1lyes. 

- Régi probléma ez, amit jegyeket és így pl. az alföldi 
nagyon szeretnénk megoldani. vasutasok hegyvidékre mehet
Az idén már megtesszük a kez- nek üdülni, ezzel biztosítjuk 
deti lépéseket. Balatonsmntó- számukra a levegőváltozást. 
don a szülők együtt nyarallhat- Még csak annyit szeretnék 
nak gyermekükkel. A gyerme• megjegyezni, !hogy a térítésben 
kek egy külön épületrészben sem lesz lényeges változás. 

, . .. . , ' . miről szó. A SZOT segítsége és 
lesznek ellh.elye�ve szak.képzett * 

felügyelet mellett, hogy a fel- Reméljük, hogy az idei ·üdül-:ertéke]j� nyllvantartiuk az állami szervek megértő tá-
eredményemket, elfogadtuk a mogatása folytán azonban erre 
rákosrendezóiek felhívását. nem !került sor. Egyedül a Ke
Azonban semmiféle tervszám leti-tömb balatonalmádi üdü
célkitűz.éseinkhez nem áll ren- lőjét vették igénybe ilyen cél· 

nőttek zavartalanul pihen!hes- tetés olyan zöklkenőmentesen 
selle_!". szór�kozlhassanak.. A zajlik le. mint ez az interjú. 
szuloknek lketágyas szobákat Ennek reményében kívánunk 
biztosítunk. minden vasutas dolgozónak jó 

SzántódOn mintegy kétszáz 
I 

nyaralást és nem utolsósorban 
3--12 éves !korú gyermek nya- jó időt, delkez.ésünkre. Dolgozóink, ra azonban gondoskodtunk ar-

k�önösen a vonatkísérők róÍ, !hogy a dolgozókat ne érje 
szamtalanszor fordulnak hoz- k{.rosod,ás és a jövőben is kel-
zánk, hogy versenyűklhöz mit lemesen tölthessék a nyarat. A 

Ah 1 'llt ka vegyenek célkitűzésül. De mi szakszervezet balatonboglári O nem a meg a mun :is tájékozatlanok vagyunk. Sok központi üdülőjének egy külön 
kérdésre nem tudunk váfaszt, épületét a Keleti-tömb dolgo- Nehéz megtalálni Boncsér 

s lendületet adni a spontán zóinak tartjuk fenn. Barnabás ÜB-elnököt Szerencs 
kezdeményezésnek. A vasutas szakszervezet 9 állomáson. Ezer dolga ezer fe-

Kérjük a szakszervezet köz· üdülőjét - amelY,ból !kettő, a lé szólítja. De távollétében is 

pontját, hogy tegyék lhalasz- mátraházi és hajdúszoboszlói képet kapunk a szakszervezeti 

tást nem tűrő kérdéssé a mun- egész évben a dolgozóik rendel· munkáról, mert így van úgy, 

kaverseny feltételeinek nyíl- !kezésére áll - továbbra is de az állomás minden dolgo
vánosságra hvzatalát, igénybe velhetik dolgozóink. zója érzi a szakszervezet je

Hajosovlts Zsuzsanna 
üzemgazdász, Szeged 

állomás 
-

Szovjet szakszervezeti 

művészegyüttes vendégjátéka 

Május 20-án 90 tagú szovjet 
szakszervezeti művészegyüttes 
érkezik Budapestre. A kiváló 
együttes 21-én a Landler Já
rómííjavító kultúrotthonában, 
24-én pedig Nagykanizsán lép 
fel. 

A művészegyüttes műsorán 
ukrán, orosz és urali népi tán
cok, kozák-táncok, népdalok, 
orosz és magyar népdalok, ak
robata és bűvészmutatványok, 
balettszámok, hangszerszólók, 
zongoraművek, nanáj népi bir
kózás stb. szerepelnek. 

A műsorban fellép a lenin
grádi Gorkij-palota klasszikus 
balettkara is, 

Meg kell említenem, hogy a 9 lenlétét. 
üdülőn kívül. számos üzemi Cserh,á.ii Károly áHomásfó-
üdülő várja a nyaralókat. nök-lhelyettes arról beszél ho-

- Az elmcmdottak.bót az de- gyan segítette az üzemi bi
rül fid, hogy a tavalyihoz viszo- zottság a termelést az ell!en
nyítva nem cső/dken. a bewtal- forradalom nehéz idéíszaká
talk száma. lgy van ez? ban: - A munkában Boncsár 

- Lényeges változás valóban elvtárs .iárt az élen. Hihetetl.e-n 
nem <történik, oozintén meg energiával dolgozott, hogy a 
kell mondanom azonban, hogy •cuikorgyárat kiszolgáljuk, 
a felnőtt üdültetésben egész s bár 11em az ó munkaterülete 
minimálls csökikenés várható, volt - még a „sztrájkofó" ti

de rögtön hoz2lá. kell tennem, szailöki és nyíregyházi vona,lra 
hogy ennek a csöklkenésneik a is elment egy 375-ös géppel, 
gyermekek látjálk hasznát. Az üres k;()cstkkal a cukorrépáJért. 
idén a Szaktanács segítségével Az ellenforradalom után a 
közel 3000 vasutas gyermeket szakszei-vezeti vezetőség első 
nyaraltatunk. Ez kb. 500-zal dolga volt a bizalmi hálózatot 
több, mint a tavalyi. Ugy vé· megerősíteni. 
lem, hogy ennek nemcsak a Beszélgetés közben el,őkerül 
kicsinyek, hanem az édesanyák Bem.csér elvtárs is, aki első
és édesapá1k is örülnek. sorban Ká4a,s József termelési 

- Szeretnén!k, ha rés2Jlete- felelős munkáját dicséri. A 
sebben ismertetné a gyerme'Qc- dolgozók kezdeményezésére és 
üdültetés. körillményeit. hozzájárulásával már már

- A gyermeknyaraltatás is ciusban versenyre keltek Fii
az üzemi bizottságokon keresz- zesa,bony állomással. Az ered
tül történik. Az üdülési albi- j ményeket gondcs:m értékelik 
zottságok javaslata alapján és az -állomás több helyén ki-

Így parancsolta a becs·alet . . .  
Nagyon szegényes a toflam 

ahhoz, hogy megírjam Szabó 
József Miskolc-gömöri állomás 
kereskedelmi hivatalnokának 
életét. Kissé meglepódött, 
hogy éppen vele beszélgetünk, 
az ő élete, munkája után ér
deklődünk, hiszen nincsen ab
ban semmi különös. De dönt
sön az olvasó, vajon különös 
ember-e Szabó József. 

rint és 450 forint családi pót
lék. A legidősebb lánya 18 
éves. ó is vasutas, de jó, ha 
magára elég a keresete. A tíz• 
tagú családnak egyszoba
konyha jut. Szerencse, hogy 
az 1100 négyszögöl földön 
megterem a krumpli és a zöld
ség. Az anya mos, főz, mííveU 
a földet. 

Szabó elvtárs már az ellen
forradaiom előtt szeretett vol
na párttag lenni, de nem 
vették fel, mert az apja tiszt
viselő volt. S ő nem sértődött 
meg azon, hogy vannak, akik 
mereven, lélektelenül „őrköd
nek" a párt szociális ös,zeté
tele felett. Most, mint az 
MSZMP tagja végzi tovább a 
szakszervezeti munkát. 

tatja a dolgozókat. ts Szabó 
elvtárs nem fárad el a ma
gy(Zrázatban. - gn is szeretem 
a bort - mondja, de az a 
fontos, hogy a zsír, kenyér és 
a legfontosabb közszükségleti 
cíkkek ára nem változott, 
mert hát az asszonynak egy
szerre tíz · karéj kenyeret kell 
szelnie ?lálunk. 

- Mi a vágya, mit szeretne 
elérni a jövőben? 

- Régi álmunk - mondja, 
hogy még egy szobát építsünk 
a házhoz, mert nőnek a gye
relrek, de hát nem sikerül sem 
a totó, sem a lottó. 

Reméljük, hogy jogos kí
vánsága a „jósze,·encse" nél
kül is hamarosan teljesedni 
fog, 

B. E. 

függesztik. A brig;ádveTseny is 
megindult. A brig;ád tagjai az 
eredmények aJapjá,n részesül
nek prémiumban. Nagyon 
várjáik már, hogy a szakszer
veZJef; termelési- és bérosztálya 
határozott iránymutatást ad
jon a verseny értékelésére és 
jutalmazására. 

Nagy munkában van Mac.z
kó József kul túrfelelós is. 
Rend'behoztá.k a kUltúrotthont. 
A kultúrg;árda Molnár Ferenc 
Olimpia című darabját tanul
ja, amit több helyen szeretné
nek bemutatni. (A helyes míí
sorpoliti!ka kialakítá.sáJwz több 
se(IÍtséget nyújthatna a kul
túrneve·lési osztály. A .szerk.) 
Németh elvtárs góckönyvtáros 
munkáját dicséri az egyre 
gyarapodó olvasótábor. 

S� gondot okozott j.anuár
ban és februárba,n a tagdíjbe. 
szedés. Sokan vonokodtak a 
szakszervezeti tagok ilyenirá
nyú kötelességétől. Perecs,i Fe
renc gazdasági felelósnek ikö
szö.nd1et.ó elsősorban, hogy 
már áprilisban elérték a 80 
smzalékot. 

Az üzemi bizottság tagjai -
bár büszkék eredményeikre -
nem elégedettek a mtl'llkájuk
kal. Hiszen a tagdíjfizetés is 
mutatja, hogy még meggyő
zÓ munkára és főleg tettekre 
van szükség ahhoz, hogy az 
állomáson valamennyien meg
értsék a szakszervezet mun
kájának jelentőségét. 

A Szocialista Vasutért 
előfizetőihez ! 

Tudvalevő. hogy a Szocialista 
Vasutértból 1956 negyedik negyed
évében mindössze két lappéldány 
jutott el az előfizetőkhöz. Hogy az 
előfizetőket károsodás ne érje, a 
szakszervezet vezetősége hozzá• 
járult ahhoz, hogy azok, akik 
1956 negyedik negyedévére az úJ
ségra a 4.80 forint előfizetési dljat 
befizették. a Magyar Vasutas so
ronkövetkező példányaiból tiz szá• 
mot a befizetett di! fejében meg
kapjanak. 

A Magyar Vasutasra lehet új 
előfizetőket is szervezni. Az elö. 
fizetési díj - amennYiben az újság 
egész évben havonként Jelen1k meg 
- 1957-re 3.20 forint. Az elllfizetés• 
sel el nem adott lapokat példá
nyonként árusitJák a saJtófelelő
sök. Az előfizetéssel kapcsolatos 
mindennemű kérdésben a Népaka-
rat Lapkiadó Vállalathoz (Buda
pest, VII., Rákóczi út 54.) kell for
dulni. Csekkszámlaszám: 75 915 001. 

A felszabadulás után, a pro
letárdiktatúra győzelmével, a 
munkásosztály állama a dolgo
zók legnagyobb érdekvédelmi 
szervére, a szakszervezetekre 
bízta a társadalombiztosítási 
ügyek intézését. A szakszerve
zetek által irányított társada
lombiztosítás néhány hiányos
sága ellenére 1956. októberéig 
jelentős eredményeket ért el. 
Elég, ha csak azt említem, 
hogy a vasutas társadalombiz
tosítás költségvetése 1953-hoz 
viszonyítva 1956-ra több, mint 
négyszeresére növekedett és 
ma a magyar társadalombizto
sítás világviszonylatban is az 
elsők között van. 

üzemeinkben - szolgálati 
helyeinken - 1956-ban mint
egy 4500 társadalmi aktíva 
végzett a dolgozók megbízásá
ból többségében eredményes, 
lelkiismeretes munkát. Az el
lenforradalom azzal a jelszó
val, hogy „a szakszervezetek 
Mm végezhetnek állami fel
adatot", ezt a tekintélyes aktí
vaháló2,Stot, sőt üzem! bizott
ságainkat is erősen megzavar
ta. Növelte a zűrzavart, hogy 
mi is későn fogtunk hozzá a 
téves nézetek tisztázásához. 
Helyre kell állítani társa

dalmi aktíváink tekinté· 
lyét é6 becsületét, meg kell ér
tetni minden dolgozóval, hogy 
aki az anarchiát, az „összkom
fortos sztrájkot", a munkafe
gyelem-lazaságot, a lógást és 
táppénz-csalást támogatja, 
akarva-akaratlanul is az ellen
forradalom szekerét tolja. 

Mi tudjuk, hogy van javíta• 
nlvaló a társadalombiztosítá
sunkon. A hibákat és a hiá
nyosságokat azonban csak 
tervszerű, fegyelmezett mun
kával, az eddigi munka tárgyi
lagos értékelésével j avíthat
juk ki. Nem látjuk szükséges
ségét egy alapvetően „új" tár
sadalombiztosítási szervezeti 
forma létrehozásának. 

Nézzük a tényeket. Ki tud
ná megcáfolni, hogy a dolgo· 
zók olyan mértékben még so
ha nem voltak bevonva társa
dalombiztosítási ügyeik inté
zésébe, mint ahogy ez nálunk 
1956 októberéig történt. Üzemi 
társadalombiztosítási tanácsa. 
!nk a költségvetésünkben biz
tosított összegekkel önállóan 
gazdálkodnak. Döntenek szá
mos komoly anyagi kihatású 
vitás kérdésben. Decentralizál
tuk a segélyezést. Az 500 főn 
felüli szolgálati helyeken a do!. 
gozók közvetlenül döntik el, 
hogy a rendelkezésre álló se
gélykeretból kinek juttassa
nak. Véleményt kérünk az 
üzemi bizottságtól a nyugdíj. 
fellebbezések eldöntéséhez. 
Számos példával lehetne még 
bizonyítani a dolgozók bevoná
sát a társadalombiztosítási 
mun,kába. Ezt BBI-formák kö· 
zött semmiképpen sem lehet
ne biztosítani. 

Persze van még hiányosság 
a munkánkban. Nem kielégítő 
a nyugdíj-, a családi pótlik 
szolgáltatásunk és rendkívül 
nagy hiányát érezzük a pálya
orvosoknak. E problémák meg. 

Az ellenforradalom vihara 
Mm vonult el nyomtalanul itt 
sem. Dr. Szark.I. számviteli ve
zető 12 évig őrizte a koronás 
címerrel ékesített zászlót, s 
amikor úgy érezte, hogy vége 
a munkáshatak>mnak, nagy 
pátosszal átnyújtotta az állo
más dolgozóinak. De a dolgo
z-WC nem a „borosgazda•' (mert 
így hívták az állomáson dr. 
Szarkát) lobogója alá álltak, 
hanem a kommunisták szavát 
követték, s egy percre sem 
hagyták abba a munkát. A 
kommunistákkal együtt har
colt, agitált, dolgozott Szabó 
József, a pártonkívüli szak
szervezeti aktíva. 

Makuk forgalmi oktatótiszt, 
aki a megyei munkásta?lács 
tagja volt, bezáratta az üzemi 
bizottságot. De csak egy nap
ra, mert Balogh Tibor VB-el
nök összefogott Szabó József
fel és a többi aktívával. Min
den szervezett dolgozóval kü
lön beszélgettek, majd brigá
donként vitatták meg a tenni
valókat. Nem volt könnyű 
munka, de silrere nem maradt 
el. 

_,.. ___________________ ... ____ ...___� ... ---.. oldását azonban szakszerveze-

Az emberiességet féltettem . . .  

Miért cselekedett így? Meg
lepetten néz, mintha nem ér
tené a kérdést. 

- Hát miért? Hát . ; ,  így 
parancsolta a becsület . . .  Meg 
aztán tégi szakszervezeti 
funkcio?lárius vagyok, s na
gyon szeretem az embereket. 
Az emberiességet féltettem. 
Mert itt negyvenöt előtt min
den volt a vasutas, csak ép
pen ember nem. 

Igen, az emberiességet fél
tette az a Szabó József, aki -
írjuk meg őnintén - nagyon 
keveset kapott az elmúit 12 év 
alatt. Nem panaszkodik. nmn 
szívesen beszél sérelmeiről. 
Nyolc gyetmeke van és a fize
tése nagyon sovány. 1140 fo-

Most is van probléma bó
ven. A szállítmányozási dol
gozók először örültek az idő
bérnek, de most már látják, 
hogy a lógósok is annyit kap
nak, mint akilk szorgalmasan 
dolgoznak. Versenyezni is sze
retnének, hadd legyen v:ista
gabb a boríték. De nincs nor
ma. 

Baj van a bérezéssel is. De 
amint lapunk más helyén be
számolunk, a havidíjasok jo
gos panasza is orvoslást nyer. 

Mire volna jó a szerencse 

Most az országQYúlés 11.!és
szaka, az áremelés foglalkoz-

tünk már hosszú idő óta napi
renden tartja; 1956 februárjá
ban központi vezetőségünk, 
majd október 18-20-án IV. 
kongresszusunk is behatóan 
foglalkozott ezekkel. Nem 
vesszük le napirendről ezt a 
kérdést és bízunk benne, hogy 
előbb vagy utóbb kedvező for
mában meg tudjuk oldani. 

Tisztázni kell még egy fon
tos elvi kérdést. November 4·e 
után az ellenforradalmárok 
egyik rágalma az volt, hogy 
„restauráljuk", visszaállítjuk 
az október előtti állapotokat. 
Ugy igyekeztek feltüntetni, 
hogy a problémák megoldását 
október 23 Indította el. Té
nyekkel tudjuk bizonyítani, 
hogy a hibák felvetése jóval 

Krant-Krlimer-Ule ultrahang slnvlzsgáló készülék. Kerekekre •zerelve előbb megtörtént. Emlékez
gurítható a vtgányon. A készülék tapogatófeJén át uJtrahan,rot zünk csak a SZOT IX. teljes 
sugáro'.':nak_ a slns'!:álba, amely vlsszaveródil< a slnszálban rejti! repe- ülésére, ahol pl. a nyugdíja-
dések!ol._ törése1{rot.:. A hiba teJfedést't apró piros lámpák és C!'H!D• • ké d · · 1 b h · gés Jelzi. A készulék tanulmanyozJsát a Józsefvárosi-pályaudvar zas r eseve e �!?an fog-

próbaszakaszán végzik. . j lalkoztunk. Ha nem Jott volna 
fNémeth Gyula felv,) az októberi ellenforradalom, 

problémáink jelentős része 
már megoldódott volna. 

N
ézzük meg, mik voltak 

konkrétan a hibák, mu• 
lasztások a társadalombiztosí• 
tásban. Már tisztáztuk, hogy 
semmiképpen nem az volt a 
hiba, hogy a dolgozók széles 
rétegeit bevontuk a társada• 
lombiztosítás ügyeinek inté
zésébe, hanem esetleg az, hogy 
nem a legjobb módszerekkel 
irányítottuk, foglalkoztattuk 
őket. Néhány albizottságot 
csak formálisan hoztunk létre 
és mivel feladataikat nem tud
tuk kellően meghatározni, ak
tíváink egy részének elment a 
kedve a munkától Vonatko• 
zik ez els<'ísorban a TT pénz
ügyi albizottságára. Tisztázat
lan volt az egészségügyi albi• 
zottság szerepe is, melynek ak• 
tívái lényegében olyan felada
tokat láttak el, mint a mun• 
kavédelmi, vagy munkásellá
tási bizottságok, 

Ugy látjuk, hogy ezek a hi• 
bák könnyen kiküszöbölhetők. 
A pénzügyi a1bizottságot, vé
leményünk szerint, meg lehet 
szüntetni. Helyette 5züksége• 
sebbnek látszik egy 3-4 tag• 
ból álló olyan albizottság létre
hozása, amelynek aktívái a 
társadalombiztosítási szabá
lyokkal, rendeletekkel tisztá• 
ban vannak és az ÜB-hez, TT. 
hez forduló dolgozóknak taná• 
csot, útmutatást tudnak adni; 
Meg lehet szüntetni, vélemé
nyünk szerint az egészségügyi 
albizottságot is a TT-n belül; 
és az összes üzemegészségügyi 
feladatot a munkásellátási; 
vagy munkavédelmi bizottság 
hatáskörébe lehet utalni. A 
TT-nek csak az a feladata le
gyen, hogy figyelemm8')císér
je a táppénz-százalék alakulá• 
sát és a munkavédelmi vagy 
munkásellátási bizottsággal, az 
üzemorvossal segítse feltárni a 
betegséget okozó körülménye
ket. Nem látjuk szükségességét 
bizalmi csoporton belül a TT• 
küldött választásának, mert 
ezeket az aktívákat gyakorl11-
tilag a társadalombiztosítási 
munka vitelébe eredményesen 
bekapcsolni nem lehet. Fel• 
adatukat zömében eddig is a 
bizalmiak, illetve a betegláto
gató aktívák végezték, 

Sokat vitatott téma még, 
hogy az ÜB-elnök legyen-e a 
TT elnöke is. Ebben a kérdés• 
ben megoszlanak a vélemé
nyek. Mi úgy látjuk, hogy a 
jeienlegi forma - az ÜB-el• 
nök egyben a TT elnöke is -
csak ott mutat nehézséget, 
ahol az ÜB-elnök nem talált 
munkájának segítésére megfe
lelő TT-titkárt Több mint 100 
megkérdezett ŰB·elnöknek is 
ez a véleménye, 

Beszélni kell a vitásügyi 
bizottságokról is. Novem

berben, decemberben voltak 
olyan hangok, hogy a táppénz
megvonásról nem ildomos a 
szakszervezetnek dönteni. Az 
a véleményünk, hogy ha jogo
kat követelünk, akkor a köte
lezettségeket is vállalnunk 
kell. A társadalombiztosításra 
előirányzott évi több százmil· 
lió forint nem csákiszalmája, 
nem lehet felelőtlenül elher
dálni. Jogunk van a jogos sé
relmek alapján visszamenőle• 
gesen is rendezni a dolgozók 
ezirányú problémáit. De köte
lességünk őrködni afelett, hogy 
különböző manipulációkkal 
jogtalanul társadalombiztosí
tási szolgáltatásokban senki ne 
részesüljön. Milyen szakszer• 
vezeti vezetés az, mely a be
csületes, öntudatos dolgozók 
érdekeit félredobva, meghát
rál olyanok demagógiája előtt, 
akik látszatbetegséggel törelt• 
szenek táppénzes állományba, 
akik miatt a becsületes dolgo
zóknak megrövidül a pihenő
idejük, s amíg távol vannak 
családjuktól, addig a lógosok 
alkalmi munkával lényeges 
keresettöbblethez jutnak. Az 
ilyen esetek nem engedhetők 
meg. Táppénz-megvonással és 
más fegyelmező eszközzel is 
fel kell .számolni az ilyen je-
lenségeket. 

Igy látjuk ma társadalom· 
biztosításunk helyzetét. A 
problémák eredményes meg• 
oldásához kérjülc társadalmi 
aktiváink lelkes támogatását 
azzal az ígérettel, hogy nehéz 
feleJősségtelJes, de szép mun� 
kájukhoz a szakszervezeti köz• 
pont társadalombiztosítása ré
széről is megadunk minden se
gítséget, 
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Az elnökség határozata ér. 
telmében· május 7 és június 6 
között valamennyi üzemi bi
zottsági elnök bevonásával há. 
romnapos tanfolyamokon meg
beszélik a szakszervezeti mun
!ka legfontooabb teendő:t, 
tisztázzák azokat a kérdéseket, 
amelyek az ellenforradalom 
hatásaként még nem minden 
15zakszervezeti aktíva előtt 
állnak világosan. Az időbeli 
és anyagi korlátozottság miatt 
nem lehet minden problémát 
kellő alapossággal megvitatni, 
az eddigi tapasztalat alapján 
mégis azt kell mondanunk, 
hogy 

a kezdeményezés életre
való, s a munkában bi
zonyára gyümölcsözően 

fog kamatozódni. 

Most a szegedi tanfolyam 
első csoportjánál szerzett ta
pasztalatokról szólunk, de a 
"itavezetők és az előadók vé
leménye szerint a megállapí. 
tások csaknem valamennyi 
tanfolyamra általánosíthatók. 

Szegeden 49 ÜB-elnök vett 
:részt a megbeszéléseken, ab.ik 
közül 13 a közelmúltban ke
rült funkcióba. A részvevők 
véleménye szerint haszmos 
volt a tanfolyam, különösen 
azért, mert megerősítette őket 
az ellenforradalom során oly 
sok támadásnak kitett szak
szervezeti munka vitelében 
Tisztázódtak a legfontosaÍ>b 
ideológiai kérdések. A régebbi 
funkcionáriusok ellenőrizhet
ték eddigi módszereik helyes
ségét vagy helytelenségét. az 

zottságtól ké1·tek segítséget. A 
tisztánlátás, a feladatok végre
hajtásának ismere� megerő
síti őket, s bátrabb fellépé
süknek az egész szakszerveze. 
ti munka látja h=nát. Hasz. 
nos volt a konferencia a köz
pont és a területi bizottság 
számára is, mert összegyűjt. 
hették a tapasztalatokat, prob. 
lémákat. 

Tekintettel az idő rövidsé
gére, a vitavezetők a témától 
való elszakadástól védjék a 
konferenciákat. Különös ala
possággal hívjá.lt fel a figyel
met a gondos jegyzetelésre. 

A részvevők - valan1eny
nyien ÜB-elnökök - ne fe. 
ledjék, hogy a tanfolyamokon 
elhangzottak a szakszerve
zeti munka minden területét 
felöleli,k, tehát végrehajtásuk 
közvetlenül a reszortfelelősök 
teendője. Nekik nem végre. 
hajtani, hanem e1len-0rizni kell 
ezeket. Az ellenőrzést termé
szetesen csak akkor tudják 
helyesen végezrti, ha jól isme. 
rik a teendőket. Addig is, amíg 
a reszorttanfo!yamok megin. 
dulnak, egy.egy részterület 
feladatát a hallottak alapján. 
s a jegyzet felhasználásával 
beszéljé.lc meg az üzemi bi
zottság reszortcsaival. 

A tanfolyamon részvevő elv
társak ne essenek abba a hi
bába, hogy „m·i eimondtuk a 

ba:Jakat, a hibákat, a központ 
vagy a terül.eti bizottság pe
dig intézkedjen". Az ÜB-elnö
kök a , munkaterületük gaz
dái sza,kszervezeü vonalon, 
nekik a teendőjük tehát el
sősorban a hibák kijavítása, a 
munka helyes vitele. A ta
pasztalat azt mutatja, !hogy ki
sebb csoportokkal eredménye. 
sebb a konzultáció, a vita. 
Amennyiben lehetséges, egy. 
egy tanfolyamot legalább há
rom csoportra bontsanak. Ki
tűnt, hogy 

az tlB-elnökök nagyrésze 
nem ismeri a szakszerve
zeti munkával kapcsolatos 

rendeleteket. 
Oda kell hatni, hogy a MA V 
Hivatalos Lapot mindegyikük 
áltanulmányozhas�a. 

Az idő lhely·es felhasználását 
segítené, ha a hallgatók előre . 
megkapnák a három nap te
matikáját. A közrntlenebb kap_ 
csolatot és az előadás eleven
ségét fokozna, ha az előadók 
jobban elszakadnának a leírt 
szövegtől, s az életből vett 
példákkal támasztanák alá ér
velésüket. 

A hiányosságok ellenére na
gyon hasznosnak bizonyu)nak 
a tanfolyamok, amit a hallga. 
tók egyöntetű kívánsága is \Ji
zonyít: gya.krabban i;zeretné
nek részt venni hasonló meg
beszéléseken. 

A KÖZÖS MUNKA KEZDETÉN 
újak pedig jóformán először A vasutas dolgozók lapja min� nagy jelentőséget tulaj
hallottak összefüggően tenni- donított az olvasók és az újság kapcsolatána!;:. Ezt a kapcsola-
valóikróL tot elsősorban a munkáslevelezők. tudósítók testesítették meg. 

Tapasztalatcsere szem- Ők voltak azok, akik bátran leleplezték a vasúti munka hiá-
pontjából is flagyszerú nyosságait, harcoltak azok kijavításáért. Ok voltak. akik -

alkalom volt sokszor szűkre méretezett szabadidejükben - tollat ragadtak, 
a funkcionáriusok összehívása, hogy megírják saját vagy dolgozótársail, panaszait. kérték a 
hiszen minden részvevő saját lap, a közvélemény erejének segítségét és a legtöbbször nem 
munkaterületének tapasztala. is hiába. Az ő mupkájukru!k is igen nagy jzlentösége ,·olt a 
tait mondta el a konzultáció- vasút fejlődés.ében, a-dolgozók élet- és munkakörülményeinek 
kon, vitákon. Ezenkívül a kö- javulásában. 

- ·-

zós szálláshelyen is kézzelfog. . A :•�agyar.V�ut.as" ezen a megkezdett úton kíván halad
hatóan a szakszervezeti mun- ' nu KerJuk a Szoc1al1Sta Vasutért régi tudóc,ítóit és munkás
ikáról esett a legtöbb szó. levelezőit, folytassák eredményes mun.kájul,at a „1\fa:.;yar Vas-

A területi bizottság igen he- utas"-ban. Szélesedjen. bővüljön ez a tábor út harcosokkal, 
lyesen jegyzetfüzettel látta el új levelezőkkel. olyanokkal, akik hátran megírjtk a helyi p�ob. 
a hallgatókat. akik csaknem lémákat, eredményeket és a lapról alkotott véleményüket. 
kivétel né1kül bő jegyzeteket Most a közös munka kezdetén. meleg szeretettel köszöntjük 
ké6zitettek, s gyakran már a régi tudósítókat, levelezőket és érdeklődéssel várjuk mindc>n 
előadás közben megjegyezték vasutas dolgozó ú-ását. 

Együttes erővel 
A prágai május 1-i ünnep-

1 
a pécsi fűtőház kiváló moz• 

1 
vő ország delegátusainak nyi

, geken a magyar vasutas dol- do12yvezetője képviselte. Az latkozatában az alábbiakat ol
gozáka,t Kántor Gyula elvtárs, ünnepségek után a 26 részve- vashatjuk: 

Mi, 26 ors�cí.g - Németország, Burma, Bra. 
zí!ia, Bulgária. Kína, Korea. Qánia, Fmncia
ország. Nagy-Britannia, Görögo,·szág, Magyar
ors.zág, Inaia. Indonézia, Olaszország. Ja'Pán, 
Kamerun, Mongólia, Norvégia, Hollandia, 
Lengyelo,·szág_ ,Jugoszlávia, Románia. Szudán, 
Svédország. Szovjetunió - kiildöttei, közösen 
vettü n1c rés�t Prág{,ban a május elsejei hatal
mas és lelkes tiintetésen_ a!"le!ll eröteljesen 
kifejezésre juttatta a cseliszl-0,·ák nép egysé
gét és összefogását a békéért és a szocializ
mt,s felépítéséél't folyó harcban.  

Elengedh?tetleniil szü/cséges, hogy az összes 
szakszerrezetek, mind nemzeti, mind nemzet
közi viszonylatban, lelkesen 11Junká!kodjanak 
a dolgozó'k összefogásána/c megteremtésén, az 
alábbi főbb közös kívánságaik alapján: 

- a béke fenntal'tásáé1·t. 
- a tömegpusztító fegyverek és az atom• 

fegyverekkel való kísérlele.:ések beti ltásáél't, 
mel't ezek súlyosan veszélyeztetik az emberi
séget. 

- a szakszen·ezeti és demo'kratilws s.zabad
ságj-0gok kivívásáért, biztosításáért és 7<:iszé!e
sltéséél't, 

- a gazdasági és szociális Tcövetelések ki
vívásáé1·t, 

- az ö_sszes gyarmati és függő 01'szágokban 
az elnyomás felszámolásáél't, amely főleg a 
Közel- és Közép-Keleten az Eisenhower-dokt
rinában jut fkifejezésre, 

- a háború beszünte��ért. Al.gériában Is 
Cipruson. ezen országok nemzeti függetleJJ.S<i-
gének elismerésével, 

- a népek önrend�!Jcezési iogának eUsnu
réséél't. 

- a kereskedelmi. gazdasáJ}i és kulturális 
kapcsolatdk szabad fejlődéséért. 

Hazánkba visszatérve. beszélni fogimk arról, 
amit itt. Csehszlovákiában láttunk és fokozni 
fogjuk erőfeszítéseinket annak érde'kében, 
hogy a mi népeink és Csehszlovákia népei kő
;:,,jlt megszilá1'ditsuk az egységet  és barátságot. 
Továbbra is azon leszünk, hogy elősegítsük a 
proletár nemzetköziség fei!esztését és erősíté
sét. mert ez a béke, jólé.t és szabadság záloga:. 

Éljen a nemzetközi munkásszolid.aritás! 
Éljen a béke! 
Prg.ga, 1957. máju.s 10. 

----------�---------

A szerkesztőség üzeni 
A miskolci levelezőknek. A k.is

lakásépitesscl l::apcsolatos panaszt 
4

szakszervezetünJ� :fo�osnak ta1·tja 
és beadvánnyal fordult a 1\li.n!sztertanácshoz. mel�:nek elfogafü',sa 
megoldaná a problémát. A lcék munkaruhák s,:üitításút megkczd
télc a válla1ato1,. Ebben a hónap
ban háromezrEt lrnp a vasút, 
melyböJ 2;;00 a .i[irmuJav[Lónak jut. 
A tömeges munlnisruha szállít.is 
június rn3socllk felében várhatö. A bérkérdésekre lapunk n1&s he
lvén rés:zletesen válaszolank. 
Totka Károly. szeged állomás: 
Köszönjük levcltt. tartalmát Ia
ounltban felh�sználtuk. Helvesel
iük. hof!V kizárták sorail<bói azo
kat. akik az ellenforradalomban 
alcti\..-an részt vetlek. de na,r,rvon 
kell t·ü!YÓZlll arra. hogy becsüle
tes. jószúndéku. dc az ellenség által meg:tcvesztett dol�ozúkat 
megnye!•ji.iJ.:. és ne taszítsuk ki a 

5Zen·ezett dolgoz6k nag:y csal.id
iából. Cserháti József. Sziládi Sán
dor: A lap me�.ielenése :il1rnlrná
vaJ küldött üdvözlő soraikat kö
szö11jük. tanácsaikat igyekszünk 
hasznosítani. 

= !\ie�kezdte n1üködesé't a ?'\ö
t.auács a szombathelyi JármuJav.i.
tóban. 

EJ cserélném Rákosoalo1a M..�V-teleoen levő l{étszoba fél
komforto:c:. lal.:ásom;1 t hasonló 
ma�ánlakásra. Cim a s�erkesztóségben. 

BBSZÉl6BfBS B6'Y VAlfŐÖBBBl 
Csehszlovákiai versekből 

Ott isme,·/wdtünk az állomáson. 
nyiko1'gó testű vagonok között. 
Ceruzát fogott. hogy magyarázzon 
s szinte megfáradt. úgy eröUwdött, 

Csorba-tót kérdeztem, s hogy megértse 
kevertem a szót: oroszt, németet. 
Éreztem, nem é1·ti. Igaz, én se'.-.. 
A1·cán aggódás fátyla. remege1t. 

S e'kkor mint a'kit ár_am ütött meg. 
szeme vi!lanó szárnyakat repít. 
nekem, a '111esszi tájakról jőttnel;; 
mutatni kezdte a fényképeit. 

Előbb a család, aztá'! vidéke/e 
vonultak sorra papíron elém. 
Ez az! - kiáltom egy sárga lképnerc 
s öröm szikrázott a1·com szegletén, 

lgy beszéltiín lc mutogatva ketten. 
l\I�m tudtam csehül, ő sem magyarul; 
de annyit Ö1'Ökl-e megértettem: 
Szíi·ünl; ezers=er kö11.1iyebben tanul , , , 

IRTÓ GYULA 

azokat a részeket, amelyekl'e ---------------------------- [ ] a vitákon kerestek választ. 
Véleményünk szerint még a 
konzultációk idejének rovására 
is biztosítani kellett volna 20 
-30 percet jegyzetolvasásra, 
mert akkor a megbeszélés 
mé,ginkább az anyagok kere
tein belül mozgott volna, 

A jó jegyzet hasznát ké• 
sóbb fogják látni a. hall-

gatók, 

ami,kor munkaterületükön az 
élet problémáira kell feleletet 
adniok. Forgassák gyakrru1 
odahaza annál is inkább, mert 
az erőltetett ütemű tanfolya
mon hallottak jórészt csak 
idővel fognak kitisztulni, vilá
go:ss.á válni. 

Különösen a nem függetle
nített üzemi bizottsági elnö• 
kök elégedettet, a tanfo. 
lyammal. Eddig sol.szor bi
zonytalankodtak, s vagy a köz
ponttól, vagy a területi bi-

Egy elsikkadt kérelem nyomában =- Halálozás. Zsámbold Mihaly, 
a vasutas mun.kásmozgalorn régi 

;- Budaörs á1lomás felvételt 
tpületében levő kétszobás félltom„ 
fortos mellélcheJ,viségekkel es 
�azctasági udvarral rendelkező 
lakásomat elcserélném budapesti.. 
hasonló kétszobás lakással. Erdelr
lödni lehet a hclyszinen Timár 
Károly intézöné1. 

Aki megl�tja szerkesztősé
günkben K'/11,etti Győző elv· 
társat, azt hiszi, hogy a lap 
belső munkatársa. Tévednek 
,.Csak" egy panaszos, aki évek 
óta jár szerkesztőségünkbe, 
hogy segítsünk megoldani la
kásproblémáját, 

A legut6bbi időkig abban 
reménykedett, hogy a harma
dik gyermek érkezését már 
saját lakásukban várhatják. 
Reményeit alaposan megté
pázta az I/3. A. osztály veze
tőjének levele, mely a többi 
között a következőket tartal-
mazza: 

,, _ . .  értesítjük, hog·y a. bu
dapesti igazgatóság tájékozta
tása szerint nem szerepelt a 
nyilvántartott 1..érelmezők kö
zött." 

A levél olvasása furcsa ér
zéseket kelt bennünl,. Hadd 
bizonyítsuk be, milyen l'OSSZUl 
tájékoztatta a budapesti igaz
gatóság Csányi elvtársat. 
Kmetti elvtárs a benyújtott 
lakáskérelmére az alább felso
rolt válaszokat kapta: 1932. 

március 3: ,.Kérelme nem tel
jesíthető, mert l.akás neni áll 
rendelkezésre." 1955. március 
21 : ,,A budapesti igazgatóság 
mellett szerve=ett lakásügyi 
bizottság ne,n találja, kérését 
teijesíthetőnek." 1955 március 
26: Az J/3. szak.osztó.ly közli, 
hogy kéreimét a budapesti 
igazgatóság nyilvánta1·tja, fi• 
gyelemme! kísüi és az 1955. 
évben elosztásra lkerülö laká.
�o!knál igyekszik teljesíteni. 
1955. olüóber 21-én : A buda-

PeBti igazgatóság értesíti !arci!!ul!s é
v��u!�z��a11
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Iúnetti elvtársat, hogy .,a je- mellett kisérték utolsó útiára. 
lenlegi súlyos helyzetben pl'ob- - Kocsis László, a Budapesti 
lémáját megoldani nem si/;,e- Vasutas MSZMP elnöke m,ijus 
•·ült . . . Kérelmét előjegyzésbe (!���e��é:�:f el�':,�i:.'' A 

1
�:�-��

u

! vettük." Es újabb ígéret. 1 955. ,-asutus dolgozói; hűséges harcono\·en1b-er 1 8 :  A vezérigazgató- sat május 21-én temetik. A gyermekYárosert ság titkársága biztatja, hogy - A Szakszervezeti \"ilágszövet• 
talán majd jövőre . .  , 1956. jú- ség szakmai ta�ozatlinak buka• 
1jus 1 1 -én Csanádi elvtárs hl- resti konferenciáján szakszerveze-

m�{v���!!�
ra

� mi::�tl�a d�ilJ:�r;; 
tal aláírt levélben ez áll : ,_.La- ��rk �ö:öö;

lek:i:tl��á:��ksz��f:�� szivél is megfo�la. A \'asutasok 
g,á.sigényét a la'kásügyi s::.ert,elc , be a magyar vasutas és lcözleke- is azt akarjál{. hogy az elhagyott 
előjegyzésben, tartjá'k és az új dési dolgozók élet- és munka„ gyermekek emberhez méltó sor-
lakáSO'k elosztása során -ké l'el- kürülményei11. ��á�i

en
;:�sü�:�e�ö

d
�����s:

o
r:?nét a l�heiősén szerint �;edve- - Pekingben megkezdüdött a �.venek.. olyanok. al�ilcet sohase1u 

zö;: :::�t�:·, száma azok□ak ��Efü
'.:: �a

0

i��JEt�.;/;:(.��
z

1�!� ::�!;;}:t·���1���a:o��ki�it� 
a szóbeli ig_éretekr:ek, aitne- :!����r v!:ut;9i�Za�:n és

k���t:rs�:��= 50 OOO forintot ajánlott fel e nemes 
lyeket Kn1etb clvtars és a til.si egyezmC:nv szi.it{st!gesnek mu- akcióta. 

A vasutas sport nemzetközi kapcsolatai 

szerkesztőség kapott. És rnosi ' tatkozó módoSitás.:iit. azlg
e!}ö�if{okr����re av��ly

a
e���na! 

fn:ie ldder�_l. hogy - bár .,nyil- 1 - i\Ie�,ielent a MI\ v ú; menet- gyermel,város javllra rendeznelt. 
vanfa1'totta.k". ,.figyelem:ntel rendje. mely a nyári időszámitas- A szegedi MAV szimronil.:usoic má
kisé1·télc.''. "gondosan 'mérlegel- sal e,ey"id_�ben _i�nius 2-án lép élet- jus lG·án adtal� hanQ:versenyt. u 
t.éU"' _ ei • .,. 1 b • d be. Az u1 nyari menetrend a te� misl{olci vasutas Erkel Ferenc 
,_ � . n .n is vo t ea va a l1etöségelti1ez mérten kielégíti mind tVIüvelödési Ott.hon kultü1·csoportja 
n.eI elem. a távolsagj, mind pedig a helyi május 19-én rendezett műsort, a 

Talán olyan vastag por _ fedi utazá.si igényeket. 
����t�

é

�leti vri��e:l�g��fis é5�é� 
az aktát, hogy nem l�het már ut;s PJj��!:iá�fü��to!��g�tr;,. 

v�1: tartott elöadást. melvnek tiszta 
megtalálni. vagy az idő vasfu- állit-ás sikerére iellemzö. hogv az 

bevételét a gyermekvárosnak A Lokomotív, a Postás és az 
Előre házasságából létrehozott 
Törekvés SE feloszlatása után a 
szakszervezet létrehozta a sport
osztályt. amely a hazai feladatok 
ellátása mellett megszakítás nél
kül fenntartotta a kapcsolatot az 
USIC-cal. az Európai Nemzetközi 
Vasutas Sportszövetséggel. A nem
zetközi szövetsé)::( !cetet.ében mú
ködve már eddig is szép ered
ményt ért.link el. A jövőben az 
eddiginél még nagyobb lehetősé
gek nyilnak sportkapcsolataink 
tejlesztésére. 

AZ USIC az idén öt suortá!?ban 
- birkózás, kosárlabda, tenisz, 
noi úszás és atlétika - rendez 
Európa-bajnokságot. A szabad
fogású birkózá.s Vasutas Európa
bainoksá.s:!ár::t márciusban Isztan
bulban került sor, s ezen váloga
tottunk figyelemre méltó ered• 
ményl c'-rt cl. Lepkcsúlyba.n pfl
dául l\Iéh(·sz Eurón�-bajnoks�(�ot 
nyc1-t, csapatversenyben a m:iso
dik helyen vegeztünk a világhfrú 
török birl(ó?:ók mögött. Legküze
lebb - június első felében -
Belgrádban fét'li l<osi:irlabda Válo
gatottunk küzd majd a vasutas 
Európa-bajnokságért. Júliusban 
férfi teniszezöinken lesz a sor, 
akiknek Linzben kell megmérköz
niök ellenfeleikkel. Férfi atlétáink 
augusztus 3-án és 4-én a svéd-

országi 
rajthoz. 

Kristiandstadtban állnak 

Az év utolsó vasutas Európa
bajnokságát - női úszásban - m.i 
rendezzük. A bajnokságra előre
láthatólag augusztus végén kerül 
sor a BVSC Szőnyi úti uszodájá
ban. 

Nemzetkü?J kapcsolataink t,er
sze közel sem merülnek ki a vas
utas Európa-lJajnoksággal. Sport• 
oszt6lyunkhoz egymásután érlcez
nek killfölcli meghívások. Jartuá:l
ban. például ökölvkó válogatot
tunk. a lengyel vasutas ökölvívók 
meghívé:lsára kéthetes lengyel
országi ttirán vett részt. Nem so1t
kal később a BVSC labdanígó csa
pata utazott cl három mérközés
böl álló lengyel portyára. Aprilis· 
ban korábbi meghívásunkra ha
zánkba érkezett a ióképességű 
,·ersPnvzökbúl álló le112yel Po�on
Szczeci1'I ökölv1,·6 c·sapata. amelv 
Szolnolrnn a Szolnold 1\l..\V. Deb„ 
rec-enbcn a Dcbréceni VSC. BU�la
pesle!'I pN.li� a mr-�erdsítelt t·a�
utas válogatott ellen lépett Szori
tób:.1. 

Nemzetközi versen.vnapl.árunk· 
ban olyan gazdag versenypt·o�i-am 
szerepel. hogy hely hiányában 
nem is tudjuk felsorolnL A jövő
ben ugyanis nemcsak válogatott 
csapataink, hanem az eredménye
sen dol�ozó klubjaink is lehetősé
get kapnak, hogy külföldi tűrán 

vegyenek részt, vagy otthonukban 
lássanak vendégü1 külföldi csapa
tokat, versenyzöl<et. Sportosztá
lyunk a jövőben méJ? nagyobb 
erőfeszítéseket kíván tenni azért, 
hqgy a vasutas spörtolóink hír
nevét ne csalt hazánkban. hanem 
h"i.ilföldün is megismerjék. 

Végezetü1 egy igen fontos hatá
rozatra szeretnénk fel11ivni sport
lclubjainl, vezetőinek figyelmét. 
Tudvalevö. Jtogy nemcsak oszta
lyunkhoz, hanem a ldubokhoz is 
érkeznek külfölfü meghfyások. 
vagy ők hívnak meg ktil!öldi csa• 
patokat. A zökkenömentes lebo
nyolítás érdekében a Magyar Test
nevelési és Sport füvalal utas!tá• 
sából a következéiket kell tudni; 

1. A levelezés megkezdéséhez 
kérni kell a soortosztá!ytól, mint 
felettes szervt61 a nemzetközi ta
lálkozó �ngedélve2ését. Akát az 
illető klub készil l külíüldl'e-. ak<.lr 
ők várnak külfóldi C'sapatok�\t, 

2. A Magyar T,•..,t11f'velf-:..i t"s Sport 
!-ll\'a1a1 a mei�hi\·á.�t csak abb3n 
at. P:-.etl,)f'rt foaadja Pl. ha azt a7. 
ille.iő Ql's7.ág legfelsőbb spor1ha1ó
s�"'a jó,dihag:vta. il!et\�e enl:!edé
lyez.te. TeJ.'nlé:jzetesen ehltez is 
szüksége,; sportosztályunk véle
ménye és en�edélyezése. 

Amennyiben sportklubjaink ve� 
zetői ezt a rendelkezést nem tartják be, űgy vessenek magukra, 
ha a tervezett túrájuk nem sike
rül. 

ftlg���:t�. :�;e:k��j\n!�. ��!�. lléten nég
y

ezren 
t
e

ki
n

t
e

'c
t
ék :;

1

:i�J.\�Íi�;"';,
tt
�fii� �T;és:��! 

l\.li azt akarjuk. hogy végre - A gyermeknap am:almával a csoport rendezett és rendez el&
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A zsaroló Csak menetközben használható ! 

• .. o(lo c:,, o ;  ., e. • 

- Anyu, ha nem adsz csokit, megmondom 
a kalauz bá�inak, hogy elmúltam négyéves! 

- Ne tessék idegeskedni, 
rint megyünk tovább. 

menetrendsze-
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Rakocl.i ut 54:, sz, - U OOO pe:dány, - Sz.ikra Lapnyomda, Bud«PSit, - 1te1el6s nyomdavezeto: 1.;::ulc:sar Mihály. 
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A szocialista munkav�rseny�ól 
zoci.i!lasla vismnyok lközött ez brig.á.d-, az, üzemek es a.z 

� S 11. párt, az állam és a iga.lgatóságok közötti verse11:IJ't 
� dol,glozélk közös célja, az élet- javasol;zilk. Ezefk közül a. m;>!
;. viszonYo'k á11andó ja:yítása, · az gála,ti hel11 dolgozói . vál�sz�k 

anyagi javak bőségének brato- ki "' leY(tt/ottlmasabookat, 
t. sítása. E cél!l!k el\én"ésének. esz

köze a gav.das� tenr.el.és, a 
termelélrenység eme)Jése, me

L lyeknek: állandó rúgója a. dlll
gazóik a<ffi{otó lk:ezrleményezése, 
a szoclall:ista munikaveroon-y, 

A termelés növelésé.ndt el,ő:
segít.ése a �tek 
alapvető feladata. A: �� 
gosabb, több. milnőségire-g: Jobb 
t.enmékek bizit.osftása. az érdl!ik
vérlelmi relada.t egyilk része. 
Tö]jbet és jo]jba,f; juittatni 
ugyanis csak több és �
gos..blb rermeléS6lel lle.het., 

A vasúitlm - a 111:ép,giazd:asáig 
egiyéb ág)ai'b= ihasonlnan - az 
elmúlt években a hibáik ellené
re is érlfi!Il!k e] eredményeket a 
mumk.>a,ven;eny segttségévew, 
Még nagyobb hasznát 'lárthait
ttlk volna a nemes iversengés
nek, rnegtisztírtva a mozgalmat 
bü.rolklratilknls !kinövéseUl:il, ha a 
számok 'hajhás:z:ása helyett . a 
ga:ulaságos, minőségi mun!k,á,t 
állítottulk v� a ver� 
lrozépponitjáiba_ 

Az ellenfurradawm fegyve-, 
res leverése után a smkmer
ve.zet sokáli,g lhallgatob1; a iter
mel.és, a verseny problémátról: 
Az élet azoo.lban másként 
döntött. A do/,gozók minden 
„utasítás'' hiányában tovább 
jrtékel-té!.k ered.métl.yeíioet, s kö• 
vetelték, hogy a jól dol.gozók 
meg becsülése ez-után se ma.rad„ 
jo,n el. Felszóla?tak az eg-yen• 
UwJ,it ie1ient'ő órabérek, a BZ<H'• 
galma.salk és hanyag&k egy ka-
ú,,p �1á v� el(en. __ _ 

Ma már :napról napra többen 
'l:átj:á!k, i1ogy szükség Vll!ll. a 
mun,klaveraenyre, de nem a:kár
milyenre. Tudjáik, hogy . az 
egés�- v� fümeges 
kibmtaikootatása döntő ténye
:zője a szocia.li;zmus éPí<tésétl.�. 
Szükség van a. lenini taníté
sok alapián helyesen értelme� 
zett, a bii:roknl,tiJku.s torzítások· 
tói rmegtimított szoeiallisM 
munkaversenyre-, e dx,,l,gozak 
kezd,eményezesének fe'/,ka:rcilá.-
sá.Ta. Sziilkség � dVyan '-'Br• 
senyre, aihol a jobb e-red,m,é
nyek elérésének· nem a, fo1ro
:wlit fizik>ai e-rűkifejtés, hanem 
a műszaki töldT.etesíté.s, az ·ész
ezerűb-b munkaimóds.zer a't1ca l
mazáS4 az alapja. OliPrÍ,ra., 
a.melyet nem ké-nyszeriitenelk · a, 
dolgozókra, ha.nem a.melt1e
ket ő,k kezd.e-mé-nt,teznek, ami
lyent szívesen jogaaook, 

A 
lllmtban t1elyt.elen volt, 
hQgy felüWI dllkltált.ák, 

milyen legyen a ·versenymoz
galom. Sok esetben mellőztük 
az önkéntességet, a formális 

. vállalásokat erőltettük. A ver
senyzők számarányáinak növe
lését szor-ga:l:inazták, . gyaikrll'!l 
ez vol,t a foil<méa-ó, nem pedig 
az elért gazdasáigi eredmié
nyek; A tutalmazási rend= 
SU11 ösztönöz megfelelően. 
Csak ikeveséin nyerhették e1 a 
kitüntető címeiket és jutalma
lrat. A múltban a munlkaver-
senyt helytelen.ül. cé1nak tekin
tettük-A S'l!Ocialista mimikavei-
seny pedig a jobb, több és 
gazdaságosabb termelésnek az 
es?Jköz.e. 

Nincs szülkség a s-zámolk- haj
szodására, a dolgozqktó1 idegen 
versenyformáik erószaikolásáira. 
Az egyszerű, könnyen értékel
hető, a termelékenység -növelé
sére, az önkőJ:tség csökU«mté
sére, a gazda,ságOB szállítáffll., a 
menetrend szerinti közleked.és-
1·e irányuló törek:Vés legyen· e1 
verseny alap;a. 

A versenyfeltételeket a jö
vőben az igazgatóság_ vagy a 
Vaisúti Fóoszrtály csak két-lhá
rom pontban sza,bja meg. Ha a 
szo-lgá(ati vezető úgy látja, 
hogy más feltérelek megsza
bása is iilldoko1t. ezt a helyi 
s-zakszerve:reti biwttsággal 
megtárgyalva ve!!Yélk fel a 
versenypontok közé. A versem1 
alapi;ető formáinak az e�éoni, 

A 
wáló. dt)}gozók jutalma• 

· zá,;;,á KitüDltetése mint a 
verseny �k haj�Je. to
vábhra is megmarad. · Elvileg 
m�n dol/;1oz6ntzlk , '/:ehet� 
kell tenni a. kiváló dolgozó cím 
és ez ;uta:'lom éhri!erését. · Aki 
hat hónapig teljesí<tétbe a rel
reteteket., . megikapj.a a ki,vá>ló 
d,ol,gorro okl�. s egyfheti 
keresetének megfelelő • jutal
mait.· '.l'ovábbi hat hónapi telje
sítés utrán úja,hb dkile-rel, kivá
ló d:oogozó jelvé'lly és _regaJ:ább 
kétheti ·!ke�.eik össrege a 
jutalom. Ezentúl -· fal;y;ima�; 
�Jti!s esetén - mtnd� év
ben jár az <llk.lev#, a jelvény 
és legalább kéllheti !keresett.el 
egyenlő jutalooi. A hu=mo
sabb időn át e!enjárróik,at a he
lyi sza-vek eset;e;nllrent jávaso1-
hatjáUt karmány&ütünt.eté9re. 

A jövőben - - függetlenill 
attól, hogy a versenyfe>Ytéte1e
ilret teljesítette-e a doJ®o,zó -
rendkívüli mUilb elvégv,ése, 
nágyjelen,t&égű, vagy többszö.. 
rös újítás, szúk lreresz,1metsz.et 
fek.á.molásánia klltű2JÖU fell
adat.terv megoldása esetén •k!i
váló dolgozó dlclevél, je1:vény 
és pénzjl.lltalam admná.nyooiha
tó. Az adományo-.a\sra nem k� 
fel1erjesztést készíteni, a?Jt a 
ko:ll.;,ktíva véleménye alapján 
a sw1gá,Ja,t;i vezető. a szakszer
vezet helyi szei-vével együtt 
V$i. 

Vtitozds les;? a.z éJűzem c!
melk odaítélés.mél ts. A ne
gyedé'l1enlkémt �és . .Sók 
admilnimtJrá.eióval. járt, s szin
te m.e_gi;i!:ajkítás néllk.ül folyt. Az 
il.7.emekiben 'hajil'á m'llilllkiáh,oz, 
�jd rdlamos telje;.ítrnény
eséshez vezetett.., Ezek lk.i!küszö
bölése végett az élffizemek, ér
té IU>lése féléve.n'kh!,t iesz. A 
juWalli �n a ko
rá,}?bi ·�k .a _duplája. A 
minisztérium mirnd6ssze négy
öt feltételt szab meg, amel;yek 
els�'n a gia� 
az öniköltf,é,get wszilk figye
lembe. Két félév alapján. a JLeg.. 
jobba!k a Minisztertanács és a 
SZOT vándorzászloajá,t, a küliö
n<isen kierne'.B,edó'.<: pemg ·a 
Mun7<a Vöros Zászlóren.die ki
tüntetést 'kapják. 

Vcütazik a:z élüzem cím el· 
nye-ré.reool iá.Tó · pénz;utawm 
f?10$Zf;ásá-na;k módszere is. 
Iilegi;.z(iruk az eddigi smzalékó
lás. Ezentúl a szoliga.la,ti oreze
tő;k és a s::zaiksrervezeti bi
zott.s,ág egyOttesen dönt. hogy · 
mennYl,f; fM'C!ítanant egyéini ju
talmazásra, illetve .SllJOCms, 
kulturá!J:is, célokra. 

A
. hhoz, hogy az a'l.csóbb

. 
, a 

minőségileg jobb terme
lés a!kadá)yait megszüntethes
sü'k, a .l<e�Ö7iele'bbi idők ten
nivalóit ÖllSZehamgollhassuk, el
engedhe1>etlen a termelési ér
tekezletek · taaitása. Ne legye
nek aronban ezek min.d,en eset
ben felülről ellremdel<t összejö
vet.élek, mol mindem-ől szó 
esik, csak éppen ,. · ¼rmclést 
elősegítő tennivalókról • nem. 

A tef'VÍS11?,ertetó ért,ekezlet.eket 
negyedévenként lk.e!I tarlani. 
A közbeeső idő . értekez'/,eúit 
szülk8é{ szerven a, BZOlgá;lati ve
zetők és a sza.kszervezeti bi
zott$á,gok hív;á.k össze, ame
lyek niar'rendjén a 1legfotl11lo
saibb problén:ia s:z.erepeljen. 
Különösen fonlx,s ezeken a:i 
értekezleteken elhangzott ja
vaslatuk összegyűjtése és- be-
62lámolás arról hogy mit való
_síro�k meg beló!ük. 

Eddi-g a verseny· �bonitaiko
zását hátráltatta a tamelési tö
nwgmun'ka bizottságok· $7,ét
hullása, a szervezési feltéte�ek 
hiánya. A b.lzottságolk újjá
élesztésével, m�ítésével 
minél előbb adjunk szervezett 
tonnát az egyre. terebélyesedő, 
felemelkedésürket segítő ver
se�klinmak, 

,., 
Nemzetközi kongresszus 

tolmácsok nélkül 
VA S U T A S  D O L G O Z O K ! 

Az· J>urópa.i E&zl)erantiSta 
Vasutasok Szövetsége máj\!$ 
11-17. között a jugoszláviai 
Ri;jeká.ban tartotta IX. -kong� 
'.resszusát, 14 -ország · 450 kép
, viselőjének részyépelével; A 
tanácskozáson, amely a-népek 
közötti barátság és a béke 
melletti kiállás jegyében zaj. 
lÖtt le, hosszú távollét után je
ien voltak a lengyel és a -ma
gyar ·vasutas • eszperantisták 
képviselői Is. 

Pártunk ja.vaslatá.ra. kormányunk június 
1 ·től fizetésemelést biztosított a vasutas havi
dvas dolgozóknak. 

Ennek érdekében le kell leplezni mindea 
olyan mesterkedést, mely a vasutasok mun-, 
kakedvét a bérrendezéssel kapcsolatos jó 
hangulatot lerontani igyekszik. Az ellenforra
dalom fegyveres erőit már megsemmisítet
tük, de szószólói még mindig vannak. ·Ezek 
az elemek most különböző rémhírekkel nyug. 
talanitják a vasutas dolgozókat. LebecsüljJt a 
bérrendezést, híresztelik, hogy nem lesz be-, 
löle semmi, becsületes vasútasok.at rá.J>ii;pak 
arra, hogy itt hagyják a. vasútat stb. Az ilyen 
rémhírterjesztők ellenségei népi államn_!!ik➔ 
na.k, ellenségei a vasutas dolgozóknak, 

A kongresszus védnökségét 
a :múlt évben hazánkban járt 
Bla,goje Bogavac, a jugoszláv 
Vl)Sútak vererigaz_gatója viµ. 
lalta. Bevezetőjében ·a többi 
között ezeket mondotta: ,,Az 
es;?perant6-mozgalom flf/.a.do· 
tai ·. á!t.a.!án!osak· az eaé8z vilá
gcm. �bemk, · . .az eló-re!iala
cl,íst célozzák. Harc az egysé· 
ges nemzetköZi nyewért, egy
más _joob megérléséért, tekintet 
néUciil a vallási, faji, ne1114 kii.· 
Zöiibségekre. Harc a békéért, · 
az ;emberiség bold,og'ulás�•. 

Ez a fizetésrendezés a mai nehéz gazdasági 
helyzetben komoly jelentőséggel bír, Havi 15 
millió forinttal növekszik a vasutas dolgozók 
bére. Ebből mintegy 10 millió forintot - a 
vasutas dolgozók kívánságának megfelelően -
a ralll!bérek emelésére fordítottunk. Minden 
vasutas havidíjas dolgozó rangbére kb. 140 
forinttal növekszik. Ezen túlmenően 5 millió 
forint kerül felosztásra a Jeleniősebb szolgá
lati helyeken nehezebb. veswlyesebb felada.. 
tokat ,ellátó dolgozók között, úgy, hogy kb. 
8�100 forinttal _megemeljük munkalköri bé
rüket. A bérrendezés technikai lebonyolítása 
folyamatban van, június hó végéig minden 
vasútas dolgozó meg,kapja az új bérbesorolás
ról a néVftSzóló értesítést. 

Ezzel a bérrendezéssel -, mely minden ha-· 
vidijas vasútas dolgll'ZÓna.k fjzetésemelést je
lent - nagy lépéssel haladtunk előre a v.asuias 
birszintek kialakítása teren. 

A kormány most a vasútasok jogos bérig� 
nyéi - a lehetőséghez mérten - kielégítette, 
Adott szavának helytállt és a jövöben is helyt 
fog állani! 1956. október 23. óta lezajlott ese,; 
mények és politikai kísérő jelenségeik, a szo
cialista államhatalom helyreállítása., megszi
lárdításának különböző fázisai mind azt bl• 
zonyítják, hogy helyes úton haladunk! 

Vasutas dolgozók! 

A megemelt bérek első ízben július H-éu 
kerülnek kifizetésre. 

Ne hagyjátok magatokat az ellenség által 
félrevezetni! 

Fegyelmezett, jó munkával, a szállítasi fel.. 
adatok maradéktalan végrehajtásával te
remtsetek újabb lehetöséget a szebb, jobb. 
gazdaságosabb élet nühamarabbi kialakí�ásá• 
hoz, a szocializmus megvalósításához! 

A kQngresszus az eiwre te
'rebélyesedő -;magyar vasútas 
eszperantista •mozgalomnaik ta. 
pasztálafaiVal, újaibb _kapcso
latok létesítésével_ segítségé
re, javára szolgái. 

A kormány már eddig végrehajtott jelentös 
bérügyi és más életszínvonalemelő intézkedé· 
sei meggyözően · bizonyítják a kitűzött cél 
helyességét. Most azokat a veszélyeket kell 
elhárítani, mely ezeknek az intézkedéseknek DR. CSANADI sk. 

· teljes mérvii megvalósulását veszélyeztetik, a miniszter első helyettese 

Túlszarnyalták tavalyi eredményüket 
Gyakori jelenség Pécs állo

máson, !hogy az irányítással 
megbízott �zak,tisztviselók ke-
7,ükbe veszik a jelzőzászlót és 
végzik a tolatási mUJllkát. 

Vác állomás tkereskedclmi hogy a vonatok menetrendsze

és · forgalmi dolgoZÓi máius 1- rű indítását, a kocsik beálli

én ;újrendsz-erű komplexbri- tását időben biztosítsák. A 
Da.! i>écsiek a nehézségek ellenére 

gád..szerzódést kötöttek; 08 is felülmúlják a µiúltév ha-
Ottána!k, a Sz,mtendrei <:e- 6onló időszakának eredméme'll{árni:PiJTi VdUalat üzem- nyeit. 
v-ázeWjének kezdemény� 
az admlni!Sz.tratív inté;i,.kedé- -�:iljmiban silrerlitt -a . s:!le

sek és értekezletek mell?z.ésé- mélyv011ptok menetfendszerú. 

-vel. a realitások figyelembe- aégét 93 százalékra bizto.sí-

ét 1 , .,. • •·it �,, .. , táni; ,Lemaradást csak a csat-v e evel :rceszu a szer.......,es. lakozásra v.árás okoz. Az 
Az eredmények igazolták a� er-edményt akkor értekcljük 

eljárás helyesséigiét. MáiUSlban 
I 
he_lyesen, ha figy�lembe . vesz-

. . .. . szük, hogy a nap1 lkocsibefu-
252 kocsi �erült aj!: zparvál!á- tás 36 százalékkal magasabb, 
�yon be-, illetve kirakásra. mint . tavaly ilyenkor volt. 
J!l�zetes, tájékoztatás után a Nagy gondot fordítanak a to
kűldemé.nyeket a kívánt hely. latási idők a;ökkentésére; Az 

, • eP;Y kocsira eső mozgatási időt re áfütJu.k, -A . vállalat ÍllY el- 5,2 percre szorít.ották, 
kerüli a felesleges kOCSÍllKlZ• A kocsi:kifutást -nagyban 
gatást, az együttmúködés meggyorsítja a vonatok gaz. 
eredményeként nem· merült fel dasága; .kihas2miál.ás:i. A for
klocsiá.lláspé.nz •. Az egyhón:a.pas . g��i .. szol-gálattev�k ezért 

• , , kulonoo gondot forditartak a tapasztalat • alapján a Váci túlsúlyos vonatok közle.kedte. 
Mglom dolgozói is h=ló tésére. . Az elmúlt hónapban 
megállapodást kötöttek a. vas- az össres indított telhervona-
utasokkal 

tok 85 százalékát közleked-' tették túlsú.llyal; 
Szobonya László, Az eredmény nagyrészt an,. 

Vác nak 'köszönhető, hogy az állo-

Az· emberiség erdekében 
, A Világ haladó emberisé. · A Szaktanács elnők!sége a gét �e,_ :f;ijra, viallásra va- kísérletek tragikus lkövetkez-

16 tekintet nélkül ma külónö- ményeit ecsetelve csatlakozott 
sen egy gondolat fogla1koz- a feJhíváshoz. A magyar va.s
tatja: megrn,enteni a világot utasok is magwkévá teszik e az atom- és hidrogénbomba, harcot és felemelik tiltakozó felh.a.szn.6.iásá:val ;áró <IMTM- szavukat a nukleáris .kísérletet!en katasztrófától. 'A . leg- tek ellen. Szentes állomás 
ki'Válóbb tudósok és a leg. példáját követve a szegedi egysz�bb do1J1;ozók v-ágya és iga:1Jgatóság csaknem minden 
akarata találkozik, hogy szolgálati helye csatlakozott a 
megálljt parancsoljanak a tittakozó . mozgalomhoz. 
pusztító kezeknek · Szomba.trnily állomáson 130-an 
: A Szalj:szervezeti Világszö. gyúltek össze röpgyúlésre, 

vetség az elsők között eme1te hoizy · kifejezzék elszántsagu
fel -tiltakozó szavát az egyre kat a béke megvédése mel
gyakoribbá váfó n'Ulkleáris kJ- lett. 
6érlei�k ellen: ,,A nukleári& A váci kereskedelmi dolgo. 
fegyverkezési. verseny, és a zók tiltako_záSlába!ll a köveli'kezó. 
nukleáris fegyuere,/Gk,el foly- ket olvashatjuk: ,,Mi ,zem t;a,tott *ís.é1'Ll1t,e/k - olvashat. akarunk romba.döntött _gyárajuk a felhívásban - fenye. kat, felperzselt városoka;t, gető veszélyt je/.entenek az 
egész, emberi fa.j ��tjá- nem D!kárjuk családu-nJk, ro. 

ból és TMT'hetetlen nyugtai!a.n. lronai-nk, is-rri.!rósei1ik hal4-

ságót keltenek az emberek lát · · •  Fe/;e�l;üJc tilta.kozó 

között . • • t;ppen ezbt a -oilág szavunkat a hidrogénbomba,. 
dolgoz6ina,k és sza.kszerveze. kísérletek folytatása ellen." 
telnek eÓvséí/is jellépésére Tízezrek vannak a vasúton, 
ma. so.kkaZ nagyobb sziiJkség és milliók az országban, száz. 
van - és erre sakkal több �- milliók a Világon, akiknek til
hetóség is van - mint vala.ha., takozó aláírása nem jutott el 
ha. a béíke és a oolndás ér&e- h02.zánk. cle egy emberként 
kébe?D döntő sikert 4karunk kiáltják: ti!tatkozunk, til.ta.ko-
elémi,, '4 . zunk! 

máson újult erővel megindult

/

százalékra teljesítette; A me
a mun.kaverneny. A nemes netrendszerű vonatindításban 
versengésben kiváló eredme- Kincses Károly kocsimester� 
nyek születnek. Nagy Dezső brigádja ért el jó eredményt. 
kocsimester és brigádj� az egy Leiti Ferenc 
kocsira eső tolatási időt 102 Pécs álJomás 

Az államvasuti havidíjas dolgozók 
új rang/okozati bértáblázata 

Ban,:-- Várako:zási idö d 
Ila.ni':• fokoiau 1. 2. 3. t. s. fokozat h.<� szakc,;oportban: 
1. 1200 
2. 1050 
3. 900 
4. 800 
5. 670 X 

6. 640 X 

7. 610 X X 

8. 580 5 X 

9. 550 5 X X 

10. 520 5 5 5 
11, 490 5 5 ·  5 X 

12: 460 5 5 5 5 
13, 440 5 5 5 X 

14. 420 5 5 5 5 
15. 400 5 5 5 
16: 380 5 5 5 
17, 360 5 5 
18. 340 s. 5 -
19. 330 5 
20, 320 i 

Náiunk emelkedik a termelékenység 
A Szolnoki Járóműja-vító ko

csiosztályának dolgozói be
csületesen helytállnak. Egyre 
magasabb a termelékenység, 
állandóan csökken az önkölt
ség. Május haVi tervüket 100 
százalékra teljesítették. 

A még jobb munkát azonban 
még ma is hátráltatja az 
anya,ghi.ány. Vannak azonban 
olyan' hiányosságok is, ame• 
lyeket vasúton belül is meg 
lehetne oldani, mint például 
az ütköwrúgó, a 20x70-es sze• 
gecs, burkolatcsavar, sasszeg
félék biztosítása. Ezek az egy� 
szerűnek látszó hiányosságok 

is go.ndot okoznak dolgozóink• 
nak, akik nem akarnak ismé1 
a múlthoz hasonló helyzetbf 
kerülni, amikor egyes műszak! 
vezetők gyakran azt hangoz. 
tatták: ,,ez sincs, az sincs, 
mégis megy a kecsi". 

Idejében szólunk, nehogy a 
szépen felfelé ívelő eredmé
nyeink megtorpanjanak ol.yap 
hibák miatt, amelyeken lehel 
segíteni. Mi az anyagta!karé
kossággal, a munkaidő ki• 
használásával helyt , karunk 
állni, segítsenek ebben a ve
zető.ki is. 

Csomor János, Szolnok 
... ____________________________ .... ...____,.._...,. 

&ltéröcsere Györszabadhegy állomáson. (Mezö László felv� 
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TIZENKÉT ÉVE DOLGOZOTÁRSAI SZOLGÁLATÁBAN 
(Gyom2) 
A felszabadulás óta iszak

r;zervezeti funkcionárius Ceg
lédi Dániel. gyomai váltókeze
lő, akit nem sokkal azután lá
to�attunk meg. hogy hazatért 
az üzemi bizottsági elnökök 
háromnapos tanfolyamáról. 

-X· 

A Zrínyi utcai ház zsµpfede_ 
teról sűrű erekben patakzik az 
eső. Cea,lédi Dániel estére 
megy szalgálatba. s most -
:;zabadidejében - szakszerve-
11:aeti teendőjét látja el. Otthon 

ís munkatársai, a vasutas dol
gozók érdekében serénykedik. 

- Nafl1/on ;61 ;ött a tanfo
lyam. Annál is in:kább, m-e-rt 
- ne 1.4gadju.k - a.z elLenfor
radalom megza.va.rt bennünket 
is. Bizony nem tudtuk, hogyan 
menjünk tovább. A tanfolyam 
irán11tilt adott a kezünkbe. 

Kicsit elgondolkozik, aztán 
tovább beszél munkájáról, az 
elmúlt hónapok eseményeiről, 
amelyek annyira felkavarták 
Gyomán is a kedélyeket. 

A párttal együtthaladva lehet eredményes 
a mu11l,.-ánk 

szítése. a kartonlapok rende
zése. Júniusban a t,ársadalom
biztosítási tanács és a többi 
bizottságok munkájának segí
t..óse, a 1:).iányok pótlása van sO
ron. JúliusQan a munkaver
seny és az újítási mozgalom 
fellendítését vettük tervbe. 

Persze :nem a régi alapon és 
feltételek me'llett. Az élet dik
tálta, gyakorlati eredménnyel 
járó, a dolgozókat anyagilag 
érclltkeltté tevő mozgalomra 
gondolunk. 

- Nem feledkeztün,k meg a 
kultúrmunkáról, a sportról 
sem. Szeretnénk a dolgozókat 
közelebbhozni egymáshoz. A 
közelmúltban a gyomai peda
gógusok csapatával egyesül
tünk, felvettük a MAV Fáklya 
SE nevet. Az egyesüléssel, 
több új sportszakosztály mű
ködtetésével kiléphetünk elszi
geteltsé__günkból. Hátha még 
kis �nei együttesünknek 
hangszerellátását is támogat. 
nák! 

Az- ÜB-elnök is ember 

Panasz, k1\rés is van Ceglédi 
elvtárs tarsolyában. Az üzemi 
bizottsá_gi elnök is ember -
mondja - tel� gonddal-bajjal. 

reménnyel és az élet apró örö
meivel. A szegedi területi bi
zottsá,Y.nak még mérci\16 köze
pe táján kérel,tnet irt. kivéte
lesen nem a dolgozók, hanem 
saját ügyében. Már kétszer 
megsürgette a választ. de fele
letre sem méltatták. Vagy ta
lán azt hiszik a területen, hogy 
miután ÜB-elnökről van szó, 
várhaf? Nem his.szük, mert 
sajnos mást is megvárakoztat
nak. A fél év óta betegeskedő 
Hernádi Mihály kőmüves se
gélykérelmét csaknem két hó
nap múltán azzal küldték vis.z_ 
sza. hogy a szolgálati főnökség 
záradékolja. (Előbb is rájöhet
tek volna!) 

Az utóbbi időben fellendült 
a szakszervezeti élet Gyomán. 
Biztosak vagyunk benne, hogy 
még jobb eredményekkel �az
dagodnak, mint az elmúlt ti• 
zet1két év során. 

Sz. I. 

"" - Nálunk hárman váltak ki 
a vezetét.ból, a bizalmi mun
iká:ból. Kicsit szétzilálódtunk 
,;zervezetileg, de már rendbe 
;jöttünk. A legfontosabb, hogy 
tisztában vagyunk az esemé
lllyek lényegével, a szakszerve. 
Z!:!.t helyével és szerepével A 
gyomai vasutasok örülnek a 
c;zakszervezet növekvő erejé
nek, a munkában jelentkező 
iegyre nagyobb önállóságának. 
Ugyanak1-Qr elítélik a „pá1't
'l:ól és kormánytól függetLen" 
5zakszervezet hamis jelsza-

Látogatás egy üzemi konyhán 

vát, A mi véleményünk az, 
hogy a párttal együtt nakJdva, 
e párt célkitűúseit végrehajt
'IJa kelt növelni szaks.zerveze-

(Celldömölk) 
A város felőli oldalon, szem_ 

ben a felvételi épülettel szinte 
hivalkodóan áll a celldömölki 
vasutasok kultúrotthona. Föld. 
szintjén kapott helyet az üze
mi konyha. 

nos véleményét - vigyázni 
kell hát az üzemi konyhák 
,.viselkedésére" is. A megelé
gedettség előrehajtó erő, a jo
&05 zúgq!ódás csikorgó fék. 

Az étrend 

zi ipari tanuló ma például e 
szavakkal hagyta Uín�rján a 
gusztusos húsadagot : Már ki
találhatnának mást i,s. 

iünk erejét, alapot teremteni 
a jogos követelése:l<a megval6-
aítgsára. 

- A közelmúltban szakszer
ivezeti taggyűlést tartottunk. 
Hát ami igaz, az igaz: a tag
gyűlésre szükség volt. A 'felvi
lágosító szó. a tévP,S nézetek 
t�tázására vezetett. 

Fél 12 felé jár az idő, mikor 

Bizony kevés a sertésohús, 
nem is szólva a SZárI\Ya&ól, 
amelyet nem lehet háromfo
rintos áron .,üzemeltetni". Má
jusbap 119 kg. marha- és 33 
kg. sertéshús forgott �közszá
jQ!)". Az aránv mutatja az if
jú felháborodásának okát, 

az újságíró II1eglepetésszerűen A mérleg nyelve Celldömöl
meglátogatja a kony,hát. Az kön helyes irápyba fordul. Pe
arány]a-, szúk , helyen megle- dig nem könnyű N�th Ká
pő · tisztaság fogad. Az egyik roJyné, konyhavezető dolga. 
hatalmas fazékban aranyló Egy szakáQSllővel és két fel
húsleves. egy irdatlanul nagy szolgálóval mintegy 100 dolgo
lábasban paradicsomos burgo- zónak !őznek. Reggel hatkor Kenyérrel is el az ember 
nya várja az adagolást. Való- kezdik a munkát és fél 12-kor Belenyúl az aktatáskf ába 

és sűrűn teleírt fehér taPo.1!. .. , 
vesz elő. Barna haján w..i,"v" 
a lámpa fénye, ahogyan előre
hajolva elmondja, hogyan ké
lSZült fel a taggyűlésre. 

- Nem szeretem a lélekte
ien munkát. A hallgatóságnak 
Ée:znie kell, hogy amit mon
dok, azzal magam is egyetér
tek. Ezért a beszámoló lénye. 

sággal kívántatja magát, ho- már kész az ebéd. Mit is főz- Elsónek megállapodás 
!ott. több ellensége él e hazá- nek. nézzük me(! egy-két nap- szerint - a fűtőház dolgozói 
ban. A nagy asztalon főtt mar- jukatl Május 27-én - lapo- étkeznek. Sok közöttük a fia
hahúst szeleteinek, vigyázva zunk a konyha nap.J.ójában - talember. Pillanatok alatt el
arra, hogy lehetőleg ne csaljon borsóleves, burgonyás kocka tüntetik az adagot, s a végén 
a szemmérték. fejessalátával; 28-án zöldség- szegénykék egymásra néznek, 

Tudvi · azt. hogy az élet l�ves, tarhon:v� hú_ssal; 29-én l,sz-e még valami, elkelne a 
megnyilvánulásai között egy 

I 
hu_sleves, l>?rsófozelek vagdalt ,,repeta" is. Az idooebbeknek 

üze.!Jli konyha csínje, ételeinek hussal; __ 30-an raguleves, yadas elég az adag. Egyben vala
íze, a kiszolgálás gyorsasága marhasult zsemlyegomboccal mennyien uiegegyeznek: az 
és udvariassága mennyire be· I Sokat szerepel a marhahús ebéd ízletes, jó. Iván Lajos 
folyásolja a _golgozók általá- az étrenden. Az egyik fútőhá- csőfúvat6 és Molnár Károly 

szenező elismeréssel szólnak a 

gét feljegyeztem. A helyi pél
dák csak fűszerezték és alá
húzták- a SZOT X. teljes ülé
� elhangzott referátum sza
:vahihetőségét, 

A kllzeljövó femiivalói 

- A taggyűlésen követelt.ék 
e szakSzervezet nagyobb önál
aóságát. Nagyon helyesen 
bangsú_lyozták, hogy ennek 
1nem a párttól való független
ltégben kell gyökereznie. ha
ill�m abban, �Y ne csak szi>
[amokban juttassa kifejezésre 
az emberek védelmét. hanem 
legyen ereje ahhoz, hogy mél
tóan képviselhesse a vasuta-
60k érdekeit. 

Társadalombiztosítási 
problémákról néhány sorban 

7 kony 
. . 
ha művészeiről Kopasz 

József kapusnak is jó a véle
ménye. Azért mégis van egy 
problémájuk: az étkezőhelyi-
§.égben nem lehet kenyeret 
venni 1955 óta. Most is -
többségükben - kenyér nél
kül ették a húsos ebédet. Nem 
csoda, ha a fiatalok hamaro
san megéheznek, vagy nem a 
jóllakottság érzésével távoz
nak. Ezen lehet és kell segí
teni. 

Családi pótlék 

Egyeseknek az a. kérése, 

- A szervezeti kérdésekben 
is előrehaladtunk a tanfolyam 

hog11 csa.lá.di pótlék apadás 
esetén ne a Legnagyobb pótlé· 
kot csakkentsék, hanem a leg
kisecbet - visszásságot szül
ne. Például előfordulna, hogy 
egy dolgozó, akinek három 
gyermeke van, de egy gyer
meke már dolgozik (aki után 
járó családi pótlékot el kell 
vonni) és 1000 forintot !keres, 
a még nem kereső két gyer
mekre 142,50 forintot kapna, 
viszont akinek két gyermeke 
van, s mindkettő ellátásáról 
neki kell gondoskodnia, csak 
7 5 forint csa.ládi pótlékot kap-

óta. A vezetőséget Mészáros 
Lajosnéval, a bizalmi hálóza
tot - pedie: Hanyec Imrével és 
ótimár Jánossal erősítettük 
meg. Kiegészítettük a társada_ 
(lom biztosítási tanácsot, hatá
:rozatot hoztunk a munkavéde
[en1 és betegellenórzés javítá
�a. 

na, 

- A taggyűlésen munkater
vet terjesztettünk a dolgozók 

GyÓgyszerellátás 

ielé, amelyet megvitatás után 
jóváhagytak. HárQnlhavi mun
katervünk május hónapra eső 
részét hiánytalanul megvalósí
tottuk. Megtörtént a tagköny
'llek felülvi7.5gálata, ij vezetó
li.égi és bizall!)i testület kiegé-

Tu.domásunkra ;utott, hogy 
egyes kezelőorvosok a szakor
vosok ;ava.slatára sl!m írnak 
fel megfelelő gyógyszereket, 
arra hivatkozva, hogy vasutas 
biztosítottnak az nem írható 
fel. Közöljük, hogy a VSZT 

EMLÉKEZÉS 
1956. novemberi 

A.z utcán na1111 
pelyhekben hull a 
hó. Máskor hosz
szan elnéztem és 
csodáltam a ter· 
mészetet, ahOflY 
12lQ.bályos csilla-
gokká formálja a 
hópelyheket. Most 
r.sak futólag i,on
dolok erre, mert 
a városi pártbi
zottságon -, a.hol 
tart6zlkodom 
lcí;ws munka fo
lyik. 

„Este tíz órára 
?egyél itt! - szólt 
az egyilC elvtárs. 
- Plakátokat kell 
ragasztani''. 

Tíz órakor? Gon· 
dolkodom. Miért 
nem lehet fénves 

nap"al. az embe• 
Tek közé vinni a 
párt plakátját? 
Miért 'kell illegá
lisan dolgo.zrú? 

Kinézek az ab
lakon. A Móra Fe
renc sétány park
jában :üres.en. me
redezik a Lenin,
Sztálln szobor hó· 
fedte talapzata. 
Igen! Az országon 
-végig száguldott, 
rombolt az <'l
lenforradalom vi
hara, de már dol
gozf;k, életjelt ad 
maQáról a párt. 

* 

F.ste tíz óra. Az 
utcá.k Udhaltak. 
csak az elvtársak 
cipöinel. egyhan· 

gú kopogása ha.l
latszik. Karha.tal• 
misták csatlakoz
na:k hoz.zá11!k, s mi 
�sztjwk a pla
kátokat, hOí/11 reg
gelre a város min• 
den részében hí�
dessék: ti a párti 

* 

Negyed kettőt 
ütőtt az óra. a.mi
kor ha.zaére'k. Fe• 
leségem ébren 
van, lki,s:fiD.m ,H
mát vigyázza. LP
f ekszem, de egy 
ideig nem jön 
álom a szememre. 
Holnap, igen hol• 
nap tovább folu· 
tatjuk! 

Dánt Mihály. 
Szeged 

bi.ztosítottak részére minden 
gyógyszer felírható, ha a.z 
szükséges és a (T1/Ó(llJSZertá
rdkban kapható. Ha a dolgo
zók ezzel eUentétes esetet ta
pasztalnak, erről értesítsék a 
szakszervezetet. Megjegyezzük 
azonban: azt. hogy a bet-egnek 
mil11en gyógyszerre va.n szük
sége, azt az orvos állapítja 
meg. Ol11an igénnyel tehát, 
hogy e.zt. vagy azt a gyógy. 
szert írja fel, a kezelőorvoshoz 
sem Lehet fordulni. 

Megtörténik, hogy a beteg 
csak külföldi gyógyszert akar 
elfogadni. an11(lk eUenére, 
hogy a.z orvos vélemén11e sze
rint betegségére jobb magyar 
gyógyszer van. Ilyen kérelmek 
természetesen nem teljesít· 
hetó.k. A gyógysZl!rellá.tá.s 
problémái csak ak!kor oldha
tók meg, ha a dolgozók is a.z 
orvos és a szakszervezet se
gí.tségére sietnek. 

Szolgálati nyugdíj 

A szolgálati nyugdíj megol
dásával szakszervezetünk 'rég
óta foglalkor!k, de an11agi fe
dezet hián11ában megoldásra 
eddig még nem kerülhetett 
sor, 

A MAV MUCSö' 

A MAV MUCSÖ (Munkaké-

Az üzemi konyha sűrűn kap 
ellenőrzést. A szakszervezet te. 
rületi bizottsága, a szombathe
lyi lgazgatósá'! vigyáz a dolgo
zók egészségére. De ezen túl jó 
]_enne, ha újraf.esten-ék az 
ebédlőt, még otthonosabbá, 
kedvesebbé tennék a celldö
mölki nagy vasutasosalád kö
zös étkezójét. 

Magas, sziká.r. kackiás ba· 
juszú, csillogó ,s.zemú ember 
Szőcs J 6.zsi bácsi. .,Mindössze" 
63 éves. Mozgékonyság, örökös 
tettváQy jeU�m.zi. ts még va
lami: m-úvéSzi szi1kra, a.mel11 
érdekesebbnél érdekesebb, 
szebbnél szebb képzőmíí.vészeti 
alkotásra serkenti. 

Valamikor a.z .,őstehetségek" 
kö.zé sorolt.átk az il11eneket, s 
rövid futtatás után megtörve, 
kiábrá.nduLta.n hagytálk ma
gukra. Szőcs bácsi sarsa merő
ben különbözik ettől. Felka
roljá!.k, segítik, tanítják. 

Nimfa és mesterhegedú 
pe�g Csáklke!'-ését VéLemény�. A.z tszaki Já.r6műjavít6ban, zo Orvosi B,zottság) problé- I .d Dél' • K 1.et· fút* máját megol.dottnak tekinthet- ma, a '- es e_ i- , 0• 
jük, mivel június 1-től másod- ház_ban dolg�.zot.t. K,Lenc eve 
fokon is megkezdte működé- m_ent. n11U{ldi1ba. Csendes ma.-
Sét ganya,ban egyszercsak elkez-• _____ dett mun!kálkodni, szórakozás-

ból. Ez merőben elütött a la.
katosmesterségtöl. Ha eddig Uszoda a gyermeke�ek meste'ri mádon dolgozott, most 

Atadták a .. le11Wabb vasutas 
nemzedéknek" a Sz6nyl út.i uszo
dában a 16X3,5 méter nagyságú 
vasbeton gyermek űszómedencét. 
J'ún1us 9-én már hangos volt a kör
nyék az apróságok kacagásátóL A 
medencét - amelyet óriási béka 
díszít - a sportköri vezetők, élen 
Garamsze�I Bélával, Laki Károly
lyal, Sárosi Imrével t4rsadalmi 
munkában �pitették, négy nap 
alatt. -- ---

a. mesterségét használ-fut fel 
művészi ambíciójának kielégí
Msbe. 

Amikor szabadnap03 
mert a Gázgyár aépésze, kevés 
a nyugdíj - nc'.kilát a sárga és 
vörösrézleme.zek kikooácsalá
sáho.z. Ahogyan domborítja a 
lemezeket. a.h.oQyan alakolkat 
ölt a holt an11011. ez már mű-
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A közelmúltban tartották 
Moszkvál;>an a vasút villamosí
tóinak és energetlkad szakem
bereinek értekezletét. Az érte
kezlet megállapította. hogy 
csupán ii7.emi költségekben 1 
milliárd 200 millió rubel meg
takaríb:íst érnek el a szovjet 
"'36Utasok a jelenleg üzemben 
levő vitlam05ított vasútvonala
kon, 

• 

Ebben az es.ztend-Obe,n 90 ezer 
kín:ai vasutast k,épe.znek ki. kü
lönféli? intézetekben, iskolák
ba.n és tanfol1J4mokon. 

• 

A bonni parlament elvetette 
a vasutasok heti 45 órás mun. 
kaidejére előterjesztett szak
szervezeti törvényjavaslatot, 

• 

Az argentfa va.suta3ok 
sztrájkba. léptek, tiltakozásul 
e'111 14 éves wermek megölése 
miatt, akit rendőrök "lőttek 
awon a va.sutasck és a rend
őrség összetűzése során, 

• 

Az angol vasutak két 1711om
irt6 szerelvé.n11t közLekedtet
nek a vasúti pál11ákon. A vo-

nawk 40 kilométere& órá.nkéntt 
sebességgel hal.a.dnak, miköz
ben vegyi a.nyagokkal permet e� 
zik végig a pál11át. 

• 

Az amerikai vasutak pá!y 
fenntartási dolgozóinak szak 
szervezete megütközéssel f 
g.adja a dolgozók &Zámán 
nagyfokú csökkentését. 
utóbbi tíz év alatt - a korsze 
rúsít>ésre hivatkozva - 80 ez 
fővel csökkentették a vasuta 
sok számát. A szakszerveze 
végkielégítést és kártérít 
követel tagjainak. 

• 

A szovjet Tancura, Kraszn)li 
kov és Danilov ol11an új rend• 
szerű ké8züléket s.zerkesmtt 
a.mellyel önállólln és önmíí.kö 
dőe.n megállitható a. vmiat, 
a mozdonyvezető bárm-el11 ok 
11ál fogva nem venné észre, 
nem intézkedne a „Megá.lljra 
álló jelző előtt. Az új találmán 
eg11 pont.induktív é.s hang 
a11,toszitop Tendszeren alapszik 
A sikeres kisérletek bebizonyí
tották az új von.atmegá!lít6 ké
szüiék előnyeit a már ismert 
hasonló készülé7-kel szemben. 

Stockholm utcAin tfzezra tame.- tilntetett az atomfen,verek elllltúiért. 
JtözöHQk nag-yszimb&ll nUek részt vasutasok, akik zenekarokkal. a 
régi ba:yominyokra ..-tsazateklntn �zakszervezett lobo1"6k alatt •onUl• 

tak fel. 

Egy kicsit sok 
Hajmáskér állomáson ket- ellenlkezójéről meggyőződni, 

ten vagyunk forgalmi tanulók, Egy közepes héten állomá
azaz egyszemélyben távírá- sunkon megfordul 1634 kocsi, 
sz.ok, kocsifelírók, át.menesz- összes keresztek száma 718, 
t.o7t és telefonközpontosok, táviratok száma 50, s ezekhez 
24/24-es fordulóban. Több hozzájön a telefonközpont és 
mint két hónappal ezelőtt az átmeneszlő szolgálat. 18 és 
kértük az igazgatóságot, hogy 20 évesek vagyunk. Szeret. 
adjon még egy embert, hogy jük. a munkánkat, de úgy 
megvalósíthassuk a 12/24-es érezzük, kicsit sok, amit ki. 
fordulót. Sajnos kérésünket 

I 
vánnak tőlünk, mert tanulni 

válas:ira sem méltatták. Talán és szórakozni is szeretünk. 
úgy gondolják. hogy kicsi a Fazekas István, Horváth I&tváa 
forgalmunk? Nem nehéz az Hajmáskér. 

Az Dt'Y�.orl-A&'O úgy ;á.,-, mint Erdélyben an• 
�.-.-, ,,K,J ,,C,T nak idején, ah'ol három ..s fél 

millió lej é-rtekú. ta,l'álmányát 
vészet és nem mester&égbeli fizetség nétkül eltumjdonítot
fogás. Fü,rdő.ző niík. a virágos ták. Reméljük, nem soJoá.ig lesz 
:rét koszorújában elfekvő nim- bizalmatlan. A zár 36 OOO vá.i
fq,, a.z anyaság s.zent, mester- tozatba.n készíthető el, kulcs 
[GéletLen fogabna.zása szerszá.- nélkül. NullpmUTól induló ru
m.ai alatt csodálko.zá.fra kész- g6s gombzárak elfordításával 
tetik II szemlélőt. Hí.,zen soha mií.Jcödik. A .zár - Józsi bá� 
nem tanutta ;elenle{1i „mester_ csi szerint - forradalmasítani 
ségét". Most, a.mikor kenve-re fog;a II zá.rak és laka.tok eddi• 
javá.t már meaette. lkikwánko- gl rendszerét. (Mi mindeneaet• 
zik belőle népi művészete. Sa- Te a MAV figyel�be ajánljuk 
;átos felfogása, tálalása cs.:>- a találmányt, nézzék meg az 
dálkoz.Jl-Sr11 k,és)ltet. Mindössze metélkesek, has.znosíthatnán!k-e 
e111J esZ/téndeje „vesződik" a a népgazdaság javáTa?) 
rézzel, fával. A hetedik vasuttu11(lpr11 ké• 

Két ragyogó sz,é,pség/1. ·mu 11zülök - mutat büszkén a. jé• 
terhegedúiéne'k darabjáért lig kész művekre. - A kép.zÖ• 
kétezer forintot ígértek. A gra- m-úvé&zeti kiáUításon mutatko• 
Virozott 61.oml.emezeket p,z;- � be vasutas táraaim� 
kos aktjait.-al, az egyetlen fa.- Ör-0mm_e1, dolgozom, s csui,an 
darabból kifaragott hosszú az a_ kérese� a sza1c.sz_ervezet 
láncot a kiterjesztett legyező- kultúrnevelési osztályához, 
jű pá�át. a remek vöröSTéz amel11 már eddig is seg!tsé• 
kazettákat és aok-&Ok egyéni gemre volt, hogy a kiállítandó 

ízű mű.vét' gyönyörűség né:zni. művek elkészítéséhez anyagot 
kaphassa'.k. 

Az ördöngös zíir 

Józsi bác,i azonban nemcsak 
népművész, de furfangos fel
találó is. 0111an páncéls%e1(
rény.zárat készített, amel11re 
méltán fi/luelt fel az ELZETT
gyá.r mérnöki kara. Kérték tő
le, ,,veszekecttek" vele: adja 
á.t a találmányt. A zá.,- tiNcát 
aaonba.n még őrzi. Fél, h0{1tl 

Hálával gonaci a szakszeroe
zet képzőművészeti isko1,ájára, 
Kirchma11er igazgatóra. aki 
11agy megértéssel n11ú.1t neki 
útbaigazítást a művészet ber
keiben. 

Kívánjuk, hogy még sokáig 
dolgozzon eredeti munkáin, 
&okakat gyönyörködtessen al
kotásaival a.z örökifjú S.zöcs 
Józsi bá.csi. 
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A MÁV tüdőgyógyintézet berooázási hiányosságairól KÖNYVEKRŐL A szervezettség alakulása egy állomáson 

H068Zas huzavona és több-
1.1zöri határidö-eltolás után a 
múlt év júliusában végre át
adásra került a vasutasok' bu
dakeszl tüdőgyógyintézete. Az 
átadás idején nem gondoltunk 
..-ra hogy ez a nagyszerű kez
d�yezés, az emberbaráti 
szeretet és megbecsülés testet 
öltött szimbóluma mennyi 
bo6szúságot fog még okozni 
azokna-k, akik szivügyüknek 
tekintik a vasut.as egészség
védelem javitá6át. Annak el
!lenére hogy az intézet már 
eddig ',s több száz dolgozótár
,unkna,k adta vissza egészsé
tlét. h068Ubbitotta meg életét, 

9IIIÍIDOfl olyan nehá&q� 
khi, amely veszélyC'ZteU 

hivatásának betilké9ét. 
Az intézet vízellátását egy 

nv-Omásfokozó berendezésen 
keresztül kapja. A nyomásfo· 
kozó azonban a víztároló me
dence szelepjeinek r06Sz zárá
sa és a hydrofor-ház ikapcsoló
;iának üzemképtelensége miatt 
:automatikusan nem működik, 
fgy a városi hálózatról kapjuk 
11 vizet. Ennek az a visszatérö 
'Ves2Jélye, hogy 

DJ'omúcsökkeoés -Un a 
�t vizelláüsa 

megnónik. 

tek ugyan hat darab pormente
sen záródó kocsit. ezek azon
ban még saját önsúlyukat sem 
bírják el. Egyrészt a szeny. 
nyes ruhák fertözés veszélye, 
másrészt a szállftás embertelen 
módja miatt - ugyanis a be· 
tegek alól kikerülö szennyes, 
fertőzött ruhaneműt a fertö?.és 
veszélyének kitéve, háton cipe
lik a mosodához - ez a mód
szer veszélyes és tűrhetetlen. 
A helyzetet bizottságok soro
zata vizsgálta már a legkisebb 
eredmény nélkül. 

A vízrendszert PVC-csövek· 
kel oldották meg. A csövek 
tudvalevőleg hidegre, melegre 
érzékenyek, a ragasztások, il
letve kötések sorban elszakad
nak. Az eredmény: hetenként 
egy.egy nagy csőszakadás, fal
bontással, csempebontá.ssa.1, át
ázással. 

A tervezésnél ,,kifelejtették" 
a földszint, valamint az ener
gia-épület raktárainak ablak
rácsait. A boncterem. a kórszö
vettani laboratórium, a íertőzéi 
kőpetlaboratórium, a fehéme-

mii-raktárak megnyugtató 
üzemeltetése elképzelhetetlen 
megfelelő ablakrácsok nélkül. 

A felsorolt hiányosságokat 
már többször jelentettük a kl
vitelezö vállalatoknak, a:wk 
minisztériumi főhatóságainál. 
Minden esetben bizottság bi
zottságokat követett, egy év 
alatt azonban nem tudtuk el. 
érni a fenti - csak a legfonto. 
sabb - hiány066ágok meg
szüntetését. 

Kerényi igazgató-fóorvo,; 
Káldt gazdasági vezető 

• 
A szaks.z,eri;ezet elnöksége 

;únius 3-i ülésén napirendre 
tűzte a 1111ówintézet beruházá
Bi hián11osságainak tár'7110lá.sá.t. 
Határozatában le.-zögezte, 
hOf11/ a miniszter elvtárs segít
ségét kérve, olyan intézkedé
séket kell foganatosítani. hogy 
a hiányosságok a lehetö legrö
videbb időn belül megszűnje
nek. A vétkes mulasztások 
olc,ának. felderítésére a. .szakvo• 
-na.li vezetés eljárást indított. 

(unkavédetmJ könyvtir e!men Az e enforradalom Kapos-
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.;,erkesztésében. A köríllbel(ll hat- életében sem múlt el nyom
hetenként megjelenő kö(etek seg:1- t&lanul. Mint másutt, itt i& 
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m��bizottalr. h?.n�m más maszakl tek a hangadók, hogy 
dolgozók munl:áJó.t Is a dolgozók nincs többé szlikséc szak-
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kötetek jelennek meg: Kézenfekvőnek találták hát 
1. AZ anyagmo,gat�s. s,állfüi.s mielőbb birtokba venni a 

biztonságtechnikája. szaksza·vezet helyiségét, va. 
2. A villamosság bíztons4gtech. gyonát ingóságait. Farkas nikáiának alapelvei. Lajos • OB-elnököt hazataná-3. Kazánok:, nyomás alatU _b�- csolták. Nagu Zoltán áruirá-rendezések blztonságtechmkaJa- 1 ··t · f rradalm· munkás-nak alapelve!. n) 1 o a .:., o _ 1 

4. A hegesztés b!ztonságtechni- tanács" , tagja m1_ndent fel 
kája. akart szamolni  am1 li felsza-

5. A szellőzés alapelvei. badulás óta jött létre. Ked-
6. A leggyakoribb foglalkozási venc jelszavát ,.eddig nunde

ártalmak és az ellenük való véde- nek voltunk, csak magyarnk kezés. nem'• úton útfélen hangoztat-
7. Tervek munkavédelmi ellen- ta. őrzése. _ A néhánynapos kiskirály-•· Ipar� letesltmények munkavé-

kodás természetesen kihatás,. delml elolrasai. 
1 lt elleforradalom 9. A gépek blztonságtechnlkáJa. sa vo 

1
az 

ése táni Jdőr, Egy kötet ára körülbelül 6-1 fo- ;egyveres _ev� u , 
;rint lesz. Mivel a sorozat kötetei 1s. Az eloszor megh1rdete .t 

korlátozott példányszámban jelen- OB-ülés Ö&SZehívásának ku
nek meg, az érdekeltek igényüket darca iszemléltetően bizonyítja jelentsék be a T4ncalcs l[önyv- t M•' t k t'káho ke'lett klad6nál (VI Dózsa György ut ez , as a 1 z 
U/b.) ·• hát folyamodni. Az ŰB-elnök 

t",s Doma termelésfelelós elv
társ egyenként keresték fel az 

Az apróságok birodalm.ában 
üiemi bizottság tagjait. Elő-
ször Marics elvtárs, a TT el
nöke csatlakozott a szervezést 
kezdö munkához, utána las
sankint jöttek a többiek is. 

(Dunakeszi). 
Reggel 7 óra. 

A Dunakeszi 
Járóműjavító 

napközi ottho
Jlába egymás
után hozzák az 
édesanyák az 

aprci6ágokat. Vidám barátko.. 
?.ás zaja, kaeagás, fülbemászó 
ube.z.élgetéf;" tölti be az ott
hont. 

- Az apukámat tetUik í!
meni.11 

... Hái persze. hogy iSmerem 
1Jf>Ukáda.t, aki jó! dolgozik, azt 
az üzemQen is j6l i.smerik. 

- En Lengyel Laci va1711ok, 
mondja 11411!/ k.omolyan. Apu.. 
l.át i3 fml hívják. 

Kupi,Je Feri megirí&yli, oda
siet hát: 

nevelésre, a be&élgetés el68iá
títására. a munka meg.szerette
tésére. Mesélnek nekik. versce, 
dalra tanítják öket. Emellett. 
didaktikus .iátllkkal Is szóra
ko:,.nak. így ismerik meg az 
arányokat, a tér-, a szín- és 

1sZámi6mereteket. Ez az ö is
kolájuk . .  ,Suli" után séta és 

/Játék a szabadban. 
.A' Fél 12-kor 

A tagságga1 már nem volt 
ilyen könnyű a helyzet. Egye
sek a csillagoo bélyeget, má
sok az elmaradt t'lgdíj pótlá
sát hozták fel kifogásul. 

De a fdvllá«Gsító szó, & 
léckör ilsztulása nyomán 
bamaro6an túltették ma.• 
gukat ezeken a dolgo-rok. 

különösen amikor látták, ho;:y 
a szakszervezet a legnehezebb 
időkben is a segítségükre siet. 
A novemberJ napokban a 
megyei és városi szervekkel 
karöltve 18 dolgozó égetö la
kásproblémáját oldották meg. 
Nem kis hatáss,il volt ez a 
tény a taglétszam gyarapodá
sára. 

Novemberben 50, január
ban 70, márt-iusban 75, 
májusban már 9Z száza
lékos voU a szervezettséc 

az október elötti 95 százalék• 
kaJ szemben. Nagy része volt 
ebben Gárdonyi Gézáné gaz
dasági feie!ósnek, akinek szor
galmát, tevékeny_ségét cs,ik el
ismerés illetheti, s no persze 
annak, hogy már a novemberi 
napokban is akadtak olyanok 
mint Horváth Gyula elvtárs, 
aki a kezdet kezdetén részt 
kért a isz:ikszervezeti munká: 
ból. 

A kaposvári forgalmi dolgo
zók nagy többsége tehát jól 
vizsgázott annak ellenére, 
hogy a szolgálati_ vez«;tő!ö1 
nem a legjobb peldát láttak. 
Varga, Károly állomásfőnök a 
szakszervezeti alapszabályra 
hivatkozva -, hogy ti. csak 
az veszti el szakszervezeti 
tagságát, aki lh�_rom hónapig 
nem fizet tagd1Jat - egy-két 
hónapot megfizet, utána két
három hónapos pauza követ
kezik nála. Reméljük hogy 6 
is rövidesen revidiálja állás• 
pontját, s példamutatása ?'t� 
mán még azok is megtalalJák 
a szakszervezethez vezető utat, 
akik eddig távoltartották ma
gukat. 

Víz segítségével üzemeltet-
3\ik azokat a vákuum elszívé.
berende:zéseket is, amelyek a 
beteg tüdőben Ö&Szegyiílt, vagy 
onnan s:z,ivárgó váladékokat 
szívják le. A víznyomás meg
i;;zünésével természetesen meg
i;zűnik az elszívó apparátus is, 
ami súlyos következményekkel 
járhat a betegre. A nyári jdö
i;zakban a vízhálÓ7.at Tlyomás
csökkenése T'e'Ildszerfnt bekö
vetkezik, ezért is különösen 
súrgős a nyomásfokozó beren
dezés végleges elkészítése és 
megbízható üzemeltetése. 

Almcía Mária. Heitri11114!T 
Anna óvónó és trse1<, Ferenc
né dajka sok-sok szeretettel, 
meleg é1deklöd6ssel veszi kö_ 
ru1 az érkezőket. Már az első 
pillanatban látszik: az üzem 
dolgozói nyUgodtan rábízhat
ják szeme!ényüket a gondo
:r..ókra. A:rmann Edéné. a nap
közi otthon vezetője és mun
katársai valóban átérzik :ne
mes hivatá6Ukat, alapot rak
nak az életbe, pont06abban az 
Altnlán0& iskolába induló ifjú 

.- En,gem mea Kupik Feri
nek hívnak. Büszkén. ratariian 
Allítia magáról. 

Egyik aranyosabb, mint a 
másik. Szabó Lacit Évike hú
ga slroogatja. A másik fiúcska 
udvaria56ági versenyben van 
egyik társával. Csupa bájos 
S1?.ínfolt az otthon. 

ebédelnek, de 
persze ezt is-

\ · mét mP.gelőzi 
A:lt. 

XF1'
�.- _\ az egésmég- MINDEN ÜB-TAG DOLGOZZON 

Az intézet főépülele, vala
mint az energiaépület pára
elszívó berendezésekkel volt 
tervezve, de ezek még mindig 
,.szerelés" alatt állanak. Kö
vetkezmény: a párás levegő 
hatására a gépek, müszerek, 
berozsdásodnak, a csempék le
hullanak, az élelnti6zerek meg
penésze&ednek. 

A gyógyintézetben mellkasi 
l'ebészet működik. A sokszor 
többórás műtét ikőzben élet
mentő fontosságú a jó világí
tás. Ezért a hálózati világítás 
üzemzavara esetére egy azon
nal bekapcsolható akkumulá
toros szükségvilágítást tervez
tek. Erre azért van szükség. 
hogy áthidaljuk azt az idöt 
(3()-40 perc), míg a 85 kW
os agregátort beindí juk. 

Az akkumulá.torberende
zés' már �vek óta megren
delték, de még ma sem ér-

kezett llleK, 

emberkék lábai alá. 
Amint belépnek a kicsinyek, 

azonnal málnapir<>s kockás pi
:r,samába búinak. Némelyikük 
mé& vesződik a ruhadarabok-

al. s voltaképpen itt az alka
lom arra, hogy az öltözkörlé:s 
,és vetkőzés „mesterségét" 
játszva elsajátítsák. A kis szé
kecskék felett körbefutó foga
sok. Minden fogas mellett va-

Hogyan is élnek, mit csinál.. 
n.ak a csöppi;égek? 

Két foglalkozás; terem vár
ja a 3-4. illetve az 5-6 éve
seket. Több mint liO gyermek 
jár ide. Nyolc órakor kéz.mo
sas és reggelizés következik. 
Utána jön voltaképpen a fop:_ 
lalkoztatás. A 'kicsinyeknél 
egy, a naizyobbaknál két fog
lalkozá,<; van naponta. Per52&, 
iúliustól augusztusi.« itt i.<; 
nyári mkációt élveznek a leg
itiabbak. Az óvónénik küléi
nő& gondot fordítanak a test-

S' . _  ü�.ri rendsza
bály. Ebéd 
után pihenés, 

alvás, majd uzsonna, átöltö-
zés és négy órakor, mint aki 
jól yégezte dolgát, hazamegy 
anyukával az otthon .növen
déke;•_ 

Látggatá&unkkoc csontleves. 
rizibizi sertéshús:;al, saláta és 
sütemény volt a menti. Per
sze, hogy szeretnek ide járni !  
De hogy igazán jól érezzék 
magukat, nagy türelem, szere_ 
tet és fiizyelem kell az óvónők 
részéről. Ebben sincs hiány. A 
Dunakeszi Járómüjavitó nap
közi otthon.iban valóban má
sodik otthonukra találtak a 
dolgozók arany06 csöppségei. 
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!:: Nagyobb megbecsülést a kocsirendezőknek ! 

ho.iy jobban mejjegyezzék, Amikor a sötét éjszakában dolgozók jobb életkörtilmé-hoy, rakták öltözetüket. a vasúti kocsi ablakából nyeit biztosítani, azt is tud-A vetköZéal nem ,ikadályoz- kitekintve lámpával mozgó juk, hogy az ellenforrradalom :i:a meg Le11g11ei Lacikát. ezt a árnyakat látunk, gondolunk-e kártékony, romboló munká
s-zöke hajú ötéves legénykét, arra, hogy ezeken az embere- ja következtében azonnal nem A fóépülettöl mintegy 220 hogy hozzánk ne jöi iön. Hogy ken mennyi minden fordul várhatunk csodákat, de fog. méterre van a m06oda. A ml játszódik le bensőjében, azt rneg. &runkbe jut-e, hogy lalkozni kellene azzal a gonszennyes fehérneműt heten- senki meg nem mondaná. Egy az egyenetlen, sokszor síkos dolattal. hogy annak a kateként 2-3, a t iszta fehérneműt darabig nézi a jegyzetét író talajon, a váltókeresztezések- góriának, amelyik veszélyes hetenként két alkalommal kell bllcsit, majd bátran megszó- nél mennyi veszély leselke- körülmények között végzi fe. le-, ,netve felszállítani. Tervez· lai: dik ezekre a becsületes do!- lelösségteljes munkáját. eset. --3.t-------------------·------, gozókra. Mégis még mindig 1eg veszélyességi pótlék címén 

1 vitatott kérdés veszélyes-e a többet nyújtsunk. 
A . 3-as sz. vonat kesik . S 5 percet kocsiren�ezöi iszolgálat? . Vajda Sándor, • A vasut vagyonának legie- Szegedi Igazgatóság Nem azért választottuk ezt a hasson. De még a rendőri lentéiscbb része. a kocsipark címet, mert lassan ismeretlen közbelépés ellenére is sokan a kocsirendezők:re van bízva. lesz a személyszállító vonatok- megkísérelték a szinte lehelet- A kocsirendezők munkájánál az egyórás késés. Más in- lent. Amíg egy lábnak hely ju- nak alapja a teljes öaszeszo-ditott e cikk megírására. tott a lépcsőn, akadt vállalkozó kottság. A koa.irendezö gárda Nagylók. és Sárbogárd kö.tött • szeJlemű utas. A továbbhaladás megfiatalodott, azonban ez a május 22-én, Rajkai János 

DÍCSÉRENDÓ CSHElEBET 

1957. június '1., péntek. A életveszélyessé válhatott vol- megfiatalodás nem pár0&ult zárfékezö, az 1092-es számú 13-as Győrböl pontban 13,50- na. Végülis négy kocsival meg. az idásebbek tapa.sztaltságá- vonatot a nyílt vonalon vész.. kor elindult, s Tatabánya- erösítették a szerelvényt, s val. Nem az a jó kocsirende- fékkel megállította. alsóra érkezett 15,26-kor, amint most már 1 3 kocsi lépcsőjén ző, aki sokat szalad. han.?m A vészfék használatát az a Hivatalos Menetrendben rög. lógtak az emberek. Indulás az. aki ésszel dolgozik, és mi- tette szük:.égessé, hogy zitve van. A baj aztán itt kez- 15,42 helyett 16,35-kor. A két nél kevesebb mozgással tud kocsi hordrúgó csapszege \vr,_ dödött. A kilenc kocsiból álló Szárt olcsón megúsztuk. Bics. egy munkafolyamatot meg-szerelvény nem tudta befogadni kén már sikerült megagitálni oldani. A gyakorlatlanság eok esett, a hordr�ó kifordult, a 
a hazainduló dolgozókat, akik az utasokat, hogy várják meg fizikai megerőltetéssel jár. é, kocsiszekrény oldalirányban '· ok H "d · H 20 · 1 ko'"zlekedö é , megbillent s a csapágy szin-"'özül nagyon s aJ u, e- a perc mu va a s�olgálat menetét neh zze tén kifordult a helyéból. 1VIeg-ves, Szolnok megyébe igyeke- 2 1 -est, teszi. Abban a csapatban. áll . t, . .. 1 k . zett. Az utasok fürtökben lóg- Fe�vetöd'k a kérdés, miért ahol a beosztottak szíve nem -�- u an _a seru t :ocs1t a tak a lépcsökön. Huzavona, nem jönnek ezzel a Tatabánya dobban együtt a tolatá,vcze- mogotte l�vokkel a nyílt vona: kiabálás, a jegyvizsgálók - környékéről utazók? Egyszerű töével. nem lehet jó rnunká-

, 
l�n _hagytak, � a vonat e)so helyesen - addig nem voltak a magyarázat. A 1 3-as 17,18- .1 bes '!ni reszet Sárbogardra vontattak. hajlandók továbbmenni, amíg kor, a 21-es 18,50-kor érkez;k ro ze . 

· 
. A mozdony azután megfelelő az utasok be nem szorultak a a Keletibe. S a két vonat ér· � _tech;1�a,_ !ellét�lek �ei_n szerszámokkal visszatért és a kocsikba. kezése kö2lÖtt indul a Keleti- m!nd,g kieleg!toek, es megis kocsit 23 perc alatt tutóké-Végül mégiscsak elindultunk. böl a 308-as. a 328-as, a 416-os, mmden nehexség elle�ére a pessé tették. Tatabánya megállóhely. Ujabb 6608-as, a Nyugatiból az 1706- munka me�. a vonatkozleke- Rajkai Jánoo zárfékező szolroham, vonatmene,ztés, vonat- os és az 510-es. Ha a csatlako- désben runcsenek nagyobb gálati kötelességét éberen, 1elleintés. Hadd álljon, amíg a zást lekésik, sokan tél nappal zavarok. a fe?ek nem panas�- kiismeretesen és köraltekin-heringmódjára összezsúfolt később érkeznek családjukhoz. k�nak a . beallítaU� k�i� tésseJ látta el. Ha nem í

gy t k éhá á tá Uknak S t , k szei·m· t 1·gy van miatt ami a kocs1rendezuk, 1 'k 'lt 1 . ki 'kJ . u aso n ny sz z rs zem anu 
de a ·többi vasutas jó munká- cse eksz1_ _ny1 von� 1 s1 as. helyet szorítanak. Persze, ez ez minden pénteken. Az utasok 
iát is dicséri. Nagyobb meg. p�lyaelzaródás és sul)'.:?.S anya.. már nem sikerült. Százával hangulata nem túri a nyomda-
becsülést a kocsirendezöi szol- g1 _ kár lett volna a_ kovetkez-tették meg az utat a lépcsőn, festéket. Nem hiszem, hogy ne A agy zeru seleke az ütközótokokon álh-a Tata- tudnák megerösíteni a pénteki gálatnak! Mi azt szeretnénk, meny. n s c · 

bánya-felsöig. szerelvényeket azo:ton a vona- ha a kocsirendezők megma- f e/nek ;� �a
!�

a�t e
! dic{i-ltt egy eddig nem tapasztalt l lakon, ahol ötnapos munkahét radnának beosztásukban, ha : ma_: aJ ai e rsa . -

,.módszerrel" találkoztunk. A dívik. Segítsünk addig a tűr- �szeszokott, szilárd eg}'5éget ro elisme:ésbe_n és pé�3uta
vonat a peronon kivül meg-

, 
hetetlen állapoton, amíg egy képeznének. lomban reszesitette az iga.zga_ 

Allt, nehogy a több száz utazni tömegszerencsétlenséggel nem Tudjuk. hogy kormányza- tóság vezetője. l\:egérde11U!lte. 
szándékozóból valaki fel-;záJl- fizetünk érte. (-) tunk erején felül igyekszik a Vámal Lúzl6, Pé<:9 

Az e!lenfon·adalom sok be
csületes ember tisztánlátását 
elhomályooította. A szak
szervezeti bizottságok tagjai
nak e1'1árendű kötelességük, 
hogy a hamis, téves nézeteket 
széjjelzúzzák és a félreveze
tetteket a helyes útra vigyék. 

A munkát rendkívül meg. 
nehezíti azonban, hog.v 1mk 
űB-tag nem veszi Jromolyan 
hivatását. nem végez aktív 
munkát, így minden szinte 
kizárólag az elnökre és a 
gazdasági vezetőre hárul. Ez 
még ott sem helyes, ahol az 
elnök függetlenített. hát még 
ott ahol társadalmi munká
ba� végzi nehéz. felelösségtel
jes megbízatását. 

Az ellenforradalom „be 
akarta bizon11ftani·', hogy 
nincs szükség a szakszerve
zetre és mindent elkövetett, 
hogy tekintélyét megtépázza. 
A dolgoz<Ílk csattanós választ 
adtak erre. Marcali állomás 
létszáma 90 fö, ebböl 3 ka -
tona, 80-an pedig tagjai a 

szakszervezetnek és nemcsak 
papíron. hiszen mindössze 4-
5 dolgozó van elmaradva, 1-2 
hónapi tagdíjjal. Azt iS meg 
kell azonban öszintén írnom, 
hogy még ma is akad olyan 
szakmai vezető. aki a szak
szervezeti munkát felesleges,. 
nek tartja, nem kíváncsi a d�l◄ 
gozók állal választott vezetok 
véleményére és jóformán csak 
a rendkívüli segélyek elbírálá• 
sakor fordulnak a szakszerve
zeti bizottsághoz. 

Munkánkhoz nagy segítséget 
nyújtott a háromnapos tan!o
lvam. Tanultunk, tapasztala• 
tokat szereztünk. amelyeket 
próbálunk munkánkban ka• 
matoztatni. 

Mod azon fáradozunk, hogy 
a szocialista munkaverseny 
segítségével minél előbb hely, 
rehozzuk az ellenforradalom 
által okozott károkat, bizto
sítsuk a pontos, gazdaságos 
szállítást. 

Mika Lajos 
OB-elnök. 

Marcali állomás 
• -------

Kisterenyei gondok 
A nó,grádi medencének 

egyik legnagyobb szénállomá
sa Kisterenye. Az állomás 
vágányhálózata szűk és rő
vid. A bányák kincseit nem 
egyszer mostoha körülmények 
között továbbítjuk. 

A mintegy 270 vasutasnak 
nincs megfelö oktatóterme, 
olyan, ahol legalább 60-70 
ember füszejöhetne. Jóformán 
nem tudunk párt- és szakszer
vezeti napokat tartani Fem. 
Nem is szólnék, '1a ez egy. 
&zerűen helyiség probléma 
lenne. De ez több annál. A 
dolgozók szakmai, politikai 
képzését is akadályozza, ami 
szorosan összefügg a szállítás
sal, 

140-150 vonatkisérőnk van. 
Vonalaink vegyesvonatok, ha 
esik. ha fúj. a kalauzoknak 
tolatni kell, de védőruhát 
nem kapnak. Nein csoda, hogy 
kevesen vannak, állandó lét• 
számproblémával küzdünk, hi• 
szen senki sem szeret 28 fokos 
hidegben félcipóben a fékre 
menni, vagy zuhogó esőben to. 
Jatni. 

Az7.al is érdemes foglalkoz..; 
ni, hogy különböző beosztás• 
ban rövidebb vagy hosszabb 
ídö alatt használódik el a 
ruha Ezért helyes lenne, ha 
a viselési idöt is a szolgálati 
beo.sztás szerint szabályoz.. 
nák. 

Bazsó István, 
SZB-elnök. Kisterenye állomás 

V&l'paJot4n a IO 11:emélyes legé-nysz.i.11'" épttése befejezéshez közetedii KépOnköll a tetözet ép1tcsét láthatjuk. (Mező László tel•·. 
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Mennyit nó , bambusz naponta ? 
- Egy természettudemányi előadáson -

.,Az élet roppan! érdekes: tele •an olyan dolcol<l<al, melyek m&• 
pll:ll:al ragadJAI< az embert. Cs111k 
az a fontos, hogy érdkel6dését 
elyan dotcok felé irinyitsllk, 
amelyek énékesek, amelyek elü 
tndjü: mozdltanl az ember fej• 
lödését minden lrinyban.'• 

pába. Tolnen az elnevezése, a 
nálunk i6 ismert orosz teának. 
Persze a Szovjetunióban is 
termelnek kitűnő, • valóban 
orosz teát, de a népben évszá
zada él az „orosz tea" kifeje
zés, pedig ez a testvéri Kíná
ból származik - mondja Far
kasvöl9tií elvtárs. 

Hány világrész van ? 

Te '1Ú> meg. 1J#'11J emelet 11l4-
gas.ságra,_ JO · centiméter vas
tagra. 

Egy másik dolgozó arról ér
deklődik, hány világrész van 
valójába!l, m.trt öt-hat, llÖt 
hét vikí.gr.és.zrul is beszélnek. 
ValamellJlyi kérdésre szere
tettel vála5zol a tanár. 

Amikor vége az e1ó;idásnak 
Varga I. A11tal és PásztOT 

Ka.li'n1/ffl114k, a nagyszerű 
szovjet nevelónek könyvéből 
valók ezek a sorok. A szocia
li.sta építömunkához művelt 
emberekre van szükség, Per
i;ze műveltnek nem az számít, 
aki sokat olvas, l).anern az, aki 
magáévá is teszi a tudomány 
kincseit, elgondolkozik az ol
vasottakról, hallotta:król és a 
-tanultakat mindennapi mun
kájában .is hasznosítani tud
ja. 

Sok ilYen és hasonló, az ál- Vince lakatosok . kifele jövet 
talánOG műveltség kereteit bő- hangosan mondják: - Aztán 
vítő dolÖgról esik sw. Az elő- má.sT,:ar is eljöjjön ám tanár 
adás végén a le.gkülönbözőbb elvtárs! Pedig nem először ,·an 
kérdések hangzanak el. itt. már isme;ik és szeretik az 

- Igaz-e, hogy a, bambusz elóadót. A tapasztalat azt mu-
1'1,:iponta 30 céntimétert is nő? 1 tatja, hogy é_rdekli a dolgow. 

- Bizony igaz, 23-24 méter- kat az il�en összejövetel. 
A dolgozók művelését, lá,

it<;körüknek bóvítését szolgál
ják a tenné6zettudományi elő
adások szerte az országban. A 
vasúton etekintetben példamu. 
tató gyakorlat alakult ki. Ti
zennyolc nagyszerűen képzett 
fiatal, lelkes tanárember ke
ri!Si fel ebédszünetben, munka 
végeztével a szolgálati helye. 
ket. Azt akarják, hogy a 
munkások mind többen elsa
játítsák a földrajzi, történehni, 
számtani, atomfizikai, élettani 
és egyéb ismereteket. 'És 
:mindezt olyan előadás kereté
ben olyan fesztelen, baráti 
légkörben, amely méltán hagy 
11yomot a hallgatókban. 

A kínai tea 

1 .  Június 1 1-én ellátogattunk 
egy ilyen meghitt eszmecseré
re. Arnyékban is 30 fokot mu-
1.at a hőmérő higanyszála a 
déli órákban. Mégis zsúfolt a 
Rakosrendezőn telepített NVU· 

MatisSa-rends2era hordozható ultrabantt sfnvlzs1ál6. :Ez a )<é.szil!Jk 
csak a sinkoronát vi?..sgálja. Ha a tapo:atófeJ repedis Tagy törés folé 

k•rül, a késziilék b•rreg�se elbai. 
(Németh Gyula felv.) 

Az illetinényruha -ellátásról 
{l(lti kocsi;ttvitó műhe,11 Nagyon sok dolgozó fordul I Amennri�n újabb alap-

mindenes" tenne. Köröskörül houán-k az utóbbi i.dóben az- 1 anyagne�ezse�_ek . n.�m ál}?3k 
öltöz66ze<rények, asztalok, zal, hogy mi lesz . az illet- �lo, a k_onr,�,p�r.1 uzeme„ az 
lócák. Olajos, kátrányos, fél- ményruha jarandósaggal, m1- ev végéig k1e egmk a MAV 
meztelenre vetkőzött, napbar- kor kapják meg az elmaradt ruhaigényét 
rutott lakatosok hallgatják ruhadarabokat. Az anyagel-
rendklvül nagy érdeklődé:;6el lt1'asi ieazgatóságtól nyert 
Farkasvölg11i Károl11 tanár elő• információ alapján a követ
a�ását. Az érdeklődésre mi k-ezökben válaszolunk: 
sem jellemzőbb, hogy az elő- Az ellenforradalom okozta 
szoba kövén is úgy ülnek, 

neh�eket egyre jobball 
mint iköltözö fecskék a · vu. 

kiktiszöböii te.tiliparunk. A 
Janydróton, , vasutas ellYetiruhák fo1ya�-

:f;ppen a teáról folyik a szó. tos szállítása - bár késve -
A forró tea könnyen elpattint- megkezdödött. 1957-re a bőr
ja az üveget, ez az egyszerű és halinac,;i:lllllak fele. a 
tény az alapja a:nnal<, hogy a bundakabátok 30, a szönne
porcelánkészftés művészete sapkák 40. az e,;őköpenyek 
Kínában az első a vilá• 25, a po.sztóköpenyek 30, a 
gon. A porcelán bírja a fésűsgya.pju zubbonyok é; 
:forró italt, nem hasad el. nadrágok 15, a ))06Ztózub
A Jütűnó ízű kínai tea, ha bonyok és nadrápo:t 30, a 
tengeren szállítják, kesernyés ?&ivolyzubbonyok 50, a zsá
füstizü lesz. Eredeti zamatát volynadrágok 30 é& a mun
csak szárazföldi szállításnál kan'.há:t közel 15 száza!éka 
órzi meg. Igy indultak útnak került tddig a vaaút ruha
hatalmas 1rnravánok a nag.y j raktáraiba. Ezek k.ioszt.ása je
oros.z földön keresztül Euro- lenleg folyik. 

IDEJ�BE, SZÓLU "K 

Békéscsabán eddig minden 
évben ide.iében megkaptuk a 
szén-. és iau!alványokat. Ez 
ren<lJén n.n, de az már baj. 
hO/!v l 95i. márciusában csak 
a, 1956-ban kiadott 1 „ 2. szá
mú utal\•án.i•ra adtak i;.Zenet. 
Felvetődik a kérdés, hogy 
miért szükséges az utalvú
nvozással járó adminisztrá
ció. ha a tüze-lóért a TŰZÉP
hez kell menniük a Ya.suta
soknak? 

Nal(Yon örülnénk, ha az 
ide::, kellő m;,nnyibégben. idc
jeben b;ztosítanán::ik fát é.s 
szenet. Gersi György, 

&:ikéscsaba. 

Az országos vasutas férfi és női tornász 
csapatbajnokság néhány tanulsága 

Amikor elkészült 
I 

sieretnénk el!Y példát elmondani. sportoszt:ill'a la azzal n céllal ren-
• az 1957. évi országos A Pápai l<L\ V Bástya torné.sz-szak- dez! a bajnokságokat, hogy egy

"'ir=-�'11'= vasutas férfi· és nól osztáJ.ya egyetlen neves verseny- részt versenyzési lehetőséget blzto-
,,. '.t lornász csapatbaj- z6v.el sem rendelkezik. Csupán ta- sitson a fiataloknak. m:isrészt tel-

... ',I nokság versenyki- pasztalatszerzés céljából indultak. mérje az eröviszonyokat a szak-
:·�-:.�{)��.,./- írása. senki sem g��-: s mi lett az eredmény? - a noi bizottsággal knrölt.ve összeállitsa a 

dolt arra, hogy 1u� II. és ru. osztályúak mez6nyében férfi és n<ll válogatott keretet. A 
n1us 2-án a Ferenc- megnyertélc 'a csapatversenyt. 1elek szerint u,cvanls a vasutas 
városi VSK torna- Ez a példa ts azt igazolja, hogy 

I 
férfi és nól tornász-válogatott még 

csarnokában többi érdemes a fiataloknak versenyzési ez éyben egy lengyelors2ágt por• 
mint szá2 fiatal flű és lány méri· lehetőséiiet adni • . A s,:akszervezet tyán vesz részt. 
össze erejét a bajnoki pontokért ______ •- -------J!,Iárpedlll ez történt. 

A tegJobb versenyzl!l(árdával 
rendelkező '.Pécsi VSK. Debreceni 
vsc, Rákospalotai Testvériség és a 
Ferencvárosi VSK mellett ezen a 
versenyen már a Békési MÁV és a 
Pápai MA v Bás"'3 fiatal tornásza! 
Is képviseltették magukat. A né· 
s,es mezóny, a helyenként magas
színvonalú verseny ellenére sem 
lehetünk azonban elégedettek. 
Ho,ty miért? Mert az országban 
m\lködó mintegy kilencven vasutas 
eportklub közül nem kevesebb, 
mint tizennyolcnak van tC't'nász
szakosztálya, s ennek eller. ! ,·e az 
országos csapatbajnokságon mind
össze hat egyesület tornásza! vet
tel< részt. 

Hol maradtak a vasűU Főosztály, 
a Dunakeszi Magyarság, a Celldö
mölki vsc. a MAV Sátoraljaújhe
h'i se. a Nyíregyházi vsc. a Péceli 
l\IA v. a Jászap.itt VSC, a Kiskun· 
félegyházi vsc. n Szentes! VSC, 
a Makói VSC. a HódmezóvA.sár
helYI VSC és a Gyomai VSC 
tom:iszal. Talán ezelmél a klubok• 
nál csak papíron működik a tor
nász-szakosztály! Honan akarják 
blztositan! tomászaik fejlődését, 
ha nem küldik őket versenyekre? 
Attól, hogy a gyengébb szereplés 
miatt „leJáratJák tekintélyüket" 
1itazán nem kell f�lnle egyetlen 
sportvezetőnek sem. 

Nos, ha már idáig Jutottunk, 

Mi újság kosárlabda- és tenisz-válogatottnnknál 
a vasutas Európa-bajnokság küszöbén 

- . · Nem kis feladat 
·-· ·• � előtt áll a vasutas 

fi' t�rti kosádabda- és · "' a tenisz-válogatott. 
Július első felében 
mindkét csapatunk 
neMZetközl talá.lko
z61.. a vnsutas Euró-

... pa-bajnoksáiton vesz 
részt. Kosárlabdá2ó

lnk jtlli119 S-túl Bel,rr:\dban. tenl
szezólnk pedl,: jűlius 1. és S•a kó-
2ütt Linzben ,llnal< rajthoz. 

Ho1tYan kés20l a nagy er6prób:i• 
ra n kosárlabda-válogatott? - ér
deklő<ltilnk Bfr6 Gyulától, a férfi 
kosárlabda-v·álogatott knplt:inyától. 

MáJus 2a-án 'és 29-én a v�logntott 
keret kétnapos ed.z�cn vett rés?.t 
- mondotta. - Az edzés után Bo• 
kody Károly. G61 Elemér �s Masszi 
Dénes edz6kkel llsszeállftottuk a 
válogatottat. amely a következő já

tékosokból áll: Vörlill. Molnár A., 
Gombo•. Morócz. Bencze. Bann.a. 
:::i

t
;a�fA�0Wa';.i�

"'
ls é:n�-

cer. A Játékosok jelenleg - mivel 

a mal{yar bajnoksá,t még nem fe
jezódött be - saját egyesületük• 
nél készülnek. Június végén azon
ban egy hetes közös ctlzésen vesz
nek részt. 

f:s a ten1szez6k 7 
- A szakbizottság még májusban 

me,grendezte n váloaató versenyt 
közölte Kü,•ér László, a 

sportosztály munkatárs::a.. - A �er
senyen elért eredmények alapján 
Llru.ben. a következő öt J:itékos 
képviseli szlnelnket: Horvttb 
LAszló, Csongár Arpád. <lr. Né• 
methy Géz.a, Hopp Béla és Köves 
Kálmán. Horv.\tb László oz egyéni 
versenyben 1s rnJthoz áll. 

Azt !s megtudtuk, hogy o ten!S2· 
t'álogatott tagjai 1s közös edzésen 
vesznek rés1t az elutazás előtti na• 
uokban. Ez fgy van rendjén, hl· 
szen a Jtondos felkészülés nél
klll sem kosárl:lbda-csaoatunk. 
sem ten1szezölnk nem várhatnak 
ló eredményt. Ml pedig azt szeret

nénk. ha a két csaoat versenYZlU 
klvAló szereplésükl<el Belgrádban 
és Linzben tovább öregbltenék a 
maRyar vasutas sport hírnevét. 

A SZERKESZTŐSÉG 
ÜZENI 

P:\rk"1yt rstv,n Szombathely. 
A bérezéssel kapcsolatos észrevé
telei helyesek. A problémával 
szakszervezetünk foglalkozik, 
azonban a jelenlegi gazdasági 
helyzetben az összes sérelmeket 
egyszerre orvosolni nem lehet. 

Gersl György Békéscsaba. Az 
ellenforradalom idején l'?em egy
szer előleget és jogtalan bért fi· 
zettek ki a dolgozóknak, amit 
termés,:etesen a kormányrendelet 
értelmében levonnak. Megdolgo
zott munkáért törvényesen Járó 
és kifizetett bért levonni nem le
het. Ha ilyesmi előfordult, konk• 
rétan írják meg, hogy ldtót, ml• 
kor, milyen címen történt a levo_ 
n;�:S.. 

Aradi Kliroly, Nagykantzsa. va
lóban szó van az emllte1.t rendelet 
kiadásáról azért, mert a tapaszta.
latok sser!nt sok ftltöháznál nagy
mérvű túlfizetés történik. Például 
Celldvmülk és Békéscsaba ftltő• 
háznál több ezer forintos tulfize
tés történt ecyetlen hónap nlatt. 
Várnai L:lszlú Pécs. A családi 
pótlék problémájával !lletékes 
szervek foglalkoznak. Vera.k VU
moant szeged állomás. örömmel 
üdvözöljük a munkásle,·elezők so
rában. Irisalt érdeklődéssel vár
juk. Bognár KAroly Ta;,olca. Si
mon .Tózset mtlvégtagj:út áprllls 
SO-án rendelték meg orvosi ja
vaslatra. Elkészítése tíz hetet vesz 
tgénybe. Aranyos Istvíin Hfdépi
tésl Főnök5ég. A kék munkaru
i'lá.k S7:t!Utása a könn�•üipartól 
lassú ütemben történik, ez okoz
za a hlán1•t. A tömege, szállftást 
ebben a hónapban megkezdik. a 
így problémá luk remélhetöle.!? rö
\'idesen megoldód!I:. Szikla! István 
Budafok. Vc:-sei mély érzésról ta
nú!-kodnnk. különösen a „Vasutas 
vér•• c.Imú, azonban a szerlceszt6 
bizottság közlésre még nem talál
ja alkalmasnak. 

Neményi J'ános. Leveltben kö
Zöltekre az illetékesek figyelmét 
fellúvtuk, 

Cserháti József Sze�cd, !lrolnár 
János Horvátklmle. J<érésilket to
,·ábbltottuk. 

Ll!:ftr ,�ii
do

�s���rh���of �'%�� 
nok, Totb Károly Sze�ed, Várnai 
Lászlú Pécs. l\llka Lajos Marcali, 
Dáni Mihály Szet;ed, Szobonya 
Uszló Vác, Fazekas JSl..-án és 
Horváth Jst'<"án Horvátklmle, Ba• 
zsó István Kisterenye. Gc!'Sl 
G:,örgy Békéscsaba, Ffildvárl La• 
jos Eger, Leitl Ferenc Pécs le,·e
lükct lapunk anyagához felhasz ... náltuk. 

A MUNKAFEGYELEMRŐL 
Az elmúlt évekb:rn többs::i:ir 

ak.arlam írni a, vasutasok 
lapjába, de végső eUiatározá.s
rq. CS4k, most jutottam. 0 gy 
érzer11> r.eikem is köteleut.gem 
az ellenforradalom okozta es=
mei zürzavar eloszlat&át 81!
gíteni. .11. munbfegyelem.röl 
szeretné/.; írni néhány sort. 

Soksror eszembe jut a Hor. 
th11-korsurk, amikor a mi:n1"í3 
mint egy gép robotolt é.• a 

- Két lG-lG lakásos vasutas ház 
épltését kezdik meg 6sszel Mis· 
kolcon . 

- l\leglndult az Igazgatóságok 
egymás közötti versenye a szom
bathelyi igazgatóság dolgozóinak 
kezdeményezesére. Az elsö hó
napban a pécsi igazgatóság ke
rült ki gyózlcsen 62 ponttal, a 
1u.isodik Budapest ugyancsak 6:?, 
harmadik Szombathely 53, ne
gyedik Debrecen i9, ötödik l<lls• 
kolc H, hatodlk Szeged H pont• 
tn!. 

- Jól sikerült operettestet tartott 
majus 2•LC11 a SL.egedi MAV Pe
tón Sándor Nfpmtlvelésl Otthoná
nak 34 tagú stimíonikus zeneka
ra Boldizsár Kálm.An karn�gy ,·c
zényleté,:el. 

- A tlsztasligl hétuel< nagy sl• 
kere volt a pl'csi igazgatóságon. A 
legszebb, lcgUsztább állomás Vaj
ta - jOO, a második helyen ,·ég
zett Kaposvár állomás 300, n lrnr
madlk helyeze•�t Balatonmárlallit• 
dő állomás 200 forint jutalomban 
részesült. E:r.en.k.ívill több mint �l'.I 
szolgálati hely kapott 100--100 !o• 
rintot. 

- A vasutasnap tisztf"letére Bé. 
késcsabn csomópont dolgozói ver
senyre hívták Szeged csomópont 
dolgozóit.. 

- KorszerO., négyrészes motor
vonatot készített a Ganz Vagon és 
Gépgyár, amelyen űJ műszaki 
megoldásokat probálnak ki. A 
motorvonaton kétfajta új forgó
vázzt?.l kísérleteznek. amelyek a 
Jármúvek nyugodtabb, L'l.jtalanabb 
j.1,:ái:.át hivatottak szoJgúJnl. Az Uj 
kísérleti motorvonatot az orszá.g 
különbözó vonalain járatja a 
MAV. 

- A Ktsz .. ,;zervezet kezdemé• 
nyezésére Celldömölkról Jú· 
nlus 12-én Komárom rendeltetés
sel czertonnás tú1súlyos vonatot 
to\·á.bbftottak. A mozdQDY veze
tője ,·arga János, fűtl!Je Gyűrűs 
Zsigmond volt. 

- A traktorosnap alkaimA,,al 
a pécsi népművelési otthon �nek
kara nagy sikerrel szerepelt a Sá
torhelyj Allatni Gazdaságban. 

AkUvaének.e7lete:n tár!{l•al• 
t.i.k meg a Jegtont.osabb tennivaló
kat a füzesabon:rl MSZMP intézö 
bizottságához tartozó kommunistti 
funkclonáriusok, sza kSz.ervez�ti 
és szakmai vezctllk. A megbe
szélés rrcdményeképpcn javult a 
rend és fegyelem. Kü lönö�en 
s:,;embctünó a javultt!I Eger Allo
máson. 

- A hetedik vasutasnap és al
kotmányunk ilnncplmek tisztele
tére indított verseny sor.1n sznz
ezec forint jutalmat oszt ki a deb. 
reccr.i igazgatóság vezctoje az 
tgazgo.tós:lg által kiirt célkltüzt.~ 
seket teljesitö egyes �zolgfllati 
ágak élenjáró dolgozóinak. 

- 1\'emzetközi ,·asuti szót.ir ké
szül. Az :incot, francia, lem:y� 
olasz é, szovjet vasutak küldöttei
nek értekeZlet�n Varsóban az 
eartk alblZottság elvcgczte a len
gyel :l.llamvasuták dolgozói ált.al 
összeállitott nemzetköz:1 vasuti szó
tár végső ellenőrzését. A szUtár• 
ban tübb mint ötezer olyan kifeje
zés található, amelyet le�,zvakrab
ban használnak a nemzetkö1.i sze
méll'ózállltásban és árutovábbítás
nál. 

- A rakodási ld6 me,:favftása. 
a kocsik.lhasználás. és a munka 
minőségének megjav!tása érdeké
ben S20mbathely Allomás kocsi.
szolgálatánál a kocsirakomány! 
raktárnokok versenyre hívták 
Nagykaruzsa és Győr raktámo
ka1t. 

- Felrobbant e,:y benzlneshord6 
n Sorokl;ár! űtl MA V állomáson 
május 14-én. Az állomás földszinti 
irodaépületének néhány falrész� 
beomlott. A mentők a robbanás 
helyén tartózkodó Albert Alajos 
53 éves rákoscsabai és Zátrak .Tó
Esef H éves albertirsai MA V dol• 
1sozókat ml\sodfolcú égési sebekkel 
szállltOtlák kórházba, 

Nemrégiben kínai küldöttség 
tett látoga,tást Egyipwmban. 
Az egyiptomi vasutasok a ven
dégeknek bemutatták Faruk 
exkirály luxusvonatát. A sze
relvényt az olasz Fiat-cég épí. 
tette félmillió dollárért. Ebben 
az összegben nem szerepel a 
belső berendezés, amelyet hal
latlan fényűzéssel készítettek a 
nyomorgó egyiptomi nép terhé
re, a király magáncéljaira. A 
diesel-vonat valóságos erőd 
volt. Kiskaliberű elrejtett 
ágyúkkal, s különböző fegyvc. 
rekkel szerelték: fel. hogy a ki. 
rály és metreszei életét bizto
sítsák. Faruk rádión és telefo
non állandó összeköttetésben 
volt Kairóval. 

- Közel 100 budapesti vasutas 
fiatal vett részt a KISZ budapesti 
bizottsága által május 19-én me� 
rendezett oszolytet61 Ságvári. 
tűrán. Tizenöt esztend6vel ezelött 
oszolytctön Ságvári Endre a fasiz
mus ellen! harcról tartott előadást 
az ltlűsáimak. A túrán a régi ltlű
munkások is részt vettek. 

LAKASCSERE 

Elcserélném Budapest vm., 
Fest.etlch utca •· L em. 11/a szám 
alatU ki5mérctú egyszoba félkom• 
fortos szolgálat! lakásomat Bu
dapest területén szolgálati vagy 
magánlakásra. Lehetőleg levegős 
helyen. A lakásban telefon van. 
U2-748. Val!Y BVKH nr. osztály. 
Telefon: 21--56, dr. Tóth. 

- Szegecll 2 sz.oba összkomfor
to!';1 Jószágtartásos szolgálati la
kásomat elcserélném hasonló bu
dapestlért. 1':rdeklódnl !ellet 12-
56, 222-054. telefonon. 

- Cserélnék lakással kocslvl2g. 
gáló szolgálati helyet középállo
máson, lehetöJeg a Dunántdlon. 
Cím: Székely Ferenc kocsivizsgáló, 
Szentes állomás. 

- ,;-es ,·illamos v6,ráUomAsin41 
lévó t szobás, félkomfortos, ker_ 
tes lakásomat elcserélném 1 szc>
bással, belterületen. 1':rdel<lőclnl 
lehet dr. AJtonYi Károlynál, vnn., 
RákócZi ter 6. 

Juz.szon. azon kereselt =Mbe 
v.indorolt, akik solia.sem ti.'.c1. 
ták, mi az - dolgózni. É� 
mégis fegyelmezetten hú�uk I A szegedi igazgatóság sok rendeltetésének a kicsinyre 
az igát. Nem lehetett e.!céc-:.!. !:üzbeesó állomásának váltó- sikerült éttermet és sön-lést, 

l ,
m_unka kö:::be_n társa1ogn:, 111-:<>rt i5rbely

.
én (Algyó, Székkutas, de azért mindennap akad fizetéskor 111inden. munka nel- Telekgerendas, Kiss?.énás stb.' fúrni-faragni való rajta. 

Baj van az építkezésekkel 

1 kül? 'Pf!':?1t észrevett�nk; Ho�y nincs WC. Az ellenforradalom Kész a forgalmi iroda Is, 
1 Is mertunk volna logni, ht- elótt termelési értekezlete- de mivel rnozaiklappal kői :;z::n ez,,,- � eZI;: m1mka-né_lküii ken, gyűléseken szóvátetlem vezett. télen nagyon hideg. , -i:.art e.gu mequresedett allás- ezt. de rnegha!lgatá.sra nem Gondoltak egy merészet és a ra.. találtam. trtheteUen. hogy cszakszervezet rozoga szék-

Az öregek kö..--i.il sokan el. ez a probléma több mint egy házából felszedték a beépített 
felejtették ezt, a fiatalok nem évtizede húzódik. Hiszen min- színpadot és abból építettek 
is is-merik. Ta1.án ezért nem denki tudja. hogy a váltóke- dobogót a forgalmi irodába. 
értik, m.i.t jelent az. hogy zelót a szolgálata helyhez Nesze neked. kultúra! Most 
nem kell rettegni a. kenuér- köti, nem mehet el olyan tá- már színpada sincs 600 szer
néikü.!isé(71;ól. llfost már ni.nr.s Yolságra, ahonnan nem hall, vezett dolgozónak. Az állo
meg az éliség fegyelme, d,e nem lát semmit. A kulturált más átalakítása ezidáig több 
szükség van öntudatos, szo- élet legelemibb feltétele is mint kétmillió forintba ke-
szi,alista munkafegyelemre. E;; megkö\·eteli. hogv ezt a prob-

1 
rült és rosszabbul néz kL 

erőskeza �•ezetést követel, de 1érnát Yégre megoldják. mint eddig. 
ez -nem eT.ég. Ha, tudtunk • fe- Hadd • 'ak n "há t Helyes lenne. ha szakszer--(11Jelmezetten dolg'oZ1'li m<íSok . . ll'J e �Y sor az 

vezetünk többet; fO!(lalkozna hasznára a. tőkés világban, le- oroshaz, áll<?ll;ásról .1s. a11;e!Y- az építkezések körül levő zűr-gyü.11,k fegyelmezettek most nck renoválasa. atalak1tása zavarral .  magunk érdekében évek óta keservesen fo1vik. 
Bo"- Sá-"-• 

Egy-két helyiEég már elké- •= •= 
Berak Vilmosné, szült. pl. az Utasellátó 104. váltókezelő, Sz.eged állomás számú üzeme. At is adták Orosháza 

111111111111111111111111/llllíllllllllllllllllllllllllllllll/l/1111111/llll/lllllllll/llllll/lllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllflllllllllflllllUOlllílll 

Igazgatóság i határon 

Hallatlan! Már a vidékiek is  15 percet 
késnek/ Micsoda ruigyzási mánia.. Vonatot 
megkésleltetni itt vagyunk mi, a pestiek. 

A szakértő 

- Ennek az alagútnak a.z építése 30 miUióbl!
kerü.lt. 

- Biz' isten megérte. 

-------------------------------------------'---

111 AGYAR VASUTAS, - A Magyar vasutasok S2abad S2akszervezetén.ek lapja. - Mej!jelenlk ha,•onta. Szerkes2t1 a szer kesztőblzottsáP,. LaptulaJdonoa: � Magyar vasutasolt Szabad szakszervezete s2erkesztósé,r• Budapest. VI., Benczűr utca iU. sz. - Telefon: 229-638. 228-847. :!28-349. �2&-28f, UzemJ telefon: 24-41, SB-00 36-86 Kiadóhivatal : Budapest, vu.. · • 
a,kóczl C.t 54. sz. - 18 OOO pé:dány. - Szikra Lapnyomda, Budapest. - Felelős oyomdavezetó: Kulcsár Mihály. 



V/LAG PROLETARJA f EGYESÜLJETEK! ARA 40 FILLER 

* * 

1. EVFOLYAM 3. SZAM 1957 JULIUS HO 

A S Z E B V E Z E T T V A S 1J T A S D O L G O Z Ó K L A P ,1 A 

Szakszervezetünk IV. kongresszusának 
határozatai alapján 

Írta : &abó Antal, a szakuervezet elnöke 

S
zalklSizerveretünk 1956. ok

tóber 18-2 0 között tar
totta IV. kongresszusát. Az 
ellenforradalom megakadá
lyozta a kongresszus határo
zatainak tudatosítását, hosszú 
időre vusszavetett bennünket 
a.bban, hogy a kongresszus 
he!yeg határozatainak szelle
mében munkálkod:iunk. 

A mindenáron való újat ke
resés helytelen eS?Jközét azon
ban. különösen a SZOT IX. 
teljes ülése után elvetettük, s 
munkánk alapjául a IV. 
kongresszus egész,séges, a 
munkát előrevivő határoza
tait tettük. Ha nem így cse
lekszünk, tagadjuk, hogy az 
elmúlt 12 év alatt nagyot lép
tünk előre, a mo:z,galom 
pzdag tapasztalataitól a he
lves úttól, a tisztá.nlátástól 
losztan.ánk meg magunkat. 

Az egészséges elvi, pártsze
rű vita után született haiáro
zat utat mutat szakszervezeti 
munkánk minden vonatkozá
sában. S hogy már korábban 
elindultunk a határozat meg
r.Llósításának útján, mutatják 
azok az eredmények, amelye
iket a közelmúltban a párt 
irányításával, a kormány se
gítségével elértünik, 

A vaootasok fizetését a néP
tazdaság teherbíróképességé. 
hez mérten minden kategó
riában emelték. Egyre keve
seb�t késnek a személyszál
lító vonatok. A mindjobban 
�ibontakoZá szocialista mun
kaversenyből kiia:tjuk a bü
rokrácia[ növelő, de ered
ményt nem hozó elemeket, 
Az ellenforradalom idején 
bevezetett időbérezés helyett. 
ahol a-z gazdaságosabb, beve
zették az igaZ5ágo.sabb darab-
bérezést, 

gazdaságban megilletó hely
re kerülnek. 

A kongresszus évekre meg. 
szabta tennivalóinkat. S hogy 
a jövőben :is e célkitűzések 
alapján dolgozunk, azt bizo
nyítja például az is, hogy ki
dolgoztuk a dolgozóknak a 
tervezésbe é,_ az ia"ányításba 
va•ló nagyobbmértékú bevoná
sának irányelveit. Harcolunk 
a szolgálati főnökök jogköré
nek bővítéséért. az üzemi bi
zottságok hatáskörének növe
lésével egyidőbe.n. 

Ha valóban magunkévá 
akarjuk tenni a kongresszus 
határozatait. máris adva Val!l• 
nak legsürgooebb feladataink. 
Az ellenforradalom után a 
vasúton még nem kötöttek 
kollektív szerzödést, melynek 
előnyei nem kétségesek dol
gozóink előtt. Egyes célkitű
zéseink valóravá!tását az el
lenforradalom aJ.att sokmillió 
forintos kárt szenvedett nép
gazdaság teherbíróképessége 
akadályozza ugyan, mégsem 
mondhatunk le olyan követe
lések későbbi megvalósításá
ról, mint a vasutasok lalkás
Viswnyainak megoldása, a 
túlzott igénybevétel megszün
tetése, a ruhaellátás megnyug
tató elintézése, a szolgálati 
nyugdíj bevezetése, 

V
annak azonban olyan 

tennivalóink is. amelye
ket saját erőnkből jobb, terv
szerűbb munkával, felvilágo
sító szóval meg tudunk olda
ni. I]yen például a beteglét
szám Cl!Ökkentése egyrészt az 
adottságokon belfil, az egész,
ségügyi berendez.érek gyara
pításával. az óvórendszabá
lyok betartásával, másrészt a 
táppénzcsalók leleplezésével. 
Nagyrészt rajtunk múlik dol
gozóink általános műveltsé-

M
ég ma is vannak, akik a gének további emelése, a 
közelmúltban kapott jut- sport- és kultmális munka 

tatásokat az ellenforradalom színvonalánalk emelése. a 
vívmányának akarják feltün- szakszervezet és a sza'kvonal 
tetni. Nagy tévedés! Mind- jobb kapcsolatának megte
azok a juttatások, amelyeket remtése. 

. t 
Uj keskenynyomközú vasút E 
A Jánlomajtis-Kisnamény-f '" 

Csaholc kö:zregek között épített ► ,, 
8 kilométer hosszú keskeny.t 

nyomközű vasutat júniusbanE 
átadták a forgalomnak, t 

Ennek a vidéknek mostohat 
közlekedési viszonyai hátráil.-

i tatták az exportalma szállítást, 
a személyszállító autóbuswk 
sem tudták kielégíteni a lakos-
ság igényeit. t 

Az épíJtk.ezések 1955 végénE 
kezdődtek. A most átadott sza-!'. 
kasz csak egy része az 57 kilo-► 
méterre tervezett vasútnak,� 
amelynek gazdas.lgi hatókörze-E 
tében 38 község fekszik. A vo-!'. 
nal további építése jelenileg is► 
folyik. Az idén még vasutatE 
kap Vámosoroszi köZség és a: 
Csaholci Aizami Gazdaság köz..t 
ponli;j majorja. Jövőre Fii.lesd: 
és Kölcse községeket is bekaP·t 
csolják a Gazdasági Vasutakt Rövidesen hetedsze,- ünnepeljüik a dolgozó 
f a1 ába ► népünk, pártunk és kormányunk megbe-org m · t csülésiét jelentő va.sutasnapat. Hetedszer talál-

E lkoznak hazánk fővárosában, a. vidélki gócpon

V e�essél. be 
l 

toloon a nagy 1,-asutas család fia.i, hogy át
vegyék a munlkában kivívott eredményeiffaírl 

a darabbére�ést méltó jutalmukat. 
A hatodik va.sutas-nap óta eltelt esztendő 

sítményeket. Mégis látnwn!k kell, hogy soh4 
ennyire nem nyúltak hónunk alá, mint most, 
Az ellenfOTTadalom dkozta solcmi!Uárd forin.. 
tos kár eilenére kormányunk a lehetőségek,. 
hez mérten siet sorsunkon könnyíteni, muD
lkavis.wnyainikon, életkörii.lményeinken javÍta
ni. Eit elsősorban a vasutasoknak juttatott 
béremelések bizonyítják. 

A 
hetedik vasutasnap küszöbén szerető 
szívvel és a hála melegségével köszönt• 

ji/Jk mi is, vasutas dolgozók, népünket, mun.. 
kásosztál.yunkat, az ellenforradalom harcai➔ 
ban megedződött dicső pártunkat és k,orm,á
nyunkat. Tudjuk, hogy most méginkább, mint 
valaha azt !követeli valamennyiünktől a vas1 
utas becsület, hogy rá.szolgáljunk erre, a vaa• 
utasnap ünneplésében megnyHvánult megbe. 
csütésre. • 

Jó! tudjuk: a vasutasnap olya,n mérföldlkó. 
amely után kemény munka követke:uk. A 

vasutasnap bi.Zt.atást, jobb jövőbe veteU hite: 
sugárzó erejénefk le keU győznie a. még min,. 
dig fékező maradiságot, a sQVinizmust, a bii,,. 
TOkráciát. 

A júniUSi plirtértekez"let ha.táirozata nehéz 
feladatdkat s.zab a mi számtunkra .s. Má1' 
most késziüjünk az őszi. forgalom lebonyolítá1 
sára. Vasútüzemi értefkez!et nélkül is tudfulk. 
hogy mi a teeendőnk, hiszen mögöttü'lllk van 
ti2lenkét év tapasztalata. Minden erőnkkel nö• 
velni kell a munka termelekenységét. Ö11Jkölt
ségcsöiGkentéssel, takarékossággal. gazdaságo• 
sa.bban, olcsóbban kell szállítanunk. Ez nem
csalk szervezési probléma, hanem poUtikai 
feladat is. A !kommunista vasutasdknak, a 

szakszervezeti alotiviSúíknaJk a párt irányítá� 
sáva.l elől lkeU haladniuk a szocialista mun
'kafegyeliem megszilárdításában, a munkaver
seny, az újitási mozgatom fejlesztésében, 4 
dolgozók szakmai és kulturális nlnvona.lána.� 
eme!ésében, 

A gyöngyösi Kitérőgyárban ► nem volt töre.tlen út, nem volt csupán a mwnr 
az ellenforradalom után gyor-E kagyőzelme!k sorozatától fényes. Sötét fel"te
san megindult a normálist ge'k tornyosultak felettünk, az eUenfOTTada
munka. Az első negyedévi► lom átkos vihcllra tépdeste jóhírünket. De a 
készáru tervünket 111,8 száza- E szégyenteljes TW.pdk után a becsületes vasutas 
lékra teljesítettük. A második t dolgozók tízezrei sora.koztave fel pártunk mö
negyedben sem maradunk szé-t gé és újabb sikereket értün!k el a népga.zda
gyenben, bár sok probléma t ság talpraánításáért folyó munkában, a me
volt az anyagellátással ► netrendszerinti közleke!Us betartásában. Az 

A munka még jobban men-E ellenforradalmi eseménye1k és az azt követő Sokat tanu.ltunk az eZZenforradalam szön 
ne, ha visszaállítanák a darab-► konszolidáció időszaka is megmutatta, hogy nyúségeiből. Tudju/k hová akart visszata.. 

bérezést. A szorgalmas dolgo-E csa!k pártunk vezetés-éve! vihetjük győzelemre szítani bennünket a restaurációra. vágyó gyáro4 

zók sérelmesnek tartják, hogy► ügyünlket, végezhetjük el mara.délkta,lanul fel- sok földesurak hada. Tudjuk mi a teendőnk. 

ugyanannyit keresnek, mint E (Ldatainkat. Úgy dolgozunk, hogy sokat sunvedeU hazán:k 
azok, akik kevésbé igyekeznek: Örömmel és megelégedéssel fogail.juk azt a mielőbb felvirágozzon, minél gyorsabban ha· 

a munkában. Igaz, a múveze-t tondoskodást, ameilyel pá,rtunk és a forra- !adhassunk a szocializmust építő wton. 

tők keményen fellépnek a ló-t da.Imi muntkás-para.szt kormány kíséri mun• , A vasutasnap __ kii.Szöbén . megfogadjuk ezt, 

gósok ellen üzemünk egyik► kánkat érteke•i eredményeinket. Az elmúlt e.s vasuta.s becsuletbel be is tart;iu.k szavun-

tészlegében · már május else-t éve1cbe� i., kaptunk juttatáwJcat, értélkes léte,- ka.tl 
jén bevezették a darabbért. � •••••••••••••............ Uü ................ &.üüilil�ilililil�OJ.üüüü00 .. 044 Itt 100-150 forinttal több a -•-
kereset, mint azelőtt. 

1 

• • 
, k b , I Baj van a munkaruhákkal Mikor larlJa e a vasu on 

t�r�te�éf��:.k:1:���b�;: a törvényes munkaidőt? 
kértük, hogy a helyszínen . • . . dó gk zdód""" 24/2 4-es 

1 
•=·•- · tu"-'k a betegeket e'• 

vizsgálják meg, mert erről A vasutan evek ota vaJu , sen me e ..... a -...,.,1...,.11 ua><1 " 

nem lehet íróasztal mellől de megold:atlan pro?!�- a h�· szoLgálati beosztás felülvizsgá- a szabadságon lévőket. Az ÚJ 

dönteni. Reméljük, kérésünket v� 210 órás m�1do b_1Z!os1- lása és megszüntetése, de ma létesítmények benépesítése 

végre teljesítik. tasa, a dolgozók túlzott 1geny. már egyre gyakrabban értesü- szinte lehetetlen. A kis.kúnha• 
bevételének megszüntetése. lünk arról, hogy 24/2 4 -órás lasi fürdő- és öltöző takarítá-

Szenf,gáli István; Más iparágakban, a heti 4 8  fordaszolgá1atot vezetnek be; sával kapcsolatban például úgy 
Gyöngyös, Kitérőgyár. órás munkalhét, vagyis a tör. Tudjuk, hogy szükség volt az vélekedik. a szegedi igazgató-

Korszerűsítik 

a kiskunhalasi álloni6st 

vényszab1:a munkaidő betartá- állami-gazgatás egyszerűsítésé- ság III. osztálya, hogy a szak
sa törvény. Egyes ü:remekben re, a létszámcsökkentésre. srervezet épittebte, a szakszer
már a rövi<lített munkahét be- Most is elkövettük azonban vezet gondoskodjan takarítónő. 
vezetésére törek..szenek; d ó ről. Most, az aratás idején a 

a2lt a hi:bát, hogy a olgoz k =badságmegtagadás miat,t; so• 

december óta fizetésben és Teendőink eredményes meg
egyéb vonatkozásban kap- oldásához nagy segítséget je
tunik, egytől egyig szere- lent az országos párl.értekez
pelnek a kongresszus határo- let határooata. amely a szak
zatában. 1':ppen az ellenforra- szervezeti munka tekintélyé
dalom hátráltatta. hogy ezek nek emelésével, helyes cél
az intézkedések korábban kitúzéseivel meger&;ít ben-
megszülessenek. nünket tevékenységünkben. Kiskunhalas állomás forgal-

A kongresszus iráhyvonala Nem lehet közömbös szá- ma az utóbbi időben, killönö. 
találkozott az egész dolgozó munkra a nevelőmunkában, sen a Jugoszláviával megélén
népet érintő kérdések tárgyi- hogy a kétmillió szervezett kült kereskedelmi kapcsolaltok 
lagos taglalásával Ennek bi- dolgozó közül csaknem más-- folytán nagymértékben megiiö. 
zonyítására elég felho.mi, félszázezer a mi szakszerve. vekedett. A szükségessé vált 
hogy nem egy határozati pont zetünkhöz tartozik. bővítésre és ikorszerúsítésre 
országos viszonYlatban is Ha mielőbb arról akarunk 1957-ben 4,2 millió formtot irá
megoldást nyert: eltörölték beszámolni. hogy :l kcmgresz- nyoztak elő. 

Racionalizalju� vegre 
a munkát is 

számának cookkenésével nem kan ittftlagyták a vasutait. 
járt együtt a munka csökken
tése. Kevesebb dolgozóval te
hát ugyanazt, vagy esetleg Van kivezető út 

például a gyennekteleooégi szus határozatainak végre- Felújítják az állomás Kele
adót, megszüntették a ter- hajtása a legjobb úton halad, bia felőli végét, kicserélik a ki
ménYbeszolgáltatást, több és az időközben hozott határoza- térőket. Átépítik a szúk vol
iobb szenet kapunk. megs7.ü- tainkat meg kell ismertetnünk ta miatt nehézségekkel küzdő 
letett az új újítási rendelet, aktiváinkkal. a legszélesebb fűtőházi telepet. Uj szénkará· 
stb. A vasút és a vasútas dol- dolgozóréteggel, mert cé!kitű- mot, homokszállitót, mozdony
gozók pártunk és konná- zéseinket valóraváltani csak a felvigyázó épületet, serleges 
nyunk helyes intézkedéeei dolgozókkal karöltve és egyet- szénszerelót, új mozdonykijáró 
folytán egyre .i.nkább a nép- értve lehet. vágányt kap a fűtőház; 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

A kilzelmfiltban tartották Pekingben a szocialista országol< közlekedési minisztereinek konferenciáját 
a_ Szovjetunió, Csehszlo1:7ákla, Lengyelország, M�-:;-yarország, Románia, Bulgária, Albánia, az NDK, 
Kína, Mo?,gólia, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság 

l<il'idöttségelnek részvételéveL A konferencián Jugoszlávia képviselói is Jelen voltak, 

Rendelet ide, rendelet oda, több munká.t kell elvégeztetni. 

a vasúton nem egy swlgálati S a követíkezmény: szó sem le· 

helyen jóformán semmi sem het a legtöbb swlgálati helyen 

történik a törvényes munkaidő a szabadságolásról, a heti pi

betartására. Sót! Míg koráb- henőnapok biztosításáról. Egy. 
• csal egy doJ,gozó kiesése esetén ban ilyen problemával ,. szinte tűrhetetlenné válik a nem kizárólag a vontatási és 

forgalmi utazószemélyzetnél helyzet. Nemhogy szórakozás
találkoztunlk, jelenleg egyéb ra, de még a kötelez.ó tanulás
szoJ.gálati ág.aknál is . mind ra sem jut el�gend? idő. A d?l· 

gyakrabban talállkozunk olyan gozók �gy res� faradtan JE:
esetekkel, hogy megrövidítik lentkezik, szo�'.1latra Nem IS 
a dolgozók pilhenőidejét. Nem csoda! Kepze;Jük csak el � 
ritka a 360-380 órás szolgá... 

l 

nak
aki

·
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a
4 ?�lgozonak

badid
a -�e

b
l?,l

zeté
80 t, 

lat· oras sza eJe o -' 100 kilométerre levő lakásától 
Egyid?ben :- a szak.s�e�t a szolgálati helyéig kétszer te· 

kezdemenyezésére - erote!Je- szí meg az utat; 
-------------- Egyes adminisztratív mun• 

S 'II , b- , , 

1 kakörök megszüntetésével -
zenfeS 3 0fil3S OVIÍeSe nem is volt ezekre szükség -

Szentes állomás forgalma év
ről évre nő. Az állomás bőví
tése a legidőszerűbb tennivalók 
egyike. A múlt évben a Hód
mezővásárhely felőli végén 
megtörtén,t a kitérők cser'éje 
és két új csonkavágány építé
se 1,2 millió forintos költség
gel 

Az idén az állomás Szolnok 
felőli végén cserélik a kitérő· 
ket, valamint egy új vágányt 
építenek. A költségkihatás 3,2 

millió. 
A korszerűsítéssel a különö

sen nyáron előállt bedugu!ást 
megszüntetik. Az eddig el?.árt 
pályafenntartási telep helyett 
a vágányokon kívül .korszerű 
pályafenntartási telep létesül 
új műhelyekkel, irodákkal és 
szociális berendezésekkel. 

olvan visszásság adódott, hogy 
például a munkakörrel járó 
teendőket ráerőszakolták más, 
meghagyott munkakörben do!. 
gozókra. Ezek az emberek 
kénytelenek hazavinni a mun
kát, s otthon tovább folytatni, 
pihenés és szórakozás helyett 
azt, amit a munkahelyen abba
hagytak. Még az ltjjeli Szana
tóriumban is találkoztunk dol
gozókkal, amint éppen pilhenve 
bérelszámoltak! 

A közép és felsőbb szakmai 
szervek is elítélik ezt a tűrhe
tetlen állapotot, az elítélhető 
esetek száma ennek ellenére 
nem csökken, hanem növek
szik. 

Nincs megközelítőleg sem 
annyi tartalékos, hogy helyet-

Egyetértünk az mdokolt lét= 
számcsökkentéssel, de nem on
nan vegyünk el embert, ahol 
úgyis kevés volt, ahol csak úgy 
tudjálk ellátni a szolgálatot, 
hogy három ember helyett ket· 
tó marad. Racionalizáljuk már 
végre a munkát és akkor a fel. 
szabaduló. dolgozók átcsoporto
sításával, ha nemis mindenütt, 
de be lehetne tartatni a tör
vényes munkaidőt. 

Hogyan egyszerűsítsük a 
munkált? Dolgozóink még az 
ellenforradalom előtt több száz 
javaslatban közölték ezt a 
Vasúti Főosztállyal. A javasla
tok azonban eltűntek a fiókok 
mélyén; 

Néhány kirívóbb !helytelensé
get már korrigáltak. A 4. Szak. 
osztály megke7,d,te az adatok 
gyűjtését az 1958. évi munka
ügyi tervhez. Reméljük azt is 
figyelembe veszik, hogy a dol
gozók leterhelése megnőtt, s a 
helyes átcsoportosítással, a 
munka racionalizálásával a 
bűvös kereten belül is meg
szüntetik a tűrhetetlen állapo
tokat. Amíg ez meg nem tör
ténik. hiába minden beszéd a 
szabadságolási ütemtervról a 
dolgozók kulturális igénye�ek 
kielégítéséről. A fáradságból 
adódó baleseti veszély tovább 
fokozódik, és egyre nagyobb 
lesz azoknak a száma is, akik 
a vasúton kívül obt keresnek 
munkaalkalmat, ahol a törvé
nyes munkaidőt nemcsak hir
detik, hanem be is tartják, 



2 MAGYAR VA:'.,UTAS 

A Központi Vezetőség tagiainak részvétele 
a szakszervezet munkáiában 

A szakszervezeti demokrá
cia elve alapján választott ve
zető.szervek a tag.ság bizalmát 
élvezve munkálkodnak a dol
gozók: élet,. és munkakörül
ményeinek javitásáért. Ta
pasztalatainál, betöltött szere
pénél fogva a szakszervezet 
a dolgozók általános érdekeit 
étint.ó kérdésekben mind a 
szervezett, mind a szerveze
ten kívüli do'Lgozókat kéPYi
:;eli. 

A KV-tagok egyrésze azon
ban ma még csak azt tartja 
köteles...�ének, hogy megje
lenjen az üléseken. Jobbik 
eset, ha egy-egy kérdésről vé
leményt nyilvánít. Ezt i& leg
többször mint kívülálló teszi 
meg, akinek egyedüli teendője 
a hibák taglalása, minden 
felelősségérzet nélkül. 

Minden központi vezetőségi 
tag országos méretekben 
nyúljon a problémákhoz, ne-

A szakszervezet legfelsőbb csak szúklátókönlen. a saját 
szerve ez országos kongresz- munkaterületének életét lássa. 
SZUs válrulztja a !központi ve- A közp0nti vezetőség;_ tagok 
zetőséget, arne}y két kong- tekintélye nem megnyugtató. 
r= között !rányitja a I Persze csak annyi tenJtintélyt 
szakszervezet munkáját, kép.. várhatunk el, amennyit kiví. 
VJSeli a dolgozók érdekeit. VUnk magunknak. Ezt pedig 
Nem érdektelen szóváteruú, csak munkával lehet elérni, 
hogy a központ! vezetőség, ha él a tisztség adta jogokkal 
illetve egyes tagjai hogyan és kötelességekkel: ha idókö
élnek a dolgozók bizalmából zönként beszámol választói
kapott jogaikkal. nak, ha segíti az üzemi bi

Ellenőrizzük 
a végrehajtást 

zottságok munkáját. ha a dol
gozók előlegezett bizalommal 
keresik fel ügyes-bajos dol
gaikban, ha a tanácskozások 

előtt kikéri választóinak vé
leményét, Könnyen össze le
hetne 62ámolni, hogy hány 
KV-tag tart :fogadóórát, 
üzemlátogatást. Persze, ered
ményesen csak akkor járhat 
ez a tevékenyseg i.s. ha isme
rik a tennivalókat és a végre
hajtás módszereit. 

A IV. kongresszus 
szabta úton 

A KV egyes tagjai aktivitá
sának elmaradásában az el
nökség is ludas. Az elnökség 
és a K'1-tagok kapcsolata 
meglehetősen gyenge, Nem 
egy példa mutatja, hogyha az 
elnökség a KV egy.egy tagját 
meghatározott munkára fel
kéri, nem talál ellenállásra. 
(Ma még sajn0s szükség van 
a felkérésre.) Nem nagy dolog, 
mégis megemlítendő, hogy a 
KV-tagoknak igazolvány, 
vagy megbízólevél ma sincs 
birtokukban. Helyes lenne, ha 

az elnökség határozatait ők 
is megkapnák. 

Ha a tagság jobban ismer
né az alapszabá}yban lefekte
tett jogait, az bizonyára ser
kentőleg hatna a KV tagjaira 
;s. A beszámolási kötelezett
reg megkövetelése, adott eset
ben a megbízatás lejárta előt
ti visszahívás jogával élés fo
ko--<.0ttabb tevékenységre ser
kentene. 

A múlt év októberében tar
tott IV. kongresszus helyesen 
szabta meg a feladatokat. A 
megválasztott központi veze
tőség - az ellenforradalom 
alatt kompromittáltak eltávo
lítása után - jó munkával, 
nagyobb aktivitással biztosí
téka lehet a szakszervezet 
előtt álló feladatok sikeres 
végrehajtásának. Reméljük, 
hogy a közeljövő meghozza a 
változást a ma még passzívak 
magatartásában is, és vala
mennyi kö1,ponti vezet&égi 
tag méltónak bizonyul a dol
gozók bizalmára. 

A központ! vezetőség mint 
festület jórészt betölti hivatá
sát. Az időközönként megtar
tott ülésein nagyvonalakban 
megszabja a tennivalókat, 
konkretizálja vasutas vonalra 
a felsőbb szervek határozatait. 
A KVülésének határozatai -
amelyet figyelemmel kísér az 
egész tag.ság - mindenkor 
egy újabb lépést jelentenek 
előre. 

A VI I .  VASUTAS KÉPZŐMŰVÉSZET I KIÁLLÍTÁS ELŐTT 

Az általában helyes feladat
megs,zabás azonban csak 
egYiik. oldalát képezi a KV 
mtmkájáinak. A végzett mun
lkáról szóló beszámoltatás sú
Jyának megfelelően nem kap 
sem időt., sem helyet az ülé
iseken. Az elnökség egy tagja 
bevezetőjében nagyvonalak
ban ismerteti ugvan a leg
utóbbi ülés óta végzetteket, a 
határozatok mikénti végre
hajtását, A bejelentést csak
:nem állandóan a tudomásul
vétel követi, s a vitában -
amely már az űj feladatokat 
taglalja - nem esik szó a 
végzett munkáról, ldilönösen 
arról nem, hogy a KV-tagok 
mit tettek a határozatok vég
rehadtásáért, a végrehajt-ás 
ellenőrzéséért; 

örvendetesen mind több 

Szakszervezetünk az idei már kezdódnek tisztázódni. 
vasutasnapon is megrendezi a Mindezektől függetlenül az o-r
vasutas képzőművészeti kiálli- szág vasutas képz&m.üvészeti 
tást. kii1'ei ontjitk a tehetségeket, s 

A szakszervezet képzóművé- közülük már nem egyet iTá
szeti iskolájának tanárai, az nyítottunk a Képzömüvészeti 
eddigi kiállitások tapasztalatai Főiskolára. Reméljük. hog11 a 
alapján még nagyobb felké- hetedik vasutasnapi !kiállítás 
szültséggel válogatják össze a az eddigieknél is nívósiabb és 
tárlaton bemutatandó műveket. mozgalmasabb tár{lllkörú lesz. 

Kirchmayer Károly elvtárs- A továbbiak során az iskola 
sal, az intézet igazgatójával be. szobrászművész vezetője el
szélgettünk a kiállításról mondotta, hogy a kiállításon 

- Az eddigi kiállitások ta- nemcsak a képzőművészeti kö
paszta.la.tai, sikerei - mondot- rök tagjai, hanem az oktatók 
ta - bizonyítják, hog11 szép is szerepelnek. Tehát nemcsak 
eredményeket értünk el a vas- az irányítással, hanem saját 
utas dolgozók képzómüvészeti 

I 
műveikkel is részt vesznek e 

nevelésében. EZeik visszatükrö- képzőművészeti (ömegmegmoz. 
zódtek a korábbi kúillítások dulásban. A budapesti iskola 
gazdag an11agában is. Művésze_ 

1 
kollektívája májusban Balaton_ 

ti életünkben, voltak stllusbeli szántódon töltött két hetet, ahol 
problémáink, megnyilvánultak a Balaton és környékének 
szélsőséges irányzatok, de ezek szépségeit örökítetiték meg. 

Az intéz.et tanárai sorra jár
ják az üzemeket, közelebbi 
kapcsolatba kerülnek a dolgo
zókkal és szebbnél-szebb rnun
kamozzanatokat örökítenek 
meg képben, szoborban. 

Miskolcon is lelkesen készül
nek a tárlatra. Közel 40 olaj
és akvarell festményt, számos 
grafikát küldenek a kiálliMs
ra. Szegedről - tekintettel a 
sok fiatal növendékre - még 
kevés lesz a tárlaton szerepló 
kép. Pécs még bi-z.:>nytalan, vi
szont Debrecenből 20, Szom. 
bathelyról pedig 40-50 képző. 
művészeti alkotá3t várnak. 

A hivatásos művészek, a 16 
éven aluli és a 16 éven felüli 
körtagok munkáit külön bírál
ják el. A zsüri a Képzómüvé
szeti Szövetség, a KépZámüvé. 
szeti Alap, a Népmüvelódési 
Intézet és a szakszervezet kul
túrnevelési osztályának képvi

---------------------------,

1 
selóiból áll. A művek bekilldé-

A csonortos nvermeküdültete's•o
#

l 
si határideje augusztus 5. A 

r OJ · ' ' szakszervezet díjazza a kima-
A szakszervezet elnöksége 

július 1-i ülésén a szakszolgá. 
lat illetékes képviselóivel 
egyetértve úgy ha tározott, 
hogy az idei nyári csoportos 
gyermeküdültetésben résztve
vők számát csökkenti, s c;ak 
a nevelőintézetekben egész 
évben együtt tartózkodó diá
kokat üdülteti. 

hogy az ország egyes vidékein 
tilos a gyennekek ki, illetve 
beutazása. Innen tehát az üdü
lésre javasoltak sem utazhat
nának el, másrészt az üdülő
táborok egy része olyan terü
leten van, ahová a gyerme
kek beutaztatása tilcl6. 

gasló alkotásokat. A kúillítást 
a Magyar Képzómiivészeti Is
kola tárlati helyiségeiben, a 
VI., Népköztársasác útja 69. 
szám alatt rendezik, 

Sok sikert kívánunk a vas. 
utas képzőművészeti munka 
újabb állomásához. A kiállitás 
méltatására visszatérünk. 

lN'T. J()LIU8 

·111REK 
A vi lág minden részeből 

Július 7�n ünnepelték a 
Szovjetunióban az országos va
sutasnapot, hagyományos ün
nepségek.kel. A magyar vasu
tasok számos levélben és táv
iratban fejezték ki testvéri 
érzéseiket, megbecsülésüket 
szovjet barátaiknak. A vasu
tasnapot a moszkvai Gorkij- és 
a Szokolnyik-parkban rende
zett ünnepség és szórakoztató 
gyermek-műsorral zárták. 

. 

A Nagy Októberi Szoci.a.lista 
Forradalom 40. évfordulójá.nak 
tiszteletére válla.lá.sokat tettek 
a szovjet vasutasok_ Minden 
hónapban több százezer túlsú
lyos vonatot továbbítanak, sok 
millió tonna többletterhel.é&sl'I. 
Májusban például 1 091 800 túl
súlyos vonatot indítottak és 
teroen felül 401,2 millió tonna 
á'Ml.t szá.Uítottak. 104 millió 
tonnával többet, mint a.z előző 
év a.wnos időszakában. 

• 

A japán vasuta.sok elleni 
rendszabályként - mert ta
vasszal résztvettek a szakszer
vezetek béremelési harcában 
- a kormány elhatározta, hogy 
szankciót alkalmaz az érdekelt 
szakszervezeti vezetők ellen. A 
rendszabályok 878 vezető funk
cionáriust érintenek. Közülük 
23-at elbocsátottak, 150-et fel
függesztettek, 78 vezetőnek 
csökkentették a fizetését, s 627-
et dorgál:ásra ítéltek. 

Amerikában évente 3000 
u11ermek születik autóban, nva
rolóvagonban, stb_ A hatÓ8á.QO}c 
- ilyen esetekben - születési 
helyként az autó, 1'4Y1/ vagon 
szá.mát vezetik be a.: Anl/11-
köni,vbe. 

Indiában hatvanüléses mozi• 
biifé kocsikat he}yeztek üzem
be a távolsági vonalakon, A 
filrnszünetekben ételeket, teét, 
kávét és üdítő italokat szolgál• 
nak feL 

• 

A nyug,at-német köz�kedés. 
ügyi miniszter bejelentette, 
hogy az ország vasúti háláziil
tána.k mintegy 8 százalékát tnl• 
la.mo.ritották és elhatározt.ák, 
oogy évente 280 kilométerrel 
-növelik 4 vitla'l7I08ított vona!alc 
hosszát. 

• 

Az angol vasutak újfajta 
gépkocsiszállító vagonokat he
Jyeztek üzembe, amelyeken az 
utasok a gyorsvonattal maguk• 
kal vihetik autóikat. A beraká• 
si művelet három percet vesz 
igénybe, beleértve a gépkoa;i 
rögzítését is, 

Az amerikai szenátus el&ő íz
ben tette közzé az amerikai 
3zakszervezeti uezetók fizeté
sét. Az élen a vasúti tisztvise
lők szakszervezetének elnöké 
áll, ét>i 60 OOO dollárral. 

Nemrégiben Gnnepdték •• St. Gotthardl vasútvon11 fennf.Uás,natr: ,s_ 
évfordul6Jit. A gotthardl vonal nemcsak Sri,lc olasznyelv1l lakoasi• 
l'lit klltl llssze az orsziJ tlibbl részével, hanem Eszak• és Dél•Eur6pit 
Is. AnnakideJén ezt a vonalat a technika tegcsod4latosabb vfvmi• 
nyának tartották. KépGnkOn a gotthardl vonat alagútja, amelyet 

megépítésekor egyedll1AU6 technikai alkotásnak tekintettek. 

.azoknak a tagoknak a száma, 
akllk funkciójukhoz híven a 
dolgCYZ6k egészének ügyéér 
munkálkodnak. s a két ülés 
iltöZÖLt is a határozatok ellen
őrzésével, az alsóbb vezetők 
és a tagok tájékoztatásával, 
segítésével tesmek bizonysá. 
got arról, hogy- méltók " bi
zalomra. A dolgozók nevében 
1:öszönet munkájukért. 

A különbözö vidékekről ösz
szejövó gyermekek üdültetésé
től eltekint, mivel tudvalévő, 

Az üdülési létszám csökke
nése folytán megmaradó ösz
szegből a szakszervezet a Ba
laton partján egy gyermek
üdülőt építtel 

A nyári betegségek elleni védekezésröl 

Külföldi adományok az ellenforradalomban 
kárt szenvedett vasutasoknak 

Az ellenforradalom fegyve-
1 

LENGYEL N:E:PKÖZTARSl\
�es le"'.erése után szocialista SAG: 75 kabát, 123 fiú ol:öny, 
es kap1tal1sta omzágokból egy- 20 női kabát, 20 leánvkaruha 
a�ánt nagymennyiségú aján- 10 férfikabát, 50 pár bébiha� dekcsomag érkezett szakszer- . . _ 
vezetünkhöz is. Károsult dol- nsnya, 130 meleg1to, 30 selyem 

gozóink köZÖtt az alábbi orszá- ing és nadrág, 50 gyapjúing 
gokból érkezett csomagokdt és nadrág_ 50 kötény, 110  r,l'..r 
osztottuk szét: harisnya, 60 nói fehérn..,mű 

SZOVJETUNIÓ: 280 fiú- 190 pár gyermekharisnya, 40 
öltöny, 53 fiúkabát, 182 leány. női ruha, 30 gyermeköltöny, 
ka ruha, 52 leányka kabát, 25 télikabát, 20 fiúruh.d, 100 
960 doboz egységes karáCS()nyi pár cipő, 20 fiú ballon, 30 
ajándékcsomag, 1 láda kará- leányka ballon, 1900 kg mosó-
awnyfadísz. por, 37 kg pipereszappan. 

.Június l-én ad!Ak ilt a forgalomnak Lengyetorszig leghosszabb villa• 
mosvona1'.t a Van6 é• Katowice közötti 344 kilométeres szakaszt, 

Képllnkön az etsli villanyvonat a vlllamosltott vonaton. 

AUSZTRIA: 8500 egységcso
mag, 2 és fél kg bors, 74 kg 
kakaó, 140 kg tejpor, 01) kg 
tészta. 160 tábla csokol:ídé. 

N:E:MET DEMOKRATIKUS 
KÖZTARsASAG: 53 pulóver, 
15 sapka, 16 pár harisnya, 50 
női ruha. 18 gyermekcipő, 40 
ing, 32 gyermekkabát, 250 bé
biholmi, 150 női ing, 80 f6-fi
ing, 450 pár harisnya, 400 pár 
zokni, 85 férfikabát, GO nfüka
bát. 40. pár síkesztyü, 33 síka
bát, 30 sínadrág, 30 melegítő, 
40 tornacipő, 30 tormmadrá" 
és trikó. 

"'' 

ROMAN NBPKÖZT ARSA
SAG: 150 női nadrá,::, 100 sál. 
170 pár harisnya, 45 pulóver, 
180 gyermekkabút 50 tak.iró. 
100 gyermeköltóny, ao férfi
öltöny, 30 férfrnadrág 4ú za
kó, 40 nadrág, 30 mellény, 3C 
szoknya, 150 ::,:ír ciµö. 1 00 le
ánykaruha. 40ll mo.só,;zappan, 
50 kg mosdós�app,m, 1 40 i<g 
tészta. 

SZAKSZER VEZETI VI-
LAGSZOVETSÉU : 50 · s,tk
nya, 80 leányk11·uh1., 29 lE
ánykakabát, 25 fiúöltöny, 300 
melegítő, 100 pár gyeTmek
cipó. 

BOLGÁR N:E:PKÖZTARSA
SAG: 150 férfi alsóruha. 84 
női alsóruha, 45 férfi ruhaszö
vet, 45 női ruhaszövet, 32 pár 
férficipŐ, 67 pár női ciPÓ. 

CSEHSZLOVAK KÖZTAR
SASAG: 35 Pár házicipŐ 10 
fiúöltöny, 5 pulóver, 20 oár női 
harisnya, 30 pár férfizokni. 

A kedves ajándékokért ez
úton is hálás köszönetet mon
dunk. 

A legtöbb ember csak akkor 
döbben rá az egészség értéké
re, amikor beteg lesz, vagy ha 
egészségét veszedelem fenyege
ti. 

Amikor az egészségügyi kor
mányzat az ország lakosságát 
a gyennekí;>aralízisről tájékoz
tatta és a védekezésre figyel
meztette, ország;szerte nagy 
riadalom, szinte pánik támadt. 
Rémhírek születtek a valósá
got legalább százszorosan meg
haladó esetről, mindenki a 
csoda-oltóanyagot rekJ;:unálta, 
de kevesen gondoltak arra, 
hogy a védekezésnek legalább 
azt a módját betartsák, amit 
saját maguk megtehetnek. Azt 
is sokan elefelejtik, hogy nyá. 
ron nemcsak a gyermelk.para
lízis, hanem az annál eokkal 
több halálesetet okozó vérhas, 
tífusz és bélmegbetegedés, a 
hősugárzás okozta megbetege. 
dések és ipari ártalmak ellen 
is védekezni kell. 

Tisztaság, tisztaság, 
tisztaság 

Az egészségügyi kormányzat 
a gyermekparalízis elleni teen
dökről a lakossigot a megfe
lelő módon tájékoztatta. Mivel 
a megbetegedések 80 százaléka 
az 5 éven a,luli gyermekeket 
érinti és a 20 százalék nagyobb 
része is a 14 éven aluliakra 
esik, eltiltotta a strandfürdők 
látogatásától a 14 éven aluli 
gyermekeket. Felhívta a lakos
ságot a fokozottabb tisztaság
ra, a legyek elleni küzdelem
re, az élelmiszerek helyes tá
rolására, s arra, hogy csak mo
sott gyümölcsöt fogyasszanak-

A vasutasoknál a rendszabá • 
h1ok betartása nemcsak a saját 
személyük és családjuk egész-

ségének szempontjából f0'1ltos. 
A vasutasok felelősek a sok 
milliós utas egészségéért az 
utaz.ás időtartama alatt. Az 
áruszállítás helyeg és higiéni
kus megszervezésével is sok 
veszélyt háríthatnak el. 

Minden szolgálati helyen, ét
termekben, söntésekben, váró
termekben és az erekhez tar
tozó mellélmelyi.ségekben, fo
kozottan kell vigyázni a tisz
taságra. A gyakori tisztogatá
son felül gondoskodni kell a 
szemét helyes tárolásáról és a 
lehetó leggyors:lbb elszállitá
sáról. Az arra hivatott szervek
nek fokozottabban kell a le
gyek és szúnyogok elleni küz
delmet folytatniuk. Az egész
ségügyi propaganda minden 
eszközét igénybe kell venni, 
hogy az egészségügyi rendsza
bályokat az utasok is betart
sák_ A ezemélyvonatok iiszti
tásá.t fokozni kell. Ne indulja
nak személykocsik a víztartá. 
}yok megtöltése nélkül. 

Tartsuk be 

a.:: egészségügyi 
szabályokat 

Fontos feladat a jó ivóvízel
látás és a tisztálkodás lehető
ségének biztosítása. Az ivóvi
zet lehetőleg hűvöis helyen, fe
dett edényekben tároljuk. A 
dolgozóknak lehetőséget kell 
adni, hogy étkezés előtt kezet 
moshassanak és munka után 
megfelelően tisztálkodhas
sanalc. 

Az üzemi lkonyhák és az 
utasellátók működését az arra 
hivatott vasútegészségügyi 
szervek és aktívák fokozottab
ban ellenőrizzék. Ne riadjanak 
vissza a büntető eszköZÖk al
kalmazásától sem, ha a jó szó 
nem használ, 

A munkásszállásokon előadá
sokkal, egészségü.gyi felelős ki· 
jelölésével is őriködjünk a fo
kozott tisztaságon. A nevelő!n• 
tézetekben, üdülőkben, lakta
nyákban gondoskodni kell ar
ról, hogy a megbetegedetteket 
elkülöníthessük. Munkásszál
lásokon legyen külön élelmi
szertároló hely. 

Az élelmiszuek, gyü.mölcs, 
zöldségfélék, stb. szállításánál 
fokozott óvatossággal járjunk 
el. ügyeljünk a teherkocsik 
mosására, tisztítására. A mosó
padoknál felgyülemlett szeme
tet a legsürgősebben 62állítsuk 
el. Gondoskodjunk az ilyen 
munkakörben foglalkorztatotta.k 
tisztálkodási lehetőségéről. 

A hőá.rtalom ellen a he}yes 
öltözködésen kivül nagyon fon
tos, hogy a höártalomnak kitett 
dolgozók az előírt hűsítő italt 
hiánytalanul megkapják. Mivel 
a hőség figyelemelterelő hatá· 
sa miatt balesetnek is okozója 
lehet, ez munkavédelem szem. 
pontjából is nagy fontosságú. 

Sokat lehetne még funi a 
nyári megbetegedésekről, De 
nem a sok beszéd, hanem az 
a fő, hogy minden dolgozó pon
tosan tartsa be az egészségügyi 
utasításokat, mert az Egészgég. 
ügyi Minisztérium és a vasút
egészségügyi szervek intézke
dése!. eredményt csalt akkor 
hozhatnak, ha azokat a gya. 
korl.atban lelkiismeretesen vég
rehajtjuk, 

- Tura Allo""•on július 7-�n 
reggel a 319 számú személyvonat 
beleszaladt a t2U87 szilmú moz
donyba. A baleset következtében 
egy utas a helyszínen meahalt, 
26 sebesO!tet pedig kórházba szát
lftottak, akik közll! egy meghalt, 
e�nek az állapota válságos. 
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FELELNI KELL A TETTE.KERT 
Badapes&al tombol& az el-

l 
forradalmi eseményekre. Ki 

Jeatorradalom, de Szombat- azért. mert magának is vaj van 
helyről, még menetrend szerint a fején, ki azért, mert úgy vé
indulta.k a vonatok október 26- li, jobb a békesség. Mi is azt 
án. A vihar előszele már érz.ő- valljuk, jobb a békesség, de még 
dött, de tomboló táncát csak abból sohasem született béke, 
27-én kezdte el. Hullott a vö- hogy kiegyeztünk a nép e!len
röacsillag, törtek a versenybáb- ségeivel. Nem kérünk olyan 
lák. Sokan dermedten figyel- .,békéből", ahol az urak diri
'ték, hogy Németh intézóvel és gálnak és a dolgozók szó nél
Varoa tolatásvezetóvel az élen, kül húzhatják az igát. 
hogyan szaggatják a vörös 
�lókat, 

Ko.zá.rl állomásfőnök - akit 
a dolgozók emberségéért sze
rettek, be<:Sültek - próbálta 
csendesíteni a felbőszült csa
patot, de Némethék elkergették 
.u: állomásról, a párttitkárral, 
az OB-elnökkel és helyettesé
vel együtt. Szabad lett a vásár. 
A ,,forradalmi bizottmány" ülé
sezett, a Szabad Európa böm
bölt - a munka állt. Itt a ré
gi szép világ, gondolták Né
methék, 

Ahogy erősödött a munkás
hatalom, alhogy megalakult és 
dolgozni kezdett az állomáson 
is a Párt. a szakszervezet, úgy 
jött vissza a dolgozók önbizal
ma, úgy szilárdult a munkafe
gyelem. Jólestek a segélya;o. 
magok, de most már tudják a 
dolgozók, hogy abból nem lehet 
megélni. 

,,Nincs szükség szakszerve
zet-re" üvöltött az ellenforrada
lom és ma már az állomásnak 
90 százaléka szervezett do]go. 
zó. Májusban több mint 40 
olyan dolgozó lépett be. aki 
még nem volt szakszervezeti 
tag. A brigádok között megin
dult a verseny, folynak az 
üzemszemlék. 

keresi, kutatja a dolgozók prob
lémáit. 

Mert van jogos panasz. Sú
lyos a lakáshelyzet, a 24/24-es 
szolgálat is gondot okoz és bi
zony az erősen leterhelt vo
n'itkísérők megérdemelnének 
megfelelő öltözőt és mosdót. 

Ha csak egy pillantást ve
tünk a szakszervezet munka
tervére, láthatjuk - fő felada
tuknak a dolgozókkal való tö
rődést tekintik. :&demes össze
hasonlítást tenni, hogy miról 
tárgyalt a munkástanács és mi
ről tárgyal a szakszervezeti bi
zottság. A munkástanács fő 
gondja volt a kommunisták el
távolítása, függetlenül attól, 
hogyan dolgoztak. Eltörölni az 
elvtáns szót, hiszen a dolgozók 
„alig várták", hogy urazhas6ák 
egymást és így tovább. 

A szakszervezeti bizottság 
bérproblémákról, a pihenőna
pokról, a túlóráztatásokról, a 
téli tüzelő beszerzéséről, az 
üzemélelmezés megjavításáról 
tárgyal. Tanácskoznak a mun
ka jobb megszervezéséről, a 
társadalombizt<lSítási munka 
megjavításáról. Csak egy né

ÉB most, amikor a bíróság 
�őtt kell felelniök tetteikért, 
�!hagyja őket emlékezőtehetsé
gük. Nem láttak, nem hallot
tak semmit, mintha nem is elsö 
csoportosok lennének. Irjuk 
meg őszintén, az állomás dol
gozói között is akadnak még 
olyanok, akik legszívesebben 
fátyolt bontanának az ellen-

Sok még a téves nézet, de hány kiragadott példa a mun
Horváth József OB-elnök a bi- katervből és már nem is kell 
zalmiakra, reszorta;okra és csodálkozni, azon. hogy a dol
múhe!ybizottságokra támasz-

I 
gozók nem Némethék mögé so

kodva fáradhatatlanul agitál, rakoznak, 

A nem függetlenített OB-tagok 
és a szakvonal i  vezetők kapcsolatáról 

Üzemi bizottsági funkcio
náriusaink nagy része társa
dalmi munkában látja el 
szakszervezeti teendőit. Mint 
a dolgozók érdekképviselóinek 
nem egyszer kell a szakvonali 
vezetővel, mint a munka
adó képviselőjével problémá
kat megbeszélniök, teendőket 
megvitatniuk. Számos eset
ben kettőjük egybehangzó vé
leménye a.lapján születik 
<iöntés a dolgozókat érintó 
)térdésekben. 

Ha megvan az egyetértés, 
ha a közös cél egyforma fele-
1Óll5égge]. tölti el mindkét szerv 
képvisel&.iét. akkor nincs is 
ffllgyobb hiba. s a köz&;ség 
látja �t. 

Megtörténik, hogy egyes 
lelkiismeretlen vezetők a 
szakszervezetet használják fel 
saját maguk népszerüsité6é
re. KülönöSen olyan esetben 
áll ez. ha a szakszervezet jog
talan kérelmet nem pártol. S 
ha a szolgálati főnök még az
zal is tetézi a hibát, hogy 
nem fizet szakszervezeti tag
díjat - arra hivatkozva, hogy 
ő ilyen szakszervezetnek nem 
fizet - ott n agyon nehéz a 
szakszervezet tekintélyét biz
tosítani. 

Közös a cél, 
.közösen munk6/.kodjun.k 

nak el a funkcionáriusokat fé
lelemben tartó, a közös cél el
érését személyeskedéssel aka
dályozók ellen. Szak6zerve
zeti központunk, területi bi
zottságaink azután is figyel
jék a funcionáriusok sorsát. 
amikor már kikerültek az ap
parátusból.. (Van mit p6tol
nunk!) 

Ha a fü,:(gőség gátló körül
ruényei t ki tudjuk irtani. ha 
a szakvonali és szakszolgálati 
vezetők nagyobb megértéssel, 
kölcsönös bizalomlllJll egy
mást segítve tevékenykednek. 
ebből az egész vasutasságnak 
haszna származik. 

• Jol,J,an do/goz,lllk, 
mint tavaly 

Egyre több helyen kezdi 
szárnyát bontogatni az új ala
pokon induló munkaverseny. 
Székesfehérvár állomás dolgo
zói már áprilisban megkezd
ték az egyszerű, áttekinthető, 
a jó minóségú munkát elősegí
tő versengést. Legfőbb törek
vésünk a menetrend szerinti 
vonatindítás, a kocsitartózko
dás és kocsikifutás jobb telje
sítése. 

A vezetők igyEi<ezneic a dol
gozókat közvetlenül is érde
keltté tenni a versenyben. Az 
első helyezést elért brigádokat 
havonta jutalmazzák. 

Júniusi eredményeink job
bak a tavalyinál. A menet
rend szerinti vonatindítást 47-
ről 54 százalékra, a tehervo
natok átlagos terhelését 677 
tonnáról 771 tonnára emeltük. 
A kocsitartózkodás 9,7 óráról 
9,4 órára csökkent, a kocsi
kifutás napi 858-ról 870-re 
emelkedett. Ezek a számok is 
bizonyítják, hogy a verseny 
eredményes. 

Fodor István 

En is szeretnék 
pihenni 

A szakszervezettől kérek se
gítséget, mert kérésemre az 
igazgatóság öt hónap óta nem 
ad választ. 

Zalaszentiván-Kisfaludpusz
tán teljesítek szolgálatot, mint 
vonatmenesztó, tér!elvlgyázó 
24/24-es fordában. A vonalon 
a váltóőrök, p'ályaőrök, térköz
őrök és sorompóórök mind 
12/24-es szolgálatot telje.sit:?
nek. 

Szolgálati helyemtől távol 
lakom, és így hajnali három
negyed 3-kor kell felkelnem, 
tehát 31-32 órát vagyok éb
ren. Nincs egy szabad éjje
lem, nem tudom magam kipi
henni, mert egyik reggel haj
müban kelek a másik éjjel 
szolgálok. Fiatal vagyok, sze
retnék egy kicsit szórakozni is. 

Az ellenforradalom előtt ná
lunk is 12/24-es szolgálat volt, 
de ha most nem lehetséges, 
legalább helyezzenek lakóhe
lyemhez közelebb eső állo
másra. 
Köl<l6ei Fereinc, Zala zegvár 
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Az ma• nemében esall: ,.•JY va•utas". KözelebbrGJ: Hencsei Lajos 
térközör, as alsórödi s-ös számú térközörhelyen. aki húsz: eszten„ 

deJe 1zolg'1 balesetmentesen. 
(MTI Foto Fóosztily fdv.) 

Megjelenik a Pályafenntartási Útmutató 
Régi kívánsága telj esti! az épl

tési- és pályafenntartási szolgá
lat dolgozóinak a Pályafenntar• 
tásl Utmutató átdolgozott kladá· 
sának megjelenésével. (A régi 
1939-ben Jelent meg.) 

Az útmutató 7 kötetben foglal
ja össze az építési- és es pálya
fenntartási szolgálat tudnivalóit. 
Az I-es kötet az alépítmény, a II. 

a felép!tmény, a m. a ma,ga.épit• 
mé.ny, a rv, az építési és p8.lya
fenntartási szolgálat általános 
ügyeinek, az v. a pályafelügye• 
let, a VI. a terület Igénybevétel, 
a VII. az ültetvények kérdéseit 
tartalmazza. A vn. kötet már 
megjelent. A II-V. még ebben u 
évben, az I. és VI. kötet ped1;:: 
1958 közepén Jelenik meg. 

Mi törté nt 
az ésszerűsítési javaslatokkal ? 

Néhány héttel ezelőtt la-
1 

tettünk, hogy választ adunk a 
punk szegedi levelezóinek an- kérdésü�re, nem_ g�ndolt';1k, 
kétján többen megkérdezték, hogy milyen nehez faba vag
hogy mi történt azokkal a ja- juk a _fejszénket. Az illet�kest 
vaslatokkal, amelyeket még a ugyams ;-__ ha ugyan van 1lye� 

múlt évben benyújtottak az - rendkí�l nehéz 
_
m:,gtalál�1. 

igazgatás és ügyintézés egy- De m�n?unk lépcsrol !épe�-

- 'té · M"k í é t re. A M1msztertanács 19�6 1u-szerusi sere. 1 or g re et niusában rendeletet tett közzé 
az állami szervek munkájának 

� egyszerüsítéséről és megjaví-
tásáról. Ennek nyomán a 

Alaptalan-e a félelem ? 

Hogy mégis cikk kívánkozik 
e témáról, azt bizonyítja, hogy 
nem megnyugtató e kaJ)CSOlat. 
Ahol a szak5z.ervezeti funk. 
cionáriusban él a félelem, 
hogy mégiscsak a szakmai ve
zetőmmel szemben kell kar
doskodnom, könnyen lábrakap 
a megalkuvás. Jobbik eset, ha 
ennek a félelemnek a szolgá
lati vezetó későbbi retorzióval 
nem ad tápot. Sajnos van 
olyan szolgálati főnök is, aki 
az első alkalmat várja a táma
dásra, végrehajtva ezt olyan 
ügyesen. hogy a rendeletek
be burkolózva támadási felü
letet sem szolgáltat. 

Nem könnyú a függeUení
tett ÜB-tagok munkáia sem, 
de még nehezebb a nem füg
getlenítetteké. Pedig eze'.<ben 
becsülnünk keli azt is, hogy 
amikor mások jól megérde
melt pihenőre térnek, ezek az 
emberek pihenojüket fclál· 
dozva dolgoznak a közösségért. 

Egy ember, akinek saját vasútja van 
MAV Hivatalos Lapban is 
rendelet jelent meg, amelyben 
többek között felszólítják a 
dolgozókat, hogy tegyenek ja
vaslatot az ügyintézés meg
gyorsítására. 

Az olyan szakszervezeti 
funkcionárius, aki azzal ül  le 
tárgyalni, hogy mi lesz ak
kor, ha már nem viselem a 
tisztséget. eleve elvágja az 
egészl;éges vita, a helyes ér
dekképviselet vonalát. Az a 
uolgálati vezető viszont. aki 
csak a megtorlás pilla na tára 
vár, nem méltó a vezetésre. 

Funkcionáriusaink bátran 
képviseljék a &za•kszervezet 
álláspontját, mondják meg a 
hibákat, még ha szolgálati ve
zetőikröl van is szó. A veze
té&re alkalmas főnök egész 
biztosan megérti ezt. Azt pe
dig. aki közömbösen viseltetik 
a dolgozók ügye iránt még a 
szakmai tudás é,; gyakorlat 
sem teszi alkalmassá veze. 
tésre. 

Hogy a ma még meglevő 
visszá,;ságok ellünjene'.<, ön
tudatban emelkedni kell szol
gálati vezetőnek és szakszer
vezeti funkcionáriusnak egy
aránt. Szakszervezeti vezetó
szerveink a felsőbb szakmai 
szervekkel egyetemben 
akiknek álláspontia ebben az 
ügyben megegyezik - járja. 

Miért késtek a nyugdíjmegállapítások? 
Az államigazgatás és a nép

cazdaság átszervezb.ével kap
csolatos létszámcsökkentést a 
vasúton az év elején végrdlaj
tották. Az érdekelt dolgozók 
közül 6176-an kértek nyugdíj
megállap[tást. A nagyszámú 
öregségi nyugdíjigény elbírálá
sa annyi többletmunkát adott 
a nyugdljhivatal dolgozóinak, 
hogy a sok ezer rokkantsági, 
özvegyi, árvasági, baleseti, 
stb. ellátási igény kielégítése 
mellett nem voltak képesek 
háWllékmentesen feldolgozni. 

Hátráltatta a munkát a szük. 
séges kérdőívek hiányos kitöl
tése. Nem egy számfejtési fő
nökség zavaxt és késedelmet 
CJkozott a kereseti kimutatások 
pontatlan kitöltésével. Növelte 
a bajt, hogy erre az időre esett 
a nyugdíjhivatali létszámcsök
kentés is. A nehézségek elle
nére a hivatal dolgozói elér
ték, hogy jelenleg mindösaze 
184 öregségi nyugdíjigény el· 
intézetlen. Ezek részben a fél, 
részben az SZTK é� ONYJ 
adataolgáltatására várnak. Ha 

a hiányzó adatok megérkez. 
nek, ké.."E!delem nélkül megtör
ténik a nyugdíjmegállapítás. 

Késleltette a munkát az is, 
hogy sok volt az olyan öreg. 
ségi nyugdíjat igénylő, aki jó
val a bérrel való ellátottság 
után nyújtotta be igénybeje
lentését, nemtudván, hogy az 
ellátás megállapítása nem hi
vatalból tötiénik. 

Tájékozta!á.sul közöljük: a 

nyugdijmegáUapítást minden 
öregségi nyugdíjra jooot szer
zőnek eg11énileg kell kérnie a 
MAV Nyugdijhit:ataltól. őr2{l
ségi nyugdíj korhatára általa
ban férfia'knál 60, nőknél 55 
év - s legalább tíz évi szol· 
gálat. Kedvezményezett mun
kakörben (mozdonyszemélyzet, 
vonatkísérők, kocsirendezők) 
férf!aknál 55, nőknél 50 év -
amennyiben a fenti munkakör
ben 25, illetve 20 évet eltöl
töttek. A nyugdíjm.egállapítási 
kérelmet a szolgálati főnökség 
útján kell a nyugdíjhivatallwz 
felterjeszteni. A !kérelemmel 
együtt :kell megküldeni az 
esetleges SZTK igazolárokat is. 

A filmhíradó kockái a na. 
pokban olyasvalamivel gyö
nyörködtették a nézőt, ami nem 
mindennapi még a mozi vá.sz
nán sem. A filmszalag meg
örökiti és vUággá kürtöli egu 
ma{W(lr vasutas csodálatos ra
jongását a t:asút iránt. Elisme
rés.se! szól találékonyságáTól, 
miközbe,i bemutatja a nézőnek 
az egykéztert:ezte, alkotta kor
szerú miniat<Lr páluaudvar éle
tét. 

Iván István székesfehérvári 
főraktárnok, József Attila ut
ca 27. szám alatti házának ud
V!l'Ta valósággal elvarázsolt vi
lág. Többé-kevésbé a fehén•á
ri pályaudvar ismert felvételi 
épülete, a váltótorn11ok, a?: in
tegráltorony emeletes épülete, 
a legkorszeriibb villamos fény
jelzők, hegyek-völgyek, alag
utak. megállóhelyek, útátJá-rók, 
lassújelek, fed�zőjelzők, stb. 
apró változatát lát;wk itt vi
szont. 

A vasút szerelmesének maga 
alkotta vasútján oogyunk, ép· 
pen csak hogu fel nem szállunk 
a robogó modern dieselszerel
vé-nyekre. A mozdon11ok, ko
csik mindössze tíz centiméter 
maoasak, az állomásépület 
sincs több 50-60 centiméter-

né!. Kidolgozásuk azonban tö
kéletes illuziót kelt, szinte m.a. 
gunk is összezsugorodunk mel
lettWk és éljük az utas feszült 
életet. 

A töltés egyik oldalán a leg
kisebb Ivánról eLnevezett lakó
épületet, a .,Mariloa-lakot" lát• 
juk. A kis házban valósághű 
szobaberendezés, a konyha. 
szekrényben még aprócska tá-
1111érok is t:amui k, a swba 
mennyezetén csillár o-nt.J<l Jé• 

nuét. Arrébb arán11os uárkas
tély, közelében egy szökókút, s 
min4ezt kiegészít! a vasúti lát
nivalók szemet-szívet gyön11ör
ködtető képe. Iván Pistike, 
édesapjának hú tanítván11a a 
forgalmi szolgálattevő. Mincl
össze hat éves, de „hiánylat" 
nélkül 1,átja el felelősségteljes 
feladatát a pályaudvaron. 

Csodálattal nézi a szemlélő 
a kanyargó vasútvonalat, a mi
niatűr épületek sorát, a hida. 
kat, a vörös és zöld fén11jelzll
ket. Arrébb előjelző sá-rga szí
ne int óvatosságra.. Nini! A 
szerelvény meglassítja futását 
és szabál11szerűen megáll a 
.,Megcilljra" álló főjelző előtt. 
Ez i.s Iván István ügyessé{,e: 
a szerelvénl,'t letranszformált 
árammal, földbe épített �ábe
lek és elektromos berendezi. 

sek segítségével automatiku
san működteti, s pontosan a 
vörös fén11t sugárzó jelzö előtt 
megállásra ké1111szeriti az 
eguébként vígaii zakatoló vo
natot. 

Mit mond minderről lt:án 
Tstcán, aki minden szabadide
jét a saját pályaurfrara tökéle· 
tesítésére fordítja. Hog11an jött 
erre a gondolatra? 

- Marika lányom a napkö
ziben gyönyörködött egy villa
mosi:ontatású szerelvény futá. 
&ában - mondja. - Elbűvöl
ten jött haza. és kért, hogy ka
-rácsonyra ő is !kaphasson 
egyet. Még szebbet és jobbat 
kapsz Marikám, mondtam ne. 
ki. - Meggondolatlan !kijelen
tésem sok fejtörést okozott, 
drága. mulatság a villanyvas
út! Végül is arra kényszerített 
a kislányomnak tett ígéretem, 
hogy nekiálltam, s hozzáfog
tam a magamképzelte kis vas. 
utacska megépítéséhez. A 
„Hargita" típusú szerelcén11 
l'Olt az ideál, s a nyúlketrec 
oldaláról leszedett bádoglemez 
az első gyakorlati ténvkedésem 
an11aga. Valósággal Iá.? fogott 
el. Azóta meg sem állok. To
vábbfejlesztem, tökéletesítem. 
Már több m!nt háromezer óra 
muil'ka van benne, több mint 
eav éve dolgozom -rajta, de 
úgylátszik megéri. 

Iván elvtárs nem technikus, 
tehát elképzelhető mennyi 
SZO'TQalmas tanulás, tanulmá
nyozás, k(sérlet előzte meg en
nek a mesébe illő vasútnak 
mintaszerű felépítését. Villany
szerelő sógora segített neki, 
de ott 1:olta.k mellette a Fi
nommechanika és Könnyűfém. 
művek dolgozói és Kemenes 
Józ:ref -raktáryőnök is, Bátorí
tották, támogatták. 

Megé-rte. Bizonyítást n11ert 
ezzel is, hogy mire képes a 

vasút szeretete, a törhetetlen 
ll'karat és tudásszomj. Iván 
István művére büszkék va
l11/Unk mi is. Ujabb sikereket 
kívánunk a mesternek, a „több 
mint játékvasút" kicáló meg
al:kotójának, 

A Vasúti Főosztály minden 
szakosztályán bizottság ala
kult a benyújtott javaslatok 
feldolgozására. Hogy a dolgo
zók mennyire szívügyüknek 
tekintették az államapparátus 
munkájának megjavítását, ar
ra jellemzó, hogy rövid idii 
alatt 

csak 3. munkaügyi szakosz
tályhoz 100 ésszerűsítési ja-

vaslat érkezett. 
Ebből mintegy 30 olyan, 
amellyel teljesen vagy részben 
egyetértett a bizottság - sót 
egy néhányat már hasznosíta
nak is. Több javaslatot a fel
sőbb szervekhez továbbítottak. 

Ezek ellenére a fóosztályon 
nem kezelték úgy az ügyet, 
ahogy azt a javaslattevők el
varták, ahogyan a vasút érde
ke megkívánta. Kezdetben 
minden javaslatra válaszoltai<, 
de később ez elmaradt. Az el
lenforradalom után megszún
tek a bizottságok, és most em
ber legyen a talpán. ak, ki 
tudja kutatni, hogy mi lett a 
javaslatokkal. A 8 szakosztá
lyon például nem tudják, hogy 
jelenleg ki foglalkozik ezekkel. 

A mi véleményünk az, hogy 
érdemes foglalkozni, sokkal 
jobban, mint eddig, az ész. 

szerűsítési javaslatokkal. 
Persze, vannak olyanok is, 
akik lelkiismeretesen látják cl 
az ezzel kapcsolatos teendőket. 
a 4. szakosztályon például 1 
Laurencsik elvtárs. De arra 
már neki sem jut az erejebol, 
hegy minden javaslatra vála
szoljon. 

Azt tanácsoljuk, hogy min
den szakosztályvezető elvtárs 
gondoskodjon arról, hogy az 
ellenforradalom zúrzavarában 
félretett javaslatokat előve
gyék, gondosan vizsgálják meg 
és adjanak választ a java:,lat
tevőknek s főleg a jó javasla
tok megvalósítását tart ·ák 
szívügyüknek. Az önköltsé�
csökkentés, a gazdaságosság 
nemcsak a végrehajtó szolgii
latot érintő probléma. 
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Mikor tesznek pontot a végére SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Allamunik milliókat fordít a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javítására. Ezek a 
milliók el is fogynak, a dolgo
zók javát szolgáló létesítmé
nyek el is készülnek - sajnos 
gyakran csak félig-meddig. 

Azzal kell kezdeni, hogy hi
bát, hiányosságot csaknem 
minden új létesítménynél lehet 
találni, egyiknél többet - a 
másiknál kevesebbet. És ez a 
megállapítás egymagában is 
elszomorító. 

Miért nem lehet úgy dol
gozni, hogy a drága beru
házások hibátlanul kerül-

jenek átadásra? 
Néhány példát arra, hogy so-

kan csákiszalmájának nézik a 
Ílép vagyonát, befejezetlenül 
hagyják a beruházásokat, gúny 
tárgyává téve a dolgozók előtt 
az értük hozott áldozatot és tö
rekvést. Igy lesz a gazdasági 
kártevés mellett politi-kai tá
madássá a nemtörődömség. Igy 
válnak az ellenség segítőivé, 
akik könnyen belenyugszanak 
a „változhatatlanba", mondván, 
hogy ezek a szocializmus épí
iésének gyermekbetegségei, 
majd kinőjük! Hát ebből neir. 
�érünk! 

A békéscsabai fútóháznál 
{:Sinosnak mondható öltöző
mosdót építettek a dolgozók 
őszinte örömére és megelége. 
désére. De csak addig örülhet• 
tek, amíg ,;ki nem jöttek" a 
hibák. Az épület kényszerű át
vétel útján 1955. december 31-
� került a fűtőház kezelésébe. 
Egyik átadás követte a mási
kat. A hiányosságok feltárását 
hosszas utánjárás után a „hi
bák kiküszöbölésével" járó át
adások követték. A központi 
fűtésű kazánból egyszerűen el
tűnt a víz. Hosszas huzavona 
után kijavították. 

A szívóventillátorna'k egy 
,ezgéscsillapító kötése volt vi
torlavászonból, de elégett, még 
az átadás előtt. Azóta is úgy 
van. Ugyanennek a ventillátor
nak a golyóscsapágya nincs 
hűtve, tehát, ha jó lesz a kötés, 
akkor sem működhet. A gőz
csővezetéket mind a mai napig 
nem szigetelték a kazánház
blln. Hőmérő csak az egyik 
boyleren van. Tönkrement fűz
kezelő szerszámokat kaptak. A 
fürdő az emeleten van, beázik 
a mennyezet, csöpög a víz a 
konyhába, a földszintre. A pá
lyafenntartási főnökség szige
telni igyekezett, de még mind-

dig csöpög a víz, akár a pál
völgyi cseppkőbarlangban. Az 
ajtókat nyers fából készítették, 
megvetemedtek, összeszárad
tak, persze, hogy nem zárhatók. 
{A fűtési berendezést az ltpü
Jetelemgyártó Főnökség készí
tette.) 

nök már a tervvel nem értett 
i:gyet. Legalább fürdó, mosdó 
és étkezőhelyiség kellene. Az 
építkezés jóformán csak arra 
van. hogy zavarja a munkát a 
rarnp,á,k indokolatlannak tet
sző lefoglalásával. 

Két példa, két külön kérdés
A nékesfehérvári ra.ldárl tömeggeL A 6. szakosztálytól 

bővítik. Már két hónapja zsa- az alábbiakra kérünk választ; 
luznak, de rossz nézni: nem 1. mikor zárják le végre a bé
mennek előbbre. Egyszerűen késcsabai öltöző és mosdó ak
azért, mert ha két napot do!- táit azzal. hogy a hiányosságo
goznak rajta, egy hétig egy Jel- kat megszüntették, 2. mikorra 
ket nem látni az építkezésen.

! 

készül el a fehérvári raktárbó
Az éjjeliőr vigyáz csupán az vítés, s lehet-e szó a dolgozók 
építési főnökség anyagára. Ke- jogos igényeinek kielégítésé
menes József elvtárs, raktárfó- ró!? 

A szakszervezet elnökségének 
határozataiból 

Szakszervezetünk elnöksége 
I 

egyetértésben újítási propagan .  
június 1'7-1 ülésén daanyagot készítsenek é s  azo-

elfogadta a külföldi segélyak- kat jutassák el a szolgálati he
ció során kapott csomagok el- lyekre. 
os�tás_áról, v�Ia1:1int a� 1??7· A gyermeküdültetéssel kap
évi ko_ltségvetesrol szólo taie- csolatos határozatról, lapunk 
koztatót. más helyén külön cikkben o'og. 

Határozatot hozott a vasu- lalkozunk. 
tasnapot előkészítő hattagú bi-
zottság létrehozásáról, az el-
lenforradalom idején meghalt 
Záhonyi Arpád és felesége ár
ván maradt két kisgyermeké
nek gyógykezeltetésére, kétszer 
500 forint rendkívüli segély ki
fizetéséről. Engedélyezte a va
sutas KISZ-szervezet részére a 
moszkvai VIT-re viendó há
romnyelvű brosúra költségei
nek kifizetését. 

Határozatot fogadtak el egy 
vándorzászló alapításáról a ter
melésben legjobb eredményt 
eléró KISZ-szervezetek jutal
mazására. 

A július 1-1 ülésen 
az elnökség a nagykanizsai 
kultúrotthon munkáját tárgyal
va határozatot hozott a vasu
tas kultúrotthonok működésé
nek megjavítását célzó irány
elvek kidolgozására, valamint a 
szakszervezet és a KISZ-szer
vezetek kapcsolatának tisztázá
sára. 

Felhívta a termelési- és bér
osztály figyelmét, hogy az újí
tási rendelet végrehajtási uta
sításának kiadásánál úgy tá
mogassa a szakvonall szerve
ket, hogy az utasítás minél ke
vesebb hibával (későbbi módo
sítás) kerüljön kiadásra. A ter
melési osztály kötelességévé 
tette, hogy az 1. szakosztállyal 

BÍRÁLATAINK NYOMÁN 
Júniusi számunkban „Egy kicsit 

sok11 cím alatt közöltük Fazekas 
István és Horváth István hajmás
kéri forgalml tanuló levelét. A 
levélre a szombathelyi igazgató
ság forgalmi osztályától a követ
kez(I választ kaptuk: 

,, • • •  l\lagunk rés;ériU is úgy lát• 
Juk, hogy Hajmáskér állomáson a 
távirászokra nagy munka hárul. 
figyelembevéve azt is, hogy a tor• 

galmi és kereskedel.mi szakvizs• 
gákkal még adósak. 2ppen ezért 
segíteni ls kívánunk rajtuk: július 
1-töl rendelkezésllnkre álló tanuló· 
létszámból és béra!apból egyet 
Hajmáskér állomásra adunk. A 
távlrdavlzsga letétele után ott 
helyben felhasználhatják távlrda· 
szolgálatra és ezzel megvalósul a 
panaszttevök klvánsága a 12/24-es 
forduló szolgálat." 

LOCSKAI FERENC 
fllfelügye!ll, osztá!yvezetc5. 

Ugyancsak a Júniusi lapban kö
zöltünk cikket „A 13-as sz. vonat 

késik: S5 percet" címmel. A cikk-
re Tóth János elvtárs, a buda
pesti igazgatóság vezetc5he!yette
se közölte: ,. • • .  l\1egállapitást 

nyert, hogy a vonat késését azon 

e.tőre nem látott körülmény okoz„ 

ta, hogy a tatabányai üzemek., 

szabad„szombatos munkahetet ve• 

zettek be, melyről sem a fenti 
------------------------------11 állomásoknak, sem központunk-

Mllller J,noa elvtársnak (Hldépí• 
tési Főnökség) üzenjük: Panaszu
kat a VL kerületi Tanács. majd 
szerkesztőségünk is megvizsgálta. 
Megállapitottuk. hogy a vasúti Fc5-
osztá!y konyhája az előírt étel• 
mennyiséget kiszolgáltatja, azon
ban igaz az1 hogy a fizikai dolgo
zók nagyobbmennyiség(I főzeléket 
és köretet is el tudnak fogyaszta
ni. Az Uletékesektc5! ígéretet kap
tunk arra, hogy a lehetőségekhez 
képest növelni fogják az adagokat, 
Bede István. Szeged. Igazgatóság. 
A vasutas Szaksze['vezetnek csak 
egyetlen családi üdU!őJe van, lgy 
oda csak olyan családokat tudnak 
beutalni. ahol a férj ls és a fele
ség is dolgozik. Major Sándor. Ba
ja állomás. Mi is helytelenítjük, 
hogy egy sor helyen vlsszaállitot
ták a 24/24-es szolgálatot és ezt il· 
letékes helyeken szóvá tettük. 
Ugyancsak nem értünk egyet a 
védórU.ha-elvonással. A Vasúti Fő,. 
osztály foglalkozik a problémával 
és remélhetőleg ezt a panaszt rö
videsen orvosolják. KUlön Jutalma
zásra nincs mód azokban a mun
kakörökben, ahol prémiumrend
szer van. (Pld. kilométerpénz, má
zsaprémium.) Levele igen tar
talmas vo� és úgy vé!Jilk, segitet
te a vasutasokat, hogy több jo
gos panaszuk megszünjön. 

Így szokás . . .  
A budapest-ceglédi vonal állomásait ellenőriztük. Kllz

ben betértünk az egyik megállóhelyre iS. Csinos, formás, naQY: 
darab el1T001Tsnő - cseppet sem keresi, a szava,kat - vámzol
gat kérdéseinkre. 

Feltűnt, hogy az előjegyzési napló piros iron,ia,l kerentül
kasul van húzigálva. Azt is mondhatnánk, hoQY itt „alélpoa'• 
az ellenőrzés. Gyanunk támadt. 

- Ki tart itt ellenőrzést? 
- Az állom,ísfőnök. 
Nem értettük. Már azt hittük, hogy nem ;ól ismerjük • 

szabályt. 
- Igen! A múLt héten ;árt itt, de naponta távbeszélőn tart 

e llenórzést. 
Ejnye! Ez aztán a „forra,d,a,lmi" újitás. Távbeszélőn keres%,. 

tül strigulázni. Aztán a sok szöveg közt önmagát is eDm-u.lta 
a tettes. A főnök példájára a szo/.gá.lattevó önmagát .,jól meg. 
ellenőrizte", bestrígulázta a naplót, sőt nagy szakértelemmel, 
jó kacSkaringósan a fónök nevét is odabigQYesztette. 

Náluk máT ez így szokás. 

- Bövltik l!s jav!tják a BVSC 
Szőnyi út! labdarúgó pályájának 
lelátóit. A bővítés után az eddig! 
18 OOO helyett, 30 OOO néz6 befogadására lesz alkalmas. 

Gergely Jfmlef 

Ember Ferenc, Budapest, Déll
állomás. Kölcsei Ferenc. Zalaszeg
vár, dr. Horváth Károly. Gazdasá• 
gi Vasutak Igazgatósága, Bein
schrot Márton. Békéscsaba, Leli! - UJ pályafenntartási flinllksé
Ferenc. Pécs, Uglyal Sándor. M!s-

1 

gek. Július l-től öt új pályafenn
ko!c, Szilád! Sándor. Szeged, Fodor tartási fc5nökség - budapest
István. Székesfehérvár, Szentgáli krisztinavárosi, angyalföldi, du• 
István, Gyöngyös, Szobonya László, napentelel, keszthelyi, Debrecen
Vác, Rohodi Lászlóné. Dunaharasz- Déli - kezdte meg működését. 

= .,Kis hibák - nagy k4rok" cl,. men a Közgazdaság!- és Jogi Könyvkiadó könyvet Jelentet� meg a csomagolástechn!káról. A könyv különösen a kereskedelmi és szertári dolgozóknak ad has,,. nos tanácsokat. 
- Eszperantó találkozót rende

zett Július 13-14-én a misko!cj 
MA V Erkel Kultúrotthon Eszpe
rantó Szakköre, az eszperanti 
nyelv szilletésének 70. évfordulója 
alkalmából. 

ti-külső, levelüket lapunk anyagá
hoz felhasználtuk. 

Király János. Miskolc, Szlládi 
Sándor, Szeged, Bognár Jinos. 
Veszprém, Gersi György, Békés
csaba. Kérésilket továbbitottuk. 

Verok vnmosné, Sze�ed. Csomor 
,Iá.nos. Szolnok, Totka Károly, Sze
ged, levelelket helyszűke miatt 
nem tudtuk közölni. 

- A vasuta5 ökölvív6edzők ré
szére a balatonkenesei vasutas 
sportüdUlökben négynapos to
vábbképző tanfolyamot rendezett 
a vasutas sportközpont. A tanto
!yamon 15 edzc5 vett részt. 

- A pécsi nyugdfjasok 62f fo
fortntot gyűjtöttek a „Gyermek
városért" mozgalom javára. 

- MGsoros Uncestet rendezea 
Június 29-én a Déli-pu. nőbizot'" 
sága. Az est bevételét - 1500 fo
rintot - befizették a Gyermekvá
ros épltésének javára. 

Akik csorbát ejtettek a vasutas becsületen 
A vasutasok több5ége gon

dosan, becsülettel végzi mun
káját. Egy kis hányad azonban 
fondorlatból, becstelenségből 
megvámolja, eltulajdonítja a 
szállitásra ieladott árut. 

A vasúton - mint ismeretes 
- 1953-ban erőteljes harc in
dult meg a dézsmálók ellen. 
Több fosztogató bandát ártal. 
matlanná tettek a vasúti rend
őrség és a vasúti szervek jó 
együttműködésével A megté
vedtek - tanulva az elitéltek 
esetéből - gondolkozni kezd
tek és jó útra tértek. 

Az ellenforradalom 
indítékot adott 

egy rosszabbat, az emberek 
megvetése közepette, 

Az ellenforradalom tisztában 
volt azzal, hogy a társadalmi 
tulajdon társadalmunk pillére; 
eltulajdonítása egyértelmű e 
pillérek gyengítésével. tehát 
ezen a fronton is támadást 
kezdett. Az ellenforradalom 
alatt és az azt követő hónapok
ban csupán Ferencvárosban 70 
vasutast tartóztattak le lopás 
miatt, köztük néhány vezetőt 
is. Józsefvárosban 27 ember ja
nuárban 63. februárban pedig 
23 vagont fosztott .ki. A Nyu. 
gati-pá!yaudvaron 46 tagú ban
da 150 kocsit tört feL Hirhed
tek a záhonyi, a kelebiai, a Tá
kosi és rákosrendezői kocsifosz
togatók esetei is. 

Nagyon sok múlik 
a vezetőkön 

hosszú a folyamat az árukeze
lési szabálytalanságok elköve
tésétól a banda kialakításáig. S 
ezen a hosszú úton a tolvajo
kat egyes szolgálati vezetók il; 
segítik, elsősorban az ellenőr
Z.és elih:myago!.á.sával. A dézs.. 
málrásokról ninC5 erkölcsi ere
jük jelentést tenni, mert eset
leg maguk is kapnak a lopott
ból, s ezzel a tolvajok leköte
lezettjei lesznek. Keveházi Zol
tán józsefvárosi kereskedelmi 
főnökhelyettes például a nyo
mozás folyamán értesítette a 
banda tagjait. hogy „vigyázza. 
nak, itt vannak a fogdmegek"2 
Hirling Géza, a forradalmi bi
wttság elnöke maga osztogat
ta a lopott holmikat szinte Ke• 
veházi szemeláttára. 

Fegyverrel védte a hazát 
! nak tudomása nem volt • • • ffa .. 

sooló esetek elkerülése céljliból 
1957. VI 21-től Tatabánya-felső

Azok, akiket Katóként köny
nyű volt táncbavlnni, elgondol
koztak tetteiken és megértet
ték. hogy ha a köz<iSség tulaj
donát lopják, a közösség ellen 
törnek. Sajátmaguk és család- Rendkívül nagy a vezetók 
juk ellenségeivé válnak. A má- felelőssége a társadalmi tulaj. 
sík. amit látniuk kellett : előbb don megvédésében, Ennek el
v,igy utóbb, de biztosan rajta-

1 
lenére nem egy szolgálati ve

veszít a tolvaj, s akkor a csa- zetó lelkiismeretét sok bűn ter
lád lesújtva, férj, apa nélkül heli. Az elmúlt évek tapaszta
kényszerül új életet kezdeni, latai azt bizonyítják, hogy 

Sajnoo sokat és hosszan le
hetne ezek.ró! a szégyenteljes 
dolgokról írni: hogyan éledt fel 
szinte órák alatt a vasúti to:i. 
vajok fosztogatókedve az el
lenforradalom alatt. Csupán 
Józsefvárosban januártól feb
ruár közepéig közel félmillió 
forint kárt okoztak a dézsmá
lók. 

Küzdelmes gyermekkora 
volt Bordi Istvánnak. Az ap

ja keresetét nagyon szűkre 
szabták, és öt éhes QYermek
száj volt hozzá. István jól ta
nult, akaratereje is volt, Qim
náziumba adták hát, de csak 
úgy végezhetett magasabb is
kolát, hogy közben egy urada
lomban cselédeskedett. 

A második világháború vér
zivatara véget vetett a tanu
lásnak, a munkának és sok 
száz társával Bordi Istvánt is 
elvitték, de ő nem akart a né
meteknek szolgálni és megszö
kött. A Szovjetunióba került, 
ahonnan 1947-ben jött haza. 
Még nem volt húszéves, de 
már sokat látott, sokat tapasz
talt. 

1950-ben bevonult katoná
nak, ahol kitűnt szorgalmával, 
jó szervezőkészségével. Elvé
gezte a Petőfi politikai tiszt
képző iskolát. Hogyan á!Jt 
helyt a honvédségnél, arról a 
Szolgálati Érdemérem tanús
kodik, amelyet 1953-ban tűz
tek a mellére. 1956 októbeTé
ben minden eddiginél kemé
,iyebb próbát kellett kiállnia. 

Fegyverrel 
az ellenforradalmárok ellen 

Az ellenforradalom kitörése
kor azonnal jelentkezett szol
gálatra, s Tésztvett a _ Pető!i 
Politikai Akadémia vedelme
ben.• Talán elég, ha erről any
nyit írunk, hogy szinte na
pnnta ütköztek meg a Széna 
téri ellenforradalmi csoport
tal. Amikor fogytán volt a lő
szeT, azok között volt, akiTc 
b;ztosították az utánpótlást 
rörökbálintról. Hogy ehhez át 
kellett törni a budakeszi el
re nfonadalmárok gyűrűjét? -
fát ir,en, de Bordi István ka-

tona volt, ismeTte a múltat és 
nem féltette életét. Ott haTcolt 
a pesthidegkúti hatáTőrobjek· 

tum védelménél, majd feLderí
tő szolgálatot látott el. Ami
kor a szovjet csapatok segít
ségével ismét szabad leU ha• 
zánk, levetette egyenruháját, 
hogy TéQi álmát valóra váltsa 
és beiratkozzon az egyetemre. 

Becsüljük meg azokat, akik 
fegyverrel a kezükben védték 
a hazát! Ezt olvashatjuk a la
pokban, ezt követelik a hazá: 
jukat féltő dolgozók. Bordi 
Istvánt „alaposan megbecsü· 
lik". Leszerelése után az Utas
ellátó Vállalathoz keTü!t szál
lítómunkásnak. DecembeTben 
kérte az átigazolását az 
MSZMP-be, és „már' a május 
13-i taggyűlés tárgyalta is ké
relmét. Bordi elvtársat nem 
igazolták át, mert nem jelent
kezett a karhatalomba. 

A kommunisták között a helye 

A mi véleményünk, hogy 
Bordi elvtársnak bátorságával, 
osztályhűségével a kommunis
ták között a helye. No, de er
ről majd felsőbb páTtszerv fog 
dönteni. Azt azonban nem tűr
hetjük szó nélkül, hoQY hosz
szú huzavona folyik akörill, 
hoQY leQYen-e függetlenített 
szakszervezeti könyvtáTos 
vagy sem. A szakszervezeti 
szervek támogatják. Nekünk 
is az a véleményünk, hoQY 
Bordi elvtárs sokszorosan Tá
szolgált erre a munkára, és 
éppen ideje, hogy megszűnje
nek körülötte a huzavonák. 
Lehetnek Bordi elvtáTsnak hi
bái, de úgy véljük, hoQY azo
kat az Utasellátó páTtszerve
zete nem a legjobb módsze• 
rekkel próbálja nyesegetni. 

Budapest-Keleti viszonylatban 
minden pénteki és szombati mun
kanapokon a 23. sz. munkásvonat 
közlekedtetésével lntézkedtilnk a 
13. sz. vonat mentesítésére.'� 

Mindnyájunk érdeke 

E aI d ' J  S 
A tolvajlások felszámolása gy mozg mas e után a zönyi-úti uszodában elsősorban a szolgálati vezetők 

A hc5mér6 higany- , most érkeztek meg Olaszország- .. ö Ilk kötelessége. Tarthatatlan egyes re oz n . A pedik(lrös bácsinál szála 36 fokot mu- ból és az edzc5 plhenc5t rendelt el. és a büfé elc5tt sorban állnak a vezetők közömbössége a szállí-
� tatott. Még a város- , ő azonban nem tudott otthon ma- vendégek. A csapos alig győzi tásra feladott áruk sorsát ille-l!geU fák levele! is radni. Hiányoztak már a leg!f- mérni a Jó hideg sört. A tanme- tően. Váljon vég t"k, összezsugorodtak a Jabb tanítványok, a Jövő v!zllab- dencében 8-10 év körüli gyere- b . 1 

re a veze o 
szokatlan forróság- dázól, mert Laki Károly keze kek labdáznak. Egy csokoládé- a ecsú etes vasutasok vérévé 
ban. Hiába áhítozott alatt is igen sok tehetséges fiatal barnára sült kisfiú pöttyös !ab- az utasítás szerinti munka, a 

_ ::;be';,is 
és 

esll���é1:,,� bonto_gatJa szárnyalt. dával a kezében nagy hozzáértés- fuvarozásra felvett áruk meg. 
, =--="' azurkék égbolton Anukor a tanítványok megpll- se! magyarázza, hogyan kell dob- őrzése, nem utolsósorban a 
egy tenyérnyi bárányfelhllt sem lantották a mestert, nyomban kö· ni a svédcsavart. Persze ő is „vasutas"-név megbecsülésé-
lehetett látnL rülvették és ahogy ez ilyenkor �osszul csinálja, de barátai még k éd lm N h á Erthetc5 hát hogy sokan !gye- szokás, száz és száz kérdéssel ugy sem tudják. ne V e e. e agyj k ma. 
keztek a mu�kaidc5 után a stran- ostromolták. _Hogy Játszottak Ná- A másfélórás lubickolás után a gukat lekötelezni. befonni, le
dok felé. A BVSC szőnyi úti polyban .a fiuk? liogyan érezték k_öz?nség lassan megindul az öl· gyenek szilárdak a társadalmi 
uszodájába is csoportosan érkez- magukat. - Csakugy repdeStek tozol< felé · · •  Hét órakor már tulajdon megvédésében. Csakis tek a turdözők. Négy óra tájban a kérdések. S az edzc5 turelme- csak az úszók és a víz!labdázók í Sirosl Imre növendékei befejez- sen válaszolt a kérdésekre, majd 

I 

tartózkodnak a v!zben. A nagy gy tudunk elóbbrejutni. csak 
ték az edzést és átadták a me- szerepet cseréltek és 6 kérde- nedencébe leeresztik a v!zllabda így tudunk újabb sikereket el
dencélcet az egyre szaporodó für- ze;�j ·hat de a közönség még gy 

kaput és az Utasellátó vlzllabda érni élet- és munkakörülmé-
dözőknek. • e • csapata megkezdi edzését, nyeink javításában. A BVSC labdarúgói l\lo6t Ede 

edzc5 vezetésével ezen a napon a IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" zöldpázsltos pálya helyett az • 
us.:o�z

ba;szi"
rtt����a 

edi���e\6-a A kereskedelmi szolgá latot után kezdjük me� a felkészülést 
- mondja az edz6. Természetesen -

t , k f I J addlg sem fogunk tétlenkedni. Ml· OSSZevon a a orga omma vel csapatunkba néhány ú j  játé-
kos Is Jött. úgy határoztunk. 
hogy hetenként kétszer-háromszor 
július első felében is összejövUnk 
egyrészt azért, hogy a fiúk meg ... 
ismerjék eeymást. másrészt köny
nyebb ed:,:éseket vé�Onk. Ma az 
uszodát választottuk. 

Távo1Abb 1s 1smer6söket fedez
tünk fel. a Testvér1sé� sutveme
!ölt. Hiába ebben a tikkasztó hő
sé.s?ben a ,,szárazföldi" soortáJ:?ak 
kedvelői Is a v!zben érzik Igazán 
Jól main•kat. 
Az u,rrótorony el6ttl kisebb me

den<'.'ében kimondottan .. viziem
berek'\ a BVSC utánoótlás- és 
tfiúc;J$�l vf,:1l�bd11.rc;nnatának tag-
1�1 ltibdázn�k a zötdess,:inú. krls
ti$Tvt1szta vfzben. A naev c�,:1uat
hr'\t - az 1s CSUTlR. ft�ht) h'itékos
hól áll - el?Ved(ll Allorl!nt lát'li 
a narton. KPc::l'ihh r„ak.l K"árotv er1-
zc5 Is me<!érkP71k. <: mint k!derOlt 
a nagyok azért hiányoznak,. mert 

- Jer kebLemre, tekozló fiú. . • . 

A hatvan-somoskőújfa lui 
vonal ismét a pestieké 

Miskolci Rómeo: - Majd 
te csapodár! 

visszacsdlbítTak, 

MAGYAR VASUTAS. - A Magyar Vasutasok Szabad S!'3kszervezetének lapja. - Mellle!enlk havonta. Szerkeszti a szerkesztőblzottsllP.. Laptulajdonos: � Magyar Vasuta k Budapest. VI .. Benczur ut ca n. sz. - Telefon: 229-658. 2211-847. 2211-849. 2211-284. Ozemltelefon: 24-41. S8--00 35--86 Kiadóhivatal . Buda;
o 

t �bad Szakszervezete. Szerkesztc5sé,i: Rákóczi út 54. sz. - 18 OOO példány. - Szikra Lapnyomda, Budapest. - Felel6s nyomdavezetc5: Kulcsár Mihály. · es · ' 
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•• 

Udvözlet a magyar vasutasoknak ! 
Írta : Kossa Jsfv6n közlekedés- és postaUgyi miniszter 

IGY K.ÉJZÜLN13K AZ ÜNNEPRE 

A 
Magyar Szocialista Mun
káspárt és a forradalmi 

rn'U'llkás-paraszt kormány az. 
által is kifejezi elismerését 
a magyar vasutasok iránt, 
hogy ez évben is, :immár he
tedszer megrendezzük a vas
uÚiSMpot.. 

Szerte az országban, amerre 
vasútvonal fut, amerre mozdo
nyok zakatolnak, készülnek a 
vasutasok ünnepéTe munkával, 
dallal, tánccal. Lassan már 
hagyománnyá válik, mégis 
az idei ünnepnek valami új 
hangulata van. Talán azért, 
mert nem is olyan régen 
kevesen mertek an·a gondol-

ni, hogy „Lesz még ün?tep a 
m, utcá:nlkban." Mo,st hálával 
és szeretettel fordulunk a 
Szovjetunió, a testvérnépek 
felé, akiknek segítsége lehető
vé tette, hogy augusztus má· 
sodik vasárnapján az ország 
népe újból köszönthesse a vas
út munkásait. 

munkában megöregedett nYll&. 
díjasokról sem; 

••. dallal, táilCtal 

f Ez az elismerés méltán illeti 
, meg vasutas dolgozóink több

ségét. mert a múlt év októ
beli ellenforradalom idején 
vasutasalnk nagy része dere
kasan helytállt_ Semmiféle el
lenforradalmi uszítás, a terro-
1·.isták - sokszor fegyveres -
a'6szakoiskodása sem tudta el
érni, hogy a vasút beszüntes
se munkáj;ít, - Sőt, amikor 
december 11-12-én igen so
kan megszédülve az el1enior-
1·adalmi demagógiától, még 
nagyüzemeinkben is megállt a 
munka. a vasút akkor is ment, 
szállította a barátoktól kapott 
segélyt-, .élelmet. tüzelőt. A ma
gyar vasutasok többsége tehát 
tiű maradt esküjé'hez, mely a 

mek feküdtek elintézetlenül. 
A.m az 1956. júniusi MDP 
Központi Vezetőségi ülése 
olyan lökést adott az eddig el
követett hibák kijavítására, 
'hogy mindenki előtt világos 
volt, hogy ezután a legfőbb 
cél az emberek tisztességes 
megélhetéséről. munkabizton
�gáról való gondookodás. 
Erezte is mindenki ebben az 
országban. hogy úi. a helyes 
útra tértünk. A hibák kija
vítása mell)SZüntette volna még 
azt az elégedetlenséget is, 
amely több helyütt jogosan 
megvolt. 

Mivel a vasút szállitóképes
ségét a szállító vállalatok segít_ 
sége, vagy nemtörődömsége is 
jelentékenyen befoly-ásolja, 
azért mindenütt meg kell ta
lálni a közvetlen kapcsolatot 
a feladó vagy címzett vállala
tokkal és a kirakodás meg
gyorsítása érdekében megfe
lelő lépéseket kell tenni. Csak 
ha négy nap alá tudjuk az 
őszi csúcs{orgalomban szoríta
ni a kocsifordulót, csak ha a 
külső segítséget teljes mérték
ben mozgósítjuk, akkor tud
juk a szeptemberben szüksé
ges 445 OOO és októberben mé.g 
ennél is több, 450 OOO vagont 
ki.állítani. 

Gazdasógosa/,/,, jobb munkával ..• 

Hangosak a kultúrotthono� 
Próbálnak a zenekarok, hogy 
amerre csak vasútasok laknak 
zeneszóra ébredjenek az ünnep 
reggelén. Természetesen dé:
után ők akarják húzni a talp. 
alávalót is. 

A vasutas feleségek Is se
rénykednek. Tisztogatják, va
salják az egyenruhákat, au
gusztus 11-én nehogy szó ér
je a ház elej(: , , , 

in,éphez köti, 
Sajnos, a vasútnál is voltak 

ellenforradalmi elemek, akik 
eddig jól álcázták magukat és 
nem egyszer fontos vezetóhe
Jyekre is befurakodtak. Csak 
az ellenforradalom idején hul
lott le róluk az álarc és mu
tatták meg igazi énjü'lcet és 
gyűlöletüket népi demokrati
kus rendszerünk ellen és min
den ellen, amely e rendszert 

· segíti, erősíti. Ezéct uszítottak 
hat:rzó szájjal a vasúti forga. 
lom fenntartása ellen. Ezért 
adtak ki hamisított t-ávirato
ikat. ezért voltaik a J)ál't létre
hozása ellen. ezért a'karták a 
s-akszervezetek. helyett az ó 
munkást'anácsukat érdekvé
delmi szervnek elismertetni.. 

rT'Udták. hOIOiia tervűk &i
.1. kerüi, az áruló Nagy Im

re-csoportot; úgy söprik el az 
útból, ahogy akarják és az úri 
Magyarország visszaállításá
nak Nagy Imre és áruló tár
sai nem lettek volna akadá-
1-yai, 

A vasutasok többsége éppen 

E
zért volt sürgős a népi de. 
mokratrkus rendszer el

lenségeinek, hogy minden kül• 
só- és belső erőt megmozgat
va. mielőbb kirobbantsák az 
ellenforradalmat. Különösen 
jól ki'használva azt a tényt, 
hogy a legfelső vezetők közül 
igen sokan nem tartó?Jkodtak 
idelhaza. 

Féltek, hogyba a júniusi ha
tározatok megvalósulnak. ak
kor sokkal kisebb sikerrel tud
.i,ák uszító d€rnagógiáju'kat a 
nép érdekei elleni mozgalom
ra feh.'lasználni, 

Ma már elmondhatjuk, hogy 
az ellenforradalom legvére
sebb szájú hívei nincsenek a 
vasút kötelékében. Azt azért 
viszont még nem mondhatjuk 
el. hogy már tiszták soraink. 

Azért a mai vasutasnapon, 
arni!kor szívvel-léleklkel együtt 
ünnepeljük a h&s, a hazához, 
a népéhez hú vasutasokat, 
egyúttal hitet kell tennünk 
amellett is. hogy forradalmi 
éberségünket többé semmiféle 
megjunászkodás, talpnyalás 
nem tudja elaltatni és mindig 
hűen fogunk őrködni azon, 
hogy a vasutasok sorai mente
sek legyenek a nép ellensé
geitől. 

Akik pedig még soraink kö
zött bujkálnak, azok számítsa
nak rá, hogy előbb-utóbb el
éri őket a nép törvényének 
ereje. 

e2lért maradt hű rendszerünk-
V höz, mert tudták, hogy az úri asutas elvtársak! 

Magyarország visszaállítása Ez évben még fokozottabb 

Ha műszaki felkészültségün
kön nem is tudtunk lényeges, 
döntő változást ilyen rövid idő 
alatt elérni, azért azt meg kell 
állapítani, hogy viszont szén-' 
készletünk még isoha ilyen 
nagy és jóminőségü nem volt. 
Ez a múlttal szernben óriási 
elóny, melyet fel kell hasz
nálmmk. hogy minél jobb 
eredményeket érjünk el. 

Kormányzatunk a vasutas
nap alkalmából több száz 
vasutast részesít kormányki
tüntetésben, sokan kapják meg 
a „Kiváló vasutas" és „Erde
mes vasutas" kitüntető jel
vényt és pénzjutalmat. Ezt 
megelőzően rendeztük a vasút 
összes dolgozóinak bérét, ami 
mintegy 32 millió forint havi 
többlet.bért juttatott a magyar 
vasutasoknak. Számos intéz
kedés történt a különböző szo
ciális juttatások, kedvezmé
nyeik bővítésére. Kormánytmk 
ezt nem valamiféle ellenfor
radalmi nYo:más alatt tette, 
hanem tervszerinti politikánk 
alapján. 

Sok még a tennivaló, hogy 
az ország vérkeringése pontos, 
zökkenőmentes legyen. Mi hát 
a teendő'? Erről tanácskoznak 
a napokban szerte az ország
ban. A KeLeti fűtőház üzemi 
bizottsága mellett működő ter
melési tömegrnunka bizottság 
a műszaki dolgozókkal és a 
termelésben élenjárókkal el
határozta, hogy III. negyedévi 
tervük sikeres teljesítésével 
köszöntik a vasútasnapot. Fő 
feladatnak a járművek gazda
ságos üzemeltetését, az ener
giával és a nyersanyaggal való 
takarékooságot tekintik. A fi
ókműhely dolgozói vállalták, 
hogy az ellenforradalom miatt 
elmaradt 16 mozdony idősza
kos vizsgáit szeptember végéig 
befejezik, 

Az ut.:z.:ó személyzet és mű
sza.Jciak vállalása is említésre 
méltó. Növelik a mosástól mo
sásig megtett utat. Arra törek
szenek, hogy fűtóhá.zukban 
egyetlen harmadosztályú tisz
taságú mozdony ne legyen és 
a másodosztályúakat felemel
jék első osztályúra. A villa
mosmozdony--szin do1{1ozói a 
íutójavításokat úgy végzik el, 
hoity a villamor;mozdonynál 
termeléskiesés ne legyen. A 

A 
�agyar vasút dolg�i motorszí-nben a íőjavftástól-
J�a_l számíthat�_ak ra, főjavításig tartó idöben a mo�ogy becsület� munkaJuk el- toros járműveken az apróbb :i.srnerése ezután sem marad E;!. javításokat a beosztott sze-

A m�am részéról azt k�-
1 

mélyzet elvégzi. A Keleti fű
rem minden vast:ta_� d?lg�zo- tóház őrzi a Minisztertanács é-.s 
tól. hogy legJ·en orokke tlu a a SZOT Vörös Vándorzász
néi:tiez. a népi hatal�!1'1hoz, Jaját. Ugy akarnak dolgozni, te!Jesítsék becsulettel koteles- hogy továbbra is me„tarthas-ségü'ket, vessék ki maguk kö- sál· 

" 
zül az árulókat, a káTtevóket. '· 

. . . 
akik szégyent hoztak ránk, le- A �ebr_eceni iga:g_ato�ag for-
gyenek fegyelmezettek, az gal�, • es �1:11etirany1tó cso
utazók és szállítók iránt fi- portJa u�y latJ�, hogy __ a moz
gyelmesek és vigyázzanak egy. donyok J�bb k��nalasa; a 
másra. hogy .,, baj messze ke- m?.zdonyfelfordu o gyors1tása 
rülie sorainkat. szukséges, hogy a nagyobb 

Érőt. egészséget, vasutas mennyiségű �r�t z_ükkenő-
elvtársak valamennyiójüknek mentesen e!sz3lbthaSBak. Ugy 
és családjuknak! gondolják, hogy a jólbevált 

számukra újra a szolgarorsot feladatok várnak ránk. Az eljelentette volna. Azért állta 1enforradalom okozta, kb. 20 meg derekasan helyét és vit- milliárdos !kár és kiesés a te a vonatokat a rajuk lövöl- nemzeti jövedelemből nem tedöro ellenforradalmárok leg- szi lelhetővé. 'hogy a régi munagvobb bosszúságára. mert lasztásokat egyszen·e pótoljuk tudták. hogy népi demokrati- a vasút beruházásában_ ennek kus 1;endszer�� kiemelte a ellenére kell feladatainkat tel-�l.gá,kh sorsaból a V'.151ltaso--

1 á 
jesíteni. amelyek különösen az ��""""""""""'"""""""""''"""nnnnon•'h'tffOfO'il a . a aza egyenrangu po g • igen jónak ígérkező mezfüraz- :: :: 

raivá_ tett� őket, �beri sor- 1 dasági termés következtében :: ;: 
60t b1ztos,tott neki•k. 

1 

nagyok lesznek. A nemzetközi :: ;: 
A vasutasoknak is lett vol- szállítások is egyre fokozóc:1- t � 

na miért tür�lmetlenkedniök. nak és tranzit kötelezettsé- t: ;: 
Sok-sok éves panaszok. sérel- geinknek is eleget kell tenni. 

E
.► 

;
◄

◄ 
.... -..... ::: 

összekapcsolt mozgalom elin. 
dításával tudnának a forgal
mat, vontatást irányító szer
vek a versenybe bekapcsolód
ni. 

Sok helyen már kiváló ered
mények születtek az ünnepi 
versenyen. A tapolcai fűtőház• 
ban, ahol nehezen indult meg 
a munka az ellenforradalom 
után, most a versenyben sokan 
szinte szárnyakat kaptak. 

Komárom fűtőház dolgozói 
is büszkén tekinthetnek a va
sutasnap elé. Az első félév
ben a mozdonyszemélyzet 11 
százalékkal több szenet takarí
tott meg mint 1956 első felé
ben. Az egy mozdonyra eső 
haszonkilométer teljesítmé· 
nyük 25 százalékkal, a mozdo
nyok fordu!ósebessége hat szá
zalékkal jobb mmt tavaly volt 
hasonló időszakban. 

Felnóttek és kicsinyek szóra• 
koztatására készülnek a kul
túrcsoportok, hogy a közel száz 
helyen megtartandó ünne� 
geken mindenki jólérezze ma
gát. A fiatalság különÖ6ell 
nagy érdeklődéssel tekint a 
sportműsorok elé. Reméljük, 
nem fognak csalódni a vasú
tas atlétákban, labdarúgókban, 
bírkózókban és a többi sport_ 
ág iképviselőibe� Különösen 
érdekesnek ígérkezik a Debre
ceni Vasutas Sport Club mú• 
sora. Vendégül látják a lengyel 
NB I. második helyezettjét az 
.,Union Ruch" csapatát, de so
kat igér az atlétika, torna, ke
rékpár és salak.motoros bemu
tató i,s. 

••. haríítsiggal 
Szombathel11 állomáson röp- A határállomás-Okra meghív-

gyűlésen határozták el, hogy ják a szomszédos ország� 
augusztus 1-10-ig ünnepi mú- va.sutasai-t ,hogy együtt ünne
szakot tartanak. Elsősorban a peljék a jól végzett közÖ6 mun
gazdaságos szállításra törek- kát és tovább mélyítsék a ba· 
szenek. Na,gykapornok áilomás rátságot a testvéri népekkel; 
dolgozói két irányvonatot in- De nemcsak a vasutasok ké-
dítanak a vasúta511ap tisztele- szülnek. Készü!n„k a bányák, 
tére. Beké9C!Sa.ln és Szeged kő- üzemek, termelőszövetkezetek, 
zött is folyik a nemes vetélke· állami gazdaságok is. Elküldil!l 
dés az ünnep tu;zteletére. Ki képviselőiket kifejezésre jut• 
lesz a ,lYóztes még nem tudni, tatva megbecsülétruket a vas· 
de az bizonyos, hogy mindkét utasok iránt. Az ország népe 
helyen jobban megy a munka. készül a vasutasnapra, de ké-

A jó munkának meglesz az szülnek a hétköznapokra iS; 
anyagi elismerése is, hogy A vasutasok igénk, hogy az 
vidámabban teljen el az ün- ünnep lendületét továbbviszik 
nep. Az úttörők a jól do!- és hasznosítják a nagy szállí
gozók köszöntésére készülnek, 1 tási feladatok végrehajtásánál 
de nem feledkeznek meg a is. 

Vasutasnap 1957 
O1.-tóber vége volt. Olyan 11ap, mint má.8kor, 
Tíí:rw nyár emléke őszi hen'lldáskor. 
De e.zien az éje-n megindult a sátán, 
S rémségeket hozott véres fel,hók hátán. 

Tizenkét esztendő mun,kája mit termett, 
Amit megszeret;tünk: öreg, feinótt, gye-r-mek, 
Amit megbecsü.ltünk, ami a miénk volt, 
Sokmi:nde-nt szertedú.lt, sokmindent lerombolt. 

Egy percre megbénult, csak egy -röpke percre 
A 1.-a.sú.t munkája, a vérkeringése. 
üresen tát0'7l{lott a mozdonyok szája, 
Ránk sz,akadt a pokol sötét éjszakája. 

A jelzólámpá;knak zöld és vörös fénye. 
Nem világított a sötét mawar éjbe. 
Elnémult a vasút, -iires Lett a pá,1,ya., 
Kialudt remények ti 00;k éjszakába. 
S miko-r már a ter-ror tetőfokra hágott, 
El. akD. rta nyelni az egész világot, 
Hal·mí-ny fény derengett messze, messze távol, 
1!:s jött mind közeLebb, jött felénk Moszkvából. 

Lappangó árnyakat elűzték a fények, 
A vasúton újra megindult az élet. 
Nem borm a pálya sötét éjszakába., 
őrködik felette s '17igy4.z a Párt rája! 

Vasutas társaim! Elvtársa.ki Magyaf'ok! 
Szerénu szavammal is segltni akarok. 
Mi vagyunk a többen! Legyen gondunk ,-6.ja, 
Hogy ne legyen többé pokol éjsMkája! 
Necsak múltba n.ézzünk! EUJre is lássunk! 
!\-Iás idóket élünk, jobb -utakon járu:nk. 
"!l.'ézzü.nk a jelzőre, jó -vágányon -vagyu.nk; 
S le3z még majd számtalan, szép vasu.tasnapunk! 

Pogány József. Intéző 
MAV Anyagellátási Igazga,tósú.g 



2 MAGYAR VASUTAS 

,,EGY A JE LSZÓNK, A BÉKE" 
.,Egy a jelszónk, a béke". 

Szállt a dal ezer és ezei, torok
ból július utolsó ·oo.sárnapján 
Moszkvában, a béke és dicső
ség városában: 122 ország 
31  OOO ,-észvevójével megkez
dődött a világ ifjÜSágának 
nemzE!tközi találkozója, hatal
ma, béke demonstrációja. 

De nemcsak a szovjet fővá· 
,-osba11, 'hanem szállt a dal a 
messzi Afrikában, a párizsi 
utcákon, a magya,- alföldön is 
ezen a napon. ünnepelték 
szinte mindenütt a fiatalok, 
kifejezve, hogy a jövő f'emény
sége, a fiatalság a béke mellett 
áll. A magyar vasutas fiatalok, 
akik, gondolatban elkísértélk 
szerencsés társaikat a nagy 
:nemzetközi seregszemlére, 
munkával, dallal, .sporttal ké
szültek a minden eddigiek
nél legnagyobb Világifjúsági 
Találkozóra. HitE!t tettek, hogy 
nem a. fegyvert akarják szo
f'ongatní, ha.nem a szerszámot. 
Nem a harcok csatazaját 
óhajtjáik, hanem a muzsi:ka 
azárnyaló dallamait. Nem a 
harctéren, hanem nemes vetél
kedésben akarják összemérni 
erejüket, a kultúrában, a 
apoTtban, 

Ha kell fegyverrel is 

De aki részt vett a Gazdasá• oi Vasutak KISZ-szervezeté
nek „Béke és Baráfság" klub
t!stjén meggyőződhetett: igaz, 
hogy a mi fiaink nem akarnak 
háborút, de a haza, a nép védelmére fegyverrel is készek. 
Ezek a gondolatok jutnak 
eszünk,be, amikor a termet be· 
tölti a partizáninduló qalla-1114: - .,Vörös zászló leng len
geti a szél a csaták bibor haj. ma lán . • •  " A sok csillogó sze
mű fiatal között feltűnik egy
egy &resedő fej is. A fiata
lok nagy figyelemmel hallgat
ják Pánti elvtárs szavait a fia
talság gyötrelmes éveiről a 
Horth1J"1"endszerben. 

Vasutas fiataljaink kivették 
részüket a nemzetközi találko
zó sikeres előkészitéséből. A 
KISZ-szervezete'k ünnepi tag
gyűléseken beszélté'k meg a 
feladatokat. Elküldték üzene
tüket a többi ország ifjúságá• Mk. Sok-sok szE!rve-zetben es
ténként öszeültek a fiatal lá
nyok, asszonyok és miközben 
szált a dal, 'l'IWZogtaJc a fürge 
ujjak -, hímezték a szalago
kat „Békét. barátságot a né
peknek", ,,Szeretettel köszönt
jük a VIT részvevőit" - fel
iratokkal. A magyar küldöttség 
zászlajára több mint ötven va
sutasokhímeztE! szalag került. 

A fiúk sem maradtak el a Iá· 
nyaktól. A Moszkvába !küldött 
ajándékok között kitűntek a 
vasuti modellek, mozdonyok, 
kocsik, jelzőberendezések, stb., 
mérnökök, jövendő mérnökök 
és egyszerű mun'káskE!zek al
kotásai. 

k,atoljanak a mozdonyok, ei!őbb sal. Gyúrúsi Zsigmond brigád-
I 

fiatalok találkozni fognak a 
rendeltetési helyére érjen a fel- ja 800 forintot takarított meg béke fővárosában, nálunk is 
adott küldemény.A celldömöl- egv úton. Dntskóczi Lajos la· összeülnek a vasutas fiatalok 
ki fűtőház fiataljai amikor katos brigádja terven felül el- a szovjet katonákikal, annak a 
megtárgyalták a tennivalókat, készítette a 324-963 számú hadseregnek a fiaival, a,kik kö
azt mondották: Az ellenfor- gép vizsgáját. zül olyan sokan életüket adták 
radalom meg akarta fertőzni Pls a legjobb vasutas ifik ve- szabadságunkért. 
az ifjúságot, mi tettekkel zetésével július 23-án kigör- Fiataljaink feszülten várják adunk választ a nép ellensé- dült a Nyugati-pályaudvarról a a VIT híreit, s már serényen geinek. A válasz nem váratott VIT-vonat, amE!lyet a Nyugati munkálkodnaTc a III. Országos sokáig. A fútőháznál négy if- Műszak fiataljai öltöztettek ün- Vasutas Ifjúsági Találkozó 
júsági brigád él és dolgozik. nepi köntösbe. Elmentek a kül- előkészítésén, amelyet szepNehéz volna eldönteni, melyik döttek, de az itthonmaradottak tember elején a Hűvösvölgy
a legjobb. Farkas Béla moz- sem pihennek. Amikor Moszk- ben vagy a Margitszigeten .szedonyvezető versenyre hívta az vában összejönnek a világ rl!tnének megtartani. Készüligazgatóság összes ifi mozdony- minden részéből öszesereglett nek a kultúrcsoportok, a spor-vE!zetőjét. Dákai elvtárssal egy leányok, hogy megbeszéljék 
nagyterhelésű vonatot továb· , sajátos problémáikat, nálunk tolók és türelmetLenül várják a 
bított Komáromba és vissza, is 1,eárwtalálkozák "tesznek. VIT részvevőit, hogy beszál· 
kb, 900 forintos megtakarítás- Amikor a magyar és szovjet moljanak élményeikről. 

ÉPÜL A GYÖNGYÖSI SÍNHEGESZTŐ-ÜZEM 
A híres gyöngyösi bort termő szólók kö1ött, a vasútvonal szomszédságában a múlt év májusától markológép tépdesi a földet; dömperek dohognak, kőműveskalapácsok zaja hangzik. Itt épül a MA V sínhegesztö műhelye, amelynek a hosszúsines felépí-tményhez szükséges sínanyag összehegesztése lesz a rendeltetése; Alig 50-60 ember dolgozik az építkezésen, mégis áll már a műhelyeknek, irodáknak szánt A, B, C jelű épület. Egy hegesztőgép a beépítésre vár. Megérkezett két darab transzformátor is, amelynek 12 méteres épülete ott magasodik a műhelyek szomszédságában. Alinak a magasfeszültségű vezeték oszlopai, klinkerezik az épületeket. Elkészült a dolgozók szálláshelye, beépítették a kazánt, folyik a központi fűtés szerelése. A műhelyek padozatát fakockákkal burkolják, hogy az esetleg leeső öntvények meg ne repedjenek. A betO'llkeverógéptől száilítószalag viszi a betont a munkahelyig, ahol vibrátorral tömörftenek, 12 dömper és a mankológép naponta 900 köbméter földet mozgat meg. A vizet elvezetik a legtávolabbi munkahelyre � De a ví:mél álljunk meg egy kicsit. A télen, amikor a vezetékek elfagyt:i.k, minte.gy 300 méterre levő kútból láncot alkotva iuttatták el a telepig a vizet, mégis ment a munka. A munkálatok lelke Mohá

csi István építésvezető, Lénárt András építésvezetőhelyettes és Lukács Mihály munkavezető, Embereik már többsz/jr cserélődtek, hiszen a gyöngyösi szőlősgazdák jó nap.számot fizetnek. De a törzsgárda állta a sarat az ellenforradalom napjaiban is. ,,Lopott" árammal, szidalmaknak kitéve, megépítették a „sztrájktörők" a világító tetőket. 

nagv szükség, hiszen még hátra van a ponkok betonozása, kövezése, az el5zívó árkok építése, hogy az üzemeltetés idején már ne okozhasson gon_ dot az e.sőzés. A korábban tervezett darupálya helyett görgőkön fut majd a sín a s:�l -gszerűen elhelyezett műhelve1, és a rak-::dóponk között. öt vágány fogja bi�tosítani a telepen az 

anyagmozgatást. Ezeknek még csak az alapárkai láthatók, de ha továbbra is ilyen lendülettel és fegyelemmel folyik a munka, jövőre már a jól gépesített, kevés munkással dolgozó üzemből szalagszerűen futhatnak ki az ös,,zehegesztdt sínszálak, biztosítva a mode- .1 vasúti felépítmény, a h��7ú•ínes pálya sínanyagát. 

Egy kis állomás életéből 
Sokan nem ismerik Papke- fogadtuk, hogy 15 rakodással szi állomás nevét, pedig en- képzett irányvonatot szervenek a kicsiny szolgálati hely- zünk. Mindent elkövetünk, nek is vannak említésre mél- hogy a vállalásokat teljesíttó eredményei, Az állomás le- sük. Június 30-án és július és feladási kocsiforgalma 7-én, (vasárnap) indított irány-1200-1400 között mozog ha- vonatokhoz a szükséges üres vonta és ennek körülbeHU kocsikat az Ipari Robbanó-30-35 százaléka import és anyaggyár saját mozdonyáexport áruval rakott kocsi. val és személyzetével állíN emrégiben felújítottuk a ha- totta át Hajmáskér állomásgyományos komplexbrigád ról Papkeszire. (A vonatvezeszerzódést az Ipari Robbanó- tő Aranyos állomásfőnök elvanyaggyár üzemének dolgo- társ volt. A szerk.) és !gy két zóival. Vállaltuk a szerződés mozdony és két vonatkísérő keretében, hogy a külföldi ko- csapat beállítását takarftotcsik tartózkodását az előírt tuk meg. 16 órára teljesítjük. A hetedik vasutasnap és [ Aranyos Jozset alkotmányunk ünnepére meg- állomásfőnök, Papkeszi. 

Ahol nem sokat törődnek a dolgozókkal 
Nehezen megy a szakszervezeti munka a kazincbarcikai fűtőháznál, sokszor még a tagdíjfizetési kötelezettségnek sem tesznek eleget a szervezett doL gozók. 

jutalékot kapnak. A ká�oEmltnak Miskolcra kell utaznia, hogy jo,gos béréhez hozzájusson. Gyakori az is, hogy a fűtóháznál nincs áram. Ilyenkor - tekintettel arra, hogy petróleum lámpájuk sincs - a dolgozók zseblámpa mellett dolgoznak. (Elég költséges: saját lámpa, saját elem.) I��. hogy a szakvonal segítségével megoldódjanak a jogos kérések, 
Ug.Jyai .&..ndor Miskolc 

195'7. AUGUSZTUS 

IREK 

A világ minden részéről 
Ez év őszén Lipcse lesz a vi· ven kitartott a munkásosz-

lág szervezett dolgozóinak köz- tály pártja, valamint a ma-
pontja. Párizs, Milánó. Bécs gyar munkásság és paraszt-
után a Német Demokratikns ság kormánya mellett. 
Köztársaság ősi városát>an ül Sok év óta szoros testvé-
össze 1957. októberében a ri kapcsolatok és azok a 
Szakszervezeti Világszövetség nagy siikerek fűznek egy-
IV. 'kongresszusa. máshoz bennünket, amelye-

A magyar vasutas dolgozók ket mindenekelőtt a szocia-
ismerik a Szakszervezeti Vi- lista vasuti közlekedés fel-- , , építésében értek el a Ma-lágszövetség 3elentosegét es gyar Népköztársaságban éa minden erejükkel támogatják 
harcát a népek függetlenségé- amelyek határtalan csodá-
ért, a dolgozók jogainak vé- latot vált�ttak k�. a ,Ném':& 
dE!lméért vívott világméretű Demokratiku!, Koztarsasag 
küzdelmében. Soha nem felej- vasutasaiban. 
tik el, hogy az ellenforrada- A Ie;vélben , az NDK v�_sutas 
lom véres napjaiban az első I dolgozo1 neveben az o�szes 
perctől kezdve az SzVSz szi- magyar vasutas dolgozonak 
lárdan kiállt a szocialista Ma- újabb, nagy sikereket kíván
gyarország mellett. A ,magyar nak és kifejezik abbeli remé
vasutasok odaadással munká· nyüket, hogy ez a munka lé
jukkal segítik a �ngresszus nyeges hozzájárulás lesz a bé-
sikerét ke megőrzéséért vívott világ-. • méretű mozgalom győzelmé

A Szakszervezeti Világszö 
vetség az elmúlt napokban felhívással fordult a Szabad 
Szakszervezetek Nem.zetlcözi 
Szövetségéhez az algériai há· ború megszüntetése érdetében. Az SzVSz Titkárságának fpJhívása, amelyet az SzSzNSz Tuniszban ülésező V; k-:mg. resszusának elnökségéhez intézett, mély együttérzéssel fordul a szabadságáért küzd/í algill'iai nép felé. A felhívás hangsúlyozza, hogy az algériai nép és vele együtt, valamennyi omzág dolgozói, bőrük -ufnére, véle· ményeikre és sz.1kszervezeti hovatartozásukra való tekintet nélkül sürgetően' várják az algériai háború végét és Algéria nemzeti függetlenségé� Válto. zatlanul hisszük - szól a felhívás -, hogy ehhez nélkülözhl!tetlenül szükséges az egész világ dolgozóinak egységes ak• ciója, szakszervez�ti hovatartozásuk:ra való tekin et nélkü.!. 

• 

Berlinl testvérlapunk, a 
Fahrt Fret szerkesztősége lapunk szerkesztőségéhez intézett levelében fejezi ki- a Német Demokratikus Köztársaság vasutasainak forró üdvözletét a hetedik magyar va�utasnap alkalmából. Levelük ben többek között a következőket írják: 

,,Az NDK vasutasai a 
múltban nagy figyekmmel 
'kisérték magyar kollégáik 
munkáját és teljesítmé
nyeit. Szívük mélyén üdvö
zölték a magyar vasutaso
U<at azért, mert zömük az 
ellenforradalmi puccs nap
jaiban tisztában volt osz
tá!yhovatartozásával és hí· 

hez. 
* 

•A BB-9003 kO!linleges távirányt• 
tású villamosmozilony a Pár!Zs-Le

Mans-1 vonalon. 

• 

A Potsdam-Babe!sbergbl!n lévő Karl Marx-Művek ifjú
munkásai a közelmúltban ad• 
ták át ajándékukat: egy 'kor
szerű. Diesel-mozdonyt a be-rlJ.. 
ni magyar nagykövetség elsó 
titkárának. A mozdonyt !lOO, 
önkéntesen vállalt munkaórá· 
val a magyar KISZ-fiatalok 
részére készítették. 

• 

A brit vasutasszakszervezet 
(NUR) évi nagygyűlésén ja
vaslatot terjesztett a küldöttek 
elé amelyben a szakszervezet 
feiÍeérl a kormányt foglaljon 
állást Kína ENSZ-be való fel• 
vétek mellett. A javaslatot 
E!gyhangúan elfogadták. 

Persze pénzre is szükség .volt 
a találkozó költségeire. Vidám 
agitációval árulták a vasuton 
is a VIT sorsjegyeket. Csányi 
Erzsébet a Vasuti Főosztály 
}iatalja, aki az e"/lenforrada
lom napjaiban is szinte éjjel
nappal dolgozott, most is meg
mutatta, hogy „leány a talpán". 
Egymaga 500 sarsjegyet adott 
el, 

Hogy ez a kis kollektíva balesetmentesen, köt bérezés nélkül ilven eredményt tudott elérni, abban r&ze van a Kitérőgyárral kialakult jó kap. csolatnak is. Egy-egy hegesztésért. szerszámjavfü.sért nem kell Pestre szaladniuk, elvégezhetik helyben is.; 

Ha közelebbről vizsgáljuk a problémát, megállapíthatjuk, hogy niincs könnyű dolguk a szakszervezeti aktívál=k. A kazincbarcikai fűtőháznál nagy0n mostoha körülmények között dolgoznalc. Se szeri, se száma az. ígéreteknek, de ígérettel itteni értelemben nem -lehet mosakodni. Nincs mosdójuk, pihenőszobájulc, kultúrtermük, pedig volna rá lehetőség. Két felvonulási épületben - az állomás mellett - három-három család lakik. Ali azonban kicsit távolabb is egy épület 12 helyiséggel - üresen. Lerme hát helye mindennek; 

A II. ORSZÁ G OS BIZAL A1II 

TALÁLKOZÓRA KÉSZÜL ÜNK 

Tettekkel köszöntjük 

Szerte az országban szinte 
'megfiatalodott öreg vasutunk 
is. VIT-műszakokat rendeznek 
a fiatalok, hogy gyorsabban za-

Az építkezés határidejét sze. retn�!< tolőbbre hozni. Ennek azonban nem egy akadálya van. Még jórészt az időjárástól függ a teljesítmény. Esős időben víz alatt áll a telep nagy része, Sok időbe telik a víztelenítés. Kevés a szakmunk:í.cu,k is. Különösen ácsokra, kőmúv�sekre volna �� ...... .. .... .... -�· ._..., .... .. .... .. ..... ...-.....-... ....  ..-..-.., 

A Celldömölki Epitésl Fön!lkség 7-es sz�ú Epitésvezetösége 
Vonyarcvashegyen bövfti, korszerűsiti a vasutas családi üdülőt. 

(Mezi! Lászl6 felv.) 

Ko1::.,.,ba;n volt a fűtőházn.ál vontatási számfejtő, most roncs. Ezért gyakran előfordul, hogy a dolgozók vagy egyáltalán nem, vagy kevesebb szén-

KIK A VEZETŐK? 
- .,Akik csorbát ejtettek a vas• 

utas becsiiletenu címmel lapunk 

júliusi számában cikk jelent meg. 

Me1slrtuk. hogy Budapest-Ferenc
városról 70 vasutast tartóztattak le. 

az ellenforradalom alatt és az azt 

követő hónapokl>an a társadalmi 
tUlajdon ellen elkövetett bűncse

lekményekért. A cikkben arról is 

szóltunk. hogy a letartóztatottak 
között „vezetők" is voltak. Tekin-

1ettel arra. hogy a vasutas közvé
leményben még ma is az állomás-
főnököt. a fűtőház- és pályafenn
tartási stb. fönöktlket értik .. veze

tők" alatt - közöljük. hogy nem 
ezekről a személyekről van szó. A 
réJsi értelmezések helyett ma már 
sok ú:i szocialista értelmezés i.s 

van� Jgv például, miután emberek 

irányítása és nevelése van rá• 
bízva. vitathatatlanul vezető a -
kocsimester. a tolatásvezető. a 
1súrftásvezet6 stb. is. Ilyen érte

lemben használta a cikk a •• veze-

tök megjelölést: amellyel egyéb
ként teJJesen egyetértett a BVKH 
illetékes szerve is, 

A munkásosztály legnagyobb tömegszervezetének, a szakszervezetnek seregszemléjére készülnek a vasutasbizalmiak. Amint ismeretes, a S:z&ktanács július 9-i ülésén !határozatot hozott, hogy a szakszervezeti munka színvonalának emelése, de különösen a szakszervezeti csoportok munkájának fejlesztése, tekintélyük növelése érdekében 
aug'!Ulztus 18-20-án országos 
bizalmi találkozót tartanak. A határozat kimondja azt is, hogy az országa& találkozót megelőzően minden üzemben, munkahelyen és hivatalban, majd ezt követően Budapesten 
és vidéken megyén.kint, területenkint bizalmi tanácskozásokat hívnak össze, ahol megválasztják az országos tanácskozás részvevőit. 
Még több öntevékenységet 

Az eddig megtartott összbizalmi értekezletek tapasztalatai azt mutatják, hogy üzemi bizottságaink többsége -különösen a nagyobb szolgálati helyeken - megértették a tanácskozás jelentőségét. Ahol a dolgozók többsége fordaszolgálatot teljesít, ott turonként szervezték meg az értekezleteket. Ezzel elérték, 

hogy a bizalmiak nagyrésze . részt tudott venni a tanácskozáson. Jó példa erre Cell
dömölk fűtőház üzemi bizottsága. Bagaros Lajos elvtJárs, a fütőház ÜB-elnöke öntevékenyen eltért az eredeti ütemtervtől. mert úgy látta, hogy 28 bizalmiból csupán 3-4 tudna megjelenni. Tudva, hogy !hétfőn gyengébb a forgalom, s az utazószemélyzet jelentékeny rés2e honállomásán tartózkodik, hétfőre hfvta össze az összbizalmi értekezletet. A szabad:,ágolások ellenére is 18 bizalmi jelent meg a tanácskozáson. A ferencvárosi fűtőháznál közel 30 bizalmi jelent meg egy-egy értekezleten. 
Még nagyobb ön61/ós6got 

A kis- és középállomások, fűtóházvezetőségek, pálya· fenntartási főnökségek üzemi bizottsá�ainak egy részénél azonban nem készítették elő megfelelően ezeket a tanács... kozásokat. Néhány helyen ép· pen az előkészíh\s hiánya miatt későbbi időpontra kellett halasztani az értekezletet. !gy volt az például Debrecenben, ahol sem az állomáson, sem a fűtőháznál, sem a járóműjavítóban nem volt megfelelő az előkészítés. 

A tanácskozások tartalmi részét nézve, elmondhatjuk, hogy az üzemi bizotts,ágok túlnyomóan jó munkát végeztek. Sikerült a bizalmiak fi
gyelmét felkelteni az országos 
tanácskozás iránt, megértetni 
velük munkáju!k fontosságát, 
sokoldalúságát. A részvevők őszinte örömére elmondották, hogy a felsőbb szakszervezeti szervek arra törekszenek, hogy a bizalmi(l.'k a jövőben 
11>'.lgyobb jogkört, több segít
séget és megbecsülést kapja
nak, mint eddig. Az ellenforradalom leverése utáni első ilyen megbeszéléseket az őszinteség, a hibák kijavítása iránt érzett felelÖflSégtudat jellemezte. 

A bizalmiak helyeselték az országos tanácskozás megtar• tását és mint többen kifejezték, bizakodással tekintenek elé, mert remélik, hogy ez az országos értekezlet jogaikban megerősíti, köte·ességeikben segíti őket, növelni fogja te• kintélyüket. A területi tanácskozá&a je1 ölt küldiittek ráter• mett, tapasztalatokkal rendelkező bizalmiak. Ez a tény is biztosítéka a második országos bizalmi tanácskozás stke. rének, a vasúton folyó szakszerve: ,ti munka továbbfejlódésének. 



radalom idején is tö� -voltak a pár
tért, a szocializmw;é1i küzdő a-ök a va�úlon is. 
Ha a látszat más is, a tények erek. Hogy ez 
az erő az ellenforradalom napjaiban nem mu• 
tatkozott, annak az az oka, hogy ezek a be· 
csülotcs emberek irányítás nélkül maradtak. 
E1krt látszott ú!!Y, mintha átmenetileg az el
lenforradalmárok több<Jégben lettek volna. De 
ha figyelembe veS1Szük, hogy a decemberi el
lenforradaJmi sztrájk idején is járt a vasút 
mintegy 70-80 százalékban, máris igazolva 
van a megállapítás. 

Természetesen a vasutasolcra is hatással vol. 
tak az escmónyek. 

A többség azonban megértette, hol a. he
lye. Nem mechanikus felfogásból dolgo
zott, hanem azért, mert egyetértett a. párt 

és a kormány céljaival. 

Es ezt nagyon !ontoo kihangsúlymol. A vas
utasokat szerették korábban valami fél!a,iszta 
lrány7,at képviselőinek feltüntetni. Tényekkel 
mutatták meg, hogy ez nem igaz. A Horthy· 
rendszerben beépített ilyen eloe..--nek kihullot
tak. Az ellenforradalom idején a vasutasok 
zömmel nem csatlakoztak az ellenforradalmá
rok mellé. Azokat, akik ebben az időben el
Arttlták a becsületes dolgozókat. eltávoHtottuk. 

Nem szólam a:r., hogy a vasut második had· 
sereg, Vasút nélkül népgazdaság kormányzá
sa ocm lehetséges. Akik a vá1ságos idóben el
lenünk voltak, nem mnradhatnak sorainkban. 
Bár meg kell mondani, hogy ilymiek é.rdeké
ben sok helyröl indult mentőakció. Az ilyen 
kompromittált elemek legtöbbször olyanoklhoz 
fordulnak támogatás&,t, akikkel korábban dol· 
gozt.ak együtt, de nem ismerik ellenforradaJmi 
tevékenységüket. Ha né-hány napot várunk 
még november 4-e után, ezek az emberek 
nagy btinössé fejlődtek volna, tehát nem le
het bízni bennük, 

A tL�ztoi::atá._«t; lermé<;z�icsen e16Örn-ban a ve. 
zctésben kezdtük, me1i az idók bebiwnyítot· 
ták, hogyha a központ S?jlfud, akkor megy 
a munka. Az egé�z ország köztudatába kell 
vinni, hogy a vasutasok többsége megállta a 
helyét. Egy pár ember eltávolítása használt, 
meti a zavartokozók soksro1· éppen a közpc,nti 
szervekben voltak, - mondotta KO!"sa elvtárl'l 
-, majd áttért a b�moló egyes részeinek 
kiegészítésére. 

A g.,?M pálya a vasút négyenc, S hogy 
másként is lehetne. bizonyítja, hogy szaka
szonként iiszta a pálya. Mi lenne. hogyha egy
e,gy állomás kollektívája kivonulna és társa
dalmi munkában hozzálátna a ftitisztításhOz? 
Társadalmi munkában is a nép é1·dekeit szol· 
gáljuk. A vasutasok szégyen� viszont a ren
detlenség. El tudom képzelru, hogy ahol taka
rítónő roncs, más Is megfogja a seprűt. Nem 
lealacsooyító az sem, ha nem várjuk meg, míg 
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útközben klllsztítJák. A szakJSze1·vezet vizsgál
ja meg ezeket a kérdéseket, s esetleg anyagi 
juttatá.,;t is kaphat - mondjuk a kalauz -, 
ha menetközben eltilnteti, vagy meggátolja a 
szemetelést. A jó teljesí,fményeket is leront· 
hatják az ilyen szé!)6éghibák. 

Az utazási és ezállilási kedve7..ményekkel 
tört.énő visszaélésekkel kapcsolatban elmon
dotta, hogy azt saját célra való igénybevétel
re adták. De lasmn a vi�szaélés közismert \esz. 
S éppen ilyeneken keres2itül  ítélik meg a vas
utat, mert az egycnruhá.9 ember sokkal job· 
ban szemelőtt van. Döntő feladat tehát, hogy 
azokkal a problémákkal, amelyekből az egész 
testületre általánoslta.nak, többet foglalkoz
zunk. Az Ilyen esetek ellen adminisztratív e.sz. 
közökkel nehéz harcolni, mert az ilyen intéz
kedés sok ártatlan embert is sújtana. A fel· 
világc;:ító szó, a nevelés - amiben élen kell 
járnia a szakszervezetnek -, núnden inlézke
dé!i:1él többet használhat. 

Ma a vasut11$ágnak csak egy töredéke tag
ja a pártnak. A zöme viszont szakszervezeti 
tag. az üzemi bizottság meg éppell6égge\ min
denütt ott van. Szava, felelőssége tehát nagyon 
nagy. Egy zárt üzemben a párlszervezet job· 
ban &i.5ze tudja tartani a dolgozókat, a vas
útnál viszont az országhatár a kerítés. A szak
szervezetnek szorosan e,gyütt kell működnie a 
szakvonali vezetéssel, közöltük ellentétről nem 
lehet szó. •re1més1.etese.n véleményeltérés le
het, annál is inkább, mert a szakvonali veze· 
tés a munka hevében megíeledke2ilet az E'1'Tr 
ben-ől, de a szakszervezet whasem. A hivata
li szervek esetleg becsukják a !élszcmüket, 
de a szakszervezetnek e„t nem szabad. A fél
reértéseken, hibákon többségben segíteni tu· 
dunk, ha jelzik ezt ét; ez elsősorban a szak
lSQlervezet feladata. 

A nők foglalkoztatooával kapcsolatban meg
jegyezte Kossa elvtárs, hogy Budapesten sok 
nő van munka nélkül. A vasúton ugyanakkor 
életerós emberek végemcJ, olyan munkát, amit 
nők is el tudnának lé1tni. A munkásfelvétel
hirdetés helyett nézzék meg sajáit területükön, 
hogy, milyen helyekre lehetne női munkaerő· 
ket alkalmazni. A munkaerőhiányt ilyenfor
mán jórészt pótolni lehetne. Az biztos, hogy 
több ves7..óds0.:(gel, nagyobb önköltséggel jár a 
női munkaerők foglalkoztatása, mégis olcsóbb 
mintha egyáltalán nlncs emberünk. 

A lakáskúrdés nagyon sok dolgozónkat fog
lalkoztat. őszintén meg ke)) mondani, hoizy 
túl sokat segíteni nem tudunk, de javítani 
lcl1et az állapotokon. A vasutasok szeretilc a 
családi házat. A S?.ak.w.e1·vezet álljon a saját
ház-akció élére. Megfelelő kölcsönnel, anyag
és munkaeró-.segítséggel eredményesen vihet
jük előbbre ezt az akciót. A továbbiakban a 
parlagon álló kultúrt,:ízak kérdéséről, a kira
katpolitika elítéléséről szólott a miniszter elv• 
társ. 

Közös erővel a közös célért 

A szaks7.ervezet politikai helye hivatalosan 
1s tisJJtázódott - folytatta. - Az ellenfor• 
radalcm után bedobott függetlenség jel.sza
va, - ma már minden szakszervezeti funk· 
cionárius láthatja -, ellentétes a közii6 érdek
kel, a közös céllal. 

Szoclalist,a viszonyok között a párt, a kor-o 
má.ny és a szakszervezet nem állhatnak 

szemben egymással. 
Persze, ezt még nem értette meg mindenki, 
mert ne;n is akarják az ilyenel, megérteni. 
Ma már azonban elmondhatjuk, hogy csak 
helylleg van talaja az ilyen felfogásnak. 

Szóvátette, hogy az űB-elnökölmek nemcsak 
a mun.k.ások, hanem az utaso.k védelme is fel· 
adata Sajnos vannak olyan OB-elnökök, akilc 
az utóbbiak érdekében nem mernek kiállni, 
Ez pedig együttjár a fegyelemlazulással. Szö
gezzük le, hogy ez a két feladat nem ellen
tétes, 

Sokat mentlink előr,e Január óta, de mé& 

hoz okos 1Szóra, agitációra <.'6 erőre van szük• 
ség, Hogy mind a három meglegyen, ebben 
nagy szerepe van a szakszervezetnek Is, -
fejezte be beszédét Ko�sa elvtárs. 

Kossa elvtárs után Huszár József elvtára 
(Bp. Ferencváros, fütőház) kért szót. Kifogá
oolta, hogy a beszámoló kevés önbírálatot tar• 
talmazolt. A 24/24-es szolgálatról elmondotta, 
hc,gy például OroszlánVban a raktárnolmak 
alig van megállása, pedig 24 óra még a mu
latrugból is rok. 

A szállitásl kedvezménnyel történő vissza· 
éléselc retorziójáról szólva hangsúlyozta, hogy 
a magukról megfeledkezők miatt nem lehet az 
összvasu tasságot sújtani. 

Biztosltva lesznek-e az őszi rÓrgalom 
előfe}Lételei?  - kérdezte. - Mert például a 
Filmgyárnak vannak tíztonnás emelői, de a 
ferancvárosi fiókműhelynek nincsenek. Anyag 
kell a versenyhez. Ma a vasúton még 70-S0 
éves kocsik is futnak. A javítóműhely dolgo• 
zói kénytelenek a szállitmányo.kból. padlót 
,.szerezni" a vasútnak. Nagyon kevés a csaP• 
ágyfém is. 

Mun.'mvédelmi íclügyelöje van a szak• 
vonalnak is - mondotta. - Az üzemszem• 
léke:n fel is tárják a hiányosságokat, de a pá,. 
lyafonntartás nem képes azokat meg\S,Zürutetni, 
A ferencvárnsi fűtőház tetőzetének építését az 
üzemi bizottság tudta nélkül kez.dilt építeni, 
igaz, hogy nagyon ráfér, mert ha esik az eső, 
a dolgozók inkább kimennek a szabadba, mer.t 
ott kevesebb vizet kapnak. Felllábocodva szólt 
a védóétclellátásról. Az Utasellátó hat blok• 
kért egy kor.só sört szolgáltat ki, mert így job• 
ban jön ki, mintha E!Wdavizet adna. Hang
súlyozta, hogy nem ért egyet a miniszter elv• 
társnak a kultúrtermekról és gyermekváróter• 
melO'ő\ mondott véleményével. , 

Tű1·hetetlen állapot - folytatta -, ha.gy 
egyes építkezéseknél a felvonulási épületeket 
lebontják még akkor is, ha azt más célra 
nagyszerűen fel lehetne használni. Nem egy 
helyen megépítenek egy épületet, de rövide• 
sen lebontják, mert véleménye szerint „nem 
megfclelö" helyen van. Ilyenekre van pénz, de 
más igényeket azzal utasítanak viwla, hogy 
nincs kerelj 

Még ma is fékezi 

a munkalendületet az anyaghiány 

Ruttkovszky Antal (Miskolc, fűtőház) bfr,U• 
ta a szakszervezet elnök�égét, ment nem hívja 
össze negyedévenként a központi vezetőséa 
ülését, majd arról bes7.é1t, hogy a fi7.etéscme
lés jobbkeclvre hangolta a dol,gozókat, amely 
a teljesltményekben is meglátszik. Kifogásol· 
ta azonban, hogy jóval előbbre ígérték a !ize
tésrendezést, 8 az ebböl adódó kellemetlensée 
gekért az üzemi bizottságokat érte támadás. 

A szakvonalon még ma Is folyik a harc a 
pozícióért. Bár javul az együttműködés, de tel. 
jes megértésről, legalábbis 111áluk, még nem 
lehet bes2'.élni. Az ellenforradalom idején a 
:rnirlcolci fűtőház gépei eljártak Debrecenig, 
sót Záliony!g Is. Soha ilyen eredmény, ilyen 
nagy mennyiségű és Jó minc'.ltségű szenük nem 
volt, van is menetrendszerűség. Jól megy a 
ki- és berakás, kevesebb a késés. Ma má,r 
büszke lehet a mozdonyvez.ető és a forgalmi 
személyzet egyaránt. örömmel állapította meg, 
hogy milyen ook segítséget lrnpnak a pá1-t me• 
gyei biz.ottságlá tó!. A szakvorui.li vezetőkkel 
közösen megbeszélik a teendőket. A céljuta
lom kitűzése igen ösztönző, a jó eredményelc 
jutalmazása az Igazgatói alapból megtörténik; 
Szóvá.tette, hogy ré.gen csak a papír számi• 
tott a versenynél, majd rátért az alacS0111Y 
menetseba<;sége,t indokló sok 1.awújel kárOB 
voltára. 

Nálunk a racionalizálás nem volt egy&Zerú• 
sítés - mondotta. ,_ Jól kiképzett, hasz
nálható dolgozókat is elbocsátottak, s ma már 
van olyan munkahely, ahol 80 helyett �en 

,ra.n reau van a mOZdony;s.ze• 
mélyzet havi szolgálati ideje. A pihenőnap, 
a szabad,;ágolás nincs blzt-OElltva. Helyteleniti, 
hogy nincs joga a főnöknek ana sem, hogy 
egy RC,prűt beszerezzenek. Helytelenftette, hogy 
az Ott.anyagokat átadjuk a M"E:H-nek és a 
vasutasok onnan kénytelenek többszörös áron 
megvásárolni. 

Kovács Lajos (Szombathelyi Járóműjavltó 
OV) foglalkozott a tennelékeny.ség növeléret 
gátló anyaghiánnyal. Elmondotta, hogy a 240 
ezer forintért beszerzett gáz.kemencét most át· 
állítják olajtüzelésre, mert két mlnls2ltérium 
nem tud megegyezni, hogy ki fizeti a gáz.. 
csővezetékek árát. Véleménye szerint nem 
megfelelő a prémiumrendsrzer, mert a veze• 
tők akkor is kapnak prémiumot, ha az üzem, 
vagy üzemrész nem teljesíti a tervét. 

Kifogásolta, hogy életerős fiatalemberek, Jól
keres6 dolgozók feleségel Is kapnak munka
nélküli regélyt. Végezetül bes7.ámolt arról, 
hogy az első félév alatt vállalatuk 600 OOO fo· 
r!n t nyereséget ért el túlóra nélkül, 

Szabó László (Miskolc, :f:pftésl Főnökség). 
Az építési munka gazdaságosságával toglal
kozva elmondotta, hogy keveset tettünk a pá� 
lyafenntartás gépesltése érdekében. A sok ad
minisztrációval járó szétszórt munkáltatás he
lyett e.gy csoportban, nagyszámú dolgozóval 
való mu.nkáltanást Javasolja. Klfogá.solita, hogy 
ezer munkásra száz fő irányító jut. Javasolta, 
hogy az Ipari léte11ítményekné1 előre épltsék 
meg a vasutat, fokozzák a vágá,nyc,aerét, ki.l· 
lönösen a villamosításra váró von.alakon. Kezd
jék meg a vasbetonaljak beépftéret, valamint 
a többoldalú előnyt jelentő hosszúsínesltést. A 
dTá::1a falu� szálláshelyek meiiszünteté.se ér
dekében szereljenek fel több laktanyakoosit. 

Borsodi János: (S22-ged, MAV Iitazgatóság). 
A kecskeméti exportmállításról elmondotta, 
hogy a felsőbb szammai szeJ."veket nem helye
sen tájékoztatták a helyzetről. Nincs olyan ja. 
vulás, mint ahogyan azt a 8. szakosztály je· 
lentette. Ferencvárosról rokszor olyan :kocsi
kat küldenek, amelyek nem felelnek mEg a 
célrui.k. Reggel,re nem érkeznek meg min.dig 
a kOCi>ik, késnek a gyorstehervonatok i11 -
mondotta. 

Szóvátette, hogy az aJ"6bb szervek fegyelmi 
határozatait felső fokon csaknem minden eset
ben. e:nyh!tik, amj Idővel libera.lizmust fog 
11,ZÜlnli 

Elmondotta, hogy a külső üzemek lalcást 
építő dolgozóiknak OH-anyaggal és fuvarral 
segítenek. Salakot, selejtel!! sínt, a vas(rt is ad
hatna saját dolgozóinak önkölt$égl áron. 

Lovász Imre: (Debrecen Területi Bizottság.) 
Elmondotta, hogy már kezdenek foglallmzni 
a versennyel, de ezt h'llnyftani Is kell. Fon· 
tos, hogy a régi jót Is újítsuk fel, teremtsünk 
kapcsolaitot a s2lállitófelekkel, Nem helyes a 
múlt évihez ha.sanlítani a terveket, 11 Jövőben 
reális alapokra kell építeni a prémiumténye
zőket, 

Küogárolta, hogy a havidíja.sok beoorolásá
nál a sürgooség miatt a sza'ksz.ervezetet nem 
tudták bevonni, majd arról besz.élt, hogy úgy 
kell nevelni a dolgozókat, hogy azok is vi
gyázzanak a vasút berendezésére, vagyonára-

Végh Ferenc: (Székesfehérvár állomás). Az 
illegálisan kifu.etett bérekkel kapcsolatban el
mondotta, hogy Székesd'.ehérváron csak az 
lgax,gatós.ág rendeletére történtek kifizetések. 
Azt viszont helytelenfitette, hogy a levonást 
hat hónapra ígérték, de a Fókönyvelőség 2-3 
hónap alatt levonta. Az állomáson évekig 
12/24-es túrban dolgoztalc az értesítők, s most 
ugyananmyl munka mellett 24.124-es a szolgá
lat. 

A tisztaság. biztosításához elófel�telek is 
szükségesek. Nálunk nincsenek meg a szemét
tartók sem. Szóvátette, hogy 

szomba.t-vasúna.p nem megy a s:mllítás, a 
berakás. 

0

A vállalatok nem tartanak ügyeleti EOO]gála· 
tot és senki nem kérdi meg tőlük, hogy miél"t 
Ii.rotnek. olyan soik kocsiáll.áspén:zt, 

em mlnalg az lifíoméson múlik -a: vonatké
séll. Ha például az 1224-es megkéstk, tőlük 7 
vonat csak késve tud elmenni. Végül arról be
szélt, hogy az áthelyezéseknél a laká$problé-
mákat Is vegyék figyelembe, 

" 

Több gondot az érdekvédelemre 

ICrekó Ferenc: (Szakszervezeti Központ). A 
beszámolóban az érdekvédelemmel többet kel· 
lett volna foglalkozni. A balesetek elleni harc 
eredményességéhez meglelelő hozzáállás, anyagi 
feltétel és állandó ellenőrzés szükséges. A szak
mai vezetőknek lehetőséget kell adni arra, 
hogy az üzems,,,emléken felvett hlányosságo. 
kat minél előbb lcijavittathaa<iák. Kifogásolta, 
hogy kevés a kéziszerszám-anyag, sok a filsb
mérgezés. Az oktatás elégtelenségét mutatja, 
hogy a balesetek nagy része a fiatal dolgozók 
közül kerül ki. 

Elmondotta, hogy a klll.!akásépítéSi akció 
megindításához szükséges pénzösszegért a 
pénzüg;,miniszterhez fordultak, de a kérést 
vlsszautru.ították. A jelenleg rendelkezésre álló 
ös.szegből csak 40 családi házat lehet felépíteni. 

TC!metetlen. - mondotta -, "hogy a vaaut u 
OH.anyagot 13 fillérért átadja a MtH...nek, 
aki saját dolgozóinak 60 fillérért, a vasutasok
nak viszont 1,65 forintért adja az ÓCiol<a 1Sínt 
kilogrnmmonként. Debrecenben bontják a fel
vételi épületet. Mindenki vásárolhat az anyag• 
ból, csak a vasutasok nem. Nagy0n helytelen, 
hogy az lpa1i településeknél mindenkire gon
dolnak a lakásépítkezéseknél, csak a vasuta· 
sokra nem. 

Ott ahol 6 órás pihenés nincs biztosítva, a 
flZakszervezet nem Járulhat hozzá a 24 órás 
szolgálathoz. Abban az esetben, ha csak a je
lenlét srzUkséges, megengedlhető a 24 órás szol• 
giálat. Majd az utazószemélyzet létszámhiányá• 
val és a magas szolgálati órákkal foglalkozott, 

Szabadfi József: (Szombathely, Ter!lletl Bi
zottság). Helytelen volna, ha több hibát vál· 
lalnánk magunkra, mint amennyit elkövettünk, 
Amiben hibáztunk, viszont azért vállaljuk a 
feleli5$égct. Az ellenforradalom alatt a szak• 
vonalat nem érte olyan támadás, mint a szak· 
szerve7,etet. Meg kell mondanunk, hogy a szak. 
szervezet nem harcolt a mo.sit levonásra kerill6 
bérek kifizct.éséért, 

El kell érni; hogy a dolgozók magukénak érezzék 
a szakszervezetet 

Szab6 Antal: (a ezakszerve7.et elnöke). Cél. 
szerűen javítsuk meg a kapcsolatot az együtt· 
működést a szakvonallal. A szak,,z�rvezet fel
adatát azonban nekunk kell meghatáromunk. 
Németh elvtárs bfflzámolójában helye1;en nem 
kendőzgetett. Mi is elmondjuk a vé!eményiin
ket. 

Nem érlek egyet a beszámolónalc egy
néhány megállapításával - folytatta. - Azt 
meg kell mondanunk, hogy a munkakapcso
latok" a vasút vezetőivel meg voltak, s enrnek 
nem eg_v eredménye is látható. Sokkal előbb 
megjavulhatott volna a kapcsolat, ha szemé· 
lyesen meggyőződtek volna a 5rz.akszervezet 
helyZetéről, mi:nt ezt Németh ve-�rigazgató elv
társ tette. 

F,·ont.ális támadást kell ln.dítan\lllJk a t.u;zta-
1,c\gért. A vasutasok az egész 01szágot járják, 
megfelelő intézkedé,;ek nélkül terjesztői lehet
nek a Járványoknak, 

A baleseti helyzelröl szólva elmondotta, hogy 
a baleseti propagandánk elhanyagolt. Többet 
kell hogy foglallmZZQn ezzel a ,,Magyar Vas
utas" is. A kis ügyekkel és a nagy ügyekkel 
való foglalkozás egyaránt feladata a i;zakszer· 
vezetnek. Szóvátette, hogy sok szolgálati főnök 
nem vállal „népszerűtlen" feladatot. Mi azt 
kérjük a szakvonali ve1etöktől, hol,!y a ke
ménységet se kíst?rjék törvénytelenségek. 

A szaksze1-ve7.eti tagságról szólva e!mondot• 
ta Szabó elvtárs, hogy a vasutasszaksz.erve
zet nehezebb helyzetben van, mim az olyan 
62.llkszervezetek, ahol tradíciói van.nalt a szak
szervezeti munkának. A ml dol.g02'Óink nem 
nőttek össze a Horthy-rendszerben szakszer
vezetükkel, mert ilyen nem ls volt. A vusúton 
sokan még azt valljálc, hogy akkor adok a 
szak.w.ervezetnek, ha meglátom, hogy mit ka
pok tőle. Ahol szinte meg kellett verekedni 
a szakszervezetért, ott magukénak is · érzik azt 
a dolgozók. Nálunk Is el ,kell érni, hogy ma
gukénak ére,.zék. Ez azonban csak hosszú, tü
relmes és fáradi;ágos munka árán érhető el-

Az ellenfon·adalom óta Igen rok OB-elnököt 
álli-tottunk funkcióba. Ha mindjáL"t nem ia úgy 
viszonyult a kérdésekhez, mint ahogy kellett 
volna, nem válthatlul, le, mert mi sem adtunk 
elegendő segítséget. A jövőben, mivel az OB· 
elnöki tanfolyamokon a legfontosabb tenniva
lókról kioktattuk őket, meg lehet követelni 
hogy úgy is dolgozzanak, ahogyan azt elvár· 
jult, 

A felszólalásra Németh elvtárs adta meg a 
választ. Elmondotta, hogy a vita egéS2JSéges, 
tartalmas volt és olyan mindennapi problémá
kat vetebt fel, amely máeként mint a dolgozók, 

vagy azok képvlselölnek meghalle;atása nélkül 
nem jut el a vasút vezetölhez. Pedig ezek is-: 

mC'rete nélktil nem lehet helyes vezet.é&röl be· 
szélni. Igazat adott a felszólaloknak abban, hogy 
a két szerv köZiittl ellentét kiküszöbölése meg
ke7.dődött, aminek az egész vasutas&ág haez• 
t1át látja, 

A racionalizálással kapcsolatban megjegyez. 
tf', hogy az valóban nem volt teljesen helyes, 
Különösen sok még a bürokrácia a bérszám,. 
fejtésnél. K ülíöldról történt hazatérclse után 
értesült arról, hogy a kánikulában a vontatás 
dolgo7,6J kapták a védőitalt, a forgalom doJ.go· 
zól vlmont nem. Ezt helylelení,li és el!télJ. Szó
vátette, hogy soha ennyi ellenőr nem volt, vi
szont ennyi lopás sem a vasúton. A világos 
admlniszlráció a legjobb ellenőrzés. 

Elnumdotta, hogy a 'l,asbetonalj gyártásával 
egyetlen gyár foglaUcozik Magyarországon, A2lt 
kérjilk, hogy ezt a gyáxat adják át a vasút 
kezelésebe. Bejelentette, hogy előrelátflatólag 
az idén a szerencs.hidasnémeti vonalat hosz.
szúsínesdtik. 

* 

A kö7ponli vezelooégJ ülés végén határoza· 
tol hozlak anól, hogy a beszámolók és a hoz-
7,ászóláook alapján egy bizottság dolgozzon ki 
hat{1rozatot a s7.aksze1-vezeti munkábam köve• 
tendő eljárások öeszegezésére, az ősz.J forga
lom segítése érdekében. 

Az ü1é,;; Szabó Antal elvtárs, a szak.szervezet 
elnöke zárós7.avaiva1 ért véget. 

A Vasutas Dol11otók Szabad szak• 
szervezete és az I. VasűU Fóos?.t>llY 
• VII. vaau1asnao alkalmából 

ORSZÁGOS VASÚTI 

ÚJ ÍTÁSI KIÁLLÍTÁST 
rendez, 
A klálllttls helve: Budaoeat. Város• 
!ll(et. NcMzlDarl oavllon (Román 
oavUonnal szemben). 
A kláUIIAI n.Yltvatartásl ldclc: 
aul!Usztus 10-t.11 auir. 81•11! naooota 
délell!lt 10 órától este 10 órAII!. 
llcléP6, d.lltalant 



U5'7. AUGUSZTUS MAGYAR VASUTAS 
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A munkaverseny hatása Zalaegerszeg állomáson Hatékonyab� ba lesetelhárítási propagandát 
Aki szerette hazáját, szeret

te munkahelyét, a vasutat, an
nak elszorult a szíve, ökölbe 
szorult a keze, amikor - az 
ellenforradalom után a 
megrozsdásodott síneket, ki
hült mozdonyokat, a máskor 
zajos állomásokat látta némán, 
ájultan. 

Azok a vasutasok, akik 
érezték a felelősség súlyát, 
harcot indítottak az ország 
vérkeringésének megindítá
sáért. A sz.ebb, jobb életért 
küzdők között termékeny ta
lajra talált a szocialista mun-

' kaverseny. 12 év tapasztalata 
j;Ok mindenre megtanított. 
Sokszor csak a díszes ver
senytáblán létezett a munka
verseny, amit felülről diktál
tak és sokszor csak a „ver
renyügyes" foglalkozott vele. 
Voltak ennek a versenynek is 
eredményei, de azt nagyrészt 
felemésztette a ver,seny admi
nisztrálása, a versenylapokat 
ellenőrzők légiója. Sokszor be_ 
csaptuk saját magunkat. Igaz, 
voltak kiugró teljesítmények, 
de ezek egynéme]yikére ráfi
zettünk. 

Lássuk be, hogy csak a dol
gozók által kezdeményezett 
munkaverseny lehet tartalom
mal megtöltött, csak ez szol
gá]hatj.:i a népgazdaság fej
lődését. A gazda.sági fellendü
lés kulcsa a dolgozók kezében 
van. Hagyjuk a vasutasokat 
kezdeményezni. Tudják jól, 
hogy ebben a versenyben nem 
a tőkések versenyeznek a na
gyobb profitért, hanem a dol
gozók hazájuk és saját életük 
szebbé tételéért, 

Minőségi, gazdasagos 

munk6t 

Az üzem sajátosságánál 
fogva a vasutasok munkaver-
16enye más, mint a termelő 
vagy feldolgozó üzemeké. Ná
lunk elsoscrban a minőségi 
mutatólc az irányadók. A vas
út, mint közvetítő, a termelő, 
feldolgozó üzemek, az ipar és 
mezőgazdaság között, szerve-
16en bekapcsolódik a népgaz
daság munkájába. Jó, vagy 
rossz munkája kihatással van 
a népgazdaság egészére. 

Munkánk egyik alapvető 
ltövete!ménye a koc.siparkkal 
való takarékos gazdálkodás. 
Tervgazdálkodást folytatunk, 
tudjuk, hogy adott időszak
ban mennyi árut kell elszállí-

tanunk. Ismerjük kocsipar- mozdítási egységidő alakulása: 
kunkat, tehát csak ki kell márciusban 5,7, áprHis, május-

S 
. 

'( to •·t� bal munkatársai testi épségének munkatársuk életveszélye, 
számítani, hogy milyen kocsi- ban 5,3, júniusban 5,1 perc. A 3Jna a san nem CSO ,en a . védelmével. Elengedhetetlenül rokkantsága, családok gyásza 
fordulót kell elérnünk ahhoz, tehervonatok átlagos terhelé- esetek száma a vasúton. Oka: szüksél'ca tehát, hogy a mun- sem. 
hogy a felkínált árút el tud- se: márciusban 759, áprilisban el.sősorban a munka- és tech- kavédelem jelentőségét az ed- . 
juk szá!Jítani. Ez a,: alapja a 766, májusban 769, júniusban nológiai fegyelem durva meg- diginél is jobb és halható- Kezdeményezzenek helyileg gon-
vasút gazdaságosságának, en- 828 tonna. Sorolhatnám a sze- sértése, az ellenőrzés elmu- sabb felvi'ágoi;ító-, nevelő- dolkozzanak azon, mik.§upen 
nek érdekében kell a többi mélyvonatok menetrendszerű_ lasztása. A balesetek elleni munkával megértessük, hogy I érhetnek el e harcban jobb 
tényezőket fejleszteni é.s ver- ségét, amely a márciusi 93 szá- küzdelem nehéz és felelősség- minden emberileg tehetőt eredményeket. Irásban, kép
senytényezóként kezelni, mely zalék.ról júniusban 98 száza- teljes harcot követel mind- megtegyünk a balesetek elke- ben, rajzban, a legjobb he
a kocsi rendelkezésre bocsá- lékra nőtt, vagy a kocsitartóz- azoktól, a;.'.ket a dolgozók ne- rüléséért. Ezt célozzák a na- Jyekre kitéve, a leghatásosabb 
tásától, megrakásától újbóli kodási egységidő alakulását, velésével, irányításával bíz- pokban szétosztásra kerülő módon késztessék a fásult fi
felhasználásig terjed. mely a márciusi 11,8-ról .jú- tak Íneg. A tények arról ta- balesetelhárítás; plakátok is, gyelmet erre ooszepontosítani, 

Ha figyelemmel kísérjük a niusban 9,1 órára csökkent. núskodnak, hogy ez a harc amelyek szemléltetően figyel- Igyekezzenek elérni, hogy a 
vasúton jelenleg folyó mun- Munkaverseny -nélkül hó- nem eléit keményen, nem meztetnek az óvórendszabá- dolgozók megértsék a munka
kaversenyt, látjuk, hogy min- napról hónapra nem emelked- minden frontszakaszon folyik lyok betartásának életmentő védelmi oktatá,sok anyagát. :És 
den tényeroje a gazda.ságos hettek volna a teljesítmények. Pedig erre múlihatatlanul jelentőségére. Mindez azonban menjrnek tovább: eUenőrízzék 
üzemvitelt szolgálja. A vas- A haVi jutalomkeretet a ver- szük,ség van. A szakszervezet csak egy lánc.szem az egész vajon úgy doLgoznak-e, ah<>uta.sok tapasztalhatják, hogy senyben el.é-rt eredmények erőteljes akciót indít a szak- láncban-, még megannyi ten- gyan a balesetmentes munka 
anyagilag is érdekük a több, alapján osszuk szét. A sikerek vona'lal karöltve a balesetek nivaló van a szóbeli, az írásos technológiája, törvénye el6ír-
jobb munka. igazolják, hogy állomásunkon megszüntetéséért. A vezetőlc, és a szemléltető agitációban. ja? Meglátjá,k: az eredmény 

A I / / 
a dolgozók által kezdeménye- különösen az alsó paranoonolkí nem marad el, az emberileg 

orga omn6 zett munkaverseny - mely karból valók, a művezetők, a Valamennyiünknek nagy a felellís- el5rhető legalacsonyabb bal-
brig6dversenyt mentes a bürokráciától - he- pályamesterek, előmunlcásolc, , eseti szinten fognak dolgozni, 

lyes irányban fejlődik. Ilyen térfőnökök. rnozdonyfeZvigyá- sege hogy embertárs�inkat jóleső érzéssel látják majd 
Az eredmények azt igazol- szellemben fogják dolgozóink z�. kocsimesterek stb. tá.mo-1 megvédjük a balesetektol és fáradozásuk gyümölcsét; a 

ják, hogy a forgalomnál leg- a vasutasnapot újabb munk·a- gatására méltán számítunk azok következmény�itöl. A baleseti veszélytől megóvott 
jobban bevált a brigádver- sikerekkel ünnepelni. ebben. 

1 
vezetők, irányítók ne vár;ák embert az eredményesebb 

seny. Hogy ez így van, néz- Németh Kálmán A va.sutas dolgozók egyré- a „felsőbb szempontokat", az munkát. 
zük meit Zalaegerszeg állomás állomásfőnök, · sze - sajnálatosan - nem- átlandó útbaigazítást. �isz�n Szakszervezetünk mindent 
1957. évi eredményeit. Kocsi- Zalaegerszeg igen ,törődik sem saját, sem ki ismeri jobban a hel?'_l Vl- e11<· ·et, hogy figyelmét . és 

-----------------------------------, szon"okat, a munk saiatossá- erejét a balesetek elleni küz-

Egy bizalmi az országos tanácskozásról 
Meglepő tisztaság fogad Ba-

1 
zeti bizalmit kerestük fel itt. 

lassagyarmaton. Az állomáson Dolgozótársai szeretik, bíznak 
díszlenek a rózsák, a pompás benne, ami az eredményekben 
virágok. látszik meg legjobban. A cso-

Liska' Istvánnét, a MAV I port tagjai összekovácsolódtak. 
SzálHtmányozási F,'.;nökség ve· Az áruk be- és kifuvarozása 
zetőjét eziúttal mint szakszerve- rendkívül szervezetten, szinte 

Takics KAroly is Csereznyák József, a Keleti MGszald Jtocalszolg6-
lat dolgozói mir a Sélre készQUldnel<. 

(Kovács Géza felv.) 

Határozat 

óramű pontossá.ggal történik. 
Most a vasutasnapra, s távo
labbi célkitűzésként az alkot
mány ür.nepére készülnek. 

A csoportélet kielégítő. Érte
kezleteket a szükségletnek 
megfele'.ő számban és időben 
hívnak össze. Nem akarják a 
múlt bürokratikus hibáit is
mételni. Az üzem! bizottság 
időnkénit beszámoltatja, támo
gatja munkájában. A bizalmi 
értekezleteket rendszeresen 
megtartják és a szőnyegen le
vő kérdésekre igyekeznek fe
leletet adni. 

- Nagy vára!kozással tekin
rek az országos tanácskozá.s el.é 
- mondja Liskáné - többet 
várok tőle, mint az elsőtől. 
Egyszerűen azért, mert azóta 
egy csomó tapasztalattal gaz
dagodtunk, és új kötelességet 
ró ránk a megváltozott hely• 
zet is, hiszen pártunk ·áldoza
tosabb és eredményesebb mun
kát vár a szakszervezettől. Van 
is mit jav[tanunk, főként a po· 
litikai agitációban. Ebben vár
juk a legtöbb segítséget azon
felül, hogy 

a jövőben Jobban építse
nek a szakszervezeti bizal
miak véleményére, javas-

la,tára. 

1 gánál fogva legjellemzőbb delemre fordítsa. Nevelőmun-
baleseti veszélyeket, mint a káiát a v - !ők le.gir -1.lu az
szakma a szolgálati ág min- za1 tudják segíteni, ha szllár• 

den csinját-binját ismerő ve- dítjá�. a . munkafe,gyelmet, 

t·• ők _ k'k ef"tt naponta megkovetehk az utas1tás �ze-

� o,- • . a 1 0 rinti munkát és belátJák. 
1smetlodik a munka folyama- hogy a segíteni akarással pá
ta -, látják a legjobban: rosuló nevelő el!enőrzés haté
hogy milyen veszélyektől kell kony fegyver a vasutas dolgo
óvni beosztottjai-kat, magukat zók testi épségének megvédé
pedig attól, hogy lelkiismere- séért folytatott iköz� mll'll
tüket ne terhelje egyetlen kánkban. 

Egy rendelet margójára 
A közelmúltban rendkívül 

fontos rendelkezés jelent meg 
a kereskedelmi és forgalmi 
szolgálat összevonásáról. Az 
összevonásról lehet vitatkoz
ni azonban a vitát - véle
ményem szerint - eldönti az, 
hogy egy állomás munkáját 
minden tekintetben helyesen 
vezetni, a sokirányú felada
tot összehangolni, a súrlódá
sokat a minimumra csökken
teni csak úgy lehet, ha egy 
kézben, az állomásfőnök ke
zében futnak ösSze a szálai-. 

Gondot okoz az is, hogy az 
utóbbi időben kiképzettek 
zöme csak ,,reszortvasutas" .. 
csak egy, legfeljebb két mun• 
kakörben foglalkoztatható. 
Érvényt kellene szerezni an
nak az elvnek, hogy a forgal
mi végrehajtó szolgálatnál 
mindenkinek legyen meg va• 
lamennyi szakvizsgája. 

Helytelen az is, hogy még 
mindig vannak a kereskedel
mi munkakörben olyanok 
(áruirányítók, tervellenőrök), 
akik létszámilag, fegyelmileg 
az állomáshoz tartoznak, de 
gyakorlatilag az Igazgatósá
gok rendelkeznek velük. Az 
ilyen dolgozók ell_enőrzése, 
munkájuk közvetlen irányítá
sa felemásan van megoldva. 
A kettősséget akár így, akár 
úgy, de feltétlenül meg kell 
szüntetni. 

az üzemÍ-dolgozók kÍtüntetésértil 
és jutabnazásáról 

Mert szükség van a bizalmiak, 
s ezzel a szakszervezet tekinté
lyének erősítésére. Ha ebben 
sikerül előbbrejutni, az egész 
szakszervezeti munka javulá
sa fogja követni. 

Az összevonás ténye már 
érezteti hatását Nagykanizsa 
állomállo.n. A napokb:in fell<:e
restem a helyi Malomipari 
vállalat vezetőit, hogy meg
beszéljük a gabonaszállítás 
problémáit. Az elvtársak el
mondották, hogy ritkaság az 
olyan gabonaszállításra kül
dött kocsi, amelyet előzőleg 
ne kellene tömíteni, réslé
cezni. A vállalatnak naponta 
több órás kiesést jelentett az 
a munka, amelyet a vasuta
sok helyett végeztek. A állo
másfőnök kérésemre intéz
kedett, hogy a gabonarako
dáshoz szükséges kocsik meg

Görbe Zoltán, 
kereskedelmi állomásfőnök

helyettes, Nagykanizsa 

Rövid tanfolyam 
kismotor kerékpár veretök részére AMlól az elvből kiillldulva, 

ho,,.- a munkaverseny a szoci
alizmus építésének alapvető 
módszere - a kormány és a 
SZOT elnöksége, figyelem-be· 
véve a dolgozók ilyen irányú 
kezdeményezését - határoza
tot hozott a dolgozóknak a ter
melési feladatok megvaló.sitá
isára történő mozgósításáról, 
valamint az élenjárók erkölcsi 
és anyagi me�becsülésérőL 

A határozat kimondja, hogy 
e termelési értekezletek a dol
aozók legfontosabb fórumai, 
ahol a dolgozókat a termelés
gazdálkodás irányításába és 
ellenőrzésébe bevonják. Ezért 
negyedévenként tervismerte
téssel, félévenként (üzemeknél 
mérlegbeszámolóval egybekö
tött) termelési tanácskozásokat 
kell tartani. Szükség esetén, 
illetve amikor a dolgozók ezt 
kérik, vagy a ,s.zakszervezet 
javasolja, többször is lehet ter
melési taná.!Skozást tartani. E 
tanácskozások feladata a terv
feladatokkal, a gazdaságos ter
meléssel kapcsolatos problé· 
mák megvitatása. 

,,Kiváló dolgozó" 

okle,él és jelvény 

„Kiváló dolgozó" oklevéllel 
lehet kitüntetni és legalább egy 
heti keret;etüknek megfelelő 
összegű jutalmat kell kifizetni 
azoknak az egyéneknek és bri
gádtagoknak, ak,.� legalább fél 
éven keresztül ki.magasló ter· 

melési-gazdaság! eredményt 
érnek el, vagy egyéb nagy je
lentőségű feladatot sikeresen 
oldanak meg. 

„Kiváló dolgozó" jelvénnyel 
lehet kitüntetni és legalább 
fél havi keresetüknek megfe
lelő jutalmat ikell kifiz.etni 
azoknak a dolgozóknak, akik 
legalább egy éven keresztül 
érnek el klmag.:isló eredményt. 
vagy egy-egy nagy jelentősé
gű feladatot sikere.sen oldanak 
meg. 

Az oklevél és jelvény oda
ítélését a gazdasági és szak
szervezeti vezetők javaslata 
alapján a termelés! érteke21!e
teken kell jóváhagy:ni. Aki 
ereket a kitüntetéseket egy
szer már elnyerte, újból ver
senye21het értük. 

Az é'.enjárók kitüntetésén és 
jutalmazásán kívül azokat a 
dolgozókat, akik huzamosabb 
ideig jó eredményt érnek el, 
a termelési tanác.skozásokon 
szóbeli dicséretben lehet ré
szesíteni, oklevéllel, pénzju
talommal lehPt jutalmazmi. 

Az élüzem cím odaítélése 

A határozat szerint a kima
gasló termelési-gazdasági ered
ményt elért válla'atokat „El
üzem" címmel lehet kitüntetni. 
Ezt a címet azok a vállalatok 
kaphatják meg, amelyek a 
megállapított célkitűzéseket 
fél éven keresztül a legered
ményesebben teljesítették. Ott, 
ahol a féléves értékelés nem 
oldható meg, az „Élüzem" cím 
és az ezzel járó kétszeres pénz-

jutalom évente egyszer adomá
nyozható. A pénzjutalom ösz
szege a létszámtól függően a 
következő: 100 főig: 5000; 500 
főig: 15 OOO; 1000 főig 25 OOO; 
5000 főig: 100 OOO; 10 OOO főig 
150 OOO; 15 OOO főig 200 OOll; 
és 15 OOO fő felett 250 OOO fo_ 
rint. 

Az élüzem-cím adományozá
sa áltsllában évente kétszer: az 
első félévi er-edrnények alapján 
augusztus 20-ig, a második fél
évi eredmények alapján febru• 
ár 20-ig történik. 

Azokat az üzemeket, ame
lyek éves tervüket mindkét 
félévben a legeredményeseb
ben teljesítik, a Ucormány és a 
Sza7ctanács elnöksége Vörös 
Vándorzászlóval, okLevéllel és 
az éWzem címmel jár6 pénz
összeg kétszeresével tüntetheti 
ki. A Vörös Vándorzászló ado
mányozása évente egyszer, áp... 
rilis 4 ·én történik. 

Az egyének és brigádok ter
melési eredményeinek értéke
lése 1957. július l-től, az él
üzem címért folyó verseny ér
tékelé.se 1957. II. félévtől kez
dődően történik. A kormány 
és a Szaktanács Vörös Ván
dorzászlajáért folyó versenyt 
1957. január l-től értékelik. 

Azt a dolgozót, aki legalább 
kétszer elnyerte a kiváló dol
gozó jelvényJ, továbbá a Ma
gyar Népköztársaság szem· 
pontjából nagy jelentőségű újí
tást, találmányt stb. alkotott, 
kormánykitüntetésre ' '..at fel
terjeszteni, amelynek adomá
nyozása minden évben május 
1-É'!l tE-·ténik. 

Mindjárt példával támasztja 
alá megjegyzését. 

- Hogy legyen tekintélyünk 
- kérdezi - mikor 

egészen apró iigyben sem 
hallgatnak ránk,, 

A kocsik és a „trepni" közé 
kértünk egy hidat, de még 
mindig nem kaptuk meg. A 
napokban megcsúszott egy 
kontiner, s Pécsi La;os majd a 
lábát törte. P� ilyen eset
ben nem nő a szakszervezeti 
bizalmi tekintélye. Mennyit 
harcolunk eredményte'.enill 
például azért, hogy a raktár
ban ivóvíz legyen, A bérrende
zé&sel .smcsenek a dolgozóínk 
megelégedve. A szál!ítómunká· 
sok csupán néhány forint bér
emelést kaptak. A munkaru
hával is problémák vannak. Ha 
a tavalyi munkaruhát meg• 
kapták volna, nem ikeHene 
ilyenről beszélni. Liska Ist
vánné hévvel. szerető gondos
kodással emel szót a hiálnyos
.ságok ellen. Jó lenne, ha az il · 
letékesek ugyanolyan figye
lemmel és szándékkal segíte
nék. 

---••·-

HIRDETHÉNY 

A VASUTAS SZAKSZER
VEZET KÖZPONTI VEGYES
KORUSA a női kar bővítésére 
szoprán- és aUhangúak szá
mára felvétel& hírdet. Jelent• 
kezés minden szerdán és pén
teken 1'7-17,30 óráig. Buda• 

1 pest, VI„ Népköztársaság út
ja 66. szám alaü. 

javítva kerülnek a rakodó- ce�:::i:�:!er�i::d. '1:,�2; !r:.; helyre. Ez „többletmunkát" vezetők részére röVid tanfolyam 
jelent ugyan a vasútnak, de Indul. ahol megismerhetik a kis
feltétlenül hasznot a nép- motor szerkezetét. karbantartásá• 
gazdaságnak. �;'.�bt
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Az eredmények mellett van- fát. (Elméleti oktatás és milhelY
nak még akadályok. Évek so- <!Yakorlat.l 
rán belerögződött a dolgo- ór���

n
;

s
;;�ar��;�

1
�",.% .;1��12! zókba, hogy „nekem, kereske- megismerésére, 

deLmí dolgozónak semmi kö- Részletes felv!lágosltás és b� 
zö11> a forgalomhoz'' és for- !ratkozás minden héten héWI. 
dítva. Napról napra példák i!�é��· PJ::::z:i;-

1 

:i�sz!..!::�re sorával kell meggyőzni a dol- (Bp., VI., Csengery u. 68.) szék
gozókat, hogy céljuk közös, házában. cm. em. e. sz.) alatt. 
nem lehet a két munkakört 

I 
A tanfolyamok a Szakszervezeti 

élesen elhatárolni. t1:����t��';%;�s Tanács Irány!-
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Koncz József szersz4mlakatos, a Nyugati Kocslszolgá!ati FGnllkség fiatal dolgozója nemrég még mint ipari tanuló dolgozott a Jelenlegi 
munkahelyén. 

(Kovács Géza"felv.) 
''�"'""""'"'-"'\\�l.\�\'--""'''�''""""""'�''"-"""'\""-'Y,"�'�''�''"-"""''"-"""''�"�''�''""""'''�""-"""''�"'-""""''"""""'"�'''-"'"'"�"""-"'"�'''-N'"\11.'-""� 

ÉLJEN A HETEDIK VASUTASNAP! 
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Az újításokról és ta lá lmányokról szóló rendeletről 
A Minisztertanács Juruus 

21-én jóváhagyta az újítások
ról és találmányokról szóló új 
rendeletet. Ez a rendelet elö
relendíti az újítómozgalmat, 
növeli az újítók alkotóked
vét. 

Az új újítási rendelet sú'< 
olyan előnyös változást tartal
maz, amely az újítónak és Jl. 
népgazdaságnak: egyaránt ha.sz_ 
nos. I:ddig az újítókat a be
vezetéstől számított egy év 
eredményei alapján díjazták. 

is megkaphatják. A közremű- lálmányokkal is. A talásmá
ködöi díjazásban az újitón kí- nyokról szóló részek, ieltéte
vül munkakörre való tckin- lek jórészt megegyeznek az 
tet nélkül, vezetöá!lású dol- úiításoknál felsoroltakkal. 
gozó felettes szerv dolgozója, Nag3, jelentőségű, hogy a be
igazgató, fömérnök, újítá6i nyújtott talá'.mányi javasla
elöadó, kutató-tervezö intézeti tokat nem kelJ, előre !elajlm
dolgozó is részesülhet. A köz- lani az államnak, hanem a ta.-emú.k&Uii díjra jogos'Ultak. lálmány elfogadása után szer-

Ják a javas.atoi, az újító a 
szakszervezethez fordulhat. A 
szakszervezet minden indo
ko,•tnak vélt esetben már nem 
a főmérnöknek, hanem a szol
gálati vezetőnek adja vlsz
sza felülbfrálásra a javasla
tot, akinek döntését a szak
szervezet ellenőrizheti, 

Az új újítási rendelet vég
rehajtási utasít�a rövid�n 
megjelenik a MAV Hivatalos 
Lapban. 

sze mélyére a szak,;zervezet ződést köt a feltalálóval. helyi szerve és a.: újító tesz 
I 

Az új rendelet megnöveli a javaslatot. szakszervezet szere�JL is. Ha 
A rendelet foglalkozik a ta- például szakvonalon eluta·'lit-

A jövőben az újítót két év ,iépgazdasági eredményei a;/apján díjazzák. A má.sodik 
év végén készített számítás alapján az újítónak járó díjkülönbözetet eU11 hónapon be
lül folyósítják. Előnyös a ren
delebben az is, ha az újítást az 
első megvalósítástól számí
tott egy év letelte után az 
újító javaslatára más válla
latnál íi;, megvalósítják, az 
újítót ott is az első két év 
kedvezőbb népgazdasági ered
mény ci után ke:1 díjazni. 

Látogatás Kalocsán az ÜB-elnöki tanfolyamok után 

A rendelet kimondja, hogy 
az újítási díj a népgazdasági 
eredmény 2-10 százalékáig 
terjedhet. Eddig csak a fo
rintban kifejezhető újításokat 
díjazták, a többit eszmei dí
jazásban részesítették. Ezen
túl minden újítás egyenlő el
bírálás alá kerül. 

Növeli az újítók kedvét, 
hogy az újítási díj etső részét 
a. megvalósításra vonatkozó szerzödés megkötésétől számított nyolc napon belül kifizetik. Sőt, ha az újítási v,i.gy 
találmányi díj összege nem 
éri el a 2000, illetve 5000 fo
rintot, a megvalósítás után 
azonnal kifizethető és nem 
kell egy évet várni, mint ré
gen, 

Ha a vállalat vezetője a ja
vaslatot kísérletre, illetve 
megvalósításra alkalmasnak 
találja, az újítóval szerződést köt. Ez a szerződés védi az 
újító jogait, e!őretervezést, 
szakszerűbb munkát biztosít, 
megjelöli a megvalósítás leg
jobb, leggyorsabb módját. A 
szerződésben előre megálla
pítják a díjazás mérvét is. 

Az új rendelet szerint jelen
tősen javult a '.közreműködők 
díjazása is. A kifejtett tevé
kenységtől függően a közre
működők az első évre járó 
újítási díj 50-100 százalékát 

Messzeföldön híres Kalocsa, 
de nem sokkal kisebb a híre 
a felvételi épület népművész
pingálta várótermének, a vi· 
rághimzéses falaknak, a ma· 
gyaros motívumú berendezés
nek. Ide látogattunk el, ebbe 
a patinás városba, pontosabban 
a várns szélén nyújtózkodó ál
lomásra Arra voltunk <kíván
csiak, hogy Fónagy Gyula elv· 
társ. aki felszabadulásunk óta 
egyfolytáb'l.n bírja dolgozótár
sai megbeC6ülését, - tizenkét 
esztendeje üzemi bizottsági el
nök, - hogyan használja fel 
munkájában a háromnapos 
űB-elnöki tanfolyam tanítá
sait. 

A vonatpótló járatnál se
rénykedik, amikor találko.. 
zun. A virágpompás váróte. 
remben, a faragott -'iSztal mel
lett folytatjuk a beszélgetést. 

- A tanfol11am úgy kellett, 
mint egy falat kenyér 
mondja. - Több is elkelne be
lő!.e. Hazatérve összehívtam a 
szakszervezeti vezetőséget. El
mondottam a hallottaikat. A 
reszortosok" hama.-osan egy

;;apos tanfolyamra mentek Ha
lasra és Szegedre. Ennek is 
haszna volt. 

- A szakszervezeti taggyű
lésen szép számban vettek részt 
- folytatja -, tizeneg11 jó 
hozzászótás volt. Nem volt 
ikönnyú a dolgom. Soko!k fejé
ben -még zavaros gondolatok 
fés�ltek, ezeket kellett tisz
táznom. A tisztábban.látók se
gítettek. Rendben i.11 ment a 
dolog. 

A munkaversenynél kételyek 
merültek fel. A dolgozók fél
tek az elmúlt időszak biiTokra· 

LEVEL 

A Landler Jenő Járómüjavító 
színjátszó gárdájának 

Kedves ELvtársak! Július 17-én intézetünkben tartott szín.ielőadárukat ezútcd ú megköszönjük. Bár szavakban nehéz kifejezni azt az érzést és hálát, me
lyet akkor este éreztünk Önök iránt, de ezen pár soron keremlll is szeretnénk méltóképpen kifejezésre juttatni lelkes munkájuk iránt érzett elismerésünket. Tudjuk, hogy napi fárasztó munkájuk meUett ké8zültek az 
előadásra, sokszor éjszakába n11úló próbákkal, csak azéf't, hot111 betegeinknek vidámság!ikkal felüdülést és gyógyu,lást hozzanak. Mindezt egy jőlsikeriiit, ma�zínvonalú, műuész! előadásban tolmácsolták. KüWn szeretnénk kezetszorítani „Bá.-ány tanár'', .,SZ4lai ,n,agysága", ,,az igazgató", ,,a matematika tanár", ,.Barabás" 
és „Horváth" alakitóival és az együttes összes tagjaival abban 
ci reményben, hogy még fogunk velük találkozni. Mégegyszer szeretnénk köszönetünket kifejezni és arra kérjiLk önöket, hogy haladjanak tat>ábbra i8 ezen a helyes úton. Jó egészséget és sok sikert kívánunk az egvü,ttes minden tagjának. Szívélyes elvtársi üdvözlettel: 

Budagyöngyei Tüdő- és Szívbeteg Szanatórium betegei és dolaozói nevébdn: 
Barabás Ferenc Bernáth Nándor 

tikus versenyétől. De&'c István I ját és ígéretet tett a munka 
segített a munkaverseny zök- megjavítására. Be iS tartotta. 
kcnőitól megszabadulni. A ha- - Persze, mi sem vagyunk vi üzemi értekezleteken á!lan· hiba néDkill. A bizalmíjaink dóan és behatóan foglalkoznak még nem elég alapossággal fog. a termelés kérdéseivel. a mun- Za�znak a dolgozók prob!ékafegyelemmel és keresik a hi- máival. Különősképpen a von.. ány=ágok megszüntetésének tatásnál van jarítanivaló. Kérmódját. Háromhavonként ter- tem a területi bizottság � a melési értekezletet tartanak. szegedi igazgatóság IV. osztá-Orörnmel emlékezik meg Fó- lyána:k segítségét i,s, de hiába. nagy elvtárs a vasutasnapi fel· Talán az újságciikk hatásosabb ajánlásokról és a vasutasnap lesz. Ez annál is fontosabb, előtt rendezendő értekezletről, mert pártszervezetün:k még ahol értékelik az elmúlt esz- nincs. Remé!.em ezt a mulasztendó eredményeit és fogyalé- tást is sürgősen pótolj� az i7,.. kosságait. Ontevékenyen, a he- letékesek. A jó munkához, az lyi adottságokat figyelernbevé- e'lőhaladáshoz elen,gedhetet!.en ve sepernek a saját házuk a pártszervezet előtt, készülnek a vasutasnap- . • .. .. 
ra, az alkotmány ünnepére. Fona.g,J _elvtá:-' orommel be: 

- A szakszervezeti demok- �zél _ a Javu;o szakszerve�et1 
rácia ma már sokkal jobban e�etr�l. �g�tobb 130-an Jól· 
érvénl,'esü.Z, mint !korábban - 1  s1�e�t _kiranduláson ".oltak a 
mondja. _ A bírálatot is más· Sz1lld1-toná1, DunapataJOn. 
ként fogadjuk. Juhász József - A  háromnapos VB-elnöki bizalmi például bírálatot lk,a- • tanfolyamon tanultak alapján pott a ta/ldijbélvegek helytelen ! dolgozunk - fejezi be Fónagy kezeléséért. Máskor egy-e1111 bí- 1 elvtá-rs. - Addig sem hanya
rálatot sértödöttség lkövetett. 1 goljltk. el a nevelő munkát, Juhász elvtárs beismerte hi-bá- amíg pártszert:ezetiLn..1' nincs. 

........ 

J eljesltménybérezés - nagyobb kereset 
és teljesltmény 

A gyöngyösi Kltérógyár geo. porttal, akik ahelyett, hogy 
üzemében május 1. óta darab- óránként 4 forintért tétlen
bérben dolgoznak. A teljesít- kedjenek, sorjázó munkát vál
ményekben és a keresetben laltak 7,10 forintos órakere-
egyaránt jótékonyan jelentke- settel. • 

zi,k ez a helyes kezdeménye- A teljesítménybérezés vissz
zés. Az előmarósoknál például hangja tapasztalható az egész 
az órabéres hónapokhoz vjszo- gyá,;-ban. Az utóbbi időben 23-
nyítva 150-250 forinttal emel- • an keresték fel Varga Lénárd 
kedett a kereset. Annak elle- művezetőt, hogy szeretnének 
nére, hogy csökkent a műhely a geoüzernben dolgozni. 
létszáma, s a szabadságolás A Kitérőgyárban a kisebb
dandárja is a nyári hónapok- � egyelőre még kitart az 
ra esik, magasabb a teljesít- órabér mellett. A többség 
mény. akarata azonban . bizonyára 

A. teljesítménybérezés a hamarosan győzedelmeskedik, 
munkaidő kihasználásánál is s ahol ennek biztosított a le
serkentően mutatkozik. A re-

, 
hetösége és gazdaságossága, 

zsi órabér 4 forint, gépállás rátérnek az igazságosabb - a 
esetén azonban mindig akad szorgalmasaknak vastagobb 
munka más gépen. Nemrégi- 1 borítékot jelentő - darabbé
ben is igy esett az egyik cso- 1 rezésre. 

A szakszervezet elnökségének határozataiból 
Szak.szervezetünk elnöksége termek, és gyermekváróter. 

JúJ.lus 15-i ülésén mek tisztasága az egészségügyi 
rendszabályok fokozott betar-

a nyári fertőzőbetegségek meg- tására. 
akadályozása érdekében fel- 1957 első felének baleseti 
hívta a társadalombiztosítá�i, helyzetét vizsgálva az elnök
valamint a munkawde1mi ség 
osztályt, hogy átiratban kér- július 29-i ülésén 
jék fel a vezérigazgaw elvtár. határozatot hozott, hogy a, 
sat a vasút terület.én a tisz- üzemi bizottságok, valamint 
taság legn,agyobbfokú betartá- plakátok, brosuráik és a sajtó 
sá.na.k elrendelésére, a rende- útján felhívással kell fordulni 
lat meg.szegőivel szemben a a vasutas dolgozókhoz az uta
l�zigorúbb felelósségrevoná, 

1 

sítások pontos betartása, a 
aUt.almazásáfra. Határozatot baJesetet okoz.ó fegyelmezet
hozott a napközi.otthonok, böl. lenségek megszüntetése érde
csődék, munkásszállások, váró- kében. 

A szaksz.en'e2:et e1nöksé1te iű
ll� ti-án e,n, televiziós készlllékel 
és e5IT/ ma�netofont a1ándékoz.ott a 
Budakeszi 'l"üdőszanatórtum bete
,rctnek és do!JZozólnak. 

Hazánkba érkezett a Romi\n 
va'sutas Szaksze.r,:ezet Uzta.c� de
Ie2ációja Lukae Demeter elvtars. a 
Román vasutas Sz.:il:szervczet he
lvettes elnökének vezetést!vel. A 
tornán vendéf:!'.ek tiz naoot töltenek 
hazánkban. Ez alatt vasúU Uzeme
ket. szociális és lmlturálls létes!t· 
ményeket lato�atnak meJZ, vala
mint részt vesznek a vasutasnapi 
Unneosé,:teken. 

Halálos klmenetr:10. baleset 
Mi-;kolcon.. A tiszai rendezöoá.lva
ud•:aron Július 31-én éllel hclálos 
1<.1menetelű bal�set történt. A 411-

456-os számú mozdony szcrelvé.n'.'r"t 
vontatva a aurH.ódomb föld.bakját 
átszakította és lezuhant a töltésről. 
A mozdony. valamint lcét kocsi 
súlyosan meittonllálódolt. Juhász 
LaJos mozdonvvezető és Tóth U>Jos 
füto életét vesztette. A szerencsét
lensé« kilrülmén_veinek tisztázásá· 
ra vizsll!álat Indult. 

Dlcsfró elismerésben és o6nz• 
tu"ü.iomban részesült a av6rl ttitő
ház létszámába tartozó Pesti Vll· 
mos múvezető. Sziklai József fűtő. 
a \"eszorémi fűtőház létszámáb� 
tartozó Lenj(yel Gábor müvezeto 
és Rezeli István fűtő. mert Ba
konyszentlászló Allomáson súlY0s· 
sá válható balese!et hárítottak el. 

- Az iJazgatóságok eJY]lliskóztl 
verse.11yének június ha,i. eredmé
nvel alaolán a helvezésl sorrend a 
következő: etső Debrecen 61. má
sodik Miskolc 54. harmadik Buda
Dest 54. nel'{Yedik Szombathely 50, 
ötödik Pécs tll. hatodik szeored �a 
ponttal. 

_ Sepno,:etél«éP� konslruilt a 
vasúti perronok tisztántartására 
Bunn József és Jordán Imre. A l!léo 
által összeszedett szemetet oorsz.i
vóberendezés i,yll1tc5zsákba szivJa 
és ll!Y elkerülhetc5 az egészségre 
ártalmas porképződés. A aéoet az 
augusztus 9-én me,mylló vasutas 
ú!ítóldállltáson mutatlák be. 

_ AJkotmnvunk llnnePlnek tlsz• 
teletére a Dunakeszi JJ. UV. II. 

eyárré,;zlelltének f!zil<al és müszakt 
doll':OZÓl önköltséll!CSÖkkentésl. 
anya�karékossáJrl munkaver
senyt lnditottak. A i,yárrészlel!l 
havonta 36 OOO forint értéket k!ván 
meatakalitanL 

Egyhetes Ju,:-oszliv túrin vet· 
tek részt a szegedi vasutas b!rk_ó
iók. A zentai soortkör és a Bána,

Bácska\ szövetsC!! birkozóival 
mérték össze erejüket. Csapatban 
valamennyi összecsapáson győz
tek. A visszavágóra augusztus má
sodik telében ker1ll sor Szegeden. 

_ Taoasztalatcserfn vett részt 
Oebrécen állomás kUldöttséllte Sze
"ed állomáson. A debreceni elv• 
társak na:tv ellsmeré�scl nyilat
koztak o ren<lról. fel(Yelemről, 
t.isz�asáe:ról és a doleoz6k eRV
mást segitc5, jó munkájáról. 

_ K!ma,:asló eredmtn:v. Az ösz
szes személv- és munkó.svonat me
netrend szerint kilzlekedett augusz
Lus 5-én a szombat.helvt 12az.((ató
sáe területén. A tehervonatok me
netrendszerüsé,te 73 szaz�lék volt. 

- A KISZ-szervezet kezdeménye
zésére Nagykanizsa állomás dolgo
zói versenyre hívták Sztálinváros 
állomás dolgozóit. Cél: A gazdasá
gos szállltas. 

_ Osszelltl<özött el!Y katonn- és 
e.izy szemé1vvona, Maclrtd külvá
rosában. Az elsö 1elentések: szerint 
a szerencsétlensée:nek 10 halálos 
áldosata es körülbelUl 20 sebesUlt
te van. 

_ A vasutas atlétikai Európa. 
bajnokságon a maltVarok 15 or
szág részvevői közül �en erős me
zónvben me�nYerték a pontver
senyt. 

_ Jól sikerült kuJtúrműsort adolt 
• miskolci vasutas Erkel Ferenc 
néomüvelési otthon művészeti cso
oor-t.la a Borsodi VIT-nao alkalmá
bóL 

_ Kivinc•lsá,rból ,rvúJtoi,atott. 
Csonka LaJos MAV alkalmazott 
szabadsá1ddeJe alatt aratott a Ba
koavsárkánYI Allami Gazdasá2ban. 
Kiváncsi volt. hollV a nedves gabona mej?.RYullad-e. ezért éa:ő oa
oirral me2érintette. A lábonillló �abona hirtelen lánitralobbant s a 
tűz az erős szélben továbbterJedt. Bar a ,tazdasáR dolJlozói nvomban oltani kezdték a tüzet. három és fél hold búza leél'lett. A 2VúJto2a
tót letartóztatták. 

_ Halálozis. Miklós Károlv elv
társ. a Vasutas Szakszervezet köz
oont1ának munkatársa Július 2!1-
én. 37 éves korában elhunvt. A 
vasutas dolll!ozók na,n, lllészvételé
vel kisértek utolsó út1ára aurosz
tus 2-án a ldsoesU ú1temetöbe. 

195'7. AUGUSZTUS 

Tiz tves a Gazdasht Vao!lt. 
t9fl BUJi!:USZlUS elseién idei.S?lenes 
■zervktnt alakult mea a GazdasáRi 
vnsutak I�az�atósái?a. Feladata 
\'Olt az ellcobzott. vaav iJ?énvbevet.t 
birtokokhoz tartozó 2azd.nsáJrt \·as-
utak számbavétele. állae:uknak 
meS!óvása. a mectlevö vonalak 
fenntartása és úink létesitése. A 

doll!OZók odaadó tl!:vekezetével és 
szor2a1mas munkátával érte el ■ 
1tazdasáal vasutak ielcnleS?l szín
vonalát. A 1úttneum alkalmL,·at 
a GV 1l!az11tatósá2a ízléses klill:· 
tást rendezett Berecz János elvtárs 
vezetésével 11tazdasá1d vasúti tár
,n,ú festményel<ből és fénYkéoek
bőL • 

B Bescsev elvtárs a Szovjet• 
unió közleke.d.ésü.gyi miniszte
re a szovjet vasutasnapon ve. 
zércikkben <!m!ékezett meg a 
szovjet vasutak hatalmas fej
lódéséröl, a szovjet vasutasok 
munkagyőzelmeiról, életiik, 
szociális körülményeik további 
javulásáról. 

• 
Sujgács, a tyetyerevl osz

tálymérnök.ség lakatosa készü
léket konstruált a talpfák me
chanizált kirakására. Oránkint 
450 talpfát raknak ki a vasuti 
kocsikból a készülék segít,;é. 
géve!. 

LAKASCSEBE 
_ Elcserélném m. emeleti erk/o

lves szoba-konvhás lakásom3t 
ckamra. \VC van) hasonlóra els,J 
emeleti«. B5vebb felvtlálltositást 
2f-Sf üzemi telefonon. 

_ Utcai n. emeleti erkitves köí'"'.' 
m!lves, központi fűtéses, kétszobb 
sztállnvárost lakásomat elcserél• 
ném bárm11Yen budaoesti lakásra. 
C!m: Csonoror László sztnllnváros. 
Bocskai utca a„ II. em. 3. 

·-· 

A szerkesztőség üzeni 
Tótka Károly, szeged állomás. 

örömmel közöljük, hogy lapunk a 
jövóben havonta két�zer fog meg
jelenni. A jelvénn:.·ct kapcsolatos 
észrevételével teUesen eg�·etértllnk, 
felhívtuk rá illetékesek flzyelmét. 
Faz•kas István és Horváth István, 
Hajmáskér. Ud,·özöljük nz állom'5 
versenykezdeményezésH. Sok !iJ:,, 
kert ld,·ánunk. örülnénk. ha Időn• 
ként beszámolnának az eredm� 
nyekról. Dr. Borvith KáToly, Gaz„ 
daságl Vasutak Ig. Blrálatá\'al 
P.-Yetértünk. K;\szönJUk. Takács 
József, Dombóvár állomás. Az tl
talános tgugatásf. és munkaüg-),1 
c!olgozók alaP- és középfol::ű t•n· 
rolVRma s7.entember elején tndul. 
Akik fel\•ételt nyertek, 1deJé
értesítést kapnak. Várno.J. László, 
Pécs: Sztládi Sándor. Szeged. AZ 
úWásokkal kilwtkező lapunkban 
roelaltcozttnk. Szőke Vlktom6, �U6-
fok: dr. Mutb Kiroly, f:,:zakJ Jár• 
m\.'Uavitó. A vasuf.:nsnaopal kap($ö
latba..'1 igen �ok vers érkezett s., ,._ 
kesztc5sfgünkhöz. sajnos, es>.k 
egyet tudunk közölni. Az eh1Ulr
sak versét a szerke�,:tőblzott'--'g 
n�1n fog3dta el közlésre. Klrálv 
Jáno1f, M!skolc rende,:l5 pályaud
var. A forgalmi és keresltedelr:'!i 
szolgálatnál foglalkozt�tott 48 

évesnél fia.ta1abb dolR"ozók közül a 
Ill. szakcsoportba csak azok ne
,•ezhet6k ki. nk1k nyolc általános 
iskolai végzettséggel és távtrda. 
forgalmi. kereskedelmi suilcvizs
gá!tkal rendelkeznek. Azok a do!
gozólc, akilc ezekkel nem rendel
keznek csak képesftés alóli fel· 
ment�s megadása esetén nevezhe· 
tc5k ki a m. szakcsopcrtba. Rend
kl\illi ese ben az Igazgatóság te
het javaslatot a :felmentt!sre. Klsmlhők Károly, Celldömölk; Aranyos .József, Papkeszi; Görbe ZoltAn, Nagykanizsa; Németh KAlmán, Zalaegerszeg: Gersi Györ.;y, Bé!réscsabn: Horváth Gyula, Ko-
márom; Dancs József, Tapolca; Uglyal Sándor, l\liskolc: TamAsShdor, Debrecen; Aranyos .lános, l{elet! fűtőház; Szilád! Sándor Szeged; Tótka Károly, szeged 1e: velülcet lapunk anyagáho. !el
használtuk. 

Bognár Károly, Tapclca; Somo• 
gyi Sándor, Budakalász; Ju.hász Gyula, Sándoríalva� panaszukat 
megvizsgáljuk. 
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Tennivalóink 
Szaktanács XI. teljes ülése után 

KÖVETELJÜK! 
a 

Augusztus 16-án ült össze a anyagi és erkölcsi kárt okozó 
Szaktanács Xl. teljes ülé- baleseteknek. 

,ie ihogy a pártmutatta úton Hazánkban a 12 éves 
m�szabja: hogyan segits�k a nagy történelmi átalakulás 
11zaJkszervezete,k a ga.zda.ságos eredményeként alapvetóen 
termelést, az életszínvonal megváltozott a szakszervezetek 
megtartásának és további eme- szerepe, feladata. Megnöveke
lésénelk a.Lapját. Az ülés fon- <lett a jogköre és kötelessége a 
tos mérföldkő a konszolidáció, dolgozók élet- éis munkakörül
az előrehaladás útján. Olyan ményeineic kialakításában, 
állomás, amely után, tennivaló- anyagi, szociális és !kulturális 
inkat i6merve, közös akarattal helyzetének javításában. Nincs 
valóra válthatjuk a i·ánklh,áruló az üzemi életnefk olyan terü!e
feladatokat. te, amelynek alaikításában a 

A legfőbb tennivaló: a kap- szakszervezet ne venne részt. 
csolat elmélyítése és ápolása a E feladatokat üzemi bizotts.á· 
tömegekkel. A magyar szak- gaink csa'k úgy oldhatják meg, 
szervezeti mozgalom minden 

I 
iha a dolgozók ezreinek tapa6z

erejével és es:zlközével - a for· taJatára, tanácsaira, észrevé
radalmi szakszervezeti moz-

, 
teleire támaszkodnak. 

galomhoz méltóan - a párt po- • Ebben a munkában nyujt 
li�ikáját köve�ve_ szolgá}ji: n�- felbecsülhetetlen segítséget az 
punk:et a szoc1al1zmUs ep1�- egyik legfontosabb üzemi ta
ben. A szak.szervezetek a part nácskozás: a termelési értekez. 
pofüökáját - a maguk sajátos let. 
módszereivel '-- közvetítik a 

tömegf!khez s harcolnak a dol
gozók mindennapi érdekeinek 
védelméért. 

Mindenki, aki felelősséget 
érez az ország sorsáért, egyet
ért pártunk1kaJ abban, !hogy ma 
a tovább; előrehaladásunk 
kulcskérdése a gazdasági élet 
fellendítése. Miért van erre 
szükség? Az életszínvonal -
elsősorban a reálbér to
vábbi emelésére csak akkor 
kerülhet sor, ha a népgazda6á· 
gi arányok megváltoztatásával, 
mindenekelótt gazdaságosabb, 
ll hazai és a külföldi kereslet
hez jobban nlkaJmazkodó ter
melést érünk el, ha a mainál 
olcsóbban, kisebb önköltséggel, 
ba:leset- és sérülésmentesen, 
menetrendszerint, biztonságo
san szállítjuk az árnt és az 
utasokat. 

A termelési értekezlet az 
üzemi demolkrácia fontos esz_ 
'köze: a dolgozók parlamentje. 
A legalkalmasabb fórum arra, 
hogy a munkások és alkalma
zottak résztvegyenek az üzem 
működését meghatározó tervek 
kialakításában, az üzem veze
tésében. 

A szakszervezetnek harcol
nia kell minden fokon a doL 
gozók javas!.atainak megvaló
sításáért, mindennapi érdelkeik 
védelméért. Az aktivisták, ve
zetők újítsák fel a régi jó ta
pasztalatokat, éljenek a tör
vényben rögzített jogaikkal és 
megfelelő szervezeti keretet te
remtve, biztosítsák az üzemi 
demokrácia fejlesztését. Ebben 
nyújt majd nagy segítséget a 
küszöbön álló szakszervezeti 
törvény, amely nemcsak a ré
gi jogok érvényesítésére nyújt 
lehetőséget, hanem a jogok ki
terjesztésével az üzemi demok
rácia fejlesztésére is. 

élet- és munkakörülményeinek 
vizsgálatát. A szakszervezeti 
vezetok legyenek a szervezett 
dolgozók igazi képviselői, po· 
litikai nevelői. Csakis !gy tud
juk visszaadni valamennyi dol
gozónak a szocializmusba ve
tett hitét az ellenforradalmi 
megrázkódtatás után. 

A dolgozók elé világos célo
kat kell állítani, gazdasági és 
politikai tekiptetben egyaránt. 
Csak úgy képesek a célok el
éréséért harcolni, ha azokat 
velük egyetértésben alakítot
tuk ki. Ebből viszont önként 
következik, ihogy a szakszer
vezet a tömegek véleményének 
ismeretében részt vegyen a cé· 
lok meghatározáöában, a dol
gozókkal egyetértve megtár
gyalja a végrehajtás módját, 
konkrét feladatokká formálja 
azokat. 

V áLjo-n rendszeressé a dol
gozók és a vezetők !közötti 

beszélgetés, véleménycsere. A 

Ezer és ezer munkáskéz 
szorul ökölbe. amikor szóba 
'kerül az ENSZ különbizott
s,ágá,nak jelentése az úgyne
vezett ,.magyar ügy"-ről. Mi 
közük az imperialista gyáro
sokna'k, munkásnyúzó burzsu
joknak a magyar nép legben
sőbb ügyéhez? Nincs elég 
szenny és vér 6aját házuk tá,... 
ján. amit eltakaríthatnánalk? 
Miért kiált a tolvaj fogdme
get? 

Ugye imperialista urak, ké
nyes dolO!( volna arról tár
gyalni hogy miért folyik vér 
Algériában, Omanban és Cip
rus szigetén? Miért gyHkolják 
halomra az angol, f,rancia 
gyar-matosítók az arab és más 
népek szabadságharcosait? Mi 
nem csodálkozunk azon, hogy 
ezekről nem szívesen !>esz.él
nek és inkább egy 'kudarcba 
fulladt akciójukat szeretnék a 
szocia!lista tábor ellen felha,;rz.. 
nálni. Nem ez lesz az első té
vedésük! 

vezetők látogatásai ne fejezócl- Minket hallgassanak meg jenek be az üzemi bizottságok-
nál, közvetlenül is hallgassák 
meg a dolgozókat. Csak így le
hetnek jól tájékozottak a dol
gozók igényeiről, ikívánságai
ról. 

A szakszervezet tevékenysé
gét 6zéleskÖ'rűen ismertetni 
kell, hiszen a dolgozók nem 
igen tudják, milyen sol«-étű 
munkát fejt ki a szakszerve· 
zet. Nem tudják, hogy mire 
fordítja a szakszervezet a tag
díjakból befolyt összeget. Nem 
tájékozottak, hogy milyen ha
talmas ÖSSZeget fordítunk tár
sadalombiztosítá6ra, üdülésre, 
a ikulturalis és szociális ellátás 
javítására. 

A Szaktanács XI. teljes ülé
sén többek között ezekről esett 
szó. Olyan feladatdk. ezek, 
amelyeknek megvalósításáért 
érdemes harcolni. Ha megfo_ 

A:z. ötös bizottság jelentését 
három !koronatanú fémjelzi. 
Király Béla, alki Hitler o1<la
lán haa:colt a magyar nép el
len és aki egyik szervezője 
volt a nyilas-fasiszta hadse
regnek. Kéthly Anna a mun
kásáruló, aki ma is a7,zaa kér
keqik, hogy esküdt ellen6ége a 
proletálrdiktatúrának, és alki
re mérhetetlen gyűlölettel gon
dolnak a szervezett vasuta
sok. A mi dolgozóink sohasem 
fogják elfelejteni. hogy Peyer 
mellett Kéthly volt a főko
lompos, aki eladta a vasuta.. 
sok szervezkedési jogát, és ez
zel kiszolgáltatta őket a legsö
tétebb Horthy-önkénynek. A 
hannadik Kővágó József, aki 

soha sem tagadta hogy a t.ó-
\ 

Nem beszél a jelentés an-óli; 
kés rendszer híve. hogy a vasutasokat és a ma--

Joggal vetik fel a Déli állo- gyar vasutat núlyen hatalmas 
más, Komárom, Cinkota, károk érték. Közel 150 milli� 
Dombóvár vasutasai az ENSZ-1 ra tehető az á,nikáxdk össze. 
hez intézett tilta!kozó távira- ge. melyet börtönböl kisrzaba• 
tuklban, hogy miért ezeket kér- dult közönséges búnözo'"k, a 
dezték meg? Miért a nyugatra ,,munkástanácsok" élén álló 
szökött börtönlakók és hor- volt horthysta katona- és 
thysta katonatisztek, csend- csendőrtisztek, valanúnt a 
őrök véleményére kíváncsiak? volt kizsákmányoló osztályhoz 

A jelentés egyik alapvető tartozó elemek okoztak, nem 
hazúgsága. hogy a felkelés tel- be&élve a több mint 450 mi!., 
jesen spontán volt. Arról liós vállalati eredményrom-
azonban nem beszél, hogy ;iásróL 
23-án este éis éjszaka 28 kato- Nincs benne a jelentésben.; 
nai..stratégiai jelentőségű ob- hogy Mindszenty kLhlrdette a 
jektumot támadtak meg Bu- kapitalizmus restaurálásának 
dapesten. Kissé furcsa spon- µrogramját. ő volt az ameri.• 
tameitá:s. A magya-r nép meg kai körök miniszteremők je
van győződve arról. hogy ok- löltje és mint utóbb ildderü1t, tóber 23-án éjjel nem ,,spon- az ö�, b)zottság hatodik. tá.n megmozdulás" történt, ha. ,,csendes tag;a. 
nem szervezett, terwzerű 
fegyveres támadás a népi ha- A különbizottság hazugság„ 

talom ellen. gyűjteménye azt állítja, hogy 
Száz és száz, a vasúton le- Nagy Imre és kormánya októ. 

zajlott tiltakorzó gyűlésen jog- ber 24--ffl hajnalban nem kér„ 
gal követelték a dolgozók, te a szovjet csapatok segítsé.. 

hogy őket hallgas-.oák meg az gét. Nagyon meggyengült a 

októberi eseményekről. A ma- jelentést készítő urak emlé-
gyar munikásosztá]ynak, köz- ke-zőtehelsége, De nú még jól 
tük a vasutasoknak. az a vé- emlélkiszünk Nagy Imre dktó
leménye, hogy hazánkban a l>er 25-én tartott rádióbeszédé-. 
nemzetközi imperializmus ál„ re, de ha netalán valaki e1f� 
tal szított és támogatott ellen- lejtette, vegye e'lő az akikor! 
forradalom zajiott le, ami a újságokat, ame]yekiben sz.ősze.

régi letűnt rendszer képiVÍSe- rint ez áli: ,,A lkormányzaii. 

lóinek restaurációs kísérlete sze1'Vek nem szá,rnoLtak a vé. 
vdlt. Támadás volt a szocia- res orvtámadásokkal, ezért .se-, 
lista tábor, a népek békéje gítségért fordultak - a var„ 
ellen. sói s,z,erződés értelmében, - a 

magyarországi swvjet alaku„ 
"fatok hoz." Ami kimaradt a jelentésből 

Nem csoda, hogy a tömén
telen hazugságáradat mellett 
elfelejtették (nem akaratlanul) 
a tényeket megírni. Nincs ben. 
ne. hogy országszerte folyt a 
haladó emberek üldözése, fel
koncolása, letartóztatása, el
sősOT'ban a kommunistáké. 

Százötvenezer vasutas tilta.. 
kozik az ellen. hogy a magyar 
nép barátját támogatóját a 
Szovjetuniót agresszióval V'á.• 
dolják. A 6ZOViet nép fiai a 
törvény% magyar kormány, a 
magyar ml.lnlkásosztály és dol• 
gozó parasztság hívószavára, a 
vm-sói szerzóclés alapján siet• 
tek segítségű1l!kre. hogy meg• 

A gazdaságos termelés fel
tétele a helyes anyagi 

ösztönzés. Csak akkor termel
hetünk gazdaságosan, ha a dol
gozókat érdekeltté tesszük eb· 
ben. A helyes anyagi érdekelt
ség megvalósításának egyik 
feltétele, ihogy rendet teremt
sünk a bérezésben. Minden 
vasutas dolgozó keresete fe
leljen meg az általa végzett 
munkának. 

A szakszervezeti munka 
alapfeltétele, hogy veze· 

tőszerveink, üzemi bizottsága
ink a dolgozókat leginkább 
foglalkoztató, élet- és munka
körülményeiket leginkább be
folyásoló kérdésekkel úgy fog. 
lalkozzanak, ahogyan azok a 
vasutasok mindennapi életében 
valóban jelentkeznek. Elmé
lyültebbé !kell tenni a dolgozók 

gadjuk a teljes ülés útmutatá
sát, dolgozóink egyre inkább 
sajátjuknak érzik majd 8 szak
szervezetet. Ez elengedhetetle· 

„Vezér elvtárs kérem!" 
védhes.sük azokat a vívmá
nyokat, amelyeket 12 esztendő 
alatt létrehoztunk és amelyek
ről a magyar nép soha sem fog 
lemondani; 

Allít.s-wk a szocialista ver
.senyt is a gazdaságosabb ter
melés szolgá!.atába. Bürokrati
kus jellemzőit hagyjuk el, ke
rüljünk minden sablont, a szá
mokat hajhászó felajánlás
gyüjtést. A dolgozók elé konk-
rét feladatokat kell állítani. 
Ha a végreihajtás feltételeit 
biztosítjuk, a célkitűzéseket 
helyesen összekötjük az anyagi 
érdekeltséggel. máris adva van 
a gazdaságosabb szállítás alap· 
ja. 

Előrehaladásu11/k egyik aka
dálya: a fegyelmezetlenség. 
Jól tudjuk, hogy az ellenfor
radalom milyen rombolást vég. 
zett az állami- és munkafegye. 
lem betartá:sa, a társadalmi tu
lajdon ellen a. vasuton is. A 
rombolást, amelyet az ellen
forradalom az üzemek szerve
zésében és a dolgozók munka
erkölcsében végzett, helyre 
ike]] hoznunk kita·rtó munk,á
val, neveléssel, a dolgozók ön
tudatának emelésével és a fe
gyelmezetlenség objektív oka-i
nak megszüntetésével. Ebben 
már van javulás. Sok helyen 
maguk a dolgozók akadályoz
zák meg a fegyelmezetlensé
get. 
A mi a vasutas dolgozók egy 

részére vonatkozik, nem· 
egyszer a gazda.sági vezetőkre 
is áll, akiknél ugyancsak la
zult a fegyelem. Erre mutat 
az is, hogy az utóbbi időben 
növekedtek a vasuti balesetek, 
mindenekelőtt az ellenőrzések 
elmulasztása, az utasítások, az 
óvórendszabályok be nem tar
tása miatt. Itt az ideje, hogy 
megszilárdítsuk a vasúton a 
technológiai és a munkafegyel
met, elejét vegyük a súlyos 

nül szükséges ahhoz, hogy a Hárman beszélgettünk Oros
szakszervezet betölthesse fel� háza felvételi épülete előtt. 
adatát a munkásállam társa- Egyszercsak arra leszünk fi
dalmi és anyagi alapjainak gyelmesek, hogy állomásfőnö
megszilárdításában a vasutas 

I 

künk nagyon udvariasan meg
dolgozók élet- és �unkakörül- kéri a Szentes felé induló mo
ményeinek további javításá- tor vezetőjét, hogy a beszá!lá . 
ban. si helytől kb. 120 méterre álló 

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

A megélénkült alkotókedv bizonyítéka 
A szakszervezet és a vasúti 

főosztály az idén hetedszer 
rendezte meg az országos va
sutas újítókiállítást. 

galom eredményesebbé tétele 
érdekében. 

ötletesen kivitelezett, gomb
nyomásra működő újítások 
egész sora mutatja, hogy az 
ellenfo1Tadalom nem érte el 
a célját, a bizalom megszilár
dulásával feléledt az újítási 
kedv is. 

Igaz, hogy jelenleg még 
nem értük el az újítómozga
lomban az előző évi színvona
lat, de minden remény meg
van arra, hogy az új MT ren
delet segítségével és felhasz
nálásával az ellenforradalom 
előtti eredményeket túlszár
nyaljuk. Tíz évvel ezelőtt, 
1947-ben indult meg a vasúton 
a 5zervezett újítási mozgalom. 
Az első évben alig 100, a tize
dik évben már közel 15 OOO 
újítási javaslatot nyújtottak 
be a dolgozók. Az eddig elfo
gadott javaslatokból mintegy 
negyedmilliárd forint népgaz
dasági haszon származott. Uií
tóinknak 13 millió forintot fi
zettek ki az elfogadott és be
ve7etett javaslato",ért. 

közelítették az 510 OOO forin
tot. 

A látogatónak az volt az ér
zése, hogy az újítási kiállított 
anyagok felhasználásával a 
dolgozók munkája könnyebbé, 
biztonságosabbá és termé
kenyebbé válik. Ha ez így 
lesz, a VII. Országos Vasutas 
Ujító Kiállítás eléri célját és 
megrendezése nem volt hiába
való. 

szerelvényével toljon fel a be
szállási helyre, hogy a gyerme
kes anyáknak, idősebb utasok
nak ne kelljen annyit gyalogol. 
niuk. A motorveretó, Rima 
Mihály (Szentes) úgy tett. mint 
aki nem hallja a kérő szót, 
ment a forgalmi irodába. A fő
nök nem vesztette el nyugal
mát. Utána ment az irodába és 
a követJkező szavakkal kérlelte 
a magát süketnek tettető mo
torvezetőt: ,,Vezér elvtárs. ké
rem. szíveskedjék hátrábbtol
ni. még mielőtt beszállíta
nánk." Ennek sem lett foga
natja. 

Mi elítéljük Rima Mihály 
magatartását. Nekünk, v:,s
utasoknak mindent el kell kö
vetnünk az utasok érdekében, 
mi vagyunk őértük és nem 
megfordítva. 

Hegedüs Béla., Szekeres 
György, Molnár Pál, 

Orosháza áll. 

A kiállítás ünnepélyes meg
nyitásán megjelent Kossa Ist• 
ván elvtárs, közlekedés. és 
postaügyi miniszter, Németh 
József elvtárs, miniszterhe
lyettes, vezérigazgató. A kiál
lítást Szabó Antal elvtárs, a 
szakszervezet elnöke nyitotta 
meg. Beszédében töb� kö
zött elmondotta, hogy a va
sutas 5zolgálati helyek az el
múlt esztendőben jelentős 
munkát fordítottak a teclhni
kai színvonal emelésére, a 
technika legújabb eredményei
r.ek alkalmazására olyan cé
lok érdekében, mint a nehéz 
fizikai munka megkönnyítése, 
a gazdaság066ág elérése, a 
gyors, pontos és biztonságos 
vonatközlekedés megteremté
se. Az újítási- és ésszerűsítési 
mozgalom adott ooztönzést ar
ra, hogy vasutas dolgozóink 
minél nagyobb köre éljen a 
lehetősége', kel és tehetsége. 
képzelőereje segítségével, ezer 
és ezer ötle'ttel, újítással já
ruljon hozzá egy-egy fontos 
feladat megoldásához. Pártunk 
és szakszervezetünk - mon
dotta - mindig fontos felada
tának tekintette az újítási 
mozgalmat és az akt:visták 
százait mozgósította a moz-

1956 novemberében 21. de
cemberben 80 dolgozó nyúi
tott be újítást, 1957 
januárjában már 256. iunms
ban pedig már 652 a beadott 
újítások száma. A kifizetett 
újítási díiak a tavalvi első fél
évi 489 OOO forinttal szemben 
ez év első felében már meg-

A VII. Orsz�qos Vasutas Ojitó Kiállítás eqy része. 
(MTI - Fényee Celv.) 

A tettek a legjobb cáfolatok 

Talán a vasutasok azok, akikl 
leginkább meit tudják monda• 
ni, hogy a szovjet nép milyen 
felbecsülhetetlen segítséget 
nyújtott ahhoz, hogy hazánk 
megmeneküljön a gazdasági 
romlástól és az infláció fe
n,yegetó rémétől. Záhonyen ái 
szü-net nélkül áramlott és ma 
is áramlik Magyarországra a 
szén. búza, fa, üveg. ére és: 
sok minden. ami az élethez 
lkell. 

A vasutasok soraiba befura
kodott, eddig csendben meg_ 
húzódó elleThSéges elemeli: 
megpróbálták az ország véJ.· .. 
keringését megbénítani. So\ll 
kárt okoztak, de dolgozóink 
hűségét a népi hatalomhoz bi
zonyítja, hogy a vasúton 
egyetlen percre sem szünetelt 
a mozgás. A munkás-paraszt 
forradalmi kormál!ly és az 
MSZMP hívószavára felsora
koztak a vasutasok és olyan 
termelési sikereket értek el, 
amilyenekre még nem volt 
példa a vasút történetében 

A magyar vasutasok a béké
re szavaztak és nem a hábo
rúra, sötétség helyett a fényt 
választottá'k éppen ezért sok 
száz táviratot küldtek az 
ENSZ elnökének, titkárának, 
amelyben követelték. hogy az 
alaptalan rá.g,,lmakon alapuló 
ötösbizott:sági jelentést vegyék 
le a na pi rendről. 

Hazánkban helyreállt a szo-
<;ialista rend és törvényesség. 
es azt semi]yen módszerrel és 
eszközzel nem engedjük meg
zavarni. Vegyék tudomásul a 
nyugati imperialisták, hogy a 
mi ügyünkben ki2lárólag mi 
vagyunk illetékesek dönteni, 
akár tetszik nekik, akár nemi 
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Hámán Kartóra emlékezünk 1· 
21 esztendót:el ezelőtt, 1936. augusztw 31-én hunyta le örök

re szemét Hámán Kató, a hős proletárauzon11, aki egész életét 
a munkásosztály felszabadítá.!ának szentelte. Mindössze 52 esz- ; 
tendős volt, amikor a Horthy-pribékektől megkínzott, agyon-

A Szakszervezeti Világszövetség 
IV. kongresszusa előtt 

111/Ötört testére ráborult a sfrhalcm, de emléke m a  is é l..  21 A Szakszervezeti Világ
esztendő távlata um tudta feledtetni kilzd.el.me:kkel teljes élet- � szövetség Főtanácsa 1957 októ
útját. '.! ber 4-15 között Lipcsébe 

Emlékezünk a hati•ani, majd �bb a Nyugati állomás ◄ összehívta a lV. Szakszerve
pénztárosnőjére, aki fiatalon bekapcsolódott a szakszervezetí

i
zeti Világkongresszust. A szer. 

mozgalomba, majd később a. kommunista párt munkájába. vezett magyar vasutas dolgoLandler Jenővel együtt harcolt a vasutasok ;oaa.iért, emberi zók érdeklődéssel és várakoéZetéért. megbecsüléséért. zá�l tekintenek a világ-

dennemú megsértése ellen, - E magasztos célok eléréséért galom jelenlegi hel,rzetét, a 
a dolgozé.k teljes foglalkozta- a Szakszervezeti Világszövet- dolgozó tömegek mozgalmát 
tottságának érdekében, - a ség eredményesen munkálko- az akcióegység és a szakszer
munkabérek, a munkaidő, a dik a világ dolgozóinak javá- vezeti egység érdekében, -
dolgozók élet- és munkafel- ra. A kongresBZus napirendjén elmondhatjuk, hogy a lipcsei 
tételeinek fokozatos megjavl- szerepel az a beszámoló, amely kongresszus világraszóló je
tásáért, - teljes és kielégítő a szaklszervezet1 tevékenység- lentőségú. 

A Tanácsköztársaság idejé?i, mint a Munkás és Katona ◄! kongre56Zus elé Az SZVSZ Tanác.t tagja az első sorokban küzd a proletár hatal.omért. A eddigi múköd� biztosíték Tan�sköZ!ársaság bukása után ��rtóztatják, �lb�sátják ál�- arra, hogy rendíthetetlenül sábol. A fiatal asszonyt nem tud3ak megfelemlttem, mert min- � tovább harcol valamennyi or. dennél job_ban él benne a nép _iránti szeretet, hűség. Hámán �szág dolgozói élet- és munkaKató - bárhogy próbálta a fasizmus bemocskolni - példa.ké- ◄ feltételeinek javításáért az pe volt a vasutasoknak. � be . • bék · ·· ef' á Most, amikor meghajt}uk az emlékezés lobogóját, mélysé. � e� rJSeg es ossz og • 
ges gyűlölettel gondolunk azokra, akik az ellenforradaTcm '.! sáért. 
alatt szobrát összezúzták. A barbárság képe& volt a bronzban ◄ A kongresszus előtt érdemes 
megtestesült emlékét elpusztítani, de az emberek szívéből so- ) elgondolkozni ennek a hatal
hasem lehet száműzni. A szakszervezet ei-nö�ge a dolgozók mas szervezetnek a munkákívánságára úgy döntött, hogy ismét felállítják a szobrát. ◄ ján. Mllk a feladatai a Szak-

szociális törvényhozás érdeké- ről emlékezik meg a világon, Szerte a világon folynak a 
ben, amely megvédi a dolgo- elemzi a nemzetközi szakszer- kongresszus előkészületei. Ml, 
zókat és családjukat a munka- vezeti mozgalom testvéri kap- magyar vasutas dolgozók az 
nélküliség, betegség, baleset és csolatainak és egységének fej- eddiginél is jobb munkánkkal, 
öregség esetén, - és minden lödését, a dolgozók életszín- a nemzetközi munkásszolida
más olyan intézkedés meg- vonalának emeléséért, gazda- ritás szellemében támogatjuk 
valósításáért, amely a dolgo- sági, szociális és demokratikus a IV. Szakszervezeti Világ
zók szociális helyzetének és jogokért, a lefegyverzésért, a kongresszus munkáját, hogy 
jólétének emelésére irányult; békéért és a nemzeti függet- mielőbb valóra válthassa azo
és végül feladata a szakszer- lenségért folytatott harc ál- kat az alapvető célkitúzéseket, 
vezeti tagok nevelése, a nem-

1 
lását. 

1 
amelyek az egész világ békét 

zetközi munkásegység szelle- Ha figyelembe vesszük a szerető dolgozóinak javát szol. 
méhen. nemzetközi szakszervezeti moz- gálják. 

lékezii:nk egy igaz harcosra, me,gfogo.d.}uk: úgy mint Hámán 
Most, hogy a pusztító vihar elvonult hazánk föTött és em•

1
szervezeti Világszövetségnek? 

Kató, ewetlen pillanatra sem fogunk elszakadni a dolgozóktól, Feladata, az egés�- világ 
hogy ugyanoly_an szerénységgel és �llhatatossággal fogunk küz- sza_kszerv;z�temek f_a)t, _nem
de-ni a proletarhatalcmért, olyan ldméletZenek leszünk az osz- ◄ zeti, val�1 és polttika1 fel
tályellenséggel, hazaáru.16k.kal szemben, mint Hámán Kató : fogásbeli különbségekre való 

AZ ORSZÁGOS BIZALMI TANÁCSKOZÁS UTÁN 
t."-O!t. � tekintet nélküli szervezése és 
.,.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦++••••••••••••••••••••••••u++++++++.+♦♦♦♦♦-Uü egyesítése. A szociális és gaz_ 

dasági tekintetben kevéssé fej. 

HARCOS AKARATTAL 
lett országok munkásainak 
támogatása a szakszervezetek 
megszervezésében; harc min

asszonyt, amint különállva a den fasiszta kormányzati fortömegtől integet. Láttuk a ma és a fasizmus minden megvasutast. aki tisztelgésre emel-

Kedves mosoly, derült te
kintet aranyozza be Du.dá.s 
Istvánné aroát, amikor félre
lebbenti a konyhaajtó' vászon
függönyét. Bentről finom étel
szag áramlik. Dudásné úgy há
ziasszonyosan, éppen főzés köz. 
ben fogad. ,,Egyből kitalálta" 
honnan jövünk, mire lennénk 
kíváncsiak. Betessékel bennün-

ket és már folyik is a szó: mit 
tapasztalt Kecskemét állomás 
bizalmija a második országos 
bizalmi értekezleten? Szögedies 
zamattal beszél ez az életerős. 
vidám asszony, aki öt éve bi
zalmi, szolgálati beosztása át
menesztő és ezenfelül : két 
lányka és három legényke 
szerető édesanyja. 

Szegeden 33 vasutas, szolgá
lati vezető, munkás, küilszolgá
lati és !központi dolgozó, fiata
lok és idő.sebbek öltötték ma
gukra a munkásőrök acélkék 
egyenruháját. Nagy izgalom
mal készültünk a névadó és 
zászlóavató ünnepségre. l!':s 
amikor a „Gera Sándor ön• 
álló munkásőr zászlóalj" tag
jai esküvel fogadtuk, hogy 
megvédjük a munkásosztáiy 
hatalmát, a város apraja és 
nagyja ünnepelt velünk. Ami• 
kor elvonultunk a többezres 
tömeg előtt, jólesett szembe
nézni a bizakodó, bátorító te
kintetekkel. 

te kezét, láttuk azt a kis vö- nyilvánul.ásának kiirtásáért, 
rös nyakkendős úttörőt, aki bármilyen alakban is jelent
piros szegfú csokrát soraink keznék az és bármilyen néven 
kö:zé dobta. Láttuk a sok isme- nevezné magát. Harc a háború 
retlen ismerőst, akik vefank és a háborút előidéző okok el
együtt dobogó szívvel tettek len, küroelem a szilárd és tar
hitet a munkásosztály hatal- tós békéért. A dolgozók érdema, népünk békéje mellett. 

Ne csak a ve.::etók véleményét hallgassák meg 

dolata fonalát keresi, úgy mond. 
ja: - Nem akarok ismételni, 
az újság megírta. miröl volt 
szó. De azt nem írták meg 
hogy fogadják meg az elvtár
sak, akármerről jönnek: ne csak 
az üB-elnököt, meg a főnököt 
keressék fel, hanem a bizalmit 
is méltassák beszélgetésre. l!':s 
ne csak a bizalmit, hanem az 
egyszerú vasutasokat is keres
sék meg. Meglátják, hogy nem. 
csak panasznap az ilyen talál

A felvonuláson láttuk az 
édesanyák könnyes szemét, 
amint szívük melegét küldték 
a menetelő munkásőrök felé. 
Láttuk az egyszerú munkás-

l!':reztük, hogy eskünkben tett keinek képviselete az ösz
fogadalmunk teljesítésében szes nemzetközi szervezetben, 
nem vagyunk egyedül. amelyeknek az a feladata, 

Ml, vasutas munkásőrök es- hogy megoldják a világ dol
künlmlöz híven, erős akarattal, gozói megszervezésének prob
igaz elszántsággal mindenkor lémáit. A szakszervezetek 
és mindenhol népünk mellett együttes harcának megszerve-1;-5zünk. Napi munkánk telje- zése minden országban ; a dol-s1tése után harcos akarattal, 

ók azd •gl és szociális fiatalos szívvel teszünk eleget 
I 
goz g asa . 

vállalt kötelezettségünknek. jogainak, valamint demokra-
Szlládi Sándor, Szeged. tikus szabadságjogainak min-

- Az volt a meglátásom, -
mondja - hogy nagyon elkelt 
ez a tanácskozás. Volt ott szó 
solanindenről, tanultunk is so
kat, de nem eleget. Mert ez a 
mi munkánk olyan sokrétú, 
mint a hájas tészta levele . . .  
Hanem hibája Ls volt a tanács
kozásnak. Mégpedig az, hogy 
amire számítottam, arról a leg
kevesebb szó esett: Hogyan 
kell dolgozni egy bizalminak. 
Erről nem beszélt ott egy te
remtett lélek sem. 

het, hogy veszekedni Is kell kozás. 
majd, d� erőt é;Zek mag�ban Dudás Istvánné, 23 dol,soz6 az c:irszagos utan. Bátor�! mé;: bizalmija, a legnagyobb csoaz IS, hogy . m_�gcsmáljak .. a port vezetője mondja ezeket. �akszervezett tc:irvényt. Szuk-

1 
Az a bizalmi, akinél az ellen· seg van rá, várJuk nagyon. forradalom alatt is pontosan 

Karjait keresztbefonja, gon- fizették a tagdíjat. 

Hírnevet és rangot szerzett. • •  

Enné1 a gondolatnál elidőzik 
egy kicsit. - Nade kipótolták 
a szakszervezet központjában. 
Ott, augusztus 20-án, aztán 
csak a munkánkról esett szó. 
E kettő együtesen sokat segí
tett. Mármost az a fő, hogy itt
hon mire megyünk. Félek, hogy 
az állomáson nemigen tudjuk 
érvényesíteni szavunkat a fő
nökünkkel szemben. Semmi 
bajom vele, de nem tudom, 
hogy v�zl majd, hogy ezentúl 
a bizalmi a dolgozók Igazi kép
viselője lesz. Belenézünk a tál
ba az emberek érdekében. Ho. 
gyan áll az elhelyezések, az 
üdültetés, a bér, az előlépteté
sek, a kitüntetések dolga. Le-

A VII. Orszíígos Vasutas Képzómúvészeti Kiállításról 

Hírnevet és rangot szer
zett . . . Ezekkel a szavakkal 
kezdi méltatni a Népszabadság 
az augusztus 9-én megnyitott 
VII. Országos Vasutas Képző
múvészeti Kiállítást, �ely 
minden évben újabb fejlődés
ről tesz tanúságot. Örömmel 
állapíthatjuk meg: valóban 
!gy van. Népi kultúránknak és 
képzórnúvészetünknek egyre 

,.Fldtej", Artner Ott6 elaG dfJal 
nyert portr�Ja. 

(MTI - Körö61 Ida tdv.) 

inkább részesei lesznek a 
vasutas dolgozók képzőmúvé
szeti alkotásai. 

A kiállítást Kossa István 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Németh József minisz
terhelyettes, az államvasutak 
vezérigazgatója jelenlétében, 
Szabó Antal a vasutasszak
szervczet e:nö,e nyitotta meg. 
Megemlékezett arról. hogy a 
vasutas dolgozók nemcsak a 
szállítás sikeres lebonyolítói, 
hanem t5megkultúrális éle
tünknek úJ, szociális kultú
ránknak tevékeny alkctói is. 
A k"állítás értékAt emelj 
mondotta -, ho"Y a múvek al
kotói szabad idcjiikben, a ter
me;ő munka után fopnak vé
sót, ecsetet és hódolnak ked
velt művészetüknek. 

K 'pzőmúvészeti ldállltá-
1aink évről évre színesebbek. 
változat.ol',abi:>ak és gazdagab-

bak. Az idén 227 festmény, 92 
grafikai mú, 17 szobor és 9 
plakett érucezett a kiállításra. 
A zsúr! tagjai elismeréssel 
nyilatkoztak a beküldött mű
vekről, amelyből 63 fest
ményt, 19 grafikai múvet, 8 
szobrot. és 3 plakettet fogad
tak el. Ez azonban nem azt je
lenti, hogy a többi mú nagy
része nem lett volna érdemes 
kiállításra, h.szen sok elisme
résreméltó alkotás van ezek 
között is. A törekvés az volt, 
hogy a hetedik kiállítás anya
gát, igényesebben, minden ed
diginél jobban állítsák össze 
annak ellenére, hogy a felké
szülést megzavarta az októbe
ri ellenforradalom. 

Hogyan döntött a zsúri? Kik 
voltak a jók között a legjob
bak? A festészetben Fischer 
Anna nyerte az első díjat „Hé• 
di, a kompon", Ficzere László 
.,Boröntó" című művével a 
második, Orosz Károly „Uj 
norma/elvevő" címú alkotásá
val pedig a harmadik díjat. 
Ezenkívül díjazták Szelényi 
Hedvig „Vlö kiSleányát", Go
mola József „Körhintáját" és" 
Swierkíewicz Róbert „Kislá· 
nyom" címú munkáját. A 
grafikában első dijat nyert 
Kerényi István „önarcképe", 
núg a ?11ásodik díjat S01Jl!ó 
Jenő „Utcarészlete" vitte el. A 
gyermekmunkáknál az első dí
jat Tóth Jómef „Műterem 
részlete", a második díjat 
ugyanilyen című múvéért Pós· 
fai Etelka, a harmad k dijat 
Jákfalvi Magda ,,Csendélet'' 
clmú alkotása kapta. A szob
rászati alkotások közül első 
díjat nyert a tanárok között 
Kirchmayer Károly „Erzsike" 
címú múve, míg Artner Ottó 
„Fiú feje" a kör tagjai közül 
kapott első díjat. A hivatásos 
múvészek közül Kling György 
„Műteremsarok" címú képe 
nyerte az első díjat. 

A hetedik vasutas képzómú
vészeti kiállítás egy év vasutas 
képzómúvéazeti munkájának 
újabb állomása, újabb sikerek 
kiindulópontja volt. Bizonyság 
amellett, hogy szoc.a'izmust 
épftö OTS7.águnkb:m a mú\'é
szet egyre inkább a népé, ki-

vitelezésben és múélvezetben 
egyaránt. 

Egyet azonban feltétlenül fi
gyelmükbe ajánlunk vezetők
nek és körtagoknak egyaránt: 
Minél előbb szeretnénk olyan 
képzömúvészetl alkot.áBokban 
is gyönyörködni. amelyek a 
vasutasmunka szépségét ábrá
zolják. 

A V.:!!'.�1Lasrai:,on 
A kitüntetéseket 

az úttörövasutasok 
és a� aJindékokat 

leqJobbJalt Is kltUntetták, 
Kun Dezs6 elvtárs adta át. 

(Kovács G6:,.,a relv.) 

A Moszkvai Villi/iljúsli/i fallilkozóról 
Tizenkét boldog magyar 

vasutas fiatal három he
tet töltött Moszkvában, a Vl. 
Vilá.gifjúsági Találkozón. Eze'k· 
re a napokra úgy emlékszünk 
vissza valamennyien, mint éle
tünk legszebb, legkedvesebb 
időszak.ára. 

a stadionban láttunk „azínte I van, ahol 300 OOO hallgató ta
hihetetlen 1:olt, ez már a bú- nul 

A háromnapos konferend4 
alatt üzemlátoga!ásra is sor 
került. Egy fűtőház és rende• 
zőpá./.yaudvar munkáját ta• 
nulmányoztuk. l!;rdekes volt 
számunkra a legkorszerűbb 
biztosítóberendezés megszem• 
!élése, amelynek segítségével 
22 rendezővágányon naponta 
84-90 vonatot rendeznek. Az 
ötszáz dolgozó rá.dión erte!ke. 
zik egymással. A havat sűri• 
tett levegővel és olvasztással 
ta:karitják. A versmy eleven, 
élő. A szovjet vasutasokat ma• 
gasfokú érdeklődés, lelkesedés, 
munkaszeretet és fegyeiem 
jellemzi. 

vészet határát súrolta". 
A szovjet emberek szerete

tének ezernyi apró meg
nyilvánulásával találkoztunk, 
szinte percen!kint. Amint meg
tudták rólunk, hogy magyarok 

A legnagyobb. a legmara- vagyunk, kértek bennünket, 
dandóbb élményt, a szovjet hogy nézzünk szét a !a.kásuk
emberekkel, a szovjet fiatal-Ok- ban, fogyasszunk el velük egy 
kal -való találkozásaink jelen- baráti ebédet vagy oocsorá.t, 
tették. AmeN'e elhaladt .vona- Amikor például eltévedtünk a 
tunk, az embereik ezrei kö• Metrón, egy szovjet elvtárs, 
swntöttek bennünket. Nem is aki éppen munkából sietett 
szólva a VIT megnyitásának haza. egészen a szállásunkig 
napján tapasztaltakról, ami- kalauzolt bennünket. Száz és 
kor több millió szovjet ember száz h4sonló megnyilvánulást 
virágerdővel fogadott bennün- tudnánk elmondani/ 
ket, külföl,d.i vendégeket. Voltunk a mezógazdaságt ki· 

A stadion 100 ezer főnyi k,ö- állításon, a múzeumokban, a 
zönségének tapsvihara és üdv- földalatti állomásain. Ez is mi
kiáltása idején, jóleső, büszke lyen lenyűgözö látvány! A 63 
érzés töltött el bennünket, ma- kilcméter hosszú és 43 áll-0· 
gyar fiatalokat, akik - mint mást magábanfoglal6 Metró 
utóbb beigazolódott -, a Zeg- minden megállóhelye, állomá
ünnepeltebb, legnépszerűbb sa tiszta márt:ány. Friss leve• 
delegációk köZé tartoztunk. gő, tisztaság, raguoqás mirule
Tájékoztattuk a szovjet elv- nütt és ami a fontos, a hatm!!
társakat az ellenforradalom liós város szinte valamenny; 
leverése után kiv!vott, a Szov- pontját percek alatt lehet el
jetuníó és a többi baráti orszá- érni rajta. 
gok segítségével elért sikerek- A Lenin-hegyen épült Lo-
ről, eredményekről. monoszov Egye,em 370 hek-

Azt hiszem, szükségtelen ar- tárnyi területen fekszik. Száz 
ról a színpompás fel1,'<Jnulásrol város 250 ezer építöje dolgo
és sportműsorról beszámol- zott rajta, 1949-től 1953-ig. 
nom, amelynek mt. ma:iyar Hogy fogalmat alk,,thassunk 
vasútasf•atalok tanúi voltunk. róla. elmond°""· hogy 37 eme
Erről bőven beszámo!lak itt• let magas, 25 OOO szol--ája i·an, 
hon az újsá170k. Han:isúlyozni sportteleppel, uszodával. téli 
kí · ba ho tornaterrne'kkel. 22 OOO diák 

-�
a�, 

. azon n, � a lakik és tanul itt. Az egyetemi kulfoldi fuitalokkal mt ts a épület személyzetének száma bűvölet szélén á lltunk és mep I meghaladja a tízezret. Mos::k
kellett állapítanunk, hogu amit vában egyébként 111 főiskola 

A 
lakásépítés üteme óriá
si! Egy-egy negyedben va. 

!óságos épitődaru-erdő látható. 
l!;s bár a 800 éves város külső 
kerületeiben még bőven talá
lunk faházakat, szinte minde
nütt ott vannak az építődaruk. 
amel11ek a faházak .,halálát" 
jelentfk. Tízemeletes házakat 
húznak fel, egészen rövid •dö 
alatt és a „faház-negyed" la· 
kói beköltözhetnek új, gyönyö
rű lakásukba. A televízió an
tennák sűrű hálózata elárulja, 
milyen sok televlzi6 tulajdonos 
él a fövárosban. A televlziós 
rádió ára a kisebb keresettel Befejezésül szólnom keU ar-rendelkezók számára is elér- ról is, hogy nem egyszer hető: 100 rubel. résztvettünk barát! találkoz6-

Mi, vasutasfiatalbk részt- kon, ahol mélyítettük a népek 
vettünk a VIT !keretében ren- közötti barátságot. megi.smer
dezett vasutas szakmai tanács- tüik egymást, tanultunk e1111� 
kozáson, ahol a világ 25 orszá- mástól. l!;n résztvettem a2 
gának vasutas fiatalja! kép- Egyesült Államok és Magyar
viseltették magukat. A tanács- ország fiataljain�'k tanácska
kozáson a „munkaintenzitás zásán, ahol igen éles tcita ala• 
fokozásáról" volt szó. Meg- kult ki. Egyet azonban meg 
tudtuk, hogy az utóbbi 6vek• kell állapítani: az amerikai 
ben Nyugat-Németországban fíataT'Ok között szfo számmal 
40 OOO vasutas vált munkanél· '"•oltak olyan()k. okikPt nem 11 
külivé, a ldorszerű technCka be- nrovokáció rezérelt, hanem az, 
vezetése és a munkaintenzitás hogy megismerjék a t•a!ó hel11• 
fokozás következtében. A fran- zetet és 'óindulatt,an. a:> ifJá• 
eia fiatalok elmondották. hooy sá{l természetes 1:it'ánrsiságá• 
egy mozdony1·ezetőnek min- t:al közeledtek felénlk. 
den 16 másodpercben eg" jel- Rengeteg élménnyel. tanul,o zőt, metve jelzést kell menfi-
gyelnie. Megismertük a japán. sáqgal rrazdaqodl'a tértiink ha• 
angol, spanyol rasutas ifjak- za. Magunkkal hoztuk egp 
nak a tökések ellen folytato•t nagy nép és számtalan bar4t 
harcát, majd egyemberként szeretetét. A VI. Vllágil/1ís4ri( 
rálltunk sík, 2 az atom- és Találkozót nem lehet feledtd 
� idrogénfegy zrek eltiltásá- I soha. 
ert. Cslill.11. Károly 
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A GABONASZÁLLÍTÁSRÓL Válasz egy panaszra Nagyobb megbecsülést 
a dolgozó nöknek ! 

Megkezdődött a gabonaszál
litás. Nem érdektelen megvizs
gálni !néhány helyen, hogyan 
továbbítjuk rendeltet.ési helyé
re a kenyérrtek, a ta,ka,rm,áiny
nak vailó gabonát. 

Kezdjük Karcag011,. Mintegy 
40 ezer lhold tartozik az állo
más szállítási !körzetébe. A Le
nin, a Dózsa, a Béke termelő
szövetkezet, a híres Tilaltrnasi 
Allami Gazdaság, a Na,gyk-ún
sági Kísérleti Gazdaság sok 
ezer holdja, 

Elsősorban a rizs hazája ez 
a vidék. Itt van az ország leg. 
nagyobb hántolómalma. Kar
cagról mégis inkább vetőmag 
ömlik három hónapon keresz
tül az ország minden részébe, 
mintegy 2000 vagon válogatott 
acélos búza. A kenyérgabonát 
a nagy teljesítményű helybeli 
malom dolgozza fel és nem ke
vesebb, mint 3000 vagon liszt 
kerül innen évente a dolgozók 
asztalára. A hántolómalomból 
3500 kocsi hántolt rizs indul 
országos útjára. 

;Jobb kocsikat 

a gabonának 

A szállítás nagy gonddal, 
iszervezettséggel és néhá!Ily zök
kenőve,J folyik_ Az egyilk :  a ko
csik előkészítése ook időt vesz 
igénybe, nincs a mozgatásra 
megfelelő helyük. Miru:lössze 12 
kocsi rakodására alkalmas ra
kodótrontjuk van. Kénytelenek 
szülmégrakodókról is gondos
kodni. 

Régi kérésük: lkorszerúsíirsék 
az iparvágányokat, hogy fel
emelhető legyen a tengelynyo. 
más. És, a legfontosabb, a ker 
csiintézőségi rendelkezést vég. 
rehajtó állomások több gondoo-
1,ággal, s lel>kiismeretességgel 
válogattassák ki a gabonának 
küldött kocsikat. Az augusztus 
22-én példáuJ a Karcagra kül
döbt 46 kocsiból mindössze ket
tő volt !kifogástalan állapotban. 
Az ilyen „ooszehangolt" mun
kából nem kérnek a karcagiak, 
de mások sem. 

l!!I 
A budapesti malmok állomá

sa Budapest-Du-na-part. Más
kor augusztus végén már túl
zsufoltság, éjjel-nappali fáradt
ságos munka jellemezte az ál
lomás életét. Ma, mirubha 
egyemetesebb lenne a szállítás. 
Elosztva, zökkenőmentesen 
:futnak be a gabonával telt va· 
gonok. 

Horváth lAjos elvtárs, keres
kedelmi főnök szerint az igazi, 
a mostaninál jóvaJ erőteljeSJebb 
mállitást csak szeptemberben 
v,árják, a rizst pedig �tóberre. 
A kocsiálláspénz szinte kiment 
a divatból. A malmok is elége
dettek. Liszkay Ferenc elvtárs, 
a ferencvárosi malom szállítás
vezetője örömmel újságolja: 
gépesítették a malmok szállí
tási munkájáit, az együttműkö
dés jónak mondható a vasút
tal. Nem is félnek a nehezebb 
napoktól sem. 

Csak együtt01Íiködve 

tudunk helyiállni 

A kereskedelmi szakosztály 
azért óva ínt az elbizalkodott
ságtól. A szállítás zöme az őszi 
forgalomra esik. Ajánlja: üte
meztessék a feladásolkat, fi
gyelmeztessék előre a fogadó 
vállalatokat, hogy idejében ren
delkezésre álljanak a tároló
helyek. A szállítófeleknek ma
gyarázzák meg, hogy ne futás 
közben irányítsák át kocsijai-

kat, hanem már a feladó állo
máson intézkedjenek erről. 
Győzzék meg a feleket az éjsza_ 
kai és munkaszüneti napi raker 
dá.sok szükségességéről. &; vé
gül: a vasút gondoskodjon sz<r 
ródásmentes vagonokról, a:rról, 
hogy lehetőség szerint a mérle
gelést elvégezzék az állomáson, 
valamint olyan ütemű beállí
tásról, hogy a rendelkezési ál · 
lomáson a címzettnek ne egy
szerre zúdítsák a nyakába a 
töméntelen árut. 

li!I 
A vontatási szakszolgálatnál 

Miskolczi Béla elvtárs nyújt 
felvilágosítást a kocsik javítá
sa körüli nehézségekről. A ker 
esik oldali és �etőzeti tömörle
lenségét sok-sok körülmény 
okozza. Az egyik hiba, hogy a 
tetőburkoló bádog minősége 
olyan, hogy már a ,;korcoLás
nál", hajszálrepedések tru,Pad
nak, amelyek a kocsik mozgá
&akor továbbterjednek. Hiány. 
zik a megfelelő rozsdavédő 
anyag is. A padló- és faburko-

lóanyag nyersroból készül. A Bognár Károly elvtárs, ta
tömören Illesztett burkolódesz- polcai levelezőnk panasszal 
ka, padlók a beszáradás foly- fordult szerkesztőségünkhöz, 
tán néhány hét alatt házago. hogy a balatoni vonalon nin
sak les=ek. Ez bizony nem se- csenek megfelelő egyenruhával 
gíti a gabona.szállításnál a ellátva a vasutasok. A MAV 
5zemves2lt.eség elkerülését. Anyagellátási Igazgatósága a 

Sok ilyen és hasonló hiba, bejelentést megvizsgálta. Ki -
amelyen a műhelyek önerejük· derült, hogy a szombathelyi 
böl nem tudnak segíteni. Mi igazgatóság a rendeletnek meg_ 
az mégis, amín tudnak és akar- felelően elsősorban a balatoni 
nak is? A vasúti múhelyszol- vonal dolgozóit látta el egyen-

=oi%�=is����i t!: �!�!;i !e:i
as

=r\:�� 
rül ki- és berakásra, javítóbri· hát, hanem a régi, sokszor el
gádokat rendel ki. Előzetes ex- nyűtt, kopott ruhában teljes.út 
portvizsgálatnak vetik alá a szolgálatot. Ha ezért felelős-
külföldre menő kocsikat. ségre vonják, már hangzik is 

l!!I a válasz: ,,Nem ad a vas-út -újat, 
A jóakarat és a segítőkész.- llcénytelene:k vagyunk a régit 

ség sem képes áthidalni min- viselni." Ezzel érvelt Keszt
den nehézséget. Mégis a2lt hely állomás vezetője is, ami
mondjuk: minden vasutas dol- kor a vasúti főos7Jlály munka
go:zónak legyen szívügye a ga. társai felelősségre vonták az 
bonaszál-Jítás, az ország kenyér- erősen viselt, kétestisztaságú 
ellátásánalk segítése. Minden!ki egyenruhájáért. Az igamág az, 
a maga helyén törekedjen a hogy megkapta az új nyári 
legjobb munkára és akkor nem egyenruhát, ,,csak szozgálatban 
marad el az eredmény. nem hordja". Azt hisszük. hogy 

jogosan követelik a vasút ve
zetői. hogy az egyenruhát ar· 

Hazánkban több mint egy 
évtizede megnyílt a lehetooége 
annak, hogy a nők a társadal
mi, politikai és gazdasági élet
ben elfoglalhassák az őket 
megillető helyet. A munkás
hatalom eltörölte azokat a 
törvényeket, amelyek a nőket 
hátrányos helyzetbe állitották 
a férfiakhoz képest. 

Az „egyenjogúságot" azon
ban sokszor még ma is gúnyo
san hangoztatják. A dolgozó 
nőknek különösen a 
vasúton - még harcot kell 
folytatniuk az.ért, hogy a fér
fiakkal egyenlő elbánásban 
részesítsék őket. Sok férfi 
szavakban elismeri az egyen
jogúságot, de amikor gyakor
latra kerül a sor, az érvényre
jutást elnyomja bennük a 
férfi „felsőbbrendűség", vagy 
a megszokás. 

Frantia adomány a Gyermekváros javára 
ra hasz.ná:lják a vasurtiasok, 
amire kapják, elsősorban a 
szolgálatellátás köwen öltsék 
magukra. 

A nők nagy többsége igen 
nelhéz órákban is bebizonyí
totta már, hogy lehet és kell 
rájuk számítani. Az ellenfor
radalom alatt sok leány és 
asszony férfiakat megszégye
nítő bátorsággal állt helyt. 
Szeged állomáson például Ve
resné sokszor tíz-húsz - a 
munka ellen uszító, szocializ
must, népi demokráciát gya
lázó - férfivel is szembe
száJlt. Olyan időben, amikor 
az ellenforradalmárok teli 
szájjal üvöltötték: ,,Ki a nők,
kel a vasútról!" ,.Vissza a 
főzőkanáihoz!" Nem csoda, 
hogy Szeged állomás dolgozó 
n01 nem a nép ellenségeit 
hanem a konununistákat .kö
vették. 

Olyanokat is sújtott az in
tézkedés, akik szívós, kitartó 
munkát végeztek, tanultak, 
felelősségteljes állásba jutot
tak. Egy példa: Kiss Istváinné 
a váci osztálymérnökségen 
volt fizikai munkás. Tanult, 
példamutatóan dolgozott. ,,Ki„ 
emelték", pártmunkás lett, 
maid a Vasúti Főosztályon a 
főkönyvelőségben osztályve
zetőhelyettes. Férje Miskolcon 
volt jegyvizsgáló. Jelenleg a 
BEV-nél helyettes vezető és a 
műszaki egyetem utolsó évét 
végzi. A szorgalommal és a 
becsületes munkával szerzett 
állást elvették Kiss elvtárs◄ 
nőtől. Igaz, több helyen nem. 
követték a fura „irányelvet", 
az is igaz, hogy igyekeznek 
jóvátenni a hibákat, de e:i: 
néha balul sikerül: Kiss elv-

társnőt visszavették a főosz„ 
tályra gyors- és gépírónőnek, 
Az igazság kedvéért írjuk 
meg, hogy a szakszervezet 1.1 
egyetértett ezzel az irányelv◄ 
vel. Talán azért, mert a szak„ 
szerveret vezetésében sincse◄ 
nek a nők megfelelően kép-
viselve? 

A vasutas női úszó Európa- nuló klfejezése, ezúton is há
bajnokság hazánkban rende- lásan köszönjük. (Az összeget 

zett versenyein feleségével továbbítottuk.) Az NDK nsutasai 

Magyarország megsegítéséért 
Joggal vádolhatja az olvasó 

a cikk íróját elfogultsággal, 
azzal, hogy csak a hibákat 
látja. Igaz, egy sor eredmény◄ 
ről is be lehetne számolni, 
Nagyszerű dolog például, hogy 
a vasútnál nemigen taláLko-o 
zunk olyan jelenséggel, hogy 
a nő a férfivel azonos mun„ 
káért kevesebb bért kapna; 
De az is igaz, hogy sok helyen 
nem teremtik meg a nők 
munkájának feltételeit, nem 
bíztosítanak számukra öltözőt, 
mosdót, sőt gyakran meg
felelő szálláshelyet sem. 

együtt résztvett a francia Marc 
Pernot, az Európai Nemzetközi 
Vasutas SpOTt SZ-OVetség elnö-
ke. Búcsúzáskor 
sportvezetőknek 

a vasutas 
500 forintot 

adott át, azzal, hogy juttassák 
el a Gyermekvá-ros felépítésére 
alakult bizottsághoz. Ezzel is 
segíteni kívánja azokat a va. 
sutas árva gyermekeket, akik 
majd annakidején e nemes em
beri cselekedettől vezérelt el
gondolás alapján épülő város 
lakói lesznek. 

A kedves adományt, amely 
a nemzetközi összefogás gondo
latának tettekben megnyilvá-

Marc Pernot és feleséqe. 
(Kovács Gé:oa felv.) 

Augusztus 26-án a Szalkta
nácsban sajtófogadást tartott a 
Német Demokratikus Köztár
saság Szocia"Usta Magyarorszá
got Segítő Bizottsága. Heinz 
Brühl elvtárs, a bizottság tit
kára elmondotta, ho/0' a töb-b 
mint 18 millió márkában, amit 
az elmúlt hónapokban önkén
tesen felajánlottak a magyar 
nép megsegítésére, jelenroős az 

az összeg is, amelyet az NDK 
vasutas dolgozói juttattak el a 
bizottsághoz. A pén21beli ado
mányon kívül szinte felbecsül
hetetlen értékű a vasutasoknak 
az a segítsége, amellyel min
dent megelőzve, gyorsan és díj
mentesen szállították az ader 
mányokat. 

KETSZÁ.Z DOLGOZÓ KERI : 

Bármerre járunk az ország
ban. találkozunk bátor. osz· 
tályhú munkásasszonyokkal. 
S igaz az, hogy itt-ott már 
dolgozótársaik megbecsülése 
övezi őket, de a hivatalos el
ism.erés gyakran elmarad, pe
dig az is jólesne. A vasutas
napon 382-en részesült� ki• 
tüntetésben, .s közöttük mind· 
össze tíz nő szerepel. Nem 
azért ikövetelünk naa-uobb 
megbecsülést a nőknek. hOl11J 
az arányszámot ;a.vítsuk, ha
-nem azért, me'rt -rászo!aá!ttak 
erre. Ha ezt nem tesszük, ak
kor csak frázisként hat a nők 
megbecsülésének hangozta
tása. 

Tudjuk jól, !hogy minden 
problémát nem lehet egy„ 
szerre megoldani, de vannak 
dolgok, amihez csak meg
értés, jószándék kell. Nem 
kér-ü-nk a nőkneik ;ogtala-n 
előnyöket. Azokat, akik pon
tatlanul, fegyelmezetlenül 
végzik munkájukat, büntessék 
meg. Egyetlen nőnek sincs 
joga, hogy felettesének ne 
adja meg a tiszteletet (ami 
elég gyakori), csak azért, mert 
nő. 

Megfelelő üzemi étkeztetést Kecskeméten! 
Mélységesen sérti a nők 

önérzetét az az irányelv, ame
lyet a racionalizálás során 
követtek a vasúton. A határer 
zat úgy 5zólt. !hogy azokat a 
dolgozó nőket, akiknek ;nincs 
gyermekük és a férjük fize
tés.e megsaladia az 1200 fer 
rintot, akiknek egy gyerme
kük van és férjük keresete 
meghaladja az 1500 forintot, 
el kell bocsátani a vasúttól. 
Tömegével veszítették el állá
sukat becsületes munkás
asszonyok. kommunista szak
képzett elvtársnők február
ban, márciusban, abban az 
időben, amikor az ilyenekre 
a legnagyobb szükség lett 
volna. 

Az ellenforradalom előtt a 
vasúton történtek egészséges 
kezdeményezések, hogy a nő
ket szorgalmuk és szaktudá
súk alapján felelősségteljes 
posztra állítják_ Sajnos, az 
ellenforradalom ennek gátat 
vetett és most olyan igazgató• 
ság is van, ahol még női fő-
előadó sincs. 

Nem is olyan régen fel'háho
rodva beszéltek a kecskeméti 
vasutasok arról, hogy a pálya
fenntartási dolgozókat kizárták 
az üzemi étkeztetésből. Jogos 
volt a felháborodás. Igaz, át
menetileg kapnak ebédet, de 
meddig és hogyan? - merül 
fel a kérdés. Mert aki ismeri a 
körülményeket, csupán fél
megoldásnak tartja az állomás 
jóakaratú segítségét. 

A helyi erö keves 

Sza.bics István elvtárs vezető
főmérnök, a pályafenntartási 
főnökség helyettes vezetője el· 
ismeréssel szól ar.ról, hogy a 
nehéz helyzetben segítséget 
nyújtott az állomás üzemi bi
zottsága. A baj nem is a segít· 
ségnyújtás hiányában, hanem 
abban van, hogy a tisztiorvosi 
hivatal korlátozta az étkezte
tésben résztvevő dolgozók szá
mát. 

Mit mond erről Bokor Hen
rik elvtárs, az állomási üzemi 
bizottság elnöke? 

- Az üzemi konyha az állo· 
más kezelésében van. Nem is 
volt baj március 30-ig. Min
denki kapott ebédet, aki csak 
akart. Az más lapra tartoz,ik, 

hogy olyan zsúiolt.ság volt, ami 
önkéntelenül is kiváltotta a 
zúgolódást. Bizony 20-30 per
cet is várni kellett, mig valaki 
sorra került. És ki ilyenkor a 
bűn.bak - a szak.szervezet. 
Bennünket rágtak, holott a mi 
dolgunk az ellenőrzés. A mi 
erőnk is véges, ha a szakveze
tés nem ad kellő támogatást. 
Sok jóakaratú embernek kell 
itt összefogni, akiknek ahhoz 
is lesz erejük, hogy változtas• 
sanak a március 30-án kezdő
döt,t helyzeten. 

Ezen a napon a „nagyáller 
más" üzemi konyhája „vendé· 
gül látta" a közegészségügyi
járványügyí állomás igazgató
ját, aki ismételten megállapí· 
totta, hogy a konyha szúk és 
rossz beosztású helyiségekben 
üzemel. A konyha áitalakítá
sára vonatkozó tervek már ré· 
gen elkészültek, azonban kivi
telezésre még nem került sor. 
A közel 200 dolgozó részére 
főző konyhában a legelemibb 
higiéniai követelmények sem 
tarthatók be. Annak idején is 
csak ideiglenes jelleggel enge
délyezték a működését kiizá
rólag a forgalom dolgozói szá
mára. 

200 helyett 80 fönek 

Papp Sándorné, a konyha 
szakácsa, vezetőhelyettese, 
büszke tartózkodással mutatja 
a konyhát, a szúk előkészítőt, 
a 40 személyes ebédlőt - ame
lyek ragyognak a tisztaságtól. 
Megkóstoljuk az aznapi főztjü
ket. Remek az ételek íze. TM
honyaleves, tökfőzelék, ser-tés
sülttel . . ,  Nagy kár, hogy eb
ből csak 80-90 ember ehet, 
holott még 100-110 ember 
egészségét, munkabírását szol
gálhatná! Találják meg a mód
ját, teljesítsék kétszáz dolgozó 
kérését: bővítsék ki a kecske
méti üzemi konyhát. Az soha
sem rossz „üzlet", ha mindenki 
megtalálja a számítását, 

Helyesen döntött a szakszer„ 
vezet elnöksége, amikor meg„ 
vizsgálta a nők helyzetét és 
elnökségi ülésen megtárgyal• 
ja Reméljük. hogy ez a szak
szervezeti nőmozgalom erősíté◄ 
sét fogj.a eredményezni és ami 
ezzel együttjár. a nők munká„ 
jának fokozottabb elismerését 
és megbecsülését. 

A VASUTASNAP ALKALMABÓL KITÜ NTETETTEK 
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:\fAGYAR \ASUTAS 

ESK ÜTÉTEL 
nálni ott, ahol a fegyver sza- a néphadsereg fiaival. kikkel 
vával kell beszélni. A mun- vállvetve kell helytállniuk es

A SZERKESZTŐSÉG 

Ü Z E N I  ,,Éljen a f)lirt! Éljen a mun
kásőrség, a proletárdiktatúra 
6kle!'' - hirdeti a vörös dra
périán a felírás. S a 29 acél
szürke egyenruhás munkásőr, 
a Zalka Máté munká.sór
zászlóalj vasúti foosztályi sza
kasza a felirat láttán mintha 

1 még eró6ebben szorítaná a 
fegyverét. 

káSőr golyója mindig célba küiük ,-zellemében. Kirá,ly István, Szeqed-Rókus pu. találjon. Apolják kapcsolatai- Az elszánt arcok meg sem Irá.sa i-, 6zfnes, érdekes és 
kat a dolgozókkal. kiknek mozdulnak, mégis mintha va- «mlnl helyet tudunk szorlt.anl a 
védeln:��n n�ltak fegyver- lame�yien mondan�k: Ugy ���.

an
Sz

�g�inJ,fg.{;1��- T;u;;v:,t_ 
hez, no)Jenek �ze a néppel, tesszuk! Ahogy nézi őket az ben meg!rt roblémák megfelel
amelynek soraiba tartoznak. ember, biztosan tudja: úgy I 

nek " v,,u,,lgn.ak. !cgközelebl>I 
Apdlják a fegyverbarátságot teszik' lapunkban rog1.a1kozunk v<>!e. · Vajda Gyula, Bátaszék. örülumk, 

------• - - ------ hogy lbmét űdYözöihetJük ,,.,.,. 
Elhangzik a vezényszó és 

29 ajakról száll az eskü olyan 
meggyőzően, hogy aki látja 
ezt a ki& csapatot, a törékeny 

A tüzelőellátásról 
lányt, a galarnbőszhajú férfit Szerkesztőségünkhöz egyre 
egy1,orban. bizton hiheti : soha több levél énkezik a vasutasok 
többé nem ismét!ódik meg tüzelőanyag ellátásával kapcso-
1956 októbere. A párt. a mun- latban. Felkerestülk Fehérvári 

kásosztály önkéntes harcosai elvtársait, az Anyagellátási 
esküvel pecsételik meg, hogy- Igazgatóság vezetőjét, hogy vá
ha kell, életük árán is meg- !aszt kapjunk arra a kérdésre, 
védik a proletárhatalrnat. hogy biztosított-e a vasutas 

Az önként vállalt feladat dolgozók téli tüzelőellátása? 

aokJoal több, sokkal szebb az Megnyugtató vá1aszt kap

egys2"!Ml. kiszabott kötelesség- tunk. A vasu,tasoknak nem lkeLl 

teljesítésnél - hangzik Né- félniük a téltől, elegendő men11-
metn Jóuef elvtárs rr>ini6zter- nyiségű fa és szén áll re-ndel
helyettes, a MA v vezérigaz- kezésre. Ez pemze nem azt je

gatójának szava. Ennek telje- lenti, hogy minőségileg és min

iitése becsületbeli kötelessége, den igényt ki lehet elégíteni, 

,zívügye annak, aki vállalta. Az elosztás különös gondot 
jelent. Sdkan csak borsodi sze-Szükséges, hogy a vasúton net akarnak vásárolni és nem is vigyázzunk a népvagyonra, látják be, hogy ebből a szén.kemény munkával �lért ered- féleségbőt nincs annyi, hogy ményeinkre. 12 év vívmányát mindenkit ki tudjunk elégíte�i sem veheti el tölünk. ni. Szigorú szabály írja elő, 

Biztosítek el."l'e ez a kis egy- hogy a háztartási sreneket sé!i( is, melynek tagjai az megfelelő arányban kell kiellenforradalom idején is szolg;ütatmi. Sokszor indokolat· 
kommunistához méltóan helyt.. lanul félnek az úgynevezett 
illta,k; elsőkként kezdték az gyenge rn:inőségú szenektől, ho. 
építőmunkát. álltak a párt lott egyes kályháknál megfefo. 
ügye mellé'. Biztosak vagyunk, lő tüzelési technikával és mód
hogy a munkásőrség soraiban szerrel ezekből sokswr több 
is olyan helytállást tanúsíta- meleget lehet nyerni. mint a 
llak, mint amilyen példával drágábbakból. Például sokáig 
&któberben és azt követően nem akarták vásárolni a pécsi 
:szolgáltak. iszapot. Most már eg),Te töb-

Az MSZMP Budapesti ben rájönnek, hogy ezek két· 
'Vasutas Intéző Bwottsáua ne- aknás kályhában rendkívül 
vében Benkovits Dezső elv- előnyösen használhatók:, ha ide. 
társ üdvözölte a párt kato- jében megvásárolják. kiszik
náit: Öröm, büszkeség, kasztják. feldarabolják, Meg
megelégedés tölti el az em- gyújtás után az iszap ikokszo
bert, ha végignéz e sorokon sodik és igen jól tartja a me
- mondotta. A munkásőrség• leget. A gyöngyösi lignitet, ha 
ben biztosítékát látjuk annak, egy évig tárolják, megfelelően 
hogy Magyarországon nem kiszikkad. egyenértékű fűtő. 
lesz mégegyszer ellenforrada-

, 
anyag lesz a borsodi szénnel. 

lom. Tudjuk, nem könnyű előre be-
Munká.ső-r elvtársak! Legye- szerezni a tüzelőt, de érdemes, 

ne'.k szilárdak és kérlellhetet-

, 

mert kifizetődik. 
lenek a nép ellenségeivel Problémát okoz a. kiszolgá
szemben. Tanulják meg a lásnál az iS, hogy sokan nem 
:legyvert jól forgatni és hasz- szerzik be idejében a tüzelőjü-

/ 

ket, hal!lem csak akkor. ami
koa- ránkkÖ6ZÖnt a hideg. Ilyen
kor a hirtelen fellépő nagy igé
nyeket nem lehet zökkenőmen
tesen kielégíteni 

A vasutas dolgozók joggal el
várják vezetőiktől, hogy gon· 
dcskodjanak arról, hogy télen, 
ht>. a nehéz szolgálatból haza
térnek, meleg otthon fogadja 
őket. A vezétők viszont azt ké
rik a dolgozók'.61, hogy ne 
hagyják utolsó percre a tüzelő
vásárlást, hanem már most 
gondoskodjanak a beszerzésről 
és értsék meg, hegy a gyen
gébb minőségű &7..enet is fel kell 
használnunk. Azt senki ne 
akarja hogy az egyi'k dolgozó 
csak jó, a másik pedig csak 
gyenge szenet kapjon. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném MAV-házl>an levő 
elsőemelell, nagyméretű, utcai 
e,g,yszobás, összkomrortoo föbér• 
leli la.kásomat, Buda vagy Pest 
belterilletén hasonló lakásna. 
Megtekinthető J J és 16 ói-a kö
wtt, VI„ Ró:o.sa F. u. 5-t., 1. 19. 

Mexikói út 47 /a sz. alatti 
egysroba és mellékhelyi.ségekböl 
álló 1-akásomat há:detü,ryelr..ség
gel elcserélném hasonló, nem 
há:delügyelől l kássnl Budap%l 
bellerületén. l':rdeklödnl le!,et: 
228-849 ·vagy 36-86 (2.1 m<.>llé!k). 

Elcserélném egyszoba, konyha. 
éléskamra, fáskamrála t,atal l.akól· somat budapeallre, f,-h,-tőle� a 
XIII. kerűl<>Ll>en. Cfm: l\1onostor; 
Zollánné, T.ata II., Görög hüsők 
űt!a 15. 

Szf>kszárdl kétszobás össz. 
komfortos lakásomat elcserél· 
ném h.asonló budapestlért. 1':r
deklődni lehet a sreMcesztöség• 
ben. 

Csepe II háromszobás öss&-
kamfortoo oaaládl ház'1mat el· 
adnám, ,-agy elcserélném mal!"6-
latl, enlőe hely"'1 lévő nagy
tell!'es. l>a'-."Öltöz:hető, egyedül 
állo, két"7l0bás O<,,szkom(ortos 
t,akóházffil. C!m: C!aaJágl F,orenc 
Csepel, Táincslcs Mlhiíly u,ca 79, 

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

A vasutas uszónök nyolc bajnokságot szereztek 
az USIC első női úszó éc, műugró Európa-bajnokságán 
A1J wSIC a Nemzetközi a verseny:oök és vezetők örök l Olyan eredmények ezek . .ame-

1'"8utas Sportszövetség - !del sportoorátságot icöasenek, és a ly<>kce feltétlenül büs:okék lehe
öt EurópaabajnokBága közül egy külföldiek elvigyék haz.ájukba tünk Elsörorban azért, mert az 
nekünk !s jutott. Mint Ismeretes mindaz.!, amit ,a Szőnyi úton, trl korban lévő Takács Katóban 
ll női úszó· i!s múug,,·ó Európa- Bud<J.peeten, valamint a Balato- és a többi fl,at.alban mé!,tó utöd
bajno1<Ságot .augusz,tJus 24-én és non láttak, M�t úgysem na- ját látjuk a külföldre távozott 
25-én a vasutas sz.a.kszervezet gyon vihettek ham. mert ,a két- Sz6kely ir;,..•án.ak, Gyenge Vali
sportosztálya r&ndezte ,a Szőnyi na.poe viad.alon nem sok babér na]< és a többi nevee úszónv
íttl uszodában, tel'ffiett számulkra. A külföldiek ne:c. Látjuk azt is, hogy a Sző-

A kétnapos vladoalt nem szá· l,:özűl egyedül N!colett.a Stera- nyl úton Jó ke:oekben ,·an az 
mfthatju:k ez úgyne'\·ez.ett nagy nescu román hátúszónönek st- utánpótlás ncvelére, .amire miud 
versenyek közé. Annál !s Inkább. került egy első helyezést elé<� a va,;utas úszóspo1·tnak, m!nd 
nem. mivel a bajnokságon mind- ,nie, a többit, számszerínt nyol- ,az, egyetemes magyar sportnak 
össze öt nemzet Francl.aorszáq, cat a magye.r lányok szerezték szüksége van. 
Német Szövetségi Köztársaság, m<>g: Llttomerlczky Mária, Ta-
Lenqyelorszáq, Románia és Ma-

1 
kács Kató é6 Zsáqot Irén két• A verseny Ve!!eredmenye 

qyarorszáq vasut.as úswn.öi kép• kél, Tarpai Márta és a vegyes, � 
vtseltetlt;k magukat. Arra azon- váltó pedig egy-egy győzelem- 100 méteres gyorsúszás: 1, 
ban jó volt ez a találkozó, hogy mel járult hoz,ui a s:kerhez. T.akács Katalin Magy,ni-orsuig, 

1 :08 p., 2, Bodókl Réka Magyar• 
ország, 1 :09.4 p„ 3. Sebő Agot.a 
Magyarország, 1 :09.5 p. 

200 méteres qyorsúszá: 1 .  
Takács Katalin Magyarorsz.ág, 
2:32.9 p„ 2. Sebi! A,rota M.agy.ar
orazág 2:33.7 p„ 3. Jri,na We
rakso Lengyelország, 2:44.3 p ,  

1 00 m�teres hátúszás: 1 .  Nl
colettia Stetanescu Románia, 1 :22 
p., 2. l':va Bán!I Románia, 1 : 22.3, 
3. Pete Judit Magyarorewg, 
1 :24.8 p. 

100 méteres mellúszás: 1 .  'l'ar, 
pal Már:a Magy.arorm:áJ?, 1 :30.3 
p., �- Erlko Kaghl Románia, 
l :30.4 p„ 3. Döbörhegyl Ilona 
Magyaro,•szág, 1 :31.3 p. 

lezőlnk so,·ában. Saltlos, mindkét 
levele hosszúra ,;Hrerillt éB !gy 
nem tudtu� közölni ha.punkban. 
Kérjük, hogy o .!öYöben egy-egy 
témáról leg(eljebb két ritkán gé-
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ra rethfvtuk 11Ietékcsek Cigyelm61. 
Szlvesen Imánk az emlft.ett prob
lémáról lapunkban, de ahhoz Jó 
lenPe, ha egy-két kcrnkrH helyet 
v.asz-y esetet megjelölne. Somogyi 
Sándor. Budakalász. P,3nQS7.,át a 
s,z,akJSzeí"\·c7..,et m1�'(vizsgHlto. és 
megáH,apftotLa, hogy a bérét he
lye,,en álk1pftolták meg. Az elv
társ figyelmen klvül hagyja, hogy 
bérét már decemberben egyszer 
rendezték. Császár László, Buda
pesti lgazqatósáq. Jova�latával 
e!(Yelé1·tünk. rnegvaló-,ltjuk, Ve
rok Vilmosné, Szeged állomás. 
Mindk�t frá:.s érdekes. killönösen 
a „Szoli:álati érd,kb/11" c!mű, de 
.ahhoz, hogy közölni tudjuk lei,:
alál>b egye.két konkrétumot meg 
h.--enene em.lftt'nle, mert fp:y e,i:n.--e
eek Cfiak c.&iµk�lixiésn." v n
nék. Kalla Pál, MÁV Tüdöqyógy• 
intézet, Budakeszi. Verse igen 
k,edves, de a 6ze1·k<J6'.otö l>iwttsá.g 
nem találla kö�lésre alk,3.Ims.s
n.ak. Dr. Horváth Károly. GV 
lgazgatósáqa. A ,·a,;ul'1.SOapon 
kllüntelettek névsorát roly.amato
san közöljük. Vidacs Ferenc, Fe• 
rencváros, Sziládl Sándor, Sze
ged, Heqedüs Béla, Orosháza, 
Boqnár Károly, Tapolca, Rohod! 
Lászlóné, Dunaharasztl•kUlsö, Mol
nár János, Horvátkimle, Bódoqh 
Mihály, Dombóvár, Fekete Kál
mán, fet"encváros, dr. Horváth 
Károly, GV lgazgatósácµ, Uglyai 
Sándor, Miskolc: Leve-lelket la
punk a11yagáh1 z t'elhasznltlju.1{. 

Többeknek o,.enj(lk, hoi:y a Cl· 
mfmkre érkezett. e-z ENSZ ötös 
bizottsáJ;cánelc Jelen�éfie ellen Ll
tako7..ó táviratokat és leveleket 
tovább!tottuk 

Góth István, Németh Pál, Sze
rencs, Doma Tibor, Fonyód: Leve
leiket illet..,kes hdyre továbbft<Jl
tuk. 

Dancs József, Tapolca, Görbe 
Zoltán, Naqykanizs.a, Leltl Ferenc, 
Pécs, Várnai László, Pécs-, Uqlyai 
Sándor, Miskolc, Szobonya [ászló, 
.Yác. H€ly h1ányábru1 már nem 
tudun,�,;: !og-lnlkoznl a "\."18bUtoonaP1 
e.,;,cményeh'>lcel. 

A tör,·éu;i·e .. ,.eg 

,-édelmében 

úgy érzem szólnom kell az 
alábbi esetré>l. amely iS'kolapél
dája a bürokráciának és a fe
lelőLlenségnek. 

Tihanyi Dávidné a Déli pá
lyaudvari szert?rfónökség dol
gozója volt 1957. m!ircius vé
géig. Ekkor racionalizálták. 
Fellebbezett és orvosi bizonyít
vánnyal igazolta, hogy gyerme
ket vár. A budapesti igazgató. 
ság egyeztető bizottsága a fel -
mondást június 7-én hatályta. 
lanította. Erről Tilhanyinét írás
ban értesítették, de még azóta 
sem állították szolgálatba. 

Mi lehet az oka a huza-vo· 
ná:nak? Az egyeztető biwtt..<ág 
jogerős döntése alapján Tiha
nyinénak az elmaradt munka
bért ki kell fizetni. Kinek ér
deke, !hogy valakinek munka. 
nélkül folyósítsanak illet· 
ményt? Ki vállalja ezért az 
anyagi felelősséget? 

Országosan folyik a harc, 
hogy a termelés és a kifizetett 
munkabér helyes arányát biz
tosíthassuk. E=él az esetnél 
pontosan az ellenkezője törté
nik. 

Dr. Horváth Károly 
GV Igazgatósága 

1951. SZEPTEMBER 1. 

Előfizetőinkhez ! 
Orömmel értesítjük olvasóinkat, előfizetőinket, hogy !IZell. 

!ember l-től lapunk havonta kétszer - l-én és 15..én jelenik 
meg. A gyakoribb megjelenés miatt a lap előfizetési díja a kö
vetkezőképpen módosul: 

Azoknak az előfizetése, akik a múltév negyedik negyedére 
a ,,Szocialista vasútért"-ra 4,80 forintot befizettek. november 
15-ig küldjük az újságot, Az év végéig tehát még 80 fillért kell 
befizetni, amennyiben az újság előfizetői akarnak maradni. 

Akik a ,,Magyar Vasutas"-ra 3,20 forintot befizettek, tekin
tettel arra. !hogy az idén négy számmal több jelenik me«, mint 
azt korábban terveztük, előfizetésük október 15-én lejár. Az 
év végéig tehát 1,60 Ft befizetése ellenében kaphatják a lal)l)t. 

1958. január l-től negyedévre 2,40 F't, félévre 4,80 Ft, 
e«ész évre 9,60 Ft az előfizetési díj. 

- Kitüntetések, A szalo:�ze� 
vezet ja'\•aslatára n müvelödés• 
ügyi miniszter a VH. vasutas
nan alkalmából a „Szocialista 
kultúráért'' kitüntető Jeh·ényt 
adományozta Kovács Jánosnak, 
a szakszervezet kultúrosztálya 
munkatársának. Solt Herbertné• 
nek, a szombathelyi területi bi
zottság kultúrrelelősének, Tellér 
Sándor hatva.ni és Kovács László 
záhonyi népmüvelésl otthon 
igazgatónak. 

Békekölcsön-sorsolás lesz 
szeptemberben. 21-én és 22-én 
az elf-0, ötödik és hatodik Béke
kölc.sön-köh·ényeket sor�olják. 
�rlesülésünk szerint a kétnapos 
sorsoláson mlntei,:y 300 OOO nye
reményt húznak ki, 75 mlllló 
forint értékben. 

Kultúrtermet avattak a 
vasutasnapon Sajószentpéteren. 
A 250 személyt befo11adó terem 
társadalmi munkával készült. 

- 25 OOO forintot takar!tanak 
meg havonta a Debreceni JJ. fi
zikai és műszaki dolgozói a 
munka jobb megszer,·ezésével, 
a fegyelem megszilárditásával. 

- Elkészült az öltöző és mos• 
dó Kiskunhalas állomáson. 

- A sokgyermekes vonalörök 
lakáshelyzetének ,lavitá.E::ára a 
szegedi lgaz.[!at6súg területén az 
idén hat őrházat bőYftcnek. 

A bolgár vasutasnapon 
lvan Mihajlov hadseregtábornok, 
közlekedésügyi miniszter tnrtott 
beszédet a szófiai naJ;cygyülésen. 
Ebből az alkalomból a Szobranje 
elnökséi,:e sok száz vU6Utas tün
tetett ki. 

- Az őszi forqalml ver"seny 
célkitűzéseit részletesen ismer
teti a 37. számú MAV hivatalos 
lap. 

- Nagy sikerrel mutatták be 
Komjáthy-Budai: .,Bukfenc'' cf
mú operettjét a bátaszélcl vasuta
sok a vasutasnapon. 

- Jugoszlávia húsz hálókocsit 
rendelt. A kocsik a Dunakeszi 
J.l.-ban készülnek. Az első előre
láthalólag szeptember közepén 
készül el. Az !(lén még t!z háló· 
kocsit adnak át a megrendelő
nek. 

- A MÁV nevelőintézetek. ta
nárai háromnaooo országos ér
tekezleten vettek részt Sze,geden. 
Az értekezlet az eddii,:I tovább
képzők és munkaértel<ezletek ha· 
tározatalnak felülvizsgálatával, 
a Müve!6<1ésüi,:yi ilinlsztérlum 
által meghatározott irányelvek 
szellemében összegezte az 1957 / 
58-as tanév nevelési célkltüzé
seit és munkatervi feladatait. 

- A Balatoni Hetekre utazók ... 
nak szeptember 1-töl 30-lg a 
vasút r;o százalékos kedvez
ményt ad. 

- A népi demokratikus or
szágok vasútjainak vezetöi a 
közelmültban értekezletet tartot• 
tak Bukarestben, ahol a MAV 

jó munkájának elismeréseként 
elhatározták, hogy a Belgrádtól 
Budapesten keresztül Berlinbe 
közlekedö nemzetközi expresszt 
az 1958. évi nyári menetrend
ben már mint „Pannon!� expa 
re.ss.z" sze.repe,I. Belgrádtól Ber
lini!? 36 óra alatt teszi meg az 
utat az új nemzetközi vonat 
Prágában Varsó, Budapesten p,; 
dig Bukarest felé lesz elágazása. 

- Bevezetik a vlllanyvllág( • 
lást még ebben az esztendöben 
Ceglédi Szállások. Szikra, Tisza
újfalu és Bugacpuszta állomá
sokra. 

·- A MÁV tél! menetrendje 
szeptember 29-én a nyári ldő
ezámftás megszűnésével lép 
eleibe, Az. új menetrendet elöre
lálhatólag szeptember közepét61 
árusítják a szokásos helyeken. 

Az iskolaév kezdetével 
több ezerrel szaporodik a 
vasúton utazó diákok száma. 
Ezért a MAV 363 tanulókocs!t 
áll!t forgalomba és országszerte 
64 tanuló-várótermet rendez be. 

- U Jabb rakodási csúcsi Az 
elmúlt év októbere óta a leg
nagyobb rakodás! eredményt 
augusztus 27-én értilk el. 2-t 
óra alatt 15 200 kocsit raktak 
meg az orszúgban. 

- A budap,stl MÁV-szimfo
nikusok közreműködésével nagy 
6!kerrel szerepelt az Operaház 
együttese Sztál!nvárosban a Pa
r,,sztbec6ület oo " Ba}.azzó!< elö
cdásáv.at. A zenek.art Komor \'11-
moo ,-ezényeLte. 

- A ba latoni utóldényre, v.a
lamfnt a megnövekedett utodor
galomra való t,e,k1ntettel. a hlva
lalos menetrendben Jún,Ius 30-tól 
sreplember l-ig kö21lekedé6re ki
jelölt valamennyi von.at szeptem
ber 15-ig köZJiekedlk. 

- A közelmúltban elkészültek 
a legújabb tlpusú ezyemeletea 
német vMúti kocsJlk. Egy 6ze1"81-
vény öt egyemeletes kocsiból áll, 
amelyek szerves egységet alkot
nak és össziesen 640 u bas szá
mána biztoo!tanek kényelmes uta• 
zást. Az új kocsikat gumfülések· 
kel látták el. 

- Felhívjuk azokat a dolqozó
kat, akllk 1927-ben az, €szaki Jár· 
müj.avfló t.anmühelyé'-1 6zaba· 
dult.a.k, hogy olmüket szep.tember 
15-!g kö:oölJék a bucLa.pesll ll!AV 
lgaz.g.atóság (Budapest, VHI .. Ke-

�� a%�· :i�lá�f""
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330-390, üzemi vonal: 39-55. 

- Értesítjük az 1950-ben Pé
csellt rorgalml és kereskedelmi 
t.an!olyamot végzeLt elvtáraakat. 
hog.y 1957. október 6-án találko
zót tartunk PécSett. Kérjük az ér
dekelteket, ho11y holléti.tkről levél· 
1-1 adjana.k értes!tést - pontos 
cimük feltOntetésével - Ho.sszu 
József elvtánsn.ak. (Pécs V"6UtaS• 
sz..akszerve,,el Területi Blzot!Bága.) 

Vasutas fényképkiá l l ítás 
a Nagy Októberi Forrada lom 

évfordu ló jának tiszteletére 
A vasutas-szak.szervezet kul-

, 
retü feket..,fe-hé.- l<épekkel, ha· 

turális nevelést osztálya a Nagy nem ennél nagyobbakkal Is le
Októberi Szocialista Forradalom het pályázni, 
40, évfordulójának tiszteletére A pályázaton r6szvev6k mun• 
országos vasutas fotóklál lltást kálk.at „Fotóklállitás" Jelzéssel 
rendez. VI., Benczur utca 41 . sz. cimr"• 

Néqy témakörben kérnek ké• küldhetik be szeptember 25-lg, 
peket a pályázóktól :  1 .  felsza• A fényképeket a szak.szerv• 
badult népünk élete; 2. szocla• zetek Egressy Gábor-klubjában 
lista épltésünk; 3. múemlékeink, állitJák ki október 15 és 31 k� 
természeti kincseink; 4. a vasút zött. A legjobb kép 600, a má• 
a vasutasok életéből merített sodlk 400, a harmadik 200 fo, 
témáik. Nemcsal< 1 8x24-e.s mé,, rint pályadljban részesül. 200 méteres mellúsds: 1.  L'.t· 

tomerlcz,ky Mária Magyarorw,ag, 
3:07.3 p., 2. Halász Zsuzsa lla
gyarország 3: 13  p., 3-4. Jn.grfd 
Pohlm,an':l Német Szöv. Közt. 
3:15.8 p, éB Erlikó Naghl Romá
nia 3:15.8 p. 

llllllillllUIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\ílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

100 méteres plllangóúszás: 1 .  
Llttomerlczky Mária l\lagyaror• 
szág, 1 :16.9 p., �- EUsabeta 
Bnatu Románia 1 :34.1 p„ 3. 
Ingrid Pohlmann Német SZJÖv. 
Közt. 1:27.5 p. 

MEGLEPŐ KÍVANSÁG A VONATKISERÓK FOKOZÓTTAN 
ÜGYELJENEK A DIÁKOKRA 

A mü- és toronyugrásban els6 h&lyedst elé<'! Zsllqot Irén, a má
-ilk helyezett Dri•., Judit és a harmadik Szabó Teréz (vala• 

mennyien magyarok) a qyöizelml emelvényen. 

4x1 00 méteres vegyesváltó: 1. 
Magy>1rorsz.ág rTakác.9, Döbör•he• 
gyl, Llttomerlc11ky, Bodókl) 5:29.8 
p„ 2. Románl.a 5:36.1 p., 3. 
Lengyelo1-.;zág 5:59.8 p. 

Toronyugrás: 1. Zságot Irén 
Mazyarország,, 33.03 p„ 2. Drlen 
Judit Magyarország, 30.13  p„ 3. 
Szabó Teréz Magyrország �.67 
pont. 

Múugrás: 1. Zságot Irén Ma 
p;yarország, 42.85 p„ 2. Szabó 
Teréz Magy.arors7lági, 28.03 p., 
g;,_:ir,fr��t. 

Judit M.agyarorsz.ág 
A pontverseny végeredménye: 

1 .  Magy.arország 121.ö p., :i. 
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(Kovács Gé7J8 felv.) 

ség1 Köztársaság 13.5 p., 5. 
Fnanclaorezág O pont. V. F. 

- Miért kéri, homJ áthel11ezz.em a balatoni 
fo-rd.ába, hiszen sohsem szerette a vizet . . .  

- Hadd lássuk, (ki nem készítette el a házi feladatát! 

MAGYAll VASUTAS. A Magyar Vasutasok Szabad Sza!:szervezeté nek lapja. Megjelenik minden h · Szakszervezete. Szerkesztőség: Budapest, vr., Benczúr utca 41. sz. - Telefon· 229-6SS 22s-an 228-a4�
n

:fS-:;� 
it lS-én. SzerkeszU a szerkesztő blzo.ttság. LaptulaJdonos· a Magya 

Rákóczi út 54, sz. - 1; OOO példány, - Stikra Lapnyomda ' Budape�t 
zem;elee:�r

s
on : 2f-4

d 
1, 39::;<'0, 36-86. K1adóh1vatal: Budapest,' VII., 

r 
, • - v nyom avezew: Kulcsár Mihály. 

Vasutasok Szabad 
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Szakszervetetünk központi vezetőségének 
határozata az őszi forgalom lebonyolítására 

és a tél i felkészülésre 

Becsüliük meg és segítsük 
a munkában megöregedett vasutasokat 1 

Nehéz és még mindig meg- juk ezeknek a fiataloknak, 
oldatlan probléma az 1954 hogy próbáljanalk elővenni egy 
előtt nyugdíjazott idős dol- régi fizetési borítékot, talán 
gozók helyzete. Azok, aki.1- ma még akad édesapjuknak vala
még erejük teljében végzi!t hol a fiók mélyén. Nézzék 
szolgálatukat, gor.doljanak meg, !hogy abban a régi úri 
azokra, akiik sokszor 30-40 világban mi mindennel terthel
évet töltöttek a mozdonyon, lék meg a dolgozókat. Csupán 
á1lt.a,'c< őrt a sínek mellett és a kereseti és különadó 7,24 
ma igen kis pénzből kell meg- százalékot tett ki. Az 1942. évi 
élniök. Varu,ak, akik úgy vé- borítékon már hadfelszerelési 
lekednek, hogy a legtöbbnek hozzájárulás is szerepel. Nem 
van gyermeke, unokája, se- beszélve arról, hogy munká
gítsék azo� az örege-kel. Igaz, ban megrokkantak nagy több
mindenkinek kötelessége szü- ségének a koldusbot jutott 
lőjéről gondoskodni, azonban osztályrészül. Ma senki sem 
a régi nyugdíjasok problémá- kíván teljesíllhetetlen áldozatot 
ja nem lehet nálunk c;sak l a dolgozóktól. csupán arról 
egyes családok ügye, az az van szó, hogy ha saját jószán
egész társadalom gondja. tukból !hozzájárulnak ahhoz, 

az idős emberek büszkék rend• 
szerWllk nagyszerű vívmányai.; 
ra, de azt is érzik, !hogy nin� 
nek kellőképpen megbecsülve 
és soknak közülük kenyér
gondjaik vannak. Vas-Witteg 
elvtárs többek között elmon
dotta, hogy mi telne az egy 
százalékból, ha a ténylegesek 
felajánlanák. Azok, �ik 1954-
ben már nem dolgoztak. nem 
kaphatták az új nyugarjtör· 
vény életbeléptekor az 500 fo,. 
rintos minimumot, illetve a 30 
százalékos pótlékot. Hasonló 
hátrányos helyzetben vannak 
az özvegyek ,is. Az egyszázalékos 
megajánlásból elsősorban ezen 
kategóriákat rendeznélk. Sokan 
sérelmezik - mondotta az elő„ 
adó -, hogy a jelenlegi tör
vény értelmében az 1945 előtti 
mlllllkában el töltött időt nem 
lehet figyelembe venni a nyug
díjpótlék megállapításánál. Ez 
helytelenül. bizonyos egyenl&s-, 
dihez vezet a 25-40 éve mun
kaviszonyban állók, valamint a 
csupán 10-12 éve dolgozók kö-

A Vasutas Dolgozók Szabad 
Szakszervezetének februárban 
megtartott központi vezető
ségi ülése, valamint a SZOT 
telji:,s ülésének határozatai 
végrehajtásában komoly ered
ményeket értünk el. Ezek az 
eredmények elsősorban a dol
gozók. érdekvédelmi, vala
mint a termeléssel való fog
lalkozás terén látszanak meg. 
Tovább kell azonban fokoz
nunk a nevelő, felvilágosító 
munkát, mert elég nagy szám
ban találhatók a vasúton olyan 
dolgozók, akiknél még sok 
tisztázatlan kérdést, vagy ép
pen ellenséges nézetet talá
lunk, 

szól - a vasút területére 
végreha;tási utasítást kell 
készíteni. E végrehajtási 
utasítást a termelési és bér
ostiály, valamint a Vasúti 
Főosztály 4. szakosztálya kö
zösen készítsék el, ez ké
pezze a vasút területén a 
szocialista munkaversenyben 
élenjáró dolgozók megjutal
mazásának alapját. 
a) A termeléU tanácskozásokon 

a dolgozók kollektívái - .a határo
zat alapján maguk döntenek ia cél• 
kitíízések teljesitését legjobban 
elösegítö helyi sajátosságoknak 
megfele16 versenyformákról. azok 
módszereiről és szervezeti kerete.i• 
röl, hogy ezzel a leghatásosabb 
módon elősegítsék az ószi száJUtási 
t�ladatok végrehaJtA.sát. a dolgo
zok versenylendÜletének tokozá!!lát. A Központi Vezetőség meg

állapítja, hogy az ellenforra
dalom okozta anyagi károk 
felszámolásában a vasút terü
letén is nagy lépést tettünk 
előre. Az aránylag rövid idő 
alatt e vonatkozásban elért 
eredményeket elsősorban a 
vasutas dolgozóknak, a párt 
helyes irányításának és nem 
utolsósorban a baráti orszá
gok, különösen a Szovjetunió A 
�mogatásának köszönhetjük. 

A LEGFONTOSABB 
c:8LKITOZti!SEK; 

A FORGALO�ÁL: A kocsi.mozdl
tásl irl6k csökkentése. a teher
vonatok. át!ag0& terhelé�ének 
emeléee. a személy- és teher
vona�ok menetrcndszerinti in
d!tása. a kocsltart6zkodá.si id6 
csökkentése és a kocsik.ihasz
nálli.s növelése. 

KERESKEDELEMNEL: A hasz
fl0!ii tel,Jesftményl százalék nö
velése, az egy mozdított má
zsára es6 bérkölts6_g csökkcn-
té2e. az egy dolgozóra esfti ke-
2...elt normálkocsik számának 
emelése. a kocsfklhasznalás 
eme-1.éset egy tcJenll)ti órára eső 
mozdított süly növeléff. 

A sülyos károk ellenére ez 
idő alatt több mint 32 millió 
forinttal növekedett a vasutas 
dolgozók keresete. Gazdasági 
pöl.itik"1k további útja he
lyes, mert a már elért életszín
vonal biztos anyagi alapjának A 
megteremtése, majd annak to
vábbfejlesztése a célja. A vas-

VONTATASNAL: szen- és hJlj
tóolaj-megtaicaritas. az !dösza
kos mozdonyJavíUis! terv sz&.z
!tzáxalékos teljesftése. a k.ocsi-
{!��!��
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gazdagágosabb ldhaszmitása., 

út dolgozói az eddiginél gazda
ságosabb és termelékenyebb 
munkával, az öszi forgalom 
idején és azt követöleg a fe
gyelrrtezett· és utasítás sze
rinti · szolgálat végzésével, a 
szocialista munkaverseny fej
lesztésével járulhatnak leg
jobban hozzá az életkörülmé
nyeik javulásához. 

A c\-XÜ!lEI,YEKN�L: Teljes terme
lési. járműjavítá�i é,; tcrmclé· 
kenységl tervteljesítés. önk1ilt
sé.;csötckenté9. mJn{i,-égl mun
ka, a béralap beta1:t.Asa. 

A PALYAFB..l'iNTAltTASNAt.: -' 
nyílt vonat. valamint aL ,110„ 

má.si átmen6 és me';"elózö tó
vágány áll2.potának Jó ksrban-

. Az őszi forgalom idószaká- tartása, a fe16p!tményl é5 a� 
b . . ipan•á.gány összesített fenntar-

an mar gondoskodm kell a tási tervek teljcsltése. 
téli ; f?rgalo�:a . való f<:lké- ' A J.'.WKUZL°tS1'�L: A berendeté
szlilesrol. A teli hideg beállta 

l sek épités6nck és javllásának 
e!őt_t biztosítani kell a dolgo- rueggyorsttasa, a forgalom n-
zók egészségvédelmét az első- vartaJanságának biztosítása, a 

teles dolgozók felké;zítését a berende.zések j6 karban tartá-

folyamatos munka feltétele·t 
sa, az onköltseg csö!.i<entésére 

1 • 1rányUló célkitilzeseK teljesíté-
A ,feladatok végrehajtása ér- se, 

dekében a Központi Vezetőség t,) Nagy gondot kell tordl\ani a 
ll következő határozatot hozza: t„rmelési <anácsl<ozásokon a dol

gozók által teh javaslatok gyors 
1. A Magyar Forraaalmi megvalósítására. Sznkszervezcti 

Munkás-Pa.-aszt Kormány és szerveinknek kötelességük, bogy a 

t:t Ma"yar s�abad s.�akszerve-
termelési értekO'Lleteken clhang-

f/ -. .� zou mindén javaslat és pana.sz 
zetek. Országos Szövetsége sorsát ellenöriz:i:élt és mulaszHis 

Elnöks�gének 1068/1957. sz. �!���� ;:z��- �
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:��:!1�r;f t!nf�!: 
határozata a!apján - mel.y kozásoltal lel kell használni az el
a t z , • t , ért eredmények t!rtékcJésé:re és az e7me e�t anacskozásokról éleujáró dolgozók jutalmazására. 
és a szocialista munkaver- e) Az ;del öszl szállftásl feladatok 
senyben "1enjáró dolgozók végrehajtása egybeesik a Nagy 
és vállalatok ;'utalmaza' s''ról Októberi Szocialista Forradalom 

""' tO. év-tordulójá,1a1. Ezért minden 

szakszervezeti akti"a• minden szer
vezett vasutas dolgozó teljes erejé
vel segftse a feladacolt s!keres 
végrehajtását. Az évforduló méltó 
megünneplése i,rdekében az öszJ 
szállítási feladatok. véttrehajtására 
úgy mozgósitsanak, hogy a célki_ 
tűzések teljesuese november t-ére 
csúcsosodjon kL 

d) -� Újitómozgnlom továbbfej
lesztése céljából a szakvouali ve
zetéssel közösen feladatterveket 
kell készíteni, hogy ezen keresztül 
a legfontosabb fel.a.dalok megoldá
eára irányuljon az újítók figyel• 
me. Oda kell hatni. ho;ry az úlitá· 
sok elbírálását, bevezetését � el
terjesztését meggyorsitsák. 

2. Fel keU számobn.i @t a. 
hel-yte!en gya.korl,atot, mel·y 
a túl&raigénylések nöt:eke
désében niutatk!Ozik. Intéz
kedéseket keli tenni a biz
tosított sza.badn4pok, pUie
nőnapok. kiadására, valamint 
ana, h.ogy a ki nem adott 
pihen,öna,pok. után járó díja
zásokat a dolgozó részére 
mindenkor kifizessék. l'e! 
ken lépni az olyan szo!gá
ÜLti vezetőkkel szemben, akik 
a szakszervezet hozzájárulá
sa nélkül túl61·áztatna,k • és 
a.kadátyazzák a törvé1iyben 
biztosított szabadságolc es 
pih4:nőnapok kiadását. 

hogy a 3 százalékot esetleg 4 
„ százalékra emeljék fel, akkor 

Os.zinte szóból értenek mód van arra, !hogy a legjob· 

3. F'eW! la11:l vizsgálni a,z 
egészsé{1'fe ártalmas munlro
kötökben. dotgozók m11,,ka
körü.lményeit, munkajeltéte
leit, különös tekintettei a 
d/.Jlgozó nőkre és fiatalokra, 
valamint a 24/24 órás szoi
gá,lat meg nem engedett he-

lyeken val.ó alk.alnuizásár.a, 
javaslatot kelt tenni az ilyen 
munkakörben foglalkozt.a• 
tottak munka.idejénel, csök
kentésére. 

4. Szakszervezeti szervein-TG 
neveW és fe!világasitó mun
kát v-égezzenek a dolgozók 
között a laktanyák., szá!l.ás
helyek, mosdók és egyéb 
/.étesítn.ények jó állapotban 
tartására. A s.::akvonaii V<?

zetőlctől pedig meg ken kö-
1;etelni, hogy idejében gon
doskr.,djanak a szociális léte• 
sítm.ények karbantartásáról 
tiSztántartásáról és az előí,; 
idöszakban a 11i,e.gfelel.ő fű
téséről. Ugyana.1.:lwr iigyel
jeiH?k a szociális és eqész
ségii.gyi normák betartására. 

5. Az őszi forga1.om nagy 
fdadat.'!inak megoldása 7<.öz
ben minden. szolgálat; he
lyen időben fel kell készül
ni a ' téli zCYrd időjárás elle
ni védekezésre és a dolgo
zók egésu;égénelc megvédése 
érdek.ében teendő szilkséges 
intézkedésekre. Különös fi
gyelmet kell fordítani az új 
munkaerők utasítás surinti 

az emberek 

A Szaktanács az elmúlt év 
augusztwában javasiatot foga
dott el az alacrony nyugdíjak 
emelésere A tervezet végre
hajtásának több százmilliós 
forint költségkthatása lett vol
na. Az ellenforradalom vihara 
azonban elsodorta ezt a tervet 
is és megakadályozta a javas
lat 1957. január l-re tervezett 
végrehajtását. 

A munkás-paraszt forraual
mi kormány igen súlyos órák
ban vette át az or:;zág kor
mányzását. Sokan az éhínség· 
tól leltek, sokan .ii munlfanel.
küliseg fenyegetö remét látták 
maguk előtt. L-erombolt ottfho
nok, kiégett, kifosztott üzletek, 
kenyérkeresőjüket elvesztett 
családok jelezték az ellen
forradalom pusztító útját. Es 
ebben a nehéz órában a kor
mányzat nem feledkezett meg 
az öregekről sem. A súlyos 
gazdasági viszonyok ellenére 
teljesítette ebben az évben az 
1954 előtt nyugéiíjazott, de 
munkaviszonyban maradt dol
gozók kérését. Ennek ered
ményeképpen 12 470 nyugdíja.s 
választhatta a számára kedve
zőbb magasabb összegű új 
törvény szerinti nyugdíját. A 
Szaktanács és kormányzatunk 
azonban tisztában van azzal, 
hogy ez az intézkedés a jogos 
panaszoknak csak egy kis 
részét oldotta meg. De azt is 
őszintén, kertelés nélkül meg 
kell mondani. ha.gy az állam 
a bére..rn.elések Yégrehajtása 
után jelenleg nem képes újabb 
erőfeszítésekre. 

Az őszinte szóból értenek az 
emberek és az egész társada
lom - köztük a vasutasok -
megmo_zdult, hogy közös 
akarattal, összefogással segít
senek megoldani a problémát, 
begyógyítani a legfájóbb sebe
ket, 

n:,u,nkájáro., a_ D. 4-es sz. u,ta- Tan;í"e:s a llatalouak 
sttas, ok.ta,tása_ra, az e�teLes / 
utazo éwlgozok f!'1Jrona.Lásá-

/ Tényleges vasutasok, fiatalok 
nak megszervezesere. Ez.ért és idősebbek tanácskoznak a szakszervezetf aktíváínlc , ll segítés módjáról. Miskolc le_oMgyob� ftgye!me! fm·dit- személypályaudvaron a dolsak az u_zemszemlzkre .és gozók többsége úgy vélekedik. gondoskod:JO,nak_. hogy . eze- hogy szívesen adnak kerese-ken fer.vetett hiá:nyossa.r,okat •·· -
a tél beállta előtt 'ffl.efl .. _ tukbol egy százalekot, !hogy ez-

. tessék, ezáltal is bizto.�ffv�: zel hozzájáruljanak a nyug
téli szállítási feüuJ.a.tok za_ díjak rendezéséhez. Sok javas
va·rtal,a,n 1.ebonyol!tását. lat is hangzott el. Többek 
A szakszervezet elnöksége a 

fenti határozat végrehajtását 
ellenőriZ2Je. A végrehajtás me
netközbeni értékelését 1957. �Y: negzedévében elnökség; 
ulesen tuzze napirendre fs 
gondoskodjék arról, hogy a 
határozat mjnde11 vonatkozáS
ban megvalósításra kerüljön. 

Budapest, 1957. július 26. 

,\ Vasu� Dolgozók S:1.all�tl 
�-rnkszerveuténe'k Kö1,�•tl 

Vei.eUstise -- -

között, hogy a legalacsonyabb 
nyugdíj összege 500 forint 
legyen. Azt is kérik, hogy a 
szolgálati éveket ne 1945,től 
számolják, hanem 1929-től. A 
miskolci építésvezetÓISégnél a 
dolgozók aláírásukkal pecsé
telik meg az egyszázalékos fel
ajánlást, 

Meg kell írnunk azonban azt 
is, hogy több fiatal még 
húzódozik az egy száza!&� 
felaján1á.-9ától, Hadd tanácsol-

ban rászorultak !helyzetén 
javírnunk. 

Felettünk is eljár 
az idő . . .  

A napokban közel ötszáz zött. A Szaktan·ácsnak az a 

vasutas nyugdíjas gyűlt össze javaslata, 'hogy vegyé). figye

a Landler Jenő Járműjavító lembe az 1929 és 1945 közötti 

kultúrotthonában, hogy meg- időt is a nyugdíjak megállapí� 

hallga..s,sák Vas-Witteg Mi'klós tásánál, 
elvtársat, a SZOT alelnökét a A lhall,gatóság nagy figye
nyugdíjhelyzetröl. Ugy is mond- lemmel kísérte az előadó sza" 
hatnánk, hogy öreg han:oso'k vait. Sok probléina gyült össze 
találkozója volt. A hallgatóság bennük, amire választ vártak; 
soraiból innen is. onnan is Vas-Witteg elvtárs halaszt
meleg szeretettel köszöntötték hatatlan elfoglaltsága miatt a 
"&�öadót, az egykoci istván· vitát. egy héttE>l későbbre tia,.· 
telki munká61:. ósz!rajú öregek, lasztották. De aki ,észt vett 
munka-ban megtört dolgozók, ezen a gyűlésen, meggyőzöd
súlyos megélhetési gondjaik hetett arról, hogy sürgősen 
mellett is meleg, megiható sza- segítenünk kell. Derűs, meg
vakkal emlékeztek az elmúlt elégedett öregeket akarun1c 
időkre, a dicsőség

.
es tanács-- ! magunk körül látni, hiszen a 

köztársaságra és gyűlölettel fii fejünk felett is eljár az 
szóltak a fe<hérterrorról. Ezek idő. 

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

La:ktanyagondok 
a komáromi fíítőháznal 

A komáromi iútóház is egyi
ke azoknak a helyeknek, ahol 
a laktanya ügye nem akar 
nyugvópontra térni. 

Horváth Gyula elvtárs az 
üzemi bizottság elnöke k�mor 
arccal mutat egy 2x3 méteres 
�elyiséget, an1elybe négy 
agyat meg egy kályhát zsúfol
tak be. Pár héttel ezelőtt mé<> 
csak egymás hegyén-hátán ju; 
hattak be a pihenésre vágyók 
ebbe a „laktanyába'". A tás
kák, ruhák az ágy végében de 
legt.öbhször a földön he�er
telt. A szükségszállás miatt 
nem egyszer hallatszott keserű 
kifakadás. Az ÜB mindent 
megtett. hogy ezen az állaoo
ton segítsen. De semmüéle ·se
�ítséget nem kaptak. Végülis 
a�dtak .,laktanya" céljára a 
szentárolót és a kerék""rme"-
örzót. 

,.... "' 

Horváth elvtárs szerint az 
eredeti laktanyát leltárhelyi
ségnek használták fel. Ezért 
kapta a fűtőház az állomástól 
a fent említett helyiséget. Sú
lyosbítctta a helyzetet, hogy a 
na.,ay forgalom miatt Szolnok
ról négy mozdonyvezetőt he
lyeztek Komáromba akik sem
miképp rsem tudtak lakáshoz 
jutni a ,árosban. Ezért ebben 
a .,laktanyában" kellett őket 
e!helyez.ni. A ferencvárosi és 
székesfehérvári mozdonysze-
1:1élyzet kénytelen volt az em
htett 2x3 méteres szükségszál-
1áson meg1.llúzódni, mosdó, WC 
folyóvíz néll{ül. 

' 

A szükségszállást végülis fel
o�zlatták, A végleges megol
Q�s azonban még késik. A ve
zenylésre jött személyzet bo
lyonghat a fütőh.áz.i mosdótól 
�ezdve az irodákig, amíg el
irányítják őket. A fűtőházi 
üzemi bizottság nem tud seaí
teni, viszont ez a dolgozók 

egészsege és a munka rovására 
megy. 

Hozzák rendbe az Acs felőli 
oldalon lévő, két szobából álló 
helyiséget, s ott rendezzék be 
a dolgozók ebédlőjét, viszont 
a jelenlegi szép nagy, tágas és 
kellőképpen ki nem használt 
ebédlótennet adják át. lal<ta• 
nyának. Ehhez természetesen 
az állomás megértése és se
gítsége szükséges. Reméljük, 
hogy teljes egyetértésben, a 
két szakszolgálati ág vezetői, 
üwmi bizottságai a dolgozók 
javára oldják meg ezt a prob· 
lémát addig is, amig le l-\etóvé 
nem válik egy kor.szerű lakta
nya építése. 

---0-0---

GEPESÍTJÜK 
a pályaudnri seprést 

A VII. Országos Vasutas 
újító Kiállításon méltán kel
tett feltűnést egy újfajta gép, 
amely igen alkalmas a pálya
udvarok peronjainak tisztán
tartására. 

Az újfajta állomási seprege
tőt, amelyet Bun József és Jor
dán Imre tervezett, porszívó
val látták el, hogy a felsepert 
port, hulladékot a gyűjtőzsák
ba szívja a készülék. A sepre• 
getőgép 6-10 kilométert halad 
óránként, ami annyit is jelent, 
hogy mintegy 7000-9000 négy
zetméter területet seper tisz� 
tára, a levegő szennyeződése 
nélkül. 

A kiállításon látott modell 
prototípusa már készül az 
:€szaki Járműjavítóban, majd 
rövidesen megkezdik a Bm1-
Jordán-féle pályaudvari sep
regetóg�p sorozatgyártását, 
hogy mentesítsék a dolgozókat 
a kézierővel történő seprés 
alól; 
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AZ ORSZÁGOS 
SZÁLLÍ1,ÁSI ÉRTEKEZLETRŐL 

·111REK 
A IV. Szakszervezeti Világkongresszuson 

99 ország 284 szakszervezetének 
képvisefö je vesz részt 

A Közlekedés.. és Postaügyi ter bevezetője után Flll.dvá.rt 
Minisztérium, valamint a Láuló elvtárs mlniszterhe
Központl Szállítási Tanács, J.yettes mondotta el az értekez... 
augusztus 30-án értekezletre 1et beszámolóját. A hozzászó... 
hívta össze a szállító vállala- lásokra C,o!tó Ld.lzló elvtárs, 
tok és a nagyobb szállíttató !e- a Központi Szállítási Tanács 
lek képviselőit az őszi meg- titkára válaszolt, majd Katona 
növekedett szállítási feladatok Antal miniszterhelyettes zár
megbesz.élésére, a gazdaságos- szavával ért véget az értekez
ságot segítő <i6szefogás biz- let. A vasútl foosztály képvi
tositására. 

1 
seletében Rödön11i Károly 

Kos&a István elvtárs, közle- elvtárs, igazgató vett részt a 
ke1és- és postaügyi minisz- tanácskozáson. 

Gyors, gazdaságos, balesetmentes szállítást 

Az ellenforradalom okozta 
károk, a tervgazdaság rend
jének helyreállítása kapcsán 
feltétlenül szükséges, hogy a 
közlekedés egyes ágai - a fu
varoztatók hatékony közre
működésével - sikerrel meg
oldják az idei Ö-$zi forgalom 
feladatát. Ipari, kereskedelmi 
életünk fejlódése, a viszonyla. 
gos jó terméseredmények 

Az 6sxl hónapold,an .a vas-, 
úti r.-l<tára!< és r•a-ktwOletci< 
várható zaúfoitaá,(ljnal< e!H.,.. 
rU14- v6qett, aa KSZT az ld<!n 
újból v- be a köt&lezö 
hhhoz fuv.arozh r«1duerét. 

Az «-dekett mlnlszWrlu• 
mol< éa f6ható&6QOk hlvjlok 
fel vilollaalataUc flq�lm,6t " 
kUlönbözlS közlekedni eadcö-

1 
z!Sokkc.l iupetolaa!Qs raf<o<Usl 
hat6rldök ponto. a..tart;b;fi. 
.. ... 

A l<SZT halacWktalanul 

tazze naplr-. - .a naqy 
válla latolcat ll�n - a fo
lyamatos kuá,tad�s q álv6-
tiel ,..,,.i1t,,.,1< újabb, .az eqyea n6pqazd.Js6q1 '°Cµ,\< aaJátoa
sAcait la tlnelembevevll A szakszervezeti aktívák 
=a::�Y�Uln,!T1 1  .. ���:. lelkiismeretea munkáva1 so
náll 4rvlnyben 1-6 Mn3pos kat tehetnek az ószi forgalmi 
munkoaMtr•. feladatok eliátásának segitése, 
na���!<i,':��'il:; a 51f::{:_ különösen a szállíttató felek
rozatban foqlalta!< n,.,raadt,'<· kel való együttműködés biz
talan Yéqreh-aJtllHtól. tp-, tosítása érdekében. Elevenít-
:z':1u��=:,.��t«-�

oq
� sük fel, ahol erre mód és le

a teiaorolt f•ladalok tielj.,.fté- hetőség van, a felesleges, sal
.,.. erdc.'<ébe•r> a szOkstq«. bór- Jangtól mentes komplexbrigá1 f=. a tárcf<I< rés.zé·e biz· szerződéseket. Mozgósítsuk a 

A vasúthoz kapcsolódó fel dolgozókat a vasutasokra há-
- <!s eltuvarozásol< zöl<l«>nö• ruló feladatok maradéktalan 
�� a.z l���t�eq�:= teljesítésére. A szakszervezet 
sabb c.qyüttmLi,l<ödést kell 1<1· központi vezetósége, július 26-1 
alakibnl a BELSPED, a villa- tilésének és a szállítási érte-
1•1<>« 41s a vuút6llomúol< kii- kezlet határozatának isrnere-zött. tébe bes T 'k ka Valamennyi köo:lel,_I n ze JC

. 
meg azo t a 

Aqat l l let<len 611andó flqyel· konkrét tennivalókat, arne
met k•II 

.
tordltar>I • rakodul 

l 
lyeket a gyorsabb, gazdaságo. mum!<� qyoraltáu • a dolqo• sabb szállítás érdekében az zdk klmtlése vdek't>en, a � . f al ld "é kö t ra.kcdliso'< qépesit-tsé.-e. Biz,. usz1 org om eJ n ve -

tosit.oanl k•li a rendelk•Z>fsr• nünk kell 

Már beszámoltunk olvasó- függetlenségért fol11tatott Mf" 
ínknak arról, hog11 ez év ok- cával foglalkozik, Louis Sa.!l
tóber 4-15 között rendezik lant a Szakszervezeti Világ
meg Lipcsében a IV. szak- szöJetség flltitkára terjeaztt 
azervezeti világkongresszust. eló. A ma1111ar Szaktanács 111• 
A világ szervezett dolgozói- nöksége is megvitat;a a tézi
nak ez a tanácskozása, ,,az seket s elküldi kiegészltó ;a
egység és béke kongresszusa", vaslatait. 
mind méreteiben, mind jelen- A magyar szervezett dolgo
tőségében kiemelkedóne� zókat 12 tagú küldöttség kép-
iaérke;i.k. Előrelátha.tólll-a az vtseli " kongresszuson, Gá$ptir 
tit vilá17rész 99 országáb6I Sándornak, a Szaktanács fő
mintegy 284, a Szakszerveze- titkárának vezetésével. 
ti Vi!ágszövetséghez, a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi A világkongresszus hazat 
Szövetségéhez tartozó és füg- előkészületei igen sokrétúek. 
getlen szervezet küldt el Több fővárosi és vidékt mű
majdnem 420 delegátusát, 520 velődési otthonban n11íltk u 
megfig11elő;ét. SZVSZ tevéken11ségét bemu-

, foh'tán az 1957. évi őszi for
gaiomban a Jcözlekedés vala
mennyi ágának nagy feladatot 
kell megol,jania. A vasúton el
szállítandó áruk mennyisége és 
a naponta mozdítható rakott 
kocsik száma például megha
ladja az 1955. évi forgalmat. 
Az őszi forgalom négy hónap. 
ja alatt a vasúti fuvarozásra 
kerülő áruk mennyisége 100.9 
százaléka lesz az 1955. évi 
áruforgalomnak. Hasonló a 
helyzet az egyéb közlekedési 
ágak tekintetében is. 

Nagy látogatottság után vidéki állomásokat keres (el 

Az elsll beszámolót, amel11 a tató kiállítás, postai emlék• 
világ szakszervezeti mozgal- bél11eg és plakát ;elenik meg, 

mának helvzetével, a dolgozók tömegsport-versen11ekre kerUI 
életszínvonala emeléséért, sor. A kongresszus után 
gazdasági, szociális, demok- számoló gvilléseket 
rattkw ;ogaikért, a lefegwer: 1 nek, ahol a ma1111ar 
zésért, a békéért, a nemzeti tagjai számolnak be. 

A várható nagy forgalom 
zökkenőmentes lebonyolítása 
mellett gondot kell fordí
tani a gyors, gazdaságos, s fő

leg a balesetmentes közleke
dés biztosítására. Az őszi for
galom lebonyolltása megkö
veteli, hogy az elmúlt évek jól 
bevált gyakorJatához hason
lóan a szállltók és szállíttatók 
a legszorosabb együttműkö
désben dolgozzanak. 

Az értekezlet határozatából 
ól vasútra vonatkozó részeket 
az alábbiakban közöljük: 

Az 1957. M auqusrlus hó 
�t�u..1me�!=1et o�-=:. v61 o,lt,at�oztaf<, hoqy mlndf:fl 
rende W<eao6all,kre ;illó es.zl<öz
zel. szerverz:ett és tervszera 
munkával. a rende-l<ezésr• ál
ló lehol6siqef< � adottsalq<>'< 
mdSzemenó klhaunálisóNal, 
�::=�:�

az
�"'//q�!: 

lembevttel6vel blztositjá.'< az 
Idei 6szi csúcsforqalom sil<e• 
res lebonyolítását, 

A véqett, hoqy az 6szl hó
napo,!.(b,:in v3Ja.mennyl vasút
ra torve.zett áru elszállftása 
biztX>sithat6 leqyen, fel!étl&
nUI sz� a hét közben 
Jele•nlc,q naqymérvben fenn• 
�116 e,qyene!l.,,séq cslW<ll<en
t6se. Ez.-t " mun.l<a.szüneti 
n-a�on törtin6 ral<odásol< 
sz.ámána.k növelésére van 
szUl<slq olymódon, hoqy 
szeptembe<'be.n eooo, cl<tó
berben 1100, novemberben 
8700, decemberben leqalilobb 
7000 kocsi l<erllljön a mun,, 
kaszUne-ti napo!<on t,wakásra. 
Enne•!< érde:.éoen az <!rdokelt 
minimúiumol< <14 orszáqos 
f6hatósáqol< teremtslC< meg 
a mun.kaszOnetl raikodásolc 
&16fe,ltételo,lt és szélesl<örü 
szeo've-:i:úi lnttzkecl6sel.-d<el. a 
szUkséqe,s bér.1lapo'< és mun
l<a••ólttsum blztosltásával 
S6(1itstl.< el6 a vasút ikapaci• tásá.n·•·'< e,qyenletes felh<asz.
nálását. 

Az ú-deokelt - mlnlsztfrlu
mol< se,qitst,x el6 a folyó<!vl 
6szt forq.J. lom október h.a.vl 
csúcs-á:·1ak a lef.araqás.át. En,
nek ércei'<�be n a szlqorú ha
tárldo5höz: ..-n kötött szá.llltásokat ha lehet bonyolltsák le 
szepte<nlMlrbet>, vagy ha lasz
szá,!, a=t k<söbbl idöszal<ra. Például a téqla, cse
rép, k6, kavics, valamint a 
cukorqyá:"'oilk reszére sz.állí
tandó mé=!<6 szt.n és pal<ura 
ldlldemin-ye,ket má,- cl<tóber elölt száll ,� le az átvevök-nel<. . 

A Köz,pontl Szállítási Ta• 
r>�s vlz.sqál/a "- annaA< lehetö,sd:q1tt, mllye� forqalm.3lk 
átterelea6vel blztosfth-3tó az 
6szl hón.3pok,ban a vasút ,.,.. 
hw�nte-sit� KillönÖkn 
naqy flqyelme,t kell fordíb,nl 
.u: e,qyes áruJ< száilit;!.sáruk 
vasútról a vízi útra tört<!nó 
á.luoportosítására, " h.ajózás 
szabad kapaclt� ha.uno
sitáisa vlqett. Erre leqinkább 
olyJ1n �ru+<nál v.an lehet�q. 
amelye!< n_.qyobb m6n<>ylséq
ben kecillne,« ♦lszállításra és 
!a��l; ���l�t;::.,o��VOfl�la a 

Az össz-.1 r,,iqy qonclot ke 1 1  
fordltanl a Jelenleg vlszony
laqosan v1ssz.:ieHSt mutató 
lráoyvonato.l<lkal Ulrtlénö úu
tov6bbltásra. Az rdo!<elt tár
cM< U a vasút blztositsá:<, 
hoqy a szén,. k6, kavics, 
bauxit, cemuit ásváoyoia l és 
tűzifa killdem6nye>l<n<II az 
1,,nyvoMtOk száma az 6szl 
hón,lpojcban 1 0  sú=iól<ll<al 
növelh.t6 leqye.-. auqusztus
hoz képest. 

A cukorrépa szállltisokat 
úqy kel l m<>qszc-svezrl, �oqy 
a naqyobb távolúqol<ból a 
cul<orqyárba a l<Uld-yek 
lrá,nyvonattal á-l<e-z:zeneo<, 

· a budapesti igazgatóság ellenforradalmi kiállítási kocsija 
vasutasnak, a balassagyarmati októberben Budapesten, és ta- A világ n;f,sden részéből Augusztus 31-én nyitották 

meg ünnepélyes keretek között 
Budapest-Keleti-pályaudvaro.i 
a budapesti igazgatóság által 
szervezett „1956. október 23" 
ellenforradalmi kiállítást. 

A kiállítás anyaga talán egy
szerűnek szerénynek mondha
tó, hiszen nem támaszkodik a 
már ismert képanyagon kívül 
olyan tényezőkre, mint elődje, 
a budapesti nagy kiállítás, 
ahol a tűzkész állapotban tar
tott Schwarzl011e-gyártmányú 
géppuskától kezdve az MG-
42. típusú német vJJlámgéppisz
tolyig, a 9 mm-es M-L Thom
son-&éppisztolyig a leg!,ülönbö
zőbb nyugati fegyvergyárak 
készítményeit kiállították. Még
is, a rendezés ötletessége, sok 
helyi vonatkozású anyag, mint 
például a vasúton leleplezett 
ellenforradalmárok ténykedé
séról szóló dokumentáció 
pótolni tudja a tárgyi kelléke
ket, és a kiállítás így is meg
győzően bizonyítja az októbe
ri fegyveres lázadás ellenfor
radalmi jellegét, s azt is, hogy 
a nemzetközi reakció fegyve
rekkel is segítette a népi de
mokratikus államunk megdön
tésére törő, belső reakciós erő
ket. 

A fényképek, az írások a fé
kevesztett ,zyl!kos napokat idé
zik, leleplezve az ellenforra-

1 dalmi bandák embertelenül al
jas módszereit. Keménykötésű J 

férfiak, olajos ruhájú és kezű 
munkások, kocsitisztító asz- 1 
szonyok sápadt arccal, a. rossz . 
emlékeket felidézve, égő tekin- 1 

tettel figyelik, vésik emlékeze- ! 
tükbe a fényképezőgép lencsé
je által megörökített vádakat. 
Szinte nesztelenül Járnak a ko
csiban, sokáig időznek egy-egy 
anyagnál, és nem egyszer hal
lani feltörő nehéz sóhajukat. 

Kovács Ede kocsivizsgáló la
katos fiával, a csepeli I. sz_ 
MTH Intézet ipart tanulójával 
nézi a kiállítást. Igy mondja: 
- Ki mert volna erre gondol
ni! Most nyfiik fel Igazán a 
szemünk, e tanulságos kiállítás 
láttán. A fiához fordul: 
Ezek, Iá tqd fiam, az imperia
lista módszerek! 

Barak Pál, Lentf Károly, 
Máj László a Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökségtől jöttek 
át a kiállltás megtekintésére. 
Egy csoportban nézik, egy
másközött tárgyalják a ször
nyűségeket. 

Róuahegyí Ferenc villamos
mozdony-vezető megfordul. és 
rámutat Peák Anna Róza el
lenforradalmár anyagára, a le
csúszott „úrllányra", aki ko
csi tlsztítónak Jött el, hogy ha 
egyszer „felvirrad", legyen be
lőlük a Keletiben Is. Mutatja 
Rogosz Jánosnak, a 200 holdas 
kulákcsemetének, Kapitány 
Ferencnek, a nemzetvédelmi 
keresztes váci állomásfőnök
nek, Gál Lajosnak, a népi de
mokrácia jóvoltából munkave
zetőből műszaki !őfelügyelővé, 
fűtőházfónökké előlépett, volt 

ellenforradalmár vezéralakjá- nuljanak belóle. A Szakszervezeti Világszö-nak, Bokodi Ferencnek,' a hír- Igen, Igaza vau Szabó bdcsl- vetség jókívánságaival együtt hedt munkástanácsok vas.. nak. Mártírjaink kiontott vére forró üdvözletét küldte a Szovutas-tagjának kiplakatirozott arra figyelmeztet bennünket, jet Szakszervezetek Országos bűnlajstromát. Mutatja és ke- hogy soha többé nem engedjük Központi Tanácsának 50 éves serü szájízzel mondja: - Ho- kiütni kezünkból a proletár- fennállása alkalmából. Ugyangyan lehettek ezek közöttünk? diktatúra fegyverét. A buda- csak üdvözölték a szovjet Sokat papoltunk az éberségről. pesti igazgatóság kiállítása is szakszervezeti tanácsot a viés az ébertelenségünkre fizet- arra int bennünket, hogy ébe- !ág minden részéből a jubile-

hogy az elmúlt napokban szak• 
szervezeti vegyesbizottság ala
kult a kollektív szerződések, 
az öregségi segélyek, a fizeté
sek általános emelése, vala
mint a nyugdíjak felülvizs
gálatára. 

.. 

tünk rá • • • ren órködjünk hazánk függet- um alkalmából. 
A kanadai National és a Pa

cific vasúttársaság erősen fej
leszti a gépkocsiknak vasúti 
szállitásra szolgáló eszközeit. 
Például a vasútt kocsikon 
szállított különleges pótkocsik 
-révén blztosltják blzonVos áru
fajták háztól házig történll 
g11ors és btztonságos szállftá
sát. 

Szabó János kocsikísérő mu- lensége felett, védjük szQCia- * 

tatja a látogatási könyv sok lista vívmányainkat, leglll'.mk A bolgár vasutas és közle-
száz aláírását, pedig még csak hűek a proletár nemzetköziség kedési dolgozók szakszcrveze
három napja tart a kiállítás. magasztos eszméjéhez, erősít- tei augusztus 11-én eg11etlen 
Arról beszél, hogy szeptember sük a szocialista tábort, mert I azakszervezetbe tömörültek. 
3-án indulnak az igazgatóság csak így építhetjük békében * 

terü!e:ére, hadd lássák a vidé- \ drága hazánkat, szociallsta vas· A francia szakszervezetek 
!:l vasutasok, mi volt tavaly utunkat. egységakclójának tudják be, 

Országos vasutas ifjúsági találkozón 
a hűvösvölgyi Nagyréten 

Szeptember 1 .  Alig özönlöt
ték el a nap sugá1·kévéi a Hű
vösvölgy erdőkoszorúzta sétá
nyait. a rendezvényeiről híres 
Nagyrétet, máris egyre-másra 

1 tűntek fel a szép va,utas
egyenruhákban közeledő fia
talok csoportjai. Vidáman jöt-

Az országos találkozón meg
jelentek Borbél11 Sándor elv
társ, a KISZ Országos Szerve
ző Bizottságának titkára. Ju
hász Miklós és Maczkó István 
elvtársak az MSZMP központ
ja képvi�eletében, Pásztor Pál 
eh·társ szakosztályvezető és 

lltec�rkezett a slfr! Veres Ibolya, Deme nona, Tibori Jtálmin. Szivós 
Antal és Pap Imre, szolnoki vuutasflatalok a J6 rintottcalrk:e mellé 

JólzOen tonasztJák a habzó slfn. 
(Kovica G<!za felv.) 

tek. énekszóval, muzsikával, sokan mások az ifjúság bará
baráti beszélgetésbe merülve, tai közül. 
széplányoknak udvarolva. Az ünnepséget Csillik Kii
Hangos volt tőlük a környék, rol11 elvtárs nyitotta meg, majd 
s derűs jó kedvük ráragadt Pásztor Pál elvtárs. az állam
mindenkire. akivel csak talál- vasútak vezérigazgatója nevé
koztak. Nem csoda aztán, hogy ben meleg szavakkal köszön
sokan a természet kedvelői kö. tötte az ifjú vasutasokat és a 
zül, kirándulók is hozzájuk megjelent vendégeket. 
csatlakoztak és részt vettek a - Boldog öröm és büszkeség 
vasutasfiatalok találkozóján. tölt el bennünket - mondotta 

Tíz óra körül már ötezer lá- többek között - hogy a vasút 
togató hullámzott a bekerített fiataljainak színe-java az or
térségen, amelyet a művész- szág minden részéből eljött er
és sportrendezvények sátrai, re a nagy találkozóra, ero,sé
dobogói és egyéb kellékek tar- .,es kiállással bizonyítva állás
kítottak. foglalását a párt és a kormány 

Különösen jelentős az a célkitűzéseinek megvalósítása 
tény, hogy az ellenforradalom mellett. Bizonyítani, hogy egy 
leverése után, aránylag rövid akarattal mozgósítja erólt az 
idő leforgása alatt hívta életre ószj és t.é!i szállítások felada
az immár hagyományos, sor- tainak végrehajtására. 
rendben harmadik találkozót - Öröm és boldogság tölt el 
az Országos Vasutas lfjúsá,gt bennünket azért Is - folytat
Nevelési Tanács. Jelezve ezzel ta - mert közöttetek vannak egyben azt az eltökéltségét, a vasútról a bátor. az ellenhogy be akarja tölteni rendel- forradalom ellen hősiesen hartetését a vasutasifjúság neve- coló KISZ-tagok. a pártonkí• lésében és segíteni akarja a vüll, a hazához hű, szocializ!Communista Ifjúsági Szövet- 1 must akaró, a békéért küzdő ség nehéz munkáját. !iatal vasutasok. 

Pásztor elvtárs ezután visz
szatekintést adott az elmúlt 
hónapok harcairól, munkájá
ról, majd a vasutasok előtt 
álló feladatokról emlékezett 
meg. Felhívta a vasutasfiata
lok figyelmét: erősítsék a 
KISZ-szervezeteket, ho.izy be
töltsék hivatásukat, hogy a 
Kommunista Ifjúsági Szövet. 
sél! legyen a rohamcsapat a 
vasút területén, amely minden 
munkánál segítő kezet nyújt, 
öntevékenységet. kezdeménye
zést fejt ki. Arra kérte az ifjú 
vasutas dolgozókat. hogy le
gyenek hűek a népi hatalom
hoz, teljesítsék becsülettel kö
te\ességüket, vessék ki maguk 
közül az árulókat. a kártevő
ket, akik szégyent hoztak rá
juk. 

Az érces szavak, amelyekből 
sugárzott az ifjúság Iránti sze
retet. mélyen bevésődött a fia
talok szívébe. A tekintetek, az 
arcok megértést sugároztak. 
Mintha együtt mondották vol
na Pásztor elvtárssal: A vas
utas üjúság ünnepén megfo
gadjuk, hogy a magyar vasuta
sokhoz méltó öntudattal és 
szorJlBlommal, igaz vasutasbe
csülettel állunk helyt az őszi 
forgalomban, a téli szállítás 
időszakában. és becsülettel tel
jesítjük népünk, pártunk irán
ti kötelességünket 1 

Az ünnepi beszéd végén a 
találkozó részvevői táviratot 
fogadtak el, amelyben mélysé. 
ges megdöbbenéssel párosult 
felháborodással tiltakoztak az 
ötösblzottság jelentése, s en
nek az Egyesült Nemzetek 
Szövetsége plén1,1mán való tár-

hozzátette Tábori Kálmán: 
Miért nem hallgatnak meg 
minket, akkor aztán Jelenthet
nének! Haragosan, villanó 
szemmel harap a rántott csir
kébe, s már kapja Is el az öt 
pohár sör egyikét. amelyet ba
rátjuk. Papp Imre lfilakatos, 
pincért megszégyenítő ügyes
séggel hoz a csapolás szính<'• 
!yéről. 

Szakadatlanul, vé,zeérhetet
Jennek tűnő láncolatban pe
regtek az ifjat. öreget egyfor
mán ,zyönyörködtetö kultúr- és 
sportversenyek, majd a tánc és 
nyereménysorsolás ideje újabb 
élménnyel szolgált a fiatalok
nak. A szakszervezet jó mun
kát végzett ebben, szinte film
szalagszerűen következtek az 
újabb és újabb események. 

Már késő estébe nyúlt a naP, 
mikor véget ért az országos 
vasutas ifjúsági találkozó. Hi
tet, erőt és egészséget nyújtó 
találkozás volt ez, örömmel 
jöttek el az ország vasutas 
fiataljai családtagjaikkal. is
meróseikkel együtt. naizy blza
k�ással és sok új barátságot 
kotve, a régit elmélyítve elé
gedetten tértek haza Otthon ennek a napnak öröme és elégedettsége bizonyára . jobb, eredményesebb munkában kamatozik maid. Jobb és több munkában, amelynek gyümölcsét maguk a fiatalok élvezik 
elsősorban. 

AKIK NEM TUDJÁK 
HOGY NYERTEK 

gyalása ellen. A vasutas Ifjúsági ta1'lkoz6 Hosszú percekig erről be- szervezö blzotr&igától n� ert érte 
s�tek a fiatalok, amikor pe. :f

1é

:. •���1!í:i�!�0g
e

"i.1..'::,';.�� dig már a víg szórakozás volt nyereményeiket. 
soron. Tábori Kálmán, Szfoós I ké� 

8

8'r,e';:Oz6 s 
blzot!&ág , ezúton 

Antal (és menyasszonyaik: Ve- ealt, h,;g 8 n�=é�u;'Jdon
ár res Ibol11a. Deme Ilona). meg vétc•e cél[ábOI legkésöhl; 19.37 Pap Imre, a szolnoki járműja- :1óber l -ig Jelentkezzenek a 

vító ifjú mozdonylakatosai Buipe��de�f1
1 �1/!BZlf'JIO&ágán, 

vagy Farkas Zstgmond Tata� szám a.lait Bakó Jg�•�l v�1rt bánya-alsó forgalmi szolgálat- nál a tervosztályoo. Ili a rt!S6 
tevője aki egyik pesti joghall Vétel! Jegye-k b<>mut.atá&\ utan 
,raló �rátját, Feiger Istvánt 1; n

y
;_r

em

�,';J;X;jrfJ��.��v�h'l:t.1• magával hozta a vasutas ifjú- kezö sz&n1ok nyert.ek: 
sági orszáJ.(os találkozójára _ 1 3�:1 • 1�;l• 1 1 57, 1 1 83, 1 285, 
elóbb erről beszélgettek. ms: 24!!'4: m�: fü�: m!: - A mi nevünkben ne ők 2734. 2780, 2959, 3248, 3339, 
szóljanak - mondották szinte 3684, 3783, 41 40, «.1�. 4588, 
egyformán ejtve a szót. Es :,�'f:· ,:;is, "��-63, 5001 ' 5852. 



un. neptember 111. MAGYAR VASUTAS 

Az őszi forgalmi feladatokról tárgyalt 
a budapesti igazgatóság főnöki értekezlete 

i Harmincéves a MÁV Kórház 
1 és Központi Rendelő 

Szeptember 5-én, a párt- és vasúti képviselőinek magatar- a s:iállltófeleket - mondotta 
a szakszervezet , képviselőinek tásával, az ellenforradalomnak -, hogy 
jelenlétében összevont szak- a vasúti munkára és a vasúton a azlrorúan határldőhilz 
szolgálati vezetői értekezletet szállított népvagyonra való ha- nem kötött sd.llftúokat 
tartott a budapesti igazgatóság, tásával. Megállapltotta, hogy a már st:eptemberben bonyo-
Az &zaki JárómüJavító kul- vasutasság Józan része, akik lltsák le. 
túrtermét nagy számban meg- komolyan és öntudatos dolgo- Nagy gondot kell fordítani a 
töltötték az őszi forgalom vl- zóhoz méltón, szolgálati eskü- Jelenleg vlMzaesést mutató 
tájában részvevő szakszolgálati jükhöz híven, a magyar pro-

1 
lrányvonatos árutovábbítás 

főnökök, a helyi pártszerveze- letárdiktatúra Jegyében, a szo- fejlesztésére, az iparvágányok 
t.ek és üzemi bizottságok kül- clalizmus építésébe vetett hit-- grafikon szerinti klszolgálásá
döttel, hogy meghallgassák az te! éltek, a legvadabb ellenfor- ra, Rendkívül fontos célkitűzé
igazgatóság véleményét a ten- radalom idején is azon mun- sünk a kocsik fordulóldejének 
nivalókkal kapcsolatban, Első- kálkodtak, hogy a vasútüzem 3,5, !Uetve 3 napra való csök
nek Tóth János elvtárs, az zavartalan 1ebonyol!tását biz- kentése, a vontatójárművek 
igazgatóság vezetőjének helyet- tositsák. Hiába dörögtek a Időbeni klállltása, az állomást 
tese ismertette az őszi csúcs- fegyverek országszerte, hiába és rendezőpályaudvari munkák 

volt az ellenforradalom min- elvégzése, alkalmas tolatómoz-torgalom feladatait. 
l 
dennemű uszítása, a vasutas- donyok rendelkezésre bocsátá-

Tóth elvtárs hosszan foglal- ság józan részét megmételyezni sa. 
lr.ozott az ellenforradalom volt nem tudták. 

A vasúti rendórség 
Eredménye/e - hi6nyoss6golc 

Beszéde további során el
mondotta, hogy az első félév 
adatait tekintve, az elmúlt év 

'azonos időszakához mérten, 12 
százalék a lemaradás, sok vo
natkozásban azonban jobbak 
az eredmények, 

killllnösképpen tlnelemre 
méltóak razdasárosságl 

eredményeik. 

módszeres és beható el• 
lenőrzésekkel minden szol
gálati mulasztási tárjanak 

fel, 
és ne foglaljanak állást liberá• 
llsan egyetlenegy szolgálati 
mulasztás, vagy a legkisebb 
utasftásellenes szolgálatvégzés 
esetében sem. 

Tóth elvtárs ezután rátért 

azolgAlaU nzet61< lszl forgalmi �nekezlel�nel< részvev.:11 nau ti· 
pelemmel haUgalJ'-1< u e!Oadót. 

A közismert nehézségek mel
lett 758 tonnás átlagos terhe
lést mutathatnak ki, az 1956. 
"t\vi 747 tonnával szemben. A 
legkiemelkedőbb eredményt 
akkor értük el - mondotta -, 
mikor a múlt hibáit felszámol
va, a menetrendszerűséget tűz
tük ki elérendő célul. Ha a 
munkásvonatok 18,9 százalék01; 
késését az előző év 39,1 száza
lékával hasonlítjuk össze, azt 
látjuk, hogy nagy lépéssel ju
tottunk előbbre. Ugyanez a 
helyzet a személyvonati késés 
csökkentésénél: a múlt évi 
55,4 százalékkal szemben az 
ez évi késés 24, 7 százalék. A 
tehervona toknál bekövetkezett 
javulást az utazási sebesség át
lagának a múlt évi 11,9 kilomé
terről 14,2 kilométerre való 
emelésével jellemezhetjük. Ma 
már arról számolhatunk be, 
hogy a tehervonat utazási se
bességátlaga 15,1 kilométer. 

Tóth elvtárs a továbbiakban 
arról beszélt, hogy az eredmé
nyek mellett vannak gátló kö
rülmények is a budapesti igaz
gatóság területéll,. Ilyenek -
mondotta - többek között -
a mozdonyok ácsorgása, a má
sodrendű gőztartási órák szá
mának tetemes emelkedése. 

Merenredhetetlennt ma
r.as a vonta.tó járművek 

javítási hányada ls. 
�em lenne teljes a kép - hi
báinkró1 beszélve -, ha nem 
tennénk emlltést a munka se
lejtjéről, a balesetekről. E té
ren nem javult elfogadhatóan 
a helyzet. Az eredmény tükré
ben azt látjuk, hogy dolgozóink 
túlnyomó többsége becsülete
sen, utasításszerűen végzi el 
munkáját, azonban a balese
teknek következményeképpen 
egyes nemtörődöm, a munká
jukat rosszul végző, hanyag 
dolgozók mulasztása igen ked
vezőtlenül befolyásolja a jól 
dolgozó többség munkáját. A 
szolgálati vezetőknek igen ko
moly feladata - hangsúlyozta 
-, hogy 

(Kov,ca G6za felv.) 

az 6s,r;i forgalom feladatainak 
!llrnertetésére. Elmondotta, hogy 
az igazgatóság területén el6re
láthatólag 500�5500 kocsi 
megrakása várható naponta. 
Ez komoly munkát ró vala
mennyi szolgálati ágra. Látni 
kell, hogy a gazdasági életnek 
például 1955-höz viszonyított 
változása minteo- 10-12 szá
zalékos árumennyiség-emelke
dést jelent. Ugyanakkor a vas
út műszaki állapota, a ráfordí
tott hatalmas összegek ellené
re is, tovább romlott. Nehezíti 
a dolgozók feladatait az a fel
ismerés, hogy 

az idei őszi forgalomnak 
mfnősé«I változást kell 

tükröznie 
Bizonyságot kell tenni arról, 
hogy a személyszáll!tó vonatok 
menetrendszerinti közlekedését 
fel tétlenül meg lehet oldani, 
hogy az F. 2. sz. utasításban 
rögzített vonatközlekedési sor
rend helyes és tartható. :tl:s meg 
kell, hogy szűnjön az a téves 
elgondolásból eredő hiányos
ság, hogy a teher.vonatok jö
vedelmezőségénél fogva a sze
mély_§zállltó vonatokkal szem
ben előnyben részesítendők. 

Az ellenforradalom a szocia
lista munkamódszereket min
den igyekezetével sietett lejá
ratni. Pedig az ismert munka
módszerek jók, hasznosíthatók, 
alkalmasak arra, hogy - rej
tett tartalékokként - a terme
lés fellendítésére hasznosítsuk. 

Az elmúlt tíz hónap alatt 
""m állítottuk vissza a már 
Jól bevált munkamódszere-

ket. 
Ezért hibáztathatók vagyunk 
valamennyien. Meg kell mon
dani, hogy a szakszervezettől 
sem kaptuk meg az üzemi bi
zottságokon keresztül ehhez a 
segítséget. Most az a felada
tunk, hogy együttes erővel 
kezdjünk hozzá még az &;zi 
forgalom dandárja előtt ezek
nek a munkamódszereknek 
minden területen való újbóli 
alkalmazásához. 

Az aszi forgalom politikai jelentősége 
'°óth elvtárs különösen hang- !Uk az őszi szállítási teendő

'61yozta, hogy a szolgálati tő- ket, újítsák meg a komplex
. nökö,knek tudniok kell azt, brigád-szerződéseket. Ezután 
hogy az őszi forgalom zavarta- a követelményekről beszélt. 
lan lebonyolltása igen nagy Kiemelte az egyenletes rako
politikai jelentőséggel bír. Ta- dás biztosításának elengedhe
nácsolta, hogy azonnal vegyék tetlenségét, a munkaszünetes 
fel az érintkezést a kinti vál- napokon történő rakodás szor
lalatokkal, tárgyalják mea ve- galmazását. Fel kell kérnünk 

/egbens6bb munlcat6rsunlc 

Az egyes szakszolgálati ágak 
teendőinek J.Amertetése után 
elmondotta Tóth elvtárs, hogy 
az Igazgatóság a legkövetkeze
tesebben tog harcolni a szol
gálati ágak jó együttműködé
séért. Kérte a párt- é3 a szak
szervezet támogatását e nehéz 
időszakban. A közeljövőben 
úgyis segítséget kíván nyújtani 
a szolgálati felsőbbl!ég a tőnök
ségeknek, hogy tájékoztató Jel
legű rendelettel irányelveket 
szab a munkaverseny kiszéle
sítéséhez. 

A legszigorúbban fognak 
fellépni a terv- és munka
fegyelem mersérUiivel 

szemben. 
Nagy telelösség terheli e mu
lasztásoknál a szolgálati veze
tőket. Mintahogy felelősség 
terheli a társadalmi tulajdon 
védelmének elhanyagolásáért 
Is. Szorosan együtt kell mű
ködni a vasúti rendőrséggel. A 
vasúti rendőrségtől a becsüle
tes vasutasoknak nem kell fél
ni, hiszen legbensőbb munka
társunk és segítőnk abban, 
hogy a száll!tásra felvett árut 
hiány nélkül rendeltetési he
lyére juttathassuk. Az anyag
takarékoMágró! szólva, hang
súlyozta, hogy az őszi forga
lom alatt is a legkomolyabban 
kell értelmeznünk és harcol
nunk az önköltségcsökkenté
sért, a takarékosságért. 

Legyen vége az intrilc61cnak 

Beszéde végén elítélte a még 
ma is folyó intrikákat, és ki
emelte: a megtévesztett vas
utas dolgozók, vagy kisebb hi
bában vétkes dolgozóknak mó
dot kell adni arra, hogy 

az őszi foriralomban bi
zonyságot tegyenek kiemel· 
kedö munkájukkal a népi 
hatalom támo«atása mel-

lett. 
Végül a vezetők magatartásá
ról beszélt, majd kérte, hogy 
a szolgálati főnökök és a párt
szervezetek kapcsolatát erősít
sék meg, igényeljék segítségü
ket, mintahogy el kell mélyíte
ni a szakszervezettel is kap
csola taikat a jobb, ereménye
sebb munka elérésére. 

- Bízunk a szolgálati veze
tők lelkes, áldozatkész mun
kájában - fejezte be beszédét 
Tóth elvtárs. Az elmúlt 
évek során igen sokszor éppen 
a legnehezebb időszakban bi
zonyították be, hogy odaadás
sal, szívvel-lélekkel teljesítik a 
rábízott feladatokat, amit pár
tunk és kormányunk az elkö
vetkezendő hónap(ikban a vas
utasoktól elvár. 

Tóth G11örgy elvtárs, a buda
pesti !gazga tóságiloz tartozó 
vasúti rendőrkapitányság veze
tője felszólalásában arról szólt, 
hogy a néptulaJd.on védelmé
ben vasutasoknak, rendőrök
nek &sze kell togniok, le kell 
küzdeni a még ma is meglevő 
idegenkedést. 

A vasúti rendőrség nem re· 
tettese a vasutas dolgozók· 
nak, hanem segitötársu.k, 

így nézzék működésüket, tá
mogassák a testületet a nép
vagyon megvédésére irányuló 
törekvésé�. 

Többet törődni az emberrel 

Csamangó Henrik elvtárs, a 
budapesti igazgatóság vezetője 
volt a következő felszólaló. 
Személyes tapasztalatként -
többek között - elmondotta, 
hogy 

a vezetök nagy része oda· 
kint személyi problémák-

kal van eltoglalva. 
amely még az ellenforradalom 
utáni idők Intrikáktól terhes 
légkörében burjánzott fel Tisz. 

· Írla: Dr. Dó Lajos, igazflll6-lóowos 
1 Még ma ts sokan emw!kez- 1946-ban m6r 480-r11 emellce-
1 TW!/k a ren4eI6re, amel11 a Ke- dett, ú a rendel6ínU.Kt i. 
: repesí-úton, az úg11n-eveutt teljes egúzében 1zolgáiúr • 
i 1111olcMzoon mílködött é1 nem va.,utq ec,észllég(l�t. Ezután 
: volt alkalmas arra, ho(Jll a már roha11l0$ volt tntézetii� 
: wsu.t.uok és c.,aUdtagjaik fejl&U1e. Népi. demokrdcí6nk
: betegség e1etén megn11ugtató tói, pártunktól megkaptunk 
i kől'illnwln11ek kclzött réaze1ül- minden támogatást. EUl,'ffWU 
: Jenek s;:akorvoal ell6tálban. utdn n11ilt<llk meg az új Ipa

i E(1llre erélyeaebben követel- 1,etben az eddl,g iaen hiáni,olt 
i ték a dol,goztik, 1K,{l1/ lkAln11el- (1llemko,zt4li,, .,zaté,zet-n6-
! me,, korazerú kórházuk é1 tn16"114szat, ideQ08Zt6l11, ,wer• 
i rendelőmtézetiLk legyen. A meksebé,zet, .tb. 

: va:sut'18 dolgozók áldo.z-atkész Á'11/aínk ,z4ma ma ffl4r 780, 
: össufogáaából harminc évvel ameli, 20 betego1ztál11 �ti 
i ezel6tt mengn11ltotta kapuit ontilk meg. 
! a rendelőintézet és az 50 Ó-11114! A közpcm1J rend416ben 25 
i kórház, A t,a&UtalOk 1!4mar szakrendeLés működik. Az 11, 
i megszerették és aajátjuknaik el.!ó feM!ben több mint eQ11fflél· 
i tekintetu\k az intézetet. Az or• lió ember fordult meg a ren
i ,zá{J minden részéből e(Jl/re del6ben. Naponta 6000 ember 
: mve'kvő ,uímnwl kere&ték azt résu,ü.Z !kezelésben, 114"1/ fii· 

�::;:i•:�:,!t".f.1: :�"::;JJ•e • b��::1: ! fel, hotn1 . ott 1zakoMJ011 nácaadá.!ban. 
Mellette Toth Jtno, trazratóbe• i vlugálatban e& tanácsadúban A nakf'endeUHk mrileit 

1ye11... : ré,u1Ulhessenek. A kórház é3 nem feledkeztünk 'FMfl u IKov,cs Gha felv.) i a Tendeló nem,okóra 1ztlknek ldü.lt betege.k gondozáadról 
tázzuk végre ezeket és te- i bl;ion11ult. 8<!ffl. Jelenleg nemibeteg, tfl• 
remtsük meg a szilárd veze- i A vasutasok a r4Juk nehe- d.6, terhe,, hwert6niá.., is he• 
tést, a vezeté;s tekintélyét _ ;  zeM an11aot küzdelmek kő- patfüse., oondaz41 folvik ffl>" 
mondotta. Ez is segíteni togja i zepe� t,, fizetén)!k fél 1zá- tézetü.n.kben. 
az őszi forgalom munkáját. A ! zalékát feliajá.nlották a: neme, A betegséo meuel6.ú1t!t 
va1mtas dolgozók erkölcséről f célra. 1;11 megL_�!'lhatott az szolgdlja az a 11G"1111%ámú 

..szólva hangsúlyozta Csaman- i I. 1zámu kórh4zepulet építése szilrővizsgála,t, meZvet a kliz
g6 elvtárs, hogy vannak olyan , 240 �teg részére. Ennek léte- pontt rendel6 végez. 
jelek, hogy a vasutasok közül !  sitéseben mdr olvan szempan- Az orthopediai 01ztál11 rMl• 
egyesek elkorrumpálódnak : tok érvényesültek, melyek lett guógl/torn4szat mük&Wc. 
visszahozzák Horthyék hírhedt ;  me.,sze megelőzték az a,kkori Ezáltal lehetővé '1/á;lt/( aolc 
baksis-rendszerét. A tőnökö!c ! kórhá.z�pitések ,ztnvonalát, és kezd6dó orthopédi,ai elvdlto
járjanak elöl Jó példával és ne i me!11ek hazdnkban csak jó cal zds súli,osbodásának megel6-
tűrjék, hogy baksist fogadja• : lkés6bb kerültek, má., helyen zése, a mealev6 el1'ár.to.Zlli.,ok 
nak el „ellenszolgáltatásként'' ! is megoo'lósitásra. javítá.sa. 
bárkitől is a vasutas dolgozók. : Többek kömtt új i,olt a kis- A oo=ta.,o/kat fqyeknilnlc 
De azt is látni kell a főnökök- ! uoba rendner. A beteg gyó- a legme.gfelel6bb tn1Ó(ll/szerek
nek, hogy többet és többet i gyuMsa szempontjából óru!Bl kel ellátni. A házl1711óg11szer
ke1I törődni az emberrel, a vas- i e!őn11t jelentettek az ew•két- tár ez év ers6 felében tilbb 
utas dolgozókkal, hogy magáé- : három-néou ágyas .szobá•k az mint 3 millió forint értékű nak érezze a vasutat a vasutas, : akikor .szoká.soa 20-30 á17114s g11óg11szert adott ki. Ebben amitől nem akar soha elsza- ! fkórtermekkel szemben. nincs ben� az az öuuo, kadn!. i 1932-be-n mcir megn!/Íllt az ar.telyet az álllalu.nk kiadott 
A le • b. / • ,. i ug11ancs,ak 240 dgyas II. kór- tiényekre, kü.13ő w6m/irzertá,-

sza szervezet, Iza m,all :  hdzépület. 1938-ban megkcz- rakban váltottalk be. 
segíti/e a munk6t ! dódött a „C" szárnv épitése, A vasu� dolgozók 4ldoi-a't• 

: azonban an!Ul>k teljes üzem.be- készségének, p4rtu.nk-1e. a 
Az igazgatóság MSZMP i helvezését a háború megalca- sza!kszervezetnek, a Közleke-

szervezete nevében Császár • dályozta. dés- é& Postail(111i MínlszU
László elvtárs kösz.öntötte az : A fasiszútktól kifosztva. az rtum meleg érdekl6déirén.ck 
értekezletet és kívánt jó mun- i ostrom követlkezUben részben és t4mogatbának, az tntézet :<át a vezetők elő'.t álló nagy I rombadóJve és kíégue érte dolgozót nehéz, fárad.tad,gos él feladatok megoldásához. Fel. i meg intézetünk a felrzabadu- zelkiismerete& mufl!kájáNdc szólalásában , �angsúlyozta, i l.á.Bt. köszönhet;i&k, 1K,{l1/ az 19Z1-hogy a v�u�pohtlkal osztá- : Az 4 na.gy erőfeszítés és lel- ben megnyilt kts épilletb6I ez lyok me_gszunesével kétszere- : kes munka, o.melyet a vasu!a- a hatalma.s intézménv lett. sen nehez feladat hárul a vru- : sok a va,sút helvreállítá.$dban Ezek azok a tén11ez6k, ameuta;> párlszervczc�kre. Az ! végeztek, a !kórház vonalán is lyek az intézet fejlődérenek és őszi forgalomban 1s a kom- : éreztette hatását és így az ezáltal a va"11iasdk eg11Te jobb munist�knak kell jó pé!d5t : ostrom után cli{J ' 200 ággyal betegellá.tásdnalc . biztosítékai mutatni, é,; . ha_:cba vezetni a : működ - kórhá.z ·gylétszáma 18 pártonk1vuh tomegeket. Ezu- : 0 a 
tán a pártszervezetek tömeg- : ............... ,, .................................................................. . 
kapcsolatainak megjavításá-
ról beszélt. 
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:;}ere����= és Komarno vasutasa1 kozött 
Pál elvtárs felszólalása , zárta j Augusztus végén találkoz- mélyíteni mindkét állomás be. A munkaverseny ke�désé- tak a csehszlovák és magyar dolgozóinak jó viszonyát. A-r,vel foglalkozott, ha:igsu!yoz. vasutasok, hogy új verseny- tán a versenytényezőkről emva, hogy az �� c_suc�forgal- szerződést kössenek a hagyo- lékezik meg, mint a legfontomat csak az uzem1 b1zottsá- mányos komplex-brigád moz- sabbról. Ezek között is első• gok�al, a sza_kszervezetl biza!- galom fejlesztésére. A két test- sorban a vonatok menetrendmlal {kal együtt, a bevált mun· véri ország vasutasainak a szerinti Indításáról, a nemzetkamódszerek telhasználásá- nemzetközi barátság és szoli- közi gyorsvonatok előírás szeval lehet sikerre vinnl. Felhív- daritás szellemében eddig is rlnti összeáll{tásáról és végül ta a szakszervezeti aktívákat, folytatott munkaversenyei szé- az engedélyre várásról. Szi
álljanak csatasorba s az éí6zl pen gyümölcsöztek mindkét gorú meghatározások, szabátennivalók végzése közben ké- nép javára. A szeptember l-én !yok betartása övezt a siker 
szüljenek fel a téli forgalom- életbelépett új versenyszerző- útját, de megéri! 
ra. Láng elvtárs különösen dés lehetővé teszi a két állo- A csehszlovák és magyar 
!kérte a szolgálati főnököket, más kollektívájának, hogy ön- vasutasok a verseny eredmé
hogy becsületesen gondoskod- tudatosan, szilárd munka és nyelt 10 naponkint összeha• 
janak a szállltásl harc köze- technológiai fegyelemmel az sonlitják, havonta értékelik 
pette magáról a dolgoz.ó em- eddigieknél is magasabb ter- majd, negyedévenkint a két 
berröl. melési szintet érjen el. baráti állomás dolgozói össze-

A szolgálati vezetők értekez- Mit Is mond ez a verseny- Jönnek a vándorzászló odaíté-
lete után a szakszolgálati ágak szerződés? Elsősorban a cél- lésére. A munkaverseny évl 
főnökei külön is megbeszélték ró! beszél: a forgalomnak me- győztese végül is elnyeri a 
teendőiket, s határozatot hoz- netrend szerinti vitele, ma- vasútas szakszervezet területi 
tak az őszi munka feladatainak gasfokú gazdaságosság, a mun- bizottságának kitüntető okle-
zavartalan végzésére. ka minőségének javítása, el- velét. 

SZÁMÍTÁS 

- Milrt Magácska hozza a kocs!rendelé$t? 
- Tudju'<, hogy kerés a kocsi! 

O K  

(Puaztat PA! raJul 
-- Mondja Jáno, bácsi, soaem vá{,11ott ffl4· 

pa.sabb beosztáirba? 
- Nem én. Nelum ne parcncsolgauon min

denki. 



MAGYAR VASUTAS !95'. aei,lember tS. 

Büszkeségünk - a JWÁV Budakeszi 
Tüdőgyógyintket - épül-szépül 

A 22-es autóbusz fürgén ka- ls elJcészlük. A vezetők öröm• t:.s milyen újabb problémái 
paszkod1k fel az erdővel bon· mel látják, ho.l(Y a támfal vanna:k még az intéz.etne'k? 
tott budakeszi hegyhátra. Már megépítésén szon(os kezek Ezt Is megírjuk. Pe.nsze ez nem 
érezni a friss, ózonnal teli- munkálkodnak. Bíznak abban, a kivitele7.éssel függ össze. ha
tett levegőt. Az őszi nap gyö- hogy ennek jórésze most az nem működés közben alakul• 
n.vörúen süt, felejthetetlen ké- ősszel befeje2JŐdlk. nak ki, amelyhez a •vezető elv
pet nyújtva :innen a völgy Az eredmények ar.m.ylag társak kérik a szakszervezet 
irányába. Csendesség, szépség, rövid idő alatt születt.eik meg, és az illetéke,. szakosztályok 
frua levegő - mind külön- s ebben az �ész embert kí- segítségét. Ezek egyike, h� a 
külö

n 
is orvosság a gyógyu- vánó mun�ban Kis,. István szanatórium sajáto,; elhelye

lást váró betegnek. Ahogy fel- fómérnők a 6. szakosztályból. 2lése folytán nagyobb mennyi
tűnik Európa egyik legszebb, és Fogarasi Mlhálv a x. fő- 6égú élelmiszernyersa,nyaJ! 
le.?)karszerúbben fel.3zerelt tü· osztály dolgozója nam, megér- ra,ktáirazására kénYJSzenllnek. 
d

őgyógyi
ntézete, messzire vi• téssel és tevé'kenyen működött Itt a hegyeloben az út és idő· 

ritó PÍ1'06, sárga, és fehér szí- közre. járá&i viszonyok rendkívül be-
neivel pompás formájával, úgy folyásolják az üzemeltetést. 
nő minden vasutas büszke5é- BURGONYA- &s Z0LDS2G. Egy burgonya- és 7.Öld.ségt.á-
ge, ha erre Veszi útját. Mert ez TAROLOT úRNEK roló raktár kellene .még a fo-
a szanatórium a mienik. va:.- lyó esztendőben. Pénz van rá, 
Utasoké! Az örömbe egy kis üröm :is mindössre eior kis jós.zándé-

Még júniusban irtunk 87 vegyül ,már csak azért i$. hogy kO'l'l és rugalmassál(on múli:k 
lntéret beruházási hiányossá- igaza legyen a közmondásnak. az eilreszítése. Azt hisszük, 
gai.ról Néhány hónap eltelt Mert még mÍlllclie: varmak apró Kíis,s elvtársig is eljut ez az 
az.óta, most megnéztük, vajon hiány01SSágok, amelyek nehe- írás, és mindent el.követ majd. 

ta ly zítik a szanatórium működé- h · • beb' r a va oly hoisszas huza-vona 
se·t, holott k:ik"q-"-""Jésük nem 

ogy 15mét 1zony tsa: az 
Után átadásra került vasutas = ;ntézet betegei, doll(oz.ói szá
íntézmény emberbaráti mun- jelentene na_!?Vobb fáraclsá,g,ot. mithatnak :rá. Másik probté
káj,át gátolja-e mé.g valami? Mondjunk példát rá? Igen iel· ma: a bekötőút i-�n rossz ál
SzaiksrervezetÜl'lllcnek, nem- lemző erre. hogy még július- lai)Otba.n van. Ehhez viszont 
különben a 3. szak.osztálynak ban el/készült az ételt sz.állító Fogarasi elvtárs segítségét 

:mi.ndi,g szívügye volt ez a fclvonó, működésképes, jó, és v�já:k. Azt hise:l.ük, ez i:s 
nagys:zeru beruházás. Meg le· mé�m használható. Miért? 

rneMi fog, hiszen neki is szlv
het állapítani - és erről re- Mert a liftnek még mindig ügye a vasuta� g:vó!zyintézet. 

s2lél Nyíró József i,gazgatófő- nem került eló az úgynevezett 
Felbecsülhetetlen seJtitség len

orv05, Kerényi Imre az euró- ,.slusszkulcf;a". Jgy nincs gaz• ne, ha az éí támogatása révén 
pa1 hírű !kiváló mell!ka..« se- dája, mert a li.ftet műszak,i.J.a,: e,: az út mé� az 5sz folvamán 

bész. Káldi István, az intézet mi,-nd a mai napi.s: nem lehe-
elkészü;lne. A fútőanva,z. az 

gazdasá:,v.i vezetője -. hol!Y az tett átadn!. élelmmer. a JtV®S7.>f'rek és a 
� munka i;zervezésében, Mél? mind:11t nem 111Yert vég- betei;P.k szállítása ezáltal za
üt.erné'ben, igen nagy javulás leges me!!oldást a vízmedence vartalanul folv.hatna. 
fapaszta.lhaitó. Amint mondják, úszótelepének beSzerelése. 

A harmadik prot.léma meg
á Magyar Vasutas június; szá- Váxjá,k az akkumulátor-beren· oldása 

már 
a ga

zdasá
�ot, 

máJban közölt hiányossá,.,"Ok dezés l=áUítását, és felszere-
az önköltség csöklkentést segí

:ielentó,. részét felszámolták, léslét. Panasz tárgyát kl!pe?.il. tené, maguknak a betegek.nek 
vagy �űntetésük folya- bár már e?X'n segíteni jelenlel? az ellátási kérdéf;ében :is na· 
ínatban van. nem lehet, hogy az emléke- gyot lépnenek elöre. Szeretné--

A szaksrervezet segftésekép• tes építóiparutM. rendelet folv-
nek, a többi sza.natóriumhoz . 

pen csaknem teljesen befeje- tán PVC-csövekből épített csa-
hasonlóan engedélyt kapni 

zódött a műtöt.raktus építése, tornahalózat a rui,_zy hóingado- al'!"a, h� az :intézmény egy, 
úgyhogy most már ikét mo- Z2S miatt - nem számOlJtaik a kisebb serléshízlaldát éoítt.et
dern, korszerűen felszerelt fe>?TÓ vízzel - a csövek sck- hessen, ahol az előzőleg fertöt
műtőben folvik a betegek 6€• szor szétrepednek, a víz átszi- lenílett m011lékkal sertéseket 
bészeti gyógyítása. Me,:::kezd- várog a mennyezeten. és bi- hízlalnának. Ugyanabból a fo
ték és jó ütemben halad a zony még a csöpögésülket is rin.t-'keretból lényegesebben 
szellez.óberendez.ések szerelé- halla.nl. Egy fertőző beteizeket magasa.tb kalória értékű élel
se, a kazánház és a csóveze- gyógyító intézménynél ez sem- met kapnának a bete-itek. nem 
t.ékek szigetelése, festése. Meg- miképpen sem lehet !közömbös. is szólva arról, hogy 28 forint 
történt az igen széo otthont t.s vé"'" -� nem oldot•.c.,. 

helyett csupán 12 forintba ke-
nyújtó, nyolc komfortos lakást ""' """"' ....,., rülne a hús kilója. 
magában foglaló la:kóépillet meg 8 kazánházi kémény szel- Mindezt ;megírtuk, mert a 
átadása is. Az útépítés tem- lózését sem, mert ll kémény-- szanatórium gondja. a mi gon
pója meggyorsult, és remény ben lévö szellózójárarot a ké- dunk is, az ott izy�•u1ó vas
van rá, hogy az őszi esős év- mény építése közben lehul:ló utas dolgozóik Ü"!Ve, a mi 
szai1c beállta előtt. a belsó utat tönnelék teljesen elzárja, üg.rünk is. 
i11m111mm111111rum 1111111111m111111111111111111111111m1111111m111111111n111111m111111n111111111111111111nuu11111nm11111nm1till1mnmmHIIHllllltllfHrn1111mm1Hlffffl!llR11111H1Ul1llHJUm1111tm1m1 

A VASUTAS IAP ALKALMABÓL KITÜ NTETETTEK 
NÉVSORA 

"KIVAr.o VASUl'AS" 

1 

rencváros fth., Rlczl :István ;;oo á,'., Eszee Mátyás -:,,, kea. 
KITűNTETt;Sr KAPTAK· mu'llkdme<:ter. J;;p[tésl Főn.. Fe- Sz-.e:;t,;s J':p!(és,i Főn„ Ludvlg ' • hérvárl Jó21S€f !őlnt. Bp. tg .• Fa!- Gyula m. tőmt. Kecskemét PC!. 

Hlóas Márton m. !ötan. KPM vaJ_ Ferenc !ölnt. Bp. Ke-let! . pu.. Főn., Uglya, Jánoe f6!'elügy. 
f/1., Dubravcslk Károly m. tan. Maior .?ánoe Ve7J. k>alau,o, Ru.kos- Pécs lg., \'árbe�1 Já:noe vea,. 
rud. Kutató lnL. Molnár Láezló ro,idezo áll„ Arval Józse-! fi>- suikmestO<" DombóVár Frh., 
Int. KPM 1/2., Kvoosal IS:ván !elügy. KPIII l/4„ Király József Schmal Im1•e f6!nt. Pj!cs Lg., Sza• 
16telügy. KPM 1/3.. Horváth Gé- muokamest.er. Salgótarján áll., bó �óz,;e! !öint. Nag,y�!zsa áll„ 
za !elilg,y. KPM 1/3., Tóth Péter Szigeti Géza m. vez. főellenor, Berenyl Fe,·ene telü�•. Pécs Jg., 
föint. KPM 1/4 .• Kassai János lnt. llliskolc tlh., Hentes Józset v. ICO· Batári Istvl!,n vea m. főellenőr, 
KPM 1/5., Dombal Józ,s,el !őlnt. csit...,ndezö, Dlóegyör-Vasgyá:- áll., Pécs Fth., Földesi Gyula .m. ellen
KPM 1/5., Nagy István !ölni. Varga Lá<mló !öpályem-er, 1...j• ör, Celldömölk ll:p. Főn„ Belé• 
BVKH, Horváth Jenó !óellenór, Miskolc PCI. Fön., Bocsi Imre nyes Sándor m. lnt. Srombalhely 
Autó!uv,arozásl Főn .. Ce!szér La• ve:o. pályamceter, 0-Mlskolc P!I. Ptt. Főn., T.akács Lajoa m. mu,1• 
Joe m. tö!elOgy_ KPM 1/6., Ku- Fón., Görög Jáno,. tő!n-t. Zfthon�· kB.mester, Celldömölk Fth., Vftra!
tasy Lajos m. főtan. KPM 1/6., áll„ Pa.pp Imre lnt. Ny!regyháza jal Károly m. eflenö1•, Srombat
Ténl Ferenc m. !ö!elOgy. Fatelltö áll .• _ _  Daróczl Imre Có.92la,Jcme&ter, holy FU1„ Vesec• Antal tötelügy. 
OV Csiba Imre !öszakrne<t.er K!· KlsúJSZállás Pft. Főn., Németh Köz.p. Lélazál)lhlv., Tóth Lajos 
térőgyártó OV Gyöngyöe, Faragó János m. ellenőr, Nyi1'0gyháza !űellenör, Sztálfnváro9 áH. Gál 
Jó2E,)8( tölnt. vasany,agjavltó ov. F'th., Vraje János tökocstrende:oö, Jómet Celügy, Cegléd áll., l\akáce 
Sto!án Barnabás mérnök. ll:pítéal Záhon� áll,, Gyüfo 16tván mozd. Jóu,et 1n1. Szak9ze!'"I."., Jen-el 
Géptelep Fön„ Matkó Józ,ae! m. !elvlgy. ZAhony Hh. , Geszt! Imre György m. Int. Szeged Ig„ Mol
fólnt. KPM J/7., Wacker Ferenc Int. Debrecen á\.l., Orbán György '!Hir Ietván felügy. Nyirc.gyhá:z.a 
m. !öten. KPM 1/7., Szemerédl m. ellenőr, Hódmezővásárhely I áll., Sárvár•! Mihály lg,. h. KPM 
Istv>hl ve:o. fóellenör, J;;szakl Jj. Ptt., Daróczi László e!lenor, St.&- T1txá1·8'1g, (Fol;ytatjuk.) 
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Szolnoki Jj. OV, Szádecl!lkl László 
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0.!: A rend és egyelem megbontója vagyok ... 
ter, Debreoen JJ. OV. Wéber Gyu-
1,a m. Intéző, Szombalhelyl Jj. .,Rangjelzése<k szabályszerű retnék néháiny kérdést jntezm 
�: �'tc�!r���

v
�':irY

e
tv��� viselése és aLkalmazása" cím• az illetékesekhez, reme1ve. 

ny! Gyula ve21. sz.akmester. Du• mel rendeletet adott ki a bu- hogy választ is kapok rá. 
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Ha
Gaj: dapesti igazgatóság 1957. l'll 1. Miért adják pontosan 

doe Bt!a tö!elügy_ KPlll 1/B .• Pin• lius 22-én. A rendeletből rne(?- Mflll éve az egyenmhákat 
cée Jen6 m. lnt. KPM I/9., Kee& tudjuk, hogy a váll- és gallér- 1'angjelzés nélkül? 
kés András m. !őlnt. Távköz!. 00 rangjelzőket az eddigi szabá- 2. Jeient-e meg olyan 1'ende· 
��';· =��e��Tá�J'�'if fft!:.: lyoknak megfelelően, az előírt let, hogy a. dolgozókat köte!ez
SzlJgyártó József m. Cőt.an. KPM formában kell viselni. Az is ni lehet tt.1"1'a.. h0/111 a kiosztott ü.,

,.

f1di���
ny� L

��fgn::,"."-1;��� kitűnik a rendeletböl, hogy az illetményruhá,jukhoz 8ajái 
w Hídé !lő Fön KaS2l Jó"JJSel új sapkarózsák kiosztásáig a pénzükön ve�nek rangjel
töfot. K\';M !. "Fökönyvelöség, korábban használt sapka.rózsa zést? 
��i=

t
Ír�"'�

a
d�úi�'. alsó rész.ét - ISZárnyaskerék a 3. Az említett yendelet köt4l· 

Cótanáesoe, KPM 1. Gazdaság.! nemzeti színű szalaggal - kell lezi a. 3zolgálati vezetőt, hogy 
Vasutak Ig., Heszler Emil m. használni. Szükség volt a ren- szigorúan ellenőrizze 4 szabá.
Cötelvlgyázó, Gazd. Vooutak Me- deletre, mert tűrhetetlen az lyos egyenruhavi8elést. Le
f��18',.�. �.!':'fuk B�/�,m"��"v�':,: eddig tapasztalt lazáság. het-e olyasmire kÖtelezni a. 
ga Pál v. r0p:11yamee:er, Gazd. A rendelettel kapcsolatban dolgozót. aminek az el.őfeltéte
Va9Utak Battonya, Miklós László mégis van egy-4.ét észrevéte- lét nem teremtik meg1 1':,!;o Ga�z.

v�t;'�
á

;;,';;":16' J;,� !em. Szeretem a rendet, a fe- Azért is érdeklődéssel vá
Vesutak Ii. .. Banemann János !ö- gyelmet még az egyenruhavl- rom a választ mert én már ,,átelügy GYSEV Sopron Ig., Her- el , ,.1 · d ·1 á á --..6 ' h ,  . · 
paf Antal t6lnt. Bp. Ig., Buóc s es,n.., is, e a ny1 v noss g rom .,_,.,.., es arom nyári 
Sándor m. relüg,y. Komárom flh., 

\ 
előtt kijelentem, hogy ezt a 

I 
zubbonyt kaptam rangjelz.és 

;:;>f.v:t6!.'r 

Pr�·F6"n�� if!;�\�
n

��: rendeletet �n .. is �egszegem: nélkül. _ 

hoe vez. kalauz, F.&.teri,om áll„ vállap nélkul viselem v. Molnar J- váltókezel6, 
Stlglmayer Mihály m. Cötan. Fe- egyenruhám. :E:ppen ezért sze- Horvátkimle 

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 
Száraz Gibor, Gödóllő·állomis. - Csaknem 200 ha"k>s "do• 

A budapesti 1l{aziiatósáit anyagosz- zata van a jaroatcal Kendál állo
tálya panaszát megvlzsl{álta és más közelében kisiklott klrándu!O
megállapltotta, hol!Y az elvtárs ré- von.,.t kiatasztró!ájának. 
szére kladott vattáskabát valóban - UJ vasúti televlzlós k'-zUI• 
50 százalékos volt. A v!selésl !döt ket szerkesztettek e rendező
módosltották és a bb•kabátot utal- pályaudvarok dl6zpécserel számá
ványozták 1956, évi viselési idővel. ra a Szovjetunióban. 
A kabátot a vál{óhídi szertárból - A Bánki Donát Eml6kvom 
fogják kladnl, Pataki .József, Oros• !ZUst fokozaUt • és a vele járó 
háza-:illomás, A felvételi épOlettel · 5000 forint Jute,m.at az elműlt 
kapcsolatos panaszára a Vasúti Fő- napokban adták át Füzéressy 
osztály közölte ST.erkesztőségünk- Béla MA V gépé:>zmérnölmek. 
kel, hogy a b6vlt�s folyamán va- - Az lr vasut e9ylk me116k· 
lóban voltak müszakl és tervezési vonalán • "" elágazásoknál attól 
hibák A MA v Vasúttervező meg- te6Zlk ru»;gövé, hogy me1Te ha
bizást kapott hoiö> a problémát a ladjo!' tovább a vonat, hogy 
he!Yszlnen vl;,,l!AlÍa fclUI - az el- melyrk Irányban """ több ubas, 
fogadott elgondolások alapján - A pechesek g,yaJog mennek. 
űj tervet készítsen, melY az r. Fő- - A MAY szlmfónlkusok zene-
osztálY felülvlzsgálata után k!v!te- �=�r J������,!11� O

k
�t. lezésre kerilL A munkát ebben az évfordulója alkalmából. a zeneesztendőben. az eddig végzett át- akadémián rende�ndő zenei unalakitasok állapotaban befejezik. neP5é.Q:en A szükséges hitel _rendelkezésre _ 3úOÓ va<10n befoqadók6pesáll._ Az emelet ráép1tése 2 milllo séqü t.arnzit-lárháZI épül Budaforint beruházást. Igényelne, és er- pesten a hároméves terv tolya• re - a :tontossagt sorrendet ti- mán 

�elembevéve - nem kerül sor. _
. 

UJabb kedvezmény az utazó Laki .József, ZalaeJt"ersze,r. Vasútas- tanulóknak. A diákok eddig négy• napi verse sajnos már késéln ér- szer uta"11.attak 6vente 33 száwkezett, únf nem tudtuk hasznosi- lékos y,asútl kedvezménnyel. A tani. �oban J'ózs�f� Dunavarsány. l\IAV m,0$.t SO szá:zdJ.lékra emelte Mindket verse igen kedves. de a a ked.vemnény mért-ókét és öt szerkesztő bizottsá2 nem foRadta esetben vehetik a tanulók el közlésre. Ul'(V látjuk, hon az Igénybe. 
Elvtársnak tehetsé.•e van a vers• - UJabb eqészséqUqyl beruhi. 
íráshoz. Kérjük, verselt máskor Is zással gazdagodott e MAY kebe
juttassa el szerkesztőséJnlnlmek. lébe nemréie,n vi9SZ!llért Dune-

U,rlyai Sándor, l\flskolc, Kiss kesz! Járómujav!ló Vállalat. A 
Sándor. G:voma. Várnai László. doll!OZ.ólc nal!'Y megelégedésére a 
Pécs, dr. Horváth Károly. GV, napokban a:lták át rendelteté6é
l�az.,:atósága. Vidacs Ferenc. Fe• nek a korstJerűen felszerelt 
rencváros. Szilád! Sándor, Sze1red, rogá9zeti rendelőt. 
Tótka Károly, Sze1red, Aranvos A Dunakanyar-l!lzottsá9 
Istvin, MAV llldépltésl Főnőkséit. jaWlB\atot (ett a Budap,,st
Póka Miklós, !l.'ISZ8szederkény: Le- Szentendrei vastltvon,aJ kors--.llerO
vele!ket lapunk anyagához felllasz• 9'1tésére, s kérte a vonal meg-
nálJuk. hoss,,abbltását V!segrádt,g, 
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VÁ D O L U N K I 
Az ellenforradalom szét- szervezet tagjait, akik felültek 

rombolta, vagy megbénította az ellenforradalom propagan
Igazgatóságunk területén a dájának és megbízatásukat 
munkavéde:. .. ni szervezetet és csak nyűgnek tekintették. Nem 
meg.,zúnkttc a jól bevált soroljuk tovább! Nem bizonyl
munkavédelmi ,·ersenyt. Ki- tunk mással, csak néhány 
hatása szomorú képet mutat. szomorú esettel, melyek mögött 
Ez év első felében megnö,·eke- könny és gyász áll. 
dett a ihalf:los é5 súlyos sérülé· Pécs állomáson Zsalkovics 
sekkel járó balesetek száma. József 20 éves vonatfékező úgy 

Ezek a szomorú esetek lépett a kocsik közé, hogy an
bizonyítják az ellenforradal- nak rnellvédfogantyúját nem 
márok alja3 támadását az fogta meg, ne.-n hajolt le Az 
emberek ellen. A nép ellen- ütköző a fejét összenyomta. 
ségej azt állitották, hogy nincs "Életével fizetett. mert a meg
szükség munkavédelmi szerve- tanult .szabályokat nem alkal
zetre, nélküle is megy a vasút. mazta. Hasonló körülmények 

Az élet megcáfolja az ellen- között vesztette életét Kap06-

forradalmárokat. vár állomás raktárnoka, Kiss 
Pál is. 

A tények ,·ádolnak! Vádol-
Ne tűrjük tovább a Jazasá-

iák a nép ellenségeit, akik 
mindenkin keresztül gázolva gokat, az utasításellenes mun

akarták megvalósítanj aljas kát. Pécs igazgatóság területén 

terveiket. Elítéljük azokat, újjászerveztük a munkavédel

akik könnyelműségből ne:n ml szervezeteket és a külszol

tartották fontosnak a munka· g��ti dolg?zók kezdeménye

védel.n;i rendellcezéseket, ame- zesere m�ndítottuk a mwr 

lyeket a dolgozók érdekében k�védelm1 versenyt, �lyben 

megkövetelünk. Elítéljük r':szt _ve� vaJ�enny1 kulszo!

azokat a vezetőket, akik el- 1 gál�ü b1z��sag1 megbízott � 

türtk, hogy szolgálati helyei- az„ 1ga_�gatosa,g munkavédelrm 

J..-en az óvórendszabályokat 
I 

eloadoo, 

ne tartsák be és elmarasztal- Várnai László 

juk azokat a munkavédelmi pécsi igazgató.ság 

- SZOCI forinttal Jirultak hoz2' a 
miskolci Déryné Sz!nház feléplté
séhez a terület szakszervezeti bi• 
zottságal és kultúrmunkásal, 

� A debreceni- és pécsi vudt
lgazgat6sá,r Uzem! blzottsá11&U>alc 
kUltúrfelelélsel az elmúlt hét folya
már értekezleten vitatták meg a 
vasutas kUltúmevelésl munka 11J 
formált. 

- A .lózsefváro1l vaironfoszto,ra
ti• llgyében lnditott búnvádi ellti• 
rás sorát>. a VIII. kerüleU Blrósá� 
KeveháZ! Zoltánt, kereskedelmi ál
lomástőnökhelyettest és Hlrlln;i 
Géza volt raktárnokot, enYenkin� 
két és fél évi börtönre ítélte. Ke
veházi ellen a fel!Yelml eljárás fo
lyamatban van, míg H1rlin11 szol
�álati viszonya Időközben meg
sz!int. A birói ítélet nem Jogeros. 

- A budapesti MA.V S-wnf6nlku
Solc az idei hangversenyé\fadban 
továbbra is minden hónap els6 és 
harmadik péntekén tartják bérlet! 
hangversenyeiket a Zeneakadé• 
mián, Bérletek kaphatók: a MAV 
Sz!mfónUcusok zenekart l!'önökse
gén. Budapest. Vlll.. Múzeum ut
ca 11. Telefon: 341-162, szeptember 
16-tól 31-!g de. 10 órától este 6 
óráli?.· 

.... A lllaJO>ar -Vasutasok Szabad 
Szakszervezetének Kultúmevelál 
Osztálya a budapesti Központ! 
Képzőművészeti Iskolálára felvé• 
telt hirdet a vasutas dolgozók 
aermekel és hozzátart.02ói ré6zé
re. Az 1sk-ola oktatási tárl{Yal: fes
tészet. szobrászat.. grafika. művé
szettörténelem és anatómia. Az 
oktatás d!Jtalan, Jelentkezni -
- szombat kivételével - naponta 
5-8 óra között lehet az l&kOla Vt:
zetlljénél, Budapest, VIII., Né1>
s2ínház utca 29. sz. alatt. Az ok• 
tatás kezdete: október 1. 

LAKASCSEBE 
Szekszil.rdl kétszobis, ll1s2kom

f onos lakáso1nat elcserélném ha
sonló budapestiért. ll:rdekl6dni le
het a szerkesztőségben, 

Elcserélném sztál!n városi. utcai. 
emeleti, 2 szobás, összkomfortos. 
összközműves, Jegmodernebb úJ 
szolgálati lakásom, bármilyen bu• 
dapestl lakással. Csongor László 
ellenőr, Sztálinváros, Bocskai u. a. 
II. 3. 

CsepeU hiromszobh. llsszitom• 
fortos családi házamat eladnám 
vagy elcserélném magaslati. erdős 
helyen 1ev6 namelkes. bel<lfüöz
hetó. eJ;:?yedülál_1ó. kétszobás. össz
komfortos lakőházzal. Cím: Csa
Jál!i Ferenc. Csepel, TánéSics Mi· 
hály utca 79. 

Az Úttörövasút 

vezetősége 

jelentkezést hirdet a. mo.!t Í11· 
dul6 -úttörln;asutas-képzó tan
folya.mro.. JelentkezhetMk 
azok a. je!.eS1'endú, ··;6 ma.114-
vise!etű V. os.ztályo3 í11/4'1'1M
kek, akiket az iskola. iga_zga
tója és az útt&ócsapat veze
tője javasol. A felvétel orvosi 
vizsgálat utá11, szülöi beleegye. 
zésseL tö-rténik. Jelentkeúst 
határidő: szeptember 25-1,g 
Hűi:öst'Ö�yben, az úttöróvl%8út 
üzemfónökségén. Megközelít• 
ll,etó az 56-os autóbusszal, vagy 
56-os villamossal. A 1cé'l't igazo. 
lásokat minden · jelentJr.ez6 
h.ozza magttool. Telefon: 21-48. 

---------------------
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Az-ujonc bajnokság után az ifi bajnokságot is veretlenül nyerte 

a BVSC ifjúsági vízilabda-csapata 
Délután öt óra A szőnyi üt! va-

! 
lfjósiiiü viZilabda-bajnoksál(ot \ A. beszélgetés során azt 1s !nel<-

sutas uszoda hus'zonöt méteres me- nyerték meg veretlcnut. Vasárnap tudJuk, hogy ebből a csapatból, 
dencéJében nagy hahotázás közben Szolnokon, a szolnokl MA V IU· ai:nely a . ba�nokságban lelátszott 
Ide-oda pattog · a sárl{a bőrlabda. csnpata ellen Játszottuk az utolsó �•lenc merkőzésen 117 1161t dobott 
A BVSC ifjúság! viz.!labda-csapatá- mérkőzésünket. A csapat szép iá· es nundö�sze _?Sak 6-ot kapott, 
nak taldal játszadoznak ott. Edz6- tél<kal, U:O arányban győzte l� a legutóbb oten, Konrád I.. Konrád 
Jük Laky Károly, a népszerú szolnoki fiatalokat. n.. K�ztos. Füzes! és K(!röshel{Y! 
,.Karcsi bácsi"' a partról figyeli Laky edzél ezután sorra bemu- az lfJusal!I válogatottban Is he-

tatjg a győztes csapat Játékosait. lyet kapott. 
- Fúzesl védi a kaput, Konrid I. Lám, neizy vérvesztesége! elle-

t és Mobi<si a kél hátvéd, Kuszto1 nére sem kell félteni a magyar vl• 
a közép hát.véd, a csatát sort pedig zilabdasportot. Hiszen csupán 
Konrid n., Ví,rh és K6röahel(Yi Laky edz6 keze alatt több mtnt 
alkotják. Mind a bét Játékos na- féltucat ifi „pólós" bontogatja 
g;-on tehetsé11es, s ha szori.almuk szárnyalt. A jó nevelő munkáéri 
a Jöv6ben sem csökken. vélemé- ;"���!
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1
bsfn':t nJ.te.m szerint méR sok örömet sze-- sái? veretlen meJi!nveré.seért az ifi· rezbetnek az egyesUletnek. cs:ipat tagjainak Is • • •  Visi Ferenc 

fti111egsportversenyeket szervez a szaktanacs testnevelési és sportosztálya 
az SZVSZ 1V. kongresszusa tiszteletére 

A Szakszervezetek Vilál(l;z5vet
sege rv. konl(resszusa tiszteletére 
a szaktanács testnevelés! és sport
osztfü1•a két spcrtágban, sakkban 
és röplabdában alapfokú töme,:

A versenyekre az üzemi, hivatali 
és a szolgálati helyen működő 
sportfelelösöknél lehet jelentkezni 

H Í R E K  
versenyeket lr ki olyan üzemi és Az USIC - a Nemzetköz! V�su-
hivatall dolgozók részére. akik i�a ��

o
��!
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e
�:r'i� A.a ifi„bajnokságot is vereUenill nem vesznek r�szt a Magyar Sakk- ja xn. kongresszusát. A hat naolil nycrö BVSC itJúaAgi vizUabda• szövetség, illetve a 11.f.agyar Röp- tartó kongresszuson a vnsutn!s· 

csapat tagjai: balról jobbra: Kon- labda Szövetség, valamint azok al- szakszervezet részérGI soproni Jó· rád n., Kllröshein·l, Vigh, Konrád szövetségeinek bajnoksáJlaln. 2sef e!vtál")'. a szakszervezet tit· • L. Mohácsi, Fllze•I és Kusztos. A versenykütást a Vasutas :
á
;��s!m;c�:etif:
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legifjabb tanitványalnak játékos s,akszervczet sporto�ztáJya . már • 
edzését. Az edzií mellé szegődünk �-mertette a területi sportfele16- A Vasúti Fllosztály se tenisz és beszélgetünt�. Természetesen. sokkeL és a budapesti vasutas 

\ 
szakosztálya űj sportlét_esftmény„ mint ahogy a.t 11renkor lenni s�o- sportegyesületek vezetőivel. A ver. nyel gyarapodott a közelműltban. kott, leglöbb szo a vlzUabdázas-

1 
senyeket, amely mindkét sportág- Az egyesület Zuglóban, az Erzsébet ról esett. ban szeptember közepén kezdöd· királyné űt!a eleJén. tizenkét ,te-

A fi 'k ! é ki 
I 

nlszpályát éplttetett a verseny,I!;, 
gukért. -u úis:��/a -a;

et
�fz6�� 

nek. alaotokú szinten tervezik. számára. AuRUsztus végén mér a-,; " 
Az újoncbajnoksúi után most az re�!ic�
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A SZERVEZETT V A S U T A S D OLGOZÓK L A P J A 

L ll:VFOLYAM, 'f. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 195'7. OKTOBER L 

KÖSZÖNTJÜK A SZAKSZERVEZETI 
VILÁGSZÖVETSÉG IV. KONGRESSZUSÁT 

Mire ezek a sorok az olvasó senyt indítottak. A legjobb 
elé kerülnek, Lipcsében meg- eredményt elért brigád a „IV. 
kezdódik a Szakszervezeti Vi- Szakszervezeti Vil.ágkongresz
l.ágszövetség IV. kongresszusa. szus brigádja." címet nyeri el. 
Tizenkét napon át a világ min- A lipcsei vasutasok a kong
den tájáról összesereglett szak- resszusra renoválták a pálya. 
szervezeti vezetők beszámolnak udvart. A burmai TUC vala
a világ haladó szakszervezetei- mennyi burmai szakszervezet

vetkezőket olvashatjuk: .,Egyet- kiállt a magyar szakszervere
értü.nk a -n.apirenddel . . • A tek, a magyar munkáshatalom 
Guzcó; szakszervez.et szívből mellett. Az elsók között volt, 
sikert kíván a Vil.ág"/wngresz- amely a nemzetközi munkás
szu.snak." Folytathatnánk to- szolidaritás szellemében elindí
vább az ázsiai, afrikai, latin- totta az októberi ellenforra
amerikai szakszervezeti dolgo-1 dalmi események következté
zóknak a leveleibo"l az idézést, ben nehéz helyzetbe került ma-

nek tevékenységéről, a nemzet
közi szakszervezeti mozgalom 
�apcsolatainak, eredményének, 
egy.;égének fejlódéséről, a dol
gozók életszínvonalának eme
léséért, gazdasági, szociális és 

Ili demokratikus jogaikért, a le
fegyverzésért, a békéért és 
nemzeti függetlenségért folyta
tott harcukról. 

A kongresszuson megtárgyal
ják a SZVSZ alapszabályát 
módosító javaslatokat, a Nem
zetközi Segélyalap intéző bi-
zottságának jelentését, s azt, 
hogy a jövőben milyen módon 
segítheti a nemzetközi szolida
ritás kialakítását. 

Az újságokban tallózva meg
győződhetünk arról, hogy a 

cializmust építő és a kapi
li6ta országokban egyaránt, 

�ilyen nagy jelentőséget tu
clajdonítanak a világkongresz

zusnak. Japánl>�n az Ipari 
za.kszervezeti Szövetsl!gek 
ongresszusa különbizottságot 

étesített, amely 20 OOO pél
ányban tette közzé az SZVSZ 
ongre.sszusi felhívását, 5000 hez eljuttatta az SZVSZ kong-

1 
amelyekből az együttérzés és a gyar munkás06ztály megsegíté

ldányban pedig „Az egység- resszusi felhívását. Szudánban szolidaritás csendül ki a világ- sére irányuló akciót. 
és haladásért" c!mú bro- április óta folyik a világkong- kongresszus Iránt. A szervezett magyar vasu-

·úrát, amely az SZVSZ törté- ..-ess.zus népszerüsítését célzó A magyar szervezett dolgo- tas dolgozók nevében ezúton 
etét és politikáját ismerteti. kampány. A nyugatnémet do!- zók. köztük a vasutasok is a is sok sikert kívánunk a kong
öbb japán szakszervezet, köz- gozók nyilatkozatai jól tükrö- kongresszust megelőző idoben resszunak. Kívánjuk, munkál-

ük a 370 OOO tagot számláló . . . mind többen ismerkedtek meg kodjanak úgy, hogy még to
apán Államvasúti Dolgozók Zik, hogy_ milyen nagy_ reme- az SZVSZ munkájával és cél- vább erősödjön a világ dolgo
zövetsége képviselteti magát a 

I 

nyeket fuznek a vilagkong- kitűzéseivel. Jól tudják, hogy 

I 

zóinak összefogása, a béke, a 
ongresszuson. resszushoz. Peruból a Guzco-i a Szakszervezeti Világszövetség biztonság és a népek szabadsá
A Német Demokratikus Köz- szakszervezet levelet küldött felismerve az októberi esemé- gáért, függetlenségéért vívott 

· rsaságban a dolgozók ver- az SZVSZ•hez, melyben a kö- nyek ellerúorradalmi jellegét, harc érd�ében. 

lt\ NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 
40. ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE 

ZALAEGERSZEG forgalmi i---
""""""""'"'} 

udvar, Berente, Szerencs, Di
.. vontatási dol�?zó! elsők �ö-i Az októberi forrad.alom 40_ évforduM;a méltó megünnep- i �sgyőr-Vasgyár dolg?Zói büsz

tt tettek f�laJanlast az un- f lésé-re való törekvést a vasutasok körében az mutatja a leg• kélkedhetnek a legjobb ered
ep _tis�te,etére, s egyben ?.Z : jobl>an, hoW az ellenforradalom fegyveres leverése óta e 

I 
ményekkel. 

rszag .osszes vasutas dolgozo1t i nagy ünnep tiszte'1etére bontakozik ki e!Sőízben a tömegmé- Dicséret illeti a miskolci fii· 
elhívták a mozgalomhoz való f retü. szocialista munkaverseny. A bürokratikus �Hangtól, a tóház, �alamint a "j�r_&mújavít6 

t�ako:ásra. 
. • : kényszertóí megszabadított vállalások bizonyítékai, hegy a i és a pályafen��ar�i s�kszo_l-Va1lalasa1k mmd a gazdasa- i magyar dol.goz6k - hasonT,óan a világ haladó emberiségéhez i gálat d.o!gozoit IS, akik JÓ 

a.s szállítást segítik. Varga: -, a saját ünnep;:knek is tartják 1917 októberének az embe- • munkájukkal része;;ei az igaz-
Iiklós KISZ-brigádja ver-t riség tl; 1ia;na!hasa.d.ásána.k évfordulóját. 

' 
1 

gatóság nagyszerű eredmé-
nyre hívta a másik két for- i nyeinek. November 7-e tiszte-

almi brigádot. versenyténye-i.... ..... ,,, ............... ,,, .. ,,,, .. ,, ........... ,,, .... ,,,., .. ,,,., .. ,,,,,,, .. ,,, letére még jobb eredménnyel 
·ik a menetrendszerú kö�e- két naPP'il szemben 1,81 napra versenyben. A személy- és akar_nak a nyilvánosság elé 

·edés, � _gazd_aságos �rW�k- szorították. Az igazgatóság te- tehervonatok menetrendsze.- lépm. 
·ili3:5zna�as es a kocsitartoz- rületén szeptember 16-án 1842, rinti közlekedtetésében, a vo- A felsoroltakon lclV'ill hol kiodas C60kkentése. 17-én pedig 1995 kocsit raktak natterhelésben egyaránt kivá- sebb, hol nagyobb sikerrel, de 

A KELETI-PALY�UDVAR meg. ló eredmén t értek el. A 3400 � 7gész vasút_�n folyi!t- kész�
ereskedelmi dolgozói az áruk A MISKOLCI IGAZGATÓ- t gt

y 
k ·t tt ükk l lődes a nagy unnep tLSZtelete

yor,s továbbítását és gyors ki- SAG dolgozói sem akarnak 0'.11'a m': a. an ° �-e� e re. A hozzáállás előre engedi 
zolgáltatását tartják fő cél- szégyenben maradni. A júliusi Misk�lc es Buda,pes:t kooott 4oo köyetkeztetni, hogy az idén i6 

·itüzésüknck. Vállalják az egy és augusztusi eredményeik szemely vagy gyorsvonatot le- meltóképpen ünneplik a ma
ázsára eső mozgatási idó és alapján első helyezést értek I het tr ,ábbítani. Az állomások gyar vasutasok az októberi for
állitási díj csökkentését. Ké- el az igazgatóságok közötti közül Miskol.c személ11Pálya- radalom évfordulóját. 

ik, hogy a józsefvárosiak se-
íl!'i;e érdekében n>iponta öt 
yújtőkocsit á\Jomásukra állít

ak be úgy, hogy a szállítási 
·orlátozást módosítva, az árut 
·k szolgáltatha..<Sák ki a cím

ttnek. Ezt a munkát túlóra 
nélkül haj'andók elvégezni. 

A DEBRECENI JAROMO
A V!Tó rugókovácsmühelyé

nek dolgozói megalakították 
az egy elszámolási egy.séget 
képező Petőfi brigádot. A bri
gád felajánláo;a a mindenkori 
tervteljesítésre, a munkaidó 
teljes kihasználására és a mi
nőségi munkára irányul. 

A PtCSI IGAZGATóSAG 
dolgozói szeptember második 
dekádjában az árutonna tervet 
l02,4 százalékra. a kocsikira
ká.si tervet 111, 1 százalékra 
teljesítették. A kocsifordulót 

Szilárd munkafegyelemmel a tervteliesítésért 
Ha végigmegyünk a Szolnoki A m.ozdonyosztálynak a III. , Járómújavító üzemrészeín, negyedév végére kiszabott 

mindenütt régi arcokkal talál- terv mellett csökkentenie kell 
kozunk. Olyanokkal, akik már a három darab fővizsga lema
sok dicsőséget szereztek a me· radást. valamint a futópróbáról 
gye legnagyobb üzemének. visszatért mozdonyok utánja
Most, sajnos - egy.két részleg vitási idejét. 
kivételével - lemaradás van A kocsiosztálynak naponta 
a munkában. Júliusban pél- 20 fővizsgás kocsit kell meg· 
dául a termelékenység csak felelóen kijavítani, a napi 15 
95,1 százaléka volt az 1956. darab közép- és futójavítás 
III. negyedévinek. Romlott az mellett. A ker(tkl>ekötő brigád 
önköltség is. A júliusra terve- munkáját felül kell vizsgálni a 
zett 292 OOO forint nyereség he- hénfutások miatt. 
lyett 4000 forint veszteségünk Feltétlenül beszélni kell e 
volt. Adósságunk most már lemaradás legdöntóbb okáról, 
296 OOO forint. a munkafegyelem Zazaságáról. 

11-lit kell tennünk, hogy az J Gondolnunk kell arra, hogy 
elmaradást pótoljuk? ha naponta csak ecY fél 

órát is kiesünk a tenne
lésböl az 1000 embernél 

havi 12 500 órát jelent. 
Ez alatt kb. 76 fövizsgás kocsit 
lehet megjavítani. t.s hány 
olyan dolgozó van, aki céltala
nul ődöng órákon keresztül. 
Akadnak olyanok is, akik egy
szerűen otthon maradnak és 
másnap - kellö igazolás nél
kül - vállvonogatva hozzák 
müvezetöjük tudomására tá
vollétük okát. A legtöbb eset
ben nem történik felelősségre. 
vonás, s ez tovább lazítja a fe
gyelmet. Súlyos hiba az is, 
hogy a múszaki vezetők és a 
dolgozók között nem megfelelő 
a viszony. Csomor János, 

Idejében készüljünk fel a télre 
N apközben még l!Zivesen 

sütkérezünk a bágyadt
sugarú, melengető napon, de 
a didergető éjjelek, reggelen
ként a tárgyakra leplet borító, 
deresedő harmat már a közel
gő télre figyelmeztet. :E:jjeli 
szolgálatban már jót tesz a 
köpeny, itt-ott a sar\160k bó
déjából vékony füst száll a 
ködlő hajnalokon. 

Ha azt akarjuk, hogy a vas
utasok a tél megpróbáltatása 
idején is az eddigiekhez ha
sonlóan helytálljanak, a i;zá
mottevónek ígérkező szállítási 
teendőket elláthassák, minden 
tőlünk telhetőt meg keJn. ten
nünk a zordabb időjárás foga
dá5ára. A legfőbb i;.zempont, 
hogy idejében készüljünk fel, 
mégpedig a legkeményebb tél
re, mert akkor nem érhet ben
nimket meglepetés. 

Elsö és legfontosább olyan 
munkahelyek biztosítása, ahol 
a dolgozó védve van az időjá
rás viszontagságaitól. Olyan 
védőruha, védóétel éB ital biz
tosítása, hogy a lehetőséghez 
mérten a szabadban dolgozók 
is védve legyenek a hidegtől. 

A smkszervezet brigádjai a 
közelmúltban az ország külön
böző helyein megvizsgálták a 
téli felkészülés menetét. Elől
já,róban leszöge2lhetjük, hogy 
bár kezdeti eredményekről 
s.zólhatun.k, de az általánoo 
kép nem megnyugtató. A fel
sőbb vezetó szervek még ott 
sem tartanak az előkészüle
tekben, mint az egyes szolgá
lati helyek az öntevékeny ké
szü!ódé6ben. A Land:er, a 
Miskolci, és a Szombathelyi 
Já.rómújavít6!Jan röptetőket 
építettek. Dunakeszin, a Gyön-
111/Ösi Kitérő1111á.rban és még 
számos helyen jól halad az 
üvegez.és és a tetőzet javítása. 
A fütóház'lk: egy részének te
tőzete azonban már olyan álla
potban van (Kaposvár, Békés
csaba, Sopron stb.), hogy a pá
ly-'lfenntartás nem vállalja a 
kijavítást. A Nyugati-pályaud
vari javítástól elvezényeiték a 
dolgozókat, de az anyag. és 
:szakemberhiány ellenére is 
olyan állapotba kell hozni a 
munkahelyeket - esetleg más 
építés rovására is , hogy 
nyugodtan várhas.suk a telet. 

I
tt az ideje, hogy rövide
sen megtartsák a kazán

és gőzfútési próbákat, meg
vizsgálják, kijavítsák a kály
hákat, elegendő füstcsövet biz
tosítsanak. A laktanyák, öltö
zők, mosdók karb:intartására, 
tisztaságára még fokozottab
ban kel] törekedni. úgy, mint 
ezt a Nyugati-pá.Zyaudva.ron, 
Szeged, fútöháznál, Celldömölk 
állomáson és sok pályafenn
tartási szakaszon teszik. Az 
viszont túrhetetlen, hogy pél
dául Pécsett, Dombóváron, Zá
honyban még ma sem a ren
deltetésnek megfelelően hasz
nálják a laktanyát. 

Ahol a munkavédelmi bi
zotl63.gok jól múködnek, ott 
általában az öltözők, mosdók 
állapota kielégítő. Sok helyen 
azonban panasz van a csapok-

ra, zuhanyozókra, különösen a 
javítások elhúzódása miatt. 
mint Csengerben, Ferencváro., 
állomáson, a Nyugati-pályau.d• 
varon. A hibák nem egyszer 
nagyobb beruházás nélkül ki
javíthatók, csupán szív és em• 
berszeretet kell hozzá. 

Minden téren égető problé. 
mát jelent a melegedők hely• 
zete. Meddig lesz még, hogy 
például a nyíregyházi átrakók, 
a ferencvárosi salakosok a 
szolgálati helyeken kénytele
nek melegedni? Mikor biztosí• 
tanak megfeleló s:zénmennyi
séget a szolgálati helyek fiI· 
tésére, hogy végetvethes.ünlll 
az úgynevezett „önbeszerzés. 
oek". 

A munkahelyek rendetlen• 
6ége, a szétdobált, hóval 
belepett anyagok, nem egy 
t.élen okoztak már súlyos bal• 
esetet. Megsz!vlelhetnék en 
Landler VI osztályán, Rá.kos• 
Ten4ezón és több gurítós állo-
máson, ahol a kocsialkatré
szek, illetve a lehullott 
rakományok akadályozzá!IG 
a mozgást. A végán:yok 
k_Özött hagyott földkupa• 
cok, talajegyenetlenségek is 
sok sérülés okozói voltak már, 
sőt Fegyverneken halálos bal· 
eset is származott ilyenböl; 
Mielőbb pótolni kell a hiány• 
zó aknafedeleket és a térvil� 
gftó égőket is. 

Nagyon lényeges tennivaló 
a dolgozók ruhaellátása, annál 
is inkább, mert az 1957. évi 
téli illetményruha ellátás nem 
megnyugtató. A hiányt sürgő
sen pótolni kell nemcsak azért, 
hogy a jogos elégedetlenséget 
megszünt�rSill<, hanem elsősor• 
ban az egészségvédelem szem
pontjából. A bevont téli ruhák 
javításának és tisztításának az 
üteme megnyugtató. 

Már most ke:I gondolni a 
téli védő- és meleg!tó 

italok nyersanyagának, mun• 
kahelyre i;zállttásának biztosí• 
tásáról. Az utóbbira különösen 
a pályafenntartásnál kell 
ügyelni, mert a múltban nem 
egyszer hidegen érkezett a 
munkahe:yre az étel és a me• 
legítő ital. 

Nem i;zabad szem elől té
vesztenünk, hogy a tél a vas• 
út és a vasutasok nagy er5• 
próbája. Télen a megfelelő pt
h. 1őidő fokozottan szükséges 
ahhoz hogy dolgozóink kipi• 
henten álljanak ismét mun• 
kába. A szakszervezet szerez• 
zen én·cnyt a törvényes pi• 
henőidők betartásának, ellen
őrizze a munkabeosztást. Üze
mi szakszervezeti szerveink 
tartsák halaszthatatlan köte
lességüknek az elsőtelesek ok• 
tatásának el'enórzését. Szer• 
vezzenek egészségügyi előadá
sokat a meghüléses betegségek 
elleni védekezés módjáról, a 
téli baleseti ves.zélyforrások 
elhárításáról. 

Télen különösen előtérbe 
kell hogy kerüljön az ember• 
ről való gondoskodás, mert a 
közvetett érdekvédelem, a ter
melés egyenletessége csak 
megelégedett, jó munkakörül
mények közt dolgozó emberek• 
kel lehetséges. 

_..__ ________ __.,.. 

Szerte a vlligon a 4olgoz6k mllll61ért k11zd a Szakszervezeti Vili,:szövetség. Támogatja azt a harcot. amelyet a vilá.J:' szakszervezetelbe 
Ulmörfilt dolgozók éle1sztnvona!Uk emeléséért, gazdasiX!, szoclills és 
demokratikus Jogaikért.. a lefegyverzésért. a békéért, a nemzeti fil,:• 
getlenségén folytatnak. (l\IT[) 

Újabb vonalakon indult meg a forgalom 
Magyarország és Jugoszlávia között 

Szeptember 29-én ünnepé- szállítanak a sztálinvárosi kohó 
lyesen megnyitották a több részére. Az érc Magyarbolyon 
éve s1,ünetelő vasúti forgal- át sokkal rövidebb úton jut el 
mat Magyarboly és Pélmonos- rendeltetési helyére és ezzel tor között. A vasúti forga,lom jelentősen csökken a szállitási megnyitásának nagy gazdasági költség. 
jelentösége van. Nemrégiben Szeptember 29-én ugyancsak 
ugyanis gazdasági szerzódést I megindult a vasúti forgalom 
kötöttünk Jugoszláviával. Szeged és a jugoszláviai HOT
melynek értelmében vasércet aos kÖZött. 
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HÍREK A SZOVJET VASUTAKRÓL Hogyan segÍii szakszervezetünk 
a �saládiház épÍiési ak�iói ?  

A NAGY OKTÓBER 40. ÉVFORDULÓJA ELŐTT 
Moszk.v,ában kiállítás nyílt 

,,A S:wojetunió vasliti közle
lkedése 1917-töl 1957-i,g" cím
mel A kiáruitás hat rés2lböl 
áll. 

Az el\56 a forradalom elMti 
Oroszország vasúti for,gal
mát ismerteti. A kiállítás má
oodik részlege a vasúti közle
kedés helyreállítását és fej
lesztését mutatja be. A hábo
rú elótti ötéves tervek során 
13 420 'kilométer hOS'Szúságban 
építettek vasútvO'Il.alat és 9100 
i<:Hométeres útvonalon fektet
tek le második vágányt. 8500 
kilométeres vonalat önműködó 
berendezése!lclrel láttak el. Ez
idő alatt mintegy 12 000 új 

· mozdonyt, több milllt 28 OOO te-
her- és mintegy 11 OOO személy
kocsi állt munkába. 

A hannadik részleg a srov
jet vasút szerepét ismerteti a 
Nagy Honvédó Háború idején, 

A vasút fejlódése a háború 
után - ez a legnagyobb rész
leg témája. 1913--ban a vasút 
t.eherforgalma 65 696 millió 
tonna-kil<llllétert tett ild. 1956-
ban ez a ;:;zám 1 079 106 millió 
tonnaltilométerre emelkedett. 
A villamosított vonalak hosz.. 
sza tavaly 6381 kilométert ért 
el, míg 1913-ban il\Yet egyállla-
1án nem Ismertek. 

A mozdonyparlc fejlődését 
a következő számok bi7.onyít
já!k: 1913-ban az akkori idMt 
legnagyobb mozdonya mind
ösw.e 50-0 lóerős teljesítményt 
nyújtott. Jelenleg az „N-a" 
Villanymozdony 570� lóerős. 

• 

A Kera.si:u!k-Kamen11 oonal
smkaszon megi,-naulta.7c a aze
rewénl,'ek Altáj gaboná;ával. 
A kuva-naiki oosutasok minden 
vagonban három ton11áva.l töb
bet szál!ítainak az elóíl"tnáZ. 

• 

A rakterület helyes ki'hasz
ná.llásával Va.sziljenko a bobro
vici állomás dolgozója minden 
négytel\.,,o>elyes vagonba 3.5 ton
ná�al robb árpát raJc be, mint 
amennyit a norma előír. 

• 

A murosi 1'aSUt>a& dol</oZók 
• TIM!/ évforduló előtt meghív
iák körii.kbe és elbes2lélgetnek 

A Téli Palotában 

Az Ideiglenes Kormány mi-
niszterei ezen az estén a TéU 
Palota ha.talma3, ragyogó ma
lachit-termében üléseztek. Az 
elsó lövésekre valamennyien 
kiToh.antak a teremből. Az ab
lakck az utcáTa nyíltak és a 
miniszterek féltek, hOíJ11 a go
lyók a terembe vágódnak. FeL
kapták irattáskáikat ú bizto.t 
helyet !kerestek. 

Végre találtak i& ilyet, 4 pa
lota ewik belső szobáját, 
melvnetk ablakai az udvarra 
nyíltak. Ott leültek a hosszú 
a.sztallioz é& folytatták az 
-ülést. 

Időnként megszokadt 4 ta
tuícskozás. A junkerek megbí
zottai jöttelk be a .szobába é3 
érdeklődtek, vajon megérkez
nek-e .a csapatok a frontról? 

De ezt a miniszterek, maguk 
sem tudták. Az idő múlt, 4 
csapatok azonban még mindig 
nem jelentkeztek. Valószinú, 
how ewáltalán nem jönnek. 
Ezt azonban a minisztereik 
nem merwk megmondani a 
junkereknek. Biztatták őket, 
hogy a csapatok már bevonul
tak Petrográdra, 1"ÖVide.sen 
tiárh.atók, minden órában itt 
lehetnek. 

A junkerek megbizotta.i 
tlisszamente<k a térre. De fél
óra múlva ismét a miniszte
rek mellének szegezték a k.éT
dést: jönnek-e már? Vér,iil az 
oranienbaumi tiSzti is1cola jun
ker-osztaga megúnta a hitege• 
tést. elhagyta helyét és elvo
nult a térról. 

Az ülés tovább folyt. Aztán 

újra megszakadt ew percre: 
váratlanul me9szólalt az oly 
régen haílgató telefon. A mi
niszterek. ewmásra néztek és 
ewikük odalépett a telefon
hoz. 

- Honnan beszéltek? A 

Téli Palotából? - hallatszott 
ci hang a kawlóból. 

- Onnan - bólintott a mi
ni&zter. - Mi van? 

- A litván ezredtől beszé-

azokkal a veterán ha'l"COSO'lokdl, cslkat illa al fütik. Az Hogyan segíti szakszerveze- megígérte regítségét. A segít-v nny tünk a családiház építési ak- ség nem váratott sokáig magá• 
rajzzal és lköltségvetéa,eZ. 4. 
E:pítési engedéllyel. a.kik -résztvettek 1917-ben AZ „1!:r-1" eklevez.ésú vonat egy ciót? _ ezzel a kérdéssel for- ra. Kossa. elvtárs és a szak-Októberi Forradalomban. perccel az indulás után már dultunk Berta István elvtárs- szervezet közbenjárására a Mi_ 

Ha mindez megvan. az Ille
tékes igazgatóság lakásügyi 
csoportjához kell fordulni a 
kérelemmel, ahol a területi bi
zottsággal közösen döntenek a 
kérés teljesítéséról, Ha ez meg
van, akkor ahhoz a megyei 
OTP-hez kell fordulni a hitel 
megnyitása végett. ahol a há
zat építik. vagy építeni akar
ják. 

• 100 kilométeres sebességgel hoz, a szakszervezet munkavé· nisztertanács 22 millió forintot 
A Szovjetunióban eLkészülJt halad. A próbaút aLkalrnával a delmi és munkásellátási osztá- szavazott meg a közlekedési 

a legújabb srzemélyvonat, 89 kilométeres utat _ 9 állo- lyfulak munkatársához. dolgozók családi ház építési 
amelyne:!{ vi!Jamosmou!onya _ Központi Vezetőségünk akciójára. Ebból a vasutasok 
óránként 130 k(Qométe.res se- :�! - 1

V��eir�
egál

al;'! 1957. július 26_án tartott ülé- 14 és fél milli_ót k_a�nak. A 
bességgel viszi a tíz, teljesen . .. eg. • sén foglalkozott a vasutasok �ZOT ke1;det1;1eny�z�ere e� az 
fémból készült személykocsit. nélkül 57 perc alatt -�ke- nehéz lakáshelyzetével és a osszeg 2 es fel m11lioval nove
A tíz kocsibal!l 1056 ülőhely zett M=kvába. Menetkozben 

I 
családi ház építési akcióval - 1  kedett. 

van. A vonat szellózo"berende- j egyes pályarészeken 138 kik>- mondotta. Az ülésen jelen volt • 
zéssel van ellátva. Télen a 1ro- méteres sebességgel száguldott. Kossa miniszter elvtárs és Kik kaphatnak hitelt? Már eddig is igen nagy ér. 

deklődés mutatkozik az akció 
iránt. Szolnokon például 21 
vasutas részesült 20 OOO-tói 
40 OOO forintig terjedő hitelben. 
A hitelt 20 év alatt kell vlsz
szafizefmi évi 2 százalékos ka• 
mat mellett, 

Szakszervezetünk elnökségének /,atározataiból 
l - Elsősorban azok, akik 

már hozzákezdtek a házépí
téshez és vállalták. hogy a ka· 
pott hitelbéíl még ez évben be-

A szakszervezet elnökséi,e szeo- December st-1,r felül kell Vizs-
tember 23-i ülésén határozatot 1o- aálnl. hol?V a szakta.nfolvamokon 
Ji?adott el a nőmozi:alommal ka"D- ntilven arányban vannak nök é:; 
csolatos munka me�.tavftásár61. a vl1.s11álat eredménvétlll fUl!l!líen 

A határozat többek között 8 kö- döntést kell hozni a n6k tovább
vetkezóket tartalmazza: A dolftozó kéozésének mód1ára. A területi 

nllknek a vasúton biztosítani kell bizottságok a márciusban kiadott 

a szaktudásuknak mel!felelll be- lránvelvek alao1án hozzák létre a 
osztást. Az elnöksél! felhívja a nlíblzottsA11okat. melvek munká1á
személvzetl szakosztálv rutvelmét. nak lránYltását az OB-elnökök vé
hoJlV az ellen.forradalom eH5ttl he- l?ezzék. 
lves l!Vakorlatot követve a káder- A területi blzottsál!ok október 
1eilesz;tésnél módszeresen foJ?lal- hónaoban. a szakszervezeti köz

koz.zanak a nőkkel. A területi bi- oont oedift ezek taoasztalatal alao
zottsál!ok hfvlák fel az üzemi bl- 1án novemberben tartson orszá

zottsá,rok fll!Velmét. hol!V a tör- IIOS nlí-aktlva értekezletet. 
vényereJű rendelebeket. amelyek a A n6k oolltlkal nevelésének �r
nők mun.kaviszonvát. io.aaik 2Ya- dekében az elnöksél? iavasol1a. 
korlását tartalmazza. valamint a hol!V hathetenként tartsanak n6-
Munka Törvénvkönvve ldevonat- találkozókat. ahol mel!Vltatnák a 
kozó részeit tanulmánvozzák. tart- békeharc oroblémált. a család. 
sák be. Illetve tartassák be. A l!VermekVédelem és nevelés kérdé
munkavédelmi osztálv VizsJ?á11a 

I 
seit. A kultúrotthonok nrol:!I'am ... 

mel! a n6ket véd6 törvények be- lukat úl!V dol1<0zzák ki. hol!V a 
tartását. n6k Is melltalállák helvüket a kul· 

Bal<Any LAszl6 lnU..6, foriralml szolgilattevG a 11:eletl-P41Yau4var 1 ...... 
tornyAban telJeslt szolgálatot. BrlgádJával H.7 százalékra telJesltette a 

menetrendszerlnt! lndltáal augusztu.. hóban. 

(11:ovAcs Gáa telY.l 

A 

M E G S Z Ü L E T E T T 

S Z O VJ E T H A TA L O M! 
Réulet Szaveljev: ,.Roham a Téli Palota ellen" című művéből 

lek - folytatta az ismeretlen 
hang. - Mi újság, elvtár&, el
foglarttftok-e már a Téli Palo
tát? Letartóztattátok-e mór 11 
burzsuj minisztereket? 

- Nem - válaszolt komo
ran a mini&zter - még nem 
tartóztattak 1e bennünket. 

- Még nem? - caodálko
zott a kérdező a litván ezred 
laktanyájában. - Mi azt gon
doltuk • •  , no mi11deU11, már 
nem tart Bdkáig! 

Az összelrotteté, meuua• 
kadt. A központban n1fÍlván 
észrevették a hibát é& siettek 
újra kikapc&olm a Téli Palo
tát. 

Ugyanakkor a Szmol11ijban 

Aznap este a Szmolnijban 
összeült a Szovjetek II. össz
oroszorszá!li kOnfere-nciája. 

A naw, fehér termet zsúfo
lásig megtöltötte a n,ép. Az 
egész országból jöttek a. kül
döttek - mun!kások, parasz
tok, katonák, tengerészelk. 
Pa.dokon, székeken, ablak
deszk,ákon ültelr va.gv álltak 
az osz'(Qpok körül. 

Hatszázne1111venkilenc kül• 
dött vett részt a konferen
cián. Köztiiik mintew -nkgy
száz bozsevik, százötven men• 
&evik és eszer. Akadt azon
ban több olyan küldött is, aki 
ewütt érzett uwan a. bol8e
vikokkal, de még nem döntött, 
how velük haladjon, mert 
nem bizott abban, ho01/ a 
munkásoik11ak és parasztoknak 
elég erejük van a hatalom 
megszerzé&ére és megtartásá-
ro. 

A mensevikek és esz.erek 
ezekre a küldöttekre számítot
tak. l!lllekeztek az ingadozó
kat megfélemlítéssel 1Tl,(J{J1llk 
mellé, a burzsoázia ol'daTára 
állíronL 
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perckor kezdődött, miközben 
a Téli Palota előtti téren ja
vában folyt a harc. 

Az első &zónok, ew Jceake· 
nakállú mensevik tiszt voU. 
Szakállát rázo{1(1,tta, teli to
rokból !kiabált és fenyegető 
hangon igyekezett megfélemU
teni a bol8evikokat. 

- Az első, második, harma
dik, negvedik, ötödik, hatodik, 
hetedik, nyolcadik, kilencedillc, 
tizedik, tiZenegyedik, a rend
kívüli és a kaukázusi hadse
reg katonai bizottsága nevé
ben - ordította ewre emel
tebb hangon, úgyhow arca 
vér,ülis rákvörös lett - szólok 
hozzátok! Mi, a hadsereg, ide· 
jövüTl/k és nem szavakkal, ha• 
nem fewverekkel harcolunk 
majd ellenetek. 

Egy percre csend lett a te

remben. Ekkor az egyik, sá
ros, hosszúköpenves katona 
felkiáltott: 

- Elvtársak! Ne hi,gwetek 
ne!ki! Most jövök a frontról, a 
hadsereg csak jeladásra vár, 
how a torra.dalom segítségére 
siessen, harcra a burzsoázia 
ellen! A lövészárkok népe az 
Ideiglenes Kormány megdön
tését követeli és türelmetle
nül várja a hatalom átadását 
a Szovjeteknek/ 

Utána újra a mensevikek 
képviselője beszélt. Kijelentet
te, h,ogv a felketést előbb
utóbb leverik. Ezért a mense
vikc!k igazolni kívánják, hogy 
semmi részük nem volt a moz
galomban és azonnal elha,gy
ják a kongresszus termét. 

Az óramutató már túlhaladt 
a tizenegyen, amikor a men
sevikek é& az eszerek kis cso
portja kivonult a teremből. A 

padok között botladozva igye
lkeztek a kijárat felé. 

Köröskörül az egész terem-

türotthon életében. Szervezzenek 
tanfolyamokat. előadásokat a nő
ket érdekl6 oroblémákról. 

Az elnökséiinek az ltJúsáll'. neve• 
léséröl hozott határozata a követ
kezöket tartalmazza: Az elnökséll 
helvesll és támoJ?at1a a vasutas 
IQ.SZ-szervezetek: azon törekvése
it. ho.J?v a vasutas do�ozó ifiúsá
aot ma$?1.lk köré tömörítve a szo
cialista vasút éoltésére moz11óslt-
1ák. TámoJ?at1a a KISZ-szerveze-, 
teket kulturá.lls és soort tevékenv
séJ?ükben. see:iti munkáiukot er
kölcslle11 és esetenként anyal!lak• 
ban is. 

Felhlvfa a területi és tlreml bl
zottsá11ok fleyelmét. bol!V min
den téren támo11&ssák a KISZ
szervezetek termeléssel kaocsola
tos munkálát. Karol1ák fel a fia
talok kezdeménvezését. A szoll!á.· 
lati vezetlík 1uta1mazzák a 16 
ercdménvt elér6ket. Az elnöksél! 
a leldobb eredménvt elérll lfl-brl
lládok részére vándorzászlót rend
szeresített. Taoasztalatcserék szer
vezésével e1c5 kell seidteni a fiata
lok szakmai kéozettsél!ének növe
lését. 

Uzeml blzottsáE!alnk a KJSZ
szervezetekkel közösen ellenc5rtz
zék a Munka Törvénykönyve fia
talokra vonatkozó részének betar
tását. Uzem! blzottsá11&lnk a KISZ
�zeI""1ezetekkel közösPn 2ondoskod
janak a munkásszállásokon elhe
!Yezett fiatalok szórakoztatásáról. 
oroblémáik me�oldás:áról. Az UB 
mellett múköd(I kultúrblzottság he
lvettes vezetö1e a KISZ-kultúrfele
lős le,rven. Blztoslt.ani kell. hOl!V 
a kUltúrotthonokban. kultúrter• 
mekben me11telel(I otthonra talál
lanak a fiatalok. A kulturális 
oro.E!ramot ún kell összeállítani. 
hol!V az a flatalsál! l11énvelt Is kl
elél!ltse. Uzeml és KISZ-blzottsá
l!ok seE!!tsék elő a fiatalok általá
n06 műveltsél!ének fokozását. 
nYű1tsanak számukra mea1e1elő 
soortolásJ lehetöséi:ekct. 

Biztosítani kell. hol!V a tlatalsál! 
létszámának meE!felelően lei,yen 
kéoviselve a vezeté'Sszervekben. A 
területi blzottsá,:ok a terülctl!cl! 
Illetékes KISZ-vezetőkkel eseten
ként beszél1ék mea: a soronlevc5 
konkrét tennivalókat. 

ben lárm4, fütyütés, lábdobo
gás, kiabálá.!l hallatszott. 

- Dezertőrök! Arulók! 
hmiqzott innen t.s, onnan is. 

- Siessetek csak, siessetek, 
különben mi dobunk ki ben
neteloet! 

Azonban a mensevikelle és 
az eszerek rövidesen visszajöt
tek, hOflll újabb fenyegetése
ket harsogjanak, majd másod
szor is eltávoztak. Alig t>o
nultak ki, amikor hirtelen 
tompa, földrengésre emr.ékez
tetó moraj hallatszott. Megre
megtek. az abla.küvege!k, csö
römpölt a mennyezetről lógó 
súlya& lcriStálycsillár. Min
denki tudta, h,ogy ágyúk böm
bölnek. 

Valamennyien rögtön a 
naw, sÖtét, jégvirágos abla
kok.hoz tódultak, how leg
alább egy pillantást mthesse
nek a házaktór eltakart Téli 
Palota felé, ahol a harc folyt. 

Ebben a percben a mense
vi!kek és az eszerek ismét be
nyomultak. Dühtől és rémü
lettől eltorzult arccal, ma
gukból kikelve üvöltöztek: 

- Tüzet szüntess! Adjatok 
utasítást, hO!lll azonnal hagy
ják abba a, tüzelést/ 

Mikor senki sem oola.szolt, 
harma.dszor t.s elindultak a ki
járat feié. 

Az ajtó elótt megálltak és 
ünnepélyesen lkijelentették: 

- TUdjátok meg: elme-
gl/Íink! 

Senki sem dobogott, senki 
sem fütvült, csak nevettek . . .  

- Hányszor mentek még el? 
- kiáltotta utánuk vala.ki. -
Hamarabb is megtehettétek 
volna! 

fejezik az építkezést. Ez azért 
fontos, mert. ha ebben az év
ben nem használjuk fel a hi
telt, akkor azt átviszik :iz 
1958-as évre, tehát az átvitt 
ösSzeggel csökkenne a jövóre 
kiutalandó ö&szeg. 

Hogyan juthatnak 

hitelhez a dolgozók? 

- Az akciót az Országos Ta• 
karékpénztár bonyolítja le. A 
hitel�kéróknek a következo"k
kel kell rendelkezniök: 1. 
Olyan tehermentes telekkel, 
amel!f7lek legalább el11/neU11ed 
része lki van fizetve. 2. Anyag
ban, munkaerőben va.gy pénz
ben a ház építési költségéne!k 
35-40 százalékával, de indo
kolt esetben 25 százalék ts 
elégséges. (Ebbe az ÖSSZegbe 
beszámít a dolgozó saját mun
kája is.} 3. Jóváhawott terv-

Berta elvtárs hangsúlyozta. 
hogy az akció során a helyi 
szakszervezeti szervekre Is ko
moly munka vár. Segíteni kell 
azoknak. akik megkezdték az 
építkezést és valamilyen okból 
megakadtak. A segít.ésnek 
számtalan módja van.· (Szállí
tóeszközök biztosítása, anyag
beszerzési nehézségek leküz.. 
dése, stb.) Itt kell megemlíteni, 
hogy szakszervezetünk közben
járására lehetővé vált hogy az 
OH anyagok közül a csövet és 
sint a MJ;:H kiiktatásával a 
vasutasok közvetlenül a vas
úton vásárolhatják meg. 

- Megtudtuk azt is, hogy a 
családi ház építési akció nem 
zárul le, sót minden remény 
megvan arra, hogy jövóre és az 
azt követő években még na
gyobb hitelkerettel fogunk 
rendelkezni 

.ZVEM
1
VÉLETLEN MVVE 

A TETTBEKÉSZSÉG 
Tiszaszederkény állomáson 

termelési értekezleten vitattuk 
meg az &szí forgalmi feladato
kat. A dolgozók szívesen jöt
tek a megbeszélésre. Szinte 
mindenkinek volt javaslata, 
mondanivalója. Jól tudje\k, 
hogy nagy munka háTul rájuk . 
Kiszolgálják a Tiszapalkonyi 
Erőmű építését, sót a már 
üzemben levó gyáregységeket 
is ellátják szénnel és egyéb 
anyaggaL Kapcsolatban van
nak a Ti.szavidéki Vegyikombi
náttal és több más vállalattal 

Az állomás bővítése miatt 
gyakori a vágányzár. Ilyen kö

rülménYek között !kell napon
ta 100-120 kocsit beállítani a 
több mint 10 kilométeres ipar
vágányon, de elófordult már, 
hogy 180 kocsi érkezett. 

A munkát háNlllll tolató
csapat egymá.ssa.l verse

nyezve végzi. 

Az élen Kaposvári l3tván 
csapata áll. Nem sokkal jár 
mögötte Bejó Béla csapata, de 
Szabó Sándor brigádja bizony 
lemaradt a nemes vetélkedés
ben. A csapat tagjait bántja a 
lemaradás. Az értekezleten el
határoztálc, hogy átveszik Ka
posváriék munkamódszerét. 

Az egyik hozzász61ló javasol
ta, hogy tartsunk komplex ér
tekezletet a nyékládháziakkal 
és akkor biztosan nem fog eló
fordulni. hogy indokolatlanul 
ott tartsák tolatócsapatunkat 
és tartalékunkat akkor, ami
kor nálunk kocsik várnak to
vábbításra. Többen ajánlották, 
hogy szolgálatátvétel után a 
mozdonyszemélyzet, a tolató
csapat és forgalmi szolgálatte
vók beszéljék meg a tenniva
lókat. 

A forgalmi szolgálattevók 
szóvátették, hogy a vegyes vo
natok !hosszas vita után sem 
viszik el az üres kocsikat. (Az 
értekezlet után megofdódott a 
pr-0bléma a miskolci fűtőház és 
állomás illetékeseinek segítsé-

gével.) A részvevók egyhan• 
gúlag elfogadták azt a javai,,. 
latot, hogy 

Klementina állomás dolg0-
zóit versenyre hívjuk. 

Az. állomásfónök elvtárs 
névszerint bírálta a fegyelem 
megsértóit, majd az oktatás 
fontooságáról beszélt. Megkö
szönte a párt és szak=rvezet 
támogatását, aminek következ
tében augusztus hónapban a 
dolgozók 99 százaléka részt
vett az oktatáson. 

A dolgozók jogos ruhaellátá
si panaszát az értekezlet után 
megnyugtató módon elintézte 
U gl114i Sándor elvtárs, a terü
leti bi.rottság k.Hcüldöttje. 

A hasznos tanácskozás érez
teti hatását a termelésben. 
Kész tolatási tervvel szá· 
molják minden egyes kocsinál, 
hogy mennyivel csökkentették 
a tartózkodási idót. 

Nem véletlen műve ez a 
tettrekészség. Az MSZMP 
megalakulása után, ha nem is 
nagy taglétszámmal, de &ZÍV
vel-lélekkel őszinte szóval 
hozzákezdtünk a politikai fel
világosító munkához. A párt 
iránymutatása alapján helyi
leg is bebiwnyítottuk, hogy a 
forradalmi munkás-paraszt 
konnány létrejötte, a Szovj„t
unió fegyveres segítsége 1956 
novemberében az eizyszerú em
berek. a magyar ftiggetlenség 
létkérdése volt. Megalakult a 
KISZ szervezet is. 

Allomisunkon nem akad 
olyan vasutas, aki ne 
lenne tagja a szakszerve-

zetnek. 
A dolgozók határozott szán

déka az élüzemszint elérése, 
megtartása és természetesen a 
velejáró pénzjutalom elnyeré
se. Kezdeti eredményeink nem 
tesznek elbizakodottá, de 
újabb sikerekre lelkesítenek. 

Póka Miklós 
párttitkár, Tiszaszederkény 

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

Addig segÍisünk� 
am.ig nem. késő 

Csak a bolsevikok és a ve- A szakszervezet elnökségi I ban. szóban, táviratban, hogy 
l 

- ülésén is szóvátettük már, hogy haladéktalanul segítsenek. Az ük együttérzok maradtak a , "á , 't tt , "gf •, "há • tó 1 tá ak k · tsze teremben. Egyenletesen dör- az UJJ .:'P' e ?eg!s�o . u,o_ - 1gazga e v rsn is e r 
rentek az újabb és újabb �k fustelv?no keszuleke es a szóltunk, de minden hiába, a 
ágyúlövések e 'k , 'k kemények nincsenek megfelelő mai napig nem történt intézke-
után 

' gyi a maSi állapotban. Eddig már négy ké- dés. (A levél szeptember 10-é.n · mény leszakadt. Legutóbb kelt. A szerk.) A_ Szovjetek Kon��ssz� 
1 

szeptember tizedikén zuhant le Ezúton is kérjük az illetéke-p�dig f_olytatta munkáiat. Ki- egy kémény é, majdnem há- seket, hogy segítsenek a súlyai, hirdettek, how a Kongresz- rom lakatos h·lálát okozta baleseteket elóidézhetó hiá• szus kezébe veszi az álla"'!lha-
, 

Többször J;�rtük már � II. nyos.ságokat megszűntetni. talmat. miskolci osztály és pályafenn- Rutlkovszkl Antal,. 
(Folytatjuk) , tartási fónökség vezetójét írás- ŰB-elnök, Miskolc ftru 



un. OrróBD L MACYAR VASUTA!5 

Fejezzék be A téli egészségügyi f elkészülésról Megindult a verseny 

az elkezdett munkát 
�eken keresztlll kértW1: az Wet.ékeseket, hogy biztosító �ünil:et építsék úgy ti, hogy az áthaladás ne csak ec,enes, hanem kitérő Irányban la lffletlréges legyen. Ez nagyon font-Os mind a széntabrék066ág, mind a vonatok a,or,. továbbításának szempontjából Gonduljuk el, hogy mennyt S7Jért megy veszendőbe Clllak azért, mert egy percre meg kell állítanunk a ki.tér6 Irányba haladó vonatot, mm lll szólva arról, hogy egy 1000-1500 tonnás vonatlllál mennyi idő vesz kárba, míg "felcYonul. S7Jeged lg117.gatóságától még .tavaly fgiéretet kaptunk az át• alakftásra. 1956 október elején meg is érkezett egy szerelő· kocsi, több dolgozóval és neki• fogt.ek a munkának. Ahogy fogytak a napok, úgy fogyott az ott dolgozók száma. Végül egy elvtárs maradt. F.gy heti munka eredménye egy gomb beépít.ése volt, amelyet kezelni kellene minden áthaladó vo-111atnál. Az ellenforradalom félbeszakította a munkát. A szerelókocsi a munkással �ütt visszautazott Szegedre és talán már nem is élnek azok, a.kik itt vo!,tak, mert iéletjelt nem adnak magukról. Nagyon szeretnénk, ha legalább a munka megl:ezdésének egyéves évfordulójára eljönnének és az elkezdett múvet befejeznék. A gyomai forgalml brigád pevében: 

KJas Súidor, páritl&kár. 
-•-

A vasutas do,gozók egészségét, munkaképescségét súlyosan veszélyeztetik az időjárás viszontagságai. Téli ldöben az üzemi balesetek, továbbá a fertözó légz6szervi és az ízületi megbetegedések száma növekszik. Leglényegesebb feladatunk tehát az üzemi balesetek és a fertöző légzoozervl, továbbá ízületi megbetegedé:sek :megelőzése. A jó egészségvédelmi munka alapja a tervsze• rúség. üzemi bizottságaink e1-6Ö'rendú köte!essége a téli egészségügyi munkaterv készítése. A jó munkaterv alapja a betegségekre, iretve munkahelyek.re bootott táppénze.s állomány ismerete, 
I, 

Az üzemi balesetek megelőzése érdekében a legfontosabb tennivalók a következők: 1. A ta.laJegyenetlenséi;eket szO.ntessil.k meg. A rossz Allapot ... ban le\"G aknatedGktt Javfttassuk ki és ahol kell megfelelG akna· fedókröl gondoskodjunk. Blzto• sltsuk a megfcle!G térvlligltást. z. ElegendG mennyl.ségd homokot hirolJunk. a Jeges, sfkos utak felszórására. 3. A munkahelyekre, lltözc'.ikbe vezetG lépcsGk lépcsGfokalt és korlátjait ki kell Javítani. (Pl. Komáromi fth., Szeged VasanyagJavitó stb.) t. Az Uzcmor\losok és a kerQ ... letl orvosok az elsősegélynyújtó felelősök részére folyamatosan tartsanak tanfolyamot. A tanfo ... lyam megszervezésénél az üzemi bizottságok egészségügyi aktlvAI segítsenek az orvosoknak. (Szeged illomáson pL az elsGsegély• nyújtó felclGsök nem végeztek tanfolyamot.) s. Az üzemorvos a munkvédelml frlelőssf"l és a munkavédelmi fe!QgyelGvel egydtt ellenGrlz• ze a kályhik, kilybacsövek il· lapotat, mert a rossz állapotban levli kályhák, illetve a rosszul beilll"!Czt!"tt ká.lyh�csövek széngáz képzGdést Idézhetnek e!G. 6. Silrgösen ki kell javltanl a hibás letGzetet és csatornit. 

L A munkak� ldllt fdled 11:t!pek, tAblúatok, dlapoaltffek betept!gben nenvedllk munka- és filmek vetftt!ae. Bgt!sza6gv6de-hely6t u lbemorvoaok mllhely- lemmel kapcsolatos azindarabok litoca&úalk alkalmAval klllönte- ellladása stb.) gea ficYelemmel vla1i!J'k. Igen fontos, hogy u egt!sut!g• (Nedves, huzatoa mllllkahelyen Qgyt felvll4gnslt6 munka az a '611 hlde1 ld6ben Idillt reumia egyéal hygénla legfontosabb dolgozó ne dolgoaon.) rtgye- mindennapi kérdt!aelt lsmertes• lemmel kell kú6rnl u lbemor- se. (Megfeleli! Uplilkozia, étke• vosnak, GzemApnl6nak a reumia &és, dlztuig stb.) bete1 1zakorvoal kezel'86t (meg• A felsorolt feladatok csak ��)�l�gy�!",-!�1 a 81:,a;>;e m:!:: egy részét képezik a téli egészkaképes, de úCUetl hintalmalND ségügyi orvosi és szakszerveze-
==�:!{ u:;j:za.!�j�1 s=� ti munkának, de ha a fent várlumba, vagy gyógyintézetbe. zolt irányelveket a gyakor:at-

t. Az esészségllsyt aktfvahil6-. ban megvalósítjuk, akkor az zat szervezze t!s lr6nyjtsa u áldozatkész nehéz munkát 
:06:".:f!f.��k:!z:1.!";:�.!-� v�gző v'iSutas dolgozók egész-munkit. (ElGadúok, megbesú- segvédelrnét n.ugymértékben lések, vltllk, falh!Jsig, emlékez• javítjuk. tetG lapok, eg6suégllgyl Jelmon• 1 Rottenbiller Alajoa 
=��-teit.' do:1;: !ti:-:��': közp. ell. főorvos 

··--

Életrevaló kezdeményezés 
A szolnoki fútőház 424-€5 so- 1  az előadó figyelmét a termelést rozatú gépelnek mozdonyveze.. gátló körülmények kiküswbötői kezxl.eménye2ésére komplez.. lésére. brigád alakult a mozdonysze- álla"- -""aság á mélyzetból, mozdonyos előadó- V ' ...... uk s 6� oss · 

ból, vontatási múhely vezető- got veszi elsásorban figyelem
ből és az ál-lomá6i forgalmi be. Gépeik mosásra csa', a 3. 
irányítóból. A brigád megala- illetve a 6 haVi vi?Bgálatkor állnak le s a természetes k.okítására az készt.ette őke�, pást meghaladó javítást is csak hogy termelékenyebbé, ol- akkor végzik. A tervhez visw-=��é��t�/57; nyitva a vontatási fajlagos 
hibáikat. költségeket 2 százalékkal csök-kentik, a terhelést 5 százalék-Munkájuk segítálére, tárna- kal növelik. A késett szerelvégatására felkérték a 7. és B. nyeket rövid menetek alkalszakosztá.ly vezetőjét Tölgyes mazásával lehetőleg menetLajos és Lindner József elvtár- rendszerúvé teszik. Az utazási sa.kat, valamint Pongrácz lm- sebesség növelése érdekében re elvtársat, az igazgatóság IV. nem tartanak igényt a von.aosztályának vezetőjét. akik ezt Ion a vontatási tartózkodási szívesen el :is vállalták. idókre, a mostani srenminóség 

Dombó;ár állomáson nem szünetelt egy percre MID • munka az ellenforradalom alatt. Mentek a helyi vonatok. Mél!llem mondhatjuk azt, hogy az egész hazánkat megrázó 
orkán nem éreztette hatáaát nálunk. Megfertőzte az emberek egy részének a gondolkodását. A szocialista munkaversenyről -, amely hibái ellenére is lendítóje volt mindig a munkánknak - eleinte hallani sem akartak. Aztán jött a rákosrendezólek felhlvása és az állomási dolgozók örömmel csatlakoztak a reális, jól értékelhető ,.rersenyhez. A vonatkisérőknél azonban máa volt a helyzet. Igaz. Ormosau Lajoa és Juliá.sz II. Iatván vonatvezető elvtársak javasolták a régi verseny folytatását, azonban a többiek elzárkóztak ez elől. Fadm,a., Károlu is versenyre hívta társait, azonban nem is kapott választ. Már-már ÚO' Játszott, hogy csódöt mond a vonat-

kisér'6k veraenye, de nem fa törtélt. A ezllkszervezet. a JlártaZel'yezet aegitaégével egy versenyértekezletet hívott llllllzei 133 vonatkfaér6 jelent me& hOIO' megvitassa a problémát. A fél órára tervezett érteke21" let.ből két és fél óra lett. Min
denki szólni akart, mindenkinek volt javaslata. Nagyszerű érzés volt hallani, ahoo- munkában megedz6-dött, deresfejú vasutasok verisenyre hívták egymást. Azt IS elhatározták, hogy ellen-
6rtznl fogják egymást s ha a legkisebb visszaél� tapasztalják, a taggyűlés e16tt fogják az 111etőt felelősaégre vonni, és a magáról megfeledkezett dolgozót klzá�ák • versenyből Ml, dombóvári vasutaaolt úl!Y érezZilk, hogy ezzel a versennyel IS hitet teszünk kOl'm6nyunk mellett, és ezzel fii tAmogatjuk a Szocialista Munkáspárt politikáját. BODOGH MIHALY OB-elnlHt 

Tíz perces munka 

- közel egy óra alatt 

II. 
A fertőző légzőszervi, influenza és az ízületi megbetegedések megelőzése érdekében végzendő fel:idataink a következők : 

Arra törekszenek, hogy poll- fenntartása esetén. Ha a britikal és szakmai felkészültség- gád tagjai közül valakinek a ben egyaránt példát mutassa- gépe leáll, a múködó gépek nak. Megkérték a pártszerve- személyzete mellett közbeválzet vezetőségét, hogy rendsze- tóként foglalkoztatják őket resen tájékoztassa őket a poll- úgy, hogy a kötelező 210 órája tikai kérdésekről. A szakmai valamennyinek biztosítva leoktatás keretén túlmenő ki• gyen. 
A Nyugati Mdazakl 11:ocalazolg61atl l'Gnllk16gn61 v6gez dleaér,••s kAp, pltos munki& u ablakfelh6z6-heve4erek késsltésében Sóos �,zl6. 

(KOTica Géza tol,;.) 

Ferencváros Keleti rendező pu. számadáskezelőinek és hordoeóinak problémát okoo a Nyupti rendező pu-ra érkező és Keleti rendező pu-rol továbbitandó kocsik számadásának átazállitása. 

képzésről a mozdonyos elő- A szalk.szervezeti aktívák tá-adó gondoskodik. A brl""-' vezetője kapcsola- mogatják a kezdeményezé;;t. .,.... Résztvesznek a munka értéke-tot tart � mozdony� előad� lésében, eredményeiket ismerval, a muhely vezetoJével es tetik "'bbi d ,_ • al és ha 
Megkezdődött a tanulás 

1. Az G.zemorvosok. ft.zeml Apolók, munkavédelmi fele1Gs6k és munkavédelmi felilgyelGk folyamatosan ellen6rlzzék a meleg véc!Gételek t!s Italok kúzolgilta• lását. A magas e-vitamin tartal· mú csipkebogyó-tea Igen aJinla· tos, mint vMGllaL 

a forgalmi :irányítóval. Figye. • a to O�OZIO'-' A gzegedi Vasútforgalmi j váncsian vizsgálgatja az ép(l-Tcchnikum udvarát felveri a leteket. Vajon ml lehet a falavidám zsivaly. A több mint kan túl? Erre kíváncsi a szőkétszáz elllcS éves tanuló ki- kehajú lllé& Gábor Is, aki 
A K.PM 1954-ben kiadott egy rendeletet, mely úgy intézkedik, hogy a keleti renclew számadás horoooója a Köz· pont,! Szertáron keresztül me· het. Ezt a rendeletet nem von· ták vissza, nem helyezték hatályon kivül, ennek ellenére a szertár vezetője az ellenfor<radalom 61a megakadályozza az átjárást. 
Jelenleg a számadáshordosóknak a nagygurftón keresz· tü1 kell járniuk. Ez 40-50 peroet vesz igénybe, mfg a szertáron keresztül vezető út mindöss7.e tlz percig tart. Az időkiesés hátráltatja a vonatok menetrendszerinti indítását. A probléma megoldásá· nak érdekében már egyik bizottság a másiknak adta a kilincset, de eredmény nélkül. Most már nem bizottságot, hanem érdemleges intézkedést várunk 

Vida Ferene, átmeneszt6. 

z. Mosdók, öltiizGk, laktanyik, melegedGk stb llszl, Illetve Ull meszelésének időben való elvégzését szorgalmazni kell. :1. Klllönös gonddal ellenGrlz• zék az üzemi konyhák mdköd6-sét. Igen fontos ugyanis, bogy az Ozeml étkeztetés keretiben a dolgozók megfelelG C•vltamln mennyiséget kapjanak. A heti étrendben szerepeljen bagymasaláta, savanyll. nyerskAposzta, csalamádé, gydmölcs és gyilmölca• 1z stb. A C·vltamlndlla étrend mege1Gz6 gyógyszere a lt!g-zGazervek fertGzG betegségeinek. t. A kalaUZkocslk megfelelG fdtésénck ellen6rzését még az Gszl hónapokban el kell végez• nL A rosszul fdUltt ka_lanzl<ocsl lég-zGszervl t!s 1z1lleU megbetegedés okozója. s. Az orvosi rendelGk t!s virobetytségek, vá.rótermek, meJegedöhelylségek folyamatos fdtését blztosltanl kell. 6. Zsúfolt várótermekben, melegedöhelylségekben, laktanyil<• ban, O.gyelni kell a tokozott tlaz• taságra és killönteges esetekben (lnfiuenza betegségek magas szima) folyamatos fertGtlenltt!st kell alkalmazni. 7. A rosszul mQködG szeUGzte• t6 készülékeket (vent\llitor, ex• haustor) a hideg ldG beillta e!Gtt ki kell javftanL A hiányzó ablakokat pótoljik. 

lernmel kíséri a gépek személy- / szü.ksé,ges, segítenek a hibák zetéDek vez,énylését.. Felhívja kijavításában. 

Törődjünk többet munkahelyünk rendjével, tisztaságával 
„Budapest Európa eWilk I sek nagyon fájnak. Vala'hogy ' mun:kélkodnak, de miért kell Jegszebb vá1'0Slll" - hallju,k az I úgy vagyunk vele, mintha a pályaudvar dekorálására elismeré•t a hazánk,ba 11!o- j gyermekünkre mondanák: has2lnálnl? gató küUöldiek,tól De rögtön „Milyen gyönyörll ez a U1Je- Ha már a dekorációnál taa-hozzáteszik -, kár, hogiy el . rek, � milyen gondozatlan, tunk szóljunk néhány szót a van hanyagolva. .,A legna- i milyen szurt'os''. Egy szülő, pály�udvaron található .faligyobb 1'ilágvárosok szépségé- akinek i��ent kiell hallania, táblákról. üresek, kopottak, vel vetekszik a mi fővd.ro- restellkedik és ha van benne koszosak. Mit S2lÓlnak ehhez SU11lk'' - mondják a kfüföldön egy szikrányi önér:ret, rendbe- az üzemi blzotl5ág tagjai, hljárt magyarok -, de az kálr, szedi a gyereket. Hát s2ledjük szen szinte minden nap elrnenhogy Jl.agYOn piszkos. Ezek, a rendlbe mi is hazánk fővárosát, nek előttük? Az lehet, hogy de után követke7.ó megjegyzé- Budapestet. ők már annyira megszokták, 

Et111 l,is ;.-,.,,arat "/,ellene 

Mindenki - a sz6 le� j lás, de �ez pénz, rnéghoz?.é sabb értelmében - oopörjön a sok millió forint kell és ez saját háza előtt. t.s nekünk most nncs. De sok mindent vasutasoknak éppen elég sö- tehetiin,lc egy kis jóindulattal, pörni valónk van. Budapest hogy a fővárosba érikez.ő vid.épá!Uaudvairai barátságtalanok, kieknek, külföldieknEGt ne az piszkosak, rendetlenek. Tud- legyen az első benyomásuk, juk jól, em-ól nemcsaac a vas• hogy itt baj van a tisrz:tal;águtasok tehetnek. Az épületek gaL régiek, rájuk férne a renová- A napoban a Nyugati pá,lya-

hogy rá sem hederítenek, de az állomáson ta.rtózkodó utasoknak feltún!tk. 

___________________________________ 
1 
udvarra látogattunk. Az indu-- lási oldalon mindjárt barát-

A ha•tartás-statis•tiha jelentősége ==�: k��
ogad

�o� 
A szaoi-vezetek munkáJá· családok jövedelme, fogyasztállllk elengedhetetlen feltétele, sa megfeleljen az összes c;abogy alaposan ismerjék: ho- ládok általános helyzetének.. gyan I élnek a dolgwi,k. A A mi szakszervezetünk Is munkások és . a1kaJm:azottak I megkezdte a háztartási könyv életlkörülménye� V1zsgála- vezetésére felkérni egyes csatáre állami stait:isztikai adatok I,ádokat. A háztartási könyvben állnak a szaks:zervezetek ren- minden bevételt és kiadást fel delfte2Jésére. Ol!yan adatok bir- kell jegyezni, melyből a szülktdalba, hogy egyes iparágak séges adatokat egy adatgyűjtő � hogyan élnek, azon- a hónap végén kimásolja. ban csak maguk a dolgozók juttathatják a szakszervezeteket a háztal'lásstatisztikai adat.szolgáltatás útján. 

Megmutatják:, hogy az egyes családok jövedelmükből menynyit fordftlKlak egyes cikkek vásádására. Megmutatja a magasabb é6 alacson.yabb kere.. setú családdk életviszlonyafüan mutatkozó eltéréseket stb. 
A h6ztarl6si könyv 

vezetésének előnyei 

Utasellátó egy ütött-kopott pulton ízléstelenül elhelyezett ládálkból gyümölcsöt áruL Néhány lépésre a WC ajtaja kitárva. A folyOl!IÓn egymás mellett sorakoznak az Utasellátó pavilonjai, egyik-másik előtt széjjeldobálva hevernek az üres dobozok, ládák. 
A peronon megniyui,tató kép fogad. Erre is, arra Is söprö;lető �ISZOnyok, férfiak. Az ügye. letes tiBzt, Péter elvtáirs is gondosan őrködik, hogy ne legyen szemét, de bizony az Igyekezet sokszor csödöt mond. Alighogy végig söpörték a peront, már kezdhetnék előlről. A vonat Indulásán várók nagyrésze cigarettázva tölti az időt, de csak nagyon gondos keres• glélés után lehet falraszerelt hamutartót találni az Indulási 

oldalon. (Az érkezési oldalon kettővel ta1ál.koztunk.) Valahogy úgy éreztük, hogy Itt nincs semmi, ami arra késztetné az utast, hogy vigyázzon a tisztaságra. 

agitáció - sehol 
Obt)ártunkk:or la több killföldi tartózkodott a peronon. Az egyik csoport nagy érdek· lódéssel .szemlélte azt a vitrint, amire az van kilrva, hogy „így építik a smclalizmust a nyugati pályaudvar dolgozói". A vitrinben egy lépcsősor egy csukott ajtóhoz vezet. Az ajtón felirat: ,,szocializmus". Valamikor a .lépcsőfokokra helyezték a legjobb dolg07.Ók képeit és klirták t.er'melési eredmén!)'a!ret, de ez már a múlté. Még .�encse", hogy a külföldiekkel nem volt tolmács és így abban reménykedhetünk, hogy úgy sem értett.ék meg a feli4"atokat. Ugy gondoljuk, hogy a Nyugati-állomás dolgozóinak nem ll'ell 57.égyenkezniük eredményeik. kel. Bátran klirhatják országvilág előtt. Ak,kor, hát miért nem teszilk meg? Vac, nem lehetne fzléses képekkel megmutatni az állomás életét, fejlódését. Bizonyára igen, csgk egy kis ötletesség, gondOSllág és egy kla fánldts6c kellene hozzá. 

Mi a h6ztart6s-statisztilca 

A háztartá&..statisztika megbízható adatokat szolgáltat a dolgozók életkörülményeinek alakulásáról. Ezért egyes üzemekben háztartási könyv vezetéllére kémek fel családokat. Al'!l"a nincs lehetőség, hogy minden caalád bevételeLt és ltladásalt megfit11Yeljék. Eppen 
eozArt a családok egyrészének adatait tanulmányoz7.ák és általáol!ttják. A helyea kép kiala!dtásáhoe tennéaetesen az 11Züksi!1e1, hogy a kiválllllsztott 

Mire használj6k lel 

a h6zfarf6s-statisztilca 

adatait? 

A háztartási könyv vezetése takarékosságra, jó költségbeosztásra nevel. �eszköz a házi.asszony tervszerú �kodásához. 
A há:zta4'1ástatlsztlkai adaA háztartás-statisztika a la- tokat &Zigorúan titkosan kezekosság főbb rétegei szerint tá- lik. Sem vállalati, Bern állami jékoztat a fogyasztás iwlzeté- vagy társadalmi srervek részé-telének alakuLásáról. Megálla- re nem szolgáltatnak 1Qi névpítható belőle, hOll!Y a jövedel- srze.rinti adatokat. AWk a csamek változásával hogyan mó- ládok, akik már huza.mo.sabb dosul egyes cikkek fogyasztá- ideje vezetnek háztartási könysa, a vásárolt cikkek mennyi- vet, elismeréssel nyilatkoznak sége és minősége. A változésok has.znosségáról. ismerete nagy segítséget nyújt- Azokat a családokat, aklk hat a kereskedelmi forgalom rendszeresen vezetik a háztarten.'e7.É9éhez. táaJ könyvet, háromhavonként A fogyasztás összetételének 50 forint jutalombao részesíti ismerete nélkillözhetetlen az a iszakszervellet. át-változások vizsgálatához ils. K.� Lajom6 

Nem nagy doloe, de szóvátesszük, hogy a sarok� Itt lll, ott Is söprút, lapátot láthatunk. Jó dolog, hogy er.eldtel 

Töródifulk többet második 
otthonunk, munkahelyünk rendjével, tlsztaaágával. A szaksrervezelli aktívák, akik már olyan l!IOk nehéz, bonyolult feladatot oldottak meg és vittek sikerre, törődjenek: ezzel a fontos problénéval ts, mert tiszta, barátságos munkahelyen vidámabban meo a munka. 

Nyíradonyban öt kis testvérétől vált meg, hogy az intézet tanulója Jegyen. A kis IUés el. mondja, hogy hallott már az iskola életéről falubelijétól, G11armatt Miklóstól, aki már negyedikes. Tóth Ernő öreg vasutasokkal beszélgetve szerette meg a vasutat. A fekete. hajú copfos Nánási Ilonka Rém községből került az Iskolára, hogy megismerkedjen a vasútforgalom tudományával. 
Rövid szemlélódés után kiderül, hogy a „kis elsősök" nem is olyan félénkek. Molndt' László, a négygyermekes Uborfalvi pályamunkás fia már öntudatos komolysággal beaél a vasút rejtelmeiről tál'llllinak. Az „öregek" akik már több éve hallgatói a technl• kumnak a nyári termelési gyakorlat élményeit tárgyalják ma komolysliggal, hiszen 6k már egy kicsit vasutasok :I& voltak. 
Hirtelen végeszakad a beszélgetésnek, mert ebben az iskolaévben először megszólal 

a tanításra hívó csengő. Az ország 272 he1ységéb61 &!szesereglett 725 tanuló megindul a tantermek felé. Húsz oszWy újrafestve, jól felszerelve várja a fiatalokat. 
Az Iskola vezet&ége mindenre gondolt, hogy a tanulú zavartalan legyen. Beszerezték a téli tüzel6t. Több száz gyermeknek biztosították a benti étkezést. Megszerezték 

a szükséges tankönyveket, 
utultáaokat, az asszes füzeteket. Minden feltétel adva van. 
hogy a tanulás mellett sportol
janak, IZ6rakozzanak a dl.A
ltok. Már most arról tervezgetnek az llkola vezetői, hogy a nyári szünidőben Jó lenne c:sereakclót szervezni román „ bolgár vasutas technikumok· 
kat 

'OJ tanév b,zd&lött, amet, nevel6kt61 és diákoktól egyaránt odaadó munkát ldvdn. Ml, öreg v111SUtasok nagy gonddal � ftgye!emmel túétjilk Ifjúságunk útját és i::eméUOk, hogy az #;v végén velük c,llU llrülhetQnk atkerelknek. 
SZILADl SANDOR, Szepd. 
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Néhány gondolat az őszi 
és fiéli kulturális tennivalókról 

A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 
Várnai L:iszló. Pécs. A munka

versenvröl szóló cikkét lealtöze
lebbi laounltb;tn telies terjedelem
ben közöl1Uk. ..Sze,tedi vasutas.•' 

Az elmúlt három hét alatt 
közel négyszáz kultúrfelelős, 
színjátszó-oktató és műkedve
lő kultúrmunkás bevonásával 
tanácskozott szakszervezetünk, 

a vasutas dolgozók kulturális tott tanácskozások 
pihenésének és szórakoztatásá- adtak ehhez. 

�egítséget �1��: ';;;���:���
et

:!e
t
i!�

e
�1t� ESŐ MIATT? . . .  

nak őszi és téli megszervezésé- Az eddigieknél nagyobb gon-
ről. 

Az. ellenforradalom óta lemérhető az előrehaladás 

dot kell fordítani a pályafenn
tartási és építési szolgálatnál 
foglalkoztatottak nevelésére és 
szórakoztatására. Különös fele
lősség terheli a munkásszállá

A dolgozók választott vezetői 
>- akik egyben fáradhatatlan 
kultúraktivák - adtak számot 
atTól, hogy jelentős változás 
állott be a tennészettudomá
nyos ismeretek terjesztésében. 
Az egyre ,színesebb és tartal· 
masabb előadásokat mind több 
dolgozó igényli. Világosan lát
szik. hogy az ellenforradalom 
óta szaporodik a minden anya
gi érdekelt.ségtól mentes, önte
vékeny kultúrmunkások szá
,na.. Egyre több az olyan dol
gozó. akinek szíve-lelke és sza
b:c:d idejének nagy része népi 
múvészetü.nké, a munkáskul
túráé. 

nem elégítik ki az ooszes do!- sokon elhelyezett dolgozókat 
gozó igényét. A művészeti te- foglalkoztató üzemi biwttságo
vékenyiSég kiterjesztése mellett kat és swlgálati főnökségeket. 
fokozott gondot kell fordítani Szólni kell a könyvtárak az olyan dolgozók igényének nyújtotta, de még nem teljesen kielégítésére is, akik a kultúra 

killJ\sznált lehetőségekről. Az más lehetőségeinek útján akar- idén sok új könyv került ják műveltségüket fejleszteni. könyvtárainkba, jelentősen A legtöbb szolgálati helyen le- gyarapodott az ellenforradalmi hetóség van néµszerú ismeret- veszteségek után a könyvtárak terjesztő előadás megtartására. állománya. Bár m.ég vannak A nyelvtanfolyamok főző.., foghíjak könyvespolcainkon, varró- és szabó-tanfolyamok, azonban minden könyvtárunk kézimunka és bélyeggyűjtő felkészül a té1 elejére, hogy a szakkörök, műszaki tovább- dolgozók igényeit kielégíthesse. képző előadások, szaktanfolya-
mok egyaránt szórakozást és A szerteágazó kultúrmunkát 
hasznos elfoglaltságot je1ente- segíti most az a l�nd�let, am:
nek a vasutas dolgozóknak és lfet a Nagy Oktober1 „ Szoet , -
családtagjaiknak. l�ta For!ada� �eg1;1nne�le-

Valamennyi üzemi bizottság- senek _elokészule!e1 s0ran feJ�e
ban és művészeti csoportban I 

nek k� a doli;ozok es kultu::
különös gonddal kell készülni �unkasok BZl;,rt, _hogy mélto
az őszi, de főként a téli hosszú 

I 
keppen emle

'.
ce;'zunk meg a 

esték kulturális programjának nagy évfordulorol. 
biztosítására. A most megtar. Kovács Já.o.os 

Nem ió ez így ! 

máson a J:?YermekesanYák váró
termét. Miklós László. Pásztó, 
örömmel köszönt1ilk ismét levele
zőtnk sor&.ban. lrását le.E?közclebbl 
számunkhoz felhasználiuk. _.Több 
állomáskeze.16". Szombathetv. A 
közölt oroblém6:val a sznk"��ezetés 
fo>!lalkozlk. Remél1!lk rövidesen 
tel1esill az elvtársak ltérése. IC�r
jUk. hoi?V máskor bátran íriák ne
vüket a levél alá. hiszen iflaz il.E?v
ért dolfwznak. UJrlvai Sándor. Mis
kolc. Tudomásunk szerint eJ?vetlen 
doU?ozót sem bocsátottalc el a vas
úttól. azért. mert emzedéllvel ara
tási szabadsárzon volt. Arról sincs 
tudomásunk. hof!V különböző h!l
tósáS!ok a szabadsát?ot _ e�esck
nél _ önkfnvesen me.E!hosszabbí
tották volna és hollv ezért ,·.:1sutas 
dolJirozó hátránvos helvzetbe ke
rillt. Ha Ualvat e1vtársnak van 
Uye11röl tudomása. iria mell. hOJnT 
Intézkedni tud1unk. A 1ublleumi 
Jutalom k.\fizeté:éröl a népi de
mokratikus államunk 1954-ben in
tézkedett. Arra nincs mód. hozv 
ezt korábbi időkre lti.tetiesszélc. 
Póka Miklós. Tlszaszederkény. Le
velét laounk anvae:ához felhAsz
náltuk. Rcmé!iük. h<'l!V ezt az !rá
sát mé2 több foJtia követni. Far· 
kas Lalos. SlitoralJaúJhelv. He
lyesen határozták me.E? a ruha vi
selés! lde1ét. Az év második felé
ben kiadott ruhák viselési ideie 
ufZVants a követkczö év ianuár1á
tól számít. az év első felében ki
adottak� pect1a az év ele1ét61. 
N32'V Elemér� Űjsúsz. trása itzen 
érdekes. sa1nos olvan hosszú. hOJ?V 
lanunk teriedelm,r.t fú?velembevé-

Hajnal.i három óra. A süril, fe1cete fel!egek �ustán csünge� 
ru?k alá. Cudar sötét van, a város peremen síklik a gépkocsi. 
E(l1J sorompó „Megálljt" parancsol. Ame�ny;.re 1ú,"';hetjü.k, � 
ívlámpa (l1Jér fényén.él megvillan egy voros �t, sapk� es 
két • . .  kőnnyecuín libegő női alak. Aztán - e!n.mnek, mintha 

föld nyelte 1'0lna el őket. . . 
Ha 11Wr megállítottak bennünket - gQll<loituk - 1cicstt 

körii.lnézii.n,k, hol vagyu:nk.? Kikászálódtunk a nem kéjutazásra 
használt kocsiból. Villanylámpák sárga fénye csak nehezen 
szalcította fel a sötétséget. Kormos, olajos bagi kövek, pislá
koló vál:tók és vágányok kőzé ralwtt talpfák között bukdácso-
lunk, míg betédink az őrhelyre. 

Ami,kor beléptünk, mert mi is va.suta.rok vag11wn,k kérem, 
az őr és a vonatmenesztő térfelvÍ{J1Jázó elállt lél,egze1'tel vettek 
tzuwmá.sul bennünket. Talán a térfelvigyázó arca egy árnya
lattal lett pirosabb a sapkájánál. Egyszerre csak csörömpölve 
esik le valami a lámpakamrá.ban. Urambocsá' az indiszkréci6-
ét-t, de benéztünk. mi történik odabent. Ott áll két Leány, két 

megriadt verébként fén11frk vesztetten, kócosan, g11ürötten, SJÍ• 
pa,d,t arccal. Kintről hosszú, elnyújt-Ott gőzsípjelzés hallatszik 
Egy bejáró vonat csattog a vál:tókon, mintha rossza!á.sá.t fe• 
jezné ki. 

- Csak az eső múztt engedtem be ők-et, kérem - mondja 
a térfelvigyázó, mikor megjön a hangja. 

- Az eső miatt? - kérdezzük - hiszen nem i.s esi.k! 
- úgy véltem, esni fog - vá.T.a.szol kétségbeesett, ártat• 

lan ábrázattal a ;ószívíi „meteorológus". 

Akárm<:nnyire is rosszul esett, elküldfük a lányokat • 
megbüntettü.k a térfelviguázót és megírtuk az esetet okulás-ul. 

Iyf -
ve nem tud1uk közölni. -0,--

vi�
zl

��'i,,��!���1/�;';:'!-.,,.MJ:!t� _ Százne«vven kilométere. se• _ Hajmáskér :illomas ú.i bizto-
8.,.01..,nt< ,Tf. nv .. llu•tk-o,��•ikf J\n- bess6:.:scel száa:uldó szerelvény hív- sitóberendezési ka'P, Az utaz6kö-
tal, Miskolc tGtöház, Uglyal Sándor ta ma2ára a :ti2velmet szeotember zönséJl tá1éko2.tatására felszerel-

á á 17-én délelőtt PUsoökladlinv és nek e$!V hanizosbemondót. 

A hosszú évekig szunnyadó 
kiskunhala8i művészegyüttest 
például dicséret illeti ez évi 
rendszeres munkájáért. Szóra
koztató és nevelő műsorukkal 
ellátogattak számos vasútállo
másra és kÖZJSégbe. A rendsze
res munka és a fáradhatatlan 
törekvés tette képessé a Land
ler Já11mil:ia1'Ító múvészegyüt
tesét. hogy közel egy év alatt 
művészi tevékenységükben je_ 
lentóset fejlődtek. Igen sok 
negyven-ötven éves dolgozó 
vállal részt - sokszor a fiata
lokat is túlszárnyaló lelkese
déssel - a kulturális élet fel
lendítéséból. 

i\.Iis�otc TB„ Németh K lm n. za-
Biharkeresztes között. A oróba- - Nénszáz új. korszerű és nem-lae1rcrszee. VArnai László Pécs. űton levö szcrelvénvt juJroszláv zetközilee: is el!Vséaes tfousú te-Mint ismeretes a Szaktanács 1 röolabda és 1 asztalitenisz csa- Gellért László. Debrecen. Levelü- rendelésre kés?..ítették. A vevők her!cocsit kaoott a MA V ebben az testnevelési és soortosztálva a oatot neveztek. kct laounk anva2ához felhasznál-- kivánsáfla nz volt. hostv a kocsik esztendőben a 2v6rt VaJ:?o�yár• 
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�1\��� budaoesti vasutas üze�ek.ben - ---------------------- és f�I. �z�lessé'!� Df'dil? két .Ss fl-1 ben lakott. Az éoületek átalalótá-azoknak a száma, akilmek fi

gyelme szakszervezeti könyv
táraink felé fordul. Egyre töb
ben olvassák a nagy mesemon
dó Jókait, egyre több dolgozót 
11zóralkX>ztat és tanít Mi,ksroih 
Balzac. Solohov, Gorkij_ Tol.sz
toj stb. elbeszélése, regénye. 

·annak ellenére. hoJ<Y a soprtosz-
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centunétet. A k.\s hegedű rövlde- sát me!!kezdték. tálv ide1ében összehívta a soortve-

Á d d 1 „ 1 
sen elkészül. 

_ A Nyua:atl oátvaudvaron levő zet61cet - vontatottan halad a csen ren e etro _ Mo0_:<ozr1Vk az alka! "8J61�1- Utasellátó átalak.\tási munkálatai szervezés. Október 1-U! csak az lomás boVitését és korszerüs1tését. előrehaladtak. A 1énve2:esen meJ?-
�!!�1:r;afa���l 
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sz��i A budapesti rendór!ökapi- csija fut a fővárosban, fel!hív- ��ef!1��:�tb�·:n 
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- tóber 1_-_ tői Budapest utcáin a rendelet betartásában első- !öldmunkak meekezdődtek. csemege osztály, amelyet teljesen 

k z1 kedh t k t kt _ Ráckeve állomáson a szállitta- korszerűsítenek. csacatot a MA v Vasúttervezőtöl nem O e e .ne ra o- sorban ők a köz1ek0dési tárca !6 felekkel mesivitattálc az őszi _ OJJáéPltik a székesfehérvári 1 asztalitenisz és 1 sakk. a MA V rok, tilos az autótülkölés, a . . 
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. , ~ K , . .. 1. ror<!alom küzüs feladatoit. A mel!- fűtőházat. A tervek szerint a fGt6-Utasellátótól 1 férfi_ és nól asztali- vasúti mozdonyok is csak a dolgozói Jariana�c elen: _erJu ' beszélés után szerz6dést kötöttek 11áz az átalakltás után tíz métert
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- feltétlenül szükséges sípJ'elzé- a mozdonyveze_ toket is. hogy_ az áruk llVOrs ki- és berakására. rel lesz hoszabb. 
Nagyobb megbecsülést 

Az egés2lléges fejlódés jelei 
mellett fontos figyelmeztetés
sel is szolgált a tanác.skozás. A 
múltban a kulturális nevelő
munkát a legtöbb helyen, nem 
tekintették a szakszervezeti 
munka szerves részének, ma
gukra hagyták a kultúrmunká
sokat. Nem egy helyen, a szol
gálati és műszaki vezetők, se
gítés és támogatás helyett „bo
hócnak" nevezték a kultúrak-

"' · a rakodási idők lerö\."idítésére. - f:oOl a debreceni illomás. No-sokk. 1 röPlabda és 1 aszta!itenisz _!ieket adhatják. Budapest területén a rende 
_ Telefon berendezéssel láttak vemberben már a cincefödémet 

=t1é;· i8 r�ibd!
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Rá� Tekintettel arra, hogy a lc\ben elóírtak szerint járjanak el három l!vorsvono.tot Nvuaat- készítik A hároméves ter;;�en 
MAV k l·s sza·mos gc-p,"o- I N�metorszállbo.n. amelvek út1án eló!ránv
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kosrendez6 Pálvaudvarról pedi>! ·na � e . a. utasolc kaocsolatba léPhetnek jövő év en m o or O a -
E�!róPliban bárhol levő hivataluk- n�7'.� !i�o 

a
!rst��1!;"v��as ténvkal. otthonukkal val!V !smer6sül<- képkláWtást október 14-én. hétf6n kel A vonat utas:iit is bármelvik 17.3�or nvltiák mee ünneoélve-s �����nt

e
t��nton keresztül kao- keretek között a szakszervezetek A MAGYAR VASUTAS SPORTOLÓK NYERTEK 

AZ 1957. ÉVI VASUTAS EURÓPA-BAJNOKSÁGOK 
ÖSSZESÍTETI PONTVERSENYÉT 

_ A MÁV és a GYSEV Vezér- f;;��
ss

�B���!!.t.lfl��
ó 

D
h
o'i!r::�� ie-az�at:6sá::a közli. ho.e:v a téli me-

netrend é!etbeléntetésétól kezdve 22::21
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vasutas szakszervezet köza .• nárn§.s'' kocsifaita helyett az nonti énekkara szoorán is alt han-1„ a „faoa.dos" helyett oedu? a 2· gú énekesek számára felvételt bir• kocsiosz.tálv meJ?ielolést. alkalmaz- det. Jelentkezés minden szerdán za nemcsak a nemzetközi. hanem é� néntrken a VI •. N/!1'11<:ö-rfárc:A• a belföldi forl?alomban is. Ez az 
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ság útja 66. sz. alatti próbaterem• 
tívákat. Az USIC szeptember 16-21 kö- ttik a Szov1etun!ó és a Német De-A vasúton, de egész tárSa- zött Prá,tában tartotta XII. konJ!- mokratlkus Köztársasáe küldöttel 
dalmi életünkben nagyobb ��•u:��e�':.�:i
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t !!�� megbecsülést kell adni az önt.e- képviseletében Soproni ;r6zsd. a zetközl Vasat•s Sportszövotsé� vékeny kultúrcsoportok tagjai- szakszervezet titkára és Mrovesák tagjai sorába. Ez azt jelenti, hogy 
nak. akik saját &Z<Írakoztatásu- !��·�észt� :�

rtos
���:éJ:�é��� u�

ö
�':,:;;1;".;o�ii�l

c
\�'�ft t.�� kon túl, fáradságos munkával után beszámoltak a komiresszus nek a vasutas EuróPa-bainoksál!o-

kellemes szórakozást nyújta- munkt\Járól. kan. 
nak dolgozótársaiknak. Ha va- - Azzal kell kezdenem - men• _ Milven ú1 soortáli!akat vett 
laha fontoo volt az öntevékeny dotta Soproni elvtárs -, hO!IY a fel a kon,iressz•.!$ az 1958. évi vas-csehszlovák vasutas Sportkozpont utas Európa-bajnokságok műsorámunkásm.űvészet terjesztése, vezet6! mindent megtettek a kong-

i 
ba? _ kérdezt!lk. I<ér'1és�nkrc akllcor ma feltétlen szükséges, resszus s!keréért. A ló rendezés Mrovcsák elvtárs váJasz,,lt. 

hogy a munkások igaz, szép- !���!P� n�"e!atl 
E��é�t k!

ll
t;>J: _ A 1övő évi sPortpro11ra'll h�érzéke szerint terjesszük azt. l!ában huszonhárom nemzet. köz- rom úl sPortág,ial _ ökölvívás. 

Nem mentes me·g minden ____________ tekézés és vívás _ böv!ll. 1958-ban 
az USIC hét sportágban ren-

csorbától az öntevékeny mű- dez vasutas Euróoa-ba1nolcsáli!ot. 
vészeti csoportjaink músorpo- SPORTHIR' EK A sibaJnoksál'ot februárban Len-
11.ti,káJ·a. E""'"e tárgyilagosabb 1<Velországban. a v!vóbalnoksle:ot .,,,. 1 áorJlisban Budapesten, az ököl• szemléletük azonban biztosíték _ A szombathelvi Haladás ve- "!vó-baJnoksáJ<ot 1úniúsban Romá-
arra, hogy viszonylag rövid idő zetőséae a hagyománvos Szép Isi- "!iban. a férfi 6Jz6ba 1noks:1.e:ot 

t t · t -"'· 1- v.1n emlék.versenyt az idén októ-- iultusban Olaszorsza,rbau. a teke-a1at men esse egy= neve 0-
ber 3_8 és s-a között rendez! az bajnokslgot �u;usz!usban az :NDK• 

munkájukat a mai sallangok- el!Yes!llet tenisz telePén. A három- ban. a sport1ovo-ba1noksbot szeo
tól. A munkások kUltúrigényé- napos versenven a budaPesti vas- temberben SváJcban, az asztallte-

k f ·1 •-'-- szemponti"ából utas soorte,n,esületek. _ vasúti nisz•baJnoksáimt oedie �ri1;5s��1-ne eJ esz= · Fóosztálv. Ferencváros! VSK és a ben. a �rüsszell Vfül:,;klallltűs 
nagy jelent&.sége van a külön- TörekVés _ teniszező! 18 részt- '1l;att rendezik. me2 egy nasivszabá� 
böző művészeti csoportok mű-
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vesznek. 
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�.},1��� sorcse:éj�nek. . , b.;;; t0�;f;�:�JcS! �.:';�!�� �t vasutas kosárlabdázók és atléták 

Az lS igaz, hogy a színJat- lva tr!b!lnjének korszenls!téséhez.. i9 mel!h.!vást kaPtak. 
szás. a dalkórusok, a népi tánc- 1 B}'feiez!k a már me!(kezdett kút- Az Idd vasutas Eur6na-bainokcsoportok művészetünknek f_w:ást 1s, amel_v '! oalváh?z é� az sá2okon elért eredménvek al&Pllin 
csak egy-egy ágát képezik, s �t���r:•m!�::_-"

seees v,zellatást :!n�f•:!te� �.�
t
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KÁR A GŐZÉRT 
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- Ne fáradjon, a férjemmf!l utazom. 

. JÓKOR KERES IK 

- Kovács elvtárs! Hová tettük az 
/Sszi forgalmi rendeleiet? 

zetközi V'nsulalc Szövet.séJte ál�l 
felajánlott - kupát a magyar ns
utas soortolók n..vertek. f:t·�álfoz����

e
t��rs

an
az

0i� o!� ben, 
talvú kocsikra a \.'Olt „párnás". a 

A konS!ress�uson a SzovJetunló „ oszt:ilvú kocsikra oedii:!' a volt 
killdöttiét a teclwil:al b�zottsaeba �.1ooad�s" menetdfiak érvénve- Lakáscsere 
is bev,úlnsztottá;c. u�va!lal:kor a �ek. 
maf!Var vM:'.ltas soorf:.: , �•1'"':tot _ Me:?kezdték a nóri vasútállo
meJ?bfzták. az 19:--3. é d techni.kal más kazánházának éoftését. A J:!é
bizottságl Ules lebonyolításával. A oek e.EWmás után érkeznek a helv
techntkal bizottsár elöretathatóJag színre és az éoítkezéssel enidő
'Prilisban Budanesten fo� össze- 1 ben hozzáfo®ak a kazán beszere-
ülnl. Jéséhez is. 

_ Elcserélném kétszobás. el6-
szobás. zártverandás. réJ?ibérű la
kásomat hasonlóra Pest belterüle
tén val!V Budán. Cím: IX.. GváU 
út 15/31, földszint l. Meli!tekinthe
t6:  vasárnap délelőtt, 
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K I T Ü N T E T E T T E K  
• .l!\RDEMES VASUTAS" 

JUTUNTET'E:ST KAPTAK: 
Szol-nold JJ. OV. I. Na.gy Pál m. ,memcse, St.rott lmra vez. mun• 
ellenőr, Mls4colc! Jj. űV, Lipót kás, Ga:ocl. y.,,, Kaposvár, Schill• 
Kál'oly f6awlanester, Doorecenl fer Jánoo állomástelv. Gazcl. \'as. 
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vezö űV, Kovács Jó""'8f fö!nt. 

l 
Jó:weC m. Int. Székoorehérvárl JJ. föállomáselölJ. GYSEV Kapuvá!', 

KPM 1/2., Sárközi Gábor Int. űV, Andrisz U.joo ellenör, Du- Schwarczkopf János állomáselö!J. 
KPM 1/2., dr. Rooeczky Zoltán nakeszl JJ. űV, Fónyad József GYSEV Sopron! lg., Somogyvár! 
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1/4„ Kupa! Lajos t,a,n. KPM 1/5„ tér H. István ellenör, Jegynyom- Aranyos János vez. fóell. Keletl 
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A gazdasági vasutak 
téli forgalmáról 

Írta: P6nti Béla, 
a Gazdasagi Vasutak lgazgat6s6ganak vezetöje 
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A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA _FORRADALOM 
40. ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE 

Budapest-Ferencváros 
csomópont 

do1o>z6i röpgyűléseken elhatá
rozták, hogy a:z ünnep tisztele
tére OOYember 1-7� között 
ü.nnepi müsz.akot tartanak. A 
mús;l.a.k alatt tanúsítandó na. 
gyobb munlralendülettel a cso. 
rnópont éves tervének határ
idő előtti teljesítését kívánják 
seglten.L Különö.sen az önkölt
l!égcsökkentési tényezo7cet tart
ják 15Uffle1ótt. A munka meg
könnyíté;e és a jobb rniruiiség 
érdekében a jól beV'ált mun
kamódszereket alkalmazzák. 
Igérik, h:lgY munkalendületük 
november 7-ével sem zá1-ul le, 
hanem azt követóleg is az 
eredmények tartására, sót túl. 
szárnyalására törekszenek. 

Váe állom� 
• versenyszellem tellendülté-. 
vel egyidejűleg megélénkült a 
ISZakszervezeti élet .is. Két hét 
alatt 26 dolgozó kérte felvéte
lét a szak:szerve7.etbe. A közel
múltban a ba.wsagyarmcti 
raktárnokok látogattak el az 
áJlomásra, s vittek magukkal 
értékes tapasztalatokat. 

A pécsi lpzgatósá.c 
dolgozói az é.ruszállítási tervü
ket 102,5 százalékra teljesítet
ték az 6szi fcxrgaJom eddigi 
� Igen jók a minősé
gi mutatók. A teherkocsik átla
gos kihasználási ter-vét 1,5 6Zá-
21a l.ék.kal teljesít.etté'k. túl, és 
na,pcmta átlag 580 kocsival ke
vesebbet használtak a t.erve
zettna A jó eredmények el
érésében része van a szállító
feleknek is: egyaránt töreksze
nek a gyors rakodásra és a k<>
csi.k gaul:aságosabb kihaszná
lására. 

Ha továbbra is ilyen szép 
eredményeket a.kannak elérru 
• pécsiek, még nagyobb erófe. 
szítésre lesz szükségük. Októ
ber havi szállítási tervük 
ugyanis 80 OOO tonnával ma,. 
gasabb a szeptemberinél, a 
rendelkezésre álló kocsipark
:tuk visumt napi áf.1.agban 280-
:nal kievesebb. 

munkán.ak ná anyagi hasznát 
is élvezik az élenjárók. Daró
czi László vonatvezető KISZ. 
brigádja 500 forint jutalmat 
kapott a III. negyedévi terv 
kiváló teljesítéséért. Egyéb
ként az állomás d.;Jgozóinak 
nem is titkolt vágya az él
üzemcím elnyerése. 

kaszon, Miklós József moz.. 
donyvezető a kecskeméti fútó
háznál, Susán.szid Mihály a 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökségnél, Kolenyák Erzsé
bet esztergályos a szentesi fű
töháznál. kapott pénzjutalmat 
jó munkájáért. A KISZ-szer
vezetek közül. jelenle.g a hód-

A JózsefvArosJ-pAly;audvan';a már naqy cz�mal futnak be ;az 6J 
Qabonából 6rölt llsztszállítmányok. 

A szegedi lpzgatooág 
más szolgáJati helyein is ver
senyre keltek a 30 OOO forintos 
jutalomért, amelyet az igazga
tóság vezetője a C'SOmúponti 
verseny győzte..ei ISZlámára elő
irányzott. 

A azentesl kereskedel-ml góc 
dolgozói például október 4-én 
a tervezett 2122 tonnával szem. 
ben 2407 tonna árut raktak be. 
A vasárnapi bera!<?ás legutóbb 
1320 tonna tervvel szemben 
1348 tonna volt. 

'1,!TJ !'ot.o) 

mezóvásárheM állomás KISZ-
57.erve?.ere áll az el!.ő helyen. 

A szombathelyi fg qaU. 
sághw tartozó Csömö-

dér-Páka 
állomás dolgozói a köz.éi>- és 
ki.sál!Jomásokra elöirt f::irgalmJ 
célkitűzéseket 120 százalékra 
kh:énják teljesíteni novEJnbe!' 
7 -e t.iszte1etére. 

Zalaegers-zeg flnŐhb 
az elmúlt hónapokban a .fúló-
házak közötti versenyben az 

Az egyéni versenyben sem első helyen v�tt. Ezt az 
maradnak le. Ka&zá.! MiMl11 eredményt sz.eretnék is tiarta
ifj�

-
pály�m�nkás pékl:Aul a I ni. �ppen ez.ért a legrosszab

szekkutas, p&lyam.esten sza.. ban teljesített tényező, az egy 

Önköltségcsökkentési-brigádok 

tehervonati mozdonyra eső ha
s:wnkilométer növelése a leg. 
főbb cé1kitúzésük. A .fűtőház.. 
nál az újítómozgalom is szé
pen virágzik. Kiemelkedik 
Kiss Róbert fűtőházwzető újí. 
tása a lefúvató kanális költsé
geinek csökkentésében, vala
mint a lakta:nya fúlését egy
s:z,erúbbé tevő újítás, amelyet 
Kiss elvtárs Aradi Mihály mű
vezetővel közösen nyújtott be. 

Várpalota állomás 

a Ill. negyedévben elérte az 
élüzem szmtet. Ezt jórészt an
nak kö&zönheti, hogy még el 
sem ült a vasutasnapi verseny. 
láz, máris felajánlást tet
tek n::,vember 7-e tiszteletére. 
Feltűnő, hogy manapság a 
dolgozók között ookkal több 
szó esik Vá,rpalotán a verseny
ro'1., mint az ellenforradalom 
előtt. Ez a verseny népszerűsí
tésén túl, a dicséró szó és elis
merés mellett az anyag; meg
becsülésne..1< is tulajdonítható. 
A legutóbbi termelési értekez
leten szóvátették azt is, hogy 
az eredményeik elérése lehe.. 
tetlen lett volna az állomás 
vontatási és kereskedelmi dol
gozóinak megcrlő segítsége 
nél!küL 

11.fiskole személypályaudvar 
v.:matkiséróinek t�elési ér
tekezletén kifogásolták a túl
zott igénybevételt. A vonaitkí
sérők ztime 400--410 órás szol
gálatot telje,Jt, s megesik, 
hogy egy-egy vonatkfaéró öt 
Yasárnap van egyrr.ásután 
szol.gálatban. vagy öt egymás
utáni éjjel nem alszik otthon. 
Nagyszerű teljesítményeikért 
megérdemlik, hogy rendet te
remtsünk ezen a téren. 

A mlskolcl igazgatóság 
valame!llllyl szolgáJ,ati helyén a 
Nagy Októberi Szocialista For
raóalom tiszteletére ünnepi 
műszakot tartanak.. 

alakulnak 
Az ellenior,radalom és köz.. sá.,aosságát emelve, a dolgozók munka, s ezeken tút a nagyobb 

vet:en következményei néhány élet- és munkakörülményeirn is termelékeny&ég alapját képezik 
hónapra rnegaarasztottá!k gaz,. javítson. l!:ppen ezért a vasúti az életszínvonal fokozatos c!asági fejlőd�t. Pártunk ü.zeme'k, vállala.tc<.k egye& osz· emelkedésének. Ezek a célok és lkormá!cyunk miJ!ldent elkö- tálya.in önköltségcsöklkentési 
vet, hogy ez,elket a '.k:áidkat brigádot és az egész üzemet 

ve_zerelték a szakszervezetet, 
dol.g()(ZÓ népünlk segítségével arz átfogó önköltségcsök:kentési mikor az e:<idiginél is erőtelje
ország mielőbb kliheverje. asúcsbrigádot hoz létre. Nem sebb formaban foglalkozik a, 

A Gazdasági Vasutak fő fe:� 
adata, a mezőgazdaság, a szén
és kőbányák termékeinek nagy
vasútra szállítása, a mezógaz.
dasági termékeket feldolgozó 
üzemek kiszolgálása, a ter
melőszövetkezetek és állami 
gazdaságok termékeinek eUu
varozása. 

Ezek a feladatok, szinte 
kampányszerűen, az év utolsó 
hónapjaiban jelentkeznek. Az 
őszi és téli forgalmat nem le
het egymástól különválasztani, 
hiszen a téli forgalom nem 
naptári dátummal. hanem a 
zord időjárás beálltával kez
dődik. 

Az őszi és téli forgalom 
megoldása alaPQs felkészülést 
igényel. A Gazdasági Vasútak 
dolgozói évről évre jobb mű
szaki feltételekkel dolgoznak, 
mégsem mondhatjuk, hogy 
teljesen felszámoltuk a lema
radásunkat. A jelenlegi mü
szaki adottságok m�lett pél
dás helytállásra van szükség 
a növekvő feladatok végrehaj. 
tásához. Szembe kell nézni 
esővel, széllel, hideggel, hóvi
harral. mert a jelenlegi kocsi
parkunkból hiányoznak a vé
delmet nyújtó fékbódés- és 
kalauzkocsik. 

Az ellenforradalom pusztí
tásai ellenére sem csökkentek 
tennivalóink. Az év utolsó hó
napjában kb. 826 OOO tonna 
árut kell elszá!lítanunk. Ebből 
legtöbb a cukorrépa, répasze
let, szén, kő, kender. 

A téli lellr.észUlés 
elsősorban azt jelenti, hogy 
gondoskodni kell a járműpark 
javításáról, karbantartásáról, 
mert hideg időben hamarabb 
fordulnak elő törések, szaka
dások mozdonyokon és kocsi
kon egyaránt. 

A vontatási műhely dolgo
zói időben elvégezték a javí
tásokat. Az őszi és téli forga
lom lebonyolítására 114 üzem• 
képes motor és 64 mozdony, 
t·alamint 4000 kocsi áll rendel
kezésünkre. A vontatási és 
forgalmi dolgozók feladata, 
hogy ezeket a járműveket a 
hideg időben is védjék a meg. 
hibásodástól. Feltétlenül tart
sák: be a téli forgalmi utasítá
sokat. Lássák el a járműve
ket a csuszamlást kiküszöbölő 
homokkal. 

A téli forgalom zavartalan 
lebonyolítása megkö�·eteli a 
pálya jó karbantartását, a 
fenntartási munkálatok idő
beni elvégzését. Sajnos anyag
hiány miatt 80 OOO helyett 
csak 20 OOO ta1pfa cseréjét 
tudtuk elvégezni. A pályák je
lenlegi á.lla.pota tehát feltét
lenül megköveteli mozdonyve
zetóinktól a megengedett me
netsebességek szigorú betar• 
tását. Az esetleg kiesett jár
művek gyors beemelését, a 
pályahibák javítását szolgálja 
a motoron rendszeresített ké
szenléti anyag, amellyel a 
vonatszemélyzetnek kell elhá
rítani az esetleges forgalmi 
akadályt. A pályák behavazá
sának védelmét szolgálja a 
4000 méter vesszőfonatú sö-

Naeykanú8a állomb 
dolgozói november 7 megün
neplésére és a negyedik ne
gyedéves terv teljesítésére a 
vonatok menet.ren.dszerintl in
dítását, a k.oc6iforduló csök
kentését és a gazdaságosságot 
�tó tényerzók túlteljesítését 
Vá'llalták. NOV'e'Illber 1-7 kö.. 
zött naponta túlsúlyos vonat.ot 
közlekedtetnek rövidebb me
netidővel A dombóvá.ria.k ver
eenyvállalása elsöso.rban a V<>
nat- és kocsitartózkodások 
csökkentésére, a balesetmentes 
szolgálatra irányult. 

A szakszerveret a maga le- vitás, hogy ezzel a lépéssel is gazdaságos termelés kérdései
hetó-.ségeivel siet segíteni ezt a 

I 
a gazdasági vezetés demokra-

1 
ve]. 

ha,root, s öntevékenyen arra tizmu..<át fejlesztjük tovább. Az A gazdaságos termelés a jó- vény elkészítése még a zord 
törekszik, hogy a vasút gazda- olcsóbb termelés, a miné6égi lét forrása, a takarék�•n gaz.. 

időjárás beállta előtt. Fontos 
"""""" tennivaló a vfzvételező he-7 dag gyümölesöt érlel A becsü- lyek fagytalanítása, a vízle-letes vasutas dolgozók bizonyá-

E nem m·1ndennap·1 verseny 
ra támogatják majd a brigá- eresztőcsapok kijavítása, fel-

gy 
I 

dok munkáját, mert jól tudják, szerelése, a p&"áusziták elké-
. . . . . . hogy a takarékooság nem egy szítése, a hóeltakarító szer-

Az egész országban, így a valo kivonulást es szállítást. A ember nem egy brigád ha- számok javítása va1amint a 
vasú�n. i": megind�t a. légol- pá�� Ferencvá,:os v�tte el. 1:el1: �-alamennyiünk feÍadata hóekék üzemké�es állapotban 

Pécs állomás talmJ lkrkepzés. Egyik erdekes Masodik a Bp. flídépitok, har-
1 

es erdeke. tartása 
dldbgozói a harmadik negyed- állomá...� volt a budapesti igaz- madik a Dunaketti Járómú-

évben a menetrend szerinti gatóság által a Bihari-úti javító lett 
------�-----

. . . sporttelepen rendezett légol- · 
�ona:t1nd1tást 98 százalekra, a talmi verseny, melyen 12 tüz- A legnehezebb feladat a 
kocsi�zk<J?'ást 104_ százalék- védelmi-, 13 egészségügyi-, 7 vegyifelderítókre és mentesí
ra_ telJesftetre_k, a_ faJlagos _ko- ázfeld 'tő- . 5 n�•� t "tő- tök.re hárult. Nehé gázvédó-c.simozgatásnal elért 100 szaza,.. g . en �s .,..... .. en es1 . . . z .. 
lék awnban elmaradt a válla-

, 
�g vett reszt. A net.?es _ve- 1-uhakban vegeZték na!!y ko

hístóL A lemaradás elsósarban �edés alapos fel:k�ültseg':t rültekintést és szakértelmet 
ez állomás szúk kapacitása �v�nt. a résztvevőkto� A bi- igénylő gyakorlatukat. A bi<>
mlatt van. Ezt még az is te- ralo bizottságnak nehez volt el- lógiai, radiológiai és veg;1 
tézi. hogy a jórészt Pécsbánya dönteni, hogy kik végezték a harcanyagok :felderí�t. és 
rendezőn berak.ott kocsik, ha legjobban a gyakorlatokat. mentesítését nem !könnyű e�saátvizs�ás után javltásra szo- A tűzoltók versenyében 48 játítanl. tppen e?.ért külön dirulnak, Pécsre kell hozni a:ro-
kat, mert Itt van a kocsijavító másodperces szerelési idővel az cséretet érdemel Vác, a felde-
múhely. A j,avítá;sos kocsik t&za.Jcl Járműjavító csapata lett rítők első helye-rettje és a men
!.gen ook helyet elfoglalnak. az első. Márodik: helyen a Nvu- t.esít.ók győztese Kelenföld csa

Szeged állomb gati pu. végzett. A harmadik pata. 
helyet a hatvaniak szerezték 

dolgozóinak vállalása a menet-
l'eild szerinll, balesetmentes meg. 
,·onatközlekcdésre, a gazdasá- Az egészségiiwi,eknél orv<>
�- és a munkafegyelem I SQ1<: figyelték a kötözés minden 
megs2:ilárclítására irányul, A jó mozzanatát, a sebesültekért 

A verseny kiváló s-rervezé
séért Mo7nár Dezső és Sm!dé
lius Istt,án elvtársakat illeti 
dicséret. 

Cserháil Jómef 
A leQú)abb 424,ea sorontú mozdony munkába ltpú el6tt. 

(MTI Fof?) 

Valamennyi vezetőnek tisz. 
tában kell lenni azzal, hogi, 
a nehéz feladatokat végző em4 
berek érdekében a lehetóség 
határain belül mindent meg 
kell tennünk. Jó példát mu• 
tat ebben Pertics elvtárs, • 
bácsalmási üzemfónök, Orgo,, 
ványi elvtárs, a mezőhegyesi 
üzemfónök, akik időben kija
víttatták a szükséges védóru• 
hákat, s elraktározva várják a 
kiadás idejét. Nem mondhat
juk el ezt a szerencsi üzem
főnökről és üzemi bizottság
ról. 

1958. január l-től a védőru
hák egy része a Gazdasági 
Vasútaknál is llletményruha• 
ként kerül kiosztásra, ami 
azt jelenti, hogy 1,1 millió fo
wintot kell illetményruha be
szerzésre fordítani. A besrer• 
zés sajnos nem lesz könnyű. 
Valószínűleg a legjobb akarat 
mel.!ett sem tudjuk a beszer
zést és az anyagi fedezetet 
zökkenőmentesen biztosítani. 
Tehát egy kis türelemre lesz 
szükség dolgozóink részérőL 

A védóruh61r. bizfosíf6sa 
mellett gondoskodni kell a 
melegítő ételekről és italok
ról is. A laktanyák fűtését 
valamennyi üzemfónök tegye 
elsőrendű feladatává. A dol
gozók és a járművek védel
mét szolgálja az oroszlányi 
fűtőház idöbeni elkészítése. 
Az l!:pítési Főnökség dolgo
zói gondoljanak arra, hogy 
munkatársaiknak nyújtanak 
segítséget a fűtőház felépí
tésével. 

A Gazdasági Vasút nem
csak áru-, hanem nagyszámú 
utasforgalmat is lebonyolit. 
Gondoskodjunk arról, hogy 
világított és fútött kocsik áll
janak rendelkezésre. Töre
kedjünk a menetrend betartá
sára minden eszközzel. 

A téli forgalmi felkészGlés 
é� a téli forgalom lebonyolí
tása vezetőktől és beosztot• 
taktól egyaránt fegyelmezett 
munkát követel. Ez jusson 
ki!eje;:ésre az utasítások ma
radéktalan végrehajtásában, a 
szorgalmas, odaadó munká
ban. 

A felkészülésben és végre
hajtásban nagy szerepe van a 
szakszervezet vezetőinek, ak
tivistáinak. Elsősorban az, 
hogy elmélyítsék a felelősség. 
érzetet. A téli felkészalésre 
és a forgalom lebonyolítására 
kiadott f'endeletek végrehaj� 
tásában nem lehet nélkülözni 
a szakszervezet segítségét, hi• 
szen ez jórészt munkavédel
mi kérdés. Ez valamennyi 
szakszervezeti aktivistának el
sőrendű kötelessége kell hogy 
legyen, annál is inkább, mert 
a Gazdasági Vasutak terüle
tén nincs valamennyi üzem
ben pártszervezet, amely a 
dolgozók problémáival, a ter
melés ellenőrzésével foglal
kozna. 

A teendők maradéktalan 
efl6t6sa 

a szakvonali vezetők, a párt 
és szakszervezeti szervek jó 
együttxm1ködésétól függ. Meg 
kell valósítani a tökéletes 
munkafegyelmet. E téren is 
csak kitartó. tökéletes együtt
működéssel lehet eredménye
ket elérni. Pártunk és kor
mányunk az ellenforradalom 
pusztításai ellenére sokat tesz 
dolgozóink élet- és munkakö
rülményeinek javításáért. Pél
dául a napokban vettünk át 
15 olyan billenőcs!llét, amely• 
re fékbódé is van szerelve. 

Nem akarunk megállni a 
múszak!ejlesztés és a szociális 
kérdések megoldásában. Nem 
titok, hogy a Gazdasági Vas
utak a szállítási adottságok
ból küolyólag ráfizetéses 
üzem. A veszteséget jó szer
vezőmunkával, a munkaidő 
helyes kihasználásával, anyag
takaréko�sággal csökkenteni 
lehet. Minden megtakarított 
forint továbbfejlódésünk le• 
hetóségét, szociális problé• 
máink megoldását segítL 

A fejlődés üteme a mi ke
zünkbe van letéve. Fokmérő
je, hogy milyen eredményeket 
érünk el a veszteségcsökken
tésben. Tehát minden dolgo
zónak, vezetőnek és beosztott
nak egyaránt gazdasági és 
szociális érdeke. hogy az idei 
őszi-téli forgalom gazdaságos 
üzemi eredményekkel zárul
jon. 
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Hírek a uovlet vasutakról 
a Nagy Október 40. évforclulóia előtt 

A Nagy Októberi Szoclall.mr 
Forradalom 40. évfordulója 
tisz:teletére minden eddigit fe
lüJmúló csúcsteljesítményt ért 
el Skálov mozdonyvezető 
Keresben: 7200 tonnás teher
vonatot továbbított egyetlen 
mozdonnyal; 

* 

mareromd emelkedik, s továb
bi 1000 kilométert!\!I 6ikságon 
át, több fontOB véroet érintve 
ér a magnyitogorszkl területre. 

* 

A COK-aorozatú (16zmozdo-
nyok kondenzált gőzzel műiköd-
11.e'k. 20 esztendőn át ti0ltak 
ÜZ!!m.ben,, f6leg a vízben aze-

abtv ti011alszakanakorl. Ezeket 
a mo.zdollvalc4t mát' csaknem 
teljes egúzében ktszorítctta a 
villamos- é3 motoro.fflMllZdonl/, 

* 

A azovjet vasutasok szak.,zer-
vezete rendkívül nagy gonddal 
ellenőrzi és iie,.íti a téli fclké
szülést, 

MegkezdUk a Szovjetunió-
ban egy tiáltóáramú hatalmas 
vilZamoffllozdony azerelését, 
.Az N�0..as 110 kilométeres 
átlagos sebességge1 �leked<k 
majd. 

• - ••.,__,.__......,_,_,, .,_._..,,,.,__,, � u -••--n-• 

Mennvtre eltörpül a rw1om-
t1ai mazdonygyárban készülő 
új, nagyteljesítményű .szovjet 
motoros mozdonytípusnak a 
kibocsátá.&a az egész világ cso
dálatát kiváltó szovjet mestlt!"
séges holdnak, útnakindításá
r61 szóló hírekkel szemben. A 
szovjet tudósok egymás után 
hagyják el, előzik meg nemes 
ve,-senyben G világ egyi'.k leg
fejtettebb államának, az Ame

:rikai Egyesült Allamoknak tu
dósait. A most tervezés t;agv 
építés alatt álló ú; die.s>el, gőz, 
motoros, vagy gázturbinás 
mozdonVok prototípusai is er
f"Ől tanúskodna:lc. Az új kolom.-
1!.al mozdony 120 hatalmas, 
szélesnyomtávú vasúti kocsiból 
álló szerelt.-ényt 100 kilométe-
res sebességgel -vontat., Az új 
motorosmozdonv két részes. 
Mindkét részbe egy�gy 16 

he114}eres, 3000 lóerőt �pviseUl 
diesel-motort éprtettek be. A 
mozdonv összlkapacit<Í.!4 tehát 

Az építési fónokség 
a balesetek csök kentéséért 

6000 16er6, minden tengelyét Október 11-én a MAV J!:pí
külön 1,·illanymotor hajtja. Ez tési Főnökség Hunyadi János 
" típus ;eLen�� G Zegttóseb� utcai ISZék:házáiban jöttek össze mozdony G világon. Egyszen • ök • • 
tizemanyagfetvétellel 800 �ilo- a Fon ségh� tartozó épires-
métert tes meg. 

- vezietá;églek biztonsági megbí-z 
* 

rottjai, ahol Hom11á.k István 
Csaknem két lve i!zemben elvtárs ismertette a munkavé

tian már Leningrádban a Le- delem ��legi • helyzetét és 
ninről elnevezett földalatti a soron kovetk,ezo feladatokat. 
vasút. A naw évfOl"dulóra most Az értekezleten szóba került, 
egy 3 és fél kilométeres �za- hogy az ellenforradalom rom
kaszon. mélyen a föld womrá,. boló hatását sok tekintetben 
oan, a Néva alatt fektetik G még ma is érezhetjük. A mo
földalatt, =út új szakaszát. ciális normák betartását :nem 

* egyszer elhanyagolják. A fö_ 
A közép-szibériai Khabarl ál-

1 
nök.ség Is elismerte ezirányú 

lomásr_ól a napo�b� elindult mulasztását, A7., hogy ebben 
ö:z elso gabonaszallitmány. Az az esztendőben 75 baleset foruj állomás a i:nost épülő kara- dult elő, s ebből kettő halálos f'.��-kame_�Yl v�na�asron áldozatot követelt, arra Inti az 
CJ?illt. , Az UJ vasutat mar 218 építé6i ii·nök•""� biztorx;á · 
'kilometer hosszúságban átad- . 0 .,_ gi 
ták a forgalomnak. Ez a sza- megbízottait, hogy 
lrnsz a leendő középszibériai a sr.oclá.li5 normák és a 
fóvon�l egyik jelentoo része. balesetek mege1Ö7.lésé& 57,01-
Az új vonal átszeli az Ob fo- gáló utasítások betartásá-
]yót Kamenynél ott, ahol a ra az eddiginél nagyobb 
íélmillió-ll<ilowattos vízi villa- gondot fonlitsa.nak. 

A megbes7.élésen a b.ilbák 
megszüntetésére határozat 6ZÜ
letett. Az �pités! Főnökség fel
hívással fordu'.t a balesetek 
megeló7Jése érdekében a test
vérüzemek vezetőihez, 11 dol. 
gozóihoz. A határozatban célul 
tűzték ki, hogy az embe1,aeg 
elérhető minimumra a;ökken
tik a balesetek számát. 

Hogyan akarja elérni ezt a 
főnöksé,g? A baleseti oktatás:>k 
minőségének javításával, az 
óvórends:zabé.lyok betartásával 
és betartatásával, a munlka- és 
műszaki technológiai fegyelem 
megszilárdításával Hogy ezt 
útmutatásszerúen Is a do'.pók 
kezébe adhassa, 

ÖS!IZe&W�&ak ea téU te1-
1t&zül&& &árgyaló atasí

tá.&t. 
Reméljük, ho.,.,, az elhatáro

zást tettek követik, s rövidesen 
a balesetek számának osökke
néséröl adhatunk számot; 

rr. 

A Péter P ál-eródben 

l\fiért nem támogatta a Pé
ter Pál,-erőd a fdk.eiőket 
ágyúival? ts milyen ágyúk 
szólaltak meg éjjel tiZenkettó
kor? 

A 
M E G S Z Ü L E T E T T  

S Z O VJ E T H A TA L O M ! 

Akkor, amiko,- a t:Öl"ösgá.r
disták, tengerészek és kato• 
nák. a Téli Palota körülkeríté
se után harCl"a készülődtek, a 
palotában elre;t6zött miniszte
rek pedig az uliimátumról 
tárgyaltak, a Péter Pd.1-eród 
komiszárja parancsot Gdott az 
ágyúk megtöltésére. Az uUi
mátum lejártáig, azaz " harc 
megkezdéséig, mindössze 
nyolc perc volt hátra. Ekkol" 
hirtelen feltárult a komisszár 
szobájána!k. a;taja és besietett 
egy katona: 

.- Komi,Sszár elvtárs, a tü.
zerek nem akarnak tüzet nyit
ni/ 

A komisszár felugro,lt és ki
ment a homokZátonyra G tüzé
rekhez, hogy megtUdja, mi 
történt. 

Csendes eső esett. A komisz
szár - kezében lámpással át
vágott a homokzátonyon, a 
szemétdombok között. .A tá
volban. a Néva túlsó partján, 
már eldördültek az első pus
kalövések. A Téli Palotánál 
á:Jt a harc. .tl. komisszár a po
csolyákon átgázolva, mindun
talan fel-felbukt'a G mil11 
gödrökben, az ágyúkhoz sie
tett. 

Egy tiszt jött vele szemben, 
a század parancsnoka. 

- Az ágyúk berozsdá.sodtak 
- mor.,lta. - .Az elsö lövésnél 
fel,-obbanhatna!k. s akkor 
mindannyiunkat megölnek. 

A komisszá,- revolverét ta
pogatta és keményen a tiszt 
•zeme közé nézett. 

- Tiszt! becsületszavamat 

Részlet Szanliet: ,,Roham I Téli Palota eRen" című 11ű,éből 

adom, hogy Í(l'lf van - folv
tatta a tiazt rekedt, fojtott 
hangon. - Akármelyik tüzér 
, • .  bizon11íth<itja . , . ezekkel az 
ágyúkkal lehetetlen lőni -
már hebegett - TlaUlfO'R veszé
lyes . •  , 

tjszctka. tizenegy körül járt, 
amiko,- szverdlov utasítására 
megjöttek a lótérr6l a tenge
rés:ztüzérek s velük együtt né
hán11 vörösgárdist� . .A komisz
szár odavezette őket a ho
mok.zátonyra, az ágvúkhoz. 
Tombolt 4 1zé!, himbálta 4 
lámpásokat, melyek fénye G 
folyóra vetődött éa hol fel
csapta a hu!Támokat egészen 
az ágyúkig, hol visszaqördítet
te. 

Néhánv matróz az ágyúik 
fölé hajolt és t•iz-sgálg,atni 
kezdte őket. A többiek körben 
álltak éa hallgattak. 

- Nincs rajta biztonsági 
zát•árzat - hallatszott a szél 
zúgásán keresztül az egyik 
tengerész hangja. - A kilö
kószerkezet szintén hián11zi.k. 
A závárdk tönkrementek csu
pa rozlda . .  , A csóme�t tö
rött. 

Mindez baj volt, nagy baj. 
De azért a matrózok éa a vö
rösi,árdi.sták kijelentették. 
how lehet lőni. 

- A kompreaszorokban e(IIJ 
csepp o!Gj •incs - mondta 
e(IIJszerre az 4'1t/Út "tz.,gálgató 
matróz éa fele(IIJefle,edett. 

Ez volt a legazl5rn1J1lbb. Er
re már senk!sem "álaszolt, 
mind hallgattak. A ese1'.det a 
komi&Szár tllrte meg: 

- Kitart, vagy azéúaik? -
kérdezi., 

- BiztoMt ,iem mondhatok 
- felelte a teng,erész. - Le-
het, hogy kitart, lehet, hogy 
szétesik. 

Szóval löttök� ,iagy 
nem? - kérdezte a komisz
azár. - Hiszen tudjátok • • .  

- Tudjuk - szakította fél
be a matróz - hoíll/ mít te
gyünk. Ha egyszer kell, hát 
kell. Lőni fogunk. 

Néhány perc múlva az ágyú
kat megt.öltötté'k.. A matrózok 
és a vörösgárdlSták minden es
hetőségre készen elbúcsúztak 
egvnuistól. 

A kornissZár i.! ott maradt 
az egyik ágyú mellett. Ha az 
ágyú nem tart ki, együtt hal 
meg a tengerész,ekkel. 

El.dördült a lövés • , , Az 
ágyúk lcitartottak, -nem estek 
szét. Repültek a lö-vedékek a 
Néván á.t a Téli Palota felé. A 
tengerészek Sietve készítették 
elő az ágyúkat a következő lö
vés�e . . •  

Rohlm 

Alig nyitott tüzet a Péter 
Pál-erőd a Téli Palotára, G 
vörösgárdísták, tengerészek és 
katonák megkezdték előrenyo
mulásukat a téren. ú; erővel 
lángolt fel a harc. 

Kemén11 harc ool't. Minden 
sötét&égbe borult, nem lehetett 
megkülönböztetni ,em az épü
leteket, aem az embereket. 
Vaktában lódöztek a jun'ke
re'k, abba az irányba, ahonnan 
a felkelő osztagok támadtak. 
A vörösgárdisták, tengerészek 
és katonák is tald!omra sütö
gették el fef1111.-ereiket. 

A Téli Palota váratlanul J.."i-

A szakszervezeti szakosztályok szerepe, 
müködése, feladata 

A magyar ezaklszervezete!� 
az iparági szervezkedés alap
ján álló osztályharcos szerve
zetek. A szocializmus • építése 
során helyes iparági szervez
kedés természetesen azt is je
lenti, hogy egy-egy szakszer
vezeten beliil több szakmai 
ágazat dolgozói tömörülnek. 
Igy van ez a vasutas szakszer
vezetnél is. 

Ez a szervezkedési forrna 
awnban nem jelentheti a szak
mai sajátosságok elhanyagolá
sát. Ellenkezóleg! A jó szak
szervezeti munkának fontos 
elöfeltétele figyelembe venni a 
vasúton dolgozó szakmák dol
gozóinak sajátos problémáit, 
hagyományait, biztosítani ér
dekeik megfelelö képviseletét. 

Ezt hivatottak elösegíteni a 
szakosztályok, amelyeknek a 
múltban nem szántunk szere
pet, de a jövőben a szakszerve
zeti munka helyes vitelének 
támpontjául kell, hogy szolgál
janak. 

Szakszervezetünkben feb-
ruárban megalakultak a mér
nök-technikus, az orvos

egészségügyi é! a nyugdíjas 
szakosztályok. amelyek az el
nökség mellett múködnek. 

A szakoszt6/yok szerepe 

es feladata 

i. A szakosztályok országos 
szinten szakszervezetünk köz
ponti vezetősége, illetve elnök
sége mellett működnek. Nin
csenek közép-, illetve alap
szervezeteik, nincsenek az ap
parátus osztályainak aláren
delve. Altalában tanácsadó, ja
vaslattevő szervek. Legfonto
Eabb feladatuk segíteni a köz
ponti vezetősél! és az elnökség 
munkáját. 

2. Tanulmányozzák szakmá
juk sajátos problémáit. Az ösz
szegyűjtött tapasztalatokat, el
gondolásolcat eljuttatják az el
nökséghez tudomásulvétel, il
letve megvalósítás végett. 

8. Segítik szakmájuk terüle. 
tén a bér- és munkaügyi, mun
ka- és egészségvédelrr i, kultu
rális, sport-, termelési, újítási 
tevékenységet. 

4. Gondoskodna a szakmai 
hagyományok ápolásáról, fej
lesztéséről. Elóadásokat, tan
folyamokat, tapasztalatcseré
ket, szalrmai bemutatókat, ki
állításokat, találkozókat szer
veznek. 

5. A szakszervezet elnökségé-

tiált G sötét háttérből: az „Au
róra" és a hadihajók fényszó
róikat a Néi:a felöI a palotára 
irányították. A fény végig-
pásztázott falain. • 

A tér azután újra sötétség
be burkolózott. De ez a nyug
talanító sötétség tele volt han• 
gokkal. Tenger zúgására em
lékeztető szüntelen zaj töltötte 
be a teret. Minden egybefol11t: 
a számtalan emberi hang, a 
puslca- és gépfegyverlöi-ések 
zaja, golyók .sivítása, robbaná
sok d,öre;e. 

De a forra.dillmi osztagok 
rendületlenül ha/adtak előre 

vet egyetértésben tárgyaláso- Ha szalanájuk probl«nájárc'l 
kat folytatnak az iparág, szak- tárgyalnak. meghívják 61.et u 
terület vezetőivel a szakmát elnökségi ülésre is. A Szakta• 
érintő kérdésekről. Szakembe- náes elnöksége általán01 elv• 
rekből álló blwttságokat hoz- ként kimondta, hoc, a a:mk• 
hatnak létre, egy-egy speciális szerver.etek elnökal!,gel, köz
feladat megoldására. ponti veretóségef az érintett 

A szakosztály az érintett szakma kérdéseiben a szakosz,, 
foglalkozási ág sajátos prob- tályok ve:r.etóségeinek meghall• 
lémáival foglalkozó tanácsadó gatása nélkül nem dönthetnek. 
szerv, amely akkor dolgozik Feladataikat, teendöiket az el• 
jól és helyesen, ha erősíti a nökséggel és az apparátussal 
dolgozók és a szakszervezeti közösen oldják meg, tehát or
vezetőszervek közti kapcsola- szágos jelleggel dolgoznak. Aa 
tot, a szakszervezeti egységet. apparátus - az elnökség dön
A szakosztályok nem tagozód· tése után - köteles a szakosz
nak szakcsoportokra. Tagjaik tályok problémáit intézni a 
társadalmi munkában tevé- közép- és alapszervezeteknil, a 
kenykednek.. • szolgálati helyeken; 

Kapcsolatuk A �zakos�lyok
" nem !od 

k„ f r é f szernelyek. Nincs onálló penz,. 
a ozpon I veze os gge gazdálkodásuk, külön alapsza. 

és az oszt6/yokkal bályuk, bélyegzőjük. Ezeket • 
A s�osztályok elnökei tag- ! jogokat a szakszervezet vuet4 

jai a központi vezetőségnek. szervein keresztül élveúk. 
--------------

Egy termelési értekezlet margójára 
Országsr.erte folynak a ter

melési értekezletek. A sokszo
ros élüzem Diósgyőr-Vasgyár 
állomás legjobbjai a napokban 
vetettek számot munkájukkal. 

Sarlai Jenő elvtárs, üzem!ó
nök számolt be közel ezer 
vasutas dolgozó eredményeiről, 
s awkról a hibákról, amelye
ket az utolsó negyedévben ki 
kell küszöbölniük. A hozzászó
lásokból érezni lehetett az 
erős elhatározást, hogy leküz
dik a hibákat, tovább fokozzák 
eredményeiket, ezz.el köszöntik 
a Nagy Oktéberi Szocialista 
Forradalom 40. évfordulóját. 

Ez az értekezlet elütött a ré
gebbi megbeszélések hangjától, 
mesterkéltségétől. Amikor Va
don Ferenc KISZ-titkár a szo
cialista tulajdon védelmébe..'1 
ootorozta két ifjú társát, vagy 
amikor a munkafegyelemsér
tőkről szólt, a szerető féltés, a 
jóakarat és a határowttság ka
pott szárnyakat. Amikor Király 
Ferenc állomásfőnökhelyettes 
az üzem szeretetével, a vasutas 
munka hírnevének féltésével 
fűtötte szavait, tárta fel a té
nyeket, s tett javaslatot a hiá
nyosságok megszüntetésére -
mi volt ez, ha nem egy új szín, 
megbecsülést érdemlö törek
vés a jónak még jobbá tételé
re. 

A tanácskozáson megelég� 
déssel emlékeztek meg Takács 
mozdonyfelvigyázóról, aki min
taszerűen együttműködik a 
forgalom dolgozóival, és Kuko
la Józsefről, a KISZ vezetőségi 

tagjáról, aki brigádjáva} húsa 
tonna szenet rakott ki a le&
kényesebb időben és hely:r.et,. 
ben. Kiss Im,-e szólt enól, és 
Szalai László, Ceglédi István, 
Kovács László, Hájas Béla, 
Noha; István kiegészített.ék a 
legkülönbözőbb munkaterüle
tekről szerzett benyomásaik� 
kal; tapasz:talataikkal; A dol„ 
gozók őszintébben beszéltek a 
párt célkitűzéseinek megvaló. 
sításáról, mint korábban, 

Szólni kell Romenda GuaM 
táv elvtárs párttitkár, a kitú-o 
nő kocsimester egyenes, hatá-J 
rozott, a vasutasok jó hírnevét 
féltő, a párt kérését annyira 
emberi módon tolmácsoló, me
leg szavairól. és nem utolsó
sorban Zombor Bertalan elv� 
társnak, az üzemi bizottság el• 
nőkének felszólalásáról. amely 
humora mellett is mélyen ér• 
w és segítő volt, 

Az értekezlet végén minden
ki azt és'.ezte: hasznos volt. 
Hasz;nos, mert mozgósítani tud. 
ta a Lenin Művek jobb ltiswl• 
gálására a dolgozókat, tovább 
lelkesítette Diósgyőr vasutasait 
november 7-e méltó megün
neplésére. Hozzájárulást jel
tett az élüzem-cím elnyerésé
he7., a tíznapos ünnepi múszalc 
elindításához, a Kohászati 

Művek és a vasutas dolgo:.ók 
közötti össz.e.fogáshoz. 

Szovjet-magyar hat6rlorgalmi tárgya/ásol 

. Októ� l-én �a1;-szov. lom javításához. A 1SZOvjet kül• J�t ���orgalmi tárgyalás döttség vezetője G. Gol01,-. kewódott Debrecenben. Az ér- csenko lvovi vasútigazgató volt. t��et célja � volt, hogy fel- Magyar részröl a tárgyalásomerJek a llZOVJet-m�r �- kon Mihálka László, a debrecsereforgalom és kozlekedes ceni ig;azg&tÓ6á.g vezetője vett helyzE;tét, segítséget adjanak a / részt. A tárgyalásokat Buda.. határállomások kö7.Ötti forga- pesten folytatták, 

és lépésről lépésre foglalták el . � • � r � r ;- r 

�iii!';;iie!/it°;.e':t�
n

:,::io;: NEM EZT VARJUK A M AV K ORHAZTÓL ! 
szánta el magát: a kórházon Augusztus 17-én fogat hukeresztül próbált bejutni a zattam a MAV Kórházban. 
Téli Palotába. 20-án este erős szivárgással 

A kórház, ahol a frontról ér- megindult helyéről a vér. Fe
kezett sebesült katonák fe- leségemmel a MAV Kórházba 
küdte'k, a palotának az Admi- siettem, hogy sürgős kezeJés
ra!!tásig nyúló részén volt. A ben részesítsenek. Az ügyele· 
katonák könnyen éri-ntkezésbe tes műtősnek elmondottam jö· 
léphettek a sebesültekkel, akik vetelem célját. Tíz perc mul· 
kinyitották a kórházkaput és va közölte. a főorvos úr üze
a katonák egyenként csende- netét. hogy „ö sebész, rá ilyes
sen. beosontak rajta. Onnan a mi nem tartozik, menjek az 
palota bels6 helyiS<lgeibe ha- ÜIUli útra, ott van a fogá.&zati 
toltak és el�-együltek az ellen- klinika". 
&éges csapatok közé. A meglepetéstől először szó-

A k1•onák arra számítot- J:ioz sem jutottam, majd meg
tak, hogy ruháJu:k. nem !külön- Jegyeztem, hogy egy steriltambözteti meg öket az Ideiglenes pon elhelyezése nem Igényel Kormány védelmezőitól, mert olyan szakképzettséget, ami. ugyanazt az egyenruhát, veI egy sebészfőorvos ne ren· ugyanolyan szürke köpenye- delkezne. 
geket viseltek. 

lgy ;utott be a palotába a 
harc tetófdkán ;ónéhány vö
rös agitátor. 

tletüket kockáztatt•a. mind
járt vesZélyes munkához lát
tak: beszélgettek a ;unkerek
kel, a� ellenállás beszünteté• 
sére biztatták őket. Csügge
dést, zavart és félelmet hintet
tek az ellenség harcosain.alk 
lelkébe. 

(Foll/f4tjuk) 

- Kérem én nem tehetek 
mást - mondotta a műtős és 
�ár nyitotta is ki az ajtót, 
Jelezve, hogy a tárgyalást be
fejezettnek tekinti. Kifelé me· 
net kértem. hogy legalább a 
klinika címét mondja meg. 
mire félreértt1etetlen hangsúly
l?al kijelentette. hogy majd a 
kalauz felvilágooft. A Mária 
utcai klinikán néhány perc 
alatt megkaptam a szükséges 
kezelést, 

Nem ismerem az éjjeli ügye. 
letes orvosra vonatkozó szabá· 
lyokat, de nem hiszem hogy 
megrovásban részesítették vol• 
na azért, hogy megadja a 
mintegy három percet Igénylő 
segítséget. 

Fóna17 László 
Bp. Dunapart teher p� 

---0-

[ZE:\11 BJ70TTSAGOK, 
FIGYELE:\1 ! 

f1 szakszervezetek lapja. a Nepaka.rat számos sza.kszernzeti dolgozó kérésére lehetővé 
teszi, hogy a lapot újra _ cm
zd��- Ezért kérjük, bogy 
az uzemi bbottságoknál ebból a célból jelentke7Al dolcozól:tól az előfizetés! díjat (havi H.Ft.) fogadják el és pontos név. vel és cfmmel (utca, báz..zám) ellátva a helyi postahlvatalhoa Juttassák eL 

Fáradtságukat elore la kAM 

szönjilk. 
,.Népakara&0 

SzerkesztWire 
és Kiadóhivatala. 
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A szocialista munkaverseny és a gazdasági 
mutatók alakulásának összefüggései 

„Vasút" augusztusi számában 

entl címmel egy értekezés je
ent meg. Egyetértek azzal a 

egállapftással, hogy az „üze
en belüli verse ny" szoros 

·sszefüggésben áll a „Kiváló 
olgozó" cím, valamint az „SZ
. em" cim elnyeréséért folyó 
ersennyel, sót a tapasztala-
ok szerint jobb gazdasági 

edményekre is vezet az olyan 
zéleskörú munkaverseny, 
melynél a vcrscnytényezök 
eljesítése nem áll ellentétben 
gymással. Például a kocsi
orduló jó teljesítését kétség-

telenül elósegíti a be- és ki
akásl. a beállítási és kihúzá
i, de különösen az ácsorgás! 
dók csökkentése. Természe
esen csak a lcgkörültekin
öbb módon, mert az apró-
seprO beállítgatásokkal nem

csak a ra1kodást zavarjuk, ha
nem annak idejét is növel
ük. 

A helytelen munkaszerve
éssel aránytalanul nö a tola
ási órák száma, amely a 

meilékteljesítményeket növeli, 
s rontja ezt a fontos gazdasági 
mutatót. Ellenkező esetben -
mint például a dombóvári fű
tóháznál - a jobb munkaszer
vezés eredményeként a na
gyobb teljesítmény mellett a 
tolatási órák száma augusztus 
hónapban a bázis időszakhoz 
viszonyítva 608 órával csök
kent. 

A kocsiforduló értékelése jó, 

de baj van különösen az őszi 
forgalom kezdetén, amikor 
„sláger" lesz a kocsiforduló 
mindenáron való csökkentése, 
természetesen egy másik, 
ugyancsak fontos gazdasági 
mutató, az átlagos terhelés 
rovására. Körülbelül így né
zett ki a helyzet nálunk is jú
liusban, amikor a kocsifor
dulónk jobb volt a bázis idő
zaknál, de a bázis idöszak 

606 tonnás átlagos terhelése, 
a gazdaságtalan elegygyüjtés 
miatt 587 tonnára csökkent. 
akkor, amikor kocsiellátásunk 
böséges volt. 

Pár szót a dolgozó rakott
kocsiállag alakulásáról. Mint 
versenytényezö összefüggés
ben áll a rakott elegytovábbi
tásnál végzett munkával, de 

gy általános hibát takar, még. 
pedig a statisztikai fegyelem 
hiányát. Ez nálunk már má
sodízben mtutatkozott a kocsi
számlálásnál. amikor is több 
száz kocsival kevesebbet ro
vancsoltak a nyilvántartott át
lagnál. Ez természetesen a ko
csiforouló alakulását is ked
Yezötlenül befolyásolta. 

Két mutatóval szeretnék 
még foglalkozni, amely véle
r .ényem szerint ellentétben 
áll egymással. s ezért, ahogy 
ezt az öszi forgalmi rendelet 
előírja, ki kellene ejteni. 

viszonyában és az átlagos ter
helés alakulásának tükrében 
vizsgálható eazdaságosan. 

Növelhető-e 
1 haszonkilométer 

teljesítés a szállítási feladat
itói függetlenül? Igen, és éppen 
ezért helytelennek tartom e 
mutató jobb kiteljesítése ér
dekében e célkitűzést. Példá
val igazolom. Elszállítandó 
Pécsről Dombóvárra 250 OOO 
tonna szén. Ehhez 19,5 ton
nás kocsikihasználással 12 800 
kocsira van szükség. Ez 10 ton
nás önsúlyú kocsikat vé,·e fi
gyelanbe, 250 OOO+ (12 800x10) 
= 378 OOO elegytonnát ad. Ha a 
szállítást 424-es géppel vég
zem, az MRF. 6. A. táblázat 
szerinti átlagos terhelés figye
lembevételével 30 km.!ó sebes-

ség mellett. 815 tonnás terhe
léssel, 464 vonattal (70 km) = 
32 480 haszonkilométert telje
sítenék. Ha növelni akarom a 
haszonkilométert, például 328-
as gépet használok, s akkor 
630 vonattal, de viszont 44 100 
haszonkilométer teljesítéssel 
s.:állítom el az elegyet, ha még 
a kisebb sorozatú gép ter
helésének figye · em bevoételé
vel „gazdaságosan" is. mert
hisz a kihasználása jó - en
nek ellenére mégis gazdaság
talan. Pénzbeli kihatása a 
166-tal több vonatnak 290 500 
forint Ezért nem tartom he
lyesnek a haszonkilométer nö
velésére célkitűzésként ju
talmat adni. Tehát van ,.mód" 
a haszonkilométer növelésére 
így is, ami lehetséges, de 
kényszerítö körülmények is 
okozhatják. 

MEGNYITOTTA KAPUIT AZ 1. ORSZÁGOS 

VASÚT AS FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS 

3 

Becsüljük meg a vasút javait 
S

ajnos, vannak ezeken ki� 
nagyobb tehertételek 18, 

amelyeket egy kis jóa�a��ttal 
megtakaríthatnánk. M1lho�a 
rúg évente a gondatlan tolatás
ból, rakodásból eredő koc.si
rongálási és árukár. És itt ea 
érdekes gondolatot hadd szo
jünk a fejtegetésbe. A Jcgiöb_b 
vasutas büszkén tekint a sze
pen gondozott, csillogó moz
donyra: ,.A mi mozdonyunk.>! 

Miért nem mondjuk azt ia, 
hogy a mi kocsink? Mert ha 
ezt vallanánk, már bizonyára 
kíméletesebben bánnánk a ko
csikkal, még azokkal is, ame
lyeken ott áll az .,óvatosan to
latni!" bárca. Vagy csakazért
is? 

.,Nem dohányzóknak" - hir
deti nem egy kocsifülke felett 
a felirat. De nézzünk csak be. 
A füsttöl alig látni a bennülő
ket. Sajno5, legtöbbször vas
utasokat. Mert l:ogy is szól a 
magunk alkotta új szabályzat: 
.Ha minden utas be!eegye

'zik . .. " Hát nem! Itt megdől 
a többség akarata. A nemdo• 
hányzó fülkében még vasutas
nak sem szabad dohányoznia. 
A másik ismert felmentő érv 
a füstölésre: .,Majd ha szól a 
kalauz!" 1ts a kalauz szóL De 
akkor már szinte elterítik a 
csikkek, a hamu a fülke pado
zatát. A dohányzást nem szív
lelő utas, szinte elfut az ilyen 
fülkétől. 

Sorolhatnánk tovább a \'ÍZ• 
csapok kezelését, az esőben 
rozsdásodó gépek állapotát, a 
vagonajtók dohá1ását, a kilincs 
nélküli ajtókat, ablakokat, a 
megőrzésre átvett evőeszközö• 
ket stb. Nem a felsorolás a cél, 
hanem annak tudatára ébresz
tés, hogy a rongálással, eltulaj
donítással magunkat, dolgozó� 
társainkat rövidítjük meg, élet
és munkakörülményelnket 
tesszük szinte tűrhetetlenné. 

A MUNK1\. VERSENY 
SZEBVEZE.SEBŐL 

Húsz kilométer alukóbel 
a rillomosítósl,oz 

A Hatoon--HOrl-Csún11 kö., 
zötti villamosításhoz: jelentős 
mennyi.ségú földkábelre is 
szükség van. A MA V azzal a 
kéréssel fordult a Kábelgy-ár
hoz, hogy soronkívül oártsádt 
le a r;zü-kséi,es mennyiséitű alu
mínium csőbe húzott kábelekett 
A Kábelgyár vezetősége vállal
ta a kérés teljesítését. Szep. 
temher 23-án hozzá is láttak a 
kábelek gyártásához, s azt 
(géi-ték, hogy oldóber 11-ig 10, 
és október 30-ii( további 10 ki
lométer kábelt gyártanak a 
vasútnak. 
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A nagykanizsaiak november 7-re készülnek Újhdsi p•osz- és taáaadó napok 
A Budapesti Terllldl BtzoHsác melleU m6klklll 8ukaer� 

veseU Ojj&áal � &nm-ilaítési Bizottság a Jövőben mind• 
bóllal) utolsó aombatján 9.30 órától 13 6rá.lg a Bud&peatl 
Igugat6ság B. eyfilet L emeld 125-ös szobá,Jáb&n 6J(&áal 
panasz- & tanácsadási napot tart, ahol 6J(tásl sr.akemberell 
adnak jogi és nakmal segítséget, s bármilyen újitlild probW,. 
mában megfeleló útbaigazítást. Közvetlenül felvemk a bp. 
csolatot az Illetékes osztálivok úJtásl elóad61val és a hel)'a(. 
nen Intézkednek a panasz, vagy a segftségkérá tel'lllészete 
szerint. 

N� héttel e2'Jelt5tt a na11-
tanmsai vasutas múvelódési 
otthonba Is ellátogatott a szov
let azakszerve7.etek: múvész. 
egyilttese. E feledhetetlEII ta
lálkozás Is hozzájárult, hogy a 
kanimaiak lelkesebben kész!il
nek a Nagy Októberi Szoclalis
la Forradalom 40. évfordulójá
n. mint bánni!tor, • 

Az clttóberi nap 'Valósággal 
lnegfür&zti sugaraiban a szür
kére festett épületet, A bejá-

egyik legszebb kultúrotthonát 
mondhatjuk magunkénak. Per
sze az épillet és a kellékek 
nem minden. Csak élettel te
lítve érnek valamit. Ezt az éle
tet jelentik többek között szfn
játs7.Ó-CSoportjalnk. A múvész
együttesböl kiválik a nagy 
kultúrcsoport, a KISZ-együt
tes, a messze környéken híres 
„Sziporka"-együttesiink és egy 
gyermekcsoport. Kilencven 
vasutas jelenti az együttesek 
fő erejét. Egyébként több éven 

másukra jutott, hogy a városi még a bélyegszakkör élete is. 
pártbizottság a vasutas fiatalo- A mozi már játssza a forradal
kat tisztelte meg az ünnel)6é- mi dokumentumfilmeket, szep
gen való részvétellel - holott tember 14-vel kezdetét vette 
még öt együttes játszik a vá- a KISZ músora, nem is szólva 
rosban -, éjt nappallá téve ta- a természettudományi és is
nultak. A vasutas fiatalok ad- meretterjesztő előadásokról. 
ják elő a város kultúrházában Végeretül álljon itt Kertész 
B. Romanov: .,Veletek mara• elvtársnak egy olyan megjegy
dok" címú színmúvét. A lel- zése, amelyet ritkán hal;ani 
kes és tehetséges együttes tag- másutt s aminek őszintén 
jai közül Süle Antal, Kele örülni lehet: 
Ottó, Nag11 Antal, Konica Er- - Irják meg, hogy a gócpont 
zsébet és a többiek kitűnő ala- valamennyi szolgálati főnök
kításra készülnek. sége a legnagyobb megértéssel 

De nemcsak a színjátszók viseltetik munkánk iránt, ki
tesznek ki magukért. Az ének- túnően egyilttmúködünk ve
kar magyar és szovjet induló- lük, s ezt elsösorban a helyi 
kat tanul. Megélénkül a báb- 1 párt- és szakszervezeti szervek 
csoport, az énEilcitar, a foto-, de támogatásának köszönhetjük. 

- Onnepl k&tyvhetet rendez e - 23 tonna szenet takarított 
m.egedl iga:z,g-&t.óság szovjet lrök meg 6121eJ>!ember hónap00<1 Bá· 
mQvei'bal novemb<ar 1-7 iwzi>tt. !:!'"YI G

G
e;,-yu_

la ,.:nozdTóth
oni:,:emrna

t
bö�- Sz

!ü
e� - üj kisvasút éplllt a hajdű- �dl - = - -

�ló! Eg,yet,,mj TeJi.gazd&ság télckel (Ml><kolc !ütőház). Jó 
k02lpontJá!ói ,a v,asútá!Jomá.."1g. A mun,�ukél'l. :?200 !orlm pré• 
csad<nem 6 ki'lométer hOS9Z"li pá- mlumba:1 réez.eeíl.ltek. 
lyán már me!]i<ez.dt.ék a cukor- - tltvenszáz.aléko5 vasúti ked
rép.:l, a kender és más termé- vezményt blzt<>sft a Kö2llel<edb-
nyek emBitAsét. �«lii

;.
=����!szté,-!um a 

- Géppel featlk a t.herkocsi- - A Párizs- La  Manche vasút• 

O,ltók! 1'Hn61 többen vegyitek Igénybe a b� U-.. 
ptását. 

Az üzemi bizoftsagok és a sporlköröl 
viszonyaról 

Köztudomástl. hogy a sport a 
sz,aksz,en,�e:i n1u..,m szerv-es ré• 
sz.e. Ennek ell611ére még n&p
J,aJ•llkba.n Is sz.ámoo 9porwezetö 
!eNetJ: m! köze a:z, 0zeml bl
rottságnak ,a spc,rihoz. A1; Llyen 
BpOrtva,,etök �teaen !gye
k.emek "2l Qzem.I blwtt.ság,t.ól !üg
g,,,tlenül lr-llanyitanl 62> egyesOJet 
munkáját. Mondani sem k„ll. 
hogy e?J a nézet nem h<>lyoo. Aki 
igy gon<lolkozl·k .  <d<,arva. nem 
akarva he!y,te!en Irtmyba --.-l67J! a 
sza:k.sa.;erveooU sportmunká.t. 

ben azonban - épltke2l6!,. -
z.,ciét;elc megkötése. kOltökl! ur. 
:r.ások. új s:z,a}<ooztály<>.k létreho
zása stb. - •z Ozeml blzottú,;,, 
nak kell dllntést hoznia. Teht!II 
a eportkörö:< ve"'8tőlnek e JOv6-
ben minden fontosabb k� 
meg kell t.árgyaliniuk 11,lel\-., Jóv6 
kell hagyatnlok az OzemJ blzot1,o 
&ággal. Az Q:,,eml blrottságnaie 
pedig nemc-ook joga. hanem köo 
telessége ellenürlz.al e 9j)Orlk(W' 
munk.áját. ga� helytetét. 

l!AqykMlluoal azlnJAlnók a .KIMlnokAm" e,;ylk Jelene�n. 

kat. A kl9éi,i,.,.tek sikerre! Jártak. vonalon rövldht11Hámú adól<ée:oü· A lre7'1 !esléen�I Jobban ée gyor- IAk.kel !.rányitott vasúti ""8rel· sabb,a.-, dolgozó gépet hamar<>- vényt próbáltak ki. amely --.11-Bftll több műhelyben mwn.kába lanymozdonyból ée négy k:ocdi!ogják. ból állt. A mO:z>dony a rádión I&-

Eppen ezúrt lamételt«l sz.eret• 
n6nik hang•úlyoz.nl. hogy a sport• 
körök közvetlen fels6bb szerve 
az 0zeml blzottd,;, e.me,ly el,-ö. 
sorban !elei a eportmun.k.Mrt. Ez 
természet.....-, nem Jelen4! a.m. 
hogy e:o üzemi b!rottoog a gport
kör elnöksége ée a ez.akosztá· 
lyok ,·eze16I helyett dolg-oZ2>0rt. 
A naqyobb hord4treJú kérdések-

Az trtóbb! hón,apokba,n kis lll 
nagy egyooüléloktól egyru-át>t aoil 
különféle kéreh,m erkie2>ett • 
sporloszt.á.lyhoz;. A eport.körOlc -
:oetöl azonban egyet!� k<!r<>Lmee 
aem bes2,é,ltek meg a.z Q:z,emt bl· 
roMság,ok.kal. A &Uk5urvezet 
sportosztálya a Jövöben CMlc 
olyan kérelmeket vesz liqyele• 
be, amelyeket u 0zeml blzott, 
sáq Jöváh.aqyott, Illetve jav.,..,I. ratnál moziplakát invitálja az 

I 
át az ország első m1lvészegyüt

arra járókat. Ami ennél is ér- tesei közé verekedte fel ma
dekesebb: a nyugdíjasdt és gát a színjátszó-csoportunk. Az 

családjuk minden hétfőn in- ellenforradalom nálunk is 
. éreztette hatását: az országos-

- A Borsod meQYel Szal<>nn.a adott .• p<1ra.nCSN1" el·indudt. !<>-
����;""

.,
;,"\�.;:; lyoma.lo.:en eolérte a 140 kllomé-

teltál't kőbánya körott. � me:;;��et.. majd !éke;.ett 

lát;,z!t
zov�e!.ct:kar ��-!�; - A téll for,;alml felkúz0lés• 

2-án a 9zeg,e<l.l vasuta..� a Vasút- r!'.nt'..:!-�k%���.!.EV Ap��: !orge:lml Tec.hn kum épQ!etében. beszélés részvevő! legfontosabb 

A szerkesztőség üzeni 
gy� nézhetik a vasárnapi já- hírú énekkarunk 40 főre apadt, 
lékfilmet. de bízom benne, hogy rövide-

Uval L.iszló, Lud.as. A vasllt
nál jQgl vagy közga.zdas6g
tudomány1 egy„t„mi vegze!tseg
gel lehet ,""1eld rogalmezó, a 
MAV-nál retl<l=r,.'6ltett !0isv
!okú á:lt.8.láuoa lg«t,g..tli<isl és 
muniloaüg)· I "-��.a m-t'� 
Után. P«L<Lgóg;,,.I !illekola1 vég
z,e,tt.ség Rbban a,. eeetben Jogosít 
az 1. szaikcdOport ba tl'>rténő b&
SOt-o!ásra. ha oz !�etö p,coogógta! 
munkakörben van !og1al!co2i:atva 
(pl. wchnéku m! tanúi·). A MA\"
nak tüncs o!yan fl);�o:áJa. ami.'llY
nek e,!végz.é<.,e <12 l .  e:z,akct,0po,·t
ba tö1'1A!no beeorolá,,;ra Jo,go.J-
1..-.00. A Müvel-Odés0gyl Min!=u.'
rium relügyel..-i., alá «.rtoz.ó 
I':pltmpwr! Mtl6z<l:kl Egye,tem kő:,,. 
lek� tago,&t, ak elvégzése 
aronban Jogo,,it az 1. PL.&<<"s<>
portba törté."lő be90rolá.,,ro. Boq• 
nár KilroJy, Tepolca. A kés7,lli6 
\"0SÚ't.i menl?trendt..kti: a Baleton!I 
Ha.Józáenek mirnlen évben Idő
i-, rc,ndeeke:z>éfll!re bO<"Blit.! lik a 
cootlak()7){, h�ó>< m«l<"trendJén� 

kum problémájával lgyek&Qnll 
rends_,..,.,en !uglaikoz114, ooJn,
a loap tet·Jedelme korlátol<ot sznb. 
.Szülői értekez.let holyett"' clmG 
lrasfulak igyeksz0nk helyet ew
rit.a.rű. Tótka Károly, S;,,eg,ed. AJ! 
újítók veroonyéhcz sok Slkart kJ. 
vánunk. 

Kertész Vince igazgató bOl;z- sen ismét hallani fognak róia. 
lte az eredményekre, a ragyo- Nagy sikere van a gyermek
góan tiszta termekre, az 1200 daraboknak. (Eláruljuk, hogy 
személyt befogadó kerthelyi- a kitűn6 kis szórakoztató dara-
f;égre, a 3800 kötetes könyvtár- bokat Kertész Vince írja. A 

szerk.) A szinjátszók mestere 
Altai József, évek óta fárad
hatatlanul és önzetlenül dol
gozik. Az együttes sikerei el-

- Tíz 6v óta nem volt baleset re:aóatu<lk tüz,ték 1d „ dolgozók "' ptlS2't8sMbolcsl v"6\)tál.lomá- szoclális Igényelnek bl:ctooltását. """ - irJa a l!'eJér megyei lllr- - A n.apkltörések által „Jő-
Lap. Idézett máqneses viharok meg-
. - Fútőtanfolyam Indul a ere- á!iltot:3k e stoclcl,olrn-g,öteborgl 
ke!Jrehérvlll'! !ütöhá:oba,n a Jövő gyorsvonatot. A mág.neses vlha
év el„Jén. Ez,en a tanfolyamon rodc Nndel!-er.E>SSég,e,ket Jdéz,t,e,k Uqlyal Sándor, Miskolc. e.e,. 

ra. 
:E:s hogy még mi mindenre, 

azt hadd mondja el ó. 
- A kanizsai vasutasok há

lásak a szaksT.ervezetnek az 
otthon támogatásáért. Május 
elsején nyitottuk meg a kert
helyiséget. Ebhez 62 OOO forint
tal járult hozzá szakszerveze
tünk. Pezsgő élet folyik Dá
lunk. Havonta 15 OOO látoga
tónk van. Nem Is csoda, hiszen 
nuncsak a város, de Dunántúl 

l\finaen utazás el6tt tlimf 1%
oaiom lesz úrrá az emberen. 
Az új látásának varázsa hatal• 
mába ejti különösen azt, Gici 
az országhatárt átlépve, más 
népek képviselóivel, életével, 
szokásaival kíván ismerkedni. 
Nem volt ktvétel e jóleső iz
r,alom hatása alól az a mawar 
i,asutas delegáció sem, amely 
• lengyel 'l.'4SU�Ok kedves 
meghívásának eleget téve ut4• 
zott a negyedik lenguel vaa
"tasnap ünnepségeire. 

Több száz ki.lom.étert futott 
tnár velünk Ze,ig11el fóüiön a 
tionat de még semmi különös, 
o magyar tájtól meróben el• 
ütő szín nem tűnt fürkésző sze
münkbe hacsak a sűrűn válta
kozó erdőket és a néhán11 nap 
elótt átvonult vihar által tll
vestól kidöntött fákat nem 
tartjuk megszokott hazai kör• 
r,.yezetü:nktól e Ztért5nek. 

Varsóhoz közeledve azonban 
m.fndjobban szembetún6 volt a 

sokat hallott építés láza. Tud
juk jól, hogy talán ewetlen or
szág sem szenvedett annl/Ít a 
náci vandalizmustól, mint Len
gyelország. Hatmillíóa ember
áldozat mellett 4 föld felszíné· 
vel szinte egyenlővé tett váro
sok, a hitleri terjeszkedés len• 
gyelországi eredménye. De a 
18 év elótt� puaztitáa aebei 1u-
1ank.ént behegednek. A romok 
felett gombamódra nónek 4 há· 
zak hirdetik a lenut1el nép él• 
niakarását, a azt az elszántsá
oot, hogy soha többé nem il
mét!ódhet meg 1939 szeptembe• 
Te. 

A lenQ11el nép alkotókedvé
tlél, ha lehet, még fltl01,'0bb a 
mag11arok iránti szeretete. Ahol 
megjelentünk, különös figue• 
lemmel lesték minden azavun• 
kat, idézték közöa történel• 
münket, a �l és tnam14r 
nép barátságát. Oton-útfélen 
ha,igoztatták, hogy a lenut1el 
·nép legnt1Q11obb ktrályát ma• 
m,ar föld azülte. S hogy mil11 
flAlil7ll7"4 ta.rtjdk. Báthory litvánt, 
kitűnik az alábbi lenQ11el mon· 
dásból ta: .,Vagy soha ne sz1l· 

készft!k e-lő e mo,,donyve.z,e-..6ket elö a Jelzőberend-ezé-sekbe.n ée 
a hatóeág! Vi7JSgáro. múködidké.pte!ennó tették ao: 

- A Sztkesfehérvirf JirómGJa• agJ, k Jel:z.öt. 

háti József, Szoged. Rohodl 
Laszióné, Dunnha,,i.,,;otl kül 

vltóban meglw:z,chék a 760 mllll- - Európa l&Qm<>dern�b va.sútl 
méteres nvomtávú vasl1U kocs'llk Jetzöberendezését nemrégen he

sósorban az ő nevéhez !úzcxl- építését. Az úJ ikocstk ny!(ott és lyezt.e.k üzembe a !ro.nkfurtl rn 
nek. !edett. !ékes és légve"'8tékes ki· pály.audw,ron. Kez.el,.;5ébe:r, c000< 

- Nagy és megtls�l6 f�- v
lt��J �=::trendez6s 6pl- :> ,,;=:�;k� :-=fJ �� 

Banka József, Budapost, dr. Hor• 
váth Károly, G. V. l,<aZ'f ós' !fa, 
Rédelyl Miklós. Bu<l,.p,-,r. Kia 
Dezso, \'árpii.101,"11, Raba lstv�n. 
S:z,ombathely. Szlládl Sándor, Sze
ged. Tótka Károly, Su,i,:«t. laltl 
Ferenc, Pé<-e. Várnai· Ucló, 
Pécs, Szobonya Laszló, Vác., 
Görbe Zoltán, Nngyk.-.�!zsa. Cso.. 
mor János, Srolllo:... Kis.s Róbert, 
ZaLaege<'Si.,-� wve:..UCet lapu."llc 
anyagához !olhasmálJuk 

adat hárul most műveszegyut- tését kezdték me,; T<&tabánya-

1 

vo.--iawt lrányitJák. 
teselnkre - folytatja. Novem- Fe!oo A::�. A ber-endezé-!< - Tizenhárom vasutas Qzeml 
be ész.. • Jel_. a.,apJl!n e Corg<1lml s>.<>1· labdarúqó•csapat veez rés'2>l i1:&r 7-re k ulnek. Jellemzo gálaM.,..·ö ,sz.cm!Tl<ll tudJa maJcl kQlc terílleú!n a Szatcsu-rvewtek 
hogy a csoport már jóval előbb 

l 
"!!>érnl a t.l.v():T;Ó éA a k62::!:,eoö Megyei Ta."lácea ált";I ez szvsz 

há
romfel. , . "áté- �OD!>toket. A rorg<1lml a i.otua- 1 IV. kon-.u.<.� t4s:z> eletél'e m<'r

egy vonasos VlgJ tát ,n; t,v vtg,!ol adják át rendel· ,. r,.,t;t ao!<lp(okú leboortlgó-baJ-
kot tanult be, de mikor tudo- tot.éeé.n-ek. nok,..;gon. 

Antal József, Mlek<>k-. N6m ... 
Gyula, N,<"k. Dék,ny F-nchf,, 

Gödöllö. Kéréeíllret tov<\bbltottuk. 

· $ 00000000000000000000000000000000000000000 �=t';'i' �l�ét 
A �t]g,,� --

Lakáscsere 

letett t,0lna, vaw h4 uületett, 
örökké élne." 

Titkoa terve tiolt Zsfgmond 
öccsét mawar királlyá, Za
fflOI/Sky kancellárt pedig erdé
lyi fe;edelemmé tenni, ÍQ'I/ 
Lengyelországgal egy erős ál· 
lamszövetséget alkotni a hatal
mas török és német ,zomazédok 
ellen. 

Számos óuze;/övete�n, köny
nyes azemú férfia.k mondták el, 
hoa11 1939-ben a hitleri had.se• 
reg elől menekülve, milyen szi
vélyea fogadtatásban részesül· 
tek Mag1111rorsz.ágon, anna.k el
lenére, how az ország vezetói 
ekkor már eladták Magya.ror
azágot Hitlernek. S ami a meg• 
előzó barátságot betetőzi, most 
egl/Ütt harcolva építi a két 
nép szocialista ;övőjét. 

CIClk Cl hála, köszönet é, el
ismerés hangján szólhatunk 
azokról az elvtársakról, var• 
sóiakról, gdansklakról, gdy
niaiakról, krakkóiakról, akik 
minden lehetőt elkövettek, 
hOQI/ minél többet láthassunk 
a szocializmust építő Leng11el
országból, minél több hel11en 
klfejezéat adha.ssunk a lenguel 
-magyar barátságnak. 

Vars6 

Minden külföldinek, aki 
Lenwelor,zágba utazik, leg
fóbb vágya meglátni Varsót, 
a hő• várost, amel1;nek n110Zc
van ,zázaléka a háború után 
romokban hevert. A Tudo
mán11- és Kultúra Palotájának 
35 emeletes épülete, m!piesan 
„az égkariltoló" már measzlről 

le!cedö vonatok menetrendjét rI-
gyelembe kcll Ye<tml. molyeknek 

nak, A villamosjegy 50, 4 troli �� n!,;,"�'f.:d!fY �i�, �: Elcserélném Tatiabánye tlJvára!I 
60, az autóbU3zjegy ára 80 Ják 8 kömeUen c,,1�1,akozást a két sroba öSl92'kom!ortoe _,1g4-
groszy. Atszállójegy nincs. (At- rendelkere„re 11116 hajókkal b!7r t;!

b
��::'\!/!.t

�
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\
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� 
szállójegy tekintetében mi ��;�b�" 

1
i�1�"'ii°;,,.,\'Yá

';!.,i::,i .. l'i" épület. IV. i.t,pcsö. u. em&1 
egyedül állunk a; világon.) Ugy 5-6 ooa körűU Indulással egy let 7-
tűnik, mintha a varsói ember ��;!':i, ��!t1� 

ór��(i\ �::�c .. ,n�
l
1

be
'k�1� 

többet költene közlekedésre, Indulna v!= ée Tapolcára ::!3 mat (állattartás! és gmdálikod-"'I 
mint a budapesti. De ha figye- e:;a,,ntr�,t[�"fa�f9

1
�· ::;_ �f�..%J�� el

=
1
"itrv.�= 

lembe vesszük, hogy menet· zött llldul'1a oo <.>zál1aJ ,az 5213. metiett levö sro!gál,atl vagy ma,. 
közben a rendór szemeláttára ro� 5f;:n

e
':"· °';,��;; c;::,v_:Í, t�'t,�;_mf"�fnh.is�� is felugranak a villamosra, a Baja. Levelében fontos pt'Oblé· post,aI telefonon 7-15 óráig. Bu-

tilos ;elzés a járókeUikre nem ���;Ja ;��1;/1��1'}'.;ik�� �= J��� 
ú

t áilo
m

&.na 
hirdeti, hoQII Varsóhoz köze-

vonatkozik, akkor a közlekedés Juk. Káplán Béla, Ce,gléd. Az öreg Hajdúszoboszlón l6'"t5 közpoc4I 
ledünk. 

címén kiadott összea körülbe• '.:!..:1.!:?�to-:,· pror0�11��=a4. r�m"-· 
!ekvéBü sroba, konyha,, IA<k"'9o-

lül megegyezik a pestiekével. �,=, ·~- •= � -��- � = mat elcserélném bucta,posu,-.. 
Ami elóször szembetűnik a ( 1 Jük. hogy rovk!-,, JeJentös lé- vagy Bud;,pest k0rny6ldvol. Clm: 

-r,áros pereméről, a hatalmas Fo ytatjuk.) pést tehelü�'.< elüre <"bben !s. Balaesy Tamás. HaJdú&U>bosz16. 
toronydaruk 1zinte mindenfelé. Gulyás János Olasz István, Szeged. A techni- Puskin utca 13. 
Vakolatlan, félig kész, teljesen ......................... ''"'"'' ............ ,.,,,, .. ,,,, .... , ,,,,, .. , .... ,,,,,, ...................... , .. , ............ ,11,1111, 
újjávarázsolt, pasztellszínben , , 
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r0��� A V A S U T A S N A  P A L K A L M A  B O L 
vadonatúj utcasorok váltamz- K J T u·· N T E T E T T E K N E' V s O R A nak a milliós váro3ban, amerre 
csak ;árunk. Az új Varsót a ré· 
g� terv!� szerint_ a;karjá.k nagy- f:RDEMES VASUTAS 
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r
1;lr. Fő��: �.!��- J1!rn'V'

!t
cJ,�');;,,��rvF� reszt u13áépítem. Mégis van KITVNTETf:ST KAPTAK Gocrol Jáno9 ellenör. Klekunhe!as Főn .• Arpád Ferenc vez. !ómun• 

egy valami, ami a jövll, mo- Repkó Béla vez. müsz. !elv:. áll.. Thurzó László m. vez.. !ö- kamooter, Vesz;prém-klllsö áll., 
dern világváros körvonalait • Szerencs Fth .• Peske Ottó m. !o- el'enör, B(,ké9Csaba Fth .• Kallsk,a Boroo LaJoo tö!nt. Szombathelyt • l . , . h"h t tle „1 •z 

: Int. Miskolc lg .• Bánya! György Pál ellen,;r. Szentes t:pltéel Főn. .  lg .• Szabó András m. tanácsoe, 3e Z) mar. _a i e _e n� sze '-'5 : vez. főell. Miskolc Gömör! pu .. \"arga 1$tván ell„nör. Szeged lg .. Szombathely! lg.. Nagy István v.tcak, a tagas, mertam pontos· 
1 

Krémer Lá$!6 ve:z>. sz.,,rtát'T'.ok. Házi Ferenc m. ellenőr. !klJa munkliB. Szombathely Fth .• Déval 
sággal tervezett terek. Nyugod- SaJ66ulntpéter áll.. Györkera: v! P!L Főn .. Bottyánszkl Kllroly rö- Józsel Int. SwmbatheM Rak. 
tan mondhatjuk ltogy mikorra Elemér !öl_nt. M!Bkolc I� .. lllaczkó lm. Szeged lg.. Nem"" Nagy Fon.. Kau!man Géz.a rökalau;o, 
valóra t:álnak a' tervek, Varsö 
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{,;;,t�,{�
n

\J���d.I
g.il:� r;.;.�� �ft'.Pj,��21. Lé�!!"Z.kp·� A]ka áll.. Lőkl'l!I Gyula munka-

napfényes, euészséges a �o- némell áll . . Nagy Jóu,ef m. t!s:ot. Int. Sz.cg.ad Jg .• s:oarvad! Sándor �
e
�-:f· v�";:_

ld
ig;,�LI;.,�g;,1t"·s�Je 

modernebbekkel vetek;dö vi· UJ-M;skolc P!t. Főn .• , Sz.abó _Já· !ömu-nkemoot„r. Szentes áll .. VI• batl1ely áll .. Tóth Sándor ollenör, 
lágváros lesz. Egyik-másik 10- �f:0�· �l��ál�l"j'J��·ii::�l/

0i�: ��ó}í;'l�.,t!0f J;;,t. g;;g�'j',,e_1_ Celldömö!k áll.. Tlschner Ján09 
12 emeletes épület láttán ma pu.. Halás:z, Józset Int. Hun<>&- S:relec2.'<y Imre !őváltókezelö. e'ci1J
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még úgy tú.nik, hogy nem i!Zlk �\őt·k álL. , Váradi l<><Y_án • ve:o. Kec9kt:mét áll. , UJ,·úrl Józ;sL-f m Gombkötő Jánoa römo:od. ,·ez. 
a környezetbe. A -i:a.-sóiak 
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römt. K!ekunhalas Fth .• C9cl1 Gá: Ajkacslnger Fth.. Fark"" Jánoa � �- bor tiszt. Kiskunretegyhú:oa áll. .  m. römunkameeter. AJkacslnger megnyugtatnak, hogy mire a Gusztávné munl<a""'8ter. KP,1 1. Szücg Pál m. relüiry. Bé;<éocsaba Fth • K!se Károly vez. k.alaua. több! tervezett épület is fel• T'_tks .. Jakab György;;é Int. .K��l Pft. Fön .• Pán! G,-ula vez: !ö- \"l!rpalot.a áll .. Sz.nbó István vez. 
épül körülötte

i 
ezekkel együtt :�ez'!ttv�

u
ft'�'�cz�"•f.t-en'c��: 

ell. Péool lg .. Pus,.Ca1 LaJoa · vez. 9zakme,;1er. Debreceni JJ ov. 
lesz kerek egesz az utca vagy 

I 
Köz.p. Utszámhiv .. Molnár Júncs �
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���t.

P
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i
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ák 
át ���ÍJ� i,6.J.- �i,J'��"'\�fv�� a tér képe. ir. vez. Smksz. Debrecen/ Ter. Maróti István v. munkamester srokmeeter. Bp. l!:pltésl Fón .• Ko-

Az utcán világvárosi forga- Biz .• ?00ás Im_,-e Int. Debrecen K<>po,...·árl Ptt. Fön.. 1!:rd! Z'<lg- vác9 Kálmán int. Gazcl. \\,s. IIJ., 
�m. autók, autóbuszok, tMlik, �ti .. KJ�to1;:ai�?tá:�\r. ��
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B!lz.l't.d�;, ;=:e� ... � villamoaok. Ha nem olyan rocen lg .. Kr!:o,,af IAJos vez. ka- P"""ár Prt. Fón.. Gelencsér Jó- lau:z,. S:z>akszerv. Szeged Ter. Bia, nagy tömegben is, mint Buda- t.auz. Nyh·cgyháw ,m .. Sz.abó Jó- me! Int. Pécsi l� . Borbélv Ká- Varga János Int. Sz.akez. K0:op .• 
pe,�en, de napról napra szapo- ;tén;�•·GX"i1:��t. J?,';.t�",;�1 1�:: roly int. Pt!ce Fth. Főn .• lilarót! Dombóvári Jó:zoot tiszt. S:oak>-
.-odtk a számuk. N•n•gati ko- Herpal Lajos ellen�r. Píls""'"- Béla ellenút'. Bllrce áll. . Kocsis sz.e.rv. M!ekolc Ter Biz Re-ményl �- ., """' István m. !őe11en0r. Pécs, Fth.. Jómet m. !öell. Dombóvár! J!'th cslkat kevesebbet látunk álta- !adány áll .• Hany!cska Jómet Int. IIT!l<oJ,n Jánoo !Omunkamester. Jávor Erzsébet rö!nt. KPM ni: 
lában mint mái európai fóvá- R;�"r:ié�
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_�6';� Pécs-Bánya rende,z6 pu., Horváth Föoszt.. Agárdi L!laló m ten. 

To_sban. A Warszawák domi· Sándor segédmunkás. Záhony 
VI. István ve:o. vonat!ókezö. Zalaeger&:oeg Prt. Főn .• Hartai Rö
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A NAGY ÉVFORDULÓRA 
Írta: S•abó Antal. a ssal.s!Sert:e!Set elnö"Ae 

1-�;:::�;·���;:;;::�:·:::i�·�;·�:::�;·1 
nyitott az emberiség történelmében 

- a kapitalizmus összeomlásának 

l 

és a szocializmus erősödésének korszakát. 
(Az SZKP jelsza.valb61) 

................................................................................. 

A szakszervezet elnökségének levele 
a vasutas dolgozókhoz 

-•-

Így készülnek 
a Keleti-pályaudvar 

dolgozói 
Budape.�t-Keleti ná.!yaudi:ar 

do'S(ozé.i röp�yülésen beszélték 

meg ez évforduló tiszteletére 
vállalt fumepi müszak felada, 
( .. it. 

A dolgozók felai-:ínlá�al a 
gn2dash.��ág elérésére. a 
52á1lí\ási önköltség csö1<kenté• 
sére iránvulnak. Vállalt.\k a 
koc"it3rt6.rkodási ezységidönek 
száz�z,:iza!é:ws te!je,:ítését. A 
munk:ls- és s2emélyvcnatok
nak a menetrendS?.erLTlli indi• 
tásáb·n elért 96 náz3lék<-s tel
je,itését 97. re növelik. A ko
c,c�l:ihasználást egy tonnával 
emelik. 

A p:í!)•audYar doll!ozói az 
ünnepi m '.i•u,k alatt tiszta..<á;(i 
hetet rendeznek. 

A Keleti-tömb vasutasai ai 
évfordu'.ó tisz1eleté.re komplex
bri�d.<;1;erzódést kötöttek. A 
szerzód�s c-élfi·itüz.ései Vála-
menn,; szolgálati ág munkflj.l,t 

se�ít.-.k az f.szi forgalom n3pi 

küzdelmeibrn és hozzá1árulást 
jelentenek " ,·asúti munka 
e!!és7.ének további jan,i..·,._,;hro, 
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VASUTAS FIATALOK KÖSZÖN TÉSE 
A NAGY ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL 

,,Legyetek ti is olyanok . . . " 
A iközelmúltban lelkes ün

nepségen került sor a IV. ke
rületi munkásór zászlóalj 
zászlóavatására az újpesti 
Vízművek sporttelepén. 

nak megőrzésére kötelez, s 
arra, hogy soha többé ne is
métlödhessen meg 1956. októ
ber 23-ika. Arra, hogy a fegy
ver mindig a népéhez, hazá
jához hű, s ha kell, az életét 

lomban hősi halált halt P04)fl 
József vezérőrnagy nevét vette 
fel. A zászlót az Egyesült Izzó 
dolgozói nyújtott>ík át meg
ható szavak kíséretében, majd 
az újpesti üzemek munkáskül
döttei szalagokkal ékesítették. 

..,_ éwel uelitt, 1917. 
11ovember 7-én indult harcba 
a cári Oroszország elnyomott 
népe a kimákmányolás, a ka
pitalista-földesúri rendszer el
len. A hős szovjet nép jelt 
adott a világ elnyomott népei
nek ÉS Lenin pártjával az élen, 
megmutatta egy új, szabad vi
lág felé az utat, amelyben 
minden hatalom a dolgozó né-
pé. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forta-ialom a magyar nép tör
ténetében is új korszak kezde
tét jelentette, mert a magyar 
nép felszabadításáért folytatott 
harc akkor ikezdödött el, ami
kor Lenin tanításai hatni kezd
tek a magyar munkásmozga
lomban. 1919. november 20-án 
a Bolsevik Párt mintájára és 
példájára megalakult a Kom
munisták Magyarországi Párt
ja, majd nemsokára létrejött 
az első magyar proletárdikta
túra: .is. De a külső imperializ
mus, szövetkezve a belső el
lenforradalommal, négy és fél
bónapoo működése után lever
te a Magyar Tanácsköztársa
ságot. Ezután következett a 
huszonöt éves hírhedt ellen
f01Tadalmi Horthy-korszak. 

A második világháború ered
J'l)ényeként azonban, 1945-ben 
a hős srovjet hadsereg vissza
adta a magyar népnek és a 
magyar fiataloknak is a �a-
badságot. 

Mi. fiatalok, a Nagy Októ
beri Szocialista Forra1alom
nak és 1945-nek köszönhetjük, 
hogy ma szabad hazában, sza
badon dolgozhatunk és nem 
ismertük meg, mint apáink a 
munkanélküliség és a nyomor 
nehéz napjait. .Alicotrnányunk 
biztosítja jogainkat, pártunk 
és kormányunk pedig minden 
segítséget megad előrehaladá
sunkhoz. 

Yasatas fiatalel ! Mi nem is
merhettük a Horthy-rendszer 
vasútját, de tudjuk azt., hogy 
apáink azért, mert munkás, 
vagy parasztszülők gyermekei 
voltak, nem varrhatták fel az 
ezüst- vagy az aranycsillagot 
és nem lehettek segédtisztek, 
vagy tisztek. A tehervonatok 
fékjein 25 fokos hidegben ta
nultak és szerezték meg szak
vizsgájukat. Vezetö beosztásba 
csak a tanácsos és főtanácsos 
,,urak" gyennekei kerülhet
tek, 

Azt sem szabad eUe!ejte
nünk, hogy mi tanfolyamokon 
tanultunk és tanulhatunk, ahol 
C68.k az a kötelességünk, hogy 
képezzük magunkat. Fizeté
sünk és ellátásunk ugyanak
kor biztosítva van. A szakvizs• 
gák megszerzése után, a vas
úti szolgálat bármely terüle-

III. 
A forrad�:imi osztagok pe

dig fol11tatták a tá:maddsaikat, 
egyre közelebb férkőztek a l)Jl
lotához. Már éjfél voit, ami
kor újra rohamoztak. 

E(llJszerre csak elnémult a 
puska- és r,épfegyverdörgés. 
Elült a hangzavar. Mintha 
minden elhalt volna. Hirtelen 
három oldalról, a Mors:tka.ja 
q a Mil;lonnaja. utca, vala
mint az Alekszandrovszkij• 
kert fewl rohantak a. téren át 
a palota felé a forradalmi osz
tagok. 

Ekkor újra felke1.epeltek az 
ellenséges gépfe{l'l/verek. Si
vítva hasították a levegőt a 
kézigró.nátdk. 

De a vörösgárdisták, tenge
részek és katonák hullá,ma fel
,artóztath2tatla.nul tört elóre, 
egyenesen az ellenségre, a pa
lotába. 

Az odairányzott fén11szórók 
fénye e(llJ-egy másodpercre 
megvil.ágította az ellenséges 
állásokat, a ;unkerek feszül
ten fi(llJeló a,·cát, borzalomtól 
tágrameredt szemét. Aztán 
minden ewetlen sö�t gomo
li,a"ba folvt öSsze. Még eí/1/ 
pillanat és már a magasra 1'a.
kott gerendák túlsó oldauín 
hArsant fel a diadalJciáltás. 

A junkereket szktmorzsol-
ták, menekülksre kényszerí-
tették, visszan11omták. 

A vörösgárdisták széJ;eldo
bálták a gerendá1oat, feltörték 
az ajtéikat, nekirontottak a 
kapuknak és felka1)4$zkodta.k 
rajta. A hatal1114s vaskapuk 
megremegtek és mindkét szár
nyuk lassan engedett a ,iyo
másniüc, 

tén, képzettségűnknek megfe- irányvágányok szerinti 1;zabá-
1eló beosztásban dolgozhatunk. lyos kezelésére, valamint a 
Ezt 1;3jnálták tőlünk azok, akik hiány azonnali megállapitásé.-
1956. október 23-án fegyvert ra. Vác Fűtóház ifjú.$á,gi. bri
fogtak népi hatalmunk ellen. gádja pedig vállalta, hogy a 

U-st, 1957 ae···-L- 7 . .:.., ke't-
375 508. számú mozdony javí-

11111 WClllllll:I' "" tását 3 nappal a határidő előtt 
szeres hálával gondolunk ar- befejezi. Ilyen és hasonló pél
ra a szovjet népre, amelytól dák nagy száma bizonyítja a 
az ellenforradalmárok aljas vasutasfiatalok méltó készülő
rágalmakkal akartak elszakí- dését a nagy évfor'iulóra. Igy 
tani bennünket. s amely nép válaszolnak fiataljaink pár
mii50'lszor iS fegyverrel sietett tunknak és kormányunknak, 
segítségünkre. Büszkék va- bebizonyítva, hogy mindenkor 
gyunk arra, hogy a szovjet né- számíthatnak rájuk. 
pet, a szovjet fiatalokat bará- Vasutas fiatalok! Csatlakoz-
tainknak mondhatjuk. zatok ehhez a mozgalomhoz, 

A szépen feldíszített lelátón 

Pártunk Központ! Bizottsá
ga nevében Földes László elv
társ szólott a munkásórökhöz, 
majd az ünnepélyes eskü kö
vetkezett. Fergeteges taps kö
szöntötte az aktus be!ejezését, 
azt a határozottságot, amely
lyel elkötelezték magukat 
arra, hogy a párt zászlajához, 
a Magyar Népköztársasághoz 
mindhalálig hűek maradnak. 

A vasutas fiatalok átérzik készüljetek méltóképpen az 
november 7. jelentőségét és ünnepre, úgy hogy ez a nap 

1 méltóképpen akarják megün- küejezője Jegyen hálánlrnak éS ' 
nepelni. Ezt bizonyítja például szeretetünknek a nagy szovjet 
a Rámán Kató Fűtőház ifjú.só.- nép iránt és - Petőfi szavait 
gi brigádja, amely négy moz- idézve - azok iránt a hősök 
dony idószaki javításának ha- iránt, ,.kik érted haltak, szent 
táridó elótti elvégzését vállal- világszabadság!" 

AmbnLS elvtárs ünnepi beszé
de után a mártírhalált halt 
Papp József édesanyja szólt 
megrendítő szavakkal a mun
kásőrökhöz. - Fiai:m! 
mondotta - csak az édesan114 
szíve tud úgy fájni, mint 
most az enyém, mikor erre a 
zászlóra tekintek és 'Ú.f11I tű
nik, mintha ott látnám mö
götte szeretett gyermekemet, 
a jó férjet, a szeretó cMldd
apát. Mintha hallanám a 
hangját, mikor az októberi 
vérzivataros idókben ezt 
mondta: Anyám! Győzni fog 
az igazság! . . •  Legyetek Ti is 
olyanok, mint ő volt, aki éle
tét a,dta a párt.!rt, a hazáért, 
a munkásosztályért. 

ta. Vagy Budapest-Ferencvá- Éljen a Nagy Októberi Szo
ros állomás vona.tátvevő KISZ- cialista Forradalom 40. évfor
brigádja amely országos ver- dulója! 
senyre 'hívta hazánk vala- tljen a magyar és szovjet 
mennyi ifjúsági vonatátvevő 

I 

fiatalok örök és megbonthatat
brigádját a vonatok átvételi lan barátsága! 
idejének öt százalékkal való A budapesti igazgatóság-
csökkenl.érere, a kocsiknak KISZ Szervező Bizottsága 

nemzetiszínű és vörös zászló
kat lengetett a szél. A zöld 
gyepen, szemben a lelátóval 
sorakozott fel a zászlóalj hat 
sz.ízad:i, hogy letegye az es
küt. Az esküt, amely a mun
káshatalom megvédésére, a 
proletárdiktatúra v!vrruínyai-

is áldozni kész munkáskézben 
maradjon. 

Az ünnepség a Himnusz 
h�aival vette kezdetét, 
majd a munkásőrség országos 
parancsnoka engedélyt adott 
az őrzászlóalj megalakítására. 
A zászlóalj az ellenforrada-

A társadalombiztosítási aktívák oktatásáról 
Szem nem maradt szárazon, 

míg beszélt. Nem maradt kéz, 
amely ökölbe ne szorult vol
na. A díszmenet oldotta fel a 
fájdalmas hangulatot, helyet 
adva a jövőbe vetett hitnek. 
A zászlóalj pattogó indulóra, 
díszmenetben vonult el az ün
neplők sorai előtt. 

A szakszervezeti munka 
normalizálódásának egyik mu
tatója, hogy mind több társa
dalmi aktíva kapcsolódik a 
szakszervezeti munkába. Tár
sadalombiztosítási tanácsaink 
Is számos helyen talpraá!ltak 
és többségében eredményesen 
végzik a segélyezést, az üdül
tetési munkával kapcsolatos 
teendőket. Jó tapasztalataink 
vannak a beteglátogatást ille
tően is. A tavasszal tartott ÜB
elnöki oktatásokon tisztáztuk 
az ellenforradal:>m okozta 
ideológiai zűrzavart. A tisztán
látás megteremtése az egész 
szakszervezeti munkában érez
teti kedvező hatását. 

A lelkiismeretesség 
párosuljon I tudással 

A közelmúltban elnöksé
gűnk úgy határozott, hogy 
meg kell adni a lehetőséget a 
társadalmi aktíváknak is az 
eredményesebb munkához. A 
segítségadás egyik hathatós 
módszere az oktatás, az ellen
forradalom után elöállt új 
helyzetben a legmegfelelőbb 
munkamódszerek kialakítása. 

A szakszervezet által irá
nyított társadalombiztosítástól 
a vasutas dolgozók sokat kap
nak, de sokat is várnak. E 
munkában sok probléma me-

rül íel akkor, ha a rendelete
ket felületesen, hozzá nem é.:
téssel, vagy lélektelenül hajt
ják végre. A dolgozók panasz
levelei, vagy a személyesen be
jelentett panaszolc százai azt 
igazolják, hogy sok jogos sé
relmet el lehetne kerülni, le
hetne orvosolni már az üze
mekben, ha a szakszolgálati 
ügyintézésnél nagyobb volna a 
lelküsmeretesség és a felelős
ségérzet, vagy ha üzemi bízott; 
ságaink, a társadalombiztosí
tási tanács tagjai és aktíváink 
szélesebb látókötTel, nagyobb 
tárgyismerettel rendelkezné
nek. 

A közeljövőben induló okta
tással tehát azt a célt kell el
érni. hogy egyrészt megismer
tessük a dolgozókkal, mit 
nyújt a társadalombiztosítás, 
másrészt, hogy panaszok ese
tén aktiváink - megfelelő 
tárgyismeret birtokában 
gyors és ere•lményes intézke
dést foganatosíthassanak. Ezen 
elgondolások alapján a társa
dalombiztosítási osztály az e5ti 
oktatásokon a következő prol>
lémák megbeszélését tartja 
szükségesnek. 

Ismertetni az aktívákkal, 
hogy általánosságban mit 
nyújt a tár�adalombiztosítás. 
Az el:,ö &s,ejövetelen megtár
gyalni a dolgozók egészség-

A 

M E G S Z Ü L E T E T T  

S Z O VJ E T H A TA L O M ! 
Részlet Szaveljev : ,,Roham a Téli Palota ellen" című művéből 

Mint az áradat, zúdultak be 
a. forradalmi oszt:zgok a palota 
belsejébe. 

Elóttük a m.árván11szobrok• 
ka.l, festményekkel díszített 
lépcsóház, a fénylő, szé•les f e
h.ér lépcsó. 

A junkerek a lépcsőkorlá
tok '11WUÜI, felülről lótte'k. Az 
oszlopok és szobrok mcgé búj
tak, onnan tüzeltek a táma
dókra. Az ellenség szinte ész
revétlenw vált, mintha sűrú 
erdőben lett volna. Csak i:á
ratuin, minden irányból jövő 
lövéseivel adott életjelt magá
ról. 

Most már óva.tosa.n kellett 
előrenyomulniuk. Ha.rcoli:a 
tisztították meg e(llJile helyi
séget a másik után a junke
rektől. 

Körülbelül másfél óráig tar
tott a ha.re a palotában. 

Végre a forradalmi osztagok 
eljutottak abba a szobába. is, 
ahol a miniszterek ülkseztek. 
Az ajtónál junker-osztag állt, 
lövésre kész fegyverekkel. 

A vörösgárdisták lefegyve
rezték őket és behatoltak a 
szobába.. 

l!.1szaka két órokor letartóz
tatták a minisztereket és a. Pé
ter Pál-eródbe kísérték óket. 

Az Ideiglenes Kormányt 
megbuktatták. 

Petrográdon győzött a. fegy
veres felkelés. 

Október 26-án este 9 órakor 

a Szovjetek Kongresszusa má
sodik ülését tartotta. 

A úmnet zsúfolásig megtöl
tötték a munkások, parasztok, 
katonák és tengerészek. Most 
is hafüitszott a tenger morajá
hoz hasonló zaj, több ezer em
ber beszélgetése. 

Am, egyszerre az egész ter
met tapsorkán és lelkes 9dál
tozás remegtette meg és min
den szem egy irányba tekin
tett: a tribün felé. 

A tribüfl(jn ott állt az az 
ember. a.ki a g11ózelmes felke
lés tervét előkészltette, a né
pet egybekovácsolta és gyóze
lemre vitte: Lenin. 

Vele egy sorban munkatár
sai, hűséges barátai: Sztálin, 
Szverdlov, Dzerzsinszkij. 

Hosszú ideig nem szűnt az 

örömujjongás. Lenin sokáig 
nem kezdhette meg beszédét. 

Vé{liiL csend lett. 
Lenin a legegyszerűbb nyel

ven beszélt, mindenki megér
tette. Szavaiban benne volt a 
legfontosabb, a leglényegesebb 
abból, ami történt. 

,.A munká&ok és parasztdk 
- a történelemben elószőr -
magukhoz ragadták a hatal
mat. Most tehát teljesen át kell 
alakítani az országot és meg
teremteni saját szocialista ren
dünket." 

Lenin beszélt a.:: új hata.lom 
előtt álló feladatokról és a még 
csak ezután legy6zend6 nehéz-

ügyi ellát,ís:1.!lak kérdéseit és 
tapasztalatai'.. 

A másodi1c összejövetelen 
foglalkozni kell a megbetege
dett dolgoz�:. t::.ppénz és egyéb 
irányú segélyezésének kérdé
sével, a beteglátogatás szüksé
ge�gével é., annak mikénti 
végzésével. A harmadik elő
adáson meg kell beszélni, hogy 
mi a célja a félszázalékos ön
kéntes támogatási alapnak és 
bizonyos körülmények között 
mit nyújt a vasutas dolgozók
nak. A negye<iik foglalkozáson 
a családi pótlék problémáit 
kell megbeszélni. Az ötödik 
.előadást az öregek, rokkantak, 
a balesetet szenvedettekkel 
kapc�olatos problémák . meg
beszélésére kell fordítani. 

Az előadók 

A jelzett anyagok tárgyalá
sa elkcriilhetetlenül szüksé
gessé teszi az alapvető tán;a
dalom biztosítási rendeletek is
meretét - elsősorban az elő
adóknál, mert e nélkül a fel
merülö problémákra megfelelő 
választ nem tudnak adni. Leg
alább ilyen fontos azonban az 
is, hogy az elöadó meg tudja 
magyarázni az egyes esetekben 
követendő tennivalókat. Mind
ezekből klvlláglik, hogy az ak
tivák esti oktatása eredmé-

ségekröl. Mint mindig, most i8 
ú(lfJ tűnt hallgatóinak, hogy 
nem egy ember hangját hall
ják, ha.nem az egész népét, 
mintha maga a nép uóla;lna 
meg Lenin hangján. 

A Kongresszus elhatározta, 
1vogy nem índit vitát, mert az 
idő sürget. 

Sok munka várt rájuk! 
A kongresszus három ren

deletet fogad-Ott el egymás
után, a gyóztes nép első három 
törvén'l,'ét. 

,,A munkásokhoz, katJcm.á.k
h!oz és pa.ra.sztdkhoz!" intézett 
felhíi:ásba.n a. Szovjetek Kong
resszusa, kihirdette, hogy ezen
túl maga a nép kormányozza 
országát, az általa választott 
Szovjetek útján. 

A békedekrétumba.n a Szov
jetek ICongresszusa. felhívta. a 
ví� minden népét, hogy ves
senek '!Xiget a hódító háború
na,k, melyet kormán11ai'k és a 
kapitalisták indítottak. 

A Szovjetek Kongresszusa. 
átadta az ország minden föld
jét azoknak, a.kik megművelik: 
ez volt a földról szóló rende
let. 

Miután megsza1•azták az első 

nyességének legdöntőbb felté
tele az elöadók k,válasziása. 
üzemi bizottslgaink clyan 
elvtársakat bízzanak meg a 
társadalombiztosítási aktívák 
esti képzésének vezetésével. 
akik egyrészt a szakmai isme
retek birto:,ában vannak, más
részt azt be is tudják illeszte
ni a szakszervezet mindennapi 
munkájába. 

Helyesnek látjuk, ha az űB
elnök elvtársak beszél!;etlsek 
során meggyőzik a társada
lombiztosítási tanács választott 
tagjait arról, hogy az oktatá
son való részvétel elsősorban 
nekik nyújt segítséget ahhoz, 
hogy eleget tudjanak tenni 
vállalt kötelezettségüknek. Ez 
a körülméllly azonban nem zár
ja ki azt, hogy olyan dolgozók 
is részt vegyenek az oktatáson, 
akik ma még egyáltalán nem, 
vagy csak ritkán végeznek 
társadalmi munkát. 

Minden dolgozót szívesen látunk 

Feltétlenül helyes. ha a dol
gozók érdeklődést tanúsítanak 
a társadalombiztosítási prol>
lémák iránt. Lehetővé is tesz
szűk számukra, hogy resztve
gyenek ezeken a megbeszélése
ken, hallgassák az előadásokat 
és fel is vethessék tapasztala
taikat, vagy személyes problé
májukat. Az űB-elnök elvtár
sak ne tévesszék szem elől, 
hogy az egyszerű gondolkozá
sú dolgozótól hosszú az út a 
harcos szakszervezeti aktíváig, 
ook fáradságra, türelmes neve
ló munkára van szükség ah
hoz, hogy egy-egy szakszerve
zeti tag harcos aktívává fej
lődjék. 

A társadalombiztosítási o.,z
tály az üzemi bizottságok által 
kiválasztott elóadólrnak részle
tes tájékoztatást ad. Az okta
tás ideje alatt két ízben a jel
zett anyagok mikénti feldolgo
zásához és megtárgyalásához 
segítséget nyújt. Az előadók 
összehívása a területi bizottsá
gok feladata. 

Meggyőződésünk, hogy 
együttes erővel. lelkiismeretes 
hozzáállással elérjük célunkat: 
az oktatások eredményességét 
a vasutas dolgozók az üzemi 
társadalombiztosítási munka 
szmvonalának javulásában, 
problémáik gyorsabb és jobb 
megoldásában fogják érezni. 

Rácz Kálmán 
a társadalombiztosítási osztálY 

vezetője 

Minket, vasutasokat különös 
örömmel és büszke.•éggel töl
tött el látni a zászlóalj önálló 
századaként a Landler Járó
mújavító munkáf•:n-eit. Idő
sebb elvtár,;ak, férfiak, nók, 
üjak vegyesen. Olt mentek 
azok akik az ellenforrádalom 
alatt' egy percre sem tánto
rodtak el a proletáriátus ügye 
mellől. Vezetők, egyszerű dol
gozókkal együtt lépve, össze
forrva meneteltek a vörös 
salakon, szorosra markolva 
fegyverüket. Készen arra, hogy 
életük kockáztatásával is visz
szaverjék az ellenséget. 

Ugy éreztük, hogy nyuga
lom és boldogság érzése füt 
bennünket, napi munkánk 
után nyugodtan hajthatjuk fe
jünket álomra. Uj erők álltak 
csatasorba szocialista életünk 
védelmére Ujpesten is. 

Bánki József 

Köszönjük 
Igen kellemes napokat töl

töttünk szeptemberben a hé
vizi vasutas gyógyházban. Kis
sé megkésve, de annál na
gyobb szeretettel köszönjük a 
gyógyház összes dolgozójának, 
hogy odaadóan járultak hozzá 
egészségűnk hely-reállításához, 
pihenésünk biztosításához. 

Munkahelyünkön jó munká
val igyekszünk meghálálni a 
gondoskodást mindannyiunk 
jobbléte érd<?kében. 

Czeglédi Béla és Aranyos ISt\'án 
Hídépítési Főnöksé� 
--

Gondoljunk a télre 
Az orosházi laktanyában 

min1.ig rend és tisztaság ural
kodik. A meglevő hibák ki
javításának azonban nem akad 
gazdája. 

A laktanyában annyira el
használtak a papucsok: hogy 
mosakodás után az olajos pad
lótól piszkosabb lesz az ember 
lába, mint volt. Sok az olyar. 
pokróc, amelyben az egeret 
sem lehetne megfogni. Beszél
tem Pataki elvtárssal, az állo
más anyagosával, aki úgy nyi
latkozott. hogy nem áll mód
jában a selejtezésre váró tár
gyakat kicserélni. Véleményem 
szerint nem szabad így fogad
ni a rohamosan közeledó zord 
időjárást. 

Lengyel Imre, 
Mezőtúr állomás űB·elnöke 

három törvényt, meg"álasztot-
Bu·· szke' k  vagyunk ra' ták az új szovjet kormányt. 
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az.okat i:álasztották a Hegyi Ferenc Szeged állo- ban írtak köszönetet jól vég• · ny a., akik a felkelést más létszámába tartozó jegy- zett munkájáért. iránl/Ították, akik fe'/nabadí- vizsgáló gyakran vonja magá- Büszkék vagyunk Hegyi Fetották és a szocializmus útjára ra az utazóközönség figyelmét, rencre, aki nemcsak saját hi• vezet�k a népet: Lenint és nagyszerű szakmai felkészült- vatását értékeli nag}Ta, hasz;állnt. 
az 

ségével, szolgálatkész, köteles- nem megbecsüli mások mun• gy sz efe!t . meg a Nagy ségtudó magatartásával. Az el- káját is. Októb�rl, Szocialista . Forrada- múlt napol,ban egy utas jött Sok ilyen vasutasra van 
lom tuzeben a Szov,ethataPom be a forgalmi irodába és kérte, szükség. Azon leszünk, hogy 
- � dolgozó_k hatalma, a villÍfl 

I 
hogy nyilvánosan dicsérjék 

I 
tanuljunk példájál:J6'1':"" 

elso munkás-paraszt korma.- meg Hegyi elvtársat. Egy má- Tóika Károly 
nya. sik alkalommal néhány sor- Szeged állomáa 
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Negyven éve - 1917. november 7-én - győzött 
a Nagy Októberi Szocia.lista Forradalom. Forgassuk 
a korabeli vasutas újságok lapjait. Nézzük a levél• 
tárak és vasűti irattárak. sárguló okmányait. ame
J;yek a szemtam1 hitelességével vallanak. Mit mon
danak nekünk:? A magyar vasutasság ,.lélekzet
viss,zafojtva és tiszteletteljes ámulattal'' leste az 
1>roszországi forradalmi eseményekről érkező híre
ket. Kitörő lelkesedéssel ildVöZÖlte az u0rosz béke
forradalom•� győzelmét. 

Az októberi forradalom visszl,angja 
a magyar vasutasság körében 

örömrepesve üdv6zölj Qk tehát az orosz bék:e
ajánlatot. Mert az orosz béke nyomán el kell kö
vetkeznie a világmegváltó áltoMiios béltének.'' 
(Vonatkísérő, 1917. december 5.) 

Az októberi forrad.alom hatására meggyorsult 
a vasutasok szociaJjsta szervezkedése. Jelentős sze
repe volt ebben a Magyar vasutas lelkes cikkei
nek. Beszámolt, hogy ,, • • •  mikor a bolsevikiek .for"'l' 
radalma a proletárság kezébe juttatta a hatalmat, 
ugyancsak a vasutasok voltak azokt ak}k elósz.Or 
jelentették be támogatásukat a proletárkormánynak 
és megtagadta Kerenszkij és Kornyllov csapatainak 
Pétervárra való szállitását . . .  " (Magyar Vasutas, 
1917. dec. 20.J „Az orosz fotTadalom nagyszerű ese
n1ényei • • . az orosz proletárság hősies küzdelme, 
máris tanulságul szolgál minden ország munkás• 
osztálya részére, mindenkit arra ösztönöz, hogy 
erőteljesen követelj e a rrilelőbbi békekötést • •  .'? 
(Magyar vasutas, 1917. dec. 20.) 

A magyar· nép már az első hírek vétele u-tán 
megértette, hogy az orosz forradalom - amelynek 
élén a lenini párt vezette munkásosztály menetel -
a békéért folyik. A vasutasok többsége a béke elsó 
ígéretének tekintette\ már az 1917-es februári for
radalmat is. Jelllemző, hogy a háborút korábban 
lelkesen támogat') •• vonatkísérő" e. s�p, számol
va olvasöinak hangulatával, a februári orosz forra• 
dalomról vezércikkében a következőket írta. .,Nem 
tudjuk még, m:í:t olvashatunk. le Oroszországnak, a 

S Z E M E L V É N Y E K  A K O R A B E L I  L A P O K B Ó L  

, nagy Szphinxnek hosszas arcáról • • • De akár ki
�-virul az oros-� forradalom révén vértől öntözgetve, 
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!pi népnek nincsenek féltékenységi bogarai, nincsenek 
hódító vágyai. Ott tú1nyomó a béke vágya és az 
igyekezet, megtartani azt, ami van és begyógyítani 
a sajgó sebeket, Akárhogy galvanizálja tehát az 

. angol a háborút, ez ma már csalc időre kötött üzlet, 
1111 nagyon közel a lejárathoz . , ·" (Vonatk.í.sérő, 191'1. 
Íll,t március 20.) 
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lr I szágon a háború még emésztette a társadalmi ,ava
'91 kat, rombolta az anyagi és szellemi alkotásokat, s 
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! 111 nagy drágaság következtében jóval a háború előtti 
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so1c nehéz, gondterhes él,etéröl. ,,Ennyi nyomorű
tl ság még nem tanyázott a vrumtasok között. Ennyit 
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��!�:�� ���= 1d kukon asszony, meg gyerek. Nem js volt soraikban 
di soha ilyen nagy az elk-eseredés, a két.ségbeesés."t 
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hatására felcsillant a béke reménye. Megnövekedett 

sda a szociáldemokrata párt befolyása a vasutasok kö-
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rull mozgalmak. Különös jelentősége volt 1917-ben máj us 
Ual elseje megünneplésénelc és a májusvégl nagy 
; � "Vasutas sztrájknak. A hábon1 óta ez volt az első 
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végi sztrájk bérkövetelések teljesítésével ért véget. 
AZ eredményelc növelték a Magyar vasutas köré 

csoportosulók önbizaln1á+. és új harcra buzdítottal-c. 
A szociáldemokrata Magyar Vasutas c. h'etilap elő
flzet6inek száma néhány hónap alatt az 1916 de
cemberi 5500-ról, 1917 j úliusában már 120 OOO-re gya. 
rapodott._ A politikai és szervezkedési szabadság 
kiharcolásáért, a legális ,vasutas sZővetség megte
remtéséért folyó küzdelem már a februári orosz 
forradalom hatására új lendületet, s egyben új 
szint 1s kapott. Arrillcor a kormány a vasutasok 
osztályharcos szervezkedésének megakadályozása 
érdekében a munkások több rrJ.n.t .Jl.arminc biza,lmi 
férúúJát bevonultatta és a frontra küldte, 40 OOO 
vasűti munkás - a szociáldemokrata párt vezérei
nek akarata ellenére - sztráj kba lépett. A sztrájk 
második hetében a kereskedelmi miniszter kénysze
rúségböl elismerte a bizalmi rendszert a vasűton és 
kötelező ígéretet tett a bevonultatott bizalmiak le
szerelésére. 

Á vasutasok ebben az idöben a magyaro!"Szágt 
munkásmozgalom élvonalában meneteltek. 1:ppcn 
ezért nem tekinthető véletlennek, hogy hazánkban 
elsőként az 1917. nov. 9-i vasutas nagygyűlés ünne
pelte a bolsevikok vezette pétervári munká.sság 
november. 7-i győzelmét. A Népszava tudósítása 
szerint ez a gyúlés t,a háborús évek leghatalmasabb 
gyűlése volt. Ember-ember hátán szorongott . .  .'� 
Az izzó hangulatú gyűlésen dr. Landler Jenő ,,nagy
szerű szavaikkal emlékezett meg az orosz forradalmi 
proletariátus titáni küzdelméről''. (Népszava, 1917. 
november 11.) 

A Magyar vasutas 1917. nov. 10-i számában ezt 
olvassuk: ,,Oroszországban újra dübörög a föld, és 
a márciusi forradalom úgy látszik, most kezd meg
érni • • • Kerenszkijt , . . Oroszország ismert nevű 
dilctátorát éppen úgy elsöpörte a milliók békeaka
rata, mint koronázott elődjét. l\>la még nem tudjuk, 
hogy alakul ki Oroszország újabb forradalma. cle 
az biztos, hogy ugyanazok csinálták, ak.1k az elsőt, 
és ugyanazért: a békéért. AZ orosz proletárság 
harca minden ország proletársá.gának a vágyáért 
folyik, és ezért minden hadviselő állam munkássága 
s;1,-szorongva lesi ennek a lefolyását. 

Még nem tudjuk mennyi vért kíván az űj át
alakul.ás, de bizonyos, hogy az osztályolc hatalomért 
való versengése sem lehet végtelen. A burzsoá kŰr
mányt elsöpörte a bolsevikok nagy megmozdulása 
és ez új lendületet, reményt és erőt ad minden 
ország békét akaró munkásságának. Vajha ez a 
remény teljesedésbe n1enne é3 az orosz békeforra-
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il N ovemher 7 tiszteletére 
ai, Rá,kosrendező pá.Lyaudvar 
llll! KISZ-brlgáddai a K'ommunista 

ridr If3úsági Szövetség első ors2lá... 
n · goo értekezletének és a Nagy 
!1111 Októberi Szocialista Fo.rrada. 
s! !om 40. évfordulójám.aik tiszte
' l letére túlsúlyos il'lányvon.a,tot 
1 1 továibbí totta<k Szob állomás1ia. 
l8!t' Az első va.na,bot Bakos Bé!Ja 
T8, mozdonyvezető brigádja, vala
i11 mint Tóth András KISZ-ifjú

t sági vonatvezető J:>rigádja to� vábbít<-tta 1100 tonna helyett 
1Íll 1600 tonna terheléssel. A Lilata-
11!1i lok visszútban is túlsúlyos vo-
1ti9 :natok továbbítását váll,alták és 
ik I sikeresen tett.e'k ereget válla,.. 

napot szervezett, amikor ;.; a gozók tudomására jutott, sz& 
tél.re való fe1készillés mellett nélkül felálltak asztaluktól és az eddi,ginél snkkal eredmé- egy emberként hozzáfogtak a nyesebben lk,üzdenek a balese- szokatlan munkához. Egy óra tek megelőzéséért. alatt 4 gyújto"ktocsit kirektalk és Pécs á,L!omás dolgozói nem- 5 kocsit beraktak. Amik<'r a csak az utasítások,ból tudják, 1·a'ktáJi11oz értek, nagy örömükhogy az ŐS2Ji forgalom legki'i... re már ott találták Gerecs tikusa:bb időelza.kát éljük. :És István á!!Jomásfőnököt és Sónemcsa'k érzik a súlyát. de lyomvá'l"i János kereslredelmi mindent elkövetnek ia'Zért, állcmásfőnö'k!helyettest. alrik a 
ha©' a csúcsf.orgalom zavar• tIBzteklkel s i'rodaa segéditiBz. 

Ili lásukna'k. 
, Szeged Mlomá.s dolgc,zói 0t'k
lil tóber 28-tól november 7-ig ün-nepi műszakot tarlan31k:. Vál"Laltálk a szocial•ista mun,kaverk seny kiterjeszresét az „élüzem" cím elnyeréséért VÍV<'tt munka 
oki elősegítésére. 

talanul folyjon, te.kkel vállvetve dolgoztak, Azt hisszük, még a szolgálati felsőbbség rem szerz.ett tu- A gyorstehervom1·t menetd('l!l'lást egy gyönyörű oéld,áxól, rendmer:int ind:ulhatott. A pé_. amely az elmúlt napolkbain iga. cs.iiek m,egmutattáik: maguké. 
ro1tai mennyire magukéna/k nwc érziik a vasutat. érzik a do1gooól� a na,gy év- A keskenyny.ornközú vasút fordulónak a lehető lie.iIDnbb Pusztambge•s ál!l«n.áisának mU!Ilikával történő rnegünnep- dolgozói p;áirooverseny fefillíváslését. Ime a rövid történet: a sal fardulta'k Asotthalom állo-2461/d. sz. m•gykanizsai gyors- más dolgozóihoz. A versenytelhervonat gyűjtőkoCEijaibt a 
V'<ma!t induhl�g :n,yolc dowgo- l pontok köwtt szerepel .az önzó i.g;au-�t távolmaradása miatt k

. 
ezelési szállítmány-c!k különös időben nem tudták volna meg- g.mrlossá,ggal törté.nő kezelése kezelni, Amikor az irodai dol- és gyors továbbítása ds, 

------ • • •-----

1 1 A mun!kában élenjáro.lmt a 
oar., szegedi igazgatóság va1ameny
nil nyi pá,1yaudv-axán néps,zerúsí� tik. Ezzel is harcoh1ak a szaik
'16 mai sovm.izmus ellen. Igy ke-
ak rülitek a megbecsülés fényszó-

8 "J • ••k r„ f lílii rójáiba például Kéri mozdony- eCSU JU meg egymOS 
1111 ve2ető, Bujdosó fűtő. Kovács Baján a fűtőház víztornyát 
IIJ 

Páll von,atvezető és brigádja, építi a pályafenntartási főnökili alkfük 25 perees késést h-07'taik be. Az igazgatóság vezetője ség. Rossz hallani azokat a 
111111 pérnzjutalomban részesítette trágár szavakat, amelyeket ' áket. egyik-másil,;: kőműves használ • Szeged szernély·pályaudvaron a beosztott segédrmmkásokkal. 
ali Dobó Antalné b.cigádja és Len- Szeptember 20-án egy Máns gyel Imre tolatásvezető értek dity nevű kőműves a legdur
.11, el kiiváló eredményt 20-án éj- vább szavakkal illetett egy 
111 jel; Szeged 1·endezőn pedig fiatal, alig 20 esztendős segéd
lalf Gera József rendelkező forgal- munkást. Mikor a fűtőházi 
iÍC mi szol.gálattevő és brigádja munkások figyelmeztették, 
Jíi dolgozott kiválóan, az október hogy has:máljon emberséges 1111 18-i éjjeli s210Jgá,Jatban. hangot, kijelentette, hogy „ez-

11 

A MAV Budapesti l:pítési zel" nem lehet másképpen be
FŐII-Okség azz.al. is segíti a óol- 1 s,iélni. Az igazsághoz tartozik, gozók versenyvállaliásaritnak si- hogy ez a fiatal segédmunkás kerét, hogy munkavédelmi hó- egyedül hordta az állványzat-

hoz az anyagot, szinte futva. 
A többiek csalt álltak és nézték. 

A felsza:badulás előtt gyak• ran hallottam ilyen hangokat. Akikor divat volt, hogy a kőműves durván ordítozott a malterhordókkal, de öntudatos dolgozó akkor sem hasZ'lláit emberhez méltatlan hangot. Vegye tu1omásul Mándity elvtárs, hogy elmúlt az a vi· lág, amikor így lehetett beszélni a dolgozókkal. Szokjon le erről a megalázó beszédstílusról. Higgye el, hogy jó szóval többre megy. 
FenYVes Antal, Baja 

dalom meghozná az egész fuldokló világnak az 
olyan régen sóvárgott békét." 

A Vonatkísérő c� szak.lap vezércikkben üdvözöl
te Oroszország győztes forradalmi népét és annak 
a vi1ág vaaamennYi népéhez intézett békefelhívását. 
A lelkes hangú cikk szövege a következő: 

,,Kelet felöl j ött az ige. Kelet felöl kél a nap, 
onnan árad a világosság, Nyugaton - az úgyne
vezett művelt Nyugaton - még mindig nem akar
já.k megúnni a negyedilc éve duló rettenetes világ
háborúnak borzalmait . •  � 

Oroszországban azonban a nép kerekedett felüL 
A munkás, a..� meg(mta, hogy fia és testvére isme
retlen célokért vigye továbbra is bőrét a vásárra. 
A paraszt. a.ki végtelen véráldozatáért többet kér 
annak a hazának földjéből, amelyet eddig vérével 
öntözött és végül a katona, é.s benne és általa az 
egész nemzet, aki túlontúl tele van a hároméves 
vakondok-élet borzalmaival. 

Es 1n_f:� �cellett bulmia a cári uralomnak, hogy helyébe JoJjön a :torradalom és midőn a forradalmi kormány az .:ingol és francia kormány szolgálatába szegődött és tovább akarta folytatni a vérontást el kellctt ez.eknek is bukniuk, hogy olyan férfl.al..,;a.k: és olyan iránynak: .:1.djanak helyet, amely nem akar �
a:

�t���in.2:�t�. vele a forradalon1 vfvmányai-

Lélegzetvisszafojtva és tiszte1ett-eljes ámulattal szemléljük már kilenc hón-apja azokat az esemé�!���t: melyek Oroszországban előttünk lepereg-
Es láttuk. hogy e forradalom kezdet.tő! fo"'va a béké: írta zászlajára. De kegyetlen polgárháborúnak kellett hónapokig dűl.ni.a, míg a hivatalos békeüzenet llozzánk eljuthatott. 
Végül azonban mégis eljutott és lel:kOnkben n1egrezzen a remény és szívilnkben halk zsolozs-rr:.á.k zsonganalt. .. 
Mert hiába acsarkodnak még ma is nyugati e�enségeink felénk, ha a hatalJnas. végtelen orosz birodalommal, az első és igazi népbirodalommal megk?tjük a méltányos )>ékét, akkor a nyugati 
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nem akarja e nép, melynek szemét kinyltja majd 
az orosz béke és amely észbekap m.ajd, hogy há
rom éven keresztül csűfosan és galádul félre
veiették. 

Az orosz nép félrelökte azokat a vezető férfia• 
kat, akik a béke gondolat.ánaJt útjában állottak. 
Veszedelmes példa a nyugati uszítókra nézve. 

Az oroszországi forradalom gyOzelméról szóló 
első hírek megérkezésekor megfogant a jelszó: ,,Kö
vessük orosz testvéreink példájátr! A vasutasok 
komolyan vették ezt a j elszót. Bizonyíték erre a 
v&sutasok 1917. december 14-i budapesti tömegfel
vonulása és az 1918 januári - a breszti békeszer
ződés ki.kényszerítése érdekében rendezett - több
napos országos sztrájkban való rtszvétele. E t6-
megmozgalmalc vezetője dr. Landler Jenó volt. 

Az 1918 Júniusi nagy háborúellenes ttlmegsztrájk 
szervezése miatt dr. Landler Jenőt és a vasutasok 
több vezetőjét letartóztatták. A Magyar Vasutast 
betiltot1:álc. De ez az intézkedés már nem akadá
lyozhatta meg, hogy a magyar munikástömegek, 
köztük · a vasutasok - 1918 októberében az orosz 
példa nyomán lássanak a történelem formálásához. 
Amilcor a tömegek hozzáláttak a magyar fejlődés 
évtizedek óta megoldatlem problémái rendezéséhez, 
lelepleződött a szociáldemokrácia lényege, forradq„ 
lomellenessége. Az emberi haladás éppúgy, mint 
a magyar nemzc..ti fejlődés megkövetelte a Lenini 
típusű forradalmi munkáspárt megszervezését. A 
kenyérért, a békéért, nemzeti függetlenségért, a tár
sadalmi haladásé:tt oly hősiesen harcoló magyar 
munkásosztály, létrehozta azt a pártot, amely élére 
állt a tömegmozgatrnaknak és néhány hónappal 
megalakulása után - 1919. március 21-én - győze
lemre vezette a magyar dolgozókat. A magyar 
v&.sutasok legjobbjai, követve az orosz vasutasok 
példáját, az elsők között csatlakoztak a kommu
nista párthoz. 

Az oroszországi „békeforradalom" gylSzelme 6ta 
négy évtized telt el. E négy év�ed al-att október 
győzelmének eredményeként megváltozott a világ 
arculata. 

Azelőtt elkerülhetetlen volt a háború, a kis é8 
nagy háborúk so:i'ozata ; az imperialista monopol• 
t6ke még osztatlanul és látszólag szilárdan ural
kodott az egész földkerekségen. Ma, 40 év után 
pedig - mint az SZKP XX. kongresszusa megálla
pította - a háború Igenis elkerülheti5, a béltét 
igenis meg lehet védelmezni. 

Gadanecz Béla 

1 Hírek a Szovjetunióból a Nagy Október 40. évfordulója előtt 
Az ok.nyicai fűtőház moz

donyvezetői felelevenítetteik. 
egy régi jó gyak.orlatot: a Uwr
folyamat<>s futást. Ezzel máris 
jobb a 1'1WZdonyai!k kihasznált
sági foka. A lk.otovszki vasuta
sok 937 kocsit raikooik ki és be 
anéllkül, hogy ezeket kisoroz• 
ták .volna a vonatból Az év 
eleje óta Szá:;á.tov rakodómun
?Msa,;, aíZ áruk tömörítésével, 
kitűnő módszerekkel harminc
ezer ikocsit szabadítot� fel 
más áruk berak.ásá.hoz. 

* t!szak és Kelet vonalain már érezhető a tél közeledte: A kezdődő havazások arra figyelmeztetnek, hogy nincsenek messze a fagyok, a hóvilharnk. 
A vasutasok a kerületek bá -nyászaival és fémkohászaival munkaversenyfellhívást bocsá,tottak közre, hogy elősegímék elegendő fűtő- és nyersanyagtartalékdk felhalmozását a keményebb télre, 

* 
A nyiz:myijdnyeprovszkí.ak a 

teljesítményü!k fdkooására a 
gurít6dmnbdlcr6l lebocsátott 
kocsilk. sebességét 10 kilométer
re emelték. Igy a gépesített 
gurítódombon napi 2100 kocsi
val többet doigoznak fel. 

* 

A M0&zkva - Kurszk - nek ernyőjén elhelyezett fel· Donyec medence vonalán fek- vevőgép a szükséges irányba vő ljublinó;_ pályaudvaron tele- fordul A Szovjetunióban ez a 
víziós kés,zülékek irányítják a harmadik pályaudvar, ahol beforgalmat. A pályaudvar egy�k vezették a forgalomnak tele· pontján, egy 28 méter magas víziós irányítását, torony tetején !helyezték el a * , felvevőgépet, amely 3-400 A tasfkenti palyau�var há• 

· ter k„ tben r· li" rom 11Wtorosmozdonyan imozi-1;1e � orze , . , " i,gye a� felvevőkészüléket szereltek fel. áJJo:mas munk:aJat. A forgalmi A felvételeket !készítő felvevő swlgálattevó �obájában van 
I csoport a nagy évfo-rdwlÓNl a televíziós készülék, amely- 'készíti az új fiJ!met. 

Szakszervezetünk központi vezetősége 
november 15-én ülést tart 

A Magyar Vasntasok Szabad Szakszervezetének Központi 
Vezetősége november 15-éo ülést tart. Napirend: 

1. A hároméves népgazdasági terv vasútra vonatkozó ré
sze és az abból adódó feladatok. 

Előadó: Rödönyi Károly vezérigazgatóhelyettes. 
2. Tájékoztató a félszázalékos önkéntes támogatási alap 

felhasználásáróL A módosított alapszabálytervezet ismertetése. 
Előadó: Rácz Kálmán, a szakszervezet társadalombizfosí

tási osztályának vezetője. 

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

Nem ezt ígérték 
Sátoraljaújhely fűtő'ház termelési értekezletén a dolgozók jogosan kifogásolták, hogy A jersovi vonalfőnökség te· háztartási célokra olyan délrületén a tehervonatok továb- nógrádi szenet k81P'Ilak, amebításánál áttértek a rendszeres lyet nem lehet eltüzelni. A motoroo vontatásra. Az első TÜZ:f:P-telep ugyanakkor ki-vonat súlya 2870 tonna volt. tűnő mi.nőségű berentei szenet · 

ban is megjelent - hogy az idén nem lesz baj a tüzelővel, Sürgős segítséget kérünk. 
Uglyai Sándor, Miskolc 

A szén elosztását a Belke
reskedelmi Minisztérium inté
zi. Szak.szervezetünk. tárgyalá
sokat kezdett a minisztérium 
illetékeseivel, hogy sürgősen 
orvosolják a jogos panaszokat 
és a vasutasok. is megfelelő 
minőségű és mennyiségű szén
hez jussanak. Reméljük rövi
desen jelentős eredményről 
számolhatunk be. (A szerk.) 

* kap. A vasutasok rossz szén-
A murmanszlci Imandrában hez is drágán, és nehezen jut

első ízben vontattak olyan vo- na'k. 
natolk.at, amelyelknelk. súlya Ez a probléma azonban nem
több mint kétszeresen túl- csak Sátoraljaújhelyen jelent
haladta a nyugaton eddig is-

\ 
kezik, hanem szinte minden 

mert legrmagasabb vontatott szolgálati helyen. A vasutasok 
súlyt, ígéretet kaptak - sőt a lap-
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; A VASÚTI KÖZLEKEDÉS FEJLŐDÉSE A SZOVJETUNIÓBAN 
; A HATODIK ÖTÉVES TERV IDŐSZAKÁBAN (1�56-1960) 
� 

tetnek le. Ez körülbelül megegyezik Afrika összes 
vasútvonalainak hosszúságával. 

400M1 Lu l �o ��·000  

A vasúti teherforgalom 1955-hlSz kAJ)est t! száza
lékkal, azaz több mint 400 milliárd tonnakilométer
rel növekszik, s 1960-ra eléri az 1J7l milliárd tonna
kilométeri. 

255 OOO llJ teherkocsi keni! llt ilv alatt fori<a!Ómba. 
A teherforgalom körülbelül annyival növekszik. amennYi a Szovjetwtió 1940. évi vasúti teherforgaJw 
ma volt. 

Az llt év során 15 OOO kilométer hosszúsá,:ú vasdtvonalat látnak el önmtlködö térközbiztosftó beren• dezéssel. Ez a távolság- megfelel a Budapest-Délt sar-k közti tá volságn.aJc. 

I 



'!\fAGYAR YASI;TAS 1957. NOVEMBER 1. 

CSERIUUK KI GONDOLATAINKAT 
A GAZDASÁGOS TERMELÉSRŐL 

Egy vasutas 
birkózó arcképe 
!gy kUIBöleg nem láts7.!k r,ajta 

semmi kü!önös. Ha ooak az nt.-m, 
hogy rmel „gy,irötte'k", de hát 

� ITT CSURRAN, OTT CSEPPEN . . .  
1 1 

Az eső sűrűn szitál. Ol11an seszínű ködfát11ol borít mi� 
dent. A Duna tükrén táncoló szél egy-egy fordulóra átlib
ben a Dunapart áltomás vágányai közé. Oda se neki! Az ál
lomásfónökkel ;árjuk a pályaudvart, és az esőköpen11 fel
hajtott gallérja mögé bújva beszélgetünk. A régi öregek in
telmei szerint az eresz alatt lépkedünk. Lapunk elózó számában 

közöltük, hogy a vasúti 
üzemeknél, vállalatoknáJ ön
költségcsökkentési brigádok 
alakulnak. A brigádokat azért 
hozzuk létre. !hogy a gazdasági 
vezetés demokratizmusának 
fejlesztésén túl, segítsék az ol
c.sóbb termelést, a minőségi 
munkát, az életszínvonal tar
tásának, majd továbbemelésé
inek íontos tényezójét. 

niely!k bit·kó� nem ol:,an. Más
len példával is világossá tehet· többet nyujtani a takarékos-

, 
különben re;i,e!mezett, ce„ndes. 

jük. A D k · J · ,. ,. · · áa · • ·· f k .• • · •t ' t .szi:rgttlma.s ember. lg:y iemeM,k : una eszi aromuiav1· � ., _es,;�er,u � oz��ae1 , � ".�u b!rkózótársal, fgy ny1,1atkozna!< tónak egy évi 2,5 százalékos onkoltsegene,- csokkenteseert? róla a ceg!édó rütóház mozdo,iy. 
önköltségcsökkentésével nem A takarékosság a jólét egyik lukatosal, ak!lo�el n�J> mint cap 
kevesebb, mint 6 darab új Cak. forrása. A múltban is taka- íül•!g ewrtosan J<1ntJa a beteg 
kocsit gyárthatunk, vagy még rékoskodtak a tőkések, de a mo;1°?Y0;!� 
szemlélletöbben :  60 db 2 szo- munkások bőrén. Ma azért ta· m���rágzt,a �lö�

efJ�zü-ö• 
bás, hallos, össz.komíortos la- karékoskodunk, hogy a mun- vá!ogatott l>!r!,ó:oóJ,a awk köz.e 
kást épíhetünk, vagy 20 OOO kások élvezzék takarékosságuk <1z embel'ek közé wir:oz:'1<, .. é.kik 
méter gyapjúszövetet gyártha- 3Y.ümölcsét. Hiszen . _két ke- ��ró��:"'!' ��ti'i,� ��

=

-:; tunk. A példa világosan bizo- zunk, agyunk munkaJa nem sportve,-aenyel<.1»1 megmut.atJAk, 
nyítja a takarékosság és az másé. a miénk lesz, a mi jobb hog;, lehet rájuk emmilanl. Pe
élelkörülmények javulása kö- életünket hivatott szolaáJni d'.g már , nem. tarto:t.il< a r,<1t.al 
zöth összefüggést. minden megtakarított fillér. Ji�"'.;'1\�tt

6

.:',:ir s::,i:��;f!,�t 
Az elmondottakon kívül Balázs Imre az; 69z e,;ála.1<. De e blrkózószö-

.;zátntalan módja kínálkozik a Ez a cikk kor�ntsem lép f•I a. f�1ti!tt�
é

gdg:;0'��
1

�n/��� gazdaságos termelésnek. Vala· l> IJesséq iqényévet, hiszen csak fö ttz. énel ezelőtt, 25 éves kora· mennyi vezetőnek és minden "onal;:,i<bao érinti e rendkívül! ban. 
dolgozónak érdeke, hogy a ta- ���g!q\��!:;.ák�� i�;��\:, ke���� ::-ti.i1'.�� :v�i„Jó�� karékosságért, a gazdaságos- ha k6zvetlenüi .a termelésbo,n nak. 1936-ban. 14 év� J..orátan ságért indított mozgalmat se- rÉ<Szlvevö dolgozók boncolják, ki- lamerkedelt meg e,.,.,! a wemény, 
g!tse. Annál is inkább, m�rt az �"2�;t, ��z 

v
:�ft'J::iti.t!:i:!: fZri�1:ri'';;� .. g��f"'v�

eg
�f.':-�t önköltség alakulása a vállalat a takaré!<os qazdálkodás módJá· bea versenyez. s .a htíe1. éves vertevékenységének hú tükre. Ki- ró! kifejtett vélemi,nyUkel, elqon- senywl pály.atutása alatt Gz.árnos 

Hej azt a . • .  - egyszerre kiáltunk fel - mert a kocsi
rendező helyiség lyukas, törött csatornája pontosan a n11a� 
kunkba vezette az „ég nedűjét". Ez csurrant - állapítot
tuk meg mind a ketten. Aztán tovább mentünk • • •  Ott egy 
fMmás, meleg, barna épület berzenkedik. K&rös-körül hor
gan11bádog csatorna csillog f'ajta, mint szép lán11 nyakán a 
kaláris. Nézzük, nézegetjük . . .  A pályamester laká&a 
böki oda enyhe nosztalgiái:al az állomásfőnök. Hmmm -
ez igen - mondom és szapora lépésekkel megyünk az 1. 
számú őrhel11 felé. A szolgálat menetét és a jelzőeszközöket 
nézegetjük. Vesztemre kigomboltam elázott köpe:n11emet. 
Egyszer csak - mint derült égből a villámcsapás - a me:n11-
nyezetról jókora esőcsepp megcélozta a n11akamat - megint 
a n11akamat - és végigródlizott a gi>rincemen. 

Juuujjj! - ez cseppent - állapítottam meg a megfel
lebbezhetetlen igazságot. Az állomásfőnök bólintott. Hát az 
meg mi? - teszem fel a kérdést - még mindig a hátamat 
kapkodva eg11 „kacsalábon forgó várra" mutatva. Az a pá
lyamesteri iroda - hangzik kórusban a válasz. Ejnye -
mondom -, ez aztán tető és csatorna. 

Azután arról kezdtünk beszélgetni, hogy biztosan va,i 

valamil11en titokzatos hitel, valami „dárius kincstöredék" 
ilyen célokra. De az is lehet, hogy egy mesebeli manó tes
tálta hatrőfös szakállát és tenger kincsét némelyik emberre. 

Na de ne !együnk ,-osszmájúak!!! - nyugtattam meg 
magamat és a többieket. A pályafenntartásnál mindig csur
t"C:n-cseppen valami anyag az építkezéshez. Tehát!!?? Ott az, 
itt ez csurran-cseppen. KL'ittek i:agyunk? 

• Mit értünlc gazdasá.{Jos ter
.melésen? A termelésnetk azt 
a módját, amelynél a társadal
:mi szervek, a gazdasági veze· 
tök, a dolgozók segítségével 
megkeresik a termelés leg
;o tcsóbb formiját, anélkül, 
i10gy ez a minóség rovására 
.rnenne. Ha valaha fontos volt 
a gazdaságos, takarékos terme
tes, az önköltség állandó csök
kentése, akkor most, az ellen
!forradalom okozta 22 milliár
,dos kár után kétszeresen fon · 
tos, hogy ezt a veszteséget pó
.toljuk anélkül, hogy a dolgo· 
.zók életszínvonala csökkenne. 
:világos az út, világos a cél. 
Becsületes dolgozó nem néz
l:Jeti tétlenül a pazarlást, nem 
hagyhatja szó nélkül, hogy 
�annak, akik felelótlenül bán
pak a nép vagyonával 

fejezésre jut benne a konstruk- �i���k!t 
Ja��:,���/:..1.

el
J�::l�!t; slkm ezerrett egyesílletének és 

ciók színvonala, az alkalmazott r,e-k helyet adunk a lap hasáb- �a=t�����g)�pil<�= t.echnológia korszerűségének Jain. ,;o:. Ereni<lvül 97,ámos h&z.al verfoka, a munka termelékenysé- . Cseréljük ki vélem.;nyun�et, ,e::1)·en és v,.sutasbaJnokságon 
gének alakul�sa. az any�!lga}, N��zk��éq

�_nc:;:rn
á��\o�á��: ndult és 9Z8'Zelt elsö he,iyez.éct. 

béralappal es a rezslkoltse· 

1 

lásból tanulunk. M
. 

Inden tanulás '" ld<e< vasuraa 6Ulbad!ogáeú 
gekkel való gazdálkodás. haszonnal Jár népq.1zctasáqunk, ��l��!�i{�

g
J�z.zad�

e
����f� 

Vegyünk_,vaian:1ennyien részt ::��•��z��;á"'!·uEs ���zkn �t ge9 nalalt, légsúlyba.n �etzte 
a n<?mes torekvesben : ki tud vasutasok is. ::'e�'h-.!':��)6j�J�ga���t�e;. ..<,-,...:::,:,-::::,,.-:::,-,...:::,:,-::::,,.-:::><:::,.<:::,,<:><:::,.<:::,,<::,.,<::,..,<::,..,s;::,.,<,-,...<::,..,s;:><::><<::,.-<;:> --- - - - - -- ---- -- -- - jalcént részt vett ,a hel�•rnki oi;m. 

plán. 
Sok eiker van már a 35 e91.r 

ten::ms Kenéz mögött. S hogy 
mt:g nem ért véget .a &tkv)r,.j,Qrc
z.a.t. arra t-alán leg!öb:J b!z:tosi• 
tt?-c. hogy az eclzl.9e1<c,t ma ts ál
la•ndóan lá�'Jg.a:1Ja ée awk<>a pél
dás s-zorga!omrrft\J cioigozt!<.. Kern 
, 6'le!1on. hog,y a� rg)"esület ve
zeföi é.ppe:1 ót biztci'rc meg a 
Sí'�OOZ.tá.ly e<l�é�!� látogató 14-
15 éves fin.�10:•: r.c·:("L:�veL Ke-
11€'2) Béí.ií.tt.>!. a �-crgc.:mas ce1t
l-e<U b:r:�62.:.,;�•·;1 t!s �:�v.0.6 rcoz,, 
dcr.:.yl.a.kat�tJi "art rnr-t t.anu�r�,o.k 
a Cegléd! \'SE rla!al birkózóln.ak. 

Yisl Ferenc 

Elkészült a pécsi állomás 
új üzemi konyhája és étkezdéje 

1956 nyarán érkeztek meg akadályok elé az épftóket, 
ilz elsö építési anyagok a pécsi ezeket az akadályokat sikerült 
állomás új üzemi konyhájá- legyózni és október l-én átad
nak építkezéséhez. Az ellen-

1 

ták rendeltetésének az új lé
focradalom és következménye- tesítményt. 
képpe:i előállott anyagi �ehé�- Régóta vártak erre a pécsi ségek nemegyszer álhtoltak vasútállomás dolgozói. mert a 

A járómújavíló, egyéb vál
lalatok és üzemek vezetóinek 
i!s dolgozóinak érdeke az ol
,=sóbb termelés, a magasabb 
termelékenység, mert ez az 
�melóje a nyereségrészesedés
nek. De ezen túl a gazdasága• 
sabb termelés teszi lehetővé a 
közszükségleti cikkek gyárlá
�ának fokozását, az. ipar, a 
közlekedés műszaki fejleszté· 
�ét, a termelöberende7ksek 
jobb karbantartását, vége,:ed
p,ényben a dolgozók megelége
pettebb életét. 

A becsületes felfogás<m túl 
,rdemes-e ezze1 a kérdéssel 
p,laposan foglallkozni? Az élet, 
a gyakorlat igennel felel rá. Ne 
,menjünk messzire. A külön
böző prérniumrendszerek, a 
nemrég rendeletileg szabályo
zot t nyereségvisszatérílés a 
dolgozók sajátos ügyévé érleli 
a gazdaságos termelés felkaro
lását. Egyszerű megmagyaráz-

--
, 

régi üzemi konyha már nem 

• 1 , 1 bb 
, 

I 
felelt meg rendeltetésének. Az 

A VI ag egmagasa vasutvona a új étkezdében szinte még az 

!)i :  minél nagyobb a vállalat 
nyeresége, annál többet kap 
pclöle a dolgozó. 

l\Iilyen módszerekkel takaré· 

A kfna; közlekedésügyi mí- 1 Az ide:glenes vonal 20-00, mé
nisztérium álta'.ános szervezési ter magasra fut fel az olaJban 

gazdag Csajdan medence dé!i 
osztálya elkészült a Csinghaj- csG.cs,tétöl a tibeti fennsíkon a 

A MAVAG-qyártolla mozdonyok várják, hoqy elindulhus.an.ak -
eqyet&'e méq nam .a saját lábukon - rendeltetesi helyUkre, .a 

mesnl lndíáb.o. 

Tibet vasút topográfiai térké- Kun-lun hegységre. Az első 
hegyszoros amelyen áfüa'ad. pével. Ez lesz a világ legrr,,;:ga- 4800 méter magasan fekszik a 

A S Z Ö K E V É N Y  

(�!TI Tolo) sabb vasút\·onala. 

L A K Á S C S E R E  

_ Flcserélném na�vméretd eKY- "·al!'Y Budán, Cin, : IX . •  G:vá.11 út 
szobás összkon'lfortott lakásomat a 15/31. fsi. 1 Megtekinthető vasilr• 
VI. va.ev vu. kerületben hasonló- nao délelőtt. 

tenger színe felett. 
Az útvonal hat vízválasztón 

megy át a tibeti fennsíkon, mi
előtt a lhasszai végállomásra 
ér. A legmagas-Lb víz.válasz
tót, az 5000 méteres Tangla
szirtet alagúttal szelik át. 

étvágy is jobb és job'>ízűnek 
tűnnek a falatok. Legalábbis 
erre lehet következtetni abból 
a tényből, hogy az új étkezde 
felavatása óta megnótt az itt 
étkezók száma. 

A konyhát minden szüksé
ges háztartási géppel fel sze
relték. lllegtalá!ható a gőz.fó• 
zó. gázsütő. külön mosdó és 
mosogató helyiség. A tervezók 
a nyar1 rekkenó melegre is 

koskodhatunk, miképpen csök- FurcM esemén11nek voltak 
ken az általunk végzett szol- tanúi az egvik októberi regge
gáltatás, vagy elóállított ter- len a ráJcos-rendezői és rákos
mék önköltsége? Mint legfon- szentmihályi 1:asutasok. Egy 
tosabb takaréko.ssági tényezót, m-0Zdon11 elszökött és ment
b árom körülményt kell meg- ment a, saját hengerfeje után. 
e:nlíteni: 1. A dolgozeíik szak• Lehet, hogy a sűrű 'köd csábí
képzettségének., technikai szín,- totta bűnre, de az is lehet, 
,:onalának emelése, 2. A terme- ,wg11 a ráJ«>srendezői bánás
Jési technológúz fej!esztése. 3. A módot elégelte meg. 

\."al. Cím: Vi\rnai Gvula, IX. ker.. _ Hajdúszoboszlót szoba-konyhás 
G:váli út. 15/d. r. 18. Meiteklnthet.ő lakásomat elcserélném budaPo:?sti
a délutá.nJ órúlcban. vel. va%Y oestkörnvéklvcl. meJ!-

A napokban befejezték a te-
repszem'ét a repülőgépről. ké- gondoltak, mert tágas tera-
szült első topográfiai felvéte- szok is épültek az új helyiség 

. Jek alapján. mellé. ahol majd a kánikula 

termelés szervezése. 
Világos, hogy a szakképzett Val4hog11 ÍD1I történt: reg-

- Budai szoba-konyhá! lakáso- el?'.Vezés szerint. Cím: Balassy Ta
mat elcserélném 2 szobás össz- más Ha1dúszoboszló. PuskJn u. 13 . 
komfvnos s.c.ol�álalt lakásra. l!:.r- _ Elcserélném dombóvári szoba
deklődnl lehet Karailáth Lászlóné- konyhás. mellékhelvisé.llekkel recn
nál. MA V bölcsőde. �29-341. del.k.ezó 1:1.a�ánlakásomat has,:mló _ Elcserélném 2 szobás. eliiszo- budapesti maQ"ánlakással. Cím: 
bás. zárt verandas réaibén1 la�á- 1 Ke,·e Ferenc. Dombóvár Zrinyi u. 
somat hasonlóra Pest. bcllerületen. 31. 

A vasútvonal 1250 kilométer idején kellemesen költhetik el 
hosszú lesz és csaknem párhu- ebédjüket a dolgozók. zamosan fut majd a csinghaj-

, tibeti országúttal. Leiti Ferenc 

VARSÓ (2.) 
rnunkás gyorsabban, olcsóbban geli hajrá Rákosrendezőn, a 
termel, anyagot takarít meg. mindent beborító szürke ködi'ehát a legmagasabb szakkép- ben. A hangszóró üvöltött, �ettség elérése egyéni és közös- saruk n1lekeregtek, ütközök Sokat időztünk a jórészt ép• lINCYBlORSZÁfll KBPBK 

az ágynemű, a lenáru, a kord. 
Drágább a cipő, a ruhaszövet, 
kevesebb az üzlet, kevés a ki· 
szolgáló, kisebb az üzleti for
galom, mint Budapesten. 

ségi érdek. A jól képzett mun- ségben, maradt Ovárosban, 
kás adja át tapasztalatát a csattogtak · ·  • A kis 326•0S amelynek minden háza törté
kisebb képzetlségúeknek. (Jó szorgalm4S4n tologatta a ko- nelmet lehel. Láttuk a hires 
lenne ebben is anyagi érdekelt- csikat. Barbakánt. Ez az építmény a 
aéget teremt<;nL) . . , Egvszercsak . . . suppp! _ és középkori várai: mellett épí-A ter:neles1_ technika es 

I 

egy ,-aloott kocsi minden par- tett igen erős, többnyire ke
technologia _feJ!eszté�e ugyan- don nélkül oldalbavágta _ de rek alaprajzú vártorony, 
e�ak termele�enyebb<;, gaz?a· úg1f, hogv majd felborult. A amelynek fekvése olyan volt, 
sagosa_bbá,_ ko�i:yebbé tesz, a 

I 
kocsi meghátrált és ezt ki- hogy annak elfoglalása előtt a 

munk_at, �1ztos1tia az anya� �s használva, a gépecske kitért a támadó a i:árat nem vívhatta en�rg1a . Jobb__ f�lhasználasat, köte!kedő elől. Közben kicsit meg. A Barbal:ánt a várral esokkenti az �n�ol(séget. • moz=tt föld és a személyzet folyosó köti össze. A munka m1kenh szerv"!zese -:- a . _ . 

Is befolyásolja a gazdaságos l�szal!t a geprol ,ugy, hog,y 1\1egcso'1áltuk a Citadellát, 
t lé t A rossz szervezés lepcsot sem h_asznal_t: A kis amely azért is említésre méltó, e_�e . s · 

. . gep meg - mint a ,o gyel'ek k "d' • k hoveg1 rohammunkat eredme. . k dő l"l _ f t tt hogy enne az ero itmenyne 
nyez, ami a selejt melegágya. a vere e . e O 

• 
u O 

' forditott rendeltetése volt, 
Ha sok a selejt, magas az ön- a'!'erre a stn ve":e� V,ssz� _se mint a más helyeken épült 
költség. A munka szervezésé- 1;ezett a p�ban _ulo gaz_�aira Citade!láknalc. Míg másutt 
hez tartozik a helyes szerszám- es gorombáskodo rendezotre. ezeket a város védelmére 
gazdálkodás, a szerszámok Mát" vagy 40 kilométeres se- emelték, addig a varsói Cita• 
tóbbszö:i fel�jítá�a is. , . bességgel menekült, amikor dellát a város ellen, a város 

NagyJelentoségu szervezes1 Rákosszentmihályon páros sakkbantartására építtette an· 
kérdés az anyagnorma hely<;s féksa f t tt llf"t t h t tt• nak idején az orosz cár. 
megszabása. Az anyagnormat ru_ra u o . '. e e e : A á d'k 'lá 1 'b , l tt K k t f atta ta magat m so 1 vi g iu oru a a még sok munkára nem állap!- ere ei • :cn:.g , raz . .. , 
tották mea különösen nehez - semm, tobbet. S 3ott crte egyetlen szobor nem maradt 
ez a J·aví��knál. A takarékos- eg11 nag11, fekete, öblöshangú, felrobbantatlanul Varsóban. 

Ma már ezek emelése is hir�ági szempontok figyelembe· morcos, mérges 4J I-es. Fülön- deli, hogy a lengyel nép büsz-vételével pótolni k<;llE_;ne az "'.)· csípte és visszavitte a szöke- kén gondol nagy hőseire. All maradást. A meglevoket felul vén11t, már Miczkiewicz, Chopin, kellene vizsgáin\. vRjon me(l(-
fclelnek-e a takarékossági Eddig csak arról hallottunk, Dzerzsinszkij szobra többek 
szempontoknak? Mivel az ön- hogy jól vauv rosszul mennek között. De talán mind között 
költség tekintélyes részéJ, a mozdanvok. Esetleg fekve legtöbbet mond az egykori 
egyes helyeken 50-60 sz_áz_ a!e• 77!4r4dnak ezért vany azért. gettó helyén álló szobor· 

k k Jtség ... csoportozat, amelyet abból kát teszi • i . az anyag O 
' De lwav személ11zet ,zé�ül is a márványból emeltek, ame-a technologial osztályoknak .1 'dá f k • k döntő szerep jut a takarékos- 1 11en • Vt ?1�"' . ut . aroz�a • l11et  Hitler SL·édországból ho

s:lgért folytatott harcban. arra tan ma..,k peldat hiába zatott azért, hogy ott emlék· 
Hogy mennyire így van, egyet- keremnk. művet állíttasson magának. 

Hiba csúszott a számításába. 
A Visztula partján áll a ha

talmas, százezer nézőt befo
gadó stadion, amel11 csaknem 
ttg11an.ol11an, mint a leningrádi 
Kirov-stadicn. Egyszerűbb ki· 
vitelezésű, mint a mi Népsta
dionunk, nem pillérek tartják 
a lelátókat, hanem földhá
n11ásra épült. Egyébként ké
nyelmes, mínde11 pontjáról 
nagyszerűen látni a sportese
mén11eket. 

A Visztulán számos híd 
könn11íti meg a város két ré
sze közötti forgalmat. A se
kély vizű folyónak szinte a 
közepéig kőtorlaszok n11úlnak 
be, amel11et munka után meg
lepnek a „halvadászok". A 
part két oldalát parkok, lige· 
teT: kísérik, a főváros lakói
nak kedvenc sétahelyei. 

Jártunk a varsói Operában, 
amel11 ideiglenesen eg11 volt 
moziban kapott otthont. Meg· 
néztük nagyszerű művészek 
tolmácsolásában a Ca.rment. 
Ha iga.z, ami Varsóban köz
szájon forog, hog11 a háború 
után a volt operatársulatb61 
csak eg11 gordonkás maradt, 
akkor azt kell mondanunk, 
hog11 a teng11el operaművészet 
jövőjét nem kell félteni. 
Ugyancsak itt láttuk a Pán 
Tardowszky cimú népi balet· 
tet, a lengyel Faustot, amel11 

már vegyes érzelmeket kelt az 
emberben. Sehogysem illik a 
népi muzsikához, kosztümhöz, 
a nagyszerű balettkarhoz az 
absztrakt díszlet. 

Varsó idegenforgalma igen 
élénk. Egy-egy szálloda hall• 
jában a világ legkülönbözőbb 
nyelvét beszélő emberekkel 
találkozunk. 

Lengyelországban előszere
tettel isszák a vodkát és a li
monádét, borral nemigen ta
lálkozunk. A vendéglői árak 
mellől hiányzik a százalékolás, 
az asztalról viszont a magyar 
é1 telemben, vett kenyér. Bő
ven adják a feketét, persze, 
minőségben elmarad a mi 
duplánktól. Nálunk is megho· 
nosíthatnák azonban a len
gyel éttermekben mindenütt 
bevezetett szokást: az étlapo
kon feltüntetik a kiszolgálta• 
tandó étel mennyiségét, gram
mokban. 

Pesti ember szemének fur
csa láti:ány a pincskalapos 
konflisok sora, s az a türel
messég, ahogyan a jármŰL'ek
re várakozók egy sorban á!L
va várják, amíg rájuk kerül a 
sor. Az élet valamivel drá
gább, mint nálunk. A húsne
műek megegyeznek a magyar 
árakkal, a zöldségfélék, g11ü
mölcsök azonban jóval drá-

gábbak, mint nálunk. Olcsó 

Kön11vet lehetne irni Varsó
ról. Cikkünk terjedelme azon
ban nem engedi meg, ltogy 
mindenről beszámoljunk. Né· 
hány varsói epizód azonban 
még papirra kiL-ánkozik. A 
L·asutasnapi kitüntetések a 
miniszte,·elnökségi palotában 
zajlottak le. A kitüntetettek 
négyszögben álltak. A terem 
közepén egy asztalra hel11ezve 
a kitüntetések. Novák elvtárs, 
miniszterelnökhelyettes röt·id 
beszéd után m inden egyes ki• 
tüntetettnek sajátkezúleg tűz
te mellére a jelvényt. 

A kitiintetettek jó része idő
sebb dolgozó volt. Akadt köz
tük 70 éves is. De valamen11-
nyi különös jó érzéssel fo· 
gadta, hogy mellére tűzték a 
kormán11 megbecsülését jelző 
érmet. (Nálunk is helyes len· 
ne ezt a szokást meghonosí
tani.) A kitüntetés után a ki
tüntetettek és a meghívottal, 
egy nagy terembe i:onultak, 
ahol szintén á!Lva költötték ei 
az uzsonnát. A miniszterelnök
helyettes és a kö:::lekedési mi
niszter elvtárs mint házigaz• 
dák, sorra ,árták a 1,·endége
ket. A magyar küldöttség tag
jainak is volt alkalmuk mind
kettőjükkel beszélgetni. 

(Folytatjuk.) 
Gulyás János 
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A SZERVEZETT VASUTAS D OLGOZÓK L A P J A 

L tVFOLYAM, 10. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1957. NOVEMBER 15. 

·Á vasutas dolgozók minden eddigi eredményüket túlszárnyalták 

a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére 
A vasutas dolgozók az őszi mellett is emelkedtek a teher- nyeket, amel)'ek a statisztika 

fC1rgalom küszöbén eleven és szállítási teljesítmények. A si- tükrében kézzelfoghatóan bi
tartalmas tanácskozásokat kerhez jelentősen járult hozzá zonyítják a vasutas dolgozók 
fol)'t11ttak arról, hogy miként a menetrendszerinti közleke- nagyszerű helytállását. Azt 
,·égezzék el az 19:57. ev1 oszt dés és a menetidők fokozott hogy tettekkel tanúsítják: a 
forgalmi feladatokat. A ver- betartása. Rendkívül örven- szocializmus építésének fegy
senyt igaz tartalommal töl- detes, hogy az idegen kocsik vereivel. többtermelés eszközé
tötte meg a legtöbb szolgálati .tartózkodási idejét 3.63-ról vel is odahatnak, hogy minél 
ht>lyen a dolgozóknak az a fel- 3.12 napl'a sikerült csökkente- előbb eltűnjenek az ellenforra
ismerése, hogy a Magyar Szo- ni, ami valutáris szempontból dalom kártevései. 

sági versenyben első helyezést 
értek el és ezzel elnyerték a 
30 OOO forintos jutalmat. 

• 

Komárom határállomás dol
gozói az ünnepi műszak alatt 
az élüzemtényezők tervszámait 
átlagosan 106 százalékra telje
sítették. A műszak alatt 48 
rendezéses irányvonatot indí
tottak. cialista Munká�párt, s a For- igen jelentős tény. Az eredmé- A magyar vasutas dolgozók 

radalmi Munkás-Paraszt Kor- nyes teherszállítás nem aka- októberi teljesítménye hitval
mánv tettekkel bebizonyította: dályozta a személyvonatok lás a Nagy Október mellett, s 
törődik a vasutas dolgozókkal. közlekedését. Amíg például nyílt szembefordulás 1956. ok
A magyar vasutasok soha nem 1955. októberében a közlekedő tóberével. Bizalmat fejez ki a 
felejtik el, hogy az ellenforra- személyvonatok 20.9 százaléka nép, a munkásosztály, a párt 
dalom okozta hallatlan károk késett, addig most októberben iránt. Erőt sugárzó cselekedet, 
ellenére is, az eddigiekrél jó- , 

csupán 8 százaléka. 
1 

amely törlesztés is egyben. 
val ielentékenvebb mérté'.,ben Még hosszan lehetne sorolni Boldog büszkeséggel köszönt-
emelték életszínvonalát. azokat a forgalmi, kereske- jük érte vasutas dolgozótár-

A hála és a bizalom érzése delmi és vontatási teljesítmé- sainkat! 

Szeged állomás dolgozói is 
új munkasikerekkel köszöntöt
ték november 7-ét. Aznap pél
dául a 762/d. sz. darabárus te
hervonat 130 perc késéssel in
dult Ceglédről. A vonatkísérő 
személyzet �zo!gálatl táviraton 
jelentette, hogy versenyválla
lást tettek a nagymérvű ké
sés csökkentésére. Tóth Péter 
mozdonyvezető, Szücs Péter és 
Palw.szi FeTenc fűtők, Deák 
Sándor vonatvezető és brigád
ja becsülettel eleget tett a vál-

fűtötte dolgos kezek és értelem 
óriási tettekre képes. Erről ta
núskodik az a vasút történeté
be"! eeyedülálló teljesítmény. 
amelyet október fo!yamán ér
tek el dolgozóink. Pontosan 
6 860 OOO tonnát szállítottak, az 
19S5. év hasonló Időszakában 
elszállított 6 299 OOO tonnával 
szemben. Ez annyit jelent, 
hogy 8.9 százalékkal túlteljesí
tették az eddig továbbított leg
nagyobb tonnamennyiséget is. 

A kiváló teljesítmény eléré
sét több tényező segítette. A 
teherkocsik átlagos hasznos 
terhelését - az összehasonlí
tá>okat 1955 hasonló idő
szakához vis"IOilyítva - 14.36 
tonnáról 14,Se tonnára emel
ték; a kocsifordulóidőt 3.62 
napról 3.52 napra csökken�et
ték; emelték a túlsúlyos vona
tok számát, aminek következ
tében az átlagos terhe,ést 717 
tonnáról sikerült 10 százalék
kal növelni. Egyidejűleg a 
munka minősége és gaulasá
gossága is emelkedett. Ezt tá
masztja alá, hogy a megnöve
kedett személyszállítás ellené
re,• a dolgozó mozdonyok szá
mának 40-neJ való a;.ökkentése 

A Budapesti Rakoc/6si Főnökség dolgozóinak 
ragyogó teljesítménye 

A Budapesti MAV Rakodási 
I 

az üzemi bizottság. a becsülc- lalásnak és 32 perccel koráb
Fónökség dolgozói olyan tes dolgozók segítségével, si- ban érkeztek meg Szeged ren
munkateljesítménnyel ünne- került az ellenforradalom dezőpályaudvarra. Hasonló
pelték a Nagy Októberi Szo- romboló szellemét leküzdeni. képpen 140 perc késést hozott 
cialista Forradalom 40. év- A verseny igazi hősei a fi- be a dolgozók nagy ünnepén 
fordulói.át, amilyenre még. nem Kocsi·s Farkas Benke o zikai dolgozók, egy szálig mind • • m z-
volt példa. Az áprilisi 220 OOO ott álltak a vezetők mellett és donyszemélyzet és a hozzájuk 
métermázsá,·al szemben szep- az ó kezdeményezésükre in- tartozó Daróci László és tár
temberben 444 OOO métermá- dult meg a többtermelésért fo- sai, akik Szeged állomás vo-
zsa árut mozdítottak, ami lyó munka. Október elején ín- natkísérő KISZ-brigádjához 
annyit jelent, hogy egy dolgo- dították el a J·ubileumi \'er- tartoznak. 

• zó.iuk 1 óra alatt az áprilisi 
12,8 mázsával szemben, szep- senyt. 472 OOO métermázsát Nyíregyházán a termelésben 
temberben 21,7 métermázsa·t mozdítottak, túlhalad,·a a él · · ó d I 'k szeptemberi kitűnő ered- enJar o gozo at ünnepi ta-
rakott ki. Amíg áprilisban egy mém.·t, egy óra alatt kereken lálkozó keretében megjutal-
métermázsa áru mozd1'tás1· mazta'k ma·d vac tá 28 mázsára emelkedett az egy • l sora u n 
költsége 85 fillér volt, addig főre eső átlag, s az önköltség kultúrműsor és hajnalig tartó 
szeptemberben csak 47 fillér. 43 fillérre csökkent. tánc következett. A nyíregy-
1235 kocsi helyett 2592 vagont házi vasutasok termelési si-
raktak ki. A sok érdemes dolgozó kö- kereinek a magyar vasutasok-

A négy hónap leforgása alatt zül is kiemelkednek Balogh kal együtt örültek az ünnep-
332 001 forintot takarítottak János, Meidlinger Mát11á.s és I ségre 1?1eghívott szovjet csa
meg. Gul11ás István elvtársak. Vala- l�d�k. es a város vasutas vete-

Aprilisban került Kaszás mennyien kiváló dolgozó ki-
ranJat. 

0 

Sándor elvtárs a Ra'rndási Fő- tüntetésben és pénzjutalomban Mohács állomás dolgozói no-
nökség élére. A pártszervezet, részesültek. vember 7-i felajánlás teljesíté-

sében kiváló eredményeket ér

A termelés frontjáról jelentik 

Az élüzem-szintek teljesíté
sében legjobb eredményt elért 
szolgálati helyeket a Budapesti 

tek el. A MAHART dolgozói
val karöltve csúcsidő alatt 89 
kocsi szenet és 19 vagon egyéb 
árut raktak ki, 31 kocsit pe
dig beraktak. 

• 

,.....__..,, ___ ,,_,,_,,_,, ___ ,,_,,_,,_,,_, 

Igazgatóság vezetője a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 40 éves évfordulója alkal
mából több mint 140 OOO fo- A Keleti Műszaki Kocsiszol

gálati Főnökség az évforduló 
tiszteletére vállalta, hogy a II. 
féléves tervet úgy teljesítik 
túl, hogy az élüzem-szintet el
érik. Az ünnepi műszak len
dülete azt mutatja, hogy a cél
kitűzés megvalósításáért. nagy 
lépéssel jutottak előre. 

FeldJuftlk a Cseluzlovüüába ln4ul6 Wknonatot. 

fltovllca Géza fd'J.( 

rint 
tette. 

pénzjutalomban részesí-

* 

A Miskolci Igazgatóság dol-
gozói a harmadik negyedévi 
eredmény alapján az igazgató-

R6kosrendezóiek Pozsonyig, a bratislavaiak Pestig 

tov6bbítoffak nemzetközi ir6nyvonatokat 

A budapesti igazgató ág kez_ 
1 

ri Csehszlovákiába. A kocsi
deményezésére két szocialista vizsgáló lakatosok még utoljá
országon robogott keresztül ra átvizsgálták a szerelvényt, 
egy magyar békevonat, hogy a féktuskókat, gondosan meg• 

hirdesse a szocializmust építő nézték a lég(ék-berendezése
országok \'asutas dolgozóinak ket. .l1;s ünnepélyesen, a feldí

proletárszolidaritását, hirdes- szített 424 2-17-estől vontatva 
november 6-án, fa ötkor ki
gördült a tehervonllt a pálya
udvar.ró!. 

se a tettel:_ t. amellyel ezeknek 
az országoknak a fiai építik 
hnzájukat. Hirdet,·e azt, hogy 
szocialista munkagyő:zelmek· 
kel akllrnak hitet tenni a Nagy 
Október eszméi mellett, mél
tóan ünnepel\'e a forradalom 
4J. évford,fójál. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom tiszteletére indi• 
tolt szerelvény 72 kocsiból állt 
és 1812 tonnát továbbított. Az 
elegy Csehszlovákiába, a Né
md Demokratikus Közlársa• 

A rák06rendezöi vasutasok ságba és Nyugat-Németország. 
vúllvetve a Hámán Kató Fű- ba ment. A magyar vonatki
töház vontatási szem2lyzetével. séró- és mozdonyszemélyzet 
már napokkal e'őbb készültek egészen Pozsonyig vitte a vo· 
útjára indítani ll nemzetközi natot, ahonnan másnap szlo
irányvonatot. Mindenki a he- vák vasutasok hoztak Buda
lyén volt, a vonatkísérő!,, a pestre nemzetközi irányvona
mozdonyszemélyzet, a vonal· tot. A pozsonyi vasutas vendé· 
vezető. Mindenki a szerelvén)i geket a sz3kszervezet és szak
el!enőrizte, hiszen a magyar szolgá a t kép,·iselői ünnepélye. 
vasutliSOk hírét vitte a testvé- sen foi:adták. 

Jap:ln nndégek az tJJell szanat6rlumbaa. 

A szakszervezet el nökségének felhívása 
a vasutas dolgozókhoz 

Vasutas Dolgozók! 
Az elmúU hetekben több súlyos baleset származott a 

munka- és technológiai fegyelem durva megsért�éböl, az el
lenőrr.és elmulasztásából. A balesetek emberéleteket, közöt• 
tük vasutas dolgozótársaink eletet Is követelték. Az ország 
népe megdöbbenéssel értesül néhány, magáról megfeledkezett 
vasutas cselekményéról. Szükségünk van-e arra, hogy az apa, 
a kereső nélkül maradt családok, az özvegyek és árvák köny
nye, bánata és fájdalma a mi lelkiismeretünket terheljeT 
N!m! Mindent el kell követnünk a balesetek megelőúsére, 
mindeni; el kell követnünk, hogy a vasutl munka- és tilehno
lógia.i fegyelem megszilárduljon, valamint az utasítások elő• 
írásait - amely a forgalom biztonságát hivatott megvédeni. 
- mindenki betartsa.. 

Vannak vasutasok, akik - sajnálatosan - nemtörődnek 
sem saját, sem munkatársaik testi épségének védelmével, nem 
végeznek utasílásszerlnti munkát. Ebből mérhetetlen kár, 
anyagi és erkölcsi veszteség származik a balesetet szenvedett
re éppúgy, mint a balesetet előidéző alkalmazottakra. 

Valamennyiünknek nagy a felelőssége, hogy utaz6 em• 
bertársalnkat megvédjük a balesetektöl és azok következmé
nyeitől. A vezetők, különösen a dolgozókkal közvetlen ka1>
csolatb&n lévő alsó parancsnoki kar; a pályamesterek, elő• 
munkások, forgalmi szolgál&ttevők, térfönökök, mozdonyfel• 
vigyázók, kocsimesterek, stb. ellenőrizzék, hogy minden v
utas betartja-e a vasuti utasítás szabályait, technológiai fe
gyelem teendőit, mert a tények arról tanuskodnak, hogy az 
ellenőrzés, az utasítá6szerinti munka megkövetelése nem eléc 
következetesen és nem minden frontszakaszon folyik. A leg
utóbbi balesetek pedig azt bizonyítják, hogy erre mulhatatl&,. 
nul szükség van. Külszolgálati helyek vezetői ne várjátok a 
,,felsőbb szempontokat", az állandó útbaigazítást a balesetel
hárítással kapcsolatban sem. Ti ismeritek a legj�bban a helyi 
viszonyokat, a munka sajátosságánál fogva legjellemzőbb bal· 
-ti veszélyeket. Naponta i.smétlódik meg elétletek a lorga.. 
lom munkájának folyamata. Ti látjátok a legjobban; hogy 
milyen veszélyektől kell óvnJ a forgalom biztonságát, beosz• 
tottjaitokat, az utasokat és a nép vagyonát. 

V
asutas Dolgozók! A Nagy Októberi Szocla.llsta Forra• 

dalom tO. évfordulóját eddig még el nem ért munka
eredményekkel ünnepeltük. A vasutl szállítási feladatok 
végrehajtásánál olyan eredmények születtek, mint még a 
vasút történelme folyamán soha.. Például: az októberi szállítás 
mennyisége kb. havi 150 OOO tonnával haladta meg az eddigi 
legmagasabb szállitási csúcsot, a napi kocslrakodás sokszor 
megközelítette a 16 000-es számot. Az eléri, eredmény a dol• 
gozók érdeme, mely az ellenforradalom ellen vívott harc egyik 
komoly ütközetének gyózelrne Is. Népünk büszke a vasutas 
becsülettel végzett munkánkra, de néhány magáról megleled· 
kezett vasutas fegyelmezetlensége miatt bekövetkezett -
több millió forint kárt okozó - baleseteknek csak az ellenség 
örül. Kövessetek el mindent, hogy biztonságos, gyors és gaz• 
daságos munka folyjék Ismét a magyar vasut�m! Harco}Jatok 
soraitokban a munkalegye��m, a technológiai fegyelem meg• 
sértő! ellen. Ellenőrizzétek egymást, vajon úgy dolgoznak-e, 
ahogyan a balesetmentes munka törvénye elöírja? Vessétek ki 
soraltokból azokat, akik az ellenség szekerét tolják a soroza
tos balesetekkel! �leglátjátok; az eredmény nem marad el, az 
emberileg e)érhető legalacsonyabb baleseti szinten fogunk 
dolgozni és jóleső érzéssel látjuk fáradozásunk gyümölcsét: 
a baleseti veszélytől megóvott embrrt, az eredményesebb 
munkát, a népvagyon védelmét. 

S
zakszervezetünk lő figyelmét és erejét most a balese
tek elleni küzdelemre fordítja. Erre szólít minden 

szakszervezeti aktivistát: Tárgyaljátók meg a tennlvaló1-a,t! 
Nevelőmunkánkat a dolgozók és a vezetők azzal tudják segí• 
tenl, ha megszilárdítják a munkafegyelmet, megkövetelik az 
utasításszerinti munkát i-s ha. a felső és alsó parancsnoki kar 
tagjai belátják, hogy a segítenlakarással párosuló nevelő el
lenőrzés hatékony fegyver a balesete:!. elhárítására, az utasok 
testi épségének megvédésére, a szállított áruk sérülésmentes 
átadásáért folytatott közös munkánkban. 

A MAGYAR \7ASUTASOK SZABAD 
SZAK.SZERVEZETtNEK ELNOKStGE 

� SZERVEZETT VASUTAS OOlCOt9K ÜOVÖZLEil 

A SZOVJETUNIÓ V�SUTAS SZAKSZERVEZETÉNEK 
Szakszervezetünk elnöksége I kalmál>?l táyiratilag üdvözölte 

a Nagy Októberi Szocialista a Szovietumó vasutas szak
�zervezetének központi bízott. 

Forradalom to. évfordulója iw- ságát. A távirat így szól: 

,,Kedves Eh,1ársak! A Nagy Októberi Szocialist& Forrada
lom 40. évfordulója alkalmából a magyar szervezett vasutas 
dolgozók nevében szívből jövő elvtársi üdvözletünket küldjük. 

A magyar dolgozó népnek, a magyar vasuta�oknak Is Ok• 
t-0ber hozta meg a várva-várt fels?;abadulást. Hazánknak 8 
S'Wcializmus építése terén elért sikerei, és eredményei - a 
Nagy Októberi Szooiallsta Forradalomnak köszönhetök. Ezzel 
tiszt�ban vannak a magyar vasutasok Is és ennek jegyében ün• 
neplik meg a nagy évfordulót 

Kívánjuk az Elvtársaknak, hogy a tO. évforduló legyen ha
uijuk felvirágoztatásának, a kommunizmus győzelmes relé�ité
sének új klindulópantja. mely az egész emberiségnek, a ma
uar doi&'ozóknak is erői ad a to,·ábbi munkához." 



, MAGYAR VASUTAS .tffl. NOVEMBER 1L 
Hasznos útmutatásokkal megjelent 

a szakszervezeti bizalmiak kézikJnyve 
��HIREK 
-

A nemzetközi szakszervezeti mozgaloF gyásza A Szakszervezetek Ország06 ll'aná� i;zerkesz.téfiében az elmúlt napokban Jgen hasznos köllyvecske hagyta el a 5ajtót. A könyv mindazoknak i;zól, akik dolgowtár5aik bivllmából és megbecsüléséből szaksrer�i csoportjuk választott vemetói lettek. 
T•rsaik bizal1Hból . . .  

A ik:önyv elq,;,,ava utal arra, bogy egy évszázaddal ezelött a magyar sz�k5zervezeti mozgalonl kialakulásával egyidejűleg a munkárok, alkalmazo�. tak soraiból kiváltak, kiemelkedtek téz:iiak és nók, akik társaik bizalmából - innen a :nevük: bizalmi - képviselték a műhely, a C60p<>rt dolgozóinak érdekeit a tokés.sel, a nagymesterrel szemben. A bi· zalmiak száz- és százezrei minden áldozatot, küzdést, üld&zteté5t, ha kellett börtönt vállalva harcoltak a tőkések, a kapitalista államhatalom ellen, a dolgozók érdekeiért. Nálunk, illetve a mi viszobyaink között, ahol megszünt az embernek ember által való kiizsákmányolása, a bizalmiak egész más körülmények között munkálkodnak. Ennek ellenáre munkájuk, feladatuk, fele
lőes6égük semmivel sem kisebb, mint régen. A szovjet hadse· ceg győzelmének eredményeképpen hazánk felszabadult a gyűlölt kapitalista, földesúri iga alól és a munkások, parasztok, a dolgozó nép javára építik az országot. 

Sokrétű feladatok A bizalminak elsösorban ezt az alapvetö válkY.t.ást kell megértetnie társaival A könyv anyagának áttekintésekor világosan látni, hogy a �izalminak nem könnyü a feladata és hogy ez a tennivaló igen sokrétü. Ollzetlenül intézi munkatáraainak ügyes-bajos dolgait, eljár bér- és munka
ügyi panaszaik . miatt, síkraszáll a maradiság, a közönyös,ség. a lógás, a ,azaságok ellen. Harcol az erkölcsi és jellem· beli fogyatéko&ságok - a loPáli. részegeskedés stb. - lekiizdéséért. Segíti munkatársait a jó munkafogások elsajátításában. Buzdítja társait a mü-

Nal!Yon sok ll'Zéoet. érdekeset llallottam !már a nasiv szocialista 
állarnróL. Nem eirv dokumentu.m:1.ilmet láttam. Méllls azt kell mon
danom. ho�v az én .,optlkámon•� 
keresztül ezersz:er külOnbnek tünt minden. örökre feletthetetlen ma
rad számomra a közelmúltban tett 
látx:uiatáSom. a Szov1etun1óban. Tel
jesült a már vöröAkatona koromban bennem élt vágy, hogy lat
hassam ezt a csodálatos országot, 
annak hős nép�t. Köteteket lehetne írnom err61 az 1ítról. A teleithetetlen élmények töltenék mel? mlnden laoját. de kénvszerülök az úiaáJ!adta szúk lehetőség határain belül maradni 
és csak mozaikokat elmondani. 

MOSZKVÁBAN Ar. els6 benyomás, ami meg
fo«ott. az a határtalan tisztasáJiC, 
amelv már Csao határállomáson 
me�eol az utast és ez a kedves . .mellleoetés"' v�J!illkfsér bennün
ket Lember.Ren. Kteven keresztül 
ee:észen Mosz.kváJ5!. Leninná.dii?. Vélltelen barátsáJrosan foaadtak 
bennUnket a szovjet í6városban. Mit mondjak erről a festőien szép 
viláJlVároGról ? Mint eJi!V óriási szív lüktet. él. MoszkVa és csaknem 1 
millió la.kosa az eleven, pirosló vér 
benne. �s m�ll mtlven szén lesz 1 A darutornvok S('re.R'e az ezer és ezer éoltkezés helvén mlnd err61 tanuskodlk. 

* Szentember t-én kirándultunk a 
tg��n�:fcr:..�·gy�=���

tt

�nin� röl elnevezett stadiont. Az ellVe
tem éoilletkolosszusa 36 em�et 
maJ?as és 40,000 helVi&éll van ben
ne. Saiat ánunfeneszt.6Je van. 12 OOO eJlVeteml h•ll«ató tanul Itt és 
erineJc a tele bennlakó diák. Az 
épUlet négy toronyórája elüt a szokványos t!pusú óráktól. Többek között az ldOJárást, és a tengerszinti légnyomást Is mutatja. A Lenin stadion százezer néz� 
bdoJtadn.;.:...-a alka�n, �s mJn\len soortállll•'< külön helYlsé,ie é• ed· 
i.ótere v1n. 

*' Sokat hallottunk már a M� JZ8%dasll.ltl és 11,ari Ktállltásról. A 
sz,övetségi köztársaságok pavllon-1al mCívészl. állandó klállltás! épü• Jetek. Itt láttuk a 40.000 tonnás léll• 
törli haló mode!Uét. Ez a atom• enenttával milködlk maid, • két esztende!JI tartózkodhat a me&flzl 

helyek, vállalatok önköltaégé- 1 dalom fegyveres szétzúzása példát mutatva - méltóan a r._!c csökkentéeére, a !egyel- után a magyar forrad'llmi bizalmi tisztség nagy hagyomezett vasutas magatartásrd. munkás-paraszt kormány egy mányához -. velük egy sorban Tanácsokat ad, úlbaiguítást sor olyan intézkedést hozott, küzd a felemelkedésért. 
A nemzetkliu sza.kszerve7.etl moqalmat sályoe veszte.éc érte. Az olaszországi Leccóba.n 65 éves korában meghalt Giuseppe di Vlttorlo, az olasz munlr.ásosztál:, ldváló fia. nyújt nemcsak szakszervezeti, ami emeli a .nép, a vasutas Ehhez a sokoldalú feladat elhanem politikai, gazdasági kér. do:gozók életszínvonalát, biza- végzéséhez nyújt nagy i;egítsédésekben is. kodóvá teszi :iz embereket. A get a biza'mikönyvecs..l;:e, bizalmi akkor lesz nagy szol- amely a munkával éis6zefüggálatot, ha magyarázza a kor· 
Halálával ol:,an ember távozott el közülünk, akt nemcsali. egész éldét áldozta a dotaozók fl&'yének, de szilárd Jellemével, vasakaratával, tehetségével és a dolgozó embereklle vetett végtelen bizalmával ol:,an munkásvezető volt, aki példa 

mindannyiunk, minden szakszervezeU munkás számára. A dol9ozólik1I evyütt küzdeni 1 feleinelkedésért Amikor ez a fontos útmutatás a bizalmiJikhoz kerül, helyénvaló beszélni arról is, hogy az elmúlt néhány évben a bizalmiak szerepe, tekintélye megfogyatkozott. Bizony, formálisabbá, sablon06sá vált munkájuk és így dolgozótársaik bizalma is csökkent irántuk. Ezt a hibát ami persze nem elsösorban a bizalmiakon múlott - meg kell szüntetni. Erre ma nagyobb lehetőség van, mint eddig bármikor. Az ellenforra-

mány, a szakszervezet helyes gő legfontosabb tennivalókintézkedéseit, megérteti tá:r- ra, kérdésekre ad választ. A�-5aival, hogy csak abban az nak ellenére, hogy a különböesetben folytatható az életszín- zó területeken dolgozó bizal· vonal emelésének, a jólét m�- miak részére egyetemlegesen teremtésének politikája, ha készült a kézikönyv, s emisilt mindenls:i becsületesen, szor- sajátos vasúti vonatkozás nem galmasan, tudása legjavát ad- található benne, mégis ha e va dolgozik saját maga és az könyv útmutatását magukévá ország érdekében. A bi2lalmit teszik a vasutas szsikszervezeti ak;kor foi_:.iák -�egbecsül_nl tár- bizalmiak - még jobban ki
i;ru, ha elmtéz1 ugyes-baJOS dol. érdemlik dolaozótársaik me·•g;iik�t, e!j�r ügyükben„az ü�- becsülését. A"' bizalommal. &a mi bizottságnál, a _m�vezetö- "bec „ 1éss I d"g növeke-nél, a csoportvezctonel, meg- 1 me„ su e pe 1 . beszéli velük az élet kis és dik a szervezett munkások es nagy problémáit, s maga is jó a szakszervezet tekintélye is. 

A magyar vasutas dolgOZ'ók még emlékeznek 1949.re, ana a nehéz esztendőre, amikor a munkásosztály nemzet.közi ecY!égének ellenségei csapást akartak mérni az eg:,!léges IIZM• szervezeti világm07.galomra. Ebben az esztendőben foglalta el Di VIUorio elvtárs a do)«ozók bl7.almából a Szaks?.ervezeU Vi-1.ápzövetség elnökének. felelősségteljes posztját. 
G luseppe di Vittorlo elvtársat, a munkásegység kimapsl6 forradalmi harcosá.& megőrzik szívükben a map-ar vuu"8.sok és a nagy gyászban még swrosabbra zárják soralka&, még következetesebben harcolnak a nemzetközi szakszervezeU inoqra.lom egységéért, a dolgozók élet- és munkakörülmén:,dnek javításáért, a békéért és a s-zoclallzmusérl. A magyar va&utas dolg011:ók nevében a vasutas szakszervezet elnöksége táviratban fejezte ki mély együttérzését a Szak• szerve-zetl Világszövetségnek é3 az Olasz Altalános Munkú S:r.övetségnek. 

MUNKÁSŐR.ÖK ESKÜTÉTELE Köszönjük 
Dr. Teremi Gábor! 

A Nag11 Októberi Szocia!lsta I gép mindezideig tartja a gőz
Forradalom 40. évfordulójára vontatás sebességi világrekord
eredmén11esen készültek a ját. közel 220 kilométeres 
szovjet vasutasok. A sok mun- óránkénti sebességével. Az an
kag11ózelem között ott találjuk go! gyár 104 év óta készít moz
az osznovai vo11alfónökséghez donyokat, s eddig összesen 
tartozó vasutaskollektíva ki- 2228 hagyta el a gyár kapuját. 
tűnő munkáját is! Az év har- A z  üzem ezentúl csak diesel• 
madik neg11edében a kocsi- mozdonyokat gyárt. 

November 8-án Budapest- / az ellenforradalomban helytállt Nyu,gati tömb V!l6Utag dolgozói vasutasa, várva az eskütételre. kettéí6 ünnepségen tettek hitet Az eskütételt aron a napon a 62l0cializmlll& erőinek összefo-gásáról, erejéról.; tartották, ami.kor a tömb dol.. 
A felvételi épület hatalmas gooói a Na,gy Októberi S7.0cia-

csarnokát !l'elll2letiszínü é6 vörös zászlók, drapériák é6 örökzöld növényeik díszítették. Ami még ezeknél is szebb volt: az ünneplők szeretetétől és meleg érdeklődésétől k.ísérVe ott ál'J t 

lista Forradallom 40. évfordulóját ünnepelt.ék. Az ünnepségen megjelentek a Ma,trar Szocialista Munk&]>árt, és a vasutas �:z:et képvi5elöi. A felemelö ünnepséget gazdag kul-32 munkásőr, a tömb kipróbált, tÚ1TnoÚ50r :zárta. 

A Szovjetunió az én szememmel 
északon Ozemanyagpótlás nélkül. A kiállítást hatalmas területen. 
meseszép oarkban. szobrok é6 1zö• kókuta.k. látvánvos éa milvészi szo
borcsoportok között talál1a mel? . a 
kiváncsi sz.emlé16. Este rendkivlil vonzóak a ldvllállitott szökőkutak. Ami a klállfülson látx>ttakat illeti, meggy6z6dhettünk a swvlet néo mezö�azdaSáid. loarl <',; technH<al kulturáltsalláról. Na,iv örömmel ta· 
nulmányozt.uk. itt a korszen'.i die
sel,.. és villamosmozdonvokat. 

* lllélV mel(llle\Ödéssel tnc!Ultunk 
�1 a Vörös téren lévc5 mauzóle•1m látoJl;ltúsára. Hosszú, vé�áthata�
lan sorban. íeavelmczetten mennlk 
a téren az emberek. 

Sohsem !ele1tem el azt az é!"
zést, amJkor me�uilltrun a halhat'llt• 
lon Lenin ektt. Öte� sz.fveminr:• 
URV' éreztem. hre-v érdem.?s \'")lt 
é-:•1•m. erós·.:i>b VU!:�Ok, mlnt ,,a„ 
l..sll .. ·. Sokan vanna ;•, akik ml!:!• 
él'tcnek en�•!Tn, nayvon sokan ,·a• 
,r.nmk, a.kik:1<;.;c a, erre va!·> emlél-"ezé6 szácn:·,•!<�t ad. 

Kegyeletti?l atlóztunk Sztálin clvtiu boná1. s ffll!_q:. !:t.mk emlék;::;:.?:;rc 
Landler Jenc5 :l\·t:.i s hamv.ii ·-a: 1s 

A Kreml, ez a JlYőnYöra impozáns épillet. jelenlea' múzeum, Elra,lladóan széo és felbccsillhetetlen 
értékeket láttunk. Csak e11Yet em• lítek: a vlláimínl festómuvészek dlszltette e!lvik mennyezet kéoét, 
a :iobbágymüvész.-ck _ mintegy tilkörképeként - intarziában a terem t>arkettáiában rakták össze 
olyan mestert színekkel. amely ve
tekedett a mennyezeten lév6 eredeti freAkóval. A palota elótt soká1Jl iclóztünk 
az e.sn,lk templom s1.abadtéren el
helvezett nanharan�1a előtt, 
amely közel '1 méter maJtas. s átmérője Is mellhaladia a 6 métert! 
Ott van mellette eav kitört darab
:,a. csupán ez a ki.s darab 11 tonnát nyomi Itt láttunk el!V hatalmas áll:vut is. amely 8 méter hoszszával, 89 centiméter kaliberCí 
bronz csövével. a mal!a 40 tonná1á„ val méltán keltette fel érdeklődé• sünket. A cárok rslnáll.atták. de 
lövésre senki nem mert vállalkozni ezzel a bronztöme1u,el. Moszkvai tartózkodásunk utolsó. 
e«vben letr!P.lemelöbb láto�atása 
,·ott az. amelvet a Lenin múzeumban tettünk. Méltó keretek között 
mutatja be a naavazerü in�zmény 

a Tilál!Droletariátus lll.n11�lktl vezérének. Lenin elvtársnak egész 
eletmúvét. 
SZOCSIBAN Moszkvából, a, é!ménvek e�ész 
sokasá�ával �zda.litodva mentünk szocslba. a feketetcnlleri üdill6-
helvre. Már sokat olvashattunk 
ide.haza is erról a szi!PS�aes tájról. a minden iJ>'.énv\ klelél!it6 szana• 
tórtumo.król, az emberrel való ,ron„ 
dos. szinte az ae-.«ódásij? vitt lelki
ismeretes törc5désröl. a rendldVill 
mele�. s barátl é1·lntkezesröl. 
MéRis azt kell mondanom erre is. 
ho�v nem lehet érzékeltetni azo
kat a tapasztalatokat. amelvelmek 
részesei voltunk. Suíllásunk a 
Novi-Szocsi nevú. 380 dolgozót befolladó l!Vönvörtl üdülő volt, a le,:kénvesebb Jzlést kieléllltő szobákkal. ellátássaL Két hetet töltöttek 
itt a knagvar munkásmozR"alom veteránial. Több klrándulást tettünk 
a körnvez6 Vidékre. Az Ahun-he
�:ven. a .llnlzial Rica-tónál tett lá· toJlat.ásunkat sohasem fOJlluk el• felc1tenl. HollVan is tudnánk el• feleJteni a hellvkatlanban Sztálin elvtárs fából épült. CJCVszerű stílusban alkotott és mi!j(ls remek• 
mívú pihenőjét, tc!lltől park köze„ pette. 1508-2,;00 méter magas, fenséges hegyóriások szomszédságában. A hegyi patakot. amely 1000 
méter magasban dalolva siklik bele egy mélykék tó vizébe 
LENINGRÁDBAN 

szeptember 21-én már a 2800 kJ„ 
Iométerre :fekvó Leningrádban 
\·oltunk. l.fit is irjak erről a vá
rosról? Lassan klfoJilv az ember a Jelzőkből. Próbáltunk fol!almat al· kotnl róla : 104 szllleten éoillt. 400 híd köti ö!isze az ee:ve-s városré-
sz.eket. A Néva itt szakad 40 áR:ra a ten11er felé való hömoöly,:ésé• ben. C..Odálatos látvánv l A városnal: néllV és félmillió la• 
kosa van. Kliméifa párás, e•ész 
esztendőben 30 nao ,·an. amikor 
állandóan silt a nao. Szinte minden éoillete történelmi 
nevezetesséR"ü. Hosszú órákat töltöttUnk el a város szemlélésével. 
Me"'illetödve iártunk az Aurora 
c.irkálón. a hn16 múzeumában. Melllekfntettük Péterhot városát, 

Allomásunk egyik dolgozójának két és féléves kisfia. aki már régen szenved asthmában az egyik éjszaka r006zul lett. A szülök kétségbeesve rohantak az orvosért és szinte tehetetlenül nézté., drága gyermekük vcrgödését. A kezelöorvos igyekezett enyhítést nyújtani a csöpp kis betegnek. Az apa könyörgö kérdésére, hogy van-e olyan gyógyszer ami végképp meggyógyítaná a gyermeket azt válaszolta, van, de csak külföldön kapható. Készséggel fel 1s írta. Az édesapa kétség. beesve indult a gyógyszertár felé és útközben összetalálkozott Teremi Gáborral, a MAV igazgatóhelyettes föorvosával. Elpanaszolta nagy bánatát az orvosna'<, aki kis gondolkozás után kijelentette, ha egy mód van rá megszerzi. Es másnap korán reggel meg volt a gyógyszer. Dr. Te-remi Gábor! Mi, Pécs állomáB dolgozói is külön k� szönjük lelkiiQ'neretes, fáradságoo, odaadó gondoskodását. Köszönjük, hogy enyhített egy beteg fájdalmán és köszönjük. hogy ismét mosolyt tudott varázsolni egy fájdalomtól agyongyötört édesapa arcára. Leiti Ferenc Pécs állomás 

forduló-időt több mint három * 
órával csökkentették! A lenin
grádi vasutasok a gurítási 
múveleteknél minden kocsinál 
12 perccel rövidítették meg a 
reg, grafikon normáit! A 

harkovi igazgatóság terüle
tén 81 ezer túlsúl11as vo11.atot 
továbbítottak és közel 30 mil
lió tonna mezőgazdasági ter
mén11t szállitottak terven felül. 

* 

Ismét leszállították az Oszt
rák Allamvasutak személ11ze
tének létszámát, minteg11 550 

Nem vasutas hír, de rendkí• 
vül fig11elemreméltó. Az an• 
(lol vasutasok lapja, a The 
Railway Ret·iew írja: Nem• 
csak mesterséges holdjuk van 
az oroszoknak. (Most már ket• 
tó! A szerk.) A Volga folyón tíi személ11hajót állítottak szol• 
qálatba. Hatalmas. nagysebes
ségű. gyorshajóról van szó, 
amel11 100 utast óránként 80 

kilométeres sebességgel szállitf 
Ugyanakkor a TU 104-es lök• 
hajtásos repülőgép már lui• rom sebességrekordot dön• fővel. tött meg. Két tonna rako-

* 
. . mánnyal 1245 mérföld távol• A világh�rü don�asteri brtt ságot repül, 557 mérföld órán• m_oz�onygyar _ok:ober 16-á_n I kénti sebességgel. szemben t-eszult el utolso gozmozdonyl;l- egy amerikai géppel a.melv nak építésével. Ez a gyar 1 , 'lk··z · �k 440 készít tt 'l' ghíru Greslay I terhe es ne u ts cs Pacifi� si t22�1 s�. úgynevezett ';1-é�földes sebess,get tudott el• ,,Mallard"'-gózmozdonyt, amely erm. 

------ • • • -----

November 1 5 :  megkezdődött 

a szakszervezeti  oktatás 
Minden &szel kezdetét veszi - a dolgozói-ró! való szociális az oktatás. Száz és száz iskola, gondoskodást, a dolgozók életegyetem tárja szét kapuit az és munkakörülményeinek a leismeretek sokaságával, várva hetóségekhez képest a jelenleaz emberi értelmet, hogy gaz- ginél kedvezóbb kialakítását. dagodjon a dolgozó ember ja- &; mindezeken felül az esti vára. tanfolyamokon el kell érnie, ahol a második vilállháború lell· k . eröfe- hogy a hallgatók érezzék �t: . a szömYúséllesebb ütközetet zaji.ot- Szakszervezetün 15 , dolgoz.ók bizalmából vegz1k taJc le. A hős város 22 nao!Jt volt szítéseket tesz . 3:Z akllyá!< munkájukat, tehát ezzel a bi• a nácik kezén. Lenlncirádot mald képzésére. A �z�1ahZ!'flUS epl- zalommal nem szabad vissza�= :,.��l�. n:

0

��:o 0��0�� t�e! a_ proletárd_�ktatura meg: 1 élni. Aktlváink nevelésével, hősi halált. 632.000-cn nuszt1llJ.lk sz1larditása, a tomegkapcsol:i, mozgalmi tevékenységük fejéhen a bekerltett városban. A ve- tok kiszélesítése,. a do,lgozok lesztésével el kell érni, hogy a d6k nem adtál< me« ma,:ukat. fokozottabb erdekvéclelm� szakszervezeti aktívák harcoa �}.3{:nb��!�d��t !z�lé��°,:! megköveteli a s:zaksze_rvezeti sak legyenek, hogy következevárosban. MellnéztUJc a Pé\er oar- mun�a, színvonalanak alland.ó tes, osztályharcos álláspontot kot a Finn-öböl mellett. Vllághlrll e�eleset, a szakszerv��ti _akh: foglaljanak el az ellenséges �z�g�:l:'i:�ot'tlt,zn;o�c,,V��t.i:"'�; v�k re1;ds�ei:es oktatas_at es to elemekkel szemben, mindezt a már 129 1sinét müködik belőlük. Jó vabb kepz�et. !"� est.•. __ ta_:1fo- szocializmus zavartalan építéldeillt elnézeaettük a híres Péter- lyamok elmdításat kulonosen se a béke megörzése érdekéPál eródöt. Tornya 122 méter mn- szükségessé teszi az, hogy az b�n 
flia !n';;';,:'t�n:::'l!a�;��- �á�oni�it! ellenforradal?� követ�eztében A. tanfolyam célja nemes, kereszt oedl<! 12 méter ma,:as. A az l956-57. evi ,oktatasok el- megvalósításával sokat nyer a 
torony óráta valamikor a cári h!m- 1!:ar:i,dta�, yalam11;t hogr sok vasúton folyó szakszervezeti és :;:�J�;;5;0:t:zo�:et 

":i::��s/�:'::. u_J uzem1 b1�ottsá.g1 tag es ak; gazdasági munka. Minden tesé11ee dallamát lntonál1n. Az erőd t.1va ne� reszesult 1;1-egfell;lo rületen oktatási ütemtervet fokán levő ágyúkból minden dél- u�_mulatasban: Az. aktiva a:1eJ- készítettek. Négy előadást tar• bcn 12 órakor diszlövést adnak le kul, hogy_ pohtika1, _elméleti és tanak. Megalakultak az okta-Jártuk az óriási forulmú széles �&!"orlah �ozgalm� tevék�ny- tási bizottságok, melyeknek ����t�,atfe�::.1e1tt':o:Je�•::;:�:= s��enek mo�szer�eh tenmva- feladata, hogy segítsék, ellenreket. lo,t meg ne ism�rJe, a dolg�- őrizzék az esti tanfolyamok Hosszú oldalakat lehetne lm! zók érdekében JÓ � eredm�- munkáját, teljes odaadással Déldául a mosz.kvai és lenlnl!rádl nyes �zakszervezeh munkat törődjenek azzal, hogy a tan• ���z�t- 4�'.'.'.:v�ét;f�!t':;J� nem vegemet. folyamok hallgatói tele tara két város alatt a füldet. A sze- A most induló szakszervezeti sollyal végezzék el a tanfolyamct és szlvet l<VönvörködtetlS föld- esti tanfolyamok alapot, segít- mot. 
�iri_:.

0
::,���k��bro�'.°eli:.�;:,�� séget és kelló felkészülést Említést érdemelnek a renvek. rém1etszetek. a vakttó fényt nyújt�nak,_ ennek a szép é� fe- szortosok számára tartandó ontó csUlárok szivárvány szlnelr61. l�l�ssegtelJes munkának jo el- tanfolyamok is. Mindkettö se

���t��'t!
k 

m�l��
d

�r;:1ss�0�; latasára. gítséget nyújt a szakszervezeti színesen lehetne írni a szovjet em- A hallgatók választ kapnak aktíváknak ahhoz hogy az el• ber életérol. a mlndlnkább fel!elé a szakszervezeti munka elvi és Jenforradalom es�ei kártevé��;ff,,��i�t 1���Jü!"'6�-0�o"z
z,fi; gyakorlati kérdéseire. Megis- sének végleges felszámolására, fele nó és ahol már rádió és tele- merkednek az egyes reszortok mindjobban megértsék a szakvlztó se.ir!U a oálvaudvarl munkát! sajátos feladataival, a mozgal- szervezetek szerepét a termeEs leszúrni mlndenki számára a mi munka bevált, jó tapaszta- Jés fokozásában a munkaver• !:��1:,:;�� �;��t!t:ó';'":.; e'::.�g.8;.. lataival, módszereivel és azok seny szervezésében és fellendfttpustól, aki a szocialista társada- helyes alkalmazásával. ©sz- tésében, a dolgozók mindenlom íeléoltéséért bárm!lyen nallV tönzést kapnak arra, hogy sze- napi érdekelnek védelmében. !!���tr:aJ14�é�';;.it'."ert forrón mélyes példamutatásukkal ne- Nagy segítség lesz a szakszer-Hatévtizedes életem koroná!a lett veljék dolgozótársaikat. Segít- Vtt.etl munkában még jelent• ez az út, mert ott-tartózkodásom sék őket a vasúti szállítási fel- kew bürokratizmus lekUzdé-�I;1:0

�ör:�ü:�é-::i· .;�;,t,f;;��: adatoknak gazdaságos, tegye!- &éhez, a tömegekkel való kaphollV ennek a hat évtlzednelc leg- mezett ellátásában. csolat elmélyítéséhez, a párt szebb élménve marad e látoutás. Az oktatási terv egyik f,5 vezet6 szerepének rnepztlArdl-:1á�e,f�g�:e���r�!t�üi!t��:: célkitűzése, hogy az üzemi bi· tásához, egyswval: a szakuer-zeltem muamnak. zottságok elsőrendű feladatuk- vezetnek, mint �pi demo� 
!Wtf lvl F I nak tartsák - a termelékeny- clánk egyik fontos haJtószíJa-UB-e1nö"i.. Ko���m ség emelésével párhuzamosan nak eredményes fejlődéséhez. 
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Amiröl napok óta beszélnek lszámüzz-ük munkánkból 
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S
a.. .. ��':..�!�!!.!.�.��'!��-Reggel 7 óra. Az esó szitál. 

A Landler Jenő Járóműjavltó 
központi épUletének tornyán 
ott fénylik az ötágú vörös csil
lag, a kis parkban csillagalakú 
szökókút ontja vizét. Az elóbb 
még népes bevezetö út teljesen 
kihalt, megkezdődött a munka. 

Az egész üzem - bárkivel 
beszél az ember - még min
dig annak az ünnepi gyűlésnek 
hatása alatt áll, amelyet a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 40. évfordulójára ren
d„ztek, s amelyen megjelent 
Marosán György elvtárs, hogy 
elbeszélgessen a vasúti munká. 
sokkal. Miért adott az MSZMP 
budapesti pártbizottságának 
elsó titkárával való találkozás 
olyan sokat a dolgozóknak? Er
ról beszélgetnek az emberek. 

Szalai Győző elvtárs, alváz
lakatos éppen belép a pártbi
zottság ajtaján. A nevére ki
állított „Kiváló dolgozó" okle
velet tartja a kezében, papír
ba csomagolva. !!:s amikor fél
tó gonddal kiveszi belóle, egy 
aláírást kér csupán. úgy gon
dolja, hogy mindjárt többet ér, 
ha a pártbizottság részéról Si
mon elvtárs is aláírja. Szalai 
elvtárs még nem tagja az 
MSZMP-nek, pedig az MDP 
úgy tartotta nyilván, mint 
olyan elvtársat, akire a párt 
bizton számíthat. Az ellenfor
radalom alatt öntudatos mun-
káshoz méltóan viselkedett, de 
mégis távol maradt, mert egy
két dologban aggályai voltak. 

Még közelebb érzem 
magam a párthoz 

Marosán elvtárs jövetele 
valamennyiünket érdekelt 
mondja Szalai elvtárs. - l!:n is 
ott voltam, és tetszett a beszéd 

Elvtársaink és vezetőink úgy 
beszélnek velünk, mint ember 
az emberrel, és ez jólesik. 
Amikor Marosán - így mond
ia - az 1936-38-as évekről 
szólt, nekem is eszembe Jutott, 
hogy Horthyék alatt ketten 
dolgoztunk a feleségemmel, és 
mégis nélkülöztünk. Ma a fele
ségem a kisfiammal odahaza 
van, hárman vagyunk, és ren
desen élünk. Megaztán a bá
násmód! 1942-ben - azóta dol
gozom itt-, mikor bementünk 
az osztályfőnökhöz. úgy kellett 
állnurrk, mint a feszUlet, és ha 
kijött az irodából, mindannyi
an bújtunk előle, nehogy ta
lálkozni kelljen vele. Ma nem 
bújkálunk a vezetők elől, és 
ők is jól érzik magukat közöt
tünk. 

Megáll Szalai elvtárs a be
szé(lében, és tekintete hO&Sz.an 
időzik az oklevél címerén. 
Majd ezt mondia lassan, tagol
tan: - Marosán elvtárs beszé
de után még közelebb érzem 
magam a párthoz, és megkere_ 
sem az utat a párt felé, hiszen 
ott a helyem és várnak is en
gem. 

- Nagyon tetszett, amilyen 
ószintén a Szovjetunióról be
szélt. Bizony elmondta, hogy 
1949-ben, mikor Moszkvában 
járt, még solkan katonaruhában 
jártak az utcán, mert nem 
volt más a nagy háború után. 
:És most is járt Moszkvában. A 
különbség határtalan. Igen tet
szett nekem a helyi példákkal 
alátámasztott, s az ellenforra
dalom alatti magatartásunkkal 

kapcsolatos beszéde. Tanultunk 
belőle, mert egyetértettünk 
vele. 

Szalai elvtárs elment, és so
kan jöttek mások, akiknek sza
vaiból kicsendül a megelége
dettség, és az, hogy a pártbi
zottság sokat várhat, a terme
lés fellendül majd Marosán 
elvtárs látogatása után. Jel
lemző az érdeklődésre, hogy 
a pártonkívüliek is rendkívül 
nagy számban eljöttek a gyú
lésre. Nemcsak a kultúrterem 
volt zsúfolásig telve, de még a 
kinti téren a hangszórók alatt 
is feketéllett a dolgozók töme
ge. Kedves színként emlegetik 
a dolgozók, hogy egy vonat tiz 
percre megállt a szembelevő 
vonalon, és az utasok leszállva, 
nagy érdeklődéssel hallgatták 
a beszédet. 

titkára beszédének meghallga- , volt Marosán elvtárs szájából 
tására. Marosán elvtárs, akár- hallani annak magyarázatát, 
csak Kádár elvtárs, minden hogy múlt év októberében for
eróltetés nélkül, közeljut az radalom vagy ellenforradalom 
emberek szívéhez, és ami igen 

I 

volt-e? - mondja Marsi elv
fontos a megértésükhöz is. társ. - Mi már tudjuk, hogy 
Engem különösen megfogott, mi volt de ennyire egyszerúen 
ahogyan arról beszélt, hogy a megért�tni a dolgok lényegét 
családon belül neveljük asz- - csodálatos volt. 
szonyunkat és gyermekeinket. 
Hogy ne elégedjünk meg az
zal, amit az iskola nyújt. !!:s 
mégegy: a fiatalokkal foglal

kozva, mennyire igaza volt, 
amikor a 400-500 forintos 
zsebpénzrőJ beszélt. Bizony hol 
volt a mi időnkben zsebpénz? 
Az utolsó fillért le kellett ad
nom nekem, mert szüleimet 
kellett segítenem, és öcsémet 
abban, hogy szakmát tanulhas_ 
son. 

zet IV. kongresszusát előkészítő idótól a leghe)ye-

1• 
sebb munkamódszerek kialakításának keresése éti beveze
tése, a jó módszerek továbbfejlesztése, az elavultak elve. 

\ 

tése jellemzi. Nem lebea;ülendök azok az eredmények, 
amelyeket ennek jegyében az utóbbi években elértünk, 
A jobb munkára törekvésben az.onban még nem jutot,. 
tunk annyira előre, mm, er.re szükség lenne. Tudjuk, hova tartozunk 

A dolgozók véleményének, problémáinak ianerete a 
szakszervezeti munka alapja. Ez természetesen azt köve-Havasköri Antal elvtárs. a 

VI. osztály csoportvezetője ne
vetve mondja: hiába beszélt 
Marosán elvtárs az ő négy ele
mijéról, olyan remek volt a 
beszéde, olyan nagyszerú, 
mintha nem tudom mennyi is
kolát járt volna végig. Hát 
igen, az osztályhűség ilyenre 
képes, a munkások szeretete, 

i 

teli, hogy a vezetők - kisebb és nagyobb megbízatásban 
egyaránt - idejük túlnyomó reszét a dolgooók között 
töltsék. Az íróasztalhoz ragadt, az eseményeket ablakon ke• 
resztül néző szakszervezeti vezetó, nem szakszervezeti 

! funkcionárius többé, hanem a dolgozóktól elszakadt toll• 

! nok. Persze nem egy közép- vagy alapszervi funkcioná• 
• rius érvel azzal - nemegyszer jogosan -, hogy a felsőbb 

Egyetlen agitációs szó 
nélkül ... 

Nagysietve tart a mozdony- féltése nagy erőt és biztonságot 
műhely felé Marsi Béla elvtárs ad! 

lf szervek kárhoztatják idejének nagyrészében irodai mun. 
kára. 

A helytelen munkamódszer kiindulója tehát a fel

! 
sőbb szerveknél keresendő. Kézenfekvó tehát. hogy itt 

ifi kazánkovács. a Kommunis- - Az üzem életében ilyenre 
ta Ifjúsági Szövetség tagja. Sok még nem volt példa; mindenki 
ember elé oda kellene tartani kérés nélkül jött el, nem lógott : kell elsősorban felszámolni a helytelen gyakorlatot, mert 

1
: az irányítószervek mikénti ténykedése, mint a hullám. 

ú.gy gyűrűzik a szakszervezeti munka egyéb órhelyem. 

S
zóljunk elóször az értekezletekről, mint a moz.galmt 
rrunka elengedhetetlen, de alaposan megr06tálandó 

megnyilvánulási formájáról. Kell értekezlet, de kevesebb, 

Mészáros István elvtárs, az ifjú, lelkes arcát, szerény mo- el senki, végighallgatták, nem 
üzem munkásőr-századának solyát és a lelkesedéstől ra- siettek hazafelé. Ez mindenre 
helyettes parancsnoka éppen a gyogó szemeit. Nagy-nagy meg- magyarázatot ad. Jellemző, 
pártiroda felé tart, hogy be- elégedéssel beszél a kétszeres hogy bár a mikrofon sokszor 
mutassa a munkásórség orszá- ünnepről, mert annak tartja. rossz volt, senki sem türelmet
gos parancsnokától, Halas elv- A Nagy Október évfordulója Jenkedett, hanem feszülten fi
társtól kapott gyönyörű kitün- ünnepének és annak, hogy pár- gyelte és meg is értette Maro
tető oklevelét. Simon László tunk egyik vezetője megtisztel- sán elvtárs beszédét. Sűrűn 

el':társnak,_ a párttitkárnak. ! te az „istvántelkieket", az 1919- csattant fel a tetszést kifejező 
Szmte fe.v11lan a tekintete, nu- es felvidéki dicső harcosok taps. Kitisztul a fej, világosan 

: mint amennyi jelenleg van. Mielőbb elkerülendő, hogy az 
t okozzon örömet a funkcionáriusoknak, hogy egy időben 
i két-három értekezleten kellene jelen lenniük, ami tenné-

kor a l_átogatást említjük. ___ Na- utódait, éppen a proletáriátus lát a szem, tudjuk, hogy hová 
61 tt 1 k tartozunk, hová akarunk el-gyon l � va amennyiun .. - feledhetetlen jubileumán. Er-

nek látm, hogy a dolgozók to- _ . . . jutni. 
megesen. szinte egyetlen agi- rol beszel �s h?zzátes::'• .. hogy Kiderül az idő. A felhők el-
tációs szó né!kül, kíváncsian és valamennyi fiatal orommel vonulnak. Az üzem épületén 
látható várakozással siettek a hallgatta a párt küldöttjének napsugártól szikrázik a rubin- • 
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A közelmúltban érdekes ta- Sándor özveg11e. Es amikor , 
nácskozás színhel11e volt a halkan, eg11szerű szavakkal, a szervezett munkás, 1951 óta ! 

vasutasok szakszervezetének megrázó élmén11ektől még ma dolgozik a vasútnál és szinte i 
székháza. A Budapesti Terü- is el-elcsukló hangon elmond- szünet nélkül munkálkodik a • 

leti Bizottság összehívta a ta, hogy az ellenforradalmá- nőmozgalom érdekében. Mun- f 

szakszervezeti nőmozgalomban rok hog11an 011ilkolták meg kaheL11én is becsülettel hel11t- .! 
tevéken11kedő asszon11okat és férjét és édesapját, hogyan ju- áll, de még nem ismeri, hog11 
lán11okat. A g11ülekezők kö- tott árvaságra két kis 011erme- mi is az a soronkívüli előlép- i 

zött megállt e(J11-eg11 szíves ke, szem nem maradt szára- tetés, vag11 jutalom, Ezt az 1 

szóra Szabó Antal elvtárs, a zon. De ezek a könn11ek nem a asszon11t az ellenforradalom 
szakszervezet elnöke, Császár gyengeség könnyei. Ezeket a után racionalizálták csak azért, 

László elvtárs, a budapesti könn11eket az elszántság, a mert - nő. Csak a későbbiek i 
igazgatóság pártszervezője. A tettrekészség fénvesíti át. során sikerült ezt a hibát kor- • 
vidáman vitatkozók között Soha többé, nem engedjük fel- rigálni, j 
eg11szerre csak feltűnt eg11 dúlni otthonaink békéjét - ol- A legtöbb szó a (Jl/ermekne- i

:
: 

komoly, szomo7'Ú g11ászruhás vastuk le az asszon11ok arcá- velésről esett. Sokan pana- : 
asszon11, az ellenforradalom- ról. Es megkezdődött a ta- szolták, hog11 nincs idejük a 
ban mártirhalá1' halt Sziklai nácskozás a nómozgalomról. 011ermekekkel foglalkozni és a 

Nem becsiilik meg eléggé a nők munkáját 
nevelésből eredő hibákért szin- f 
te kizárólag a pedagógusokat, t 
az óvodát okolták, Dr. Gusztos :! 
Erzsébet, a MAV Kórház ad- • 
junktusának n11ugodt azavai 
mindenkit megg11őztek aTról, t 
hoo11 a családban fol11tatott ne- i 

velés rendkívül jelentős még 

i

i 
akkor is, ha az édesan11ának i 
naponta csak eg11-eíJ11 rövid 

szetesen lehetetlen, s így legalább egy-kettőtöl megmene
külnek. Merjenek az arra illetékesek olyan álláspontot 
is képviselni, hogy némelyik értekezle't helyett haszno
sabb munkával is eltölthetjük az időt. S ha mégis szük
séges, ne váljon a megbeszélés szócsépléssé, ismételge
téssé. 

A közvetlen beszélgetésen túl gyakran levélben 
mondják el panaszukat a dolgozók. Mi sem könnyebb, 
mint kiséró ira.Ua.l „illetékes helyre továbbíµmi vélemé
nyezés végett". De mennyivel emberibb és a szakszerve
zeti munka stílusába vá,gó módszer, a panasz helyszíni 
vizsgálata, az érdekeltek meghallgatása. Milyen másként 
fogadják: még a kérés elutasítása esetén is a szóbeli tá• 
jékoztatást, érvelést, mint a száraz, &ablonos írásos érte
sítést, 

Beszélnünk kell arról is, hogy a vasút éjjel-nappal 
dolgozó üzem. De hány funkcionáriust - terrnésretesen 
függetlenítettekre gondolunk - talál a szürkület a dol• 
gozók közötJt, a munkahelyeken, ahol pedig tlyenkor még 
több a probléma, mint nappal? 

A munka rossz értelemben vett hivatali jellegénela 
felszámolását jelenti - annak ellenére, hogy fonák fejte
getésnek hat -, ha az üzemi bizottság, a területi bizdtt• 
ság, a központ munkatársainak ajtaja mindenkor- nyitva 
áll a dolgozók előtt. Hogy hányan keresnek fel egy szak
szervezeti funkcionáriust, az tükörképe a szakszervezeti 
munkának. De csak olyan dolgozók 'teszik ezt meg. ald!k 
bizalommal viseltetnek a vezetők iránt. Fzt a bizalmat 
azonban csak köztük járva lehet megszerezni. 

P 
er.sze a valódi szakszervezeti munkától távolálló hi-
vatali jelleg nemcsak az agyonQlése7.ést nyakló 

nélküli Jelentésgyártást jelen'bl. Lehet a dolgoWk körzött 
jái'va is hivatalnokosdit játszani. Szív és ügyszeretet kell. 
a dolgozók problémáinak intézéséhez. :f:s ez kell, hogy 
jellemzőjévé váljon a szakszervezeti munkának. A ren,,, 
deletek, paragrafusdk, akták mögött is az érző embert 
kell látni a maga bajaival, problémáival együtt. 

Ehhez a gondolathoz tartozik, hogy az irányításuk 
alatt álló szervek dolg01léiinál a vezető szervek képviselői 
menjenek tovább a munkával kapcsolatos problémáknált 
A munkamegbeszélés után következzen a mindennapoa 
gondokról, a családi és életkörUlményekról s:zóló beszél. 
getés, s ha kell, segítségadás, Mert a funkcionárius is 
ember. 

Sarkala'too pontja a munkánknak, a határozatok ml• 
kénti végrehajtásának ellenönése. Az ellenőrzés párosul• 
jon a segítségadással, mert ha az elmarad, akkor a leg. 
szabatosabban szerltesztett határozat is csak papirosma
laszt marad. 

Szakszervezeti funkcionárius ideje nagyrés:iiét Wltw 

A megjelentek elmondották, • tásáért, a nők eg11enjogúságá
hog11 az ellenforradalom tá- nak elismeréséért. Igaz az, 
madást inditott a nők eg11en- hoo11 általánosságban érvén11e
jogúsága ellen, szétzilálta a sül az elv, hoo11 „e(Jl/enlő mun
nőmozgalmat, nag11on sok csa- káért eg11enl6 bért", de a 011a
ládba g11ászt és pusztulást ho- korlati végrehajtásnál hibák 
zott. Az ellenforradalom óta fordulnak elő. A N11ugatiban 
eltelt eg11 év alatt nag11on sok megtörtént, hog11 elJll kilence
asszon11 felismerte: hog11ha dik hónapban levő terhes asz
nem sikerült volna megállíta- szon11t a fennálló Tendelkezé
ni a szenn11es áradatot, elso- sek ellenéTe 24/48-as szolgá!at
dorta volna mindazokat a d e- ba osztottak be. Törvénv fr)a 
m�kratikus és szociális vív- elő, hog11 a nők 20 kilónál na
man11okat, amel11eket a ma- g11obb terhet nem emelhetnek 
011ar nép, cs magvar asszo- De eo11ik-másik raktárnál ezt 
n11ok, a kommunisták vezeté- is megszegik. 
sével tizenhárom esztendő alatt Keserűséggel emlékeztek 
elértek. De arról is beszámol- meg arról, hog11 nem becsülik tak az asszon110!-,, hogl! na- meg eléggé a nők munkáját és 
011?11 sokszor meg ma 1s ke- sokszor indokolatlanul hátráme�y har�ot �ell_ fol11tatniuk n11os hel11zetbe kerülnek. Weisz 
a noket vedó torven11ek betaT- Arpádné elvtársnő, a Keleti 

óra áll erre rendelkezésf'e. El- : 
mondotta, hog11 a g11eTmekön- i 
g11ilkosságok 90 százalékát a : 
rossz családi körn11ezet okoz-

:

i 
za. Abban is eg11hangúlag i 
eg11etértettek az asszonyok, 
hog11 a g11ermeknevelés nem 
lehet csak az édesanyák „re
szortja", hanem az édesapák
nak is többet kell törődniük 

1 

a dolgozók közatt. Munkájának eredményessége, dolgozó.. 
társainak szeretete és megbecsülése, a szakszervez.et te
kintélye látja hasznát ennek a helyes munkasti1usnak. 

wermek,eikk,el, 

A szakszervezet segítsége ....................................................... ,, ... ,, .... , ........... .. 

Lesz-e a Szolnoki Járómüjavítóhan 
13. havi fizetés? 

A vasúti közlekedés fejlődése 
a Szovjetunióban 

A részvevők nag11 megelé
gedéssel hallgatták Gróf Jő
zsef elvtársnak, a területi bi
zottság elnökének szavait, aki 

ismertette a szakszervezet el
nökségének határozatát a nő
mozgalommal kapcsolatban. 
Különösen az tetszett, hog11 a 
szakszervezet az eddigieknél 
sokkal jobban fog foglalkozni 
a nők sajátos problémáival, a 
nők részére a Munka Tör
vén11kön11vében, s a különböző 
rendeletekben lefektetett jo
gaik védelmével. 

Nézzük meg először. hogy az 
üzem vezetösége, hogyan biz
tosítja a munkafeltételeket. 
Kókai elvtársat kértük meg, 
ho,gy beszéljen az üzem hajtó
erőinek biztosításáról. Kókai 
elvtárs elmondotta, hogy a szén 
biztosítva lesz. A kazánok álla
pota kielégítő, a szükséges a
vításokat idejében elvégezték. 
Szükség van azonban 12 vizs
gázott fűtöre. Jó lenne. ha a 
munkaügyi osztálv vezetője 
minél előbb gondoskodna a k..
jelölt emberek vizsgáztatásáról. 

és dolgozótársuk testi épségé
vel, nem vigyáznak a né'1117a• 
gyonra. Ossretörik a kapcsoló
kat, a biztosítékokat - anélkül, 
hogy szakembernek 117.Ólnának 
- maguk javítják, Különösen 
a VI. osztályon gyakor,j ez. 

a hatodik ötéves terv időszakában 
(1956-1960) 

Ot_ h atatt 8 100 kilométer, vagyis kétszer annyi 
vasutvonal vJllamositására kerOl sor„ mint amennyi az EKYesült Allamokban a villamosJtott vasút.vona„ lak bosszúsága,, 

Szóbakerült a második mű
szak problémája is, Bár min
den kérdést nem tudunk meg
oldani, de a szakszervezeti nő
bizottságok sokat tehetnek a 
háztartási munka megkön11-
n11!tésére. A forgalombakerü
ló mosógépek 30 százalékát -
mint ahog11 már korábban 
megírtuk - a szakszervezetek 
osztják szét. Az utalván11ok 
elosztását a munkásellátási bi
zot��ág e�nőke és a nőbizottság 
elnoke vegzi. 

Szó került a tanácskozá
son az öltözködésről, egész
ségvédelemről, a nőket érintő 
szinte minden munkaterület
ről. Most az a fontos, hog11 az 
asszon11ok az itt szerzett ta
pasztalatokat hasznosítva a 
munkahel11eken megerősítsék 
kiszélesítsék a nőmozgalmat: 
ahol pedig nincs, létrehozzák a 
szakszervezeti nőbizottságokat. 

A lég.szerszámok működteté
séhez van elegendő levegő, de 
a dolgozóknak jobban kell fi
gyelni arra. hogy gépeiket üze
meltetésen kívül ne hagyják 
levegőnyomás alatt. Egyrészt 
balesetveszélyes, másrészt az 
eLszökött levegő m3-ként 60 fil
lérbe kerül. 

A hegesztőknek vigyáznluk 
kell, hogy a gázvezetékek. víz
árak ne fagyjanak el. Egy-egy 
vízár eldugulása halálos bal
esetet idézhet elő. A villamos
energia biztosítva van. Azon
ban sokan nem törődnek saját 

Mindent megteszünk. ho,;, 
az egészséget védő rendelkezé.. 
seket kellő Időben végrehajt• 
sák. A téli melegruhák kioez• 
tása már me!likemódött. A te
tőjavítás; munkálatokat meg 
kellene gyorsítani. 

A 13. havi fizetés a21011ban 
nemcsak a vezeWkön. hanem a 
dolgozókon is múlik. IRQ. a 
termelékenység emelkedett. 
Szeptember hónapban több 
lzemrész teljesítette a darab
számos tervét, de nina, meg a 
,állalat Eti terve. arnt amyit 
jelent, hogv a kész kocsikért, 
mozclonyokért láró összeg nem 
arányos a kifizetett bér össze. 
géveL Olcsóbban kell dolgoz
nunk. Több OH-anyagot kelt 
felhasználnunk: különösen fá
ból. Takarékoskodnf kell az 
anyaggal, energiával. 

Csom« J'-, 
Szolnoki Jj. ov. 
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Úttörővasutasok ünnepi csapatgyűlésén 
Köd azitált a Kobán114i úton, 

• trolibuazok augárvetóine k 
fényc&óvá,ja birkózott az öt
i>1'4i aötétséggel, Csupán ew 
tén11e3'in kivilágított épüLet 
látsziik, az Sszaki Járáműja
fító !kultúrterme. 

Az utca, minden.nfl1)0s Z(l!ját 
"W4m gyermekn.evetés töri 
meg. Ügu látsz,k, most min
ün:ki efelé a fényfc:rrás felé 
igyekszik. 

'A kapuban úttöró díszórség 
ft'ánvitja a t:endégeket. A 
� kultúrterem fel.ét az ér
uklódó /«Xro11ség, másik fe. 
l,ít a gyermektk, úttörővas
ll�k és postásdk foglalják 
el, Azért jött8k össze ünnepi 
eii.tpatUlfÜlésre 11 24. Hámán 
Kató úttörőoosutas- és postás
csapat taqj.ai, hOflll fiatal s�í-
1'Ü:k 'mel.egével részt 'kérje
nek a dolgozók nagy ünn.epé
ből. Meghallgassák az őket is 
11zebb jövo tlé állító nagu év
fMduló érdekes, tanulságos, 
lebilincselő történetét. 

A pajtá&<>k felnótt baráta.i 
között ott láttuk Rödön11i Ká
rolyt, a MÁV "t>ezérig,azgató
heli,ettesét, Máté Sá.ndor és 
Pá&ztO?" Pál szakosztályvez.e
tóket, Tófü János budapesti 
iga2,gatóhelyettest, a &Zll!kszer-
1'ezet kultúrn-evelési osztá.lyá
tlllk vezetőjét, Ka..szás Istvánt, 

é11 az úttörők „nevelőapját" 
Kun Dezsőt. 

Bevezetőül a Sándor János 
vezette kitűnő ifi fúvószenekar 
remekel.f. Egymást követik a 
bájosabbnál · báJosabb jelene
tek. Markáns vonású férfiak 
megenyhült a rckifejezése, a 
szereteUöl csillogó és szinte 
simogató tekintetek, mosoly és 
nevetés öleli körül a rasutas 
é.� postás egyenruhában „fe
s:útő" fegyelmezett magatartá
sú pajtá$okat, amikor enge-

délYt kérnek a csapatgyűlés 
megnyitására, amikor dobper• 
gés között bet•onulnak a csa
patzászlóval, ami/.:,or a magyar 
és a szovjet himnusz elhang
zá.sa alatt ráesik a tekintet a 
mi jövönkre, a gyerme'kre. S 
amikor elhangzik a csapatt•e
zető ajkáról: .,A dolgozó né
pért, a hazáért előre!"' rázen
dít egyetlen kiáltásban a sok 
gyermek: ,.Rendületlenül!'' 

Elekes Károlu üzemfőnö1, 

bevezetőjében a fiaihoz szól, 
majd Rödönyi Károly mondja 
el, mit jelent a mi számunkra, 
mit jelent a vitág ifjúsága szá
mára a Nagy Október, miért 
áldozták pirosló vérüket az el
lenfonadalom idején egy di
cső nép d rága fiai. És lehet-e 
csodálkozni. hogy ezek az ap
róságak ·mikor ezt hallják, 
kis szívükkel átérzik és a ven
dégként meghívott szovjet 
komszomolista !katonákra néz
nek hosszan szeretettel. 

Az ünnepséget kultúrműsor 
zárja be. Hegedüs János dr.
nak, az iSmert műsorközlő 
művésznek az úttörővasutasok 
életéből vett tréfái, szatírái 
őszinte elismerést váltanak ki 
a hallgatóságból. uwancsak 
vastapsot kap a kis Sirály Er
z,,ike művészi harmontka-szó. 
lójáért. Mint ahogy nagy me
legséggel fogadják a Landler 
Járóműjavító úttörő balettjé
nek tá.ncait, matróztáncos jele· 
netét. 

A kármilyen bájos volt ez az 
este, akármennyire tanulságos 
é3 gyön11örködtető, egyszer 
mégis csak végetért. A k,pt
rult arcú, boldog pajtások siet
nek hazafeié, hiszen sokan 

• közülük reggel szolgálatba 

.La autogramnllJMk csapata fo:Ja k3rru a ked,·e• szo,, Jel ,..ndéret. 
(Kovics Gha felv.) 

mennek. 
És nem sokkal az ü nnepség 

után kihúnvta:k a fényesszemil 
lámpá.k a kultúrotthon termei- · 
ben. 

Nagyszerű péld6ja a ba;áti segítségnek 

Az ellenforradalmi zavargá
sok idején jelent& számban 
semmisültek meg vagy vesztek 
el a magyar vasúti vonalakon 
olyan áruküldemények, me· 
lyek a nemzetközi vasúti for
r, -,m során kerültek magyar 
területre. 

Minthogy a magyar v'!Sulak
nak nem állott módjában eze
ket az á,rukat rendeltetési he· 

lyülcre elfuvarozni és az e'len
forradalom miatt bekövetke
zett károkat elhárítani, a ma
gyar kormány a baráti orszá· 
gok koTmányaitól kérte az 
ilyen természetű károk megté
rítésének elengedését. A Bol
gár Népköztársaság most érte
sítette kormányunkat, hozy 
elengedte a bolgár népgazda
ság részére esed!kes kártalaní
tást. 

---0--

- 377 tonna szenet takaritot- ( - Magyar-jugoszláv közle• 
ta"k meg a székesfehérvári fü- kedésügyi tárgyalások folytak 
tőház dolgozói egy hónap lefor- Belgrádban a közelmúltban az 
gása alatt. új határállomások megnyitásá-

- Komplexbrigád-értekezle- v�l kapcsolatos szervezési kér
tet tartottak Tapolcán a szállít. desekrol. _ 
tató felek tevékeny közremü- .-:- A

: 
ne��adsereg Indulóra 

ködésével, majd szocialista k�tr! P�!ydíj�t _nyert� 
,
,el „Hon• 

szerződést kötöttek. vedelet c(mu mduloJaval Pro-
fant Istvan karnagy, a MA V 

- 1100-1200 vagon cukorré- miskolci igazgatóságának dol
pát szállit naponként a vasút gozója. 
a cukorgyárakba. _ 30 villamosmozdonyt ,,á, 

- Olaszországban 1% vasutas- sárolunk külföldön. A felsza• 
szakszervezet működik. ,.Mégis badulás után most elsőizben 
csak sok egy országban ennyi történik meg, hogy a NIKEX 
vasutasszakszervezet - panasz" Külkereskedelmi Vállalat roem• 
kotlik az olasz vasutasok lapja zetközi versenypályázatot hír• 
a La Tribuna Dei Ferrovjeri. detett elektromos-mozdony 

- A n. O:szágos Műszaki ,zállitására" 

MIRE FORDÍTJÁK A FÉLSZÁZALÉKOS 

ÖNKÉNTES TÁlJIIOGATÁSI ALAP PÉNZÉT? 

Modell Kiálliiás november l-én - összekötik a gazdasági 
nyílt meg és 14-én zárta ka- vasúttal Asványrárót Duna• 
puit. Az tpítők Rózsa Ferenc szeggel. Igy Ottevényig lehet 
Kultúrházában (Budapest, VI. terményt szállítani kisvasúttal 
Dózsa György út 84/a sz.) levő mert Dunaszeg és Öttevény kö· 
kiállításon bemutatásra kerül· zött már régebben van kisvasút. 
tek többek között a vasút, vas- - Kétmillió forintos beruhá
úti műtárgyak és egyéb közle- zással vasúti aluljárót építettek 

Sokan kérdezik és joggal, 
h<>IO' a vasutasok által fé\szá
za1ékos Ön:kéntes Támogatási 
Alapra befizetett díjak.at mi
re fordítják. Erre adunk vá
laszt olvasóimma1t az aláb
biakiban: 

Az alap által nyújtandó se. 
&élyek : 

1. A vasutas társadalomblz
t.osítás segélyein túlmenő se
,:élyezések; 

2. A vasutas társadalom
biztosításból járó segélyek ki
terjesztése a tagnak olyan 
CMiládtagjai részére. akik be
tegbiztosítást csack a félszáza
lékos alap terhére kaphatnak. 

A rendes segélyen 

túlmenó segélyezés 

k"--+elensé""el járó gürnőkor, · t ·  t kbe 1 ·  f l • l 

I 
kedési eszközök modelljei is. Debrecenben. �,,_ ,.., m. eze e n va o_ e vete ek- illetékes gyógyintézeteknek. 

elmebetegség tartamára, leg. ne! a tagoklllak es igényJogo. Mindezeken túlmenően, a - A Simplon-express nyílt - Köszönetnyilvinftás. A•oknak 
feljebb azonban további egy :mit családtagjaiknak elsótb- költségesebb gyógyászati se- pályán összeütközött a tö,ök- !sáv;;tf."t"��

ll!
�;���;s�;, •:,�

k
g1!\.'

: 
évig, feltéve, hogy ellátást ségi joguk van. gédes?.közök hozzájárulási országi Isztambul és Edirne kö, nésükkel fáJdalmunkat envhíteni 
(nyugdíjat) nem állapíthat- összegének átvállalására, gü. zött egy motorvonattal. A sú- l�vekeztek. ezúton mondunk kö• 
nak mea részér.a·, .,. l '[ 'k I'. ly= ös<zeütközé.snek 25 halálos szönetet. A Ruzsánvl család. 

4. A bizt06ított tag kórházi 
,.�,re ws:na la . Jel mőkoros és elmebeteg dolgo. ésJ.50 súlyosan sebesült áldo-

(gyógyintézeti) ápolásának eddig az alapot zóknak a táppénz 50 százalé- zata van. LAKASCSÉRE 

káva! (felével) egyenlő segé-meghosszabbítása az egész... lyezésére. fogászati segélyek - 40 éve van a vasút szolgá• - Elcserélném x„ MAV telep t6 4. 
ségügyi ellátás terhére járó A félszázalékos alap javá- átvállalására, stb. 187 675 fo- latában Iszak Lajos, a Szom- sz. épületben lévő 1 szoba, konv-
kórházi ápolási időn tw az ra befolyt összegből 1957. ja. rintot fordítottunk. bathelyi Járműjavító Kocsiosz- ��cia�!�rá�e;�re�i';',

ma
6n���f.

nl
t;_ 

alap terhére további 90 nap:g: nuár hó 1-töl napjainkig se. tályának dolgozója. Jövőre ün-

1 

dekll!dnl lehet: Orosz Jó2sefnél a 
5. A családtaj(ok kórházi gélyezésre 3 327 300 forintot A félszázalékos Onkénte:; ncpli négy évtizedes vasutas- fenti címen. 

ápolásának meghosszabbítása, használtunk fel. Ezen ii6szeg- Támogatási Alap szabályzatá- s:olgál�tát Gah? �la ve2:eté sz;b:�
c
����:::fa�:0�t�":2m;f; 

az egészségücyi ellátás terhé- ból táppénzkiegészítés címén nak tervezete elkészült. Az foellenor, dombovári utánf1ze" VL vagy vrr. kerületben hasonló
re járó kórházi ápolási időn mintegy 1 1  360 dolgozó alapszabály-tervezetet szak- tési pénztáros. val. Cim: Várnai Gvula. IX. ker., 
túl további 90 napra, legfel- 2 032 400 forintot. s temetési szervezetünk központi vezető- - A kenyai öslakos vasutas Gvá!l-út 15/d" I. 18. Megteklnlhetd . . l f dul k a délutáni órákban. jebb azonban a naptári év 

I 
segélykiegészítés címén mint- sége november hó 15-én tár- dolgozók t1ltakozassa or ta _ HaJduszoboszlól szoba-konyhás 

végéig; egy 2450 igényjogosult gyalja, amelyet jóváhagyás a vasutasszakszervezethez a lakásomat elcserélném budapesti• 
6. A családtagoknak gyer- 999 400 forintot kapott. 251 után a dolgozók rendelke,é- faji megkülönböztetés ellen vel. vagy pestkörnvékivel, me�

mekparalizis és Jittke kór személy kórházi ápolását, túl- sére bocsátunk azzal, hogy amellyel az ottani hatóságok 
�Is�

z
�aJ

s
J���to�!�.' :����

v

u':i's: 
esetében az egészségügyi el- ápolását vállalta el az a'.ap. minden tag megismerhesse az �úitják őket. - Elcserélném dombóvári szoba. 

A vasutas társadalombizto- látás terhére járó kórházi, 8681 nap ápolásra adtunk ed- 1 alap által nyújtott, illetve - Püspökladány vasutas nö- konvhás mellékhelvlsé�ekkel ren• 
51tástól járó segélyeken túl- szanatóriumi ápolási idő meg- dig engedélyt, melynek alap-

1 
igénybevehető segélyeket, 

1 
bizottsága, a KISZ-fiatalok 

i'iJ�!�u
ma

�����1!iTs"stt.hasgr�: 
menő se,.élyezések a követ- hosszabbítása további 90 nap- ján ápolási költség c;mén valamint a tagsággal járó el- részvételével, jólsikerült szü- Keve Ferenc, Dombóvár, Zr!nyl-u. 
kezök : ra : 107 825 forintot utaltunk át az járási szabályokat. reti mulatságot rendezett. 31. szám. 

1 . A biztosított részére. ha 7. A vasutas társadalom- "'._...,.._""""'"'""""'"w-..'"""""'"""""'->r',"'-"""-"'-""''VV'">"''->J"','""°"""'''"""""""'"'""""".......,.'''"""''"''--"""'""'"--'"""'"' kórházi (gvógyintézeti) ápo. biztosítástól járó temetkezési 
lás alatt táppénzének csak 50 segélyeknek az igényjogosult 
.százaléka jár, a táppénznek tag, továbbá valamennyi 
100 százalékra való kiegészf_ igényjogosult eltartott elha
tése; lálozása esetén 400--400 fo. 

2. Ha a biztosftottna!< a kór- tinttal való kiegészítése; 
házi (gyógyintézeti) ápolás alatt 8 . . A köl!ségese?h. gy?��-. 
80 százaléka jár, a táppénznek I 

szat1 segédes,.kozok te,1tes, 
100 százalékra való kiegészíté- összegének az alap terhére való 
se; viselése; 

3. A tüdóbeteg és elmebe- 9. Az érvényben levő v2s-
teg dolgozók ré,zé1·e folyama- utas társadalombiztosítási sza. 
tos munkaviszonyuk tartamá- hályok szerint. nem nyújtha
ra való tekintet nélkül az tó egyéb segélyeknek, vagy 
őket megilletett táppénz ösz- megtérítésének méltánylást 
su.gének 50 százalékával (fe- érdemlő esetekben való meg. 
lével) egyenlő méiwü segéiY Adása. 
nyújtása a táppénzsegélyezés Nagyobb részben az alap 
kimerítését követö kereső- hozzájárulásával épült gyógy-

A Gy6r•Ala6Gr1 kilziltt bdz6d6 vadregényes vonal •�vik leghosszabb 
alagútjának bejárata a Bakony hegységben, 

f\fezö László felv.) 

GDANSK 

Ellátogattunk a keleti ten,. 
ger partjára, a Visztula torka. 
latánál épül Gdans.r: városába 

is. A város írott történetét 
997-ig tudják visszat·ez.etni. 
Valami,kor a középkori jellega 
város falakkal körült.-ett, a ki
kötője körül is nagyon meg. 
erősített szláv települ.és volt. 
1309-ben a német loV<lgrend 
foglalta. el. 1353-ban belépett a 
Hanza Szövetségbe és akkor a 
keleti tenger egyik legkiválóbb 
kereskedő 1;árosa lett. 1354-
ben e,lszakadt a lovagrendtől 
és névleg köztársaság Lett, 
ténylegesen azonban Kázmér 
lengyel király oltalmába adta 
magát, a.kitől a város nagy ki. 
váltságokat kapott, II. Rá.kó
czi Ferenc hívei és követői itt 
szállottak tengerre nyugat felé 
utaztukban. 

Legszebb épületeit holland 
mesterek építették. A második 
világliáború idején a városnak 
négyötöde rommá lett. Ma itt 
is ugyanolyan lázas építkeus 
folyik, mint Varsóban. Az épü• 
letek jórészét eredeti stílusban 
építik újjá. Nagyon wa.koriak 
a kis alapterületű, e'(IY-efl!I 
emeleten az utcá,·a 1:ét-három 
ablakkal néző, s:inte össze
nyomottnak i-élt épületek, 
amelyek külső falait a régi 
gazdag kereskedőcsaládok bő
kezűen díszítettek. 

A 150 éves német megszál. 
lás alatt igyekeztek mindent 
kiirtani, ami a város szláv 
eredetére vall, ez azonban nem 
sikerült. A lengyel cím,:,rek az 
épületek falán, k.őbevésve, ha 
átfestették is azokat, azt mu
tatják, hogy Gdansk Lengyel
ország szerves része. 

A várost átszel5 folyók part. 
jain még ott állnak a regi 
idők gabonaraktárai, amelyek
ből a lengyel föld termékei 1:e
rültek tengerre. Már újjáépí
tették a ,égi városházát 45 
méter maga.s tornyával. I\1el
lette egy gyönyörű dí.szkút 
ékíti az utcát. 

Kikötőjében a rilág minden 
részéből jövő hajók megtalál
hatók. Hajógyárában egymás
után készü.lne,k a hatalmas 
tengerjárók. Tornyos vasútál. 
lomása 1900-ban épült renais
sa:nce stílusban. Egy 1350-ből 
való vizimalom falai még ma 
is úgy állnak, mint egy erőd. 

A középkor levegőjét leheli 
a még ma is épségben meg. 
maradt négyszeres városkapu. 
Valamikor csak ezeken keresz· 
tii! lehetett bejutni a i-izes
árokkal köriili-ett városba. A 
cilinderes kéményseprők, a 
fergeteges rock and roll, a füs
tölt angolna a piacokon. a több 
kilométer hosszú kikötő moz
galmas élete, mind-mind új 
szín a magyar szemnek. 

Egy kedves képpel b1ícsú
zunk Gdansktól, a rohamosan 
épülő, több mint kétszázezer 
lak?sú várostól. A vasutasnap 

még ott állnak a németék épí
tette torpedókilövők. A tenge
ren lengyel tengeralattjárók 
cirkálnak. A félszigeten Hela, 

"· Jur11ta, Jastarnia, Kuznica, 

helyi ünnepsége után Mm, 
szeretettel invitáltak bennün. 
lket a vasútas kultúrházban 
tartott táncestélyre. Lengyel 
barátaink idegenes é ljenz.Sse 
után valakinek kedve kereke
dett egy magyar táncra. Pár 
pillanat múlva már az egész 
táncterem köv.etelte a „csar
dast". A zenekar nem jött za. 
varba, mindjárt rázendített 
egy bús magyar nótára: Csak 
egy ki0 lány van a világon • . •  
És a lengyel vasutasok l,en
{l11el módra já.rták a magyar 
csárdást. 

GDYNIA 

Gdansktól mintegy tíz kilo. 
méterre szintén a tenger part
ján fekszik Gdynia, a modern 
kikötői:áros. 1923-ban kezdték 
építeni. Szerencséjére a má�o
dik világháború megkímélte. 
Jól kiépitett kikötője, a mel. 
!ette fekvő Sopot fürdőhely 
1:ilághírre emeli. Kikötő}éból 
indultunk el egy hajót-a!, hogy 
az öblöt átszelve, kétórás ha• 
jóút után megérkezzünk Hela 
k,esikeny, hosszú félszigetére. 

A félsziget 33 k'Iométer 
hosszú, többnyire 100-300 
méter széles. Partjaihoz közel 

Wladiszlowowo, Chalupy 11eV11 
ha!ászfalucskálc. A falvak la• 
kói önkéntes biztosítási inté• 
zetet alapítottak. Minden csa
lád az apa esetleges elveszté
se után is részesül a halász
zsákmányból. Jastarnia temp
loma egy kis remekmű, Csó
nakon álló oltár, csónak ala• 
kú szószék és különböző ha
lászjelvények mutatják, hogy 
a lakosság foglarkozása évszá
zadok óta a tengerjárás. 

A jastarniai állomásfőnök 
olyan mellékfoglalkozást űz, 
amelyhez haxnlót nem sokan. 
A falucska mellett IE?"VŐ telkén 
ezüstróka- és nerctenyésztéssel 
foglalkozik A nemesprémú ál· 
latok árából már házat épített. 
A jelenlegi állatállománya is 
többet ér félmillió zlotynál. 

A félszigeten hasonlóan 
több lengyel üdülohelyhez, szá
zával állnak a kiselejtezett 
vasúti kocsik, a vasutasok 
nyári üdülőhelyei. Minden va
gonban egy család lakik. lt1 
tölti kéthetes p ihenőjét. Az or• 
szágban 22 helyen rendeztek 
be iluen vagonlaká.sos vasutas 
üdülőt. A hozzájárulás szemé
lyenként lkét hétre 20-160 
zloty között változik a fizetés
hez mérten. A gdanski iaaz
gatóságlwz tartozó 48 ezer 

szakszervezeti tag közül éven
te mintew 12 OOO fő üdül. Eb
ből 2500 vagonlaká.sban. Az ét
kezés a mi üdülőinkhez hason• 
I6an, központó.�an történik a 
fentemlített térítési díj fejé• 
ben. 

Gulyás János 
(Folytatjuk) 
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'Az űzemi tantítsok· ríílasztiísiról 

és működéséről 
tervszenl felhasználását, a tár
sadalmi tulajdon védelmére 
hozott rendelkezések végrehaj
tását. A tanács dönt például 
a vállalati nyereségrészesedés 
felosztásának irányelveiről, a 
szociális beruházásra száni 
összegek felosztásáról A ha
tásköre keretei között hozott 
döntéseit az igazgató köteles 
végrehajtani. 

A S Z E R V E Z E T T V A S U T A S D OLGOZÓK L A P J A 

A forradalmi munkás-pa
raszt kormány és a Magyar 
Szabad Szakszervezetek Or
szágos Szövetsé.;ének Elnöksé
ge az üzemi -;!olgozóknak a 
vállalatok gazdasági irányí tá
sába, a termelés társadalml 
ellenőrzésébe való tokowttabb 
bevonása céljából szükséges
nek tartja, hogy a termelő vál
lalatoknál a szakszervezetek 
irányítása alatt üzemi tanácsok 
alakuljanak, és segítsék a terv. 
gazdálkodás érvényesítését, az 
állami vállalatok társadalmi 
tulajdonának megszilárdítását, 
valamint az állami vállalatok 
egyszemélyi felelős vezetését. 

A szaksze�ezet 

irán,-íiása alatt L 11:VFOLYAM, 11. SZA1'1. ÁRA 40 FILLÉR 1957. DECEMBER 1. 

Ülést tartott a szakszervezet központi vezetősége 
Az Elnöki Tanács 1957. évi 

63. sz. törvényerejű rendeleté
vel hatályon kívül helyezte a 
munkástanácsok létesítéséről 
szóló jogszabályt, ezzel a mun
kástanácsok megszűntek. Ezért 
a népi demokrácia érdekeinek 
hathatósabb védelmére és a 
dolgozók demokratikus jogai
nak bővítésére a szakszerveze
tek irányítása alatt működö 
il7..emi tanácsot kell alakítani 

Az üzemi tanács a vállalat 
létszámától függően 15-121 
tagból áll. Elnöke az üzemi 
biwttság elnöke. A tanács t,a,g. 
ságának két.harmadát az üze
mi biwttság által behívott, vá
lasztott szakszervezeti funk
cionáriusok alkotják. Egyhar
madát a dolgozók választják 
tenr1elési tanácskozásokon. Al
lásuk, tisztségük folyt.án tag
jai a tanácsnak a vállalat 
igazgatója, főmérnöke, főköny
velője, a vállalat MSZMP- él 
KISZ-tit'kára. 

A szakszervezet központi 
vezet&égének november 15-1 
ülését Sop,-oni József elvtárs, 
a szakszervezet titkára nyitot
ta meg, Bevezetőjében megem. 
}ékezett Di Vittorio elvtárs
nak, a Szakszervezeti Világszö. 
vetség elnökének és Antonin 
Zapotoczky elvtársnak, a Cseh
szlovák Köztársaság elnöké
nek, a nemzetközi munkásmoz.

a galorn két kimagasló harcosá
nak elhunytáról Az értekezlet 

részvevői egyperces néma fel- Beszámolt azokról az intéz
állással adóztak emléküknek. kedésekról, amelyet a szak-

A továbbiakban a Központi szervezet az őszi forgalom za
Vezetóség júliusi ülése óta vég- vartalansága és a téli forga
zett munkáról, a határozatok lomra való felkészülés érdeké
végrehajtásáról tájékoztatta a ben tett. Különös hangsúllyal 
jelenlevőket. Dicsérettel emlé- hívta fel a figyelmet az elsza
kez.ett meg awkról a sikerek- porodott balesetek elleni küz
ról, amelyet a vasutasok a delemre, az ellenforradalom 
Nagy Októberi Swcialista For- után eluralkodott fegyelmezet
radalom 40. évfordulójának lenségek megszüntetésére és a 
tiszteletére indított munkaver- társadalmi tulajdon ellen vé-
seny során elértek. tök megfékezésére. 

A népgazdasági terv vasútra i,onatfco�ó réll¾e és ax abból adódó f e/adatok 

A központi vezeté,ségi ülés 
első napirendi pontjaként a 
vitaindító előadást Rödönyi 
Ká1'oly elvtárs, vererigazgató
helyettes "A népgazda..."'5Í-IJÍ 
te1'v vasút1'a vonatkozó 1"észe 
és az abból adódó feladatok" 
címmel tartotta. 

Ha figyelembe vesszük, hogy 
a vasúti közlekedésnek 1958-
ban a népgazdaság árutonna
kilométerben ki!ejezett szál
lítási igényének 84 százalékát 
ki kell elégítenie - kezdte be-
67.édét -, akkor határozottan 
állít.hatjuk, hogy a vasúti köz
lekedésnek. mint népgazdasági 
ágnak igen nagy jelentősége 
van. De a yasút mint fo
gyasztó is tekintélyes helyet 
foglal el a népgazdaság egészé
ben. A legfontosabb anyagféle
&égekböl nagy m�et 
használ fel. Jelentős a vasút
nak a jármú-, egyéb gép- és 
múszerszükséglete is. Mind
ezek mellett a mu,ikaeró igé
nye is számottevő. 

A szállítási terv iSmertet.ésé
re rátérve elmondotta, hogy 
1957 első háromnegyedévében 
a tervvel szemben 7,5 százalék
kal magasabban jelentkező 
szállítási igényt is maradékta
lanul kielégítettük. 1958-ban 
az idei várható teljesítéshez 
képest az árutonna mennyisé
ge 4,9 sz.ázalé'kkal, az áruton
na-kilométer teljesítménye pe
dig 4 százalékkal lesz rnaga
�bb. 

A szállításnövekedés híven 
tülcrözi az ipari termelés fel
futását, a belterjes mezóga7.da. 
ság fokozását és az egne in
tenzívebb külkereskedelmi 
lcapcsolatokat. 

A megnövekedett szállítási 
igények nagy feladatokat ró
nak az elavult járműparkkal 
és felépítménnyel rendelkező 
MAV-ra. Feladatainkat csak 
úgy lehetséges teljesíteni, ha 
mindazon gazdasági-műszaki 
mutatókat, amelyek a teherko
csik jobb kihaszl"álását bizto
sítják, a lehetőséghez képest 
tovább javítjuk. 

1958-ban nem tervezünk olyan tottsági fokot, amely a dolgo
személyforgalllli korlátozáso- zók szociális érdekeivel semmi
kat, mint amilyenre 1957 első képpen sem egyeztethető ösz
negyedében szükség volt. sze. A havi 240 órás swlgálat 
Igyekszünk a körülménye�ez megvalósítása e etén 4000 .fő, 
képest jobb utazásj feltétele- havi 280 óra esetén pedig 1800 
ket biztosítani. A nyári idény- fő új felvétele és beállítása 
ben például a motorvonatok szükséges. Jelentős a pálya
teljesítménye naponta kétezer fenntartási munkások lét
kilométerrel lesz több, mint számemelkedése, amire a pá-
1957 hasonló időszakában. lyák közismerten leromlott ál-

Az üzemi teljesítmények ala- lapota és a szakszerű fenntar
kulását a múszaki, gazdasági tást biztosító vágánykilométe
mutatók is nagyban befo!yá- renkint 1,9 főt előíró fenntar
soljá:k. Egyik legdöntőbb gaz.- tási norma bevezetése miatt 
dasági mutató a tehervonatok van szükség. 
átlagos terhelése, melyet a jö- Az áru- és személyszállítás 
vő évben az idei 727 tonnával bevétele a teljesítményeik 
szemben 728 tonnára terve- emelkedésének megfelelően, 
zünk. A tehervonatok nagy 1957-hez képest 104,99, illetve 
számát figyelembe vt!ve, ez is 104,44 százalékra emelkedik. A 
nagy jelentá;égú. Fontos gaz- szociális jellegú intézkedések 
dasági mutató a kocsiforduló- következtében számottevő lét
idő tervszám.a, amelynek csök- ·számemeLkedés tervezé!ie, to
kentése lehetővé teszi, hogy a vábbá a fenntartás, a szállítás 
jelenleg meglevő járműpark- kultúráltabbá tétele, és a jobb 
kal is kielégíthessük a száll!- ruhaellátás ten"eZlé:se következ
tási igényeket. A csúcshavi ko- tében a vasút önköltsége an
csi!ordulót az idei 3,6 napról nak ellenére, hogy a szállíu:si 
3 5 napra csökkentjük. teljesítmények felfutnak, nem ' 

javul, hanem 1,5 százalékkal 
A vasúti közlekedés 1958. évi romlik - mondotta. 

házilagos építőipari termelés� 
nek tervszáma 614 millió fo
rint, az 1957. évi várható 510 
millió forint termelési értékkel 
szemben. A termelés felfutása 
az építőiparban ke:eken 20 
százalék, ame,ynek természe
tesen jelentés anyag. és lét-
57árr:J<Jhatása is v-�n. Az építő
ipari termelés legnagyobb ré
rnft, kb. 80 száza'ékát, a pá
lyafenntartási s;.akszolgálat 
épHóipari részlegei és fenntar. 
tásl fónökségei végzik. Jelen
tős értéket képvist:1 ezenkivü.l 
a biztosít:> berendezó...si és hir
közl�zolgálat, valamint a 
hirlszolgálat építőipari terme
lése. 

A vasút 
anyogszükségletéról 

Lehetséges. hogy a vasút 
tervjavaslatának elbírálásánál 
a népgazdaság ne'léz helyzete 
miatt azok csökkentésével kell 

A beruházáaokról 

A beruházási hitelből elvég
zendő nagyobb építkezések kö
zött L, kiemelkedő tétel a hat
van-miskolci vonal villamosí
tása. Erre az építkez.ésre a jö
vő évben 28,8 milliót fordí
tunk. A legégetőbb villamos
mozdony-problémák megoldá
sára sikerült hitelkereten felül 
Franciaországból 42 millió fo
rin tért öt darab egyenáramú 
villamosmo7.donyt importálni. 
Nagyobb összeget forditun.k 
Záhony állomás bővítésére, a 
Dunakeszi Járémújavítóban, a 
k=iszereló..csarno.k átépíté
sére és az :E'.szaki J árómújavító
ban a motorjavító múillely bó
vítésére. 

sz.ámolnun!;:. Szükséges:1-:k tar
Az áru- és személyszállítás tottuk azonbdn a va�út helyze

tére az Országos Terv'fr,atal 
A teherkocsik átlagos hasznos figvelmét isméte'.ten felhívni. 

terhelését az 1957, évi várható Bár a vasút anyagfelhas.zná. 
14,7 tonnáról 14,81 tonnára lásának részleges taglalására 
emeljük. Az átlagos hasznos ennek az előadásnak a kereté
kocsiterhelés növelése mellett ben nincs lehetőség, mégis ineg
a kocsimegrakások számának említem - mondotta -. hogy 
emelését is tervbevettük. Az miután a tervezett szénmeni'
idei átlagos napi 12 !107 kocsi nyiség a Tervhivatal keretszá
helyett 1958-ban napi 13 438 mával megegyezik, a vasút 
kocsimegrakást tervezünk. szénellátása eló,eláthatólag 

Tovább folytatjuk a győri, a 
debreceni, a szolnoki felvételi 
épületek építését. Jármúbe
szerz�re 180 millió forintot 
vettünk tervbe. Kulturális, 
egészségügyi, sportlétesítmé
nyekre és lakásépítésre az idei
nél nagyobb összeget fordí
tunk. Tervbe vettük Bud.-pest
Déli-pályaudvar és Kelenföld 
között egy új vágány létesíté
sét. Jelentős összeggel javítjuk 
a távközlő- és biztosító-beren
dezéselc, valamint a hidak ál
lapotát. Meg kell azonban 
mondanunk, hogy a felújítás
ra nagyobb összeget kellene 
klhasználni, mint amilyenre 
korlátolt anyagi lehetőségeink 
módot adnak. 

Az áruszállítás átlagos tá- 1958-ban is zavartalan lesz. A 
volságát 135,2 kilométerrol tervezett szénmennyiség húsz-
134,1 kilométerre mérsékeljük. na!)OS átlagos szénk?szlet biz
Ez a csökkentés a n.épgazda- tosítssát teszi lehetővé. Növelni fogjuk a gózmoz
ság számára 23 millió forint A következőkben Rödönyi dony-nagyjavítások, a személy
szállitási költségmegtakarítást elvtárs a vasút vas-, !a- és kocsi-főjavítások és fóvizsgák, 
eredményez. Ezeknek a muta-
tóknak az elérése természete-

egyéb anyagszükségletének a teherkocsi-fővizsgák számát. 
sen nemcsak a vasutasok, ha-

tervezéséről és felhasználásá- A vasúti iparral szemben tá
nem a fuvaroztató felek dol-

ról beszélt. masztott magasabb követelmé
gozóinak jó munkáját is meg- A munkailg}•i tervről szólva nyek a vasút állóeszközeinek 
követeli. megkívánja a szoros elmondotta, hogy 1958-ban, az leromlott állapotából adódnak. 
együttmúködl.t. i�elhez viszonyítva. 7,6 száza- A megnövekedett feladatok 

A áru . • . lekos létszámfelfutást tervez- teljesítésének eló!cltétele hogy -.. z szálhtás1 tervnél ta- nek a forgalmi állománycso- .. • 
pasztalt felfutáshoz hasonl?an, portban. A teljesítmények a term:l�hez szu�g� anya�
emelkednek a személyszállttásf 

I emelkedés�n kfvül meg kíván-
1 

menny1sege!;: kello idobcn, m,. 
feladatok is. Az utaskilométer juk szüntetni a jelenleg fenn- nóségben és választékban ren
emelk.!dését az indokolja, hogy álló 320 órás havi fogla!kozta- delkezésre álljanak. Nem sza-

bad olyan állapotnak előfor
dulni, hogy egyéboként teljesen 
kijavított teherkocsikat egy 
anyagféleség hiánya miatt ne 
lehessen a forgalomnak átad
ni. 

A vasúti ipar 1958. évi terv
javaslatában nemcsak a ter
melés mennyiségének növeke
dését terveztük, hanem töre
kedtünk a minőségi munka fo
kozására is. A minőségi mun
ka mellett emeltük a termelé
kenység mutatóit és kedvező
en alakítottuk az önkölt.6ég
csökkentés tervsz.ámát. 

A termelékenységi mutató 
7,6 százalékos, az önköltségi 
mutató pedig 2,2 százalékos ja. 
vulást tartalmaz az 1957. évi
hez képest. Meg kell awnban 
jegyezni, hogy 1957 első ne
gyedében a termelékenység és 
a termelés szintje is alacsony 
volt és részben ennek tudható 
be a jövő évi mutatószámok 
kedvező alakulása. 

Befejeresként a követt;;ez.ö.. 
ket mondotta: ismételten meg 
kell említenem, hogy a Vasúti 
Föosztály tervjavaslata ez idő 
szerint még nem terv, hanem 
javaslat, mert az a kormány
zat részéról még jóváhagyásra 
swruL Nem kétséges azonban, 
hogy a Vasúti Főosztály reális 
és megalapowtt szállltási és 
termelési javaslatát a kor
mányzat elfogadja, és CSl?dc a 
kivitelezés feltételeinek módo
sításaval lehet számolni. Jl:ppen 
ezért a tervjavaslat ismerte
t�ét a IIZllkszervezet közpon
ti vezetőségének ülésén idő
szerűnek és szükségesnek tar
tom. A tervfeladatok sika-es 
teljesítése érdekében teendő 
inté2lkedések között nagyon 
fontos helyet foglal el a szak
szerve2iet mozgósító munkája. 

A vasút 1958. évi tervéne!k 
végrehajtása érdekében az elő· 
készületelket már most meg 
kell tennünk. Mindent el kell 
követnünk, hogy a vasút a tá
masztQtt követelményeknek 
maradé'ktalanul megfeleljen. 
Biztosítani kell emellett, hogy 
a ga7.daságosság és a takaré
kosság a gyakorlatban is ér
vényesüljön. Ezekhez nem 
elégséges rendeletek kiadása. 
Többről van szó. Az elkövet
kező időben tájékoztatni kell 
a vasutas dolgozókat a terv 
cé!kitúzéseiról, a feladatokról, 
mozgósítani kell öltet a terv 
végrehajtására. Kérem a köz.. 
ponti vezetÖf'éget, hogy ehhez 
a munkához a szakszervezet 
nyújtson hathat,ós segítséget -
fejezte be elóaoosát Rödönl,li 
elvtárs. 

Hol Tálaszianak 
üzemi ianá�sot? 

A MAV területén 1958. ja
nuár 31-ig a következő üze
mekben kell üzemi tanácsot 
alakítani: Landler, Szolnoki, 
Dunakeszi, l!:szak1, Debreceni, 
Miskolci, Szombathelyi, Szé
kesfehérvári Já.rómújavító ŰV
nél, a Fatelftő ÜV-nél, Gyön
gyösi Váltó- és Kitérógyárnál 
és a Vasanyagjavító ŰV-nél. 

Nem kell ilzemi tanácsot lét
rehozni a termelőtevékenysé
get nem végző vállalatoknál, 
hivataloknál, intézrné."lyeknél, 
szervezeteknél, középfokú irá
nyító szerveknél, a vasúti for
galomnál, valamint a kereske.. 
delemnél. (Beleértve a raktá
rozó és készletező vállalatokat 
is.) 

Az llzemi tanácsoknak ellen
őrző, véleményező és döntési 
jogkörük van. Ellenőrzik a 
vállalat gazdaságos működését, 
többek között a termelőberen
dezések, a nyersanyag, a pénz
ügyi eszközök és a munkaerók 

Az üzemi tanács a szakszer
vezet irányítása alatt működik. 
A tanácsot szükség szerint, d.t 
legalább negyedévenként ÖSL
sze kell hívni. Üléseit munka
időn kívül tartja. A tallács
lllésre az üzemi biwttság az 
llzem bármely dolgozóját meg
hívhatja sza'kvéleményezönek 
vagy részvevőnek tanácskozási 
joggal. Két ülés között az üze
mi tanács számára biztosított 
hatáskörben az üzemi bizott
ság jár el, és a tett intézkedé
sekről a következő tanácsülé
sen tájékoztatást ad. 

Az üzemi tanács működésé
ről a dolgozókat rendszeresen 
tájékoztatni kell. Tagjait az 
üzem többi dolgozójával szem
ben semmiféle anyagi előny 
nem illeti meg, de e tisztség 
miatt hátrányt sem szenved
hetnek. 

Az llzemi tanácsok megala
kításáról szóló határozat ren
delkezése\ nem érintik az üze
mi blwttságok egyéb jogsza
bályokban előírt jogait és kö
telességei t. 

A GYSEV TERVEIBŐL 

Hatalmas összege!ket fordí
tott a GYSEV az elmúlt esz
tendők alatt az utazás korsze
rúsítésére. Az erősen elhasz
nálódott pályarészeket felújí
totta, négytengelyes személy
szállító kocsikat vásárolt, régi 
személys-zállító kocsikat ala
kíttatott át. Ebben az évben 11 
személykocsi felújítását végez
tette el, köztük egy motorko
csiét, amelyben a Győri Vagon
gyár az utasfülkéklet teljesen 
átalakította, minden igényt ki
elégíl.óen modernizálta. 

A hároméves terv során is 
folytatja a vasút a kényelmes 
utazás biztosítását. Az első év. 
ben, tehát jövőre, nyolcmillió 
forintos beruházást hajtanak 
véf}1'e. Ennek az összegnelk je
lentős részét a kocsipru:tk fel
javítására fordítják. A terv 
&zeriint ez évben újabb nyolc 
személ11száUit6 kocsit korsze
rúsitenek, azonkívül poggyász
kocsik felújítását is elvégzik. 

s.on a Balatonhoz közvetleá 
különvonatot. Sőt, megvalósít
hatja a GYSEV azt a tervét is, 
hogy a nemzetközi helyzet nor
malizálódása esetén és a na
gyobbszabású idegenforgalom 
megindulásával közvetlen vo
naton egyenest Bécsből szállít
hassa az osztrák kirándulókat 
a magyar tenger partjára. 

Az 1958. évi beruházások ke
retében kerül sor az elmondot,.. 
takon lóvül a soproni fűtőház 
tetőzetének, több állomás rak
tárának felújítására és vonal
javításokra is. 

A magyar nsutasol: 
tapasztalatcseréje Romániába* 

A román és a magyar �:"M
utasok tapasztalatcsere·akciójn 
keretében MÁV-szakemberek 
tartózkodnak Romániá.':>an. 
hogy a magukkal vitt mun5ca
vonattal bemutassák az előre
gyártott pályaeleme:kkel törté· 
nő vonaljavHási módszert. A 
magyar vasutasok a Ciulnita 
és Cosimbesti közötti vrmalrész 

1958. év legjelentősebb be
ruházása a két öttengelyes, tel.. 
jesen modern dieselmotor
vonat beállítása lesz, amelyelk
nek szállítását júliusra ígérte 
a Ganz Vagongyár. Ez a két 
dieselmotorvonat lehetővé te-A nagyszámú hozzá.!zóló szi. hogy a GYSEV a nyári egyik háromkilométeres szaka-

részben taglalta az előadói be- idény alatt az igényeknek meg-
, 
szán mutatják be az új, kor

szédben elmondottakat, más- felelően, többször is indíthas- szerú eljárást. 
részt rész1et.eiben ismertette :q■■■11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••-•• 

azokat a hiányosságokat, ame-: 
lyek mielőbbi megszüntetése : 
feltétlenül szükséges ahhoz,: 
hogy az egyre növekvő szállf- 5 
tási feladatokat közmegelége-: 
désre teljesíteni tudjuk. Külö-: 
nören élénk vita alakult ki a$ 
mun.lcát lépten-nyomon gátló• 
anyaghiányról. A legtöbb hoz. 
zászóló kevésnek találta a la
kásépítkezésre tervezett össze
get. 

A közix>nti veze�égl illés 
nap,rendjén S7.erepelt még a 
félszázalékos Önkéntes Tárna. 
eatás1 Alap alapszabály-terve
zete. A központi vezetösé� , 
egyöntetű álláspontja ezzel : 
kapcsolatban az, hogy tovább- � 
ra is fenn kell tartani. hiszen : 
a vasutasok ezrei már eddig !s : Olih SAndor szerel61ak.atos H t!,·r dol�o,tk u I!:n.aldban. El6-
számtalan esetben láttá.k hasz- : teJ tanltJa a fiatalokat. A képen Cseh Jstvllnnal< ID&l<Varina a --
nát a megajánlásnak. 1 ma todwt. 

<Kovllcs G<!za felv.) 
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Látogatás N. Smbó Barna műhelybizottsági elnöknél 
vagy ami még rosszabb, a dol
gozók családtagjait. 

A miskolci körfűtóházban 
l:apott szerény helyet a moz
donyfiókmúhely. Kalapács
ütések hangja, lemezek bon
gása hallatszik ki a ki tárt 
óriásszárnyú kapun. Itt dolgo
zik szorgalmasan, védi mun
társai ügyét N. Szabó Barna. 
művezető. Már közel 16 esz
tendeje vizsgálja, ,.operálja" a 
mozdonyokat, s 1945. óta mint 
szakszervezeti bizalmi, nem
csak a gépek állapotával, ha
nem a dolgozó ember munka
és családi körülményeivel, éle
tével, egészségével is törődik. 

- Jómagam az Időszaki ja
vításoknál dolgozom. Tizen
egy bizalmi tartozik hozzám. 
Velük mindig megbeszélem a 
termelés ügyét. Megmondom, 
mennyi időszaki javítás van, s 
ehhez kérem a bizalmiak tá
mogatását. Ezután a bizalmiak 
elbeszélgetnek a hozzájuk be
osztott dolgozókkal. Jellemző, 
hogy a fiókmúhely valameny
nyi dolgozója, 213 ember, 
szakszervezeti tag. s a tagdíj
fizetésnél is jelentős javulás 
állott be a második pegyedév
hez viszonyítva. 

- Elengedhetetlen a neve
lőmunka - folytatja N. Szabó 
Barna. - Ha a dolgozó látja, 

Harcolni fogunk a végső győzelemig 

1941-ben került ide. Sze
rénysége, példás magatartása, - Ugy intézem, hogy a do!-

hogy nem .felületesen, de őszin- . A Szaktanács meghívására te emberséggel igyekeznek hazánkba érkezett Ou.djina orvosolni panaszait, kérését, Driss elvtárs, az Algériai ha észreveszi azt, hogy nem Szakszervezetek Szövet.ségémindegy nekem, hogy vele mi nek titkára november 22-én a 
van, akkor támaszát látja ben- szakszervezeti sajtó képvise
nem, s támogat is. Igy értük lóit tájékoztatta az algériai 
el. hogy m1nt valami csail.ád nép felszabadulási harcáról. 
dolgozunk itt. Ez persze meg- Driss elvtárs többek között látsZik a termelés fejlődésén elmondotta, hogy hazája népe 
is. Munkaversenyünk igazi négy éve harcol fegyverrel a 
önkéntességen alapul, s mi- világ egyik legjobban felfegy
sem bizonyítja ezt jobban, vezett hadserege, a 600 ezres 
mint az, hogy október közepén francia haderő ellen. A gazda
már a novemberi javításokat sági blokád, a szervezett éhez
végeztük. Ezért elismerés jár tetés, a vietnamihoz hasonló 
a fiókműhely dolgozóinak. kegvetlen eszközök, megtorlás 

- Persze, ez nem mi.nden. és bebörtönzés sem tudja meg
Vigyáznunk kell. hogy a mun- félemlíteni a szabadságért 
kát gazdaságosan végezzük. harcoló algéri.o.i népet. Kom
Ezért küzdök például a sas- munisták, nacionalisták, ha
szegek, csavarházak, csavarok ladópártiak felretéve minden 

Jan. Tárgyalni akarunk Fran
ciaországgal, de ha ezt nem te
szik lehetővé, készek vagyunl, 
folvtatni a háborút, mert biz
tosak 1.•agvunk a végső guőze
lemben. 

Megrázóan ecsetelte azokat 
a borzalmakat, amelyeket a 
francia imperialisták Algé
riában véghezvisznek. Az el
fogott hazafiak megkínzása, 
kivégzése, békés polgárok há
zainak felperzselése, tömeg
mészárlások, napirenden van
nak. PhilippeVille városában 
például tavaly 15 OOO hazafit 
gyilkoltak le, nőket és gyerme
keket is beleértve. A sebesül
teket szállító ápolónőket re
pülőgépről géppuskázták le. 
Több ezer asszony és leány 
sínylődik koncentrációs tábo
rokban, börtönökben. 

Minden népnek tudomásul 
kell vennie - folytatta -, 
hogy ez a háború a gyarmato
sító milliomosok összecsapá
sa, az algériai néppel. A harc 
nem a francia nép érdekeiért 
folyik. Franciaországnak ed
dig 700 milliárdba került ez a 
háború, ami nagyban hozzá
járul a francia néptömegek 
életkörülményeinek romlásá.; 
hoz. 

Harcunk igazságos és bizton 
támaszkodik a nemzetközi 
munkásszolidaritásra. A pro� 

· 1etárinternacionalizmus és az 
algériai nép elszántsága biz
tos sikerre viszi függetlensé
gü.nkért, szabadságunkért fo-, 
lvó harcunkat - fejezte be 

beszédét Driss elvtárs. pártviszályt, a Nemzeti Felpazarlása ellen. Ebben sok bi- szabadító Frontba tömörülve zalmitársam � segít nekem. egy közös célért harcolnak Hercegfalvi József, Fügedi most, hazájuk függetlenséfstván 500-500 forint jutalom- géért, a gyarmati iga lerázában részesültek. Nagy gondot sáért. 
fordítunk az ellenőrzésre, a Az algériai nép békeszeretó, A VllÁC MINDEN BÉSZÍBÓl 
szerszámok karbantartására, becsüli a francia népet 

N. Szabó Barna mQbeJyblzottsád elnök. Jávor GyUla termelési 
telel6ssel beszél,:et. 

ami a jó munka alapja. De mondotta. De nem tűri, hogv még nagyobb gonddal Vigyá- hazája kincseit imperialista zok munkatársaim testi ép- hódítók rabolják el, hogy néfégére. Baleset egyáltalán nem hánv ezer kiváltságos kiskifordul elő. rályként uralkodjék 1i millió 
szakmájának kitűnő ismerete 
révén 1952-ben művezető lett. 
Az ellenforradalom után a 
műhely fóbizalmijává válasz
tották meg, augusztustól pedig 
mint múhelybizottsági elnök 
végzi szakszervezeti teendőit. 
Munkájának méltó elismerése
ként az országos bizalmi ta
nácskozáson a Népköztársasági 
Erdemérem Ezüst Fokozatá
•al tüntették ki. 

Mivel kell indulni 

. - Ezeknek jegyében dol- algériai felett. 
;ozó_k

k :áromi:a;
gl

onln�� m�- , goztunk és vittük sikeresen a j Mi szeretnénk �gyüttműassa e a gs onyvu-

1 
Nagy Októberi Szocialista For-

l
ködni a franciákkal - hangket, nehogy emberi feledé- radalom 40. évfordulójára súlyozta, de nem úgy, mint a kenységből vagy éppen ha- végzett ünnepi múszakunkat rabszolga a gazdájával, hanem 

nyagság miatt kár érje őket, is. a kölcsönös egyenlőség alap-

A TERVEZÉS HIANYOSSÁGAIRÓL 
Nemrégen foglalkozom a be- háborodás, mert az  még a jö-- sen megszüntetni nem lehet 

ruházási és felújítási munkák vő évi programunkban sem sze- ugyan, de asök.kenten! igen. 
lebonyolításával. Ennek ellené- repeL A pécsi üzemi konyha Véleményem szerint az igaz
re mégis szeretném elmondani már e1készült, de bútorzatát a gatóságnak nagyobb részt kell Most itt állunk szemtől véleményemet a „tervszerűség- 3. szakosztály nem rendelte biztooítanl a programok ö&sze-1zembe Szabó Barna elvtárs- ró!''. Hogy focdulnak elő a ter- meg. Szerencse dolga lesz, ha állításánál. A létesítményeket Sal. Azt szeretnénk tudni, mi- vezésnél hiányosságok, ez ter- sikerül még ebben az évben be- két kategóriába kellene sorolni. lyen módon dolgozik, talán bi- mészetes. De míg más szolgá- szereznL A:z egyikbe tartoznának az orzalmitám1i fel tudják has:z- lati ágnál történt mulasztáso- De menjünk kissé vieszn. szágos jelentőségű, minisztériu_ nálni tapasztalatait. Erre ad kat. szinte.na.irúl. napra feltár· . Barcson. . JWár • .  ré:!óía. '1ajúdó mi•irányfüist és vállalati terverálaszt, mikor munKájáról tá- ják á ffítllasztókat felelősségre ívóvíz·probléma megol�ra zést igénylő munkák, a mási'k-jékoztat bennünket. vo�ják sajnos nem így van ez elkészült egy mélyfuratú kút. ba a többi. 

__ A bizalmi munka pillére a beruházá_s és _felúj_ítás ".C?n�- �e 'haszt3.lan, mert a hasznosí- Ha megnézzük a jövő evi 
a dolgozókkal való szoros kap- lán. Beruhazás�m.k es feluJftá- !a..�oz szükséges !1•tel�er�t_et _az beruházlsi programot, mind
csolat Lehet hogy ez már el- saink tervszerusege még sok iden visszavontak es Jovore wsze 4 db mil!ión felüli mun. 
kopt.at.ott �isnak hat, de ez- kíván:1!valót ha.zy '?'1ga után. sem �ezték be. kát találu.--..1c benne. (Az.ok kör.el kell elindulni, ha jó biza.!- Alhtáso!? , alát�ztására Si�tóson e� n�ob� �o�- zül is az egyik felépítményi, . munkát akarunk végezni. lássunk néhany példat. :�bta-- galm1 laktanJ,oat aKarn.ak ep:- ami még így is csekélynek nu · . némedi állomás bóvítésénel, a teni. Véleményem és tudoma- , , . , 

A szovjet vasutasok ver
sen�•kedve további hatalmas 
munkasikerek forrása. A Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 40. évfordulójának tiszte
letére kezdeményezett verse
nyek a nagy évforduló után 
sem vesztettek lendületükből. 
A szovjet vasutasok - hason
lóan a többi dolgozói1oz -
lelkesedéssel és eredményesen 
folytatják munkájukat, mert 
tetteiket a kommunizmus meg
valósításának célja vezérli. 

Igy lehet megérteni például 
a zaporozsjei területhez tarto
zó mozdonyvezetőket, akik az 
ünnepig 15 OOO túlsúlyos vonat 
továbbítását vállalták, de no
ven1ber 2-án már a 17 000-nél 
tartottak, és ugyanilyen ütem
ben folytatják november 7-e 
után :iS messze kimagasló mun
kájukat. A kanasi járóműjaví
tó munkásai - a munkater
melékenység emeléséért foly
tatott sikeres harcukban -
tízmillió rubellel csökkentet
tét , ;u� ii'l0m önki;iltwg\\t. .A 
krasznojárszk.iak 210 ezer ton
na szenet továbbítottak az év
forduló óta, s nem kevesebb, 
mint 4700 túlsúlyos vonatot 
vittek rendeltetési helyére. 

* 

kilométer hosszúságú vonal4t 
villamosítottak. Ez többek kö• 
zött azt is ;elenti, hogy 11W!g• 
építettek és fel;szereltek 11 a� 
állomást, felállítottak n11olc
ezer taTtóoszlopot, felfüggesz
tettek több mint kétezeT kilo
méter hosszúságú tJezetéket. 

* 

Az osztrák vasutasok mel• 
lének szegezett késnek nevezi 
egy svájci lap azt a megálla• 
podást, amelyet az elmúlt na
pokban kötöttek az osztrák 
vasutak svájci érdcl<:.eltségek
kel. Eszerint svájci tőkések 
35 millió svájci frankot folyó
sítanának Ausztriának az Arl. 
berg-vonal kiépítésére Buch3 
és Salzburg között. 

* 

1957 elsó felében 3392 otZt1'tÍ1c 
vasutast ért ba.le�et, ebból 21 
halálos !kimenetelű volt. 

* 

A japán vasutasok szakszer. 
vezete elítélő nyilatkozatot tett 
közzé azzal kapcsolatban, hogy 
a japán kormány vasutas.szak. 
szervezeti vezetőket bocsátott 
el állásukból. 

* 
Ehhez tartoz�k, hogy pontosan hídmérleg átvételekor nagy som szerint nincs ilyen :r..agy mon�ato.) . Ezekn� �en_ ezese
tartsuk meg a bizalmi-értekez- megütközést keltett a 5_ sza'k- la-ktanyára szükség. viszont re, 1;1uszaki és penz�gy1 le_!:>o
letet. Itt fog!alkozzunk a ter- oszt..ily reszéről hogy a villa- másutt, például Pécsett, célsze- ní yoháka�tra_ Il

a 
'ő
�ge_�szeru

el
bb 

November 6-á.n, ünnepélyes A közelmúltban FrankfUTt• lceTetek között indították útnak ban két fontos közlekedésügyi a _dél:uri:li fővonal �mamosit�- konferencia zajlott le, a Nem• sat veg-::o kollektl_va� a. Kurg�_n zetl,özi Közlekedésügyi Szö-Sumicha-Csel1abinszk lco- vetség (ITF) rendezésében. A 
zött közlekedő elsó villamosvo- napirend zegfontosa.bb pontja 
na.tot. Az építő és szereló kol- , 'lz európai közlekedés koordi
Zektívák tíz hónap alatt 295 nálása és összefogása volt. 

ké d · é 1, .. · ' , - · • "té orm ke e, 1rn1 es t Je-melés. , r es ve az uze� mosenergia szol�ta!á5t , - ru leMe ilyennek az ep1 se. sen i":izgatósági hatásltörbe problemakkal és nem utolso-
1 

amellyel a korszeru h1dmerleg 
j 

A példák talán dak vázlato-
1 kell u�lnj Persze ehhez az sorban a dolgozókat érdeklő működne -:- nem _tervezték san jrzék�ltetik a �irívó ie�v: uükséges, ·hogy � ;gazgatóügyekkel. meg. Annál 15 é-rthetobb a fel- szerutlenseget, melyeket te!Je ságok vezet'>i a vasút egyete

�::::><::i-<::><:><:::,..c::::,.,<:::,,<::,-<::><:><::,,.,:::::,.,<:::,,<::,-<::><:><::,,.,:::::,.,<:::,,<::,-<::><:><::,,.,:�mes érdekeinek ezem elött tar. 
tásáva1 frány-Hsák a progra ............. 

BÍZNAK A PESTIEK . . .  
- Hajló Háros! . . • Halló Há

ros . . . ! A 2152-est keresem! -
hallat.szik a párnázott ajtón át 
Ko�is Sándor fóintézóneJt a 
Duna-jobbparti menetirányitó
nak érces, kemény hangja_ 

- Fékpróbázik . . . 120 
t,:ngely, 950 tonna lesz, visz 28 
bort és 32 gyűjtőt a ,,d".vc-na
tok részére! - recseg a hang
szóróban a forgalmi 1SZOlgálat
tevő válasza, 

De a többi menetirányítói 
helyiség is hangos. Sürűn fo
rognak a szelektoros telefonok 
kllincsei és egyenletes tempó
val csengetik az állomásokat. 

- Menetirány . . . ! Menet. 
Irány . . .  ! - hallat.szik itt is, 
ott is. 

A budapes:•; igazgatóság 
forgalmist6i az első helyen 

mondja Horváth főirányító. 
Lendület, bizakodás látszik az 
arcokon. 'l'alán kicsit büszke 
is a tá=óg arra. hogy a for
galmi szolgálat az igazgatáEá
gok egymás.közli versenyében 
az első helyre került. 

Rég volt ilyen - mondja -

eső haszonkilométer is. úgy 
ám barátaim, van még tenni
való, hogy a többi versenyté
nyezőben is el.só helyre kerül. 
jön az igazgatóság_ 

Össze kell fogni 
Kocsis Sándor és kilép az ap. A kis Vilonya, a rócska helyiségből a neonfény- menetirányító, aki eddig hall
ben .illogó nagy vei-senytábla gatott, nagy levegőt vesz és elé, ahol már ketten-hárman lassan, vontatottan, megszólal: ácsorognak. Olvasgatja, ma- - Könnyü a vid-i-'.deknek vergyarázza a katonásan sorakozó senyezni. Az összes többi igaz
terv- és tényszámokat. A teher_ gatóság forgalma együtt alig vonatClk. átlagos terhelésében több mint a mienk. Hol van és a vonatkísérők foglalkozta- vidéken egy kőrvasut? tásában valamennyi igazgató. - Ne erről beszéljünk, -ság elmaradt mögöttünk - szólal meg Boda. János - ha. mondja. De jó'< az eredmények 
a teherkocsi gazdálkodásban is nem arról, hogy mit teszünk a 
_ teszi hozzá. Közben Ho,,.váth személyszállító vonatok és ál
Ede is odaérkezik. de ő már talában a menetrendszerűség 

érdekében? igényerebb és a hibákról is be- _ Igen _ mondják többen szél. Arról, hogy a személy- - össze kell fogni a vontatási szá.Uítóvonatok és a 12 órás és kereskedelmi szolgálattal, 
Egyik-másik ajtó sarkig tár- vonatíorgalmi tervben közle. 

hogy a negyedik negyedév vé. 
va, üres a helyiség, mert még kedő vonatok nagyrésze még gén a töbl;/i versenytényezők
tart a megbeszélés a „föirány·•- ne� menetx:ends�erint közle

; ben is első helyre kerüljön az 
ban. Horváth Ede főmenetirá- ked1k. Aztan , mit . gondoltok . igazgatóság. 
nyitót körülállják a vonalai< -

N 
ford�I a t�•:g {:!t" -

Egyre több helyről hallat. a forgalom _ atyameste. em m1 mene ir ny o va. 
"k . . -. • " oda h zyunk: felelősek azért hogy a szi : menehruny . . . menet-rei", l-fagy
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;ontatási szol"álat az �gy moz- irány . . .  a kis Vilonya elsom. ,•anl es andor a ceg -szo · � · fordál aztán zeng' száll ki menetirányító Beszélget- donyra eső ha.-.zon',n0mztert . • .. .. , .. a no 
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nvát mely Budapest-Angyalmennyi az elegy? Ml vár to- sza
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a von,aked"k 

or · földön 5,er01 és néhány pilla ábbítá , Az ál'omások é<'l 'l-t m , a" or eme 1 a? - -v sra . 
. , · .. utazási sebes�é� <'SÖkken a nat mú1va már Rá'msr�ndezót vonalak helyzetet a gépszuk-

t 1 , · vonja felc1�só«re e«v szenes-sé�etet, a fordálkat és az átál-
1 

m�net ar 3m .-s m��«,•e>rsuJ a ., . • .. �� • 7 •• , 
[í ·. gé k t •· k . "k mozdonvfor:lnl6 Termkzeto 

\ 
, onat kesett osszeál11t,ásaert. tos pe e , az ur..zs ocs1 .:!ZU - . . ,, .... . · 

sé;:letet. Kevés a villanygép - sen így növekszik az egy gépre . - lv f -

mot. s ez a progr'!.l?l legyen 
stabil.. 

A vállalatfejlesztési prog
ramok állandó vált<ntatása 
nagyon káros. Persze helyte
len azért, ha 11 változó körül
ményeket figyelmen !kívül 
hagyjuk. UJra és újra vissza 
kell térnünk a terme'ési érték 
és a prémium káros kihatá. 
saira. A dolgozók tevékeny,;�
gének irányítását sok esetben 
eltorzítja, az építés eredeti ne
mes célját elhomályosítja az 
anyagi előnyök minden áron 
való biztosítására való törek
vés. 

Szakszervezeti könyvek 1958-ban 

Végül szeretném elmondani, 
ho!!',11.a a vasútfejlesztési pro
gramot összehasonlítjuk más 
vállalatok pro::ramiával, a 
miénk a lehetősé.,aek tagla
lás.a mellett is nagyon szegé
nyesnek mondható. 

Vámal László 
Pécs 

Nemrégiben ha:zyta Jóvá e 
SZOT Elnöksége a Táncsics SMk. 
sz.erve,zel! Könyykbdó 1 958. é,i 
ter,-.!t A S2'3ks:oervezetl kiad· 
ványok tervének !6 cé!Ja. hogy 
az akt!v!sták a ma.kszervezetek 
megnövekedett jogl<örénel< és !el
aóata!nak me)l'Valós!tásáh02l se
gítséget 1<,apJane.k. 

M!lyen könyyeket várhatnoak e 
szakszervezetek !unkc!onár!usa! 
6q társadalmi munkásai a Jövél 
évben? Elséínek em!ltjük a SZOT 
határozatok gyüJteményét, e.mely 
magában !oglal}a " �rveze
tl munka valamennyi terOJel"re 
vonatkozó érvényes h.atározato• 
k.at. FolyLatJ,n a kö,iyvkladó ez 
elmúlt években népszerüvé vált 
""3.kszer.ewtl kéz!kö11yvek kt
adá6át ez úl körillményeknek 
megtelel6en. Kledja például a7l 
üzemi bizott.."'1gok. a bérb!zottsá.
gok, a kultúrnevelésl munka, " 
munkásellátásl blwttságok. va
lamint a sportakllvlsl.ák k�ZI· könyyét. A munkavédelmi re1. ilgyol6k twél<enységének ösz,. 
sze!'ogialóJa Jes:o e munk,avédelml 
zsebkönyv ,amely a lell[ronto,;,,bb 
tuclnh.,a.Jók mellett munkavédelmi 
berendezések ábráit Is közli, 

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

Egy kiváló vasutas eszperantista szakkör 

Az orszi;g egyik legjobb vas- moszkvai eszperantistáktól ka
utas eszperantista szakköre a pott színes 1evelezőlapokkal dí· 
miskolci Erkel Ferenc múvelö- szítették. A szakikör havonta 
dési otthonban dolgozik. A sokszorosított újságot ad ki 
szakkörnek már olyan 50 tagja Verda Vo,io címmel. Az úisá
van. akik önállóan leveleznek ,:ot hatvan országba küldik el. 
külföldi országok eszperantis- a:honnan cserepéldf..nyokat 
táival. Temesi István részére kapnak. A novemberi számban 
például tíz esztendő alatt csak· tübbek között kéréssel fordul· 
nem 10 ezer képes levelezólao tak a nyugati országok eszpe
érkezett a világ különböző or , r�ntistáihoz. hogy segítsék ha· 
szlá,:aiból. za azokat a magyar gyermeke-

A Nagy Októberi Szocialista 

I 

ket. akik az elmúlt év':>en ka
Forradalom évfordulójára fali- lnnd,'>ázyból hagyták el hazá
újságot készítettek és azt a jukat. 

v-aJamlnt tábláz.atokat, számltás<>
Jcat tartalmaz. A tán51Boolomblt• 
tos!tás területén dolll[o"6 aktlvl,,. 
hik segllséi,:ére kéezüJ a bet.eg
blztooításl, a családi-pótlék, és " 
nyugd!j útmutató. 

Foglolkozlk a könyvkiadó a 
ez.akszoervezell munka legjobb 
tapaszt>alataln.ak összegyüjtéaé
vel és kiadásával. Ilyen Jellegü 
anyai,: keríll majd az akt!vákhoz 
a vezetésről. a nök és az l!Jak körében végzett munkáról. " szak
szer,..ezell propa�ndáról és "-Ali· M.clóról, a bérezl':sról .  a ter:nelésl 
tömegmunka tapasztalatairól, <1z újitá61 !el.adatok megoldásáról a 
társadaJomblztosftásról. a kultú
rális munka gyakorl.all mód.s7.e
re!rol, stb. 

A magy.ar szakszervezeti moz. 
galom munkájában klmerfthetet
len !orrá6t jelentenek a nemz.ct• közi munikásmozg,alom. elsősor• ban ,a Szovjetunió &mkszerve7,e„ telnek tap,a,,zta.laLat. Emiatt Is l<ü• Jön kiemelésre méltó ez a könyy, amely a Szovjetunió Kommuni,,.. La Pártjának a S2>'tkszervezetf'k• ról swló 1903. é� 1957. közötti határ'>zatalt gyújll össze és hoc-sát.!a a. magyar SULk�z.erve7,etl !unkclo,iárlusok re-ndelkez-re A rent re,tsorolt könyvek crol: ré,n;Jetel a Táncsics Kiadó ter• vének Kf�_gészftt ezt sz..tmo� egyéb kiadvány, közlilk f!z eizyes �zakszervezetek által kladanrló munkák. amelyek mind eegftől lomnek a dOll'(OZÓk érdekeiért. " munkés-h.aLalom er<5slt�rt rolyó szaks:rervezeU munkának. 

A KPM I. Vasúti Főosztálya 
megvételre keres vasúttörténe
ti jellegű könyveket, folyóira
tokat és egyéb dokumentumo
kat. Az eladásra szánt munkák 
címjegyzéke postai úton kül
dendő meg a. Vasúti Főosztály 
Szakkönyvtárának. Bp., VL, 
Né1>l,ö-!:társasál!' útja 75. Tele
foni érdeklődés: 22o--660l114. 
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FEGYELMEZETT, UTASÍTÁS SZERINTI MU1\1ÚT Mi akadályozza 
A MSZMP Budapesti Vas-

/ 
eset feledékenységból, közöm

utas Csomóponti Pál1'bizott- bösségből, ébertelen szolgá!at
ságának meghívására novem- ból, az utasítás nem lsmerésé
ber 22-én az Északi Járómű- , bői vagy felrúgásából adód1k. 
3avító kultúrtermében össze- Előfordul - különösen a 
gyűltek Nagy-Budapest vas- forgalmi dolgozóknál -, hogy 
utas párttitkárai, üzemi bizott- nem rendelkeznek kellő szak
sági elnökei és szakvonali ve- ismerettel. A legutóbbi ferenc
tetői, hogy megbeszéljék a városi balesetet is az idézte 
munkafegyelem megszi!árdítá- elő, hogy elromlott a biztosí
sának feladatait, a balesetek tóberendezés és a dolgozók 

tattak le lopásért. Van olyan megállapításai helyesek, s 
hónap, hogy a vasút csupán ugyanakkor rámutattak a fel
súlyhiány címén 120--130 OOO sőbb vezetés hibáira is. Sok 

a jobb szakszervezeti munkát? 

elleni küzdelem tennivalóit. nem tudták mit tegyenek. 
Lékai Elek elvtárs, a párt- A baleseti okoknál figyelem-

bizottság titkára előadásában be kell venni a létszámhiányt 
sokoldalúan bizonyította, hogy és az utazószemélyzet nagyfo
a vasút az ellenforradalom le- kú leterheltségét. Budapest 
verése óta jelentős gazdasági területén az utazószemélyzet 
eredményeket ért el, amelyek távolléti ideje átlag 300-320 
bizonyítják, hogy a vasutasok óra. De akad olyan is, aki alig 
nagy többsége a proletárhata- utazik 210 órát, mások viszont 
lom szilárd híve. Ugyanakkor 400 órán felül teljesítenek 
arra is rámutatott, hogy még szolgálatot. Feltétlenül szük
nem sikerült minden területen séges a vezénylést jobbá tenni. 
a kívánt mértékben előreha- Javasolta Lékai elvtárs, hogy 
!adni. Sok még a visszahúzó a szolgálati felsőbbség hatá
erő, amely nagymértékben rozza meg azt a legmagasabb 
akadályozza a jó minőségű óraszámot, amelyen túl ne le
rnunkát, ami a vasúton első- hessen vezényelni. 
110rban a balesetmentes köz-
lekedésben jelentkezik. Töródjünk 

az újfelvételesekkel I 

forintot fizet ki. a bürokratikus intézkedés, A Szolnoki Járómújavító üze-
Napjalnkban is előfordul- sokszor nem veszik figyelem- mi bizo� munkáját az 

nak kocsifeltörések. Ezeket be a dolgozók helyes javasla- ell.en;forradalom óta fejlődés 
jelenteni kellene a felsőbbség- tait. Többen kitértek arra, jellemzi. Az eddigi eredmény 
nek és a vasúti rendőrségnek. hogy a vasuta:;ok igen nehéz azonban nem elegendő ahhoz, 
Ezt azonban nem egyszer el- körülmények között dolgoz- hogy elégedettek lennénk. Az 
mulasztják. A pártszervezetek- nak. A túlzott leterhelés kö- üzemben 470 dolgozó még nem 
nek, a tömegszervezeteknek, a vetkeztében tompul az éberség, tagja a szakszervezetnek. A 
szolgálati vezetőkkel együtt a ami nemegyszer balesethez szervezett dolgozák közül is 
legkövetkezetesebb harcot kell vezet. Követelték, hogy szűn- 120 nem fizeti rends-reresen a 
folytatniuk a szocialista tulaj- jenek meg a felelőtlen ígér- ta®sági díjáit. don védelméért és a legke- getések. Biztosítsák a mupka-, Az alacsony szervezettség• ményebb rendszabályoktól védő- és egyenruhát, a pihe- ��k elsósorban a széleskörú sem kell visszariadniok azok- nőidót és helyet, valamint a ·~ 

kal szemben, akik arra vete- fizetett szabadságokat. felviJ.ágooító munka hiánya az 
medtek, hogy a nép vagyonát A hozzászólásokból az is oka. Sokan vannak még, akik 
önző céljaikra használják fel. kitűnik, hogy a mozgalmi szer- nem ismeri'k a szaklS.zervezet-

Nem feledkezhetünk meg ar- vek vezetői helyesen látják; hez ta11nzás fontosságát, nem 
ról - hangsúlyozta az előadó ahhoz, hogy a jogos igényeket isrneri'k a műilelybizottságok 
-, hogy az ellenforradalom- kielégíthessük, hogy tovább ja_ 18,gjalt sem. Elbből aztm1 az is 
ban vereséget szenvedett el- vuljon a dolgozók munka· és következi!k, tiogy mindenféle 
lenség jól tudja, hogy most szociális körülménye, jobb, apró-a;epro dolgokkal az üze
nem törhet nyíltan a munkás- pontosabb, gazdasé,gooabb mun- mi bizottságot keresik feL 
hatalomra. Éppen ezért gaz- ka szükséges. Az értekezlet Ezen s(irgósen változtatni kell. 
dasági kártevéssel igyekszik részvevői végül határozatot A mű'helybizott&ágok tagjai. a 
a proletáriátus hatalmát fogadtak el és megfogadták, bizalmiak nagyan sdk problé-
gyengfteni. hogy azok végrehajtásáért mát a munkahelyen orvosolni 

1 A hOZ2JIÍ57.Ólások azt bizo... j munkahelyükön minden ere- ! tudnak kellő irányítással és 
nyitották, hogy a pártbizottság jükkel dolgozni fognak. vezet.éssel. 

A szolggati vezetők és párt-)O<O-Ooo-oc>-o<:><><0-000-<x:>0<:><><:>0-0-000>0<>0<:>o-0-0�0000>0<>0<:>o-ooq Feltétlenül szóli!li kell a tag-
szervezetek keveset törődnek gyűlések, a 1ertnelési tanáé&-
az újfelvételesekkel. Ezt kozások hibáiról. Nemegyszer 
bizonyítja, hogy Rákosrende- a dolgozók problémáit tárgyaL zón egyetlen hónap alatt az ni ká;zülő értekezletet el kell 

halasztani a passzivitás miatt.; 
Ha csaik isuttogun.k arról, hogy 
mit ad a 57.akszervezet, azzal 
nem megyünk előbbre. Az el• 
lenfarradalom óta legalább 
300-an részesültek isegél.yben. 
kaptak orvoslást egyéni sérel
mükre. De a segélyben része
sítetteken kívül jóformán er
ről másoknak nincs tudomá
sa. 

Mennyi hibát. hiányosságot 
mondunk el egymá6 között? 
Miént nem mondjuk el azt is. 
llogy milyen munkát végez a 
szakszervezet. Ha ezt nem 
tesszük, saját mun,kánknak 
saját magunk vá1unk !kerék· 
kötőlvé. 

Nem tud kialakulni egy szé-
leskörú munlkaverseny az.ért. 
mert dolgoz,óink nem ismerik 
a jelenilegi verseny célkitú7Jé. 
seket s félnek a régi módsz.e,, 
rektőL Nem a �t. 
nek lenn- feladata a célk.i• 
tű2Jések ismertetése, a válla.laü 
nyereségrészesedést nagyban 
elősegítő egésl.iséges veroongé9 
szélesítése? 

Cllomor János 
Sz.olnok 

A munkafegyelem romlása 
következtében az ebnúlt év
hez viszonyítva, növekedett a 
balesetek száma. A budapesti 
igazgatóság területén szep
tember hónapban 12 vonat 
közlekedtetését veszélyeztető 
szabálysértés fordult elő. Ot 
közlekedő vonattal történt bal
eset. 1957. év első kilenc hó
napjának baleseti kárösszege 
meghaladja az öt millió forin
tot a vasúton. Az esetek sú
lyosságát fokozza, hogy több 
baleset emberáldozatot kö
vetelt. 

újfelvételesek 90 is'.llázaléka 
otthagyta a vasutat. Hosszú 
évek kellenek ahhoz, hogy az 
új emberekbe beleidegzódjön 
a vasúti fegyelem, hozzászok
janak az utasítás szerinti 
munkához. Ezért sokkal ala-

-----, 

Ennek ellenére az tapasztal
ható, hogy szolgálati és politi
kai vezetők nem lépnek fel 
kellő eréllyel a vétkesek el
len, sót próbálják azokat men
tegetni, különböző álelméle
tek gyártásával hibáikat ki
sebbíteni. Ilyen „elmélet", 
hogy „míg a vasút, vasút, ad
dig balesetek is lesznek" vagy 
hogy „a teljesítmények növe
kedésével párhuzamosan nö
vekszik a baleset." Ezek a né
zetek csak arra jók, hogy tom
pítsák az éberséget és újabb 
balesetek kiinduló pontjává 
váljanak. Számtalan szolgá
lati helyen, ahol ugrásszerúen 
növekedett a forgalom, nem 
fordul elő baleset, mert a mun
kát az utasítás szerint vég
Zik, és mert a vezetők nem 
túrik a lazaságokat. 

k ula&ítás 1örvéi1y 

A balesetek okainak vizsgá
latánál bebizonyosodott, hogy 
nem a műszaki okok az elsőd
legesek -, amire oly gyakran 
hivatkoznak. A legtöbb bal-

KOMMUNISTA PÉLDA MUTATÁSSAL 
posabban, emberibb módon Allomásunkna'k mmrlig fáió 
kell foglalkozni velük. Oktat- pontja volt a kocsirnozgatási 
ni, nevelni, tanítani kell őket e,gységidő teljesítése. Nem egy 
és segíteni problémáik meg- esetben csupán 50--60 száza-
oldását. A mozgalmi szervek- Mikos volt. Vailam:it tenllti kel[ 
nek is a kötelességük figye- - mondották a dolgowk az lemmel kísérni, támogatni, egyik tennelésl értekezlet nevelni az új vasutasokat. 1.ltá.n. 

Nyilvánvaló, hogy tapaszta- 0 A bes2irlet tett követte. A 
latlan embereknél könnyebben O három párttag vonaJtvezet.ó 
fordul elő baleset. Mégis meg- 0 megbeszélésre hívta az ÜB-

O elmölköt, az állomásfőnököt és történik, hogy olyan csapato- Lehoczkt J6uet oszterdlyos. IUSZ-vezetlls�d � az �szaki JitilmO• Q a két ...,;_,__,,,viili. . •-·"t'"eze-kat állítanak össze, amelyben javftóban. lllunUJát lelkllsmereteSfltl el•áha dol110:&ik. �dát matat O .,.,.._ =- •== • 
csupa újfelvételes van. a tőbbt tlatal munltatinú>ak. tót. Megvitatták azdkat a 
Gondoskodni kell arról - IKováes Gáa felv.> versenyfel<tételeket, amelyek-
hangsúlyozta az előadó - hogy (>()>0<>0<>0<:>0-00<><:>0<>0<:>0-0000>0<>0<:>o-OO<Xl>O<KO<Xl>0<>0<:>o-oooo; kel javítanak a hiányOS&ágon. 
egy-t,gy új dolgozó régi, ki
próbált, tapasztalt vasutas 

Az eredmény nem maradt 
el. Októberben már túlteljesí• 
tettük a tervet. A legjobb 
eredményt Varga Fere-n,c párt
titkár brigádja érte eL A 
:rnárodik Horváth Fere-n,c párt
bizalmi brigádja, a hannadik 
Füst Gábor brigádja lett. Az 
első helyezett 200, a rnásodillli 
100 forint jutalmat kapot,t. 

U gy érezzük. 'hogy a kom
murusta példamutatás meg
hozta az eredményét. 

Szalay Jár.sel 
állomásfőnök, Körmend 

mellé kerüljön. 
Lékai elvtárs kiemelte, hogy 

a kommunisták mutassanak 
példát az utasítás szerinti 
munkában, vegyék fel a har
cot mindenfajta lazaság el
len, ne menjenek el szó nélkül 
a legkisebb hiba mellett sem. 
Segítsék a szolgálati vezető
ket, középvezetőket Is. Ne 
forduljon elő, hogy a pártszer
vezet vagy az üzemi bizottság 
védelmébe vegyen fegyelme 
zetlenkedőket. -

Az elsö vasutas SZABAD.AKADÉMIA Győztes: B_ánréve-állon,ps 
adások. Egy-egy elóarláoon 
45-70 hallgató vesz részt. 

Szlládl Sándor 

AI IGAZGATÓSÁGOK 

EGYMÁS KÖZÖTTI VERSENYE 

A csehszlovák vasutasok 
meghívásá.ra Bánrévéről 12 ta
gú küldöttség utazott a cseh· 
szlovákiai Csizfürdőre. hogy 
éI'l.éke!jék a Bánréve--Lenar
tovce állornáisok közötti ver
seny III. negyedévi eredmé
nYelt. 

szlovák vasutasok vendégül 
látták a magyarokat. Mindkét 
küldöttséit vezetője Pohárkö
szöntőjében hangsúlyozta. hogy 
a munka megkönnyítését és 
eredményességét szolgáló mód
szereket a jövőben még foko
zottab':>an alkalmazzák. nem 
eiégszenek me� az elért sike• 
rekkel. 

E/jenek a vezelól: �1 szolgálati szabályzatban 
lefekletell jogaikkal! 

A közelmúltban megnyílt a 
vasutasdk el.só Szabad Akadé
rni"ája Szegeden. Az első al
lk.alomrnal 28 dolgor,.ó jelent 
IDEg, hogy �allgassa Ma
lkai Lajos egyetemi adjunktus 
inagy érde.'clódéssel várt elő
adását az űmajár..ásróL A je
lenlevők véleménye az volt, 
hogy # Akadémia előadásai 
so.� olyan kérdéssel ismerte
tik meg a do]gowkat. ami 
mi-ndennapi életük során fog
lalkoztatja ók�t. 

Az l�t.óságak egymás 
körotti vensenyének október 
haVi eredménye! alapján a 
helyezési sorrend a következő: 

1. Miskolc 67 pont 
2. Pécs 61 pont 

Az 1951. évben alapított dí· 
szes vándorz.ászlót ez alkalom
mal Bánréve-állomás dolgozói 
nyerték. Vállalásukat 140 
százalékra tel:iesítették, míg 
csehszlovák barf.taik 146 iszá· 
zalékos eredményt értek el. 

A baráti találkozó,, megvi-

llaras'Zin Károly 
OB-elnök, Bánréve-állomás 

Káros jelenség, hogy egyes 
vezetők, középvezetők saját 
és a közösség érdekében nem 
gyalcorolják a szolgálati sza
bályzatban lefektetett jogai
kat és kisebb-nagyobb hi
bákért nem vonják felelősség
re a mulasztókat. Ennek kö
vetkezménye a munkafegye
lem romlása. 

Felszökött az igazolatlanul 
hiányzók száma. Gyakori az 
elalvás szolgálat közben. A 
kocsivizsgálók igen gyakran 
- különösen éjszaka -, el
mulasztják a vonatok meg
vizsgálását. Előfordult, hogy 
Kelenföldtól Hegyeshalomig 
egyetlen állomáson sem tar
tózkodtak a téren és nem vizs
gálták meg a vonatokat. Fe
rencvárosban megtörténik, 
hogy a forgalmi és vontatási 
dolgozók közös megegyezés
sel nem a helyszínen váltanak, 
úgy ahogy az állomás végre
hajtási utasítása szabályozza. 

Hol vannak flyenkor a ve
zetők? Természetesen csak az 

a vezető követelhet fegyel
mezett munkát, aki maga is 
példát mutat. A ferencvárosi 
vonatkíséretnél már szinte 
rendsze,;ré vált, hogy a vo
natvezető az érkező tehervo
natról Kelenföldön lesz.·rn 
•.s a zárfékezóvel vi tetl be 
a vonatot Ferencvárosba. NyiJ_ 
,·é.n al ilyen vonatvezető nem 
tud h,tározottan fellépni a zár
!&':ezövel szemben esetleges fe
gyelmezetlenség esetén. 

A fegyelem lazaságát mu
tatja a nagyszámú hiányzás 
az oktatásokról. Nem egy olyan 
dolgozó van, aki 2-3 hónapig 
sem vesz részt oktatáson. A 
Soroksári úti állomáson az 
okta•ótiszt gyakran csak alá
iratja a naplót, de a tematika 

szerinti oktatást nem tartja 
meg. 

A fegyelem megszilárdítása 
megköveteli, hogy a legráter
mettebb emberek legyenek 
vezetők, illetve középvezetők. 
F:rvényt kell szerezni pártunk 
álláspontjának, hogy gazdasá
gi funkciót pártonkívüli is be
tölthet, Ila megva.n a ráter
mettsége, ha hŰlléges a pro� 
tárhatalomhoz. Azért h�sú
lyozom ezt - mondotta Lékai 
elvtárs -, mert helyenként azt 
tapasztaljuk, hogy nem veszik 
figyelembe a szakképzettséget 
és csak azért, mert valaki 
párttag, beállítják vezetőnek. 

A pártszervezetek a leghatá
rozottabban segítsék a szolgá
lati vezetőt fegyelmező mun
kájában. Segítsék kialakítani 
a szocialista munkafegyelmet 

és a !egyelmezetlenkedő párt
tagokat pártvonalon is von
ják felelősségre. A példamu
tató, fegyelmezett dolgozók
nak viszont szerezzenek na
gyobb megbecsülést a mozgal
mi szervek. 

Vissza kell állítani a fegyel
mi határozatok nevelő hatását. 
Tűrhetetlen, hogy egyes fegyel
mi határozatok a vétség elkö
vetése után két-három hónap
ra lássanak napvilágot. 

A s::ocialisla tulajdon 
védelméról 

A munkás-paraszt forradal
mi kormány mindent elkövet, 
hogy javítsa a vasutasok élet
és munkakörülményeit. A szo
cialista tulajdon védelmére 
mégsem fordítunk kellő gon
dot. Ebben az esztendőben 
például Ferencvárosban 35, 
a Nyugati-pályaudvaron 42, 
Rák,i•rendezőn 10 főt tartóz-

Ezek1kel az elóadáro.1<kal 
páo.tl.uzaanosan folynak a s:zie.. 
g,edi vasutas srolgálati helye- ! 
ken az ismeretterjesztő elő-

3. S-zombathely 59 pont 
._ s� 50 pont 
5. :Sudapest 43 pont 
6. Debrecen 35 pont 

tatták a kapcsolatok és a közös 

1 
munka további javításának 
módszereit. 

A megbeszélés után a cseh· 

Jól mÍ'íködö K S T 

Szomha-thelyen 

Közbenjárásunkra elintézték 

Több mint három éve mll• 
ködik a Kölcsönös Segítő Taka
rékpénztár a Szombathelyi Já
rómújavftóban. A KST 1954-
ben alakult 85 taggal, és alig 
1300 forint megtakarítással. A 
tagok száma ma már megha
ladja a 300 fót, és a havi be
fizetés is közel jár 12 OOO fo
rinthoz. Augusztusban mintegy 
80 OOO forintot fizettek vissza 
a tagoknak. Egy év alatt 21S. 
en részesültek kölcsönben, 82 
ezer forint összegben. Az új 
évadban már több mint 30 OOO 
forint betétjük van a tagokn� 
A KST eredményes fejlődése 
elsősorban Gadányi Ignác és 
Vas László érdeme. 

Laptmk szeptember 15-i 
számában „Laktllnvai701140k 
a komáromi fútöháznál" című 
cikkel kapcsolaitban a buda
pesti �tó&ág vezetője ikö
zöl<te szer.kesZltöségünkikel, 
tiogy Molnár István állomás
főnök a kereskedelmi dolgozók 
volt laktanyahe!yisé:gét átad
ta a voniatási s:zolgála1.na:k. 
Igy 6 darab li{!;Y efillelyezesé... 
vel a probléma me,gol<lódott. 

Pataki J6uef írja Orosházá
ról: Lapunlk november hó 1-i 

A sza!ksllerveziet ke2Jdemé.. közbenjárására a KisúJszállá
nyezésére a Gépészeti Szak- son tolatási műveleteket rend
osztály intézkedett. flogy a szeresen vé,,"7.Ö és kocsi,:ende
baleseti veszélyek elhárf·táisa zők helyett foglalkoztatott 
érdekében minden olyan 424- jegyvm;gálók esököpenyüket 
es sorozatú mouloeyra. ame- szakfelszerelési tárgyilrent 
Iyen közpom! srerelvényfej megkapták. 
van, bármilyen 3avítás esetén A Vasúti Főosztály Illetéke- amermyiben ez még nem sei értesítették a szakszervelenne felszerelve - kapaszko- zetet, tiogy fel'hfvásu.kra Mis
dó fogantyút szereljenek fel a kolc személypályaudvar ól-
mozdony llosszkazánjá:nak mozó bárcázó dolgozóinak 
jobboldalára. l bőrcsizma ellátása iránt intéz-

Ugyancsak a s�rveret kedtek. 
számában ,,Gondoljunk a té!-•<x::::=:::::::::=::::;:::��::;::::�:;:::::::::::;:::::;:::��::;::::�:;:::::::::::;:::::;:::��::;::::�:;::::::�::::;:::��::;::::�:;:::::::::::;:::::;:::������::::;::::::: re" című levél"el kapesolaJt
ban a következőket közlöm. 
.,Levelünlk n11omán �ndezó
dött a hiányosság. A kecS-ke
méti rakodási főnökség igaz
gatóságunk utasítására 15 db 
pokrócot küldött. Kicseréltük 
a rossz papucsokat, sót „ jövő 
évi szükségletet is megkaptuk. 
Bizllkodásaal várjuk a hide· 
gebb id6 beálltát a kellően 
fú tött laktanyai szobákkal." 

Bogndr József Tapolcáról 
közli: Simon József, aki mind
két lábát elvesztette. o!rtóber 
28-án ismét megkezdte a SZol
gálatot. Ezúton üzeni a szer
kesztóségnek. hogy köszötú azt 
a fáradozást, amit érdekében 
másfél év alatt tett. Meg
kapta a műlábat, s !gy az ál
tala annyira szeretett vasúti 
él!etpálya nem tört ketté. 

A MENETIRÁNYÍTÓBAN JÖN A MIKULÁS 

- Azt md„ tudom. Mt1II ml Ulrténlk a m-1 
lágúrben, viszont �éptP.�n -rogya."I( megtudni, - Neked virgácsot h.oztam, 

�történik a vonalamor. a gyorateherVQnatok- mivel túzt<>gatnod a váltókat. 
legalább len 



MAGYAR VASUTAS 

AZ ESTI TANFOLYAMO KRÓL 
Alig múlt el két hét a sza.k

azerve2lel:i oktatás megindulása 
éta, de máris látható: az esti 
ta.ntolyamok!kal sokat nyer a 
szak=vezeti munka. 

Az ililemi bizotWlgi elnöikök 
csalknem valamennyien átérzik 
az oktatás jeleni&égét. Örül
nek a· kezdeményezérnek. A 
területi bizottságok igyekeznek 
a legmesszebbmenő támogatást 
nyújtani. 

A debreceni 
területi bizottság 

Jnu.nka társai az oktatási ütem
terv alapján el.készítették sa
ját reswrtjukra az esti tanfo.. 
lyam ütemezését. Megszervez... 
fék a tanfolyamok ellenörúsét 
'9 i.egítését. Létrehoztálk tár
sadalmi aktívá!kból az oktatási 
hízottsá,got. A tanfolyamok el
lenőrzésébe bevontáik a KörL
ponti Vezetö.,ég és a választ.. 
mány tagjait. 

A tanfolyam vezetőivel meg
beszélték. az oktatás jelientösé
gét, vonalvezetését és módszer
beli támogatást adtak nekiik. 
Az üzemi bizottság tagjai Deb
recen állorná60n és a fúta1áz.. 
nál elbeszélget� a hallgat61k. 
ka.1, s ismertették velük az ok
tatás célját, időpontját és he
lyét. 

Debrecenben, Mátészallkáln és 
Záhonyban már folynak az 
előadások, m�ozzá sok ér
deklődővel. Ez elsősorban an
nak köszönhető, hogy az itteni 
tiz=i bizottsá,gok vezetöi kér
téli: a helybeli pártszervek tá
mogatását, a 6Zaksoo1gálat se
gítségét. Debrecenben például 
a pártvezetőség egyik ta,gja a 
tanfolyam m�yitásakor nyúj
tott nagy segítséget azzal, hogy 
a hallgatók előtt hangsúlyozta 
a s:zaksz.ervezeti esti tanfolya
mok indításának &ülkSÉgeSSé
gét. 

A szegedi területi bizottság 

is sc»tat fogl,alkozik a tanfo.. 
lyarno.klkal. Az előadókat köz
pontilag képezik kJ, az üzem 
sajátosságait figyelembevéve. 
Létrehoztáik az oktatási bizott
ságot. A reszortosok, külön 
oktatási cropoctot is alakítot
tak. Az előadókkal megbeszél
ték az előadások anyagát. A 
legeredményesebb megbeszé
lést a t:á=adalornhi.ztosítási és 
a b.i.za1m.i tanfolyami előadók
kal tartottak. 

Szeged területén először a 
társadaQornbiztosítási aktívák 
es•i tamolyama nyllt meg. Az 
elsö megállapítás az, hogy a 
góct.ól távolabbeső helyekről 
kijelölt tanfolyamlhallgatók 
többsége nem jelent meg az 
előadáson. Fgyfelól a vonat-

közlekedés, másrészt a hiányos 
propagandamunka miatt. 
A tanfolyamokon nem minden 

el•adó kap�ja össze az elő
adást helyi példá!klkal. Ennek 
ellen!.éte volt tap.:szta:lható 
Mezőtúron. Itt valamennyi 
hallgató közölte észrevételét az 
előadóval. kikérték vélemé
nyét, hozzá..<zóltaik az anyag
hoz. 

Megfigyelhető, hogy a moz
galmi munkában jártas elő
adó. a mozgalmi ré,z:nél időz 
tovább, i;zakvonali előadó 
pedig a szakvonall kérdések
kel foglrukozik többzt. Erre 
vigyázni kell, s lehetóle1 ki
egyensúlyozottan kell tárgyaJ• 
ni az anyagot. 

A tanfolyamok hall,gatói ér
deklődéssel kísérik az elóad.á-

sokat. Kérik azonban, hogy 
egy-Egy fontooabb <=zágos 
problémáról bő=bben .;á.iékoz
tassá'k őket. 

Hiányosság, hogy az előadók 
nem rnind;g beszél,getnek el a 
hallgatókk:al, nem kérdeziik 
meg, hogy mi érdek.Li őket a 
témakörön belül. A tanfolya
mok anyagát nem propagáljtk 
előre megfe!elően. A faliújsá
g.okon nem látni a tanfolya
mokrol szinte semmit. 

A hiányosságok ellenére 
többségében eredményese!� a 
tanfolyamok. Ha a hibáikat 
menetközben kijavítják, akkor 
minden reményünk megva., 
arra, hogy a tanfolyamok be
fejeztével - de még előbb is 
- újabb egé!,zség� lendü!etet 
kap a si.akszervezeti munka. 

Megjegyzések a Miskolci VSC 

elnökségének munkájáról 

A soortkörök élére azért válasz
tanak vezetőséget. illetve elnöksé
get. hogy ne es:(v dmber. a fü.Kget
lenltett elnök. va� a főtitkár lrá
nvitsa a szakosztályokat. hanem a 
vezetős�� kollelctivája. A vasutas 
sportkörök többsél!énél ez 1� tör
ténik. Alcadnr.k azonban kivételek 
Is. Ezek közé tartozik a többi kö
zött a Miskolci vsc tizenkét ta�ú 
elnöksége, arnelv csak oaofron lé
tezik. de a valósáaban nem do�� 
zik. Ho,tv ez ie:v van. abban naJtV
rés:u: van az aurrusztusban levál
tott sportköri elnöknek - Na� 
Lászlónak. _ aki bizony nem so
kat törődött azzal. ho,n, az elnök
séR t:iaiaival lel?alább havonként 
ej(Yszer meJ?beszél1e a leJ(fontosabb 
feladatokat. Könnvelmtl. fölényes. 
később hanval! munkája folytán 
zavarok keletkeztek az MVSC éle
tében. Ezért Nal!v Lászlót mél! 
augusztusban leváltották. HelYébe 
a Terület! B!zottsál! az elnöksé!ll!el 
karöltve Farkas Lászlót blzta meo: 
az elnöki teendők ellátásával. 

A soortkör ú1 elnöke határtalan 
lel.k.esedéssel látott munkához. Bi
zott abban. ho1!V az elnökséggel 
el!viltt rövid !dő alatt s!kerül előre
vinni a Miskolci VSC kátyuba re
kedt szekerét. Nem l,n, történt. 
Farkas László munká1át nem se
�tette és sa1nos naoiaink.ban sem 
segíti az elnökség. Egyedül Dom
bóvárt J"ózsef a Terület! Blzottsál! 
sportfelelóse az. aki \Í.itYSZólván 
mindennap felkeresi. ho,n, . knei?· 

beszélje vele az esetlel!es problé
mákat és tanácsot ad1on munkájá
hoz. Pedll! az elnöksé� összetétele 
nem rossz.. 

M1 az oka annak, hogy az elnök-
séa taJtiai nem dotaoznaJc? A soort
osztál:v leitutóbbl ellenőrzése során 
fén:v derült erre. 

E,n,esek csak akkor Jelennek 
mea a soortlrodában. ha .,megy" 
a játék a labdarúgó csapatnak, 
mások oedlo: miután me2kapták az 
lnl!Yenes PálvabeléPőiUket. nem 
naavon érdeklődnek a szakosztá
lYok lrAnt. Vannak olyan vezet6-
sél!t ta�ok Is, akik ha részt Is 
vesznek: en-en me2beszélésen, 
nem hallatták haruilukat. afféle 
bólo�ató J"ánosok módjára szép 
csendesen meo:huzódnak. 

Ezekután = lehet azon csodál
kozni. hollv a munkateIVilkben 
szeotember 1-e és november 4-e 
között szereplő két elnöksél!I illés 
közül el!Yiket sem tartották meg. 
mert az elnöksélli ta111ok távolma
radtak. 

Sokkal több sel!itsé111et várunk az 
elnöksé� ta>óaltóL A többi között 
azt. hoJrY az elnökséll1 üléseken 
mindenki meR'ielenien. a bólo2atás 
helyett vitassanak mell minden 
olyan problémát, amely a szak
osztályok életében felmerül. Csakis 
illiv lehet elérnl. ho.Etv a Miskolci 
vsc szakosztálvai a Jövőben mé� 
n&JIYobb sikereket ér1enek el a kU
lönböző orszá�os bajnoksá�okb�n. 

V, F, 

Al. NDK ÚJ VILLAMOS MOTORVONATA 
Négvrészes villamos motor- üléshez telefon vezet, meleg

vonatokat e"'<portál az NDK. A viz-fútés, illetve szellózó-hútés 
forgó alvázakban nyolc darab, gondoskodLlc az utas teljes ké
egyenként 185 KW teljesftmé- nyelméről. Utazósebessége 135 
nyú, 3000 V-os egyenáramú vil- km/óra, nagytávolsági gyors
lanymotor van beépítve. A két- forgalomra szánták. A villa
két kocsirészból álló félvonat mos gyorsmotorvonat e.gy elö
villamos berendezése azonos. városi forgalomra készült, ll0 
Teljes hossza 89,1 méter, a kö- km/óra sebességgel közlekedő 
zépsó vagonokban a 188 ülöhe- háromrészes motorvonatból 
lyen kívül konyha, csomagtér j fejlesztették, amelyet nagy so
és postaszakasz is van. Minden rozatban szállítottak külföldre_ 

lBNCYBlORSZÁCI KÉPEK 
tudni, annl/{ azonban biztos, 
hog11 a Wawel (volt királyi 
vár) bejáratánál felakasztott 
hatalmas csontokról azt vall
ják a krakkóiak, hogy az az 
állítólagos sárkány csontjai
nak maradványa. 

IV. 

OLI JJ''.,l 

Oliwa kicsin11 fa.lucs'1<4, 
Gdansk. és Gdynia. között. 
How mégis szinte a világ 
minden részéról felkeresik, ezt 
a templomába.n álló világhírű 
orgonájának köszönheti. Epi
tóje Wolf János hosszas ta.
nul�n.11 után 25 év alatt szin
te egyedülálló remekművet 
készített. Az orgonának 7000 
sípja van. A legvékonyabb 
gyufaszálnyi, a legvastagabb 
sípban egy ember is elfér. A 
sípok. hosszúsága 4 mil!iméter
tói 10 méterig váltakozik. Ko
rábban. hét férji. tudta fújtat• 
ni, 1939-tól gép mozgatja. A 
11ípok a legkülönbözóbb han
gokat adják. Kakukk, medve, 
szél süvöltése, férji és női 
hana stb. De ezt olyan tök�l!· 
tességgel, hogy megtéveszt�sig 
hasonló. A harsona ha-ngiára 
az orgonán levő angyalszobrok 
feje mozog. s a kezükben tar
tott ha.rsonából hallju'k a ha.n
gokat. A csengő hangjára a 
megelevenedett szobror_ valódi. 
csengőket ráznak, járnak a ke· 
replók, mozog a napóra, fo
rognak a. csillagok. Al!ítólag 
amikor a mester eiöször hal
lotta. rem�kműu.foek hangját, 
a fl'Jönyörúségtól megszakadt a 
szfoe. Másik állit1s szerint az 

első hangversenyen egy halá
los betea meggyógyult. 

A templom mögött elterüló 
Miczkyewicz-pa.rk francia. és 
angol kertjében a világ leg
különbözőbb fái megtalálha
tók. Ugyancsak nem minden
napi látvány a parkban egy
mással szemben levő !két bar
lang, a.melynek a.z az érdekes
sége, hogy a halk. suttogás a 
szemközti barlangban szinte 
felerősítve ha.llható. 

KRA KKt
J 

Legen.da szerint a város h e
lyén levő települést állandó 
rettegésben tartotta e01/ sár
kány. (Ailftólagos barlang_'a 
ma ts látható a Visztula part• 
ján.) A telepiilés lakóitól min
dennap egy fiatal lányt kívánt 
áldozatul. Végül is akadt eay 
Krak nevű cipészinas, aki 
vállarkozott arra, ho(J1J meg
s�a.badítja a várost a sárkány
tól. Kénnel és salétrommal ki
tömött birkabórt helyezett el 
a barlangjának bejáratához, 
a.melyet a sárkány jóé'vággya.l 
fellakmározott. De hamarosan 
olyan égető szomjúsáa gyötör
te, hogy annyi vizet iVott a 
Visztulából, hogy felpuf_fadt 
tőle és a folyóba zuhant. A 
város lakossága hálából pol
gármesterévé 1:álasztot!a a. kis 
inast és -nevéről Krak!kóra vál· 
toztatta a város ne1,ét. Hogy 
mennyi igaz a legendából, nem 

A város -nemrégiben ünne
pelte fen-nállásának 700. év
fordulóját. Krakkó valóban őr
zi 700 év történ.elmét. Ebben 
az is közrejátszik, hogy a vá
ros nem szenvedett kárt szinte 
a legviharosabb időkben sem. 

Minden idegen által megcso
dált látványossága a városnak. 
a krakkói kürtös. A Rynek 
Glownyn, a főtéren álló Má
ria templom torn.11ából órán
ként felhangzik a kürtszó 
négyszer egymásután, a nég11 
égtáj felé. 

Az eltűnt messzi századok· 
ban kezdte és még ma is fújja 
muzsikáját. Akkor is fújta, 
amikor a hirtelen betörő ta
tárok rárohantak. Benn.e az 
élet, ki/.rtjében a hang egy
szerre halt meg. Annál a.z 
akkordnál, ahol a régen por
ladó ki/.rtös utolsót lehelt, 
megszakad a hang, de a meg
számlálhatatlan műemlék kö· 
zött ott rezea tovább a leve
gőben a következő óráig, a kö
vetikező kilrtölésig. Egyébként 
a var sói rádióban minden dél
ben szintén felharsan ez a 
kürtszó. 

Az említett templom mű
remek. Háro1mé.�zes oltára 
ezeréves faszobraí-mü szinte 
egyedillálló a világon. Nem 
messze, a szinte sértetlen Bar
bakán mellett :assú villamo-

A szerkesztöség 

üzeni 
llftsúros Gyula Zalaegerszeg. 

Beró .József Budapest-Keleti Mű
szak, PAJ.mai lStv,n Budapesti Ma
gasépítés! Főnökség, Szilád! Sán• 
dor Szeged, Dancs Jóuef Tapolca, 
Totka K4ro!y szeged, Török .Jó
zsef Szeged, Leitl Ferenc Pécs. A 
november 7 tiszteletére indított 
verseny eredményéről szóló tudó
sítások későn érkeztek. Igy azokat 
lapunkban közölni nem tudtuk. 

Csomor János Szolnok, Várnaf 
László Pécs, dr. Horv4th Kiroly 
Gazdasági Vasut.n.k, Szalay József 
Körmend, Szllád! Sándor Szeged, 
Patak.J Józ.�ef Orosháza, Temesi 
Ist,·Wl l\illskolc, Leiti Ferenc Pécs, 
Szücs F'erenc Hatvan, Harasztn 
Kiroty Bánréve. Tudósftásukat la
punk anyagához !elhasználtuk. 

Totka K4roly Szeged, l\lolnAr 
István s,eged. Szobonya László 
Vác, dr. Horv4.t.h Károly Gazdatá
g! Vasutak. Levelüket lapunk kö
vetkező számában közölni fogjuk. 

Németh Pii:&1 Szerencs, Szabó 
Gyula Sztállnváros, Együd Istv4n 
Rákosrendező, Slebert Emil Kis
kunhalas. BéJJas Ferenc Sárosd, 
Tandi Lajos Gyoma, Aranyos Jst„ 
vfn 1',lA V Hídépítési Főnökség, 
Bognár x,roly Tapolca, özv. Dé
kány Ferencné Gödöllő. Antal Jó
zsef Miskolc, Bencsik Kálmán 
Soltvadkert, l\lészáro.s SAndor 
Veszprém-külső, Leitl Ferenc Pécs, 
Totka Károly Szeged, Szelényi 
Ferenc Székesfehérvár, özv. Kiss 
Dezsl5né Rácalmás, Varga János 
Budapest. Levelüket Illetékes hely
re továbbítottuk. 

Galambos Ferenc, l\tagyar Ferenc 
és Kovács IstvAn Baja. Az érvé
nyes szabály:tat szerint az elvtár
saknak Ulet.ményszerüen védőruha 
ellátás nem jár. Munkakörük ellá
tásához leltárkezeléstl védőruha 
kiadására a vasűtl Főosztály uta
sította a szegedi Jgazgatós�g rv. 
osztályát. 

Doma Tibor Fonyód. Levelére a 
pécsl Igazgatóság vezetője közölte, 
hogy besorolás elleni panaszát, 
amely közvetlen szolgálati fönöké
ne..tc mulasztása volt, már elintéz
ték és a Jogos bérét vtsszam:,:1öleg 
megk,pta. Feleségének vtssz:ivéte
le is folyamatban van Fonyód ál
lomásra távirászl munkakörbe. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném debreceni köz
pontban levő kétszoba hallos össz
komfortos lakásomat budapesti 
hasonlóra. t;rdeklődni lehet : Bp., 
VIIL, Baro�s utca 32. I. 21. Olasz. 

- Váci 3 szobás, h:illos, össz
komfortos, nagyméretű lakásomat 
elcserélném budape�tl 2 szoba 
összkomfortosra. lehctc51eg Budán. 
Cimem: Ladányi Béla m(lsz. ta
nAcsos. Vác. Mártlrok u. 16. 

- Elcserélném X., MAV-telep 
4<;/4. sz. épllletben levő 1 szoba, 
konyhás, kamrás Lakásomat ha
sonlóra Bud�pest területén bárhol. 
Érdeklődni lehet: Orosz .r6zse1nél 
a fenti címen. 

- Hajdúszoboszlói szoba-kony
hás lakásomat elcserélném buda
pestivel, vagy pestkörnyéklvel, 
megegyezés szer.Int. Cím: Balassy 
Tamás, Hajdúszoboszló, Puskin 
utca 13. szám. 

DombóvArl szoba-konyhás 
mellékhelyiségekkel rendelkező 
rnagánlakásomat elcserélném ha
sonló budapesti magánlakással. 
Cím: Keve Ferenc, DoJ!lbóvár, Zri
nyi utca 31. sz. 

sok és n11üzsgő élet. A főtéren 
ezernyi galamb. Macskaköves 
utcáin hatalmas az autóforga
lom. 

A Visztula partján csa.knem 
teljes épségben áll a királyi 
vár, a. Wawel. 1609-i.o ugyanis 
Kral;ko volt a főváros. E',<lcor 
tette át UI. Zsi{117W11d Varsóba 
a székhelyét, hogy közelebb 
legyen Svédországhoz, mivel 
svéd király is volt. 

A várat I. Zsigmond kezdte 
építtetni mostani állapotában 
a XVI. században. A falba. 
karcolva méa ma is látható: 
AVGUSTIN BELAWSKI A. 
D. 1527. Erre a.z időre teszik a 
vár építését az előző, XIV. szá
zadból származ-0 gót stílusú 
építmény fölé. 

Zsigmond sokáía élt Mátyás 
udvarában, itt találkozott az 
olasz lkultúráual. Elhatározta, 
hogy egy olasz t·árhoz hason
lót építtet, ezé1·t kérte fel az 
épíMsre Franciscí Florentini 
és Baltimo Betecc! ola.sz épí
tészeket. Az épületre jellegze
tesek a könnyű. oszlopok. A 
XVIII. századb�n katona! kór
háznak, a XIX. században 
osztrák császári katonai la'kta
nyának használták. Konyhája 
alatt megtalálták a legrégibb 
lengyel templomot. Korábban 
fapadozata uolt, ma márvány
nyal van burkolva és minden 
látogató csak a cipőjére húzott 
papucsban. járhatja a szebbnél 
szebb t�rmeket. Méa láthatók 
a. palotában gerendák a XVI. 
századból, mennyezeténe'k 
nagy része azonban a.z eredeti 
stílusban helyreállított. 

ELŐFIZETŐ INKHEZ 

A ,.I\Lagy>ar Vasut\18'" meglndl
lása Idején közöltük, ho.q,y azok 
az; elö!lzetók akik 1956. ne)llYe
d!k negyedévére a „Szocl<>llst,a 
vaaútért" clmO lnpr,a előflzettok 
1937. november 15-lg a „M,agyar 
v.,,.utas·· példánye.!t e beC!ze:ctt 
oosze.g fejébe:, meirkapják. Te
k1ntettel. hogy szerkesztőségünk 
a tart<>zll.sok klclé_gfl6'>éne1< ele
get tett. felhh·jul< el(5flzetö!nk fi. 
gye!mél, hoity december l -től 
( 1 1 .  sz.) abb.o'l "''· r,;ctl:,e·, kao
hatják lapunkat, ha előfizetésü
ket mcgújfljú!,. 

------

- K-ator>a Ervin a Maqyar 
Honvédelmi Sportszövetséq hat• 
van.i MÁV üzemszervezeténe-'< r• 
pülómodelleiz.6Je, a Srobol�s
Szatmár mc-gyel mode,Jlezőverse,. 
nyen 13 Induló között a má6odlk 
helyen végoo:t. Gépe 89.1 km 
óránkénti e<>be-:get ért el 

- Hárnán Ka1Jó szobrát. ·am,,
lyet az ellenforrodalom elatt 1e
rombolk1k. a sz.__,k!-zet'vezet rWt. 
desen újra felállfttatja a Nyugall
pályudv,ar !nduláAI oldalán. Az 
új emlékművet K1rchmave,r Ká.. 
roly ,s;zobrás,,mQvéaz k(szítl. A 
szobor lclepleresl ünne]l6égér61 
megeml-Onk. 

- A V.is.:.111 Foosztály l<llzép. 
fol<ú any.aqsz_,..ze-lé.51 tanfolya
mot sm,-vezett. E,szel az t'ru.-kelt 
dolgozók rég! kívánsága te!j&
sül, eddig ugy,anls e JI ST.akcoo
portba csak más sui.kszolgálat ... 
nál roodszeresllott vizsga leléte
lével juthaltek. 

-A MAV Tl=tképzc5 1� 
november 23-án rendezte ha�o
mányoo zártkörtl ronlolyambáiját 
az l!su1kl JárómüJ,avltó kultúr
házában. 

Sz.3kltlal �ea:letet tvtot
tok '1,0vember 21 -én és 22-én " 
MAY éjjel! szanatérlumában. A 
kétnapos értekezleten több be
számoló hangzott el az orvosQk 
munkájáról és a Jövő tervelröl. 

- J;!,s.zap.t:I áli<>má'5on h,otár
!dö e!ött befejezték eg}· -vízto
rony épíléret. A v!z.et eddig Vá• 
mosgyörkról tartálykocsikban 
szállították Jászapállra. 

- A sv.1.Jcl szö,etaéof vasút 
egy tu.rbógenerátcr 205 tonnás 
állórémé11ek szállítására, kon
strukcióját tekintve eeyedüldlló 
száilílókocslt késútelt. A vagon 
16 tengelyes. Oroo eúlya 98 tonna, 
teherblróképeesóge 270 tonna, 
hOSS"'1 43 méter. 

195'7. DECEMBER 1. 

ARATO FERENC 

többször& sdahanovlata 
pécsi IDO'J:donyveze'6, a 
Szocia.lista Munka Hőse 
31 éves korában hOMZ311 
szenvedés után elhuny1. 
Akik személyesen, vagy 
példamuta.tó munkAjá• 
nak alapján lsmeriék, 
megrendülten fogadták a 
tragikus hírt. 

Míg éli, mintaképe 
volt a hazáját, nép6t és 
a vasutasok lla«Y család· 
ját érző szívvel szerető 
embernek. Mindir szol• 
gálatkész segítője, taill· 
iója volt munkatársai
nak, akik fájó szívvel kl
sériék utolsó útján a 
felejthetetlen barátot, 
elvtársat. 

Emlékét a vasuiasok 
nagy családja híven 6m• 
ni fogja. 

- A d&n vasutak láncton,mm .. 
fel!>rerelt személykocstlaat h&
lyeu,ek ilzembe. A kéo•ésa;ee ko. 
cl>! egyik réereben bár van, núg 
e másik fele táncteremül e:t.Olgál. 

- Az orszáq els6 �Clqyf 
vasúti l<ocslj.- készül Duna.:c&
szln. A 24 méter hoooztl. e-gés,,. 
eégilgiyi kocsi decemberben megy 
futópróbá.M, s e jO,Vő év els(5 ru>
gyedében ép!Uk be ez orvool t,., 
rendezéseket. 

- A juqoszlM.al S:,lltben, a 
közelmúltban megtartott európai 

�'r'Ji01fc:i�öl ����n��{� 
- Karl z.r_., a Vasutas N� 

:zietközl SPort Sröv.tséq (USIC) 
fótili:<ára. a kll'>--elmúltban há
rom n,ap!g Magyarországon tar
tózkodott. Ittléte a.1,att a V"-''JUl9 
sportvezetőkkel megboo:zélést 
tartott az USIC technU<al bizott
sága Olésének előkészítésér6l és a 
jövő év! v.asuLas vivő Európa-Mj
noksá� rende-zéséről. Megtek lri
tett több V\a.S\lta, sportlétes!t
ményt !s. A látottak telelt ells-ne
réeét fejezte ki. 

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

A lllA V kórházban bGven Jut J4ték Is a kis betegeknek. 

Valamikor 300 gobel!n dísrl
tette a falakat, ma is sok uan 
belőlük. A második világhábo
rú idején Kanadába kerülteket 
azonban méa -nem sikerült 
visszaszerezni. A legtöbb go
belin a XVI-XVII. századból 
való. Flamand mesterek mun
kája. Egy !kép árából annak 
idején egy ezred katonaságot 
lehetett volna felszerelni.. Ez 
el is képzelhető, hiszen először 
megfestették a képet, s erről 
csomózták a gobelint. EUJ/ év
ben egy ember körülbelül egy 
négyzetméter nagysá(lot tudott 
elkészíteni. 

Az egész Wawel ew mú· 
zeum. Valamikor valami kez
detleges !központi fú.tésféle is 
volt benne. Az ajtók felett 
gyönyoru portálok díszeleg
tek. A százból azonban ma már 
cbak 30 van meg. A falakon 
alabárdok a XV. századból. 
Tízkilogrammos, kétmét· · 
hosszú kardok. fél·, egész. � 
török páncélok emlékeztetnek 
a múlt időkre. 

Reprezenta.tlv termek egész 
sora. Az a.ranvozott mennye
zetű. követek várójának falán 
lovagi torna jelenetek, egy 
Antoni nevű lenwel művész 
munkája. XVl. századbeli ol
lós székek, kon:ován bőrrel 
bevont szé'kek, falak idézik a 
múltat. 

A királyi foga.dóterem men11· 
nyezetén két lengyel szobrász 
krakkói pQlgárokról készltett 
maszkjai. 1535-ból. 400 év alatt 
190-ból csa.k 30 maradt épség
ben. A fogadóterem falán az 

� 

emberi élet képekben végigce
zctve a bölcsőtől a koporsóig. 
Ott Látható Báthori Istvánnak 
és feleségének, az építtetó 
Zsigmondnak, Julius Cézár• 
nak, Sobieszk11 János lengyel 
királynak a képe. 

Az egyfk teremben hatalma& 
festmény a lepantói ütközetről, 
(1511) Thomas Dolibelli fest
ménye. A képen fa.hajót is 
láthat1mk. gálya.rabokkal. 
Egyébként primitív kép, de 
hatalmas történelmi érték. Ba
rokk bútorolk, kincsesládák so
rakoznak. e{11111'-ás mellett. A 
falakon korabeli fénuvisszave
t'ók. 

A trónterem fala török &á· 
torponyvával fedett. A terem 
bál célja.ira is szolgált. A né
met megszállás alatt mozinak 
használták. 

A gót stilu.sú XlII-XTV. 
száza.dból származó épületrész 
nincs nyitva a nag!/közőnség 
előtt. (Elóttünk ez is meg
nyílt.) A középkori ólmos ab
lakok régi idők töríénetét ta
karják, de az ablakon ki11'zve 
az egyre iparosodó Krctkko és 
környék.e már más szint mu· 
tat. lde látszik Nowa Huta, a 
lengyel Sztálinváros !kémény. 
erdeje. Ugy tervezték, hooll 
1965-re százezer lakosa lesz a 
városnak. De a léleksz6m már 
ma eléri a 90 000-et. A gyár
óriás na.gyságára jellemz6, 
hogy területén 300 kilométer 
hosszú vasúti iparvágán.11 hú· 
zódik. 

Gulyás János 

(folyta+Jttk) 
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, MAGYAR YASüTAS 

Negyvenéve� a Gudok, a szovjet vasutasok lapja 
Írta : B. Kra11■nyil,or. 11 Gudol, ló11•erl,e11•tője 

A IV. Szak.szervezeti Világkongresszus 
határozataiból 

lOli. decemberében jelent szik, hogy az újságot olyanná 
meg a Gudok első száma, a n/JOMN- .,., "'7"'H. """•�drtc•• tegye, hogy felkeltse az olva-
petrográdi és moszkvai CBomó- sók érdeklódését. aktívan be-
pontok vasutasai forradalmi n folyásolja a termelés emelé-
r,zöveu;.zgének sajtóorgánuma-

�� 0 K 
sét. Az. aki olvassa újságun-

A Szakszervezeti Világszö-
1 

fontos határoatot: hozott, 
vetség IV. kongresszusát 1957. . .. 
október 4-15 között tartotta amelyekből kivonatosan k�-
Lipcsében. A kongresszus több lünk néhányat. 

ként. A szerkE&ztöség a követ- kat. nyilvánvalóan észrevet -
kezaképpen vázolta feladatait: te, hogy a ,·ezércikk helyén Felhív6s az iljúmunk6solchoz 
,.Elömozditani a t.-asutas pro· gyakran jelennek meg szer-
letarátus cselekvési és akarat- Opraw MNHJICTepcTH nyreli coo611(e111111 CCCP kesztöi cikke I ilyen címe� 

és a vi/6g összes szakszervezeteihez 
egy�gének kidolgozását, �i• " U.eHTpani,Horo KoMMTeTa npoq,ecc110HaJ1bHoro co103a alatt: ,.Vitassuk meg·', .,Ta-
mutatni · f01"rad.almi osztály• pa6o1111x )l!eJ1eJHOAOPO>KHoro TpaHcnopTa nul,iatok a ,:erseny élmunká• 
öntudatát, mélyíteni és bőrite- saitól. vegyétek át tapaszta!a-
l'li 11. j01"radalom vívmányait -�" taikat·•, ,.Elbeszélések a mun• 
,.A mi Gudokunk, - írta a voltak: Cachín, Barbusse, Di•

, kor kezd az újság behatóbban 'katársakról". Az ilyen és ha
szerkesztőség - fel fogja éb· mitrov. Foster, PoUit, .Lange foglalkozni a vasút műszaki és sonló anyagok, például a ,·áz
reszteni és fel fogja. hívni a és máisok. 1 gazdasági kérdéseivel, ágazat- latok és elbeszélése'< verse
kizsákmányolt -vasutas nép• Dimitrov elvtárs az újsághoz beli üzemi újsággá válik és nyei, a „SzerT.esztői postából" 
rétege'ket erőik összekovácso- címzett 1924. j úlius 23-i leve- nemcsak mint a �zakszervezet mindennapos rnvatai, a „De• 
ui.,á.ra és szoros egyesülésre a lében ezt írta : ,,Örömmel fo- központi bízolt�ágának, ha- fektoszk.óp" szatírikus rO\·at 
hqrco1ó proletariátussal a fo,·• gad.om a Gudok szerkesztősé- nem a közlekedésügyi minisz- az újítók és feltalálók oldalai, 
radalom és a nemzetközi mun• gének azt az ajánlatát hogy tériumnak is orgánuma lesz. az orvos tanácsai. a jogi kon
kásmozgalom diadaláért." legyek levelezője olyan' kérdé- (Akkc,r még népbizottság.) 1ultáció, kétségtelenül élénki-

1920. Az ország elkeseredett sekben. amelye;, a bulgáriai és Túlzás nélkül mondható, tik az újságot. úgy gondoljuk, 

A felhívás hangoztatja. hogy 
az ifjúmunkások a munkt.s
osztály fiai, cáljaik azonosak 
a munkásokéval. Egyidejúleg 
azonban meg\·annak sajátos 
problámáik, amelyek egyesítik 
őket a jobb életért és a báké
ért folytatott harcban. Meg
van=k közös érdekeik és tö
rekvéseik, amelyeket vldel-
mezniök kehl. ' 

A kongres6zus e?.ért fe2szó
lítja az iíjúmunkásokat, hogy 
készítsék elő mindenütt az ü
j úmunkáwk szakszervezeti vi• 
lágkonferenciáját. amelyet 
1958. július 14-20. között tar• 
tanak Prágában. 

A felhívásnak a tőkés orszá
gok ifjúmunkásaihoz szóló ré· 
szc küej ti, hogy a fiataloknak 
az idősebbek oldalán egysz
ge::. harcot kell folytatniuk a 

kizsákmányolás é,, minden!éle 
me.gkü'.önböztetés ellen. 

A felhlívás telsoro:ja az. ifjú
munkások elsö világkonferen. 
ciájan megvitatásra kerülö 
kérdéseket. amelyek a kö,-et• 
kezök: 

- a munka javadalmazása. 
a szakmai oktatás, az ifjúmun
kásság szociális jogai, harckö
vetelések valóraváltásáért és a 
hátrányos megkülönbözteté
sek ellen, 

- a világ ifjúmunkásainak 
jövője és egységes fellépése a 
b-éke megvéd�ért, s az atom
és hidrog�nháború Vel>zé!ye el
len, 

- a szakszervezetek sz�re
pe az ifjúmunkássáig megsier
vezésében, összefogásában e1 
az ifjúság szerepe a szak;,zer
vezetek tevé-keny.ségében. 
me,gerősítksében. 

harcot folytat számOs arcvona- a bal ;áni munlcásmozgalma· hogy az újsá� segített felne- hogy a szerkesztiiségbe ér',e
lon. Az Ö56Zeomlás külön&eh kat érintik. Készséggel dolgo- ,·elni az újítók egész gárdá• ző leveleknek csaknem meg
• vasútnál volt szembetünö. zom együtt önökkel a dicső ját, akiknek a munkamódsze- kétszerezödése 1950-hez ,·iszo
Ebben a nehéz idöben a Gudo- orosz proletariátus sajtójáért." rei hozzájárultak a vas:Hi szál- nyílva egyen� következménye 

l<ot durva csomagolópapírosra Az újság tevékenységének lítások emelés.füe_z. a v�uta- a még ma is folyó útkeresés
nyomtatták, Az újság mind- iaen jellemző eredménye 

�ok sikeres tevé.1enységehez, nek. A le,·eleknek körülbelül 
össze 60 ezer példányban je· hogy a szerkesztőségbe érke: 1:"'.n_d a Nagy_ Honvé�ó Há�rú 20° '0-át közöljü•1 az újságban. 
lenL meg, de oldalai tele vol- zö levelek száma például 1 929_ e�e1 al�t�. ��n� �dig_ a habo- Végül nemzetközi kapcsola
tak srenvedélyes felhívásokkal ben mát· 1 40 213 volt, melyból ru u_tan1 u�Jáep1_tes e� a ga�- tainkról, amelyek énöl éne 

Október vivm
0

ányainak védel- 40 OOO-et közzétettek. 1930.ban dasá�1 tovabbfeJlesztes 1do- növekednek.  A Gudoknak je
me?.ésére. a vasutak önfelál- a példányszám az 1920_ évi- szakaba�. . . . . , lenleg csaknem az összes népi 
dozó helyreállítására. Abban nek tízszeresére emelkedett A vasutl szalhtasok tarta1e- demokratikus ország vasutas 
az időszakban az újság elsö , · • kainak feltárásáért és kihasz- újságírói közül van Jevelezö,ie, 

Határozat a dolgozó nők lcöveteléseiről 

hasábjai tarkállottak az ilyen A ZO-as evekben a G1_1do.c- nálásáért folytatott harcban de van néhány a'1th•ája kapi- A határozat megállapítja, 
címektől: ,,Fegyverbe, fárad- !lak ne�. voltak lev�lezŐI az óriási szerepet játszanak ma talista országban is. Ezek fő- hogy a dolgozó nők száma á1-
hatatlan munkáTa, elvtáTsak!'', igazgato,.agoknál, viszont Le- az élvonalbel i  tapasztalat is- leg a szakszervezetek haladó landóan növekszik. Ennek 
,.Fokozzui. 4 munkát a véde- ninu:�b�n. Hark;vban:

3 

No- koláí, amelyeket az újság tart személyis;Sgeí közé tartoznak. megfelelően mind tevékenyel>
lemre/" 1;oszibirszkben, � barov zkb�n fenn a minisztérium gazda- Áttekintve a megtett utat. ben vesznek reszt a munkás-

es_ mas ?agy . varosban . mar sági föbízottságával, az inté- mi . .,gudokisták'' örülünk an- o.,ztály harcában. 
A kemén)', hihetetlenül ne· vegleges1tett 1�truktora1 ".?1- zetekkel, a párt- és szakszer- nak, hogy az újság dicséretes A szocialista országokban a 

héz harc akkor nemcsak az tak. Eze�en !elul kb: 400 on- vezeti szerve'<kel együtt. szerepet ját,zott a szovjet vas- nők teljes j�enlO&'éget élarcvonalon folyt, hanem a hát- ��n.tes 
• 

instruktora 1s y�lt az Az utóbbi idóben sokat és utasok kommunista I)evelé- veznek. Ezzel szemben a tóországban is. úgv állott a do- UJ�g_n�,. A szerkes�tooegbe". termékenyen dolgozott a szer- sében. politika; és termelői a·,- kés és gyarmati or�zágokban 
lo!?.. hogy az elsó imperialista muködott eg"' tarsadalm, a n&kkel s�ben „átrány -· _ . , kesztöség az osznovai és orsmi tivitásának fejlesztésében, a , . 1 •• .':""" " 08 . 
háború kezdetekor vesztege- sze:kesztob1zot�ág. , 44 �vonal- forgalomirányítók és moz- szállítá<ok felemelésében meg:rn.o.-iböztetéseket tesz• 
tés és megvásárlás révén, jó �li- m�nkás rcszvetel�vel. -�z donvvezetők vh·mányainak Ugyanakkor kritikailág e,e- nék. Egyen.Jő munkáért . ala· wk kupec, kereskedő és egyéb uJsag kiadta a ,,Munkastudos1• propagálésáért A dolog lény�- mez,•e tevékenységünket, vi- c:=y�bb bért �apnak, 

,
m1n,t a 

C>oÖcselék férkózött a vasúthoz, tó vasutas• cfmü folyóiratot. ge abban áll, hogy ezek a kol- lá�osan látjuk fogya
. 

t�
.
kos,ága-

1 
fer

. 
fiak, ne_m alka� oket 

elrejtőzve a mozgócsitás elöl. A tárgyhoz tartozik, hogy lektívák a müveletek tömörí- inkat is. A szerkesztö<ég ',ol• 
sza��nkára, .. nu:i-csenek 

A Gudok kíméletlenül le- a levelezési osztályon most lé- té6e és összeegyeztetése révén lekti,·ája nem nyugszik bele 
n:iun á_Ju1?-t megkonnyitó ,i;zo

leplezte a haszonlesöket és tesitünk egy aktivista mun- kevesebb mozdonnyal és ko- ebbe. Ismeri a lehetőségeket c,ális rntez.mények. 

A kongresszus felszólitja a 
szakszervezeteket, a do!goui
kat - nöket és férfiakat egy. 
aránt -, hogy a legszélesebb 
e,gyséll alapján fejlessrek ki és 
folytassák közi>$ akcióikat a 
dolgozó nők legfontosabb kö
veteléseinek kivívásáért A 
legfontosabb követelések: az: 
egyenlő munkáért. egyenlő 
béi-t, a munkaidő l�zállítását, 
a munka. és egészségi!gyi 
helyzet javítását, a t.ár.sada• 
lombíztosítás kiterjesztését és 
minden hátrányos megkülön• 
bözteles megszüntetésát. 

1·endbontókat. ,,Derék, össze• kástudósftó bizottságot. Az csivaJ többet tudna·.- elszálli- és mindent igvekszik me!(tenko,:ácsolt sorokba.n indul a aktivistákat bevonjuk a dolgo- tani, A kezdeményezés aktív ni, hogy a Gudok igazi harcos 
Vörös Hadsereg új r,yőzelem zók panaszaina'{ kivi7_5gálásá- követókre talált, Az eredmény : újság legyen, 

Határozat Algériáról 
, ,-e, - írta az újság. - mi pe- ba. Ki5érletképpen társadal- az egész hálózaton kezdték Mi továbbra is erősítiül, kap. dig, vörös vasutasok, ugyan- mi ·sz-erkts�I tanácsokat szer- túlteljesíteni a mozdonyok na- csolatainkat a népi demokra

o!ya,i szoros sorokban me· ,·ezilnk egyelőre két üzemi pi átlagos futás.át, s ez lehető- tikus országo',. ,-:isutasaival. 
gyünf, segítségükre.'' osztályon konzultációs teen- vé tette néhányszáz mozdony azok újságjah·al. Egrre �zéle-

A kong.ress= határo.zatá· ben eljárni a Nemzet.közli 

Az egyik számában nagybc- dőkkeL tartalékba helyezését. sebb körben fogjuk ismertetni 

ban elítéli a francia gyarma- Munkaügyi Szervezetnél. u 
tosítók algériai eröszakpoliti- ENSZ főtitká1:aná1 és a fran• 
káját, azokat a barbár kínzá· cia konn.ánynál. 

tus cím adta hírül: , .Június • A Gudok ..zerkesztósé�e olvasóinkkal Magyarorsz1g 
1-én megnyílt a: átszálló� nél• Az öté\'es tervek é,•e!ben nagyszámú aktívára és tuclósí- vasut25 dolgozóinak éiel- és 

E kat é5 el.nyomó módszere
ket, amelyeket az alapvetö 
szabadságjogai védelmében külí vasúti forgalom Thyumen új feladatok jelentkezte:,. E:<• tóra támaszkod,·a arra törek- munkakörülményeit is. 

és Petrogrtid között." Az elsö fe:.kelt néppel szemben alkal• 
hírnöke volt ez a vasuta;. kö-t,.,<:::.-<:::>-<:><=>'<:::.-<:::,<;:><=>'=<:::,<;:><::,,..-:::,.<::,.,;:::,<::,,..::::,,<::,-<:::,<:::.-<::::,,<:::.-<:::>-<:::.-<::::,,<:::,,<:::>-<:><:� maznak. A kongresszus m,eg-

!t!iri �1:1:
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�t���:\n:e� Könn11ítsünk az élet mindenna,pos terhén ��
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: 
világo5an tükrözték pártunk I J elli;rnerése nyithatja meg az 
titáni harcát a bomlás ellen, _ Az. országos vasutas nőaktíváról - utat olyan er�ényes tár-propagálták a kommunista 
.-asulasok ön'iéntes munka- December 4-én elsö ízben nőbizottságok nincsenek tisz- ellenforradalom tetszetős jel- gyalások számára, amelyek 
felajánlásait, amelyeket V. I . gyültek össze a szakszervezet tában hatáskörükkel és teen- szavainak megtévesztő hatá- megteremthetik a két or� 
Lenin „Nagy kezdeményezés"· központjában a vasutas nő• dőikkel. sára. Beszélt a dolgozó nők között a mE.,g,egyezés légkörét. nek nevezett. bizottságok kép\'iselöi, hogy A novemberi országos n6- kétszeres helytállásáról, a nói 

F. E. Dzserzsinszkii, aki an- országos viszonylatban meg• tanácskozásról szólva elmon- munkaerő jelentőségéről a A kongr�us elhatározta 
nakideién közlekedési népbíz- vitassák azokat a teendőket. dott.a, hogy mi a jelentősége szocializmus építésében. egy nemzetközi sza.1-szervezeti 
tos volt, 1922-ben a következó- amelyek a dolgozó nök prob- annak. hogy ma a nóbizottsá• A legközelebbi teendők Is• bizottság megalakítását, mely
ket írta : ,,A Gudok a munkás- témáját siettetik megoldani, a gok a sza.ksrervezre1 kányítá.s:1 mertetése után Szabó Antal forradalom n,agy vívmánya és háztartási terhek egy részét alatt múködnek. Idézte llfaro- elvtárs, a szakszervezet elnöke anna', nagy fegyvere. Erős és hivatottak levenni a vasutas sán elvtárs szavait, hogy nE' szólt a jelenlevőkhöz. Egyrészt irtéke-s, mert kapcsolatban van nök válláról. 

· 
szűkítsék le a nőmozgalmat. a tanácskozás célját, másrészt 

a. i.asúti munkások tömegeivel. Tóth Ferencné, a szakszer- Azokat is vonják soraikba; a szakszervezet munkájának Ezért a Gudole-nak óriási ér• vezeti központ nófelelőse be• akik nem mindenben értenek jelentőségét, a jövőbeni támo• d.emei vann<J:k a vasutak bom- számolójának bevezető részé- velük egyet. gatást fejtegette. Nagy tetszés
lása ellen és a vasutak hely- ben emlékeztetett az ellen- A feladatok megszabásánál sel fogadta az értekezlet azt a 
,-eállitása mellett vívott harc- forradalom okozta eszmei zűr- elsőnek említette a dolgozó rövid ismertetójét, amelyet a 
ban." zavarra, majd a vasutas nö- nók védelmében, az eg�·en- közel-keleti nők helyzetéről. 

A kö,·etkezö években az új- bizottságok jelenlegi helyzeté• jogúság elve alapján hozott munkájáról adott. 
ság, körülvétette magát a mun- ró! adott tájékoztatót. öröm- jogszabályok, rendeletek be
kástudósító.< sokezres seregé- mel állapította meg, hogy a tartása ellenőrzésének szüksé
vel, bátran kezdte felvetni a 152 nőbizottság tagjai szíve- gességét. Példákat sorolt fel 
termelés a létfenntartás. va- sen vállalnak minden olyan arról, hogy nem mindenütt 
]amint a· vezetők és munkások munkát, ami anyai szeretetet, szereznek érvényt a Munka 
politikai nevelé,ének kérdé- anyagi gondoskodást kíván, a Törvénykönyve vonatkozó 
seit. A XIII. pártértekezlet i• ,egíLőkészség vezérli óket lf'i• . rendelkezéseinek, s a kitünte-
nagyra értékelte a Gudok teikben téseknél is tapasztalható a nöi 
munkásságát. munkaerő lebecsülése. Vázol-

d 1 N ··k· " k  I ta azt a helyzetet, ami a ra-Annakidején igen ke ve t e SZ.U 1tsu e cionalizilás során sérelemként volt a lap negyedi', oldala. A 
a mozgalmat érte a dolgozó nőket. 

tárcák és a tudósítók jegyzetei 
éle6Cn ostorozták a kapitalíz- Vannak nehézségek még a 

A bizottság vizsgálatot in• 
dit a szak�zervezeti és az egyé. 
ni szabadságjogok megsértése 
ügyében A�ériában é:, az al• 
gériai dolgozók sza.ku.erveze
tei vel együttműködve, függet
lenségük tiszteletben tartásá• 
vaJ tanulmányozza a számuk• 
ra nyújtandó segítsi,g formáit, 

A kongresszus meg van győ
ződve arról. hogy valamennyi 
dolgozó és szakszervezet egy. 
sége és 5zoJidaritása eredrr.é
nyesen járul hozzá az algériai 
népet sújtó e'..nyomás 

mus és kisburzsoázia lélekta- Hiányossága ma még a nő- munkában, dc ez nem jelenti, 
nának csökevényei!. a bürok- bizottságok munkájának, hogy hogy meghátráljunk - mon
ratákat, a naplopókat. A tár- nem mindig találják meg a dotta. A legfontosabb, a női 
cálc írói ké6öbb ismertnevü problémák megoldásának út• egyenjogúság, alkotmányosan 
l·ró'· lettc'.c Ju. Oluesa (Zubilo) ját. A nagyotakarás sokszor biztosítrn van hazánkban. En• 

� • elfeledteti az élet minden• k b. t káb kk 1 k .. 

A hozzászólók egyrészt sa
játos problémáikra kértek fel• 
,'ilágosítást, másrészt munká
juk eddigi tapasztalatait fs
mertették. Felszólalt az érte
kezleten Bán Isti•án elvtárs, 
a szervezési osztály ,·ezetóje 
is. aki a szakRzervezet jövő• 
beni hathatósabb támogatásá
ról biztosította a nőbizottságo. 
kat. Élénk érdeklödés kísérte 
a szovjet nők helyzetéről, 
munkájáról szóló beszámolóját 
is. 

Az értekezlet végén Tóth 
elvtársnö adott ,·álaszt a hoz· 
zászólóknak. 

Az al,:ériai nép né,:y éve harcot fegyverrel a kezében hazlija •••bad• 
ság-áért. Szinte mindennapos lih·,ay az algériai ,·irosok utcáin a 11:a• 
bachágbarcosok mer,yUkolisa, De t. bös at,:érial buaflakat semllllféle tenor nem tudja mecakad41yomt abba..n, hogy �égsö gyözelem.re '1, .. 

1. Ilyf, Petrov, Katajei, és má- ne 1r o an so · ·a on�·-
sok. Elme'Jel'1 cik'·•orozatot 

napos terhének könnyítését nyebb a munk,\nk, mint olyan "' célzó kisebb teendőket. ·g kba hol l • orba közölt a Gudok a , .Kommuniz- orsza o n, a e sos n a 
mu·S ABC-1·e" c1'men. l\·tee:kezd-

Tény, hogy ma már nem legelemibb jogokért folyik a 
egy helyen mosógép beszerzé• harc. te a „Tu<lomá.ny szikráiá"-nak sével szabás-varrás tanfolyam A nőmozgalom aklivitásá

és más folyóiratoknak a kiadá- lnditásával, divatbemutatók nak bővítésére felhozott . sok 
sát. rendezésével, egészségügyi elő- olyan aprónak tünő munkát, 

Az újság tekintélvének nö- adások tartásával egyre köze- amellyel közelebb juthatunk a 
veléséhez hozzájárult az a 'kö- lebb kerülnek a valóságo, még szervezeten kívül! nők-
rülmény is. hoizy szoros kap- teendőkhöz. hö1-
c&0latot tartott nemcsak az Egyre többen kapcsolódnak 
olvasóival é� t udósítóival. ha- be a szülői munkaközösségek 
nem a külföldi kommunista tevékenységébe, de még nem 
pártokhoz és ezakszervezetek- megfelelö az iskolában és a 
hez tartozó személyiségekkel. szülőházban kapott nevelé� 
haladó írókkal is, akik közül összehangolása. Az üzemi bi
sn·,an tevőlegesen együttmú- zottságok sok helyen szúköl
klk:ltek a Gudokkal. Ilyenek ködnek a támogatásban. A 

A Jövőben 

nagyobb tám09atást 

Különös hangsúllyal híYta 
fel a figyelmet a politikai 
nevelés !ontossái:ára, s az 

-·-
CYék lcaz 6gyüli:et, 

lt'E L H Í J', Í S  

A KPl\l l, Vasiíli Főosztálya 
megvételre keres vasúttörlé· 
neti Jellegű könynket, folyó· 
'ratoka.t és egyéb dokumentu

nek feladata. biztosítani az 
I 

szüntetéséhez és se"iL<égére 
erkölcsi és anyagi s?Olidaritá.!.t lesz az _algériai népn;k fül{• 
az algériai szakszervezetek és geUe115€,ge kivívásában - fe• 
az algériai nép iránt, érdekük- jeződik be a határornt. 

Nyilatkozat a lcoreai helyzetről 

mokat Az eladásra szánt mun- A IV. Szakszen•ezeti Vi

kák címjegyZéke postai úton lá�<mg_res.szu.,_ felhívja a do!• 
küldendő meg a. vasúti Föo,z· gozo� figyelmet �a. ho":°'. � 
tály Szakkönyvtárának. Bp.,

1
�;11enka; vezetőkoro� pol!t1ka

Yl N - k" tá ,· • 1 . 7• Janak eredményekeppen fo-
. ,  ep oz rsasac l1 Ja. a, kozódik a feszilltsé," Koreá-Telefoni 

_
érdeklődés: 221>-660. ban, Az USA r.öveli a� Dél·Ko

lH melle.11., , reában állomáso:ió ci;apalal-

nak számát és megszegi a ko,o 
real fegyverszünet alapelveit.. 
A Szakszervezeti Világkona• 
resszus követeli a fe,1t,Yverszü• 
nett egyezmény betartását, a 
koreai lak066ág elleni eröua
koskoclások megsruntetését. u 
ideaen cupatok kívonáEát. 
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Legfontosabb a baleset megelözése Az országos műszaki konferencia sikerét segíti 
a műszaki szakosztá ly ü lése tosságáról és a munkavédelmi !attól. !\lások arról be;.'Lélte,l;:, 

szervezet stabilizálásáról be· hogy a szociáJís intézmények 
szélt. álla]X)ta 60k helyen tarthatat-

A hozzászólók szóvátet;ék, lan. Nem ero· helyen a lakta- No\'ember 29-én kibővitet1 
hogy a szolgálati főnököknek nyákat, mosdóhelyisége1<et nem ü'.ést tru-tott a szakszen•ezet 
még ma sem áll rendelkezé- rendeltetésének me-gfclelő� elnölcségc m.ellelt működő 
sükre a legminimálisabb keret használják. mérnök-tedm'kus szakosztály, 
sem a helyben elv?gezhető Az ö�szevont értekezletet kö- Az ülé:.nek ke:tös célja vall. 

szakosztály elnöke tartott be· 
számolót. Bevezetőben hang
,,.úlyozta, hogy a múszaki ér· 
tein1iség naay Téitze a swcia-
1,:mus épitésén.ek híve és 
többségü!t az ellenforradalom 

leveré8ét követő lronaZ<>lidá
lásban megállta a. hel11ét. A 
munkásosztály és a mű&z�1ki 
értelmiség érde.<ei köZÖtt a 
fő kérdésekben nincs és nem 
is ld1et ellentét - moodolUl. 

A közelmúltban zajlott le a 
azakszervezet központjában az 
országos munkavédelmi érte
kezlet, amelynek célja az üze
mi személvi balesetek csölc
kentésére irányuló tennivalók 
megbeszélése volt. Az érteket• 
let fontosságát különösen ki
emeli, hogy az ellenforrad:::lom 
óta megszaporodtak a balese
tek, ami nem kis mértékben 
a fegyelem lar.ulásával és a kö
telezó ellenőrzés elmulasztásá· 

munkavédelmi hiányosságok \'etni fogja a szakágankénti I Egyfe!ól megv.íla�ztotta a d,:,
megszüntelé,ére. Kifogásolták, munkavédelmi megbeszélés. A e-ember 28-29-érc, a SZOT 
hegy a bíróságok, ügyészségek vélemények kicserélése, a bal- által összehívott országos mü- Helyes volt létrehozni a szakosztályt 
nem i�merik kellóen a ,·asutat, esetet előidéző nkck taglalása, szaki konferencia nyolc vasu!as 

vál íügg össze. 
Az értekezlet elóadója. Hor• 

vith Géza a 3. szakosztály 
munkavédelmi füelőadója volt. 
F.lőszavában elemezte azt a ha
tást, amely az ellenforradalom 
után a közlekedé. biztonságá
nak romlásában és ennek fo
lyományaként az erkölcsi és 
anyagi károkban jelentkezik. 
A munkavédelmi szervezet fel
oszlatása, a racionalizálás so

ezért ítéletük sem veszi min- 1 s az eg3·re erősödő munkm'é· delegáltját. J\Iúsfe!ől ennek az I A =kosz'.ály életéról szól- képzettségű müszakiak Java• 
di; figyelembe a v<'.:tkeS'Ség sú- 1 delmi hálózat ,reményt nyújt 

I 
értekezletnek volt a feladata, va e�?n.c10.:;ta_, 

hogy �digi ra történő javitá&át. A ,íelen
lyat, arra, hogy a je,enleg tapasz· h 1 "készít•e a üze-mek munkájat fokent a mu"za- l�i premizálási ren<k;z.er -

Egyesek szó\'átették. hogy a te.Iható bale;eti százalék a kö- ogy , e � • . 
- 2,, _ - • ' kia:c bérezése. a 6il.3ko,s2,!ály bár kielégító - nem tekin.t• 

dolgozók a leminősitéssel járó zeljövóben minden vasutas szolgalati •ic� • muszaki bi- müi<ödé,;i irányelveinek kidol- hetó ,-ég!eges megoldá3nak. 
munkabér-elvesztés miatt fél- do!gczó megelégedé�ére csök- 1 wt�ágainak ::uakít:ísát. . gozása, a külföldi tapasztalat- A kezdő mérnökök és tech
nek az időszakcs orvosi vizsgá- kenni fog, A:z. ülésen Temes, Bela, a csere megsze.·vezése, az nikusok fizetését is alac,S()[)Y• 

Hozzászólás a gazdaságosság kérdéséhez 
rán az e munkakörben foglal- A Szolnoki Járómújavító 
koztatottak jórészének elbocsa- nem tartozik azok köre a vál
tása és az azóta is fennálló lalatok köú, ameiyek zökke
liuktuáció egyik eredője, hogy n-mentesen tudják évi tervü. 
ezidáig sem sikerült a bales,'!- ket teljesíteni. Dolgozóink leg. 
tek számát csökkenteni. jobb tudása, akaratereje és 

Hacsak az idei baleseti sta- áldozatké�ge szükséges, 
tisztikát nézzük is, figyelmez- hogy az anyagh,ány ellenére 
teló számadatokkal találka- \"égrehajt.sák felad'ltukat. 
zunk. 1957 első tíz hónapjában Az anya5e'Játasról Gajzágó 
4932 baleset történt a vasúton. Lá6zlónak, a, üzem anyagbe
ebból 36 halálos kimenetelű szerzőjének a következő a vé
volt és 24 dolgozó szenvedett leménye: Solúéle anyag egyál
csonkulá�os balesetet. talán nem, vagy esak n�llezen 

Egy balesetre eső munkanap szerezhetó be. Helyette más 
kiesés 17 nap. 1957 első tíz hó· mé,·etü anyagot kapnak, amit 
napjában 8840 munkanap esett felhasznál.s elótt szabványo. 
ki a termelésből. ez megfelel 6itani kell, Például a MÁV 
325 dolgozó munkájának. De szabványában nem szerepel a 
azt is' jelenti, hogy 4 millió 13 mm-es kazánszegecs, ami forint táppénz kifizetése mel· nélkülözhetetlen a mozdonyjalett a munkakiesés miatt a 
dolgozók családja másfél millió \'Ít.ásokn.ál. Nagyobb méretu. 
forinttal károsodott. ből kell leeszterg,álni a szűk-

A balesetek okát taglalva az �ége,s méretre. Ez többktmun

előadó elmondotta, hogy még kát és az önkölus.!g romláDát 
ma is lebecsülik a baleset- jelenti, A gyártó üzemek is 
megelőzést, Legtöbbször a késedelmeeen szá:litják az 
kárt szenvedett dolgozót hibáz- anyagot az osztószertárakba, 
tatják, A fegyelmi büntetések ahonnzt 1-5 napi vasúti ko
nincsenek arányban az esetek csiigénylé;s után további 3-5 
súlyosságával. Az elméleti és n::1pot vesz igénybe a F-z:íll!t.i6, 
gyakorlati oktatás gyakran el- míg végülis a megrendelt áru 
marad, De nem kis mértékben a járómúja\'ít<i szak6ze1·tárába 
járul hozzá a baleseti statisz- kerül. Hogy valamennJ'ire 
tika emelkedéséhez a rendele· csökkenjen ez az idö. a SU!k
tek nem i61Ilerése, az óvóre'.'ld- szertár főnöksége lehergépk.:>
.zabályok be nem tartása. csit állított be, Persze, ez sem 

A bizton.s.!gi ü�é-ket \•ég'.eges megoldás,' s -ame -lett 
U;i}'an megtartják, de a ·ta- ·kölisé:;es is. 
pasztaltak rögzítésénél két Hozz:.íjárul az üzem anyag
\'égletbe esnek. Vagy túlnagy hiányához, hogy a nehézipar 
beruházást igénylő berendezé- csak a tárgyne;,:yedév utolsó 
seket kémek vagy nem szá- napjára igazolja vissza a ren
mottevó hiányosságokról kész!• delésünkel. Sürgetéscc sem ka. 
tenek feljegyzést, punk lúelégílö válasz\ . 

Beszélt arról, hogy a már Ez év harmadik é,s, negyedik 
meglevó munkavédelmi beren· negyedévében jóval kisebb 
dezéseket, például szellőző· felhasználási keretszámot kap. 
berendezést sok helyen nem tunk fekete finom-, közép- és 
használják, vagy rövid idő durvalemez.ekb.Jl, hengerelt 
után használhatatlan állap:>tba vasanyagból, mint az előzö 
kerülnek. A védőruhae!látást években, Ebből adódik aztán, 
meg nem egyszer hátráltatja a hogy más \·á'.lalatoktól kell 
jogtalan juttatás. A feladatok- hasonló any.ai;okat beSrerezni, 
rói szólva hangoztatta., hogy az Olyanokat, amelyek a;ak rész. 
időszakos orvosi vizsgálatot a ben felelnek meg a követel. 
rendeletben előírtaknak meg- ményeknek. Nyilván, hogy az 
felelően meg kell tartani. A iJye.smi a több és gazdaságovédóételek és italok kiszolgál- sabb termelés gátlója lesz. 

gek miatt - igen sokat késik. 
Anyaghelyzetünk - előre-

1.:.thatólag - csak a jö\·5 év 
második negycdév6töl fog ja. 
vulni. 

Nem volna helyes, ha csak 
az anyaghiány-ró! írnánk, és 
megfeledlreménk az anyaggai 
va'ó lakaréka&kO<iásróL Il'et
ve arról, hogy ilt is van ten
nivaló. A ha\'i 10--12 tonnás 
karbidfogyasztá&t a vasúti !ő-
05Ztály 12 százalékkal csök
kentette, l\Iégis a legutóboi 
hónapban 1 8  tonnát vételeztek, 
A szinesfémeknél sem jobb a 
helyzet, A keretszám alacsony, 
legtöbb esetben túlltpjük. Oka: 
nem taka,·éke-skodunk kellően, 
A mér;egosztály például a 60 
tonnás '\.il1amos emelőhöz ön
töttvas-\1üvelyt használt, mos
tani munkájukhoz bronzhü
velyt akartak felhasználni, 

Ilyen esete:mek nem sza. 
b-ad többé előfordulni. S�igo
rúan ellenórizni é6 ellenőriz
tetni ke l az anyagfe!haszná
!á,t, Hi.iba teEz meg minden 
tőle telhetőt a �zertáríőnök· 
W" s a vállalat anya"- és áru
fo;g:::lmi osztálya az 

0

anyaJbe. 
sze,;:ésért, ha mi nem törek. 
szünk a takarékosságra, 

ős.szegezve az elmondotta
!<at, láíhaljuk, hogy ncmcsa'
a szertá!'fönö!<ség, valamint a 
beszer.i:ök munkáján múlik az 
anyaggal való ellátottságunk, 
Legyen mindnyájunk legfőbb 
kötelessége, hogy m1nden 
o·yan OH-anyagoL amelyek 
egyébként megfe!elnek a kö
,·ete!ményeknek, használjunk 
fel. Ezzel az üzem önköltségét 
e,·edm;énye,en csökkenthetjük, 

· Csom« János 

Karácsonyfaünnepély előtt 
A kullúrotthonok, a kultúr

házak vezetői, aktívái nagy 
gonddal készülnek a fenyö
ünnepségekre. A szakszen·e
zet minden lchelöl elkövet, 
hogy a dolgozók gyermekei 
már az üzemi ünnepségeken 
mcgizlelhessék a karácsonyfa 
alá helyezett édességeket, 
játszhassanak a fenyőfa köré 
rakott játékokkal, kacaghassa
nak a bábszínház mókáin, 

De nemcsak a gyermekek 
kapnak ajándékot. A nó
b!zottság tagjai a ,·,ici textil
üzemben vásároll maradékból 
jószabású férfiingeket \·arrtak. 
i\Iost 20-40 forinttal olcsóh· 
ban adják cl. mint a kinti üz
letek. Ez is ajándék, persze 
nem a gyerekeknek, hanem az 
édesapáknak. de ez is meg
hittebbé. melegebbé ,-arJzsol
ja az ünnepet. 

A budapesti lgazgafó.,,lg nél
Igy lesz ez a Landler Járó- bizottsága is hosszabb ideje 

műjavít6ban is. December készül már a kar.icsonrfa-
24-én délután kedves bábmű- Unnepélyrc. Száz as�zony ké
sor szórakoztatja majd a szíti a j.itékbabákat munkaidő 
gyermekeket. Utána a kará- után. Egy nem mindennapi 
csonyfához vonulnak, ahol kezdeményezésről is hírt kap
ki-ki megkóstolhatja a neki tunk, A nőbizottság ajándék
legjobban ízlő édességet, gyű- készítő munkájában részt 
mölcsöt. A nóblzottsá:: a fe- vesznek az lgaz!(atóságon dol
hémemű készítéséből szár- gozó [érfiak feleségei is. Biz
mazó bevételből minden gyer- tosra vesszük. hogy ugyan
meknek ajándékcsoma:;iot ad. 

, 
olyan örömet fognak szerezni 

Gallaschek Ferenc, a művelő- ajándékukkal. mint amilyen 
dési otthon igazgatója ötszáz lelkesen dolgoznak azok elké
apróság megjelenésére számit. i.zítésén. 

Közbeniárásunkra el intézték tatására ne vá,·janak újabb üzemünk karbantartó osztá-rendelkezésre, hanem járjanak lyának anyagüg_vei a legnehe- Szaksze-rvezelünk munkavé- könyVéből törölték a helytelen 
el a korábbi vonatkozó ren- bbek be h ' �••' h' deltni asztál.,•a Klein Károlv. beJ'e<>vzést is. 
delet szerint. A balesetvizsgá- zc ·, mert a ru a,.,.;;, 1•  = 
latba vonják be az üzemorVJ• telek kimerítét;e mi-'ltt külön- szobi lakos panasi.ára az igaz- Sárosdi Károl11 (Gárdon�·) 
sokat is. bözö hat:íridős munkákkal gatóság illetékes 05ztálya kö- bakancsellátásával kapcsolatos 

A munkavédelmi szervezet vannak terhelve, Munkája zölte, hogy meg[elelő állomás- panaszát a szak�zervezct köz-
egyedül nem képes eredménye- sokrétű : előre nem :átható málházói munkakörben való benjárására. mivel panru.za ja. 
8e."l harcolni a balesetek meg- gépjavitások és �yéb munká- foglalkoztatására megtették az gos volt, kedvezően elintézték, 
eiőzéséért. Az is a meeelözés• latok miatt nem is tud a ki- ., , Az állomás vezetője a leltári - bo' é t - t d ' in.,.,zkeó�t-. "tlagkereeetnek la'bbel,· k'1utal'lS' &ra \'011at1•0ozo' hez tartozik, hogy a dolgozo e:za ,t ves erv szerm a,. , . 
pihenőidejét biztosítsák, mjn. goznL így adódik aztán. hogy sz előzőieg megállapított hat rendehtet nem ismerte, ezért 
denütt tartsák be a szociális egyik napról a másikra Tendeli hónap helyett 12 havi kerese- , húzódott sokáig a bakancsellá
normákat. Végezetül a téren meg a szükséges anyagot - de tét vették figyelembe. Munka- tása, 
fokozottabban fennálló baleseti már sürgősséggel. A beszerzés ________ e _______ _ 
\·eszélyek elhárításának fon· - éppen az említelt nehéué- ,, , • • • 
�0-0-0-0<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>00'9 TELJESITETTUK TERVUNKET 

, ,CSENG A CSE NGŐ . .  :' 
ber végéig 15:; tonna szenet is 
megtakarítottak. 

Fekete László 

egye:i.ruha V'sel<issel kapcso- nak tartják. 
latos kérdé.,ek, a munkaver- A problémákat figyelembe.. 
rerunyel összefüggő problá:r.ák véve alakította ki a smk05Z• 
stb, megoldása képezte. Hiba, tály a jövő évi munkatervét, 
d1ogy a szakosztály munkáját Ebben két országos jellegű 
és e munka eredményeit inem vasutas mú:szaki kooferencia 
publikálták. Ennek ellená-e tartása, a müszaki birottEá
a műszaki dolgozók bizalma gok patronálása, tovább:fej• 
a szakszervezet iránt erősö- leszté6e szerepel többek kö
dött. Sokan keresi:.'< fel szak- zött. 
szei,·ezetü�et újítási, talál- A teLczéseel találkozó be-mányi ügyeikkel, panaszaik-
kal és nem egysz.er javasla- számoló után rátértek & 
taikkal, munkahelyeken megalakitan-

Ezután arról beszélt. hogyan dó műszaki bizottságok szer. 
látja a szakosztály jelenleg a vezésével kapcsolatos felada
műsza:ki dol,gozók problémáit, tokra. A műszak: bizottságok 
majd ismertebte a sza!k06Z· az üzemi bizotbságnak éppen 
tály jövő évi munkatervének olyan tárnadalmi sz.ervei, mint 
főbb cé1kitúzéseit. a termelési, munkavédelmi, 

Elmondotta, hogy még m.'n- bérbirottsági szervek. Meg
dig vannak. olyan mii.naki áhlapítot,ta az értekezlet. hogy 
d-0lgozók, akik vi.s.s.zavo-nulnak a Dunakeszi Járóműjavító 
a véleménynyi!vánitástól. Igen műszaki bizottságának 
sok javaslatu'k, elkép-zelésük mint első ilyen bizottságnak 
van pedig, amelyek jórésze - munkája és eredményei 
abból a törekvésből fakad, an·ól gyózté<k meg a szak
hogy segí,t,:ék a gazdaságo5abb osztályt, hogy a műszaki bi· 
termelést, a műszaki fejlesz. wttságok megalakítása a 
tést fékező akadályok eltávo- vasút üzeme •ben helyes ec 
lítását, mégis - a revizioni2- szükséges. 
mus \'ádjától \•aló félelem A műszaki :szakosztály ülé.. 
ezek vallraváltását aJ,adályoz- sén többen fel6zólaltak. Vala
za. Ugyancsak széles körben mennyi hozzászóló szavaiból 
tapasztalható aggodalom kö- kicsendült: a műszaki értel
rükben a gépi berendezések miség akt.ivizálása a szakszer
elhanyagolá:sa, s az anyag- vezeti mozgalomban politikai, 
hióny okozta nehézségek lát- társadalmi és gazdasági szem
Mn. Ezen segíteni, kell, pontból egya..ánt fontos, A 

Az év e:eji bé1·1-en<lezésről műszaki szakosztály és • 
szólva. megemlítette, hogy a mo,;t megalakításra kerü:o 
műszak;ak ezt komoly ered- műszaki bizotraágok munkája 
mé.nynek könyvelik el. mégis elő fogja segíteni a vasút 
a n.bp.?,azda�:íg e1,i::sö(.lésével rnús-:taki •zínvo�alának e-me
p:1,<!,uz'.i€110San .gém·lik a bú. Jé,ét. a termelékenység fo'.<o
a.·ánroknak a magasabb $Zak- zásá•. 

Sajószentpéter ,uom's nilblzoUsára Jólslkerlllt !\likulás•estel 
rendezett. A műsort a saJósz.cntpétert 1. számú általános iskola ut• 
törő zenekara és kultúrcsoportJa. szolgáltatta Föveoyesi Pál tanar vezetésével. A mfürnr uUn 40 g-yermek kapott ajándékcsomagot és 
43 uttörőt látott vendégül a párszcrvezet, az üzemi biZottság- és as 
állomásf6nöksé:. 

Elismerés és köszönet 
Csak a legnagyobb elismerés 

hangján szólhatunk az J;;jjeli 
Szanatóriumban töltött kelle
mes napokról. Nemcsak az 
első benyomások. hanem min
den ott töltött idő feledhetet
len, kedves emlék marad szá
munkra. A főorvos elvtárs 
gyógyító segítése, az ápolók 
kedvessége, a jó étkezés szel• 
lemi és testi felfrissülést jelent 

Külön dicséret a kultúr-

programokért, a zenetörténeti 
előadásokért. Köszönet a 
Landler Járóműjavító üzemi 
kultúrcsoportjának a három
felvonásos „Tacskó" című 
színjáték bemutatásáért. 

A gondtalanul eltöltött 28 
napért köszönet a pártnak és 
a szakszervezetnelt, s mind
azoknak, akik ezt számunkra 
lehetővé tették. 

A IV. női csopori beuta.JtjaL 
A Szolnok! Járó,nűjavitó 

óvodájában a. terem zsúfo
lásig telve. A Mikulást vár
ják a. kis lakók. ,,Jöjj el 
hozzánk Télapó'', .,Cseng a 
csengő, küszöb dobban'' -
uáll az énzk. Tapsolnak i., 
hozzá, hátha jobban 1neg
hallja a vánca várt i•endég, 
Végül is megjelenik az aj
tóban piros bundában, fe
hér 1,:uc.•mába.n, földig érő 
,zak.Wal. 

ha.ma.Tosa.n elköt'etke:::ett ti 
várva várt pillanat, az ajá11-
dékosztá.s. De még ezelőtt 
is néhány percet elvesz a. 
t·állala.t vezetólnek bfrála.ta, 
hogu több segítséget adja• 
nak az óvodának, Keve
sebb ígéretet és több CSP• 
lek.vést vár a Télapó, Utá
na a krónika. szer-int felol
vassa. az aranyk.önyoből 11 
jó és rossz tulajdonságo
kat, s közben má.r osztja 
is a csomagokat. Van ab
ban minden jó. Cukor, dió, 
mogyoró, hajasba.ba, hinta.• 
ló. 

1 
A miskolci Igazgatóság von

tatási szakszolgálata novem
ber hó 28-án befejezte évi 
szállítási tervét és közel 13 OOO 

g tonna szenet takarított meg. i A siker különösen a mis
kolci, egri, azer,mcsi, bánrévei 
és a sárospa.taki fútóházak 
eredményes munkájának kö

Leheletpróba Angyal i  eset 

No, de mi történt? A na
ouon várt ta.lálkozás pt
tvergéasel kezdődik? Egy 
kislány mégis megembereli 
magát és vékony ha.ngon 
üdvözli a Télapót. Az meg 
megsimogatja, megcirógatja 
őket. leül közéjük és azá
monkéri az óvodába.n ta
"ulta.kat. 

szönhető. 

1 A nagyszerű egyéni teljesít
ményeket bizonyítja, hog\• no
vember 7-én 39 dolgozót tün
tettek ki „Kiváló dolgozó" ok-
levéllel és egy heti keresetnek 
megfelelő pénzjutalommal. 
Ezenkívül 46 OOO forint jutal
mat osztottak ki futőházi dol-
gozók között. 

A sok kitűn6 egyént telje-
sítmények közül is ki kell 

5! emelni a miskolci fűtőház lét
Q számába tartozó Varsáni,i Já-

Lett azután erre t·era
mondás, ének, tánc, s így 

Végül is e_l[,övetke2ik a. 
búcsúzás. Most már nincs 
csak. nevető gyereka.rc. 
Csak én illanol, el, szinte 
fájó szívre! az ablaktól. 
ahol eddig leskelödtem 1 

nos mozdony\•ezetót és fütőlt, 
N. Bökk Jánost �s Náná$l L4-
;oat, akik 100 etkm. tervük - Jelentem alássan. a szol,gálattevő elvtár& - Jlfit keres maga ott fenn,?/ 

(- -) túlteljesítése mellett no,·em- r<mdeUe el, hoa-11 leheljek rei . ,  1 -- Kéremszépen, én a kocsikl-Mírő vaguoA:. 
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Röviden az 1957. év! tömegsport-versenyekről 
A e!lenforradalom a sportban 

Is nagy anyagi- és erkölcsi káro
lnit okozott. A minőségi sport 
ennek ellenére .aránylag rövid idö 
alatt talpraállt. A tavasz beköszön· 
t�vel ugyszolván valamennyi 
sportegyesmetben megindult az 
élet, Más volt a ne lyzet a tömeg
sportnál& Az év elején_ kevesen 
gondoltak a dolgozók sportolására. 
Mint 'általában, a vasűtas szakszer
vei:et sport oszt:Uyán is új mód
ezerek kldoll!ozásával fo�la1koz
tadc, mivel a tömegsport eddigi 
formaJa, az; lVIHI<-rene1szer nem 
bizonyult megfelelónek. 

Elsőnek a labdarugást kedvelő 
"-o!gozók körében hozott örömet, 
amikor a tél végén a budapesti 
szolgálati helyek dolgozói részére 
1:!lrták a kétfordulós szakszerve
%eti labdarugó bajnokságot. 14 
esapat nevezett Közben három 
az anyagi nehézségekre hivatkozva 
tisszalépett. s bár a 11 csapat kö
r;Jl, Is sok szükös anyagi lkörül-
1t1ények között volt. mél!is becsü
lettel helytállt. 

A. bajnoksagot a Főosztály csa
pata nyerte a BVKH elött. A har
Sladik helyen az Anya�ellátásl 
.lgazgató�ág végzett. 

Az l!sz! hónanokban a Szakszer
vezeti Világszövetség. IV. Kon�
resszusa tiszteletére a SZOT há
rom sportágbsn - röplabda, sakk, 
asztalitenisz - irt ki alaptokű 
versenyeket. A szervezési hiá
nyosságok ellenére eredményes
nek mondható ez a versenyJdirás 

1;�t ii2����,��:4�0�::g�;:, :::1��i 
az l!lszakl .Járóml1Javító tfi csa
pata elött, 18 fédicsapat vett részt. 

Nagy érdekllldés előzte meg a 
sakkbajnokságot. amelyben job
bára Idősebb dolgozók Indultak. 
A megnyitón 120 dolgozó ülte 
körül az asztalokat, hogy össze
mérje tudását. A küzdelmeket 
négyes csapatban bonyolították 
le. A bajnokságot a Landler Járó
mfijavitó csapata - Kálik István, 
Sas József. Pintér Ödön, Balla 
Gyula -nyerte. Lelkes szervez6-
munkájáért dicséret Illeti a szak
bizottság két ta11ját, Czlgoly Gyu-
13.t és Barta Bélat, altik .fáradságot 
nem ismerve doli!:oztak a bainok
ság lebonyolftásáért. 

December közepére az asztali
tenisz b!ijnokGág is befejeződik, 
A 21 csapat közül a dönt.öbe az 

flszakl Já:rómOJa\•ftó t. a Landler 
Járóm0Jav1tó csapata került. 

Ezek a péld�ik is i�azolják, hogy 
a dolgozóit munkoldó után Igény
lik a sportot. De bclgazolódott az 
Is. hor,v MHK nélkül Is lehet tö• 
m�gs_portot szervezni. 

Az újszertí versenyeknek egyéb 
tanulsága 1s van. A tapasztalatok 
nz1; mutatjálc. hoJ?v ott születtelt 
elsöscrban jó eredn1ények. ahol 
a sportvezetők az üzemi bizott
ságiial és a KISZ-Szervezettel 
karöltve doh?oztak. Jó Példa erre 
az Eszaki és a Landler Járómű
javitó. A versenyeken ugyanis eb
ből a két ilzemböl indultak a leg
többen. Az Eszakl például a küz
pontllag kiirt versenyeken túl 
november 7-e tiszteleté:-e is r�n
dezett versenyeket, amel"3·eken 
mintegy 100 dolgozó állt raj1hoz. 

1053-ban még fokozottabban 
gondolunk a dolgozók sporto
lására. Ahhoz azonban, hogy a. 
verseny-cken minél többen állja„ 
nak rajthoz, az edcliginél nagyobb 
szUlcség lesz az üzemi bizottságok., 
a sportfel'!lósök. a KISZ-szerveze
tek segítségére. Reméljük ez a 
segttség ne1n marad el. 

Visi Ferenc • 

HALADÁSUNK KERÉKKÖTŐI 
A vasutas dolgozók túlnyo

mó része becsülettel helytáll, 
gondooan kezeli a szállításra 
feladott árut. Van egy kis há
nyad azonban, akik önzé6bő\ 
becstelenségből megviimolják 
a vasúti küldeményeket. A 
vasutasok családjának szégye
:nei ezek a magukról meg
feledkezett, családjukat társa
dalmi megvetésre kárhoztató 
egyének. 

Ha a déz.smálásokért letar
tóztatottak tárgyalását figyel
jük, láthatjuk, hogy csaknem 
kivétel nélkül s.zervezett ban
dákról van szó. És ami még 
tanulságként levonható, ha va. 
laki egysrer megindult a lej
tőn, akkor nincs megállás, 

A közelmúltban folyt le a 
Püspökladány állomáson több 
éve garázdálkodó bűnszövetke
zet bírósági tárgyalása a vas. 
utas kultúrotthonban. 

A Püspök,ladányban több he
te :folyó tárgyalás után, de
cember 11-én hoztak ítéletet a 
31 tagú fosztogató banda ügyé
ben; 

A bíróság valamennyi vád
lottat bűnösnek mondotta ki. 
Közillük Egri Balázst 6 évi, 
Ozse Jánost 5 évi, Ozse Józse
fet 4 évi, Kárai Ferencet 2 évi, 
Sándor Istvánt 2 és félév-i és 
K.is�er Imrét 1 évi és 8 hóna
pi börtönre füHte. 

Az újságok már hírt adtak 
arról, hogy Hegyj Ede !kelebiai 
állomásfőnök tavaly az ellen
forradalom idején 29 tagú ban. 
dát alakított be06Z'tottjaiból, 
akik az ő irányításával 1957 
márciusáig rendszeresen fosz
togatták a vasúti küldeménye
ket. Főleg a kis helyet elfogla
:ó, de nagy értéket képviselő 
cikkekre speciali:z.á:lták ma.,"U
kat. A fosztogatásban Hegyi 
járt az élen, aki 72 OOO Ft kárt 
okozott a társadalomnal,. Nem 
sokkal maradt el tőle Szi
ráki István 69 OOO, Farkas 
István 65 OOO, l\I.á:rton Dezső 
62 OOO forint értékű árucikk 
elrablás,h•al. A bfü1szövetkezet 
többi tagjai is jelentős meny
nyiségú ..árut · tulajdonítottak 

el, vagy működtek közre a lo
pásban, az eladásban. 

A fosztogató banda ügyét a 
keaskeméti megyei bíróság no. 
vember 26-án kezdte tárgy,'¼1-
Di a kiskunhalasi va6Utas 
szakszervezeti székházban. 

Tulinden becsületes vasutas
nak, vezetönek és beoszt.ottnak 
egyaránt köte!essége a korrup. 
ció megszüntetése, a dé=álók 
leleplez.és€, a népvag)Ton védel
me. A saját munkaterületén 
mindenki legyen őre, védője a 
szocialista tuhjdonnak. 

A legkeményebb rendszabá
lyok foganatOSÍtását követeli 
minden becsületes dolgozó 
azokkal szemben, akik nem 
riadnak vissza a közösség 
meglcár0&ításátóL A tolvaj e�ő
rehalad�unk k-erékkötője, 
élooködő az ország testén, ön
maga, családja és embertársai 
ellensége. Fogjuk le a búnös 
kezeket, ne engedjük, !hogy to_ 
vább csorbítsá,;. a vasutas be
csületet, garázdálkodásukkal 
akadályoozák előrelhafadásun
ka t. 

Jf ALJA FÖLD/ÍN 
múlt század közepéig a város nem volt összeköt,·e 
a szárazíölddeL A vasúti hidat 1846-ban épltetté1-, 
s 1933-ban került mellé a 20 méter 'széles, 223 boll
bajtásos gépkocslút. 

Miell!tt olaszországi élménye!mrlll számot adnék, 
elnézést kérek a múvészettörténészektöl és azoktól, 
akik jól ismerik a rég! római birodalom történetét. 
Nemcsak azért, mert ahány ut!kalat12, anny!félé
képpen mondja el ugyanazt, hanem azért is, mert 
az ott töltött rö,'!d idl! alatt csak csekély töredéket 
Ismerhettünk meg a rég; birodalom és Itália tör
ténetéből. 

Ugylá1szlk „Itália kék ege" méiisem mlndll! kék, 
mert amlkor Triesztben az egész éjjeli fagyoskodás 
után ránk virradt, hiába vártuk, bogy el6bújJon a 
felhők mögül a Nap. A trieszti 40 perces tartózko
dás után villamosmoz.ctonyunk ·vigan száguldott ve-
lünk Venezi.a (Velence) felé. 

V E L E N C E  

A vonat Mestre városában állt meg, amely lénye
Rében Velence szárazföld! réS?.e. Innen 8 kilo
méteres út vezet a 118 szigetből álló Velencébe. A 

A vel�cel Bazilika, 

Velencét az v. száza.dban 1'alapitották az Aqu.ilea. 
városából menekülő kereskedök. Aqullea a gazdag 
keresked6 város, a.1.1.11yira erősnek érezte magát, 
hogy ellent mert állni Attilának. vesztére, mert 452-
ben földig lerombolták a hunok. A meneh-Ulö keres
kedők a Brents egyik holt ága melletti parton a 
„Rio-Alto"-n kezdtek új várost építenL A város 
születési helyének emlékét őrzi ma a Rialtó-hid, 

Velence cölöpökre épült+ hiszen a szigetek leg
nagyobb részét viz borítja, Vannak ugyan S2'Íraz 
lábbal Járható utcait. de a fő köZ!ekedésl utak a 
Iagunák. A szárazföldi utcáit alig 2--4 méter széle
sek, sót '\."annak olyanok, ahol csak egyesével le
het közlekedni. Dagály idején meg éppenséggel allg 
marad u-t<'a szárazon. Természetesen semmiféle jár• 
mavel köZlekedni nem lehet ezeken. A velenceiek� 
nek szokatlan lehet más virosban �logD!::an ji:.rni; 
mert itt az utas- és teherszálllt:is a lagunákban köz
lekedő motoros iármúveken, gondolákon, csóna.k<l"! 
kan bonyolódik le. Láttunk költözködést, es.s:üvőt; 
halottasmenetet. mindezt természetesen vizen. 

A cölöpökre épült házak, paloták. templomok 
n1intha a v{zbfü nőtte!< volna ki. Kísérőnk elme.� 
gyarázta, hogy a facölöpök évszázadok során a l<o• 
rálltól szinte megkövcscdnek. Ezért érthetó, begy 
mintegy másfél évezrede tartják Velencét, 

A VIL században a Santa Mana della Saluta 
templomot 50 évig építették és 1 156 OOO cölöpöt ver
tek le. Láttunk olyan házat, amely már évszázadok 
óta ferdén álL Elös,ör megsüllyedt, azut.'\n meg
állapodott. Nem egy 1lelyen a :facölöpöket már vas
betonnal kelle\1 pótolnl. 

A sok szigetet 160 keskeny csatoma választja el 
egymástóL A legszélesebb a Canale Grande, amely 
a 60 métert is eléri, de a többi alig szélesebb f:--(; 
méternél. A csatornák felett 400 híd ível át. A csa
tornák, lagunák adják Velence me:;eszerú jell-egze-
tességét. 

A város az lttlakó venete néptöl kapta a nevét. 
A német-római császárság idején és ezt követöen 
Itália földje apró vi\ros-államoJ.:::ra tagozódott. Ve
lence arán3tlag kevés n1egpróbáltatáson ment 1-:e ... 
resztül az ebben az időben dívó pápaság és csá
szárság l,."ilzdelmében. Iiossző Ideig függet1e1útették 
magukat a pápától és az lnkvlzlcónak sem enged• 
tek teret. Velence hatalma� kereskedő-köz.társaság 
volt. ahol a mindenkori dolite kormányzott. Kfüö
nösen a keresztesháború idején virágzott a város. A 
velencei hajósok és kereskedők haz.a.:.iordták az is
mert .földrészek kincseit, persze nem mindig igaz-
ságos üton. 

Megnéztük azt a házat, aliol Marca Pala született. 
Innen indult 26 év'lg tartó utazására. Kü1önösen be
cses a kínai útjáról közölt Ieírái::.:1, Előtte az euró
paiak nem ismerték a keresztény országok:uil mű
veltebb, hatalmasabb, gazdagabb Kínát. A közép
kori térképeken még, mint torz alakoktól hemzsegő 
ismereUen világ szerepel, Marco Poio világosságot 
derített az addig jsmeretlen keleti világra. Irt a dt·á
r,a füszerekr61, felhívta a f.lgyelmet I<.ina fs .Japán 
aranykupolás templomaira, a nagy birodalom belső 
rendjére, szervezettségére, k-ultúrájára. Ez a tevé
kenysége azt lehet mondani, hogy jelentőségében 
felér Amerika felfedezésével. 

Columbus Kristófot Marca Polónak a gazda� Ke
letről szóló útle!rása késztette kalandos útjára, 
mel.vnek eredménye Amerika felfedezése lett, 

Az újkorban a város banyatlásnak indult. A mé-

A szerkesztöség üzeni 
,.Sokan vagyunkH, Sajnáljuk, 

hogy az elvtársak nem írták meg 
nevüket. l!;y a felvetett problémá
ra nein tudunk konkrét v.ilaszt 
adni, A vezérJgazgató elvtárs 
indokolt esetben engedélyezheti 
az áttn1nös1tést, e'l.t szolgálati 
úton kell felterieszteni. Ha 'ÚE!Y 
vélik, hogy az e�etles;es elintézés 

::��t�es

Pa�!�z�ik1��rdufl{t1t�k 1:i;: 
kolt, igyekszünk segltséget nyúJ· 
tani. Tótka Károly szeged állo
más� a vonatkísérők problémájá
\'al szaksz.et·vezetünk és a mi
nisztérium is íogL.'l!!:ozlk. Re
mélj'i\k, ho�y sikéc-Ul ol,van meg
oldást találni. amelyet a nagy 
többség megelégedéssel fogad. A 
rend.fokozatok me�változtatc!sára 
nincs mód. Rácz Ba1ázsné Szolnok 
állomás. Minden dolgo:zúnal� 
törvényadta joga felsőbb szer
vekhez vngy \'ezet6khöz köz'\·eUe
nill is fordulni. Természetesen 
helyes, ha az illető először a 
Iti.l:wetlen felettesénél l'!"Yekszlk el
intézni kérelmét. Az elvtllrsn� le
veléből úgy látjul<, hogy jogosan 
fordult Borsod! elvtárshoz, ami 
abból is k.itfinik, hogy panaszát 
R':Y'orsan orvosolta. Semmi esetre 
sincs iga'Za annaJc az elöadónak, 
aki ezért rossz szemmel néz az 
elvtársnőre. A levélbPn felvetett 
egyéb problémákra felhívjuk az 
illetéltesek figyelmét. Cserháti Jó
zsef Szeged i!?a�gatóság. A va„ 
l!Yonálla<t fel,•ételével kancsolatos 
cikke érdekes, azonban egy októ
ber 22. esemén}-ról november vé
gén értesíti a szerkesztéiséget. Ha 
most közölnénk. nem érné el a 
kellll nevelő hntást. Az orosházi 
felvételi épület problémájával 
már sokat foglalkoztunk lapunk
ban. Az újabb problémára felhív
juk az illetél<esek figyelmét. Ja
kovics nona Ipolyvece. Mfivég
tagját dijtolanU! megjav(tották 
és elküldték címére. 

Uglyat Sándor Miskolc Gersi 
György Békéscsaba, uj'. Bu.Jázs 
Ist\Tá11, Ort\ttay Sándor, Csonka 
Jözset, Gulya.s József Taktahar
kány. Szilágyi Sándor BVKH. L� 
nlilket Illetékes helyre to,ábbí
tottuk. 

Tótka Jl'.iroly Szeoed állomás 
Fekete Laszló lllist.:01c Igazga2 
tóság. Simon Géza Bp. !\!agasépí-
1.ésl fönökség, Baly �ános Bp. Ra
kodá'ii Főnökség_ Pászü József 
BVKH, dr. Horváth K�roly Gazda
sági vasútak: Ig .• Csomor János 
szolnoki J\.\ Levelüket lapunk 
an\yagához felhasználtuk. 

KeJser Imre szer,:..ncs.. .. Levelét 
lapunkhoz felhasználjuk. 

-·• ·-

L A K A S CS E R E  

Elcse�élném szoba-konvha. kam
rás, géiztűzbell'eS lakásomat (fél
komfortos) 1 szoba-kon3rha, kam
rás lakásra Nagybudapest terü
letén. Cim: Bp. VDI. Festetich
útca 2. vm. é9illet f�. 10 ·a. '!tlá
sodik számú ház!elügyelöséi;:. 

(\(a»Jc;aa�f]�� 
Lopiák az orgafoszfátot ! 

Talán többen vagyun'k olyanoT,, akik szégyenkeziink, am.!◄ 
kor egy-egy vasutastá.rsunlc -nwgfeLedkezik magáról és enyllén 
szólva, hozzányúl az állam, a közösség vagyonához. 1 

A napokban - kivéteLesen - ;ól beLetemetkeztem az ad. 
minisztratív munka Hok irodala.pos, dagadtra duzzadt világába. 
Az egyik ügyirat rojtos lapjai közt furcsa, panaszra akadtam:' 
A Fővárosi Szervestrágyagy·űjtö Válla.lat i,izsgálatot kér, mert 
a kocsirakományban feladott „orgafoszfát bioszupert'• Líilde
m.é·nyeit -, melyet a pestkörnyé'ki házak udvarszögleitiben 
megbújó építményeiből kesenes éjjeli munkával gyűjtenek -
ismeret!,en tettesek megdézsmálják. 

Ne még ilyet! - mondom - és a szokott pirtól égett az 
arcom. Később a csadállrozástó! elszintelenedett. Magamban 
motyogtam. Próbáltam elképzelni a. tettest, emi-nt puttonnyal 
a. hátán belopakodik a vágányok közé, fején a gázálarc, mint 
egy 1,-ívósisal: feltofra és vadászkutya módjára szimatol a, lég
ben, aztán testi épségének veszélyeztetésével feltornássza ma• 
gát a. kocsi peremére és csordultig merít a mázsánlcént ára 
0,30 forint értlJkií orgafoszfátból. U gy kell neki! 

* 
A vá.d.ból és az e!mé�kedésból a következő konkluzió t'on. 

ható le: Minden kár haszonnal jár! Kár, hogy már ilyet is fel• 
tételeznek a vasutasokról. Haszo.n: javasoljuk jövőben a ma• 
gukról niegfeledlaizett egyéb dézsnuílókat arra is ítélni, hogy 
az elkövetett bún nagyságához mérten egy-két, vagy több put. 
tony Mgafoszfát bicszupertet is tartoznak ellopni. Ugy véljL k, 
hatáslos büntetés resz. 

- Fűzfa-est&t rendezett a BVKH 
1nú"-edvelö gárdája december 
14-én. Az est teljes bevételét a 
Vakok Nevel6 és Tanínté,ete gyer
mekeinek karácsonyi aj ándékozá
sára fordítják. 

- Húsz másodperc alatt tömö
riti a kavicsot a talpfa alatt egy 
most vásárolt 11agyteljesítményű 
automata aláverögép. A gép keze
lője egy kapcsoló mozgatásával 
irun;yitja a hidraulikus vezérlésa 
gé

�Rövidesen elkészül az aluljáró 
Kőbánya-Felső pályaudvaron. 

- Naponta. 3-j irányvonatot In
dítanak az. uzsai k6b::inya és a vas
út dolgozói. E;lőfordult már, hogy 
egy r..ap alatt 5 irénl'-vonat hagyta 
el az uzsai állomást. 

- Sok nem2etközi szállítmány 
megsemmisült \�agy elveszett az 
ellenforradalom idején a magyar 
'\·asútnkon. A magyar kormány 
kérte a bnráti országokat, hogy 
tekintsenek el a karok megtér!té
sétöl. A Bolgár Népköztársaság 
kormán5'a értesítést küldött, hogy 
lemol').d a -kártérltésröl. 

- Horgoló s;,ca.I.kör alakult a 
celldömölki fütőházban. A lányok 
és a3szonyok elhatározták, hogy 
terítőket horgolnal::: a párt- és a 
KISZ-szervezet helyiségében. 

- Uj, korszer(i helyiségben On
ük a mozdonycsapágyakat a 
dombóvá!'i fűtöházoan. Az úi helVi• 
ség nemcsak a műszaki, hunen1 az 
egészségügy; J/cöve(elményel;:nek 
Is megfelel, _ 

o- lyt -

- Feltörte munkatirsal szekré
nyét Gec.;e Andrli::S többszörösen 
büntetett elöélet.ú mozdonyfutő� 
A mi3kolc! j,lrásbíróság háromévi 
börtönre büntette. 

- Uttörövasút épül Sztállnváro,. 
ban társadalmi munkával. A vasút 
a Vidám Parktól az erdllsáv men
tén a strandiürdőig vezet majd. 

- Slneken gördülö szállodát he
lyeztek üzembe a svéd vasútnk, 
amelyben a Sarkkörre szállllják a 
kirándulókat. A szerelve'ny háló-, 
étkezö- furd6- és szalonkocsikból 
áll. 

- A győri állomfis elkészltésé
nek ,�égleges határideje a le.i;;
utóbbl megállapodás szerint a 
Jöni év elsó felének vége. 

- 400 gyermek vett részt a mis
kolci vasútas kultúrotthon jól
sikerült Té!anó-esttén. 

- 13G ismei-etterJesztö eJ6adást 
tartottak ebben az esztendőben a 
swmbathelyl Iguzgatóság terüle
tén közel 2:?.000 részvevövel. 

- 100 OOO forintos kóltséggel 1!l 
üzemi filrdö épül a miskolci tütú• 
ház dolgozói rt!szére. A tervek sze
ti.n.t még ebben a hónapban át„ 
adják rendeltetésének. 

- Automatikus vasúti tütis• 
kapcsoló berendezést készítettek 
hazai s�kemberek. Az tii ma�rar 
gyártmany lelesleges,é teszi kül
földi szabadalom megvásárlását. 

- 10 ntlllió forint nyereséggel 
z�t'ja �z évet a Gyöngyösi KI· 
tertigyártó űzeml Vallalat, 

nrazslatos stépségl! palota semmivel sem marad 
e! a Bazilikától A palota belül üres. szinte kihalt
nak tűnik. A bútorok eltúntek, a falakat viszont 
rengeteg kép bot1tja, amelynek nagy része a ve„ 
lenceiek tengeri csataját örökIU meg. A díszterem 
mennyezetén és oldalfalain TJcian, Veronese. Tinto
retto, Bellin! és más renaissance korabeli festők 
képel ejtik ámulatba s. nézőt. 

A palotából a „Ponte del Sospiri"-n, a Sóhajo1<
h!dján keresztül jutottunk a börLönápilletbe, amely
nek alsó cellái dagály Idején megtelnek v!zZel. Azért 
nevezik Sóhajok-bidjának, mert ezen a zárt h.idon 
keresztül vezették a halálraítélteket a vesztőhelyre. 
Valószína, hogy sok ártatlan ember sóhaját éti me;
rögzött bünös á!kozódását hallották a falak. 

A Cana!e Grande, a vAros legnélesebll e.atomi.ja. 

A tér két oldalá!l. az árkádos oszlopcsarnokok 
elött székek és asztüok várják nz eliáradtaknt, alct'.< 
300 lir-áért Coca-Colával telirissithetik mazukat. Há-
rom zenekar felvált\•a gondoskodik a megfelelő 
hangulatról. ElmaradbatatJan a koldusok hada, épp
úgy, mint a szentképet áruló apácáké. 

'.lyebb Járatú hajók már nem iUdna.k bejutni 1. la� 
gunék közé. Velence elvesztette jel<mt6ségét és po
litika! befolyását is. Jellemző a gazdagságára, hogy 
lakói még a XVIII. században is a felhalmozott gaz
dagságból éltek. A fényűzés központja, a művészet, 
a szinházak, az intrikák és a karneválok hazája 
azonban már a múlté. A város egyre rozzantabb 
lesz. Történelmi múltja, építészete több törődést 
érdemelne, 

A megöregedett vá.ros ma olyan, mint egy 6r1ás.t 
muzcum. Mintha a középkorból varázsolták volna 
elő. Közel 300 OOO lakosa, 90 százalékban az idegen
forgalomból él. A sifik utcákat, tereket ellepik az 
utcai árusok, aldk velencei emlékeket kínálnak az 
idegennel� Az ősrégi házak !öldszintjein picike 
neonfényes (ületek hűzódnak meg, Esti kivilágítás
ban űgy érzi magát az idegen, mintha egy liliputi 
varosban Járna. Ipara .:ilig van. talán csak a né
hányszáz munküst foglalkoztató 1,"ilághi'.rű „Mura-
no"-i üveggyár em11tdsre tnéltö. 

Hamarosan megszokja az 1de�en is. hogy a kisze
melt árut félárért 1s megkaphatjuk. Ugylátszik, a 
kereskedéivér még nem halt ki a ,elencelekből. A 
bútorok abnormálisan kicsik. De picinyek a la.ka
sok is, mert Vdence építésénél nagyon kellett ta
karéltoskodn1 a hellyel, 

A város központja az ős.! Szent Márk tér, ahol 
állitölag a r,...ászutasak etetik a J?alambokat . .  De min
den ellcox-e:z6 h1reo;:.s:telé!!se1 szemben meg kelle!t 
állapfümi. bogy több az !d6sebb korosztálybeli, 
mint a fia.tat. Lehet. hogy eseknek több pén2ü:-: 
\tan mint a fiataloknak. vagy talán az elmúlasztott 
velencei nás:zu(at pótolják. A téren körülnézve a 
szem szinte nem tudja „:reltogni a fenstges ktpet. 
Az első. ami szembeötlik. a 91 méter magas, kar• 
csú Catnpo.n.i!la. E2 a torony már messz.ir81 mu
tatta az utat a hazatél'ó hajósoh.""Uak, l\fögötte a g;srö• 
nyörű Bazll�ka S'támtalan kupolával, csúcsos tf!l6k-
kcl, szobrokkal ékesíl\Ye ettag::idó látvány. A bi
Z?!°•Ci stilusban épült te:mplom belseje talán még 
szebb, mint a ktilseje-. Gazdagabb még a római 
Szent Péter szélt:csegylláznál j.s. A szinarany fGoI• 
tárt 80 Uráért e;:ész közelről meg lehet nézni. Ujabb 
60 líráért bllrkl lenézhet a templom teraszáról. 

A Bazilikától balra van a híres óratorony. Fel· 
mentünk a toronyba és megvártuk. amíg a két ka
lapácsos bronz alak elütötte a 12 órát. 

Jobbra van a Doge-palots. A földszint román, az 
emelet gót, egyes részletes renatssance és barokk 
stílusúak. A kócsinkés oszlopcsamo� elragadó. A 

A rég! id6kb�n a karneválok !deJ én a Szent 
Márk téren tüneményes ünnepségek játszódtak le. 
A teret szó:iyegeltkel borították, zászlókkal díszítet
ték. Klal.Jitották a híres festők képelt, az ellenség
től zsákmányolt zászlókat. l,'áklyákkal, ezernyi lam
pion.nal világították ki a teret. 

Megnéztük a „Palazzo Ca d'Oro" ... t (Aranyházat), 
a.melyet 1421-tő! 1440-ig építettek, s több részét be• 
aranyozták. Ma kívüli-ól szürke fnlnk, belülről gc,
belinek, festmények és fegyverzet ... múzeu1n tanús
kodik a leLÜllt pompáról. fényről. 

Szent llfárk téri venaég!ó a déli órákban, A szinte 
megfizethetetlen �rak miatt nagyon ke,,escn lá.to

r;atják, 

Vízibusszal bejártuk a szúk lngunálrnt, ahol a 
csatornába öntött. c::zennylól. piszoktól búzlik a ,iz, 
a házak között kifesz-ített köt.élen szársd a ichérne• 
mű. A gondolákat lassan klszorHja a v1zibusz, a 
vizita:<1 és a motorésónak. 

Velence n1ár nem képes tejlődni. múzeuá.lis \·á
ros marad, ha fenntartásáról gondoskodna!c. 1\1lkor 
este búcsút mondtunk és a Rómába induló vonatra 
szálltunk, űgy éreztük, hogy nemcsak élményekben, 
de a középltorJ történelem megismerésében Is gaz
dagabbalt lettünk. 

(Folytatjuk.) 
- de -
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