
VILAG PROLETiillAI EGYESÜLJETEK! 

A VAS ÚT I  · FŐ O S Z TÁLY É S  A V A S U T AS O K  S ZA K S Z E R V E Z ET É N E K  H ET I LAPJA 
féltő szeretettel, odaadó gondoskodással foglalkoznak a V'ilsutas napk?zi?.tt• 
honokban é1, bók.s�dékben legdrágább kincsünkkel, a g}erruckkel. KéP!l."• 
kön a szombathelyi vasutas napköziotthon bölcsödéjének kvar':_-szo�.a�á.! 
látjuk. A klcsfnyck télen sem kénytelenek nélkülözni az élteto. crus1to 

napfénvt. A napközlotthonUan és böksödében 160 vasutas g} ermck nevel-
XLVI. ÉVFOLYAM, L SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1 954 JAN UAR 3. kedik. erősödik Tóth Mária vezető óvónö gondos felügyelete mellett, 

Jólétben erősödő, munkagyőzelmekben gazdag, derűs új esztendőt! 

AZ ÖTÉVES TERV UTOLSÓ ESZTEND EJÉNEK KÜSZÖBÉN 700. 000 forint jutalom az őszi forgalmi verseny legjobbjainak 
Munk,igyőzelmekben gaz· 

dag esztendő van mögöt
tünk. Feiemelt fejjel léphettük 
át az új esztendő küszöbét. 
!\agyszeríi ötéves tervünk 
utoisó esztendejében vagyunk. 

Vasutas dol'5'ozó:nk becsüle
tesen megoldották azokat a 
fc:adatokat, amelyeket a párt 
és a kormány rájuk bízott. Az 
1 938. é\i forgalomhoz képe&! a 
teher· és uta15szál!ítás közel 
három&zorosára emelkedett. A 
vasút lür!énetében először, egy 
nap a:att fa()()() kocsi megra· 
kását s:került elérnünk. Az 
árumozdilási teljesítmény egy 
ó�árn eső átlagát 13 mázsáról 
J 7 és fél mázsára növeltük. Az 
1 952-es év 1 06-108 százalékos 
teljesítését a rakodási időnél 
1 953-ban már 1 20-13() száza
lékra. a kocsi•kfüasználás mér
vét 13.6 tonn,áról 14.2 lonnárai 
emel tük. Október végére győze
lemre vittük .a 1 50.000 tonna szén 
megtakarításáért 10:ytato'.t bar· 
cot a vasúton. Ezzel többtizezer 
család, köztük vasutas cs,iládok 
té l i  tüzelöe'.-látását biztosítottuk. 
A fajlagos széniogyasztást az 
előző é\"ihez képest 1 0.06 kifo· 
gran1n1ról 9.5 . kil-ogrammra 
-csökken.tettük. A kormiinypro
'l'ramm \'égrehajtása során az 
év végé'g jelentős számú vas
útaS:a,kást. na,pköz iottlmnt, bö'.
cs-ődét, fürdőt, laktanyát, stb. 
építettünk. 

A. vasutas dolgozók lendüle· 
tét. harck-ész�gét csak növe:te 
pártunk I(özponti Vezetőségé· 
nek 1 953 június 27-28-i és 
1 953 október 31 - i  határozata. 
Fel:smerlék az ÖS1Szefüggésl a 
termelékenység emelése és a 
programm megvalósítása kö· 
zött. Arra törekedtek, hogy töb· 
bet termeljenek. hiányial,inul 
bonyolilsák le a forgalmat, mert 
megbizonyosodtak arról, ho<;ry 
ha többet termelnek. eleget 
tesznek a vasútra háruló fel· 
adatoknak, jobban is élnek. Az 
e'.sö árleszá t : ítás is  mutatta. 
\1ogy dolgozóirtk bízhatnak a 
párt szavában. hogy építhetnek 
a kormány által kitűzött pro
grammpontok megvalósításán. 
A párt hívó szava, a párt iránti 
szeretet, a párt ügyéért éiZett 
!ele!össég meg.sokszorozta ere
jüket, megacélozta akaratukat 
is sikert sikerre halmoztak a 
vasúton. Ezt méltányolta a kor
mány, am:kor ez fuzi forga'mi 
verseny legjobbjait 700.000 fo
rintta l jutalmazta. 
A nem m:ndennapi eredmé· 

nyek és teljesítmények 
ra.zonban nagyobbak Ie!:ek vo�
\la ec1nyi lendület. eröfeszítés 
fs h.fui munka mel:ett, ha keve· 
&ebb h!ba és h!ányossá)2' fékezte 
volna dolgozóink harcát. Az új 
esztendóöen. ötéves tervünk 
u�olsó e,-ztendejében csak ak
kcr tudunk megfelelni dolgozó 
népünk várakozásának. ha fel
Fzámoljuk a hiányosságokat. 
Ezek között !s legfontosabb, 
hogy sz:lárd munkafegyelmet 
teremtsünk Mindenki érezze át, 
hogy az eg-ész vasút_ munká· 
jáért lel-e'ös. Még- köntkezele
sebben keli h�rr:o !ni a menet
rendszerin!i kül'.e�edés.ért, az 
anyagtaka réi<o�ságért, az ön�_ 
köl tség c;ökkenléséért, a szak· 
szoig·á:ati . ágak dolgolCóinak jó 
eg-;•ütiműkii<léséért. Meg kell 
teremtenünk � ku:turá'.t uta,· 
7.ást. javítani kell a szál lítófe.
íekkel kapcsolala,in-kat. Min
dent el kell követnünk, hogy a 
vasút egésze ugyanakkor, ami· 
kor gondo,kodik a dolgozók 
szociá:is és munka\·édelmi kö
rü'ményeinek á l landó javításá
ról. ,i kormányprogram•n meg
valósi'.á:;.áról, lendüle\e6ea és 

lelkesen segítse a szál'ítási terv 
maradéktalan végrehajtását. 
Hosszan lehelne soro'.ni a kü· 
lönböző szakszolgálati ágak 
dolgozóinak feladatát, azokat a 
tennivalókat. amelyekkel meg· 
javíthat ják munkájukat és hoz· 
zásegí.thetik ötéve,s tervünket a 
győzelmes befejezéshez. 

Az újesztendőben a vasutas 
dolgozóknak az a fe:adatuk, 
hogy még szorosabbr,i 1.árják 
soraikat, még egységesebben 
harcoljanak pártunk polilikájá. 
nak, kormányunk programmjá· 
nak megvalósításáért. Van 
miért harcolni: hiszen a dolgo· 
zók életszínvonalának emelé· 
séért, a bőség megteremtéséért 
még csak az első lépéseket tei
lük meg a párt mul<ltta úton. 
Ezek az első lépések, az elmult 
esztendő eredményei ne te. 
gy.ék elbizakodottá a vasutas 
dolg-ozókat. Lelkesebben. mini 
eddig-. köve-5sünk el mindent 
már az év elejétől kezdve, hog-y 
ötéves tervünket ne csak telje· 
sít&ük, hanem jóval túl :s lelje· 
sítsük. Ezzel tartozunk dolgozó 
népünknek. pártunk szeretö 
g-oadosko<lásának, kormányunk 
segítségének és mindenekelőtt 
,aját felemelkedésiinknek 

Az eredményekkel még nem 

molnunk, mint szakmai hiá
nyosságainkat. Ebben ,iz esz· 
iendőben már jobb körülmények 
között, más légkörb·en dolgo· 
zunk. Éppen javuló munkánk 
nyomán élvezhetjük majd erő· 
feszítéseink eredményét, a ma-
gunk életén érezzük, hogy egyre 
javul, v;dámod:k, kullúrálódik, 
gazdagodik életünk. 

Pár:unk megmutatta szo-
cialista építésíink jel en!egi fő 
l áncszemét, a mezö�azdaság 
fej!eszf.ésél. ,,Ezzel népünk ke
zébe adta a kulcsot, amely 11 

közsziikséf;[leti cikkek és éte:mi
szerek nagyobb böségéhez ue
zető kapukal kinyi/i'a". A me. 
zőgazda,.,ág foj:esztésének pro
griammja, ame:yet pártunk és 
kormányunk a mezőgazdaság 
erősítésére hozo:t, fokozo'.t fe· 
le:össég-et és fel adalnknt hárít a 
vasulas dol�ozókra. A !Qi:űzö!t 
célok elérésére moz.gós,í,tj a pár· 
lunk a népgazdas�.g öss-zes 
igénybevehe'.ö erőforrásait, ip�
runkal, közlekedésünket. A 
vasu,:as do!g-ozóknak jobb mun• 
·ká\-al kell see-iteniök a Szovjet· 
urno ál :a,I veze!e:t béketábor 
harcát is. A terv !el 'esítésével 
és tii '."elJesitéséve) kell bizonyí
tani, hogy megá l ljuk helyünket 
becsülettel, a békeharc reánk eső 
fron:�zakaszán. 

,,Az őszi forgalom legjobb dolgozója és bri

gádja" cím elnyeréséért folytatott verseny 

eredményeit most értékelték. A versenyben 
kiváló teljesítményt elért vasutas dolgozók és 

bngádok között összesen 700.000 forint ju
talmat osztanak szét. Az őszi. forgatnli ver-

seny legjobb dolgozói több szolgálati helyen 

már át is vették a jutalmat. Megfogadták. 

hogy az új esztendőben még fandületesebben, 

még jobb munkával küzdenek a szállítási 

feladatok teljesítéséért, a kormányprogramm 
célkitűzéseinek megvalósításáért. 

Újításokból egy év alatt 15 mill ió forintos megtakarítás 
A pályafenntartás dolgozói 

I 

pályafenntartási szakszolgálat
\ 

1952. évi, közel 9 millióval 
évről évre egyre jobb ered- dolgozóinak újítás_i _n:��gal_":'a. szemben, tavaly az október 
ményeket érnek el az újító- Amig 1 952·ben 4os·, uJit_ás, Ja- végéig benyujtott újí�ások vaslatot nyuJtottak be, 1903-ban . t"bb - t 1- · 11 - -mozgalomban. Az 1952. évhez csupán 1 0  hónap alatt a be- ny�m� . ? mm � � _ 10 
viszonyítva különösen nagy-

1 nyujtott javaslatok száma formt erteku megtakaritas Je-
arányú fejlődést mutat a meghaladta az 5400-at. Az lentkezett. 

Új módszer a pa/yafenntartási munka megkönnyítésére 
Az egyik legn•ehe-zebb pálya

fennt,arlási munka a „krampá
csolás", A krampácsolá,s.n,ál ,  
- a ta'.pfák atáverésével 
b'ztos, szilárd a.lapot készHenek 
a pá lyatest számára. Ennek 
a közismerten n.ehéz füikari 
nnmkának megkönnyítélsére ,a 

va;;út sz,ikemlx'rei kísérletkép· 
pen új módszert dolgo:U:ak ki. 
Távcsöves műszerrel megá l la
p ít j á k, hogy hol sz üks.éges .a 

hez"'bb páJ! yafenntartáili mun· 
ka ezzel az új módszerrel tel
jesen k-iküs,öbölhetö. mert a 
hézagokba benyomod közuz.a'.ék 
sz!lárd ágyazatot a.cl a pá!yá· 
n,ak, Az új módszerrel karban
tartott pá-lya egyen!eteseb.!J-, 

ÜLembiztoSlbb-b is, mint a kram
pácsoJ.ái:;sal ka,rban,.artot:. Az 
új ei járás előnyös azért is.  m.rt 
a már üzemben lévő vasú t
vona!a-k fenntartási munkáinál 
mintegy 30 52ázalékos költség· 
megtakarítás: eredményez. 

T el iesítették a tervet 
lehetünk megelégede:tek, 

még sok m:ndent kell megvaló
sítanunk ahhoz, hogy a kor
mányprogramm teljes egészé. 
ben éreztesse hatását. Ezért 
kell tehát els&orban felszá· 
molni a hibákat. A dolgozó 
vasu:asokka,'. szembeni ridegs-é
gset, a bürokrádát, az éberte'.e'1· 
séget ugyanúgy fel ke!l szá-

pálya ágy,i:oatánnk fe'.1öl1ése A vasút szolgálati helyeinek 
Az ötéves terv ö'.öd'k éve a la•lpfá,k a latt és hová meny. t�lnyor_nó többs�fe az új év el-

vátltsa valóra mindazt. a mit a nyí zuzalékot kel•! e'lhelye,mi. so napJaiban a Jolvégzett mun-

egész sora jóval határidő előtt 
fejezte be 1953. évi tervét és 
értékes tervenfelüli munkával 
rakta le az új tervév alapjait. :ervhez fűzünk Lecr1•en ez az ka tudatával tekinthet vissza 

esz,'.endő újabb s:kerek és a párt A zuzalék el helyezésére egy az elmult esztendőre. Amint 
veze'.le győzelmek újabb éve, külön.J.eges l ,a,pátot készite:tel<, arról már többízben beszámol
ami va1 amennY: ünk számára melynek segítségéve: egy ké�-

, 
tunk, a súlyponti állomások, 

egy nyugodtabb, békésebb és mozdulattal benyomható a ko- fűtöházak, a járműjavítók, pá
gondt.a:anabb él e'.et hoz zuzalék a h-éza,gokba. A legne- lyafenntartási főnökségek 

A MUNKA TÖRVENYKÖNYVE RENDELI ÍGY . . •  

d-uh.iltumi ünntp.téqe1t (/Judap.e.tl-(f.ertnetJÓ.1(tJ.th.a1t 
Hunyorogva tekint szél Bocsi mondta vo;na, hogy egysze.r 

Imre pá,lyamunkás, amint be;ép maid Nyen „urasan" él a pá· 
a ferencv.árosi kultúrház nagy- lyamunkás, megvertük volna, 
termébe. A metszett üvegű csil - arr 'éri rossz viccet csinál. Pe. 
! árok derűs fényt hintenek az dig így van Most is ez a jub•· 
ünnepre e-yülekezö vasu'.as do: - leumi ;utalom. I1<azán jólesik, 
g-ozókra és család,tagjai1kra. Az hogy így gondolnak velün/1, így 
ünnepi csi:!ogás szinte elkáp- me{;fbecsiilik' a munká, •. wt. 

ráztaij a. Súl yos kezé:, amely Most kezd igazán megeredni 
negyedévszázada forg�:ja a Bocsi Imre szava 6 lá�szik, 
csákánvt, P.!ienzőü1 a szeméhez meg-enyhü�•t vonásain? hogy még 
emeli és úizy olvaESa a feldí- töb"bet is mondana a pá•lyafenn• 
szíteU színpad te:·ratál: ,,Odvö- tartási dolgozók megváltozo'.t 
vözö:jük a 25 éves szolgálali .:le'.éröL de véget kell vetni a 
időt eredményesen eltöúött e:&- beszélg-e'.ésnek, mert kezdőd'k a 
társakat, a ju!aiomk:asztás al· ju _a!mazási ünnepség. 
kalmáuaJ". A színoadon a pári· és szak-

lgen, ezt is megérte. J\,\o,;\, szervezeti vezetők, szol gálati 
hogy a /1\unka Törvenykönyve elöljárók. Mihálka László e!v
mó-do,ítása értelmében a 25. 40. társ, Ferencváros·á!.:Omás fö-
50 éves megszakításnélkül i nö<ke a negvedszázados szolgá
szolgál a!i idö utá,n a vasu:asok la'.i idő'. el '.öLö't dolgozókat 
i<> jubi•!eumi ju'.a!omb,in része• mE'l'.aló ü,m1epi beszédéb2n ösz
sülnek, 6t is meghívták erre az szehason: ítá.st tesz a mult és a 
ünnepségre, Hiszen ö is negyed
százada dc,l gozitk már a vasú!
nál. Sűrűn barázdált arcának 
kemény vonásai még jobban 
megm-erevednek, aminl a 25 év 
elő'.ti időkre eml ékeztk: 

jelen közö'.t, majd meg,kezdödik 
a jubi:eumi ju:almak kiosz;:ása. 
E:s-önek 14 forgalmi dolgozó, 
A;toriai Sándor térfelvigyázó, 
Balázs II. József kocs·mester, 
Hara,ngozó István tol atásnzetö, 
Katona Vince szo.l izálaotvezetö 
dl'.óőr, Naf!11 Lajos tel-efonkeze
lő, Szíics 11'. János raktárnok, 
Tó!h IX. János vá-' lókeze:ő, 
l'erebé:!I Józse'né t akarí�ónő, 
f(emádi Ferenc \'on alkís:é,rő, 
Kenéz István vonatkisb'ő, 
l'arga fi'. Ferenc vona'.kisérő. 
\'ésnyei Lász/ó \'Onatkis�rö, 
Tóth Teréz :áYírá;z és Takács 
U, József !ak1anys.5r járu! a 
H:,:ipacl el2. Val am.,-nnyien 25 
éve á! 1na-!, meg-sz:11kí.tás nélkül 
a \'asút szo:i::-á' aláb2n, juh' ltumi 
jutalomkén: eQ'v havi i:'e'.mé
nvükne.k megf.: !::.!ő  ü�szeget. e'
i:smerö oklevelet, a házaslár:;�,k 

- Oíthon a faluban nem vo'.t 
munka. nem tudtun 1e ,mell,élni. 
elmeti•em hát a vasúthoz. De o:t 
is 3 évi{;[ többet voltam nwnk,1 
nélkül, mini munkában. Nyáron 
dolgoz'a!la/1. télen e:kiild;ek. 
Csa.� ,1 év u1án ,,ég/egesiieltek 
a pálya,nwnkán. No, ak!?or az,;án 
dolgozhattam .én is a 18-20-4() 
fi/,éres órabérért. mint a löb
bieli:. Do'.gozlam i.s becsitleiesen, 
de soha egy s:zóual nem mond
tnk. hOf?l/ jól vwi . . .  Most? Már 

kélszer kaptam pénz,'utalmal, 
van egyenruhánk, kém1eónes, 
tiszta szálláshe'4ünk. jó kosz. 
lun'1 az üzemi konyhán. Ha 
23 évvel ezelö:t va'aki azt 

Löcsef János Kos.-;uth.díjas mozd-Onyvezetö átveszr a jubileumi jutalmat 
l(u'icskó Lajostól, a ferencvárosi fűtó11áz üzemi bizotts,iga elnökéföt. L&se1 

elvtár• mellett leleséire áll. 
(KoVács G. felv.) 

pedig kc·dves figyelemkmt vi
rág-csokrot kapnak. 

A iub:lá[ó vontatási dolgozók 
sorai Lőcsei János elvtárs, 
i(oosuth-díjas mozdonyvezető 
nyit ja meg. Majd egy egész em· 
beröl '.ő óta, 40 esztende'.e á l l  
a vasút szolgá'a taban, ebbő! 34 
éYet a ferencvárosi íH:öházba,n 
töl :ö'.t e'.. A négy évtized alatt 
1,400.000 kilóméier, tett meg 
mozdon_11ával. Ezzel a te:;esít
ménnyel harmincötször utaz
hatta vo:na körat a földet a;z 
egyenZítö voncián. A sokat ta· 
pasz'.al t kiváló harcos, aki már 
edd:g is nagy megbecsü-lésben 
részesült, megha:o�t211 veszi át 
az újabb ju:a!mat. Utána Ba1or 
Imre, Magyar Jl. Sá1táor, Mri:
/er András, Pázmándi lmu, s ,;. 
/ágyi Imre mozdonyveze'.ő, Do
bos István vi•l:amosfelvi,gyázó, 
Hegedüs István mozdonyfe!vi· 
itvázó; Hegyi La;os mozdony
felvigyálló, Kiss Mihály segéd
·:,ezelö, A-Jajor József segádkeze
lJ, Mezősi Mihály mozdonvfo,l 
,-;cryázó. Szigetvári Márton fűtő, 
fforváth II. József értesftő és' 
Pándi László e!őfü:ő része.sül
·,,k 25 éves jubi'.e'. -mi juta'o:n
ban. 

A pályafenn:ar'.á,i fi'nö!dé ?; 
','tün'e'.(,:tje': Ba.� András. v a 
\·amunkás. Nagy Lász:•i pá\·a
ő;, Bocsi Imre p:i.h·amun.kás, 
Szarvas Mihály pálvamu11lds, 
Erős János pá;:va5r,. Nagq Sán
dor pálvamunkás. 

Meirindul 'ság fá.!yoi'ozza is
mét Lőcsei elvtárs hang-iá'.. ami
kor a szép ünnepség végén va
hmennyi jub:J áns névé)Jen meg· 
1-ciszöni, hogy a nép állama 
ih,e,11 szeretettel gondoskoo'k a 

1r.unkás életek megjufalmaz�sá
ról. 

Az elmult esztendő u1olsó 
napjaiban szerkesztöségünkbe 
érkezett jelentések tömegéből 
megemlítésre kívánkozik a 
Szolnoki Járműjavító ÜV tenr
teljesítése, december 20-án. Az 
üzem dolgozói azóta terven fe
lül 1 5  darab futójavitásos sze
mélykocsit adtak ki a forga
lomnak. 

A szolnoki fűtőház dolgozói 
is büszke örömmel jelentették, 
hogy 1953. évi tervüket decem
ber 18-án, tehát 13 nappal a 
határidő előtt részleteiben is 
befejezték. Nehéz és küzdel
mes évük volt a fűtőház dolgo
zóinak. Sokszor úgy látszott, 
hogy lemaradnak, de erős aka
rattal, öntudatos kommunista 
munkával áthidaltál, a nehéz• 
ségeket és győztek. A szén
megtakarítási tervüket már 
november végén befejezték, az 
év végéig 400 vagon szenet ta
karítottak meg. A szénmegta
karításban élen jártak Patai 
Ferenc, Cinege Lajos. Zombori 
Ferenc mozdonyvezetök. 

Pécs állomás, amelynek évi 
tervteljesítéséről már beszá
moltunk, a legújabb jelentés 
szerint az év utolsó napjaiban, 
már februári tervének teljesí• 
tésénél tartott. Ez a jó teljesít
mény hozzájáruJt ahhoz is, 
hogy Pécs állomás novembe·1·
ben is győztesen került ki a 
Budapest - Nyugati-pályaud
vary-al folyó pá.rosversenyéből. 

A nagykanizsai pályafenn
tartási főnökség fenntartási 
tervét december 27-re teljesí
tette. 

A kö;i:épállomások között 
jó eredményt ért el Putnok, 
amely évi tervét december 17-
én már 102 százalékra teljesí
tette, 

A balatoni állomások közül 
Balatonszentgyői·gy elegyto
vábbítási tervét december 12-
-.n, vonatforgalmi tervét 23-án 
fejezte be. Siófok állomás 
elegytovábbítási tervének de
cember 23-án, vonatforgalmi 
tervének végére pedig már 19-
én pontot tett. 

A Celldömölki Vasútépitö 
Ov december 24-én teljesíteHe 
évi tervét. 
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Négyen az ország legjobbjai közül -egtJ-, állomáJ.0-1i 
R.ík<>Sren<lczü ál iomá-s az or• 

&Záe- e1n-ik legna1noi>b rendezö• 
pályaudvara. Minden napszak· 
ban, akár éiiel. akár nappa'. 
,;zünte!enül érkeznek é;; indul
nak a hosszú. árU\'81 me11:rakott 
szerelvénve!,. Aki el&zör jár 
RákJsrendezön, könnyen elté
vedhet a sok-sok vá11:ácy lát,;zó• 
la" ku�za út\';;sztö[ében. Az i!t 
dol 11:0Zó ,·asu!asok azoooon na• 
1!\'0n iól kiismerik ma (!'U•kat por
tájukon. Mindca-vikük Úl!'V i�
rncri a z  á! !omást, a vágányok 
IPl-.-vését, a Iejtv:szonyokat -
mint a tenyerét. 

kijárás van - komolyan zavar• 
tik • 1!'1lrf:ódornb munkáját. Az 
ál:omáBvezetö soká:e- gon<iolko
do'.t, ami!? ráiö'.t a megoldásra: 
am:kor például a D. 3. csopor!on 
a vonat lo'jár, olyan e'egyet kel ; 
gurítani, .ami nem arra .a cso
portra gurul. A D. t-röl kfjáró 
vona!okat 1- f<),1ladóvá!!'.ányokra 
irányította. hogy azok ne zavar· 
ják a l!'Uri'.ást. M:ndezek ered
ménvt",.'(ér.t fokozatosan nö:t 11 
11urí!ódomb teljesítménye. 

A rákosrendezöi vasu!asok 

feJ :.smerték. hogy a gurftói 
i rányvágánvok helyzete rossz, 
mert a kocsik a kitérők u:án 
me!!'.ál ! tak. Fokozaios esést ke;l 
biz,'o;!tani a gurilódomb vál!'á· 
nyának. El\',!gezték a munká:, 
á:alakí\olták a guritódomb te
fu!óját, azó'.a ezzer sincs baj .  

Aki töródik munkatársai 

problémáh•al 

Gerge:y József ál!omás.lönök 
jól tudja, hogy nem lehet jó 

�zakvonali munkát végezni, ha 
csak mereven a napi sz.akvonali 
fe'.ada!okra irányitjuk ' f,gyel· 
rnünke:. Szeretni kell a dolgo• 
zókat, törödni kcl l ve!ük és 
mindjárt jcbban, vidámab-ban 
megy a munka. Ezért az ál -
lomásvezető re11dszeresen be· 
szél 11:et beosz!ot:jaival. Törődik 
velü�. segít családi prob:émáik 
mego:dásában. Az egyszerű 
napi gondo,kat is megoszt;.a 
Gergely József beoszlot:ja,val. 
Nemrégen szemé!yesen e:járt, 
hoi;rv egy:k lékezö 6Ú'yosan be· 

l 

leg le!es-,gél m·ham.arabb fel -
§ vegyék a kórházba. Más alka-

Az ősz,' forgalom sorá·n hatal· R A vasutasok szakszervezetének központi vezetősége lommal a rákospa1o'.ai tanács· ma,s feladalokat o:dol!ak meg 

I 
hoz fordult V;rág Tivadar ál'.o· l!'YÖz<:Jmcsen Rákosren<lezö vas- a szakszervezeti tagságnak, aktív<Íknak és f UtJ,k- mási do!gozó lakás ügyében. utasai. ,\iost, az őszi forgalom clonárlusoknak eredményes, boldog új évet kiván. Peredi Pál á : lomásvezelöhe• végén 6zá m vc'.é.�t végez :ek. Az :'...,ooc,ooo,_,ooc __ oooc,ooccoc,000000000000000coc,""""""'"""'°"''°'oc:>00e>00e-"""oooc""' 1 rei les szintén országos el sö <e,edmény: négyen az ország l�'.t. O végzi az  adminio;z!rativ 

le{.!jobbiai /ettek. ....,__ .,.,.. munká:, fZOndo.san, :elkesen csi-
,4 1/ae&ttOdd,, u ...,,� ' -, et,a. 10.r:10.t<i16r,c, nálja a szolgá!ati beoszt.ísokat. 

Legyözték a nehézségeket 

Gergely József á'. lomásveze!ő 
az öszi forgalomban elért ered· 

mények alapi5n az ország leg• 
jobb á'.!omá,fönök<.' lett. 1952 

óta dolgozik Gergelv eiv:árs 
Rákouendez/h Am'·kor oda,ke• 
rü t. elsö dolga az \·ol t, hol!V a 
guritódomb do:gozó'nak segít• 
6en, növel ie eredménveiket. Az
ó:a a e-urítódomb tel jesítménye 
napi 400-500 koc,;i l<'e:urílásá· 
va1 növekedett. A jó eredmények 
,o(!'Vik elöfeltétele. hogv &zoros 
kapcsolat füz7e a szakvezetést 
a pártvezetéshez. Ennek a jó 
i·apcso!a'nak ,'g,'ik i.skolapéldáia 
Rákosrendező á:lomás. A ködös, 
fag,·os tii éjszakákon e párt
vezetőség és a, s-zakvon,aP veze• 
lé.; tagjait mindig ott lehet ta
Iá:ni .a guritódom-bon, min<lig 
ott vanflak. aho, nehézségek 
vannak vagy ahol munkagyö
zelmet ünnepelnek. 

Rájöttek .a rra. hogv eg·y[k leg· 
főbb h'ba az. hog-v nincsen !oly· 
tonossál! .a curílásná.f. Az in
duló vona!c;'.< mire! kereszt. 

J onuárban és februárban a 
vasurasokra a leRnagyobb ne
hézséf!,ek leküzdése vár, me.-t 
i'_qenkor hatalmas hóviharok é.s 
frf[11ok vannak. Emlékezzünk 

csak vissza, amikor ef!yszer ja• 
nuárban több nc1píf!. tartó cikJo•1-
szcril hó,•jhar 35 t·asú!vonalat 
kuiteft ha'.a:mába. Emlékez
zünk csak l'.!

0ssro, milyen heves
séf!.{tel tombo/1 a /wvihar 1951 
februáriábon dé!i vasút,,onaloin
kon, amikor a vonatokat bete
met:e a hó. Es a fof!,yok? Nálunk 
keoés o'.yan vonat r•an, ahol 
éc•ente hatvan napon át ne mér• 
né>tek 40 fok hidef{et, sőt mJq 
lóbbet is. A fa{tyok (!qakran 
• �ara kriddet párosufoak és hir
te:en erüs, csípüs ,zél kerekedi�. 
A mi felünket az is ie/lemzf, 
ho(11/ az idöjárásu(útnzás várat
lanul következik be. E?  ,s sctik
séRessé teszi, hOf!I/ á 'lanáóan 
készen/élben teiyünk és bár
me{IJ pillana áan ellen tud;unk 
lzNni a termé,;zet er::i!nl'k. 

. 
k tas 

Ogyet arra. hogy a szo?gá'.ati 
iJékeki>fu� -; . . • ·. � S! ezer vasu . beosztások megfele:jenek a dal · 

. � j kotvényét húzták ki go
;���\ál, térfönök az ősz• 

December 27-én Salgótarján· 
ban került bOr a, Harmad k 
Bék-ekö'.csön e:sö sorwlására,. Az  
Acé'.gyár ,nrön\'örfien feldiszi. 
lett kultúrtermében dé!után fél 
néi!v"i<0r kezde'.t foroe-ni a kerék, 
me:yböJ pirosnyakkendös úttö
rők · húzták ki a szerencsés szá· 
mokal 

En.nél 3 1SOrso:ásnál is s.zámoll' 
vasutas do gozóra mosolygott rá 
a 5zerencse. A boldog nverök 
között töb,b o:, an vasuta� elv
társ !s ,•an, •�i •:Il!)'.°rM? ossze• 
get nyert. A.exai btvan ka
lauz Budapest. XX. . Kossuth· 
utcai lakos 50.000 forint bo!dog 
tu]a ide>nosa Jelt december 27:éi:i. 
A i\\áv budapesti iga1Lg.atooa
e:án do'goz,ó Molnár Mihál_q elv. 
tár.;,nak 25 OOO forint nyeremény
nyel húzták ki a kövéo�ét._ Ig�n 
sokan nrertek az f:sza-kt Jarmu· 
;avító OV-nál is, ahol több m:nt 
sLáz dolf?QZÓ kerü:t a boldoe: 

nyertesek közé. A k'húzolt nve
ren:énvek össze{!e 30-40.000 

forgalmi versenyben s1.intén etsö 
forin t  között yan. Közöl ük 15 te'.!, Mint lérfőnök. ö a gurító· 
clo: gozó nyert egyenként 500 fo- domb parancsnoka. Nevéhez 
rintot, 1 0  dole-ozó 1000 forintot, sok-sok munkagyöze'em fiizö
Cf!V pedil!' 5000 forintot. t!ik. ame!yeket az öszi forgalom 

A ,\\unka Vörii6 Zászl-ó Érdem· legforróbb napja'ban érlek el rendjével ki!ün'.etett ferencvá- Rákosrendező vasu!asa i. rosl vusúti gócpont do'gozói Link József. a legjobb átme· 
közü,I 29-en nverte:J.; összesen nesztö az orszáR'ban. O ellen· 
több �i�t 2�.000 (orin!ot. Tö_�- ürzi a késelt kocsik he:yze:é!. bek kozott Racz Jano� von�)k•� Ha késett kocsi t talál, azonnal 
sérö „sooo f'?ri_n�ot es L'.t•:zk' · jelen! i az ál lornásirányítónak. 0 Lá.sz.o vona k1sero 2000 fonn.ot. T . • . .. 1 ·k 'nden A v' déki va6Utas dolgozók l<ö· �� 3 .om.a.5 e.o ex ona, m 
zü] is töt>ben nyertek nagyobb a,lornást ismer. 
össze;e:eket. Cegléden Sz,fotó Ahhoz, hogy Rákosrendezö 
József ief!Vvizse-áló 1 0.000 fo. vasu:asai győzel mesen hely'.ál t 
rintna,k lett bol doe- tu  aidonosa. ta,k az őszi forga 1 om nehézsé· Borbé y Jsiván, a MAV Buda- . .  d • • k ·t · t nvnj· pes'.i · Vasúl(,pitü Vá ' lalat rét· gei 1 �Jen, s� · segt sege_ 

,-
• &zilas· kire,<i-elt.ségé,nek dolgo- !ott Gecz, La1os, az orszag leg 

zója 
I 

sz:ntén 1 0 000 forlotol jobb okta '.ó'.isztje. 0 neve!le az 
nyert. A községben lakó K.iss embereket az u:asítások betar
/s'.uán pál yafenn'ar:ási do'gozó tására. Ennek eredménye az, 
k?:vényét ugy.ancs,ak 10.0<?0 f�- hogy csaknem teljesen balesetn,( ore�e�énnyel oor60ltak kt. men'e· errd,ménnyel fejez!ék be Ra1t11k k1vu' meg sokezer vasu- • . 
�as dolgozó nyert a Haimadi,k az osz1 lorg�lmat Rakosren· 
Békekö·csön el,;;ő sorsolác án. dező vasu\asat. 

A tél állandó ké szenlétet követel 
rokra, mikor a csatlakozó á:to
mások kocsikkal vannak eltorla
szolva. 

- A „Gudok" cikke -

sz,k, hanem kihasz.nálua a ked
vezö idöt, alaposan felülvizs
gálja mozdonyát, de Úf<Y VIZS· 
gálja meg, Jwr.y a leRkisebb 
hiba és ef!yer/en a:katrész te 
kerülie et figqelmét. /iülünöse_n 
megv:zsgá:ja a hidegre érze
keny a:ka:részl/1.et, mint a szi
vattyúkat, kenőpréseket, uiz- és 
gőzvezetékek csöueit s:b. Fe/ül
uizsqálja. va;;on ;ól t•annak-e 
sziRele·ve, a mozdony és kazán 
működése bizlosifoa van-e a 
le�nagqobb sebessér. melleit ,s. 
stb. A mozdonyvezetök ezreinek 
gyakorlo!i tapasztalatai bizo
nyí rják. ho1w ha meflfe/elö tech
nikával rendelkezel és szigorúan 
kifoeted a szabályokai, u 1asitá
sokat, Sl':mityen ídöjárás nem 
lehet akadó.ty. 

tombo'lw.l. Ezért mér. ma m.iJt
dent me1< keU tenni, ami az ál
lomás to:aió mwlká.ját és a vonot 
közlekedését megkönnyíti. El 
kell háritwu a hótorlaszok okoz
ta akadályot�. Mé,I! ma feiül 
kell vizs(!álni a hóe:takaritó
gépek működésé:, a hóvédő
euközök állapotát. l'eszél_qe. 
ezeket a do'f!.okat az utolsó 
percre hagyni és arra számítani, 
hagy van méf!. id5 mindent el
intézni akkor is, amikor a me
teoro:ógiai inlézei figyelmeztet 
rá. 

A téli száltítás sikere nag11 
mértékben a f!.ÓCponll áliomások 
ponros müködésé!öt füf!f!.. Ha 
biztosítani okariuk oz át:omás 
1eliesitményé:, kü:önösen a csat
lakozó á//omásokon kell pon!o
mn alkalmazni a vonatok befo
Radíís/ és átadási szaból11ai!, és 
,mnek /eflfon!osabb felté!e!e, 
hoqq szert•ezell, e/órelá:ó mun
kával készül itink fel a té:i for
J!a/om lebonqolílására. 

Hot!.tlan lehelne pé/dáuT azt 
mondani, ho{lu a Rinzan-Urali 
t•a1T11 a BajMlon-túU vastílvo
nal/1kon komol1,1an készülnek a 
bekövetkező fa(!t/ok-ra és hóuiha• 

A vasú: téü működése annál 
iobb és pon 'osabb, minél maf!,a• 
sabbra emeljük az operatít1 és 
f!,azdasáf!,i vezetés szint1onalát. 
Uf!yani/yerz fontos a fef!_l/e:em 
mel!er5sítése a szolr.áiat, á.l!ak 
közö11. A feladat az, hogy szer
t•ezet:en és cé:tudalosan ha.�z-
1111/iuk fel az összes technikai 
eszközöket, er.qe//en eröforrássá 
trimörítséík o dolf!.oz6ka1, hor,q 
mindenü:t felfef!,qverkezoe szá/l. 
/anak síkra a hóviharok el!eni 
harc sikeres leküzdéséért. Rend
kíviili lendü/e/t,e/ kell hozz(I
fof!ni a politikai tömef!,nevelés
hez, mindenekelő't a forl!a!om
nál. A vontatósná./ e/sösorban a 
mozdonoveze!ök és vonalbri(!á
dok politikai nevelése a leg
döntübb. Ezekre a po:itikai osz-
1ályo� és pár•szervezetek fordít· 
san!lk naf!.y fif!yelmet. 

Most az 1lj év eteién á.Vun.t 
Ui esztendő vár rá.�k. úi naf(q 
és dicsőséf!,es felodaloHal. Vat
uta.soink m;ndent . elkövemek, 
hoe-11 bolseoik önluda:tat és ke
mén.11séf!f!e/ kiizdiék le a tél n�
hézsé_f.{eit és tíf(t/ dolgozzanak, 
horm néprra:tdasáe-unk mef1JtÖt'"· 
kedet! szá'!ítási i[!ént/einek le!
ie� ef!,észében mer. llldianall. fe
lrlni. 

A tó.vo:ke!e'.i vasú/vonat bi• 
kini fütöházában nemcsa� az 
idősebb, de a fiatal mozdonyve
zető� is a leRerősebb faquok el
lenére vá!tozal/anul /ú/teliesitik 
feladataika:, mof.{as sebesséf! 
tar/asa mel'ett. Csak ott, ahol 
nincsen kel'ö fef[ye/em, ahol a 
do{.f!ozók i_r;/én_qlelenek saiát ma
!!u.kkat és az e{vlársaikka/ szem• 
ben a munkával kapcso'atban, 
ahol nem f.{onrloskodnd a káde
rek szat!képzetlsér.ének növe/é • 
séröl, a!t fordulna.le e'ű fekv�
maradások és ef!yéb hibák. Üi nagyteliesitmen�ü_ szoviet mozdony 

1954 januic a. 

Szovje-tunió 

8/azsenov elvf6rs ujévi levele 
Mint ismeretes, F6di Sán

dor, a Hámán Kató-fútöház 
sztahano,·ista mozdonyvezetöje 
hosszabb ideje levelezést foly
tat V. Blazse11ov elvtárssal, a 

kiváló, Sztálin-díjjal kitünte
tett szovjet fömozdonyvezetö
vel, a Szovjetunió Legfelsőbb 
Szovjetjének küldöttével. Bla
zsenov elvtárs legutóbb kül
dött válaszlevelében többek 
között a következöket írja: 

,.Nagy érdeklódéssel olvas
tam legutóbbi levelét. Szlvböl 
örvendek az ötéves terv telje
sítésén dolgozó magyar vas
utasok sikereinek. Az ön ál
tal elért figyelemreméltó mun
kasikerekröl fútöházunk egész 
kollektívájának beszéltem. 
Minden mozdonyvezető, segéd
mozdonyvezetö és fútö nagy 
megelégedéssel fogadta a moz
donyok kihasználása és a tü-

India 

zclöanyagtakarékosság terén 
elért eredményeit. 

Kedves Elvtársak! Ebben az 
évben a lkalmam volt Cseh
szlovákiában, a Német Demo
kratikus Köztársaságban és 
Finnorsz,ágban idözm • min
denhol azt láttam, hogv a dol• 
gozók békére vágynak és meg
kettözött erövel küzdenek an• 
nak megszilárdításáért. A vi• 
!ág egyszerű dolgozói tudják, 
kinek az oldalán van az igaz• 
ság, és ezért minden er":jükk�! 
erősítik a nagy SwvJetumo 
által vezetett béketábort. Jó 
érzés tudni, hogy a Magyar 
Népköztársaság swcializmust 
építő dolgozói, vasulasai, szi
lárdan állnak a béke és a d� 
mokrácia táborában. 

A szovjet vasutasok elé a 
szovjet kormány és a Szovjet
unió Kommunista Pártjának 
központi bizottsága új, fele• 
lüsségteljes feladatokat tüzött, 
Arra vagyunk hivatva, hogy a 
közszükségleti cikkek és a me• 
zögazdasági áruk fennakadás• 
mentes, gyors szállítását bizto• 
sítsuk. A mi csomópontunk 
kollektívája új termelési tar• 
talékokat kutat, amelyek fel• 
használása biztosíthatja azt, 
hogy teljes mértékben teljesít• 
sük szeretett kommunista pár• 
tunk és a szovjet kormány ál• 
tal kitüzött feladatokat. 

Kérem, adja át baráti üd• 
vözletemet a magyar vasutas 
dolgozóknak és tolmácsolja 
jókívánságaimat, amelyekkel 
sok sikert kívánok az új terv
évhez fűtóháza egész kollek• 
tívájának és minden magyar 
vasutas elvtársnak, 

A Dé/indiai Vasutas Szakszervezet elnökének 
újévi Udvözlete a magyar vasutas dolgozókhoz 

Kalyana Sundaram, a dél- nek címezve. A levélben azon� 
indiai Golden Rock-i Vasutas ban minden magyar vasutas 
Szakszervezet elnöke, aki dolgozóhoz szó l :  
résztvett a Közlekedési, Kikö- ,,Kérem, fogadja üdvözletei• tői és Halászati Dolgozók • 1 -Szakszervezete Nemzetközi met az újévre és tolmacso 111 
Szövetségének budapesti veze- jókívánságaimat a többt elv• 
tőségi ülésén, hazaléröbcn a társaknak is a fútölt.ázban. 
Szovjetunióban tett látogatást. Hozzon az új esztendő új sike-< 
Moszkvából küldötte el újévi rel,et a magyar vasutas dolgo• üdvözletét Gábor József elv- , . • . . . .  
társnak. a Hámán Kató-íütö- zóknak az epites munka3aban 
ház üzemi bizottsága elnöké- és békeharcukban." 

Egyesiil t  Államok 

Eisenhower intézkedése az elókészUletben lévo 
vasutas-sztr6jk elhárítás6ra 

Eisenhower elnök rendkívüli A háromtagú bizottság meg-
meghatalmazásokkal felruhá- alakítása azt jelenti, hogy az zott háromtagú bizottságot amerikai reakciós munkaügyi alakított, egymi!lió amerikai 
vasutas előkészületben Zévö törvény értelmében a dolgo
sztrájkjának megalcadályozá- zók 60 napon belül - tehát 
sára - jelenti az „MTI". - A amíg a bizottság a vasutasok vasutasok tervbevett sztrájk- , k" t 1 • • -1 tár"''alásokat ja 150 amerikai vasútvonalat ove e ese,ro .,., 
érintene. folytat - nem sztrájkolhatnak.; 

ijzéland 

Súlyos vasúti szerencsétlenség Ujzélandban 

A londoni rádió és a „Reuter kijelentette: ,.Félő, hogy a &z� 
Iroda" jelentése számolt be ar- rencsétlenség halottainak szá• 
ró!, hogy UJzélandban decem- ma 164 lesz." A jelentések 
ber 24-én súlyos vasúti sze- szerint a 267 utas közül még r�ncsétlenség történt. A ��1- csak 103-at találtak meg. A szeli�gton �s Auckland kozott rencsétlenségtól 20 kilométerre kozlekedo expres.szvonat egy . 
híd beomlása miatt a folyóba 1s talál!�k holttesteket, amelye• 
zuhant. Ujz,éland miniszterei-

, 
ket oda1_g sodo�� a folyó. A vo• 

nöke, Holland, a szerencset- nat egyik kocs1iát három kilo
lenség színhelyére utazott, ahol méterre vitte el a víz.. 

Frandaorszá� 

Francia vasutasok 
az indokínai béke helyreállítás6ért 

Herriot, a francia nemzet-
1 

hogy megkezdjék a tárgyaláso
gyűlés elnöke Lyonban foga- kat. 
dott egy vasutas-kuldöttséget, Herriot a továbbiakban ki
amely az indokínai háború be- Jelentet��: egre_tért a vasutas 
f · • • t „ t· t' "t . delegác10 tagJarnak azzal a eJezese sur�e o pe ic10 nyuJ- véleményével, hogy az indo-

LPJJl/e11 akó.rmiiqen idviáras, 
a ,•astít mtikótlése'r és iramát fo
lyama1osan foko:,n/ kc/1. Ho/nao 
erős f<lf!.1/0k iöhetnek. Azért ál
landóan uizsl!áfni 1,-e". fe[k,J. 
sdlltt1�k-e a '(Járható fa(!u és o 
r,/harokozta akad1/yok lelnizdé· 
sére . •. Nézz mef!. pon'osan ma
J'.ad minden!, ami sz1iksé.(!es, se
r.Us azoknak oz e/v:ársaknak, 
akiknek tanácsra van s'li;ksér;/ü..k 
Is nincse1ek mer.felc:ö lapasz:a
lataik." Ez az e:.S,; pfffancs. am! 
minden casu!asnak szó'. akár
m,lyen a beosztása. A ió nwz
tú:,n11vezetö soha nem nyuf!szik 
mea ha az időjárás felmeleg-

A SZ12markanái fütiíházba11 
pé."iÚÍu{ a lef!.kisebb időjárás
rom/ó.sná! ,s bajok vannak. Esős 
idöbeii K.:jasev mozdonguezető 
nwzdonyán kerékmef!.csúszások 
keletkez:ek. K.ljasev igénybe 
akarta t•enni a homokozót, de 
az nem müködö:t, mert a csöuek 
el vo1tak dur.u:vo. Uq11a1w11nek 
a fatőhá�nak létszámába tarwzó 
Sokuro� mozdon11vezetúnek e·
szakx:uit a horogja, m�rt egy le;t
szinttöréspontli szakaswn nem 
hozhatta mü.ködésbe a segéd
féket. Mindkét t!se•ben a moz
donyveze;ők hibájából komo1.l/ 
késések kele/J,ezlek a vonatkőz
te�edésben. f.s rr.indez azirt, 
mer1 nem vallak kellően fe:ké
szülve. Télen il11esm!t nem sza
bad tiirni. A tél sen.kiJiek nem 
bocsá• "'el! scmmifé'e mulasz• 
lást. Holnap kod lehet, hóvihar 

totta át neki. kínai háborúra költött milliár• Herriot a küldöttség kérdé- dokat a dolgoz� szociális kö-

1 
seire válaszolva kijelentette: veteléseinek kielégítésére kel-
neki is az a véleménye, hogy lene felhasználni. Herriot kö-- ·•"' Indokínában békét kell terem- zölte a delegáció t.agjai\'81, 

.,Októberi Forradalom"-mo,donn?Y�rban m•gke.dték • 
, 

teni. Franci!"ország ismét sú- h?gy e Yéleményüket tudom�-
1-S-I m02:donyok soroutgyirUsát, Képünkön az egilk lyos katonai vereséget szenve- sara hozza maJd a kormany• 

A vorosUovgridl 
nag) leljesllménJű 

6J mozdony pr6baútJa ol61i, dett éi mgst már legföbb ideje, � 

, 
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A dolgozókról való gondoskodás régen es most Jó úton haladnak a szociális és munkav édelmi beruházások 
a Szolnoki Járműjavítóban Megsárgult okmány kerüli elő lat.a beszéde,. dokumentum a 

egy régi vasúti archívumból . Az népellenes rendszer „társada
akmánY i:t közöli fén11képmáso- /ombiztositásá.ró:". 

Micsoda ég-lö!d különbség a 
mai helyzet és a 6i\tét mull do
kumentuma között! Népi demok
ráciánk nemcsak levette a dol
gozók vál!,!áról a táreadalom
b:ztosítási járu'.ék fizetésének 
terhét, hanem családtaJl"oknál 
az ein,es szolgáltatásokat ki i<.5 
ter,jesztette. 

Aki a felszabadulás előtt járt 
a szolnoki MAV-mühelyben, 
most a Szolnoki Járműjavító 
Vállalatra alig ismerne rá. A 
vigasztalan elhagyatottságot 
a piszkos, kormos műhelyek 
padlóján az olajsárba ragadt, 
szennyes. kidőlt oldalú ruha
szekrények méltóan képvisel
ték. Zsúfolt munkahelyeken, a 
javitóvágányokon álló mozdo
nyok és vasúti kocsik alkatré
szei között meghúzódó ,.rv.ha
szekrényeknek" csúfolt cellák 
körül „tisztálkodtak" a dol
gozók. Ha tisztálkodásnak le
hetett nevezni a szennyes vöd
rökben, melegített lében való 
lötykölést. Eső idején, az osz
tályok közötti szállftáskor, a 
sárban inukszakadtáig eről
ködhettek a rozzant kocsik 
vonszolásával. A szellőzetlen 
fémöntőműhelyekben a fakó 
arcbőrű öntök ólommérgezés
ben sorra kidöltek. A fiatalab
bak arcáról pedig lassan, de 
biztosan lopta le az élet pír
ját az ipari megbetegedés. Dél
ben, Iá hová éppen tudott, 
oda ült le ebédelni. De sorol
hatnánk bőven tovább is. Aki 
pedig ezt szóvátette és méltat
lankodott, ezzel senkinek, de 

különösen saját magának nem 
használt. Nem volt érdekvé
delmi sze-rv, amelyhez fordul
hattak volna. Ezt a munka- és 
embervédelmi nyomorúságot a 
háború pusztítása csak nö
velte. 

száz méter hosszban és a moz, 
dony próbafűtö vág:ány fölött 
is röptető. Ebben nagy része 
volt a vállalatvezetőség Jnte
vékenységének is. 

210�1! 

t .  

Példáu1 : minden csal ád'.a1? 
•észére kü!ön -kü:ön egy éven 
hr'. ü,I 60 nap ,kórház, ,ápo:ás 
i?'.yet( 90 napot b"zlosít. Egyes 
:- �·egsé:reknél , ÍQ"V lbc. esetén 
· �O napot_ reumás szívbe'.eg 
g1iermekeknél 1 80 napot, 1?ver
mekbénul ás estén 270 napot. 

Ma miir m'ás •a helyzet 

Az üzemi étkeztetés céljára 
hatalmas éttermet nyitottak, 
ahol a nemrégen kibővített 
üzemi konyha ízletes, bőséges 
és olcsó ebéddel látja el a dol
gozókat. Ahol szükséges, por
elszívó-berendezéseket helyez
tek üzembe. Az ipari megbete
gedéseket pedig védőételekkel 
előzik meg. Az orvosi rendelő
ben a rászorulók egészsége fe
lett őrködnek. 

T\JdaMll••ihL. l'linutartlÍ.e '1, &z <irdakelt u:en1-él)'%:e� 9rteaS.

t,Qe •égett ttdlJUit. l:!OQ' lJJL�O!,tÓ•ácunk r. iht �ul1ua hó 26-Úl Ult 

lC\899, . A . I . tc- "AtároYAC&ft.l kimonjlot:t.a , t-oc:r k J)álya<JrT090k f'Ur«6 a,:. 

� lY&l\yokat cau.11 i:)'ó;ac�8 lb61 611 t1:>..-i.bbl hltOzked.é.ig c•upán & 1,••• 
;,;!"�tár t:"Jt.!U re.., :tere állit�f\ne.k lc;S , m,,1,y hllt&ro:u.t Wl&ffitfUQ'i eoez• 
cie.n;ru !'Urdöre „onatkc,:rr:tlt. A c•&lá.du.«IOk ráu,re- t.et..ái •zentul rurd&. 
,nl•Myck ner.i 1'll1tba.tóJt ki. 

Ha, a dolQ"ozó felesée-e is do:
gozik, vagy nincs [e'.esége. a. 
!ársada '.omi}'zlosílási szo' gáJta_ 
tás�ra a házt-artását vezető OJŐ 
jogosu• t Ugyancsak jogosult a 
társad�.JombizlosHási szolgáll,a
tásokra a dolgozó r;,vermekeihez 
ha, nlóan, a ház'.arlásában 
lévő nevelt e-vermek. e'.haevo't 
11:verme<k, valamint a do!g-ozó 
s?iilőie, nagyszülője, a neve ·ő
szü'.öie. 

A €zülészet; seg-élv fo'.vósitá
sa, is kiterjed az élettársra. 

A mult örökségét lassan, de 
biztosan számolják fel a Szol
noki Járműjavító űV-nél is. 
A vállalat létszáma a felsza
badulás előttinek közel há
romszorosa, az utóbbi években 
mégis többet tettek, mint az 
elmult rendszerben összesen. 
A munkahelyek zsúfoltságá
nak megszüntetésére üzem
bövítés folyik. Uj rúgókovács
műhely épül, és a réginek he
lyével a kovácsműhely növek
szik meg. A kazánműhely az. 
zal bővül, hogy a füstcsö
gyártó-üzemet máshová he
lyezték. Az üzemosztály dolgo
zói az eddigi bódék helyett rö
videsen új, korszerű téglaépü
letbe költöznek. Az üzemré
szek zsúfoltságának megszün
tetésével a munka termeléke
nyebb és balesetmentesebb 
lesz. 

Vannak azon-bao h'bá,k is. 
a.melyeknek meg,szün'.etéséhez 
még- kü.ön beruházá;,ok sem 
s,zükségesek. A mühelye<k be.:ső 
t'isztasá,ga nem 'k ielégítő pedie 
az a:b; aik:ok lisztánf.artá.sávad, 
gyakoribb meszel,é,,sel, a sötét 
zu.g0k megszüntetésével, általá· 
l>an rendszeretettel cs:nosí
tá&Sal otthon()Sabl-á tehetnék ,a 
mübelyekat. Ali ez külö7ÖSW a 
réz.műves és csőj.ivító műhehre, 
amelynek e'.ötere is rendezet.!en 
ócskava,s.te'.epnek i l l ik be. De áll 
ez az osztályok mel:ett össze
viss:z,aság;ban e'helyezelt külön
féle típusú bódék környékére is. 
Eze.n seg-íteni kell mie!őb-1:>. 

t;;a�ea.t.O•fti:UJ1k a :!'enti ha.t&roatáw.l •atde-JUbc kie.ondon• 
•t:t. O,  b.ogy „ c•al&dtagok ll:öte1zere�•n óa •a'lt.al&!l c;y6gúat1 ... 
-iédf;a.z.11:0?.0.kben ne,a r'82:ee it!'.etó.k „ 

Ezen a néhány példán keresz• 
tü,) is lá thal'.juk, hogyao va,Jósu;I 
m� párfon,k és kormányzatunK 
gondoskodá;;a a, dolgozókról a 
'. ár&ada,:ombiztosítás vonalán. 
A most újravá'1as1fo'. t társada
!ombiztosítá&i ta,ácsok fel
ed�'.,a, hogy ezeket a jogokat 
luda '.osílsák a dolgozók körében. 

K!.a.i:olcz , 1900. augwsztue hd a.&n. 
500 személyes fürdő és öltöző 

- röptető a SZ'dhadban dolgozók védelmere 

Miért nem b iztosítják Miskolcon a női vonatkíserők 
pihenőjét ? 

Nagy fejlődést jelentenek a 
mozdonyszereldében' létesített 
erkélyszerű öltözők. A kocsi
osztály VII. a. és VII. b. rész
legeiben a sötét és kevés zuha
nyozó helyett fürdövel egye
sített öltözöhelyiségek épülnek, 
a kovácsműhely dolgozói pe
dig csempézett fürdót és meleg 
öltözőt kapnak. Az eszterga
és gépműhely mellett 500 fűre 
méretezett, korszerű fürdó és 
öltöző 1954 májusára elkészül. 
A mérlegjavító-műhelyt kita
tarozták és ezzel a vasút mér
legeit javító dolgozóknak a 
gondos munka elöfeltételei1 

adták meg. Az osztályok kö
zötti szállítás megkönnyítésére 
kilométerszámra készülnek a 
betonutak. A szállítás pedig 
nagyrészt gumikerekű új ko
csikon történik majd. A VI. és 
a VII. osztályokban, ahol sze
relési munka folyik, a padló
zatot bitumennel vonják be. 
A kocsiosztály bombasérült 
helyein 

Csabai III. Ferenc munka
védelmi felelős eréllyel, jol 
látja el hivatását. Büszkén 
mutatja sorban a létesítmé
nyeket. Figyelme kiterjed a jó 
szemléltetö agitációra is. A 
munkavédelemmel �zemben 
elkövetett hibákra hívják fel 
a figyelmet az elrettentő pél
dákkal és fényképekkel illusz
trált kiállítási szekrények is. 
Ott lapulnak a balesetet oknzo 
csorba és hibás szerszámok. 
Rövides�n ezek is a mult itt 
maradt emlékeivé válnak csak
úgy, mint a felszabadulas 
előtti „szociális gondoskodás" 
válik gyűlölt emlékké! 

Semmi kétség sem férhet 
ahhoz, hogy Miskolc a legna
gyobb forgalmú vidéki pálya
udvarunk. A személypályaud
var forgalma is óriási mérték
ben megnőtt. f:s Miskolcon is 
ugyanaz történt, ami annyi 
más megnövekedett forgalmú 
pályaudvarunkon : kicsi lett az 
állomásépület, már mind ne
hezebben tud megfelelni az 
utazóközönség és a vasutas 
dolgozók igényeinek, 

Mindezt azért bocsátottuk 
elöre, hogy bizonyítsuk: ismer
jük a miskolci nehézségeket, 
tudjuk, hogy a régi falakat 
nem lehet kitágítani. Nem re
ménykedett ilyesmiben a sze
mélypályaudvar vezetősége 
sem, amikor lépéseket tett; 

a vonatkísérők, főként a 

női vonatkísérők megfele

lő elllelyezése érdekében. 

A női vonatkísérők nagy ré
sze - számszerint százan -
60-80-100 kilométer távol
ságról jár Miskolcra, ahonnan 
4-5 napon, vagy egy héten ke
resztül sem tud hazatérni la
kóhelyére. Világos, hogy a dol
gozó nök pihenését biztosítani 
kell. De hogyan? A jelenlegi 
tűrhetetlen helyzetnek sem.mi 
eseh·e sem szabad megmarad
nia. Ugyanis most a fárasztó 

DUDÁS JÁNOS 

s1:t_ahanovfsta mozdonyVezetö a H árnan Kató flTtöházban. Százelegv ... 
t„nn::-kitométer tervét 109 százaléki-a 
te1j�srtette. A tervhez viszonyítva 1 1 6  
�l" -:-1ékos szénme:�takaritást ért el 
M<ndon�·javításl költségét a 424-cs 
sorn:at áUagához viszonyítva. 65 szá� 
zaléfda,I csökkentette. A vonatokat mene!rt:nd szerint, késés nélkill to-

dl>biija.. 

szolgálat után a várótermek
ben, a veszteglö szerelvények 
kocsijaiban, vagy - mint leg
nagyobb megdöbbenésünkre a 
nyáron tapasztaltuk - a Szin
va partján próbáltak „pihen
ni". 

A személypályaudvar veze
tősége alapos tanácskozás 
után arra a megállapításra ju
tott, hogy a helyzeten csak űgy 
lehet segíteni, ha 

az állomásépületben lévő 

szolgálati lakások közül 

néhányat felszabadítanak. 

Ilyen lenne például a pénz
tárfönök lakása, ezenkívül még 
két olyan dolgozó lakása, akik
nek tulajdonképpen nem járna 
szolgálati lakás. Természetesen 
a lakásokat csak úgy lehetne 
kiüríteni és aztán pihenőszo
báknak és mosdóknak átalakí
tani a női dolgozók ré
szére, ha a lakások jelen -
legi tulajdonosai másutt kap
nának lakást. A miskolci igaz
gatóság ígéretet tett, hogy a 
Selyemréten épülő és az év 
elején átadásra kerülő új vas
utasházákban kiutal egy la
kást. Azonban ez nem lenne 
teljes megoldás. A személypá
lyaudvar vezetösége szeretné a 
vonatkísérők elhelyezésének 
kérdését gyökeresen megolda
ni, ezért három lakást kért az 
új vasutasházakban. 

Ha azt nézzük, hogy mint-
egy 

600 férfi és 100 női dolgozó 

megfelelő elhelyezése, pi
henésének biztosítása mú-

lik a három lakáson, 

indokoltnak kell tekintenünk 
a kérést. Ezzel nem csupán a 
vonatkísérő dolgozók elhelye• 
zése oldódna meg kedvezően, 

röptetőket építettek, hogy 
a dolgozókat az idő vi• 
szontagságai ellen meg-

védjék. 
Ilyen céllal épült a kocsi futó
javítási vágányok fölött több-

Forgalmi szolgálattevők a vonatkésések ellen 
hanem végre az oktatótermek Budapest-Ke,enfö:d ��o,má. 

, 
Ferencvárosba irányuló forga- döm bele, ha, a távir,da köz!!, 

problémája is enyhülne. Az át- son min,den 3-4 percben álha- lom Kelenlö'.dön torkoll ' k  össze hogy Ferencváros nem tudja 
meneti vonatkísérő szállásnak !ad egy tehen·ona,t Ferencváros és emiatt főleg a menetrendsze- fogadni a vonatot. Már \'eszem 
berendezett nagy oktatótermet irányából, vagy Ferencváros fe- rinti vonatok tartózkodása vá· is a kagylót, hívom a ferenc· 
újra vissza lehetne adni ren- lé. Ugyanakkor Budapest-Dé:i lik nálunk problematikussá. A városi forgalmi szol gálattevö 
deltetésének, ami rendkívül és Budapest-Keleti-pályaudvar nehézségek legyőzésére két es2- e:vtársat, részletesen megbeszé:
fontos lenne ha tudjuk hogy személyforgalmának lebonyo!ítá- közünk van: aiz automatikus tér- jük a vágányhelyzetet és add'g 
jelenleg 130Ó oktatáson ;észve- sában is re�d.k�vül !onto_s s•�e- közbiztosUó berendez�s ötletes, ,nem nyugszom, amíg- nem talá
vó dolgozó részére mindössze repe v_an_ Ke.�földnek, m: nt at- ta:á:ékony, jó kihaszná{ása és lunk valamilyen megoldást. A 
egy SxS méteres méretű helyi- l)lene!,1 al_loma�naik. lg�z. hogy s-roros kapcsolat, harmonikus ferencvárosi elvtársa.k mindig 

• l.a . k" l ·t tt helybol ,ndulo szemel yvona.ta együttműködés a ferencuáros, megértéss&el és nagy oogíteni-seg, va mint egy ise e1 eze csa,k kellő van. de annál na- forgalmi s2JO/gálattevökke[. Az aka,ráS&a.l folytartjá k  az ilyen C-kocsi -�!) áll rendelkezésre. gyobb a teherforgalma, hiszen egymás áHandó, résZ.:etes tájé- meg'besizé:éselkel és legtöbbször Ehhez bovebb magyarázat nem 43 iparvágányán a fontos üze- koz.tatá•a a vonatok !orgalmá- si·kerül is megegyez.nün'k kie'.égí· 
szükséges, mek egész sorát szolgálja ki. ró! sokat segíthet a torlódások lő mego'. d,á151ba.n. Olyan eset.re is 

Az állomás vezetősége vál- Ilyen forga:om mellett rend- elkerü'.ésében, a késések elhárí- talá ltunk már megoldást nem 
Jalta hogy amennyiben az em- kiuúl nehéz és felelő;ségteljes lás,ában. Ezért a •két á'.!omás kö- egyszer, .amikor a balvágányon 
litett szolgálati lakások fel- mu.n.f/,a hárul Budapest-Kelen- zötti ér'ntkezés nem merül ki 3 kint volt három gurítós vonat 

szabadulnak, 
az átalakítással járó min
den építkezési és szerelé
si munkálatot elvégeztet. 

föld forgalmi szolgátatteuöire. szokványos -tá,virdai engedé- utána, beszorult egy bejáró sze
Pillanatra sem s·zünö kemény lyek kérésében és adásá'.bain, ha� mély, majd megint gurí!ósok 
harc ez a vonai!késések ellen. nem tát•bes.zé:ön apró,ékos rész- következtek. Ha a, személyt nem 

Hogyan vívják ezt -a küzdel- letességgel megtárgyaljuk a uo- !udtuik volna bevinni, megakaó
met a forgalmi 5zolgá'.attevök? 1111tok fontossági sorrendjét és lak vo:na a, követő gurítósok Í6 

A többszáz miskolci vonatkí- Erről k>érdezzük Zimányi Fri- mindig kölcsönösm megegye- és megbénul az egész vonal.  Az gyes rendel kez.ö forgalmi szol· -n.k t . .. u V I irányválto· berendezes· nek teJ�-sérö dolgozó és elsősorban a 
női vonatkísérök azt )cérik az 
igazgatóságtól; mérlegelje 
helyzetüket és az adott lehető
ségek keretein belül sürgősen 
nyujtson segítséget. 

gálatlevőt, a•z á!lomás -egyik ki· zu mozga asu.,ouan. a a1-
váló dolg,ozój ál. meooyi ke'.enlö!d1 forgalmi szol- fonmegbeszélés szerinti jó ki· 

- Legnagyobb nehézsé,�nk, gálattevőnél rendszerré vált  hasz.nálásával ezt a he'.yzetet is 
hogy a, ferencvárosi vonatok már ez az eljárás, és magam is megoldottuk és ezzel egész vo
nehezen mennek befe:é - mond- ezt a módszert követem. 1 n,atcsoport elve-rés<'t a '.;adályoz-
ja. - A Dunántúlról három'.clö! - Roozemröl abba sem törő- luk meg. 

( 

SZENTESI FERENC, 

1 

CZELLl!R SANDORNI! ACS 11. JOZSEF 

Budapest-l(elenlöld állomás úgyne- Buda,est-Nyug&tl-pátyaudvar !ávlni- .. tahanovlsta váltókezelő Budapest
vezett sarkos-váltóöre. A téli idöjá. sza. Beterhelésf foka 109 százalékos. Keleti-pályaudvaron. Sok más társá. 
rás lde.jén különösen éber szolgálat- De nemcsak mint távlrász állja meg val együtt h6s1 munkával küzd -a 
tétellel segíti a téli forgalom bar- a heJyét, hanem a forgalmi szak. maga munkaterületén a vonetok me
calt_ Példásan rendbentartja vá1- szolgálat e1�yéb területein is. Az .ál. nf'trendszerinli és biztos közlekedé
tóit, a váltó. és vágányellen6rzés 60_ 

lomás egyik legfegyelmezettebb és séért. Acs tr. József elvtárs tervét 

BLAN K ISTVAN GAL MIHALY 

sztahanovista gépkisérő Budapest- a llámán !(aló fűtőház fú!ője. A 424 Nyugati-pályaudvaron. A gépklsérő -06S-ös gépen dolgozik. 11651 munmunkaköre éberséget. körültekintést káva! áll a vártán és kilzdi le a téti 

án I bb éh é 1 1 't 
legpéldamuta!óbb nőt dolgozója Czcl- 89 uázalékra, a vonatok menetrend-r a egnagyo ers ge anus, · tér Sándomf. aki • téli forgalom 

I 
uerlntf lndltásának tervét 97 míg Ja, utasftásszerlntl munkájá.val jó kilzdelmelben ,!lenJáró munkájával fajlagos kocsimozgatásl ter� 105 

Déldát mutat munkatársainak. ye,;z részt, százalékra teliesi!I, 

tirs g!
o

;!��!f;� 
i
�

én

y:ás:J:::ce:!� Időjárás és a gyengébbmlnö.ségü s:r:�n 
harcol, mert !udja,'\ogy Jó munkájá- okozta nehézségeket. l(ftométertclje
val er6teljcsen segíti a téll forgalom sítményl tervét 1 U szú:alékra te1· 1-lebonyotltását. Az érkező vonalgépek ""' 
g5ztartásl Idejét 120, a. menetrend-

, 
tette, mfg széntakarékossálfl t..-véhez 

szerinti vonatindit�sl tervét pedlll 102 viszonyítva 105 százalékos teJJ„11, 
százalékra teliesitr. ménnyel büszkélkedhet. 



SZOCIALISTA VASúTERT 1954 január 1. 

A Szombatl,e/yi Járműjavítóban az ötéves terv 
utolsó esztendejének túlteljesítéséért indultak l,arcl,a 

'A Swmbathelyi Jánnűjavító· 
ba11 a naptár hetek óta januárt 
mulat. Az ok nem valami saj-át
�ág-09 időszámítás, hanem a, ió 
munka,: az üzem december 10-én 
beie;ezie évi tervét. Nem könv. 
nven született g-yőzelem vo!t ez. 
Gyakran küzdöttek anvag-hiánv· 
nyal, legyöz.tek szervezet:ensé
get, maradiságot. De vo'.f.a.k más 
okok 1s. amik meg-nehezítették a 
terv teljesítését. E'őfordult. hog-v 
a dc!g-ozókat fe!előtlen - s eb-
bő! l,övetkezöJey be nem tartott 
- ígéretekkel „lelkesítetté'.;, biz
ta.tták". ;-,;ehéz feladat vol t  ilven· 
kor ú jra meg-nyerni a bizalmat. 
ú j munkag-vöze:mekre serkente
n i. De a pártszervezet, az üzem-

,�zetés. a kommunisták és az 
eg-yszerü munkások együttes, 
közös harca végül is e'.1utott a 
győzelemig. 21 nappa·l rövidítet. 
lék meg az évet, mozdonyo'.t és 
vag-onok hosszú scrávaJ seg-ite: 
lék a forl!aJom irvors. s·ikeres 
lebonyolítását. A Sz.ombathe!yi 
Járműjavító nem maradt adósa 
az crszág-nak. 

Aki meg-ismeri ezeket az ered
ményekei, sz:n'.e természetesnek 
talál ja, hoirv az eredmémeket 
új eredmé-nvek tetéz:k. az 1954-
es esztend-0re va,íó felkészülés 
már lel jes ütemben halad. Ez: 
mondják az írás,c:� is. melyek-e'. 
elénk tár Fehér József fömér· 
nök elvtárs. 

A múszint.h ónap - papíron 

A tervek szerint d�mber zo:tság-ok" a va'óság-ban még 
21  ·töl január 16- iQ" az üzemben nem léteznek. Ezid-eig egyetlen 
rnűszint-hónap folyik. Egyéb- javas'.atról <Sem tudnak az 
hént a műhelyekben néhány he- üzemg-azdasági o6ztályon. De 
l ven p!akátok is h: rdetik ezt. új ításokról sem tudnak. Ennek 
Egyszóva-1 : l átsza-tra m inden oka. hogy nem voltak még- ér-
rendben van! tekezleteJk, röpgyű:ések, nem 

De nézzük a valóság-ot. De. beszélQJe!tek erről ai témáról a 
cember 27 van az iratok népnevelők - pediir mindez 
eszerint már egy hete műszint- szintén szerepelt a tervben. Az 
hónap. üzem munkásai - hasonlóan a 

Az üzemi pártbizottság titká- pártfükárhoz - nem tudnak a 
ra - Mencinf.!er elviárs _ ki- műszint-hóna-pról. 
cs't csod�lkozva tekint ránk, Ha tudnának róla, b!zonyáJ"a 
amikor a müszint-értekezíelek lennének javasJ ataik, hiszen .ki
i ránt érdeklődünk: - Érfekez. váló dolP"ozók e,17é5z sorát tru!ál· 
let? Nem tudok róla, azt hisvem juk a vál!a!atnál. !szak, István 
nincs is. Talán Fehér elvtárs tud sztahanc,vista fúrós, már 1956 
róla valamit mondani. - A tele· szeptember havi tervén dolgo
fon után nyúl. - Halló . . .  zik. Bojtás Bél.a 1955 �zPnt„m
rövid beszélg-e!és, aztán felénk berél>en jár, Vörös Gyu:a kazán
fordul. - Valóban, most fo!!fik a tisztító bril!ádja most. valósítja 
miiszlnt-hónap . . .  mel! az 1955 májusra kitűzött 

Az „eredményességéről" ké-
\ 

fela,da!ok,at és mé.g !ehetne to· 
söbb &'.került me!!"•!:!:vmődni . A váhb .sorolni az ehhez hasonló 
papír szerint .,úiiászervez,ett bi- eredménye.1<et. 

Nairv f<'ladatoka1 meg-0Jdol! 
dolgmók, többszörös úji:ók á'.J
nak a gépek melleit - csak meg 
l•ellenc őket szó:a!ta'.ni, hoQ"V 
ielszinre kerül ienek öfle:e:k, ja
vas1ata1:k. melyek biztruíliák az 
új esztendő fel adatainak sikeres 
megoldását. Pé!dául Bojtás elv· 
társ már hosszabb ideje gondo'.
kodi,k el!V s.zerkeze:en, melvne:< 
segítségé,·el meg !ehe:ne gyorsí
tani és meg lehe:ne könnyíteni 
a hajtórúcks.apágycsé.szék re
szelését. De a te! jes megJJ d.ás· 
hoz mérnöki seirí(ségre lenn� 
szüksége. Ha '.ett vo!na müszint. 
ér:ekezle:. ez már biu.nvára fel
!>ZÍnre kerfo!t volna és talán már 
folynának is a közös kisér'.etek. 

A SzombaU1e:yi Jármüj.aviíó 
DV az ed-di,t.ek oorán meirmu· 
tatta, hog-y nagy eredmények e1-
ér.lsére képes. Az évi t-erv határ
idő elöt�i t,eJiesí�ése nemcsak a 
do:.gozóka t, hanem az üzem 
gazdaság-i és politikai vezetéíit 
i.s dicséri, mutatja le'kes mun
káju•k.at, hozzáértésüket. KétséP."· 
te'.en. hogy te:tek jelentős lé
pésel<;et az új év munkálna]< 
előkészítésére is. mert vil áiro;;an 
látják. hogv az öté,·es terv u,o'.só 
esztendejének fela,datai nehezek. 
keménv munkát kí\"ánna!<. De 
látjá,k azt is, h<.:irv az 1954� 
év minden si,kere lépés előre a 
kormányprogramm mel!va!ósulá· 
sához, a nép jólé'.ének szüntelen 
emeléséhez. E nagv5Zerű pro
g-ramm meg-valósítása !üti az  
üzem minden dolirozóiát rnéir 
r>ae-vobb neóménvek e;érésére. 
!llos.t csak rajtuk áll, hogy a 
terveket - köztük a, müsz'i1f. 
tervet is - teltek vá''.sák való
ra, hisz ennek m·'nrlen feltéfP!e 
megvan a Szomba!he'.yi Jár
m!íjaví!é-b.an. 

VAS U TAS  F E L E S É G  

Három vasutascsa lád karácsonya 
Fá,ra-szló ha t  emel�! megmf- vidám, boldog fény szinte á '. 

szás,a u'.án pillanatra td0,·á11 kísér a má„ik úi  vasutaslakásba. 
megál: unk a fehérre la,dmzoit * 

ajtó e:?;!: . .. _ . Scfwck Géza eh·l:irs az új - \i a u-011 1 - ,0-e az -1nr:-',[)I lakássa l pontosan 336 ki!cmé:er!1�,;�_ul�tban igy hlvás-várás I rei kerü: t  közelei>b a csa.: á djá-7eLrnl bekopogtatrn egy-egy hoz. Dccem ber 22-:,a a csa· ád :asutascs�fa�oz, m".gkzrde.,:i urryanis Zállonyban i:a,kot(. d10·l es megnetn,, hogyan tö :i1: a, előzőleg Scliuck elv:ár, keresk-z
,,'Sö karáCS-Cn}'l!stét it�. a Sza- delmi fű1:ök \·ol t. De ha azt kér
n�ue'y•  T:bor-u:ca 36. szám a:!atti d-eznénk ez-en a békés hzngui,aiú 
ú j  !a-ká-sakhan? es:én. me.nny"Yel került messzebb 

De kezünk már a k:1-incseu és a multtó'., a távolságo: semi •yen 
'1 következő p:. lan.a:-ba:n re�'l.ései mé-rtékegyséQ"g-cJ nem lehetne ki
vagyunk a Szappa.,ws-::5alad fc;ezni. Ta•lán ünneprontás is 
örömének. úntosz,n lép.;r,k a most a mul:a: i-dézni, 11:szen m'  
ragyogó- parkettra, nehogy ra • öröm a·dódha toti egy kömü1·es
:2pcssunk a reng';teg játei-. ,a ;i. segéd életében, aki többet ,·ol ·  
me:y:kére, autóra. v:l :amosr.a mn11ka nélkií1. mint amennyit 
:űzoltó.a u�óta, m-0torO!cit;'. ; :-ü, dc'�o.zot:� s t+é:e.i, éppen kará
fdsvas'úira, dominóra, képes- csony :Aj.� 11 vo:t a le:gr-em-ény
könyvre - de ki tudná '1.am2r- lelenebh a helyzete. 
iában felsorolni a fenyőfa a·.ht!i -- Nem ('!D' karáosonyko-r a 
kis .,já:ékbo:t"  minden u1d�nsá- szegedi népkonyháról v:ttük haza 
gát. a 6 éves Gézo., a,z ö éves �z ebédnek csúfoi t. híg l evest -
Feri és a 4 éves Béla ,-o:, ti mondiák 5 az'.án továbbvcnu'.na,k 
kinesét. "ondo'.a'.ban a mul t évein: 194 1 -

-.. .J\lél? nem vol� i l}en a-azd�g bm lett Schuc', e,\"!árs a vasút
liarácsonyunk soha - 111,-.adja nill raktári munkás s a fe:szaba
�ívből Szappanos Gé.:áné. ónlás!a reménre sem !ehete't 

Hányszor mo,:dja mcs: a f:,á.nak, 
nki az  épftöipari t<cCh.ntlkumot 
v"gzl .  ,.f-la nekem ennyi lehelő. 
ségem lett vo:na a tanulá.;ra, 
nem öszü:ö feiiel ére:t5é,g_!z:em 
41o na.'' 

A felszabadul-ás u'án btl 
szakére!t.;égi'. Schuck elvtárs és 
Pkkc,r kezdődö'.lt új él-�te. Záhony
l!iln kétszer egymás tr.fo nyerte 
!'-l „az őszi verseny legjobb ke
'Rskede!m! fönökhelye:tese" CÍ· 
met. sztahanovista 1-e!t, s mcst 
az ünnep hzrrgu:�{áb.a.-i bo:dcgan 
<>m:ékeznek arra a. 28 napra,, 
am .. •lynek m;r:degy1ke ünnep vo: t: 
kP'.;;zer üdültek a jó mur.:.ka juta]. 
mául Ga!ya;eiön. S vissza.,-é-r•ve 
ez üdülőből . újabb öröm érte 
Schuck el•\·tár-sat: a,z 5. e. osztály
ra he:yezték fon:oo munkakörbe. 
Még:s. ez az öröm mindedd·ig 
nesm lehetö'tt te1.jcs, h "szen e�lwr 
éke!ödöJ közéje és csa,-iádja 
közé a 3:36 ld: omé:eres távc-,sag. 

-- !,\ost ez a probléma is. me.�
c;,dóC::d - mond;a Schuckné 
e·,,tá-rsnő - és t-udjuk. hogy a.t 
új év még- töl>b vasutas cs·a!ád 
pmb.!émájá,t o!dj.a meg ked\e• 
zöen. S aztán SzappaJWs ei vt'ÍiS és arra, h hogy feljebb kerül jön. 

f.e!e.ség� gzavaj nyorrJán fe:::á:-ul ------------------
a cs.a:áif új, megvá,ltozot,t é e,e. 

���--- ��OOafll���_;,.;,,,.- �""'� . ,·_ ,1mely az új la,kássaJ ,ijanb 
örömteli fej-eze'.hez €-.rkez�!t. 
Szappanos e:vlár5 sokszor hé-
napokig ·n.em ta lál !ioz'1a::ou 
r.sai·á,d iával. Hivatali beos.1.tiisa 
- a 8. a,. -o..'\Z:álycn d,al,gozik -
és Í?'illulmá!]Yai .:- a J\lűegy-etem 
1 1 .  eves ha,].,gatoJa, - annyi-ra el
iogla:lták, hogy csak késő éj
s_za-ka, tudott hazaérkem' Dorog
ra és hajnalb�n már indult 
vissza·. Igy ebb,a az örömbe lt�y végre :eljesülhel,e,It régi 
\·agya1 !attu:hat. mérnökké képezheti magát, üröm is vegyült: 
a c,;al ádtó!, a-z otthon:ól el
szakítottság fájda '.ma:s érzése. 

Ai újra e.gymásra ta.: á1ás., a 
családi eayüt:léi boi dogs.ága 
me!-lelt szrn'te eltörpül az aján
dékozás ilrúme. Ped',g min,dooki 
adott: az asszony r-éQ" áhít�'.! 
fényképezőgéppel lepte meg fér
jét, a férj gyoo-gyrorral a fele

OLVASÓINKHOZ 
Felhívjuk olyasó:n,k f" gye'.mét. 

hoirv lapunk maj számához k,ér
döivet me;,lékeltünk. Kérjük, 
hogy a kérdésekre me.g-g,·őrodé
;:;ük szerint vá;iaszol,janaik, mert 
ezze1 segít :;k a szerkesz öség 
munkáját. A kérdőívet d ijm�n
tesen. bé'yeg né'kül ke!,:, pos
tára tenni. 

a J\lagyar NéJ}köztársli..Ság kep
zőművészetj alapjának képcsar
noka rendezett a Földalatti 
Vasútépítő Vá!lala,t „J\tet,ró" 
kultúrotthoná-ban, az Egyetem
utca 1. szám alatt. At öt kiál
l í!ó között a vasutas képz.ömű
vészeket Radnai József, az is
merlnevű íestö képviseli, akinek 
o: aj és akv.irell •képei a kiáJ
lítás legszebb darabjai . közé 
tartoznak. 

A „:S:EPSZAVA" SZ.\KSZER- öN.v\OKöDő KAVICSAGY-
\"EZETI Kö;s.:YVKIADO négy ROSTALo GÉPEKET kaPJ1ak 
hiánypótló szakszervezeti kiad- rövidesen � pá:yafenn'.artási 
ványt je:en-tele�t meg. dvlgozók. Az első g-ép a ikatré-

A köd olyan sűrű volt, hogy 
még a 411-127-es gép elejéig 
sem lehetett látni a mozdony
konyháról. A mozdonyvezető, 
Fitiszár elvtárs tekintete ku
tatta a jelzők fényét s ha az 
idegfeszítő munkában másra 
is tudott volna gondolni, bizo
nyárn az jutott volna eszébe: 
milyen erős az emberi szerve
zet, ha akarat fúti. Az őszi for
galom egyik nagy csatáját vív
ták ezekben a decembereleji 
napokban s már hosszú-hosszú 
szolgálat volt mögötte. Most 
van visszatérőben Rákosren
dező pályaudvarra. 

kell a nehéz, fárasztó szolgálat 
után. Persze, még egy évvel 
ezelőtt is nehezebb volt ilyen 
programmot összeállítani, na
gyon meg kellett nézni, hová 
tegyék a pénzt. Az öblös szol
gálati táska tudná elmondani, 
hogy sokszor még 24 órára való 
,,koszt" is alig volt benne, ami
kor a gazdájával elindult a bi
zonytalan hosszúságú útra. 
Igaz, Filiszár István gépe azóta 
a Rámán Kató-fűtőház legjobb 
nötszázasai" közé került, ó 
maga sztahanovista . lett, de 
nemcsak ez az oka annak, hogy 
a „táskábavaló" már több, 
jobb és változatosabbb, hogy a 
beszerzés könnyebb, ho�y nem
csak pénz, hanem kedv is jut 
a szórakozásra. Hogyan is 
mondta a multkor Pista -

próbálta az emlél,{ezetébe idéz, "-é,f!-él és még az első-?, Gé�a S;m 
ni: ,,Nem szabad zúgolódnod, f!;•<;d-k�Jt ,meg, _a.1; a,Ja;1;d�koz�s
ha hosszabb ideig távol va- r'l! . . a Jo .:·anu. aseq_ 1aro ezu.�t 
gyok . . .  A vasúton, a mozdo- f5.1 l la,ggal orvendeztette meg- szu
nyon is a kormányprogTamm e,t. 

láncos János ,.S.zakszen•ezati sz-e: m á,r megérkeztek. Üzembe
demokrácia" című brosurá1a a he:yezésére e'.őreiát<ható:a,g az 

SZOT egyéves iskoláján el- év e'.ején kerü; sor. 
hangzott előadást tartalmazza. Töltésépítés - h!dromechani

Ismerteti a szal<•zervezeli de- kal eljárással. Sükösd község 
mokrácia alapvető e:vi kérdé- környékén jó eredménnyel fo. 
se:!, a, dem<1krácia és a centra- Jv ·k a hidromeohm:kai ei j .írás· 
l izmus összeíüggését. a vá'.aszt. sa, töri€11ő töltésépí:é3. Az al· 
ható·ág és a beszámolási köte· épí:.ményhez szüksége5 fö!d
lezettség elvét. Külön fejezet. anyagot úgynevezett vízágyúyaJ 
ben foglalkozik a kollektív ve- ,·á :a,,-ztjá!, le. A laza és k:;; 
zetés elvi kérdéseivel. Az új ki- teherbírású tőzegtalajt robban
advány kitiínő segítség a szak- tással tárnlílo!ták el, úgy, hogy 
szen-ezeti vez:etöknek. a roboantáss-al eltá 1·0Jított tőzeg 

megvalósításáért dolgozunk * 

most . • .  Látod, meg is van már A s-zomszéd0s új lakásban 
az eredménye és a jövő még kevés.bbé „za;os" az öröm. Fia!al 
gazdagabb eredményeket hoz házaspár ül az ajándéikokkaJ meg_ 
majd . . .  " rakott asztal melle:l 

.k .d , . , t d 1 ta· - Hármas ünnepünk va;n -Anu o� 1, ai� er �on ° a :· lll-011-dj,ák szinte egyszerre Pethő b�n, -�z �Jto ;lott, mmth:1 �-s_u- György elvtárs, a 6. a. os,ztá:v ru kodbol ,va�t volna ki, Jolis- do!gozóia és icelesége. - Első mert árnyek JelEmt meg. házassági évfordu Jónka,t ün-ne-

, , , A Mautner Sándor-utca 
1 41. alatti vasutasház egyik 
földszinti lakásában már égett 
a gáz az egyik decemberi kora 
hajnalon. A kis konyhát tea
pára töltötte be. Szőke fiatal
asszony nézegetett ki sűrűn az 

- Végre, megjött a Pista! - pe-lj�� • •  !akása-va1tá�: .. !�r!un� és 
kiáltotta örömmel az apósának fenyofaunnepet ulun·K, ,gaz, 
s egyszerre vidámabban zúgott fe.nyöfa nélkül, m�rt �gy gondol -

• , · . luk, ho.g-y ,a fe.-iyofa Jusson csak a teafo�ő, meleg�bb l�tt a, sz� ,i gy-ermekeknek . . .  ba, feherebb a p1henest kmálo _ De jövőre már nálunk is 
ágy s pirosabb a fiatalasszony lesz fe'. díszítell fa, - v-'IJa.n ös.z
arca az örömtől. sze melegen a szemük s ez a 

ablakon, de a ködtől bizony azt 
sem látta volna, ha a férje ép
pen befordul a kapun. A jegyvizsgálónő 

- Ez a vasutasfeleség sorsa Ott áll a vonata előtt, m:nt 
- mondta, talán vígasztalás- ka!ona ,a vádán és olt; üteme· nak szánva, a fiatalasszony sen /opof.! lábával, mintha a meapósa, a 73 éves Filiszár gafo11 valam;Jyen tüzes táncGyörgy. - A mama is bizony zenét közuet,tene. Ha utas ;ön sokszor napokig volt „készen-
létben", várt vissza az útról, és megáll előtte, hogy kérdést 

·t intézzen hozzá. vigyázz-állásba éppen úgy, mint te a �ista . . .  
Mennyi ilyen „készenlete" volt merevül, figyelő fe,ki-nletét rá· 
az alatt a közel négy évtized szegezi és naf.!.1/0n uduariasa,n 
alatt, amíg fűtő voltam, ki tud- uáfoszo-l a kérdésekre. Hideg 
ná megmondani . .  ; van. Arcát pirosra csip/ ,a jeges 

mizálási rendszer, ho{!t/ nem le
het büntetni a jefl.yvizsgálót, ha 

a vonat a forgq/om._ vagy a vcn-

Udvariasan válaszol a kérdésekre , • 

A fiatalasszony nem először szél, bogárszeme kön11yben ázik 
hallja az öreg kicsit akadozó és mégis men111/i vidámság, 
szavait. Tudja, hogy most az életkedv árad ebből a lányból. 
következik: ,,A ;ó vasutasfele- Szép h:valás a ;egyvizsgáióé? tatás hibájából késik Mert mit ség valóságos kincs. Hogy bír-

Szép, de küzdeémes. Ezt már a lehetnek ők arról. ha pé'dául 
tam volna ki a szolgálatot, a 1 • d" s t ·1  E · Ke:en/'őld nem foS!ad1"a a vo-na· nehéz munkát negy·ven éven anq moll 1a. :ze11 Pe.eri rzse- ., 
keresztül. ha nem várt vollla be/, Budapest Ke:eti-pá'.yaudvar tat, ua.gu ha a mozdonyon nem 
meleg otthon, pihenés, gondos- jegyvizsgá!ója. megt; a gőzfeilesztés. Ok mea• 
kodás . . • Igaz, sokszor csal- l'a11 idő beszélgetés.-e. Két és tesz'k a maf;(ukét, s:zorga:rn.az-
1.ántottlevesre, kenyérre jutott fél órá;a áll a 6602.es előtt. zák a fel- és leszállást, egyebet 
s olyankor egy simogató kéz, Ennek a nemzetközi uonafoak nem lehetnek, mégis 5-6 forin• 
egy megértő, meleg tekintet be kel, várn-ia Hegyesha'.om irá- lakat vonnak !e tőliíJI, ha na· 

·t • · ·ny gyóbb késése van a vori,ainoJt. igyekezett po o,-ni a sava nyából a bécsit és Szob felől a kosztot." prágai gyorsvonatot. Előiordul, A beszélgetés 1wakran meg-
Lehet, hogy nem ugyanezek- l 5 6 

• ·
t · · k · szakad, utasok iőtmek, a kérdé· 

k·el a szavakkal beszélt a mult- wgi/ - ora ts vara czm 
kell. Ez az idö e{!észériékű szol- sek zápora hult. Ha valamii nem 

ról Filiszár György, de ezekre gála!, hiszen ott áll a vonat fod lúvü.!rö'., előveszi a menet
gondolt. Filiszár Istvánné go_n- előtt, teljes felszerelésben, fe:• rendet és dermedt uijaival fel
dolatait pedig a jelen felé huz- világosítja az utasokat, teszi, lapozm a me{!felelő o'dalt. És 
ta vissza a zümmögő teafőzö, a 

amit tennie ke:i. Ezt az ;döt · 11wso;yog. Nem fogq ki a iü,el
pörköltnek előkészített hús. , 

k k · l ·t k · l méböl. !t!,1 tanítot;ák. Az utas-
Igy várta férJ"ét ezen a decem- mef;(is csa eszen e ne szam.o - ., 

1 "ák l -'ttt • mert rend le sal ud�a:-iasan kell bánni, még beri haJ·nalon. Egy kis önzésse_ / e sz-, ara, a e -
azt találgatta, vajjon menny, tek értelmében a t•onatinduiást a.�kor is. ha sokai /1érdez. ha 
szabadja lesz a férjének. Mert mege:öző óra számít csak szol- felesfegese11 kérdez, ha b:za·
ha elég idő lesz hozzá, akk�r gálatnak. Miért va11 ez így? ma!/a11, ha maga sem tudja, tii t 
estére színházba, \·agy mozi- Ki tud;a? Miért nem híviák iel akar. Mert az u1as elvária, hogy 
ba mennének. Amíg a férj_e pi- erre az iilefékesek figyelmét? udvariasan bánianak vele, meg
hen, ö el:;zalad jegyért, 1?-get Felhí�!ál!. /'.:em is egyszer. Min· i1le1i öt a szit•é:yes bánásmód. 
vasal, kikészíti a sötét . ruha!. den értekezleten beszélnek ró!a, dolgozó, építő ember, nincs gya· 

Igy szokta ezt tenm mosta- , .. 1
• • . korlata az ul-aZ1.ísban, va;aha 

.,b ·t • gy érzi nemcsak
! 

csak eppen nem tor.enck semm.. eseményszámba ment számára, na an. me1 u , 
A . . b .. · d"u az a kötelessége. hogy a koszt- rro1 ts esze.nek m,n '"'' ha vonatra szállott, most pedig 

ró! gondoskodjon, szórakozni is hogy rossz, if.!azságtalan a pre- megnyi:t elölte az orszáR, is-

merkedik szép hazánk tájaival. 
Az utas kedves is olykor, örül, 
hcg_11 cs:n.osarcú, mo.;olygós lá
nyok ig.azifják útba, ebből is az 
úi uiláJ! 'ef;!u derűs szí,�foltját 
kap;a. 

Tanárok, taníl/ók a diákok.··ól 
beszé;getnek, színészek a né::ők
röl, jegyv,zsgálók pedif.! az uta
so.�ró/. Kifogyhatatlan az em,ék, 
a szí.vet rnelen.gefö, a mosol/!" 
gásra fakasztó. de az el.szomo
riió. a keseríí, o:_lfkor megalázó 
emlék is. A nök jó utasok. sze
rények, finomak. Persze kőz/it
tü.k is V{lr1 kivétel, főként a ko-

Széles szoknyáfuk alá rejtik 
a csirkéket • • •  

fák, aktk széles szokn_qá;uk alá 
rejtik a cs:rkéket, tyúkok-at és 
haragra lobbannak, ha a jegy
v ·zsgáló előkapa,"ja őket és már 
írja is a cédulát. Jó tdasori a 
áiákok 15. Beházód1wk a sarok
ba, o:uasnak, tanulnak, a jegyük 
re,;dben van. Ba; van azonban a 
régi emberekkel, akiknek most 
semmi sern ;ó, akik a mu:1ba,1 
megszokiák az üres liocsikal, 
mef.! azt, hogq 11éháltlf fillér 
borravaló! nyomia,k a · kafo�ttz 

markába és akkor rájuk zárták 
a füikét, odabent kényelembe 
helyezkedtek, lehúztá.k a cugos
cipöt, fehér zsebkendőt borílol· 

Ezenkívül most je!ent meg helyét . szilárd fö!danyag fog• 
Karamisev-Borodk,in: ,,A swk- la:ta el. Ezzel az eljárással sok
szervezeti bizottság szervezi a ezer köbméter föld mo.z·gatá->át 
versenyt", Sőtér Edtl: ,,A társa- lehet elkerülni. 
da/ombiz/osítás.; tanácsok mun- A JASZBERÉNY! VASUTAkájáró:•' 6s Fazekas Márton: 1 SOK. ü11nepé/yes keretek közö:t ,,Szak�zer��zefi . biwlt!li?k ta- avatták fe: úi iluUúrotthonuka!. paszta.a/a,. c1mG brosuraJa. Az ünnepsége,i képvisel/ették 

VASUTAS KEPZOMOVÉSZ 
I 

magukat a város üzemeinek drh 
IS SZEREPEL azon a Képző- gozói is. Az ünnepséget iólsike
művészeli Kiállításon. amelyet rü'.t kuliúrműsor zária be. 

ta.k az elzsírosodott pámára és 
nyugodtan aludtak akár Nyir
eg!Jházáif.! vaJ[y Soproni/.! is. 

Jó u!as, rossz utas. Erről fo
lyik a szó. Nehéz azért kaiegó
riákat felái/i!a11!. 

- E[!11 biztos. Tiszte:et a ki
vételnek. a vasutas a Jegrosz• 
szahb utas mondia Szent
péteri Erzsébet mély meggyőző• 
déss-et. 

Meglep ez ,az állítás. vitatkoz
ni próbá'. ok vele. Érveim egyre 
halványul1wk. az ellenéroek sú· 
lya alatt. Nfazük csak, miért 
rossz utas a vasutas? Azért, 
mert sok esetben nincsenek 
rendben az igazo:ványai. Mert 
ha szabált;la.anul UYIZik, a-kkor 
méQ neki áll feliebb, mert ő 
jobban iudja, mit lehet és mit 
nem, hisz ó t..'asutas é.s öt ne 
oktassa senki emberfia a casú1-
ról. AJ e.!! aztán minden rendelet
re tud egy eJ:emendeletet, mert 
ö o:vasta a Hivatalos Lapban, 
mégpedif.! mindig a legújabb 
számában, hog11 ez a b:zonyos 
rendelet, melynek értelmében a 
jegyvizsgáló kifogáso,ja az iga-

ö jobban tudia. hiszen ő vasutas • •  

zolványát oag11 ;egyél, az már 
hatályát vesz,te//e. És if.!en's, 
nem keli lebélyegezni az idő-

!egest vagy a s:aabadjeg�zel· 
vé1tt1! és nern ke:1 aláiralni az 
ideig'.ena., igazolványt. Aztán 
van a!yOill ,s, aki fenyegetőzik, 
majd elintézi a kalauzt az•igaz
gaióságná:, mert ő ilyen és ilyen 
nag u ember. Sőt olt/0-11 is ,akad:, 
nem is ré[!en, akt arra tüzelte o 
pó;jegyvál!ásra kötelezett utast, 
ho1w ne fizessen. 

É.s ha akárhogyan is aiakul o 
helyzet, a jegyvizsgálónak tii.• 
re<!mesnek, udvariasnak keil len
n:e. Ez o:yan sza.bály, me!)ltől 
rLem lehet és nem is akar e.léml 
Szenf�é!eri Erzsébet. Mert ő 
nem azért jött a vasáthoz, hogy 
majd egy napon fé;;hezmeg!I é.s 
itlhagyja a szolf.!álato!, nem is 
a2ért /e;t kalauz, mert pi/la,,'Ul:
nyilag nem talá:t iabb elhe:qez• 
kedési !ehetóséget. S;;:ere±; ezt a 
foglalkozást, hivatásnak te•ktn:i. 
Ha1igosan nevet, mikor felidézi 
kis:ánykorának mondását: 

- Mikor pöttömnyi ,°ányk,i 
koromáan megkérdezrék tőlem, 
mi akarok lenni, fw felnövök, 
az: felettem: ka!auz bácsi a uo
naton. 

Be;eljesü.'.t a vágy!!. . Most 
már nemcsak ubácsik'> •Jizsgál• 
iák a jegyeket a vorLaton, hanem 
· eán.yok. asszon_lJO.� is és Szent
pé:eri Erzsébet is a soraik kő• 
zö:t van. 

Szép h:vatás aL övé, de kü,� 
de!mes. R.ajiunk, vasu!a;okon 
múlik. hogq könn!lebb Legyen a 
jegyuizsgálór!Ök sorsa. F:gye/. 
jiink fel jcgbs panaszaikra, job
ban becsü:jiik. me[! őket, harcos• 
társainkat. véde:mezzük jogai· 
ka-l, neveljük, taniisuk, segirsük 
őket. 

(-) 
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Vil'iui:..s:1i11k J.em(ny munkávc.l. hii:,I hch·tái1á, sal harcolnak azér1. hol(y 
a zord idüj.ir,ís kiiupetle. a_

. 
�eht-töstge-1.he

.

z képe:-.t biztc...
·
,
· 
it
.
�J.k a. s%f'm
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és teher4rufor�alom 1ebonyohta-.at. Az <'gisz or�zái:rot hó bxilja, sol to• 
nalunJ.on hcHúvá... és kemt.'n)' hideg akad,il}ozza a �zalhhi.sok zökke-n6„ 

------------------------------------------------------- mente.-. lebon,· olÍ1á:.á1. 1\ v;1r.,utas dolgozók az1Jnban erejüket megl�!tz1b • 
dol.[!'o.iiiak, hoJn .Jl .tfmenctl neht""z!-.é-ge�en urr.t. lf"tn end. , 
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A ,.,e1Zőg11�daság .�egítése 
további iele,uelhedésünh !Záloga 

N épü:1:, e:iítt nagy fe1ada !o'.< 
á::ana!,. ,.\ Közpon! i  \'e

ze!őúg 1953 o lcíber 31 -i hat�
rozata /.-\mondta, hozy a kö.-et-
1-;ező ké't-három e,ilendöben az 
ez.&:iz n,.:;pgazda-:ág-, 3'L  eg:�sz 
e.sz.ág- legfőbb fe:ada:a - a 
�zocia:izrnus épitt'�· t�nel/ ku:cs
kérdésc - a mezégazda6ág- ie;
lesz!é�e. A J'özpont' \'ezetö.ség 
és a kormőnv nem• �-.g 1n-�g, :.e·r-.,.1t 
közös határozata r,',z'.e!<'i; útmu
tatás! tarta'.maz e nagy f,,: <la
i:>� te:k,it(dre A cé c·:r,,éce 
rnozg-ó--itanunl.: ':e� I  nép�azd2,,á ... 
�unk ö:-szes igénybevehe1ö erű
fo:-rá�ait, iparunka: és köz;e-:\�
désünket. ,..4 m<'zfgazdaságt 
terme'és fej:esztését e'3ósorbün 
nem új előírásokkal, ti; sz.1bá
lyo.'lla:it aka.•ju, me::10:dam. ha-
11e1n az ipar és a me:ögazdu:,ág, 
a t1á ... o.:,� és a ía;u ki"Jzütti helt/e.-: 
kap,•so:at k'a'aki.:á<áua', szildrd. 
sob'da'.tí terme:ési és árufor-
1;:i:m; kapcso[aiok kiépiféséveJ." 
- ,;zú! a Központ i  \'ezelö..,ég 
ha!�r,na!.i, 

Az eddig' megte-t és a _10\·o
ben égrehajtandcí in!&-hedés.ek 
n�omán a köz„Jjövóben jelentő-
6en megnö\·ekedik a m•zögazda-
6ág krme'.é.si hozama. Több é:e'. . 
met, ipari nyer6anya.g-ot kap 
m aj<l a váTo�, így megjaYul az 
cgb...;z or�z.jR' e:lá�á„'la, !ov1bb 
eme:ked'k nfpün!, é;,,!,zí.n.-0:1,1-
) a. ,\!Ja- ebben az esztendöben 
�:-el-m három és feJmi"i.5, ;ö� 

,ore o;;ak:1em ö!m'Jl iö 1 956-b3n 
pedig hatmi:lió máz;a míí'•J
�·át  lrr.P a mezőgazdaság. C u. 
p�n 1 9:54-ben 50.000 ho!dda! nG
\ e!jü · öntözJlt lerü'.etiinket. A 
n��ya'"íiny(i á:!ami tg-ité.5 !'o;y_ 
tan a vegyiipar, az épíl-öipar, a 
mezógazdr,.sát?i <?'ép gyártás, 
nye-rsanya:!ok ezer!onnái', gépek 
ez:-e!t ad;a a mezógazda,ágnak. 
A hnfa'.mas árumennyiség döntő 
{öbb!>ér:<et a \'asút ,sz.ú:Jitia rell:" 
de.!!etési helyére. 

.\l:;ye� fe'.ada;okat je'ent ez 
& y,a;út do:gozöi stámá:-a? E:.  
•Js6rban azt, hegy a f,ka-út-

c.;ak szoros, jó:0zen·ezet, együt!· 
müködés tudja e hári'.ani a ívr
<>'a:om elé {ornvo,u ó akad,.;.lyo
kal. 

vona!a� mei!et� ,je'.enLvnen meg
níj a me Jé-k\'ona:ak forza!ma 
Az eddig kbfo:-ga'.mú \·a,:í!rn
n �ako'.'l ,� most az áru!on:,ák 
ezrei foi,rnak to\"a.g;.k<líi'.ni. A 
kgi:.;e-bb á: '.omásokon megá'.I· rei kell készü'.ni arra is, hogy 
na·,. a i��·1cr\'•>nalo'· hocrt.• ott e�res \·idéki á: :omás"lkon n�. · •- ' �. ,, • héiségúbe ü'. :..vz':S majd a ha�ja:i.a� te:i Yagonokat. h'sz rneg:!e:e!il táro: ó.ér, ra.:<1erü:t!1 mlr. t"nle!é mezőgazdasági <'píl- biz1o. ,tá<a .  ldei!(enes mego· . kezf,A'( kezdodneK: silók. i,; á'.- rlái;kén! he'.yes len:ie ezekre a J ok, ó'ak, gépszine'.<. l'j gépek 1 1 , ih • · t  ,. · · -érkeznek a gépá!'omáso\ra ,  á '- ie }e,;re i'o iszna, Koc.s:szei<:-e
lami g-azda„ágokba é, ugyan- nyek beá'. : itása, ra:ktár c<':jára. 
a ·k.r. 11''� ö a fa. u szá! i ,·i6a :, A feladatok nem könnyűek, 
a \·áro,ok le:é. hisz mo;;t kü:önösen fon-

. ' I  to,, bog) minden áru �·ar.sa..,, 
A za\'ar!a.an szá. itás, az zö:,kenésmen'esen juSc-On e: eiegyáram'.ás foiyama,tos.-

< ;ig-ánaJ.; biztosítása, a munka rende:te'.ési lte'.yére. .\l'�den 
Jol>b _un·ezésé! ;.;,kete: i . .Sz.ük- \'3.sú!on e:fek..-ö a!katrész eset
s ges, hogy az i! :eté�e, .szen·ek !eg egy-egy trak .or \'a1Zy más 
at eddiginél sokkal jobba, ki- gép rmmkáha á:Htásá; n ·,e,rn 
;'.pi'.sék li,apcso!alaikat az á::ami meg. 1-la kés5n érkez:k meg a 
gazdaságok;kal, gépá:lomások- műtrágya vaizy a nemesített V""
·>,aJ, tePmEiöszöve!kezetekkeJ és a tömag - már ,ielentösen o.sök
ltE-'yi trnác.sok segíbégJvel az ken a fö!d terméshozama. kew
eg-�éni!eg do!g-oz<i parasz:okkal St'bb éle!em jut az  or:;zágnak 
,,, hogy megis=rve al<>'.{ szá,· .\leg 1-.el!, !1ogv ér!sik a va;uta.s 
: it.;si fe'.adatait, idejében bizto- do'.,gozók, hogy az egy-eg-v kis-
6Íthas.,á..'< korsi ;gényeiket. Az á::omásra szál l íto!t �:é;-három 
üzemi val'alatokk.ai Ya'.ö eddigi vag-on kavic • tég'.a, de�zkil 
eg-yüttm ú"küdésnél igen ha,;zno- éppoly je;entfü az ország :zá
sa:.. vo: ax és jcí'. be\·a!t a', a má:a, mint a r..agy békemüvek 
,komp:e,-bdg-ádok. .\! inden hi- "!ük�gie'einek kie:égité e. A 
7,onnyal ;:yen komplex·brigá- kis szo'.gála t i  he:yek ös,;iekö:ö 
d-'>k kiépí!1!-e a nagyobt-. mező- kapcsok a, falu és a város kö
g-azdasági üzemel<ke!, je,' entöse-a zöjl. 
<'IÖ.-egilené a munka z.a,arta!an Mindezt rnegér!eini a \'3�út 
mene'fH. dü:gozói\·a! e:sixl:ege,s fé.adata 

A f-orga�om 1éonyc., í1lisa f.r- • · r:.sze.--veu.! '· e:. M1!g '•:r 
,tekében &zük<.ég-es. hogy már a iavitanio k  a népnevelők munKá· 
,,öz.e: iövöben fe' ü:vrz;,gá:j ák a iá!, hogy minden uo: gozó meg-
v1rléki ál:omt,,ok dara'l>flrufM- értse: amikor mu:ikájá\'ll l e:,1-
ira:m át -és meg!eg}.;k az intézke- segíti a párt pol itikájának mc.�
<i.!6eket. hogy a me::ékvona!a· \ a'.-ruulá6á!. saját é'e:színvona
J<on is  könnyű kezelö t�ervona- lána'k eJTK''ésén is munkálkodi�. 
tok közlekedjenek. Erősíteni ke'.J a pártszervezelek-

Ka;pc,ol atot ke!1 klépíieni a nek kaposo:ataíkat a párton�í
Va úti Foosztályna;;; a be!- és \'Ül i do;gozó!<ka:, meg keiJ ra
kü'k�re,kede:mi, könnyíí,par:, vítaniok az ifjú,ági szerveze!ek 
�!e:mi.:;zerlpari és földmü\·e:és- munkáiá:, b:ítran ke,'.J táma;;i· 
iigyi minisz:ériumma,:, hogy jó. kodniok a, Ha-kszervezetekrE', a, 
elö�e ieJ iehessen készü:ni  a faiu I do'.gozók lcmegszerveze!ére, fo_ 
fe:é irányu'.ó, mesrncrl'ededel1 

1 

kozotl&bban kei! érvényt �l� 
f_orga_:?;n:-a. :I'\. �'.asúli f'Josz.tá:y rezniök. az. emberckröi rn:ó R'Oll
�:te.'�-e�lt rdeJ�llen tudassa a dookod;,s i:ormányprov�m
\ rde..-1 1g;izgatosagokkal, mer1 mun:kban !e.fektetett e'.véne,_. 

i. .................................................................................. .. 

Január 1 4-én átadják rendeltetésének 

a sztálinYáros-rélszilasi ;·a sútvonalat 
Az év c'.e1én meg11y k a ,ztá- Lctd·g Pusz aszao ._,on e- , ku::�•et!en beJeje:es eiozt alt 

:,nvc:trosl nag-d,ohö érc�or-'rn,  re:-izhil. 70 ,k: vnt��cres vClit� �11 a me:.öfa . ..  ,1a-ret:).z :.'J.Si 2:J 
;�1d.ngol a fic,ks:o:ómü tüze, íz- 'u ,tt cl Szt· ·m„ rosba a k _ k'1•imé:e·es ,:akasz \ B11-
za:-ii kezd�:i�k a .\\art ·n-kemt.-11- ! • e- .i _. "' ·  •:b • dapt„c:1i \'a..�ú�t:p; t() · \" ré�:iZ lac.: .o zrn L,, t  r anuarJa an "ez - 1• . . . - , . , d , · C'�k. Az e.w m agvar •!S,zoc:�i.�ta t • • •1 •• • cepr.es\·ezelo::, .. ge'"e� o.gozot 
\"aros \'ar 1a az eh..'i't!z •szü��5(,. :; e. 3 szta , 'r.vnr�s- rc,S-'l.l 3-:,.1 ha1árid5re j�_iez i:, be a mu11kitt 
kom'Q� 6zene". A szén :--z.h . '.!:•:·.sa 33 �.:ciné:�re:, ,·a .:1Jh·t na1 

é-pi.é- é.:; január 14-t!n :Júr kerül az új 
ri;v:df� a m.>g ndu'.hal, mer: né- s�t . am�lr 37 � om€k<re: rih :- c•asútuona/ áradá,á 'a. .\t á1� 

bfin, nao é� te! i�en e'�:észü: az d .1 .meg a :,zén ú: já: A vona! a<lá�. h forga nnbahe!H•-7.ési 
JZ ú j \'a-ú:,j�a., ame , a kccn- ,\\ezJia \"á !? leí]ed,"i 1 1  k ' , m ·- a , util jll:rnár 1 4-fa ünnepé:ye$ 
:ó: �zi,n sttá::nvároo• ütjá.� meg-- , te:-e� it-Ul u.�Z .-t m:g a 11� J· l'\PI • e1-. +-:ózö:• renJez,'i\. n:e� 
1öv:U1� i .  ron {, 'ié:-iz ' t ,  mo-...f pe<l ,g P· vsz-i a:-on. 

Évi ötvenezer tonna szenmegtakarítás 
a mozdonyszerkezet korszerűsítése révén 

A n,ozdom ;;azanOK 1J..'.',,, m�j.\'\ .z;g· la az edd g' f�\'ome-
\ 

hcn�er. ez.á ta] a kazán !e!J� 
szer1 (>Ze!éntk � kor::--zerűs!lZ ;&e r:!' �-7

;..
.�'51 _f'_ n ��et_ir

1

k0 l� �zc:,.ó! sitw ·n�� je�entüse!1 nö,·e!-.szi\. 6 
a ,\\A\' Q'ipezeli sza',c ztályá'lak e. t"roen UJ e.me,elet do gozott egyideJtc'.eg hatá,tc:ka j arn . J !?'f 
nir.ry f 11:a l  n•,.;möke - Dabócz,, k\. Em1?k he yesség-ét rl"�de '.en a mozdony üz<1111e:telbie ken,. 
Od,jn, lle:Jer G!förgy, Jánosdeák vég-;:ett k ",ér ette; é3' g-val,,:>rlati s-e!>h &zén felhasználáeával 
Í:f!on ,:, Kussa: Dénes - nag-1·• próbák_ka: _:g��o!!i'> o-a-z&as,igo,abb '.e,,z. Az egy jelenk-,égü új rr.ód,zer1 do'go- A, u1 < zre el barme!,· rffid- � d . , 
z�tt 'ki .  A mozdony tüzterében a szerű güz."rozcon)TI2) lehe:ö\·e f':°� ,cm-.onc m.,r �;:k�zd�U /", · 
tűz 6ZÍ ás6hot levegő szük- !eszi a fiös 'szh·ó-hermdezés pcn- ,ser.�• , k _sz,r n e o . e  '.''halo.�e: 

j�f!c·. A m-er(.e:e;ó m-en:iyi�tl�r:í to, mere ... né�t!t tígr, hogy az a - a .a ,:i,no.s a. Ka.mazas e:;elen 
':-n•g-61 a fú\ ··,öves fü,•sz;1·ó-

, 
J�gjobh ha'.á

.

•fok
.
ka l mükoo

. 
J€., _, eg-r é1• a:att lö'.•b m;n• 50 

berendezt', bizlositja .  Rend',:- Ez azt e-redménvez '. hogv a ezer tOfln a szenmeglal,arítas fr. 
y[. lon·!a� enn�\: a pontos méfl' • 1:•ü21hcnger r!?ennvom�-�a csö1

1

\ - he•ö el a mozdo:i ·o!\ be'::-J !,Zt-r.-
1cZ.::s�. A :1égy fiata· mérnök h�. Enne!, 1\'t,tkez é'\!"11 a gőz- kezc!fnek k•>rs�e,ú,í,é�é\·el. 

Gőzzel /üthető tartálykocsik 

a m.ezőgazdaságnak és a könnyüiparnak 
A l;111d 1 r Jenö J .. ,müja\Íto ll(," ,, ·� na� ' ·,ó,_. _ el fo!!'°:<!l:- 1 t11rhl' ,ocsJikat a T.1111d:er Jeni 

ck,'goz(, i az ui évben már 1:égy hozni az új..;v; ft• a.dalokhoz. Jármííjavító c!o'.g�zói gözze' 
.ki�vílott !!Özmozdonv! indVo - Eddig- 28 \'( l!'\·e,javitár-ú ldu,- fti:h(l!óyi a1 akit iák  át. hoQ"Y a 
'. ak futópróbára. Az ÚJ év kez- kocsit bocsátottak a forga cm könn�"t>n dermedő o1 aio!, taen 
dete óta az üzemben 20 szem.;:y- r�nd kezésüe. Ez.t a G?á.T.o( i,, zavarialanu: .szá:lithalök le-
1:ocsi iavihí.sával ké-züi'!ek el,és fanuár 8-i!!'. 58 tcherkocsi\'al r.ö- 11-vene-l<. Ebben a hór..apben 'li 
vá ,ial,ák. hol!V i�nuár 8�,.,. !-:>- ve: k. darab, a nei:n:cdév végéig- peql!' 
vahhi 15 ,zemé'ykocs.;t adnak át 

I 
A mezÖl!azdasáITT),ak t>S a ö. 'Z<"5't'n 1 000 darab l;,r.,ál ,·

a forg-afomnak. könnyűipari üzemeknek sziikö;- !roc,;it 1á1.na-k e: gözfütési cső--
A teherkocsi iaví'.ómüh&Y do1- l!'�s o'.a j  szállilására a!ka:m.::s vezetékkel. 

Újabb 30 kilométeres vasúti vonalszakaszon szereltek fel 
elektrodinamikus biztosítóberendezést 

Az e:mult napokban Köbánv:í- rel-Cöerő á:Iomáso, fektet.k az 
I 

te!ö hevedert kel . .arne'.) e�e! ed• 
:ól ,\lonorig terJedö 30 k,i!omé- új berendezé.s Ube:eit. d:g nyugatro: hoztun:, be a V.!b-

Dolgozóink öntevékenyen segítik a mezögazdaság fejlesztését szolgáló 
határozat megvalósítását 

-� part K&zpcn!i Veze'ó,,éz,é. A páh:af,•nn• 1rtá, d<>il!'O"oi-m., é„ a 1T' nisztertanác.,nak n,1k. megragadta a iigye!mét ,a 
l:özö� ha ... :;;za a a mezög-azd,- halarozatn.ak több ré.ize é6 igen 
ság ie!l•ndité-érú' nsP'v J:e;, .  ha mos kcLde:ménvezk,-,ek szü:.;s�e fa'á: t  a, dolgozók mi,de:i elte-k. A :a:<oanncánvtermelt<� nör�:�g�b,eu . .\ -�é...:�i  4\lA \' jgazga• ,·c'-éséve'. kapcso: aiban ia követL:.> ... g- t.ioliozo: azcarn:,. tanu· - li«-zö ö:!et �zü'.e .e�1; 2z 1,g.az�atórr.á:in•tni ke.zd'.�k a Italá.ruza- ság- krü'etét \'asúti töi té.ek to,, ho111 rM-,rli!'apítsák mill'en ho :rú ki:ométere: szel ik kefel�da!o:( vá'rn2.k a \·asú!ra, m t resztül. A lö!.é;el( o:dala (rétehetnéne·k i�:, <a haUrozat s:ke- z-.üje). ha lT'egúi ít, iák füvesi!ére.;. megya;ó,itásá<'rt. <é'. ki\• .. Jó taka·mánrl szolgá!. Ké �11':C:en. hcJ?V a ya„uL A do' Q',i,zók Ílg\' határozt,ak. d.:>!g-ozó;, e-:,öd!ege<> fe:.ac2.ta a • • ... 
io,::ra'.orr. és szi.' rt:í e· • .eres 

!10!!'v ! 9?·1 -ben,,- iaz e.o,r'. _�ery_
lebo.,rolítás.., ce a pécsi lJ!at • 

Iela_�a .OJ(, n:< . . �lt - _ felt�rdra& 
g-atúsá!l' m,;._ módon Í.< lnzzá a to. tese.< r-,zsu!nek fu\'esité:;.ét. 
al:Zir i4•ulnr .i lT'�zögazda-ág-

1 
A mez&razdasáll' hozamának 

le! feszt • ,,;., _ sz,:;Spá!J határnzat eme!fsében l13gy ie'en!öség-íi a 
,eir,eha ása!1oz. trái!yázá;, A parasz:i wondás 

a.z; l.1a-r',i a :  ,..4 f,ál!.t/a rrir. de 
szép cipót atf'. Az éló'':a!ok 
,mii l itásamr ielen:ö.., menmisi
gü rt,:,;i1:n a p-yül ik össze a va.i.ro
nci!ilban. Eddi.g erre nem fordi
½ttak í:!!'\'0!met. i\1ns1 - � ha
tározat tt!án - tét •kocs:mosó 
á! 'OITIZ,;on, .Dvmbo.-üott és 
:--al!'Ykanizsán ö;;zt'llvüi : 'k ez 
i�tá'. lótrácvát é;; á!adjá�, a köze' 
á!-'am: '1'az,da,ságoknak és terme-
• ö.s.zö.-et::<e.ze<'.eknek. 

Az őrházak és lakolt része� 
közelében. a vasú hoz 4ar!ozó 
lerü le'.eken. megkezd'k Q"y1i
rnölcsösök re!epitésél is, é., több 
helven létesítenek fiaéskolf.!',rnt. 
aho' ha5,zoni.a,..cseme!3k nevelé· 
,éve! fog!a:koznaJ, matd. 

te�es vona·swkaszon e'.ek:rod,- t:gyancsa\ ez é\ l>en a Duná:1- ;, '.bizlo i,ö berendezésenhez. 
namikus vasútbiztosító berende- tír .on Tatabánya-fe:s.'.i!öI Komá - ,\z ÚJ·. kor.szerú va-u' t·b,·zto•!t,,-zé ! ,szere:tek Ie! és he:\·eztek . . .. , 
üwmbe. Az idén to•vábl> f�:ytat- romig, lete�.!'.ene..: e!ek_tr�dinami- berendezések fe'.épi(é,ével ;é,iye-
ják a, konszerü bizlositóbere11- kus bizfo�1,oberendezes,. ge.sen .növeljU', a forsra:om b'z
de�é, fel�ze�e'.és€t _a ceg:�?i \'11- f A _c:glédi Yonalon építették be lonságái, csökkealjü., & 00;. 
na.on. Je,.en.eg ma� Ceg,edber- az e 1,0 haz. .. i g-ya·trnányú 62:ge- esdi Iehetösé�e ,et. 

S�ktUi több házat tolnak el 4eet,é.r:őt. 
a MÁV �pületszerelő Vállalat dolgozói 

A MA V  Epületsz.ere:& \'úila- i1�>é,_ö:_.3 h�z ú 1  he:� �,� sínpá: 
1 

c'KJ:atban méir ebbe,i az é:1bea lal dolgozói Módos /sfuán mii- ,}a l epu�u. ,\z a.a,amaszto 14. áJ!ug 70 méter hosszú épü.snki fdügye'.ö irányíéásá\·n ' \'a:.gerendák és a ,inpá'ya kö- /etet to uak ar•ább luu,cn:ó n:6-ja'!uár vég-én Lakiteleken a L'D· zé. görgöset helyeznek, az .án don a M.� I' í'pü;ew::ere:ö Vá,'-súti pálya:es:e:1 keresz:at 111111/. / 37 épü•e:e: kézi c;ürlökk�I rá- la a! údgozó:, mintegy IJO-egq 30 mé:errel odább /o!na� , 200 
-

egy 'a.li:6/zúzat. A míive'.e'e! úgy ;'�e, k az e:öre e' készrte!t pá- meier lát•o!ságra, Yü'önö,; 
v,'gz!lk t 1 , hogy a ház fcfa'a il ,ya ·a. amel yen a h,,zat uj he- é,dekess-ége a ne:-en.:l'áru.,i 
e\·ái asz!imk az a lapza'.'.ót és iyé:-e 1ólják. .. liáze:w:áscának" az, hogy 

d „ k á · ' k  
I 

A f · neme al< arrébb fo;ják  az épü-vn�;��rer aK -�:. '.. ,";8-1/a , :'. 1 . ercn';\'a�o;i _ r�;d�zöpá\a- t:ekel hanem menell.özbe11 el mai, az epu.e, Je, .n,<g udrnr to\'abh1 bDVI e,e,·e' kap- is fordítják né:m·, ;;e:. 

A� �-S Z I  V E R S E N Y  O R S ZÁ G O S  E L S Ő  H E LY E Z E T TJ E I  A R C K É P C S A R N O KA B Ó L  
,,,- - ,  ,.,.----.... 
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2 SZOCI ALIST A \' ASOT!RT 

A VASUTAS OISZ-SZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A DISZ- VEZE TÖSÉG VÁLA SZTÁ S  UTÁN . • • 
Az asz!a'.o:, \'l:ágve\ö rádió· :enditt1i a nt>m·él! mé'!' eg)lréstü!é'-1. Körü'.öt:e f ia:a:ok né- helyben topogó szen tzete!. z,,geHk. egyi>-má,s;k oda'.ép ·hoz- A D ISZ- ·zcr,ezet é:etében a zá. kicsit á '. l it a ke·esőn, rngv v ulöségva:asdó ta-ggyű:{, for· a hangszinetön, hOl!Y n:ég t:si- dultipontot t�'.cntef:. E:ókészí:é. lábban. dal'.amosabba:i szói;on 5,:ben !e\'ékenyen réóztret! a � ze_n;, Ta'.án \l incs . (� s�ükség pár .szm ez�t rs. ,\\egvitatta az ,g�z•:�sra , de. ?•Yan Jo �:_!K hoz- ifj(1,ági szüve!,;,ég hC.:) ze!ét, fc . záer::1 . � ��d1ohoz - UJ, mo,;t tárta; a hibákat és a •anácsok 

2d:a , a •_an��•���. az i�a!��•- Já_g me: e !  i;yako_r'ati:ag i, � D !SZ p�. 1!.ka1 o_:z a.) a � 1 
K�_.e.1-ful, -

1
,�gílsegere .51�tet:. A par}·e��l;�z. ���Z -,�er\�Z<Mne." � �ez�- t�..ség mc�b,1.:8 Oszf Re:so e v·  t<.>seg,:iasz ,a„ o.a  e\t_�·! .doszu :arsat, a pi<rt „zervezú'.iikárát. 

��e,dm�,nyes munkaJatr!. Az hogy szemé!ye.,en scgi:� az iii. d J��de� ;1;m a zt Jele,nt , .  hogy ; et. ta,1itsa a m�gd'.asz:o!! wma .  h .1?-áL.an . a , �1un.:i, n .nc,, zetöséget komtr.un'.6la magatarti"'íllm! _)3\ l '.an.1va,io - egy �i- !;jsra, munka,módszerre. ö. zi cs1t e.o.cgnet, e:vtár,sn,a.� már deres a h.a !an'.é· 
• kitiintelés, cli<meré-se ha. dc szi,·ében f ia:a ' ,  lapasz!a-

azoknak a tetteknek, :a :o:,ban 1rnzdag, 5 a, c! ·e:t idő 
me'. : ;ei az ÚJ vezeiő:;ég, e,gyütt �zt mu a t ; :r. haszn0s ,ei;itö;e a 
a t.agsagga:, igyek�z:k fe:fe'.é fw!,a'.<. knak 

A , ezetöség dsö mnnkalf•n f" - a tagg) ,ilés határozata 

de., t  meg kt'L�l ,· i tat.ni és e; kell 
úszta-ni a fe:adatokat. Ez azon· 
ban kevé:;. A vcze!és ko::ekll\'1-
tá,a az; fs je'.en', i .  hogy t1 
DfSZ-s.:erve�d irá11 11i:á ába be 
,e l �o:zn! a [1á:a·ó1a egészé:, 
m, g kell 1ta::gatni j:was:ataikal, 
a te:,•etűdö1t prob'énui�at e::·i• 
'r.:� ket= n,z1á:1i. Erre azonba:i 
még k1=\·és p�!da rnn a fütü'1ázl 
D !SZ·;zen·ezct munká;ibn:i .  

minden érdeke'.! fiata:t be<'.>sztot· 
tak id;,.,ebb bZakmun!,áso� mP'.
:é a mozdonyo1,ra. 

A DISZ--szervezet munkáJá• 
nak még komo'.y hihi1; a. hogy 
nem nyu;! elég- ,zö:akozást. 
�por:o,ási :ehctösé,zc! a f iata· 
foknak. Eh hez az í� hozz:íjáru'., 
hogy nem ál! mcgle:e:ö he'.yiaég 
a D!SZ �ende·,kezésére. De ezen 
a terü'.e!e, í, , anna-k már kel• 
<l nésyezé•e�. :S:emréi? teae, el 
r�ndezte:i �ár'C1.'a.! e.zybú.:öt\'f', a 
.. ád:  · á t adfusi íinneps�g utiln i& 
,·o:� téinc és mec�ezdödölt a 
p · t1'!'·POnl! ,za!wszllily müi<ö<l,i,.. 
i,. ,\\ ' :,d<'z. az :  tl'ula ja . ho:?, he
'ye.:; úton j a r  az új veze:ö ég, 

A tSz<•n·ezcr é 1 L�t <'"rJ:1· .·w :! 
a !ermc'.é, 6zaz.alél<a i  is mutat· 
já�. � :ncs ' ij (m�un'. á6. aki �z.á1 
száza '.;!,011 a:u! te'jesilcr:e é,
ig-en .:-okan dic�tkeclhe!nek 1 -10-
150 &záza:.;ko, c:edméayekke'. i,i. 
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A belga dolgoz6k üdvözlete a magyar vasutasoknak 

A belga haladó �zakszerve- t•ilág b,füeszerető dolgozóinctl. 
zetek, \'alamint a Munkaseg11- ilg11e iránti eg11üttérzésünkről. 
ség l\lozgalom Barátainak Különös melegséggel üdvózöl
Brilsszeli Szöi;etsége nevében jük a Szakszervezeti Világszö-
a „l'Action Ouvrlere Unitaire" vetséget, annak nemzetközi 
(l\lunkáscgység) cimű belga szövetségeit, a nemzetközi 
lap le\·elet küldött szerkesztö- s=akmai tagozatokat s azoknak 
ségünknck. A levélben a lap harcos tagjait. A belga szer
szerkesztöségc. ,·alamint a ha- vezett dolgozók sikert kÍL'án• 
tadó szakszervezetekbe és a nol; a S:akszerre:eti V1!ág
szö\'elségbe tömörült belga szöi:etség II e, kongresszus11 
dolgozók legjobb kívánságai- határo:atainak ntegt'alósttásá• 
kat küldik a magyar \·asutas- ért t'Ít'ott harcban és kötele:ik 
dolgozóknak. A lc\'.?l a továb- magukat, hogy fokozzák erre 
bi"l,ban igy folytatódik :  . ,for- irányuló erőfes:itéseiket. tl• 
ra testn'.;-: iidvözletünket lcüld- jen a világ dolgozóinak akció• 
jiik az egész dlág dolgozó egységei l!:ljen a Szakszer�e
férfiainak és nőinek es bizto· zeti Világszöt:etség es a i:ilag 
sitjuk őket megingathatatlan t'alamen1111i haladó s.:ai.;s:er• 
s:olidaritásunkról, az egész i·ezete!'' 

K Í X A  
A pá,'.Yezetöség azonban ne-m ada'.ul a ko: '.e�th· veze•é� me'!'

a::t meg enné! a segi . .s.;gnél. A terem él-él il'.fi!olta a H1eK-ég 
\eze:öséir többi ta!!ia i  i, , -e - e'é. ,.\zó· a rr.egta::1á ., a vezc-'.ö
járnak D lSZ·rendezvényekre. fa. ségi ,értekez'e:e:,et. a napicend 
;:ácsokat adnak. je�en'.é:ü;·ket t.i �'!\ f'S. pon: ia 'nH l  \' i · :,:..: .:. a-ku:nak 
(>me: 1k a urvezct te.idn:é:n't a k: és a vita �rcdmén\'é'. ha táro
í:a falok kü1.ö:I. Az új veze·:,í�<'(( zatba:1 is lerögzit ik. • .'l\a már 
mu11kajá t  pár;veze·ö,ég-i é,tt'- nem az e::ye'!rn 2°1,tí\·a - a tit· 
kez'.eten is napirendre tüz!ék é& kar (a  veze!öségvá'. a;z:ás•g 15aj
a ki.a'.aku't vi•a nagy ,e,g-itség-et no� így \'O:t, m indent maga vég
je'.en!ett a Df SZ lo\'ábhi nl'Jn-

1 
zett ) .  ;iz egész \·eze!őség do'.go

kájához. z ik. Fre<lményeképpen megja · 

A ha:ározat - töhbck k,'jziill 
azt is felada!u'. á:li o::a. ho,zv 

feb•uar l - ig- :íz ÚJ D ISZ-tag-01 
,zer\'cncnek a f'ata:o:.. ;.;özü! és 
a nezyedik \'asu:anap g f<ét 
i f ibJ: neve:jent"1< ,�z ta !12no\·f-s�á! .  
A megindu ' t ic:v'i ' ágo�í!ó munk� 
és a szen eze'. i é'et ai! f'redmé
cyezle, hO,'!'Y <it í iata! már kérte 
f 1véteJét .az ifjút:)ági szö\·e :stg
lX' . .  \ két sz�a!ianovi�!a ne\'e'.ése 
is fo:yik. /\ DfSZ f:ér�sére i c�'í
sebb .c:.zta' ano\'b•'a e-l\'fár�a�, 
védnökséget \'á ! ! a; ta" • • f:a:a •o:, 
nrve,:é.;.ért. A fíi:üh�zt:a 11e111recren : ·!◄'!�s 1----

mozdonrnk irkezte� Ez dá '" 
(!ya:..ra:1 e:i�iordu:i. h�gy a le�l� 
te:- mozJonyokró; Jeszereitek a '. 
ka�n.:.-.zeket. míii:�ereket - hogy 
azokat más mozdonyokra fe: �le:
r<":jé',. ,\ D f  SZ mo,t \'é<lnöksé�t 
\·á::.a · t  a '.e'é e, mozdonrn1, fe· 
'et! .  ,·a a'rn. hJ'!'V mcir-,�rl 1 azo· 
kat a?.  i:ye:, rong,11 Hsoht61, El 
i5 ha-,znos. jó keidemém·ezés, 
igaz, f ia !a!oknak va' ó fe'.a,Jat 

ÍJ i,a.�úti építkezések 
Foglall..oznak a fiatalol. 

iigyr,1.bajo� dolgai\ al 

.'i.z újonnan megv,;:a,zto:I ,·e. \'U'. t ,a D lSZ-oh1a lá,. n agyobbak 
zctöség a munk� ki in<lu:ó pont· a D ISZ-ta!?ok terme:ési eredmé. 
J�na:, - mondhatnánk e!, ·; mun- nyei is. I l ' ba azonban. hogy el ·  
ka tervé:iek - 8 vezetöségvil- , _i :e!!' még nem e:és:gé ti6zlázo!t· 
lt.t>Z!ó tag(!yű'.és ha!árorntát és m · t  !s ie:en! a, ko'. "ú!iv ve1etér,? 
a le!szó'.a:áso:..ban e:h:ingzot• A lü:őházi  DJSZ-vezetö.-<fg :e
bi·d! atot :ei<in!e·te-. �ézziir•k ne. 52iikiti •;rt{)',tr ·t. A�•-:n • ;,�•ú� 
hány pé:dát A határozat főte> a l<o! :ektiv veze:é,!. hogy min-

Figye'emre ,:né· ó az a vá::o
z ás Íl.::i, ahogyan az Ú J  \'eze!ü:-ég 
fog'.al kozfk a lia\alos jogos ké
rés.ei\'el , eset:egé� &éreJ rre:\'cL 
Pé� dáu'. nemrég az t  kifogáso: tá:, 
a 5ze,6zámmiihe'.ybrn do· !?oz!, 
f ,ata:o:·. bogr o!t n incs módju'< 
megisrr.ern ,  a mozdonyt, ho'.olt 
ö!, ezért 1öt'.ek a iiit�1ázh:r. 
Emellet• k��e-r iik l,,; l<'nyege· 
se.1 a' acsonyabb a szerszámmií. 
helyben. A D I SZ-szen·ezet ké
n;_;..,t.;'"e a párt f�'. I� · \ :z:t-;tfH ta a 
pan&az1, majd .azt meg-be-zé:tP 
a1- üzem vt:1.c�öség�\·e:. /4.\a tn�r 

A D!SZ--zervez I eredménv<'l 
- - a meg-:é,·ö hibák e::eú·e· ig 

- l'r;é�Et ... e1, tá-, biztató�,. \ to-
, á bhi jnvu:á::i.na.:, m:ndc-1 •· öfo! · 
!étele rr.egyan :  '.e lke&e-k a fiJ
ta:oi\. rá e:me!tt""k a \'eze!i\;ég 
!agj a i  i',  .i : '. andóan me: '.c' lü!( 
á" ,  s�i::i i ő: et a párt, 

Használjuk fel az eddigi tapasztalatokat az új k ollektív szerzödéseknél 
A Vasura,ok Szakszerc•e:ete 

ja�u.ir 5-én nag)jLen'.öségü ér
tekez!e!et lar'.ot• a közlc.k�dé,i
i--:, pos!aügvi 1n:n 1szttr�um w�

té\es osztá: ya:, az igazgatós�
go� pci t t 'kai o,ztálya'. a terii
leti b:zo,'.si, gok kikíl,dö:,ei, az 
érdeke' ! d la ! a :01< veze!öi é-, 
ÍJ?e:n b�zo�!�á� e'.nö:\"c'i résl\"é
te.é\e'. a ko:l .kt1u ;;zerzf>li�.s1•k 
ü1?g.be11 A m„R':,esz,.S'.é-en érté
ke-'.ték a rnó&t k• iúró ko'lekln 
t11.erzödé,.e� l'redm<!n\e t. h'a
nyosságait �s !es1.iir!lX a te.  
p�z1s'a'oka1. hog1 ic:haszn,í'
hsssitk atokal az ápriiis l -én 
megkötésre. keriiió úi ko:lt>�tiv 
szerzudéseknél. 

Az ér!e ·ezlet megá'lop ítoft a. 
hQ'.!) a \'a;úH üzem' , á l.' a 1a'ok
ná 1  mezkü�ö! t !Kollektív �zerzí:
rlé.s�k rl .,ö t\·c- e·edménqe.;, ;.•o'I, 
m:>-rt n101.gt,,sí .'1t fil a do JlOZ"·"' 
z,mél, k:ief e,zte• :� náluk  a hi
rá'. atot a \·á"a�a · , e1,t"tökl.e' f..;, a 
67a�sze-rvell')' te' �'Zf'mM"n. A ko1 • 
-fok: ív �1.erzödést"h erec'.m :·nYE'
h'11'. tö'ih oh an ,-1.oc,á t :, heru
há.zü,t ha jlottak ,·égre a Yál la
la �oknál. ami!, a s1.er1f'":dé.; n� . 
·k-! l  :nE'm va'0�u'tak \'Clt:a rr.eg. 
Az első fé ét•ben 111<11011 a kol
i"tk!ív sur::úd�< nem ló//ötle be 
hira1ását. A \'á ' f ala'.vezdök k a 
l'1.8ksttn·eze: i közPOn t ré�zéröl 
b:1.0:iyt,5 pa<s:foitá � mutalko
r.o!t meg • vé1trei1aj-t ás,af 
�zen,be-n és a �zerzild�� Pven 
rr �drn, TI<"m \" · .l'rnlof•t az i'iZem 
a lko!m,ín\'áYá. Töbl> re:�zóla' á$
h<ol k'Mrü'.t a, ,,, hol(, a párt
tsz-ene-ze��" sok tt-�e�bPn nem 
nu ; '.ot ak k,.,\ \ ,i �<''!'il,t<;el a ko!
�P' \· ,szerződés<"'.� Yég:�h a:� á -
! Ali11., mert n�m is kér!ék s,e,aí'
•égüket. A s21erzöd,se'.,ben fog· 
l a t fel adatok vég,-eha i l ása  t1 1-
l a;donké-t>orn a pit.-;ha'.ározal é, 
a k<>rmányorogramm után kez
d5dö:t w.m, íj?azán. 

l(,mondo!�a az érlehz·e·, 
h'>'!\' ezeket e h'báka· az úi kol 
:e�dfv surződt':?-ek megkö!és� 
né! és ·éitrehnitá•á!lál ki ke''. 
j avitan'. Ez ehösorban a &z ak
,,�,v�z.-t, a s28k•zo'g-ál at: ,ev
t ';.;. és a ,·álla'. a:vez<"töh íe'.
ttda1a. Anná! is nagyohl> s11: , :  
k.- 1 he-'i.-m a h bák liiJ a\·i .; . 
,;ára. m •rt a1. ,d,'� a µár'.h atá
rozat k a kom.a,n 1  programtr
nak s do1 �ozók i6'.:.�ét f'1Ün1 ,z
ct:to in'éz! edé�ne-J, m� :eltl öe 1 
Cl edd1,zi tíz r/z'ialatróf húu co
s i11 á '[a:atra lerie�zl1k kr a 
iloJ.:ek.iu s:erzödést. A pirműia 
\ Í  ókon . . 1 ra��!Hón, a \'a.s
n;1yngjo\·i.ón. az Utase;lá tón é< 
a Je1trnyomdá11 kívül az idén a 
\I.H ' Maaasépítö OV. a /11.t V 
' u!(1 uuarozá.\i O\', a MA V 

�='l·Jítm,in11ozósi C\', a Ce'/dú
mu k• Vo<úlépíflj CT. a Debre
cen, \ ·a:,U'ém'Ö l \', az .t.l):tes, 
(Up ,;cn l 1 . az trii;ei ure:ó 
( \', a H;dépi1u L l' és a \'asúl-

le�wzö„ C: l ,s �01/ekiiv srerZÖ- dollfo::ók ko,ötl a ko:iekli:• ,_.,.,. , a!apo,Jn és Úl!'\' k�s.ék meg Dl 
dc'( . �o'. do_!Ro_w,t•al • ződése� • •  s,kere, . uj ko:'.ek:iv szerlÖdés�ke:, hot;v 

Uaspar e .\'lnr,. a \ asutasok A ,•a „ a  al\·eze:öségek é,· at 

l 

azo'.,ban pártunk j i'm·u,  27-'.!8 
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· �pt�'< �& ok .óber .l l -i h a t ároza�a. ,·a

sza, a.ban ha tg,ul)ozta, hogv 
I 

a sza�szeneut e� a \ asu,, Fo- . 11m .11t a ko:-mám prog-ramm 
a= �dd:a,:1é/ i?bb ,Jelt':l1t!osító oszH ' v  a 1,0 1  k adot( . i r�nYehe- •r„m•e'. ,ei ·egyenek az i r�'l1l i:6 
munku�·a. ke,•. e, C1tnozduan1 a Let. Tanu m .'Tl\"ozza t< at eze-ke� s,1.e,mpoo�o:1k. 

A1. 193:,.as e,ztemlö .szoc1á
i ,;  és munkavédelmi :étesi;ésÉ-k
ben gaz.dag- év rn:t .1 ,;zombat· 
helyi ,\lAV 1ga1. ga1ósá.g !erüle.
tén t,. /\ d ,:uozo <:mbcrrö: 
va'ó  gondoakodúst ltíYen tükrö
zik , io za a fe'.épü:ö ö: tözi"k, 
mo--dók, 52á:: �i�he:ve'.-í. •\z épí• -
kezé--l"'k dCtn;d többsé�.et te-p,:en 
fc'.ii; vi, : f a' • a  .:., \·a'ósí,ol·d meg 
a r 1. o.>ttá'y. 

AJhán, ahol cJJ g a távo!ról 
bej:ir,, do gof.<,., e-a:, h ' tl�f.! ! J •  
fészerbl'n fa � á '  t a  k t>zá'.: ás.t, 
mo,;: 3:iO OOO forintos köl tséé{'!'�I 
hor�ierű szá'. l as épült. t laoon.:ó 
6Z:t!'. á�he!sck l�!esii '. te.t\ a pá! ) a
ienntarlá�i do:gozúk r�szére 
Ba'. a '.onhene&én é$ Tapolcán i.s. 
A dolgozók régi pana.szH orvo
so·_ia o Tiirjén felépü:t  kii:ön 
férli é, nöi forga!mí l.1 ktanya, 
me'.y 370.000 !orinlos k.i!l·éggel 
készii:t e'. Sárvár ál:omás i,s ÚJ 
nöi l aktanyát kapott. It: ,kii:öniis 
örömet okozott a 1élesítelt nöi 
mosdó, me:y a. vonat:dst!rö e:v
t 1i .. �11ök r1'•5e' kiéieim,e ,o�t Ezea 
az .i!!omá6on e-ddig a nödo�g-o
zó� vasúti k�ik•ban tö!:ötték 
n her 'i 'dciül e:. \'eszprém-l,ti ! · ö  
lűtöházná :  �7.400 forin!ot fordí. 
tot1ak a do'.gozó� bzá'.J ás;ie'.yt'
r• ,.; k b.,'.;\ ·tiestrr. De Pzz,e,' még 
cs.aj.. részbP:i oldották meg a 
do'.gozók panas7.ál. A te'.jes 
megoidá6t új szá! :á .he'.y épitb,e 
biztosi.ja. Ez az építhHé3, bár 
hos,,a.s huza.-vona után. de 
megl.eztlcoö:'. Sajn ,. r-a� ok· 
kM, ami :wr már ma,d:i<'m lc'c'.t 
11 re:épit,& hattir 'dl>jt. A 1111 1-a
, ona .a htl)' kije'.ö'.é,e körü: for
l(o' t é,s ezér1 fe!e'.ö -ég- terhe: i 
mind a'- ;::�tékes m in  sztériu
mot, m1nJ a terü'ej hizo:!sligot. 

A7. g.11. qa!ó&áR° f(''"Ü:-:!�t!n tt>bh 
he \ell, például 7a'aeger z�,rc:1 
�s Pápóri. !a'.kúép„i.e!eh épül tek 
és Szornba'he'.yen i� fo'.yarn., 1-
ban van egy 16 1a .:,iisos. �\ \V 
: a ',,,!1/Jz fe'épité", Ezenkívii! 
Szomba'.ile:yen hefejezésh('z kö
te'edik .az új M •\V rende:öinle· 
2.et, mely je'('n(ö,,en meg fogja 
könnyiten i II viisu a6 dolgozók 
orvos! keze:ésé:, egé zs.égvé<le:
mfl. 

A kormtinyprogramm kl'-rctiln 
be'.ii'. kapott xü '.ön h i '.e:bö: 65.000 
forin: kő:t:;éz(?el e'.készü't a 
,op,on f '"töház ö: '.öző és mo,d6 
OO\ ité;e � fof)a.matban vi.n u 

or06z) ány, iizem konyha épité,� 
Is. Ezt a ;éte.,i:mé11vt december 
3 1 -én m�r út he::ett vo'.na adni 
rendet leté6ér.ek. dc .a .\IAV ,\la
gasépílő ü\', munkaerühiánna 
hlvntkozva, késve l á tott hozzá 
t'pítéséhe1 .  Tapo'.!'án, ee::diimöl· 
hön é, ,\j� .. a:1 ijzttni konyha. 
\'es,pr.írn kii'!'Ön é,; Szomba:
he'y állomáson iizem i é!krzde 
;é!e,ii:t. Kapuváron. H ába•amá. 
sin, Jk�ényhen é, Fené'.,pusztán 
le'. \·é:c: i épü:et épü : t. vagy a 
már meg'.é\-Öt, bövi!etlék ki. 

hmél bla1. g-yermek nver! �! -
h,•'.ve?é.S'! a 600,000 for;nl ' •' hő· 
\ ite· 1 s10mba1h�:yi  bö!csöde és 
n.apközibt>n. 

jóv"hagyá,ána! a \"a,;út i  Féíooz
tá:y J . , \ a lamint 6. sza\oszlá!ya 
nem \'e! !e f igye:embe .az i g.azga. 
tóság feltcrjo;zté.,él és kiu1a:t 
450.000 for in:ot egy Szentgott
hárdon építendii la,k tanyo· ré. zé· 
re, h,,ot t  itt n incs sziikiég- la.
t anyára. Később ezt az Ö6,zeget 
,·L zarnnták. l gyanakkor több 
éve kéri al igazgn•ü�ag, hogy 

r'.l!!<'dé ye11é� a 1..a'..aege:•zegi 
íü�ház dolgozoi ré,zére mosdó 
és (i 1özli érlíi� .... f!l. miU�Jn a 
meg:évő k;c,'. De ezt a kérést 
CZiClcig mind('J1 évben l;iliúzták 
a beruházási kere!-höl . Ebben a 
kérdéöben gyor& intézkedé-;t 
,·ti;nak a za laegerszegi do!go-
1.oJ\., 

Azonl>a11 van panasz !15 a Székely Ferenc i;zombathelyi igazg&tó.ságnál . Ai a Szornbathe:yi Terü!eii Bizo�-
1 953. evi szociál is beruházások oág munka\·édelrni fe!ugyclöje. 

A mult  ·és jel en ta lá lkozása 
Szombathelyen 

.i réitl !>Zombatheh i .\\ÁV rendclüintézt!el 
tl"::!tn hoz:ak rcndbt. \\tllettt mar 1-oül u; új, többtmcttte,, S..or�z.Pf'il. mfn-

4• iafflyt kítlf«.itö íll vasutas rcndelőlntéze-t. 

A K:na :-;épköwisasag- kor- zu-S nciá.,i vona• építé,é!. 3000 
m�n·. a ha a m , ii .embea fej· , .omé!er hosszt1,ágba11. Ez a 
·e�zf, , a�u'i köz: ·!\:idés-�t. �vu- ,onal a Gobi-si\'a:agot �zeh 
g-nt - lC:ia. nme:v a mul !han a maJd kere,ztü!. A ké,öbb meg
,q1kcdvezö1 '.('r:ebb hel yze bcn épi:endö c,endu.Tian,ui ronal 
vo· t a va,u,i köz: ekedé t i : le- Dé!nyuga:-K.:n� L  kö!i össze 
törn. 111 á r  jP. len�e!! i� �zi1mo..; L1..za;k.nyugat-Kinávat 
vasútvona l : a 1  rende'J..ez ik. A A vao5ú tvona :ak  b5vülé,ével, .'anr,::u-tien�ui vona�on tava'v, 
a fel,znbadu:�s iinnepén kezér a vasul fej:ödésé,·el párhuza-

mo-an kor,zeríís':ik a vasúti 
ték me'!' a fo:g-a 'm�!. A cseng- mi:he'.yekel, ezenki\•ül több ÚJ Jti- !iensui ,. , 1:1 1  �pít�ezéséhez 
l ')• 1 . .  , . t · , 

..
. ' lan " I  a mühc:yt is épí'.enek. Uí nagy . tJ, _1u. u� -en. ,..oZ\e . ....  u 'h 1 , .. , n�• . , , • _ 

c.,ur1 -K•11�-Cse11J!-Tll vonal ,m., e V _epu, . ""·?' u!?a_.-. \a .a 
•r•i tkczésének a be;einése után ';1-nt É,zalrn�ug_a , -Ki?aban. �z 
tezdtek hozzá. A Kinai :-;ép- e,za1<1:1yug-atk1na 1 . m_�h:l� .:nar 
közlársasál! iparának n agyará- a•: •den mi;gkezd1 mu,_?de,e., • 
nyú fl'jlüdé-e azonban ú. abb 

I 
de.nyug-�lk�a, n_agymuhe�'.'. pe

é, ú j ahb ,·astilvona'úal és mu- dig elore.a'halofag J9oa-ben 
utakat köve1e: E,zaknyuga:- már te'.jes kapacítá!\Saf do'.g<>
K;nába-n me,ghezd 'ék a Lancsi. zik. 

Íj gPpek a román vasutas dolgozók munkájának 
megl,ön n yítésére 

A R.omán  • 'ép-i,öz:ársaság- mentesí ''.k a dolgozókat a ne. 
ban ·,, nagy gondot fordítanak h�: les'.i munkátCÍI: .  A közel• 
a 1 ra. ho(!v ál landóan . j avítsák �u:tban 14 gfa�e�haj1ásf1 _,és 
a do'.gozók munka:,örC. ;nénye' L 27 ví l :foymezba1 ,as,1 stá,l t .o-
A _ ,·as

_ 
u •���

-
· munkáJi;na,k me_�-

I 
��a l ag-o( _á'. i i  •. ottaok . üzembe. _ At 

ko�nvf:e,ere m nd  tol>b , asu .- u ,  é,· e ,o honap1a ,ban toyal>l> 
á ·omá ,t. rakodC:.he\el szere ' .  íll 5zál í .ó,zalagot szere:nek 
nek fe; ÚJ gépekkel, ame'yek fel a román vasutaknál, 

0 1, A S Z O R S Z A G  

,,Gomlosko<lás" a dolgozól,·ról - naluk· 

Az olasz vas"u.asok l apja. a lyezte. Néhán_11 nappal kés6b) 
.. Tribuna de1 Ferrov,erí" l«>m- llfll/atin az 1f[az1<atósá(l /ltlÜÍ· 
t:1f'nlár né.kiíl l,özii:te a követ- tést kezdeményezett a pá:yaud-
1 ezö hír: : ,,,\ mult év t•égén var feldiszitésére. hal[/! a barfi 
Cf..'.I1 n_11olcgyerrr1eke, t•a.,uta.,t ér.,eket karácsonyi lá,ogatá,a 
/;uiálo, baleset ért A vasula. a!J.a.!má,•al méílóképpen fol!ad
•O� (!l/1ii1é,1 . a.("tlrtu.l, rendezni a 

I 
ji:k." Az o!asz ya_,ulaslap híré

ua:éul szamara. de ezt az ot- hez mi �em fuzunk k.cmmen
lam igazgató,ág 11em engedé- t árt. 

K A l\" A D A  

Kiilöi,ös út a „halhatatlansághoz" 

A „The Raí:watt Ret.<iewff, az clai vasutaso.� elnökhe!yet1es'é
ari;rol va,u asol,; lapj a . .kedves- r.ek nég11 lányát teszi ,,IW:ha
f·edei:t" ol v�sv'nak karáosony- tatlcrnná'' azzal, 1tog11 az állrr 
ra az a'ábbi „csemegéve:": A más nl!'Uét a;: 6 nt!veik. kezdő. 
.\'ytJgat-Ka11adan át t1ezetö va- betüiböl á,atották össze: HE• 
�úlvona[ men/{,n az á;,:omáso.� len, M.4rga.ret, RUth. KA1h{eeon.• 
alfabe'1ku� .,o.•rendben követik K.étség'elenül nagyon hatásos 
et!Jmi,sf, m,nt Beaudru. Cabot. utat  vá, asz\otfak az 11n�ol é� 
Doug/as stb. I::ayes á..'lomá.,ok amerikai k:zsákmányo'ók • 
ne.•e indián ltanl(zúsa l'/lenére hr 'halatl ansághoz. · B zony01, 
rpy-egy J!azdag kap,ta:,sta 

I 
aionban, hogy a k1zsáikmá· 

t'Uf!/I vezetö,zemé/yi,élf emlé- n�olt, éhbérér! do'.gozó rni'·liók 
két őrzi. l1<11 például efly He. egé,zen ma�1ként öriil- maj• 
mcru.ka nevíi állomás a kana· meg .,em'éküket." 

A l\" G I, I A  

Egy angol pályamun kás feleségenek lei"ele 
J\legír'.uk. hog-y a z  an�l va- eg-yéb aprób'b kéll lségekre. La1>i

su '.a1S do'.gozók lcmond:ak a bérre. é,'.kezt'sre. ruházkodásra 
mu'.t év december 20-ra meg- é< egyéb kladás()kra mindöesze 
hirdetett �z trájkjuk·ól, m�rt négy iont né!l'Y sli : l t 'ng marad, 
bérkövetelé,ük iigyébe,n biw· ami nem e:egendö, me.N a leg
nyos me(! • : apad.is jó'.I l étre. ionfooabb éfe:m',zereik áira á'
A „The Railwa,1 Re,,ie.:," '.E->g,- an<lóan eme1ked!-k. Pooasi,kod k 
u tóhhi ,z�ma azonban meg-a a- az a,,_czony am'att :6. ho_g-v lér
pi:1 a, a brit ,,asuta.,ok követe. i- Jc;�e� a:ig van p:henöi�je. Kv
sei c,ak ki, mér:ékhen nqeriek dö, időben -- m�rpedii;:- m:kor 
kitlél!íli-sl aual. hog11 heti nrfli/ n n<:s köd Anj!:iál>an? -• g\a!,
<h,.'l'nges f,u!é,eme:r,t bizro- ra :1 az éj,zaka közepé>n i,; szol• 
, íto!lak sútmukJ'a a J;j .-zúza- g:.la:,ba hívják Havazáskor 
/éko.< emelés helyett. A \'a �uta- �1:n'!én az álmá'bá( zavarják le'. 

l ,, 1 és a megeröl :etö munka után sa,< nt:-11éz 1elyzetének iG !uszl- - - , 1  h · lt 1 . . , • 1 „ crc,:<en megronga ru aza a r_� asara � _ap _egy pa yamu�!- ,s lábbehel tér haza. Ugyanis 
�� fele�eg�nek a 

. 
5;�rkes:I�_- a� angol páfyamunl<ásoknak .c �hez 111,ezett le\ei�, l<uz,1. nem adnak munkaruhát Az  an· 

�-� . asszony , _panaszol]� - h◊f:Y gc,• pályamunkás felesége a kö• [erte heten�e:it m n�o-s1e ot 

1 
\'e v;ezii szavakkal fejez, be Jetont 14 1,h; f lmget visz haza. vc·é1: , -E/ég r:olt máJ- abb6', 

Fl,;1öl egy fon t é;; tz !h' l li �gr'! 1.ngy a t•aswa,okQ/ jérgek mó6 
van szüksége köz!e.;et1és, és jára eltapossák." 
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J\ 1c lc9ví.:; vogy le .. , ?  7<.,,,,,á"'""'' iuM11,k-:J ,, Vasuti �za kmérnöknek nyi lvánítiuk . . .  " 
Te:jes �r:é .b,n .gazat , c- t < ,gen) be a •eát, jj!eh·e 

a 1-.h ét. A vezénvlö::,,,z1 eivtárs 
pél dául méll e,n�fcn ,·édü:ta'.
u'al, ány: sem adott k; az iMn. 
a rendezöpá!"aud,·aron is ke,·<'s 
fogy, a l!llritódomb do'.iroz .\.i lJ"· 
d'P' e1<y�'ta 'ában nem ,·e6z:k 
il!'énybe. Ez anmh·a: is :nkább 
érthelö. mert a l!'Uritódombo'1 
do1 1!Qzók'1ak rnú• fél kilorré!ert 
· ·e"Pne {!'Y a!oQ"o'n'.o1< a, l 1 a;e1 -
'á:ói!1'. \'i,zont ko·,zerü. í1 i rn?
'ee-edöiiik , an. inkább o:t főz. 
ni'!; mt1!!11knek teát. persn sa iá:  
kö '  !<ée:en. Az ii,emi bizot t -:11i
rak azo:iban ennek e::enére 
R0'1d<1.1'1odni3 ke·:e:t vo:na ar· 
ról, lrorw a Ruritódomb do:go-. 
zó,liot is e'<zá::ílsák a mr!egí1ö 
i/a'J, min! a'1ogy a fii !iiháznál 
e,, a p.,:ya[Pnntar:ásnál \eszik. 

Jo:t .\11Mka Tön•ény.�önyt•� céf[
rehajlása során azonblllt mar 
p'usz 4 fo� hlJmérséktet11él i< 
jár me'egítö ita! minda;;okna/o 
a do'gozóknRk, a/i,ik a szabad
ban c•a1mak, il'elt•e alciknek 
munkohe:ye 11em fíilhe/6 p 1(1sz 4 
fo.�ná/ me.'egebbrt. Táu/ra 1 i.'ag 

- Beszélgetés J6zs6né, Bényei Erzsébet vasútépítő mérnöknővel -

ad:..nk a!lna!, az e\·tár�" ak. aki 
1,.ét korty !ra kö1.ö!, ha '.kan m('g. 
jeg) ZL 

- ,\\e'.eg\'Íz • · . nem te.a • . .  
lze? �chezen lehelne megá:. 

lapítan i. mindene,elre , érezn i, 
hogy cukor Is \'an benne. De ke
, �,. :'>zim,> El 0('het képze'� i .  ha 
tudju�. hogy öt li'.er \'izhez 
0.0,1 ki!, azaz  J deka Planla• 
tea t  adnak s Ul!'\an;>nhez a 
ir.ennv'sé11;hez ::?0 dek" cukor jár, 

A komácoml Cta,e.!a!ó veze· 
lóje, Borbély e; dlirs ma�a is e:-
1 -me�i. h◊R, . ,biumy gye,zge 
m11w,égü a tea··. de \'ál,i-zl.ép • 
pen a központ 60kszoro,i;ott 
rende'etét te5zi e'.énk. ameh'b\'1 
megá lapito:ták a tea ,  pó!ká,é és 
cuhor adago!ú<:it a leli \'édii· 
ita:okhoz. Ok a rende'.ctlöl nem 
térhetnek e: .  De az  l "ase! :áté, 
Központ rendelelében ráadásul 
tévedé6 '& \'an. A ,ende:et ,<ze. 
rint ugyanis mlnu.s, ül fok1ál 
a :ac,onyabb hőmérsék'.etnél !e
het me:<"gi:ö ila:t kószo'.gii:tatni .  
ho:ott az á'tal �nos rendelkezé. 
m·,wsz három fo\o/ ál !apit  meg. 

A komáromi , asuta,ok. \'a ' a
m·nt az ot• me!1'fordu 1 ó ·degen 
vc:mat�béró� l.özüi ·s keves.en 

.1 \ iulán a, l "nse' !á 'ó Központ 
e;hibázotl rende:kezé�e m'a !t 
nem<'sú Komáromban. ha�em 
mindencilt. a :10: nin�s iizemi 
kon,ha,  é!nzhetet'.en védö;!a:t 
kapnak a do: g-ozók ezriei, meg
k :rdez:ük a l a. osda:\ te' . rr.i 
a he'yzel a védöi!a'.ok-�al ,  A vá. 
lsc;z ·a höve!k.-ző: 

- Az eddigi rende!uzis sze
r n, mínusz 3 fo\nál erlsebb 
hide(!ben járt uéd6ital a sw
badba11 do 'io:ólMak • .  4 m6do1í-

K's lakásábó! .f·veken á t  1 
ké<sö órákig fény szürődötl ki: 
Bényei Erz.sébel sokszor a ha:
nli órákil!' ha jo!t l róa>1.tala  fii. 
lé. tanu:t. ra,jzo1..at ké<;zített. '.,é
szü'1 az é.Jetre. 

már u'a•ítol!11k ,s a szo'f[á(o!J Bénye, Erzsébet wrsa ein·. a 
helyeket, /ro,C/!f ltajfaá , t#('e so'• dc" gozó 1:1ae:l'ar r.Öé közül. 
ezt a rende.'kezés!. Eunki;•ü: A ,.k 8l  t>lmu.l rend3zerhf-n a 
s11nth1 tá;•!ra:i u'a,ílá,t odlun.t sanyarú, kl!állÍ�ta'.an rn!h ze!
k1, 1,of!y :ehe!ó'eu. uilamindils ' �n tnél!' CO'ak �ery,é;n·' �em m�r
'
. 
sipkebog,Ió teát HO'Jfál/as.rnnak 

I 
tek, hog-v lehi> ,�t'OJ!'til< k,hon,a 

kl a kü:•rkezil öis:eál'í/úsban: k<1zhat. 
egy ada[!, :·a!I.JJis /él liter t•M6· A fe'. zabadulá, után te!! 
italhoz 2 deka teái é( .1 dt'<1 éretl<,hi!. ma-jd je'.e,tkeLett a 
cu•roJ köte•e,ek adni. l'1111a11í,:[1/ Budap('o,!i ,\\ű,za,ki Esnetem t·1 •• 
P 'w1 '(1•1e/fb6' ,:, r1ó kti .. �ih \ ;s va.�t, •- é� a l éiQU iépí:.ö i;.za-k�n. 
i'yM ará1111ban k�'I e'(,llzíteni 1 .\\s'rnök akart le1ní \\érnök, 
a mP.P[!í:n ita't. Az l 'ta.v"á:ó akíre nae:v íe'. adil 'ohat biz a 
Közpo11t re11de'ke-é•éröI ,rem párt. 1 i i ,ten H ml á ' '. amunkban 
tud/un�. de a:�11,;0/ 11,a,ítaril I fuzlnte m!gbe_c�tl!é..-. .. és . nagy 
f ,. 1 , • • . , ,zerelet o\'ez1 a mu. zak1 érte:-O):!/llK, 1opy az e.ó,ra.,nak ll!Pf!.- m', , 17 t 1 . t , k' . 1 tt r 
f l · • 'd "  , 11 , á'J . 1„e_e , me , e a osz o szae e u ve ,.,,,a szo.g a-1snn kt. rno, kormám;kilüntcté•, Ko,5uth. 

Várjuk - m'előbb varjuk az  d í j  i, hi\'en · tiíkrüz. 
in:ézk�dés ha!áöát. mert 8 tél 1 - A fels:abadulcis r!é">:I b1-
Yiszon!ag-súgal között i, hó- zo111I nem J!Ondolhal/am aT(a, 
lesen he\· llil'  · . s t d , • hor,,I valanukor eP.ye,temr� 1ar-

' . , _.o 1 �-u as o,go ha1ok, lnszen a koup1sko!a 1s z6., . 1'?!1'1!'�' , k?,·ete � . •  ';lel!'. hoQ'\' 1 sn.� uandot rúu a c,a!áára -
a_z 1 °oasz,a.o,< me.,o, 1obban. mo:idia .  _ fl'agyo11 szeretl<'M 
tobb szere'et te: gond kodJanak mind:fl a t•as!illJ/, órákon a/ 
róluk. 1 á fiam a rálya me.lett gytrme.�-

1 koromban. s akár a {iÚfJ.!JUektk, 
én ,.� vasutas akartam /enn.i. 

� 

• . k ' . ! Akkor azt mo.1d/ák a pajtásaim: 
; • • � 1 a csecsem ok es 1sgyermekek reszére nem tá11ym;,k "� ó az . .  - s ezt 

t-.. " ' � /. "' 

iJ•� ,l,., ... _.-f n '  J. ;:_;tJ.L a mondatot azola nem efl1I ·::er 
l�(M{, a, � -y,,eu �� l 

hallot#lm ta1111/111án_1/aim a/alt 
•7..,.-...-�7.,- . .  

d • 
. fel11ö1tektöt is. De ahog11 mes,ze 

LJ k O z f e k e  O S Z  e m e  f y V O n a  t O n sza,adrak paifá.,a;m g,Ierme.kko-
ro111ban a köze/ll,ő vonat d!i-

,.\ kormárn prog-ramm \'ég-re
hajta a ;.orú:1 a ,·a,ú, gondo,· 
1-.od k arról, hog-y a csecsemök 
e, k ,gyermehe'· niYe:�ke'. 
,·a�v kJ érö:kikcl zavartal anul,  
kényt-'.me!<M u'.azha,�anak. Ezt 
a cél t szolgií'ja mod a töl>hl 

w· az  a úJ i á, am I a Bu 
d.•pe,t-Pécs közö'.t, Yona:on 
éii<'I köz'.ekt'dÖ <zemé!yvona!on 
, . .'ó-í'o'.lak meg: a gyemu�ek 
ré úre fenn!arlo/1 kocsiba11 ki• 
serle:képpen 12 da·ab friggö. 
/. yat szerel/t'k fel. A csec•e· 

mókl<el és ki,g,enne�e,<,1el uta- börgö hanf!íára, tÍJ!!I tün:ek el a 
zó t.zü:ök nagy örö:nmel fo�ad - kétkedő és f!IÍnlfo, ltanpok is. 
ták az új í!iisl E ö,·el � thatú'a:: amikor sikeresen tetltm le sz,. 

mé!! ebben az évbe, mii, vo- gorlata�at. 
· 1 Bemttt tru.ebet va·uta c,a. ra'akon köz!ekedö éj-zaka i ,·�- , lád ?1 en!1ehe, fde:;apja . pa!ya

na lok gyermek·koc-,lja ba ;� Í<', • mes.er. S,org-a .masan, faradirn
sr<relnel fiigg-öitgyakat. ta .!anul t.anu'.t .  1 930-ben mjr 

rf,zt\'ett al azó'.a meg<1pu. 1 
,·ac a,zód· úi va,úhonal fe'
épi mén1 - k<tüzés' munkú'ban. A 
ki:a r,ó 'munk.ának megle:: ez ÜZEMI B I Z OTT SÁG A I N K  A D  O LG O Z Ó K É RT i eredménye. Bénvei Erz6"bet va.,· 

,:yártását Yellék ter\'be Bár ez j tel. lelkiísmcrete�en foglalko- úti .  sza�r,t:öki oi_de,·e'.et . ka.. 
a mennyi. ég még nem telje- zik a dolgozók problémáival. pott; �\� sz,�le„f n�� a hn·t� a 
�en elt'gendó. de a pillanatnyi De nem lehet azt sem elhal!- :��,l •�i t�l nw-rno,mo , okleye.én. 
helyzeten máris sokat segített. gatni, hogv még számos kér- "'• 1.1! �8ladl\' he!e kAP .a, ke1.h2,. 
Hasonló e,el volt az i.�, amikor dést bizonytalanul. sokszor nem m;i r u .�an van MA\ -mérnok1 

Az üzemi bizottságok mun
kája jelentosen megnövekedett 
a konnányprngramm óta. Kü
lönösen elotérbc került az a 
feladatuk, hogy a dolgozók szo
ciális és munkaYédelmi érde
keiről gondo,kodjanak. Védö
é1elek, védőruhák. a dolgo7.ók 
étkeztetése, fürdők. mo,dók, 
napközik és bölc,ödék. mind
megannyi naponta felvetödö 
probléma, melyeknek megol
dása &z üzemi bizoW,ágokra i• 
vár. 

A Landler Jenö Járműjavító 
üzemi blzottsúgán szinte »1-
Jandóan cseng a telefon. s nem 
túlzás azt sem mondani. hogv 
a dolgozók s7.inte egymásnak 
adják a kilincfet. üzemi és 
egy6ni ügyes-bajos dolgaikkal 
e�J�aránt 

bizalommal fordulnak az 
üzemi bizottsághoz. 

Ez a bizalom annak is jele, 
hogy az üzemi bizottság min
den esetben igyekszik sei!ftsé
gükre lenni, mindent megte�z a 
jogos panaszok és kérelmek or
voslására. 

Azonban az OB tagjai nem
csak arra ,·árnak. hogy a dol
gozók megteg)·ék bejelent• 
seiket, 

maruk Is felkeresik a 
munkásokat. 

a mühclyekben \'lzsgá,ják meg 
a szociális es munka\'édelml 
t.elyzetct. Például Rácz elv
tlÍrs, munkavédelmi felelos, az 
üzemi főorvossal eJ{yütt rend
szeresen. havonta kétszer üze
mi szemlét tart. Nemrég eii;yik 
ilyen alkalomkor tudomásukra 
jutott, hogy a mozdonyosztály 
fürdőjét - irodának használ
ják, s emiatt a doiJ{ozók new 
tudnak rendesen t isztálkodni. 
A pártszen·ezettel együt\mú
ködve .rö,·idesen megoldiák 
e1,t a visszás helyzetet. az iro
dát meg[elelö helyiségbe k.i>t
töztetill:. 

A panaszokat orvosolják 

Az ŰB arra törekszik, hogy 
minden panaszt röYid idö alatt 
kiviz gáljon és orvosoljon. Pél• 
dául, a napköziotthonbon a 
gyermekek hideg padlón jlit
i;zottak. Az ÜB segítségé\'el a 
padlóra szőnyegek kerültek t>, 
az áayakra új, melegebb papla
nokat szereztek be. 

a mozdon)·oaztály szabadban kellő eréllyel Intéznek. Az k nevez<"se. 
dolgoróit nem látták t>l e�ó-. üu•m mé& 1 . \\\� RnJape,,li \"at.u,�Í.ö 
k_öpenye�kel. A?. 0� javasla- nem telj,e ilelte maradék• \'ú ' '.' :a.:pnjl  do:l!'<_>z}k. BolJ°';I!'.�� 
tura a� •�azgató 1;1v�urs 30 da- talanul a koll�ktiv zerzö- 11�(• 1. 1oyo t,en�.rol é� tovab:)• 
!'ab esokopenyt kcsz1\tetel\. .. , 

1 

t ;,;nu la�ro', c<.aludany11.1 ter,e·-
Sokálg igen visszás helyzet dé"bcn v,nal� koteleuttse- •t�. Ell\t,emi tanu'.má-ny&i id�-

volt a jármújavitó étkezdéjé- re,t, jé,n me:it f ;jhez é,; ell'Yé\'� 
ben i. .  Nem volt k

_ 
iszolgáló hlányosságok vannak többek rreormete '':-""· BolJo.c.i,n mond

személyzet u munkások ma- k8zött a dolgozók bakancs és 1 a, hOl!'v mar  f�ozott f?l)n<lda' 
guk álltak' ·orba az ebédért, gumlcsiima ellátottsúgában I k,e,'.I .  nz ir;óasz!.il.ín lévő �ajrnt 
kényelmetlenül, nehét.ke&en Mindez arra hívja reJ az Ü B  elral o;;_q-,1 11 1, mert van aki azo· 
za.llottak le az étkezések. Az figyelmét. hogy az új eszten- ka t leran![a sa 

OB-t dicséri, hogy ma már düben tovább kell Juvitaniok j - fiú - índol..olja 111eg a 
ennek nyoma sincs. Higiénikus. munkájukat, még �zoro,abbra , ,fnvtel'é&t Jót �n.- moso',o!Z
llszta konyha, szép ebédlö. re- kell füzniük kapcsolataikat a

1 
n,. - r eiadotaim m�g,oka•Od· 

hérköpenyes kiszolgáló sze- járműjavító minden dolgozójá- Ia11. MeR keUett o,zta11om '12 
mélyzet teszi otthonos. á az et- val. vezetöjé\'el. hogy mara- id611ut a: o/thonom, az f/!1/t
kezést. dcktalanul ellátha,sák felelős- ltm é., a h/:oafal kÖ:i,Jf. l(orúnf

Az Ü4emi bizottság munká- ségteljes, nehé1., de szép fel- .,em volt kóI111lJŰ a so//trd1111ú 11,,. 
ján mei:látszlk, hogy szeretet- adatukat l�Iezefl,>éRnek eltilt/ 1en1ú. de 

Tél i  üdü lés Ga lyatetőn 
Efrn;áró t•a\11/a.sdolJ!o2ó,11k egri liz:ag,l bfl,rácia: atakitol· 

közül többen töltik szabadsáp11· !llnil. M�gállapod1w1k. horitt 
kat hozán/1 ef!.11ik lef[szebb liclü- eredmémieinkrö/ ne[!l/edth•enk.'•11 

Ni:csu11ö,,n táj�ko.-!a:iuk ei;11-
músI. Eu.11.•n,be.kÍ'llt ellraIá,o • 
luk. a;: 19.io/•es ét•be11 m 1{! job
ba,, dolgozu11k, ho.l!.11 ió mun
kiw� itttalmakem a leP.kötelebbi 
S:,/,•t�z/er/ , i'f 1ölth�s,1U el 
ötét•e,; ter:•ill1k fl.11özelme� be/!'· 
iezése 111ci11, a fes1öi srép,éaíi 
kör1111ezel'e/ ci,•eutt 1<11C1111örií 
f!.o.1,lf1T!e/•>1 iid11/Öbl!fl 

e>.t/ ,uo a cél f:rdeme., "°'' 
ha 0t otn, tr/t. 

..\ korm�nyprogramm meg\'a:ó. 
� ·• ,l - a  során ú j, 1181!'\ f�'ftdalok 
,•,í rnak a mü,zaki értt:m';.égre. 
,\\ost méir n-a1?1obbak a lehe:ő
séi.ek. mé!Z jobban kibonfal,oz.  
l1 a:nak k<;P<l ségelk, a:-kolni,·á-
1!'\:ÍSuk. Józsé,nétól is azt I árja 
a pürt, J 1·J,iit, ea-&.4 dolg-ozó 
népünk. hoitv fokozott munka. 
kedn-el. odaad.i<sal l�;.;a el li'
le:li ég-lelie� r�g-h:1.aliJsát. � ·c
héz munkájához mind;g számi!. 
hHI a párt 6eait�gér(', m,nt. 
ahogy a pí,rt 6i'gítsége edd'g 
�m m aradt el. A oiírt me"ttlt 
á II. .\.lát tanu!mám-ai a:st� 
o: van mun�úörbtn ·do'. ll(>Zha• 

lüiPbe11. Ga'ya1eltin. fit fll/ii it ú 
e ,;z ezekben a napokba11 az Ól· 
h•es Jeru befeje;;ö esztN1dejébe11 
rái'árú 11<1/!1! Jrladatok meqoldá
sá/roz e,. Sebes/11é11 Pál k,· 
�á'á l'm,u1c1 , . a . .., .. --o!noki á 1 

,o

mus kéiszerr� <ztal1a1,o:•is/a 
koc11111ts'.ere n. örömmel .szá
mo' be arró/ - beszélRtté, kö:
ben - horJ.1I hrisd,diát·al külö
I1öim a vonatok összeáUítása 
terén éri e1 k,11iaf[rulú ered
méntJ/ Q:! :;sz, for11a!omban. Eh• 
he• mini mondo' ta - na{!1I 
se1tilsé[!et nl/llifott szcimuk•a a 
kormán111,ro([ramm e.'ltanf[zá,a 
óla a szolnnkl pál11aud,•ar J!U• 
ri!ódnmbian is mar bP:•eie 'e/t 
rót•idlrul'úmti rád!:íirán.yitá.s, Elő
ford11/t, /rOfl11 24 óra alatt -
minden korábbi tt!je,i'méll'JJ7-
keJ f,i/. ;rúrn 1Ia \111 - köut há
romeur 1•11 1111 koc,i1 rendt:te� 
-�Ztre. t1é111.1tkké llZ i rá111Ji'á.,·a 

Vasutas lakásépítkezések 

aIa/l do:an::ó bng<fJok, 
- �z tii e,zle11dobt11 m,11,feI, 

trömme/ a;on 't":-i;tÁ' - ha•114za
rt11lt C>, S�bt,'1té11 Pát fr/1.•,, 
s.raua! - lro11.11 eddiRi eretlm, . 
1111ei1llte/ méll, jobb munká:•a' to• 
vúbb 111it1e/i,ík, � ti/abb dicsü, '· 
Re/ szerea,in.k a szo:11oki c•a,liI-
11'lomcisnok. l'1111l!k érdekében a 
m{i�wkh,�ka/ srorosabbra t•on
i111· kupt,o.'a!ai11�af, rends::erl!-

'.utl ahol el111éle:i tudá,át 
l?\ ako: :ati smere!ekkel bővil-
hel:e, A v�!:a ' a l  tanulmányi 
segé'.-lyel tárnoga tta 6 a dolgo
ió!-, pá:1'omunikáo,0k, mérnökök, 
blerete:tel t.ie! telk 1:;egíkégérie 
\'onali va�v ter\·ezőmunkiájá'ban 
egvaránt. Je:en'ell' a vá:.:aht 
s,er\'ezé..; csoporliáhan dolgo
z,k, a iövöé\'i fe:rnnu'.ási mun
kák organizációs terve,it készili 
és a munl<ák ü temezését v�zi. 

M'nt minden dolgozó, ö Is 
érdel< lt a konnányprogramm
ban, h, ze,n bö,étzo;ek a, tervek 
odaha za is. Szíiknek bizonyult 
az ef{vszobás túrsMieU kis
l aká�. a )akás,épj; :si programm
!ó; ö is úi, szi:-bb ()![hon1 vár. 
A egu.cíbbi il rlrszií ! l i tá�kor né
hánv bútordarabbal egészítette 
Jt: otthona berendezé:.é'.. de a 

n..a�yol>b ta�ás további taka,é
k0"'5ágof kívá,n. Bízonyo.s ben
ne, hO!l'V s,!kerü!m foiz. 

Lell.-csen be6z�l terveiről. To
vább jár az egye'.emre. Most a 
mémöklovábbképzőre. Oro,,zu! 
is tainul, a, külfö:<l í  szak:rods' -
mat eredetiben akarja olva •ú. 
Fo'.yta,t ja tanu,mánvaíl. h:-ze:t 
o:v 60k:a•t kelt mél!' az eddig:i 
a'1apra éplteni. 

Miokor e:őször járt kint a \'O• 
n.alon és me1rlá!ták a sz;nlez3-
vel, az\ mondták ne!<.! a vasú:. 
épi\ök: .,Jllérnök kartársnő, ,. • 
in1ázzon, hosszú a pálya , elfá
rad , . :· 

Jl\a 16 az a vá''..isza, ami a·1,i<,,r 
vol1. 

•. Ha ho,;,zú is az út, mf'g 
iárad½�l?OS. de célhoz ve-
zet . . .  

Kétszáz ifjú mozdonyvezető 
és negyven motorvezetó sikeres vizsgája 

,\ közelmu tban a Budapest .
! 

és al aposan e!sa1á ti!o,fak a 
Vác közötti vona'.szakaszon vonta.!i,.;i és forgalmi i�mere'.e
l l- rtották meg m 1n,'efly 200 ifjú kel. Az elméleti vizsga leté:e·e 
mozdonyveze!ö és 40 mo!orve- után a mozdonyon gya,kor'at. 
utő viz,;l!'áj át. A f iatalok a vizs· 1 bon Is mef{felel tek a vlz.!ogafcl-
gákoo bebizonyí•o:ták, hogy jól adatoknak. , 

Úttörő vasutas pajtás levele 
egy iegyv izsgálóhoz 

D„tember ;Jf-é,1 rt'I!ftel az 
I 

A ;ea11vizs11.áló efotársnő sza-
17O2-es számú t;11orsuonat1al bá:.11ta/a11 munkál t•é1tzett. ,'l em 
Buda.pe.,;t-Nyugati-púlyauduarról nbte meg az il!azo/uán11t, ho-
Pii:;pök/ad6n11ba utazlam. A nem csak a ie1t1Jet kezelte. 
N1111!(ali pál11audvaron a vonal A „Szocialis/a uasútér/"-oo 
vé1tére, hátulról a neuqedtk ko- keresz/11/ suretném fefhíu11i a 
csiba uáfllam, orrwl11 pártui9ko- ie1muizsf!ál6 elvtársnő fil(11elmét 
csi volt. Utközben megism-.r- arra, lzogq máskor az utasítás• 
kedtem el[I/ vas11Jas pa/fássa!, nak ml'C!Fele'öen ué1tezze a mwz. ' 
aki szin:b1 azon a vonaton u1a- kdiát. M; útlörő vasuiawk ilyen 
zn1/. ldtI!estn vár:a a iel!11víz.,. ro•�z példából nem akarunJ,. ta-
gáló!. mert nz arrkéoes iqazo/. nulni. Efóre! 
ván11db6l a fé11,11Mp ki t•olt s7a- Baranval Tíl>or 
kíftoa J.,,_,, iqazolvámta a1;juta- úttörő rnsuta� 
nisra é•c•in1Jle!en :•olt. Budar,est. 

„ISMERD MEG A SIOVJETUNIÓT11 

- Egy �f ZT.szervezet munkájáról -

A Magvar-Szovjet Társaság
nak 16 alapszervezete működik 
a Nyugati-pályaudvaron, Az 
alapszervezetek napról napra 
erő ődnek, mind szorosabb 
kapcsolatot építenek ki a dol• 
gozókkal, egyre több azoknak 
a száma, akik az MSZT-nek 
köszönhetik, hogy közelebbről 
is megi�mcrték a megvalósult 
zocializmus országát: a Szov

jetuniót. 
Az MSZT-szervezetek két

irányú munkát végeznek: egy
részt a vasutasok között, más
részt az u tazóközönség között 
népszerúsitik a Szovjetuniót. 

Az utazóközilnsér legjob
ban az írásos, képes aarlt:i-

ciót szereti. 

Allandóan sokan nézegetik a 
kultúrváróteremben klállitott 
szovjet fe�tmenyek reproduk
cióit. lali hiblák fenykép,hsze
állltá�ait a SZO\'jet gyárakról. 
(izemekröl. áruházakról. Ké
pek hirdetik: hogyan élnek a 
szo\'Jet emberek. hogyan érvé
nyesül az emberekről való 
gondoskodas el\·e, 

A \'asút dolgozói között már 
nemcsak írásos agltác1ó íolyik. 
Igen 

5iktres előadásokat, klub-
napokat tartanak 

sorozat is. Ezek az elóadások:, 
melyeket minden esetben vítA 
is követ, jelentősen hozzájá
rulnak a vasutas dol�ozók 
munkájának megjavításáho,. 

Az MSZT klubnapjai is egy
re népszerűbbek, mind többen 
látogatják. Az egyik klubna
pon például - melyet a IX, 
alapszervezet tartott - hang
lemezekről bemutatták oro ·z 
és szovjet klasszikus zeneszer
zők müveit. A7. egyes sziímok 
között összekötő szövegek is
mertették a zeneszerző életét. 
nagyobb alkotásait. 

A XI. alapszerv szintén tar
tott zenedélutánt, de itt már 
60 tagú gyermekzenekar lé
pett fel. A nagyobbak (16--17 
évesek) klasszikusokat játnot
tak, a kisebbek népdalokat és 
más közismert számokat. 

A klubnapok és előadá�ok 
mellett c�oportoa . zlnház, mo-
zi- és kiállitáslátogatásokat 
rendeznek. Közel hétszázan te
kintették meg a ,Szocializ
musban legfőbb értá az em- . , 
ber''·klállítást, és többen gyö
nyörködtek a szovjet és a for
radalom előtti oro�z fe�tők 
eredeti alkotásainak kiflllltá
sában. 

l11en sok dolgozó panaszko
dott amiatt is, hogy nincs vat
tás kabátjuk. fámak. Az OB a 
panasz megbeszélte az igaz
ll&lóval, aki azonnal Intézke
dett kiosztottak 200 va!ta<
kabátol es úJabb 150 darab 

eu m�Rbeszé',ük a felad a ·o/rnl 
T,,,,1,A,z t'O_f!!/un ': ,.,t t·asuiaso.l: ,1z 
or Z• !! k1tléinböru 1•1déke'ró/. ·tz 
elmult e,ztendó u10/só napján 

ai alapszervezetek. · .,Ismerd 
meg a Szot•jetuniót·• c1mmel 
elöadássorozat indult, melynek 
keretén belül he\röl hétre más 
és más oldaláról mutatják 
meg a Szo\'jetunió életét. Igen 
nal(v érdeklődést \'áltott ki az �.zertt u: OhLágban fol�nalc a vasutas ld.Uépitkué Nt. Képünk a ,,�le-njáró szocjet munkamód-uomba<h•h·I 16 la�•••• l•k"f

1

�ü�=� •::i;;t"JfrOI k� zült, A. tak••ollat má- szerek' e, 8 „Hogyan él a 

Az MSZT-szervezetek már 
megkezdték az előkészületeket 
az idei b11rátság1 hónapra. Töb
bek között tervbevették egy 
nagy87.abású kultúrest rende
zését. újjászervezik az orosz 
nyelvtanfolyamokat, tovább Ja
v1tják a közönségszervezés!, 
irodalmi esteket rendeznek és 
rövidesen megkezdi működé
sét egy aktivaképzó tanfolyam 
il, tA. Sz-bath•l�i féa>kip6u sao-..t...,_ � 8ZDt'jet 1:a,utcu" cimu elóadu-



4 SZOCIALISTA \'ASUTERT 

,,Komló sz6/lít6si problémái hoz" 
A „Szocialista i'asútért" no- , ták figyelmünket erre a pro

vember 21-i �zámában épül� blemára, mert ezzel lehet<isé
sz�c1al_1s_ta vm:os:-i_nk, Komlo get nyujloltak munk,ink megszalhtas, pro_blcma1val foglal- ja\·itására. amellyel a magunk koztunk s biráltuk a pecs1 <'S részéről is houájárulhatunk a szo�bathely1 igazgatóságok VI. komlói szállítások zarnrtalan. ��ztalyana�, _\'alammt a hozz�- zökkenőmentes lebon\'olitás..iJuk tartozo allomások munka- h k · · 

· · 
ját. A szombathel\'i igazoató- ?Z: a ocsifo;dulo meggyors1-
ság kereskedelmi o�ztálva ; kö- tasahoz, szocialista varnsunl< 
\·etkezö \"álaszt küldte· birála- mielőbbi felépitéséht>z, Cik
tunkra: kük nyomán rendelkezést ad-

.,Köszönjük a cikk építő í- tunk az állomásoknak, amt'ly
rálatál, köszönjük, hogy felhív- ben összefoglaltuk az t'ddigi 

idevonatkozó rrndeleteket és 
szabalvokat s külün !elhívtuk 
ál lom:',samk figyC'lmet a felni
teli engt•clélyekbC'n közölt fel
véleli 1clok belartásárn. Figyel
meztettük az a l lomásokat, ho;:y 
behatóan \·izsgáljúk meg a fel
,·cleli engedélyeket. hogy el
kerülhessék a meglc'l'eszlési ki
sérlt'lckct. A KEBISZ-nek ja
vasoltuk, hogy az engedélye
ket gc,pir,issal töltsék ki, ne
hogy azokat jav1 tani, vagy ha-
1nbítani lel1cssen." 

A Ke\ !i-Pd'pu,Jyar ha a:m i; 

c:--orr.oka i ' \"en•.'\or. a dc!u:úa 
órákban, hazalcrö dolgoz,ii<kal 
népe�ü• be. A sokezcr t,',as -
híz\·.:,&t mondhatjuk kicsi '. 
f-,1\e, hiwnrta'an �rzé,ekkcl 
.. 1·a:o:,-hl ' e k-,csik közöl1: .. \fai
ion m•le.e? l'a/iOn rendbe11 
t•a.11-1? a r•,_·ági/á):J 

,\\ 'ndpnesctre az :íl omáswze
!ű.:.éfl \".l �a:-la szer":it az u:asok
n ak „nmcs okuk az a[!{!ocla!om
rc/'. ,·a�amenn \ i  indult) von�, t  
meg-ie1e--lö E''.óiiítését biztosi:o�
tá�. m-é!l' e tíiro'ó va!?',invol\0!1 
:, s mo,t m;,r töub lehetós '!! 
\ an arra i�. ho2"V a hibús vi il ·  

Qít.j:-itJ koc:-:i!rnt kics-:1rél ié-k. A ,,A gödöllői laktanya vízügye senkinek sem szívügye ?" \ ;,;!!itási '""aru·, e!Y1ébkén' a• 
. . . , .. . .. akkumu: áton i�ilgH:'t�ú l:ocsik-Többízben foglalkoztunk a üzembe állították a szivaltyút gödöllői vonatkiséró-laktanya s a laktanyában megjelent a 

ügyével ; a laktanyát „kró- várvavárt víz. Azonban ez nem 
nikus" vízhiány és világítási jelenti azt, hogy most már min
zavarok miatt ta\'aly május 1.  den rendben ,·an és a vonal
óta sem ,·ehették használatba kísérők zavartalanul igén)·be
a vonatkísérők, Most Barna vehetik laktanyájukat. Mert a Ottó elvtárs, gödöllői levele- laktanyában jelenleg még la
zőnk közli, hogy a „Szocialista 

I 
kók vannak akik a folyosót 

Vasútér,·' bírálatai után végre baromtiólnak és szénraktárnak 

haszn�IJak. E,enk1vul neg:i;--ot nái c.,ökk,,n:ek. mió:a a·ka'mazhely1�segben_ meg_ nincsen kaly- zák a Sa!es-[é:e úji!á,I. emeh.acso: Egyeb los.ebb íelszer�- !,·e• lapunkban már :,merletles1 t1;1rgyak 1s htanyoznak m':g :ii · 1;. l "!!rnnc;ak si l;Nü' •  me!!'s a foldzarlatos n l la.ny\'ezete- c:dani az E_..oc,ik k;lrdt'-é\: a kek kcrdese se.� .. oldodoH me� n2!T\,obb h�:vétsi forga 'om.1:i'. b<.egcs�en. A �o?ollon p1hen!'11 5, i!ott r:.:,oc,ik mincle!!\ ikél'e' akaro . \'Onatki�t;rok �yors„ e, ká \ haíü'.ü utazik. aki a koc�' eredmenyes mtezkcdest ko\·e- . , . •t · . • .  - 1 1· - un ·n telnek ezekben is ,· 1 ._a!!1• ,,arui 1� . U!!'\ e • •.: _ " · - m n· mona1ak - e fuloka
.,Korsz eru 6Uom6s - kóros 61/apotban" 

176 kiskőrösi vasutas dolgozó, 
valamint a kiskőrösi állomáson 
megforduló utazóközönség ké
rését tolmácsoltuk december 
27-i lapunkban, amikor meg
írtuk, hogy sürgősen helyez
zék üzembe az 1952-ben épült 
k iskőrösi állomáson a központi 

fűtést. Bírálatunkra a szegedi mult, hanem a= epületet épitó 
igazgatóság II. osztálya a kö- és berendezó különbözó i;cilvetkezőket közli :  lalatok nemtöródömségén. A .,Január 4-én üzembe helyez-
tük a központi fütést a kiskö- sok panasz és a lap bírálata 
rösi felvételi épületben. A köz- arra késztetett bennünket, hogy 
ponti fűtés eddigi hiánya nem saját hatáskörünkben végez
a szegedi pályafenntartási és tessük el a központi fűtés 
építési osztály hanyagságán üzembehelyezését." 

A 6024-es és a 6021-es vonatok forgalm6nak kiterjesztése 
Szikszai József elvtárs, Nyír

egyháza állomás vonatvezetője 
lapunkon keresztül javasolta, 
hogy a Görögszállástól óhat
Pusztakócsig közlekedő 602l-e3, 

illetve az Óhat-Pusztakócstól 
Görög szállásig közlekedő 
6024-es számú motorvonatok 
induló, i lletve érkező állomá
sa Nyíregyháza legyen. A deb-

receni igazgatóság a lapunkon 
keresztül telt ja\·aslatot helyén
valónak találta és január l -től 
mindkét \'onat forgalmát kiter
jesztette Nyíregyházáig. 

Dolgozótársai meleg ünneplése közben vette át 
megérdemelt jutalmát a Labantz-brigád 

REGGEL 6 ORA. A hÖIOOrsék· 
lel 16 fok l.agypon· alatt. Rákos 
á:1ornást még jeges, éj6za:kai 
sötétség borítja. A guritódomb 
tetej.ón, a torony melleit máig· 
lyalűz lobog. Nem azért, hogy 
világítson, hanem, hogy leolva;;z
sza a kör.:je fe'halmozolt saruk
ról a jeget. A tüz fénykőrében 
egy pillanatra bundás a,.akok 
bukkannak fel, aztán e!tünnek 
- a fö!d alatt. 

ósszejö:,efe!I hely·ségról gondos-
, 

sarus, Mar!.!Jar 1 1 . Józ-ef, Fehér 
kodja11ak Rákos állomás do/go- lst\'án. Kiss ,\\ 'há'.y ie:húzók, 
zói számára? Kiss Ba!ázs, Fa!u, József, Ju-

De nem Gokáig e'.mé!kedhe· húsz 1 1 .  J<iz.<ef, Géczi bl\'án, 
tünk. mer1 már fol yik a terme!é- Bucla:Járl .\\ii1á;y, Peac Pál, 
si értekezlet. A prob'.émák a Kaaa Júnos, U11árt A:i!a!, 
bunkerben is p,rob'.émák és a fel · Dó�a ,\ndrás, c,onka Józs�r s3-
szó!a!ó:i e_�ymásután tec-zik szó- rusok. ,\z i�azg:atósá� kikül
vá: szereljenek fe1 hangszórót döt'. ir á tnrnjt ja  nekik a iuta'
az ál'.omás fe'.Só végére is a ki· ma!. A brigád tagjainak ke· 
húzó é6 a torony közé, a vo- mfny kézfog,isábnn, ö�luúa!o< 
natmozgáwk biztonságosabbá tekintetében b(,nne Yan a foga. 
tétele érdekében; vigyék a meleg da'.om: a té:i foraatomb.1n mé{l 
tea védőitalt a, munkahelyekre, keményebben dolgozna� és igye
hogy a dolgozóknak ne ke:ljen keznek m�gtarta11i országos e'
munkájuka,t meg.szakítva érte· sö he!ytike/. Labanrz elvtárs pár 
menni ;  lássák e1 világítással a szóval még meg i& to!dJa, az 
guritás,ra nem ke-rü!ő koc.<ik to- ígéretet 
1 a tóterél az állomás felső v,é· 
gén, Gtb. 

A RIDEG BETONFALAK ha-
marÖtme'.egszenek a le!kes fe}-
5zó:a,!ások�ó1 és va!óság�a, át· 
iorrósodnak, amikor az értekez
let \'égén szép ünnepségre ke· 
rül sor. A budapesti igazgató
ság I l l. o,;ztá!yának kü!<iötlJe. 
Mi!e e:vtárs, Labw,cz István és 
guritóbrigádjának érdemeit mé! · 
ta.\ja. 

e�n• ccsikkal rnn bai. Ke\'é., ya, 
be'ö'ük rz-en a !et!úiabb mi
ni6zleri renée'kezés úa,· 'tn'e!;
-..7.ik seQ'Ítf'l'i. hoav e�rendr te: 
· ··tassa1ak [,e k'sehb mozdon\'O
ka, a szere\•énvckbe iíít,:rnzán
koc;ik he',el . 

A fordulóállomásokon is 
gondoskodjunk az elöfütésröl 

Azonban e'.ee-endö-e mindez� 
:S:em. hbzen az  e'öfütött kocs,k 
is hamero�an kihűlnek útközben. 
nem ;s <.zó'.va arró:, hoirv a for
duló állomásokon nem lelK1 Í!N 
mee-c!dani az e'öfütést. 

- Al!andóan biztosítani /1ell 
n meJlfeldií fűtést - mondj�  
Kümezel János, az indu! ás•a 
k�sz 426-os e-e-ri szen:é:wona� 
mozdonwezetője. - A hell'e· 
az 'en'lc. hoe-v minél elöb/J júr
i1mk rá a vonatra. Azonl>an a 
forga!o:n ezt nem mind·P' teszi 
!cht.tövé. f.n magam ip-wk�zem 
Úf!\' az itteni indulásnáL rnht 
a lordu'.ó-á::omáson lega!ábl> 
e<YV óráva•: az indu' ás el&.! rá
járni a von.:i-tra. 

Kümezei e!\-társ beszé:ire-: ·. 
ktiz!>en tb.zreveszi, hogy a tö· 
miliésnéi h il>a van. fúi a gifa. 
.A.zennel tömítőzvíirűket vesz 
1% é., ki i avilia a hibát. 

- Minden csepp [!Üzér/ kár 
- jegyzi rr-e,s munka közben. 
majd hozátc.;;z': - A 11,oz. 
dom1 ió karbantartása neme ak 
a bizton á[!os küzfekedé,.�ek, ha
nem a kultúráit utazw;nak i.s 
az a:apfelt�tele. 

lg\' vfilkedik Baróczi László 
mczdc:iyvezelő elvtárs is. aki 
Gödó: ,,e indul 44'.!-cs ,orozatú 
g-Épé\·e�. 

- Sairo:. azonbw sokszo, 
\'á:a.szúI e:mt :., ·unk. mint 
Hamlet - mond:1 k"ssé akasztó_ 
iahumorral. - ... \fenni �""l!.1/ fű
teni?'' - ez i:t a kérdés. A 
442-es mozC:onv né'.dául 1 2  ko
cs:• lud meP'ie'.e'ően fiif„ni, de 
mo,;t :s 44 tenge!h·el indulunk. 
A k isebb fordu:óá' :omásokon, 
mirl Gödü!lö11. !\'a.rfl/kúián, Men. 
dfo úzv i!!yckszünk elöf íiteni a 
<zere !\'én Vt. hogv od aérkezi:s 
u'. á'l azonn a' kezelünk. körüliá
runk és már ni is á' 'unk a l'O· 

A KISl:.RTETIES HAJNALI 
VILAGIT ASBAN kissé titokza
tosnak tűnik a· dolog, pedig nem 
t itkos ÖS6zejövetelre nyitnak be 
a gurítódomb beszöge11ésében 
elhe!yezelt vasa·jtón a világhá
ború idejéből ittmaradt belon
b:-nkerbe Rákos á! lomás yasu'.e
s2i .  Terme1é,i értekez!eiüket 
tar!ják a gyér világítású. leve
g.5t:en, rideg földalatti helyiség
be:, a 8 órakor Gzo!gála1ba :epő 
míiszak do:gozói. C-6eppet sem 
\igaszta!ó, sőt inkább lehan
goló. hogy az egészségtelen he
ly iség nemc,sak terme!ési érte
kez:etek színhelyéül szolgál, ha
nem az áUomás ál:andó oktató
terme is. 11:ekünk az e!ső pi l la
natban az jut e-szünkbe. vajjon 
felmerült-e már illetékes he:yen 
a �ondo:at, hogy ezt a lehetetlen 
he'yzeiet megszüntessék s a 
rárthatározatok és a kormány
pro_qramm végrehajtása során 
a csúf pince he:ye/1 megfe:e:ö 

A Labancz-brigád kieme!kedö 
munkát végzett az őszi iorga. 
!omban. Augusztusban 1 16. 
szeptemberben 1 1 7, októberben 
1 13, novemberben 1 1 1 , december
ben 102 Házalékrn leljesitelte 
tervét. Volt o:yan nap az októ
beri osúcslorga,om idején. ami
kor a tervben szerepló 1900 ko· 
csi he:yett 2280 kocsit gufilob 
te, de máskor is ál!andóan 2000 
kocsin fe!ül teljesített. A La
bancz-brigád ezzet az őszi for
galmi verseny Legjobb gurító· 
brif!ádja lett és e!nyerte az érte 
járó pé11ziula' mai 

- l\'em ez az e/s,i ju'a(om. 
am1t az e,.szi for{!a:omban kap· 
1u11k - mondja. - S:up!em'1Pr
ben mi 1s ré;zesü:tünk abból a 
12.000 forintból. amit az á"o
má� három f!U'i!óbril!.ádJa ka
po:t. 110:,emberben pedig 6000 
forint került kiosztásra küzüf
tti,zk és egy másik br f:!ád tagjai 
lrozütf. A mostani tehát már a 
!tarm�dik juta·om. Erdeme, do.'
J!Oznt. mert 12ki jó: do'aozi.t azt 
megbecs,i:ik a népi demoloráciá
ban és megkapja munkája jll
ta/má!. Máskor is ki akariu� ér
demelni a j11/a.'111al, mégpe-d!f!. 
zígy, hOl!.!f kijavítjuk a métt meg
!t!vő hibákat: kik,ü,zübö:jiik 
:egk 's�bb kocsisérü'.ést is. 

a nalra s egész éjszak.a adun:, 

Üi váltó-fényjelzők 

a csehs::tlovák vasutakon 

A e ehszlovák vasutakon a megh�

,ö Jelz6b..-endezések mellett újtí-
1>uc;ú fényjelző berendezét;tkket 6Zt

rellk fel a váltókat. Elsösorban a 
n-'t{yobb rendezőpál)·audvarok vál
tóinál helyezik üzembe az üj biz-

ton álll Je!zöberendezésl. 

FELSORAKOZNAK a brigád 
tagja i :  Labancz István gurítás
�eze!ö, Jahász II. .\\ihá!y e'.ő-

Lapz6rta uf6n érkezett : 

MIRE Vl:.GE AZ ON EP
Sl:.GNEK. és a terme\f5i értekez· 
!etrészvevői kitódu:nak a sza·  
bad li'ngöre. már e�ész vi:á
gos van. A napsuga.rak á:lörnek 
az égbo'.t sziirkeségén és csak 
úgy 6Zikráznak a gurítódomb
ró: legördü'ü kocsik kerekén \"1 ·  
dáman megy a mun�a. do'.gozni 
kezd a Labancz·brigáJ . , .  

Hófúvás a Dunántúlon 
Az országszerte m,. ndu. 

havazás a Dunántúlon kti'önu
sen érezteti ha.'ását. Veszprém 
és Tapo.'ca lér�gében erós s:éi 
hordja a hauat a r•asút1 púJJJIÍra. 
A 8-rót 9-re virradó i>jszaka a 
széke.�[ehérvár-tapo'.caí. fövo,za
ton, Kilián-telep és Orué1111es 1.-o
zött, valamint Zánka-Kő:1eská: 
kömyékén 30-50 méter, de he
lyenként ennél nagyobb hosszlÍ· 
ságban is, 1.20-J •. 50 méter ma
gas hóakadályok keletkeztek. 11 
vasutasok azonnal hozzákezdtek 
a vonal {e/szabaditá.<álzoz. 

,1 t'P zprém/ pá:ya[enntar;ási 
főnökség d0 °f./Ozói 1,ií.,ies harcol 
t'ltlnG' a hó�•a'., lzog11 a dudari 
bányához t•ezetű c1ascifl.1ona!on 
egy percre .se á:ljon le a :..'asút
forga·om. Somos Pát pályames
ter vezet.:se:1rl ltó'ürü menete.� 
jtirjM a um1a:at. Cs<indes János 
hóje:enl<i rir a 8-ró/ 9-re virradó 
éj.szaka gya:og iárln be az egész 
t•ona'at és idejekorán je:ezte, 
hol [e11yege1 t'eszé:11. 

Lapu11k zárta.kor a fü,•mial 
m•e:öbbi fe-Lszabadításúért fo!y
tatolt hó,/ kúzde:em még tari. 

vvv v v v v v vv v vvvv v vvvv 
> < 

t Színes, magyar film � 
t a  K I S K R A J C Á R  � 
> < > Nél!l botdoll fiatalról, Qa. < 
> ras Juliról é, Orbán Pisla- < > ról, Madaras Jóskáról é� < > Orbán Annusról szól a leg• < > újabb színes, maiaar film, < > a Ktskrajcár. < > A film írói: Palotal 8orh: < > Sándor András és Thurzó > Gábor, rendezője: Keleti Már. < > ton ketszerec, Ko�!i.uth-dlia,; < 
� érdemes mü,·ész. ooeratörie: < 

> l l lt,; G,·ör.2,· l(ns�uth-dlias. < 
� ié·:

m���k� ���ed2,as. :r:
n
d
é; � 

> Tarn:h szerezte. < 
� a AJ:fa1ra�ols

6s1�rEt�z:r���r,e17 1 
> a p.ihjn" . •. Ifjú s7.fvn•I'' ci < 
> mü filmek c..z.ereplőiét. ,1:erel- < 
> mesében Pápai [rzslt. o1 

< 
> .. Tíu::kerbztc,C-g'' f:c; a .,\.'lhar" � 
� j�ft�kan"ö'M'ks�z;::10ié�i G���� < 
> ,ttth-diiast, a •. ki� i\at�.lfn � 
> házac,sá�a", . ,f'els7.ab,tdvlt < 
> föld" ts „TalpalalnII föld" < > c:.u·rPplöiét. Orbán Pi Uban < > Szlrte-; Ad.imot. a „f't"ttáma. < > · dott a tenf{er'', az ,.Otkö1:e-t < > bt1kében" f.s más maccvar fit_ < > mek mlivésuit láthatjuk, A < > .. 1'.lskraicár'" kísérömUc,orn a < > .. Péntek 13'' cirnfi vld•ím film- < 
> burleszk. meh. nck fö,;zerer,Et < 

1 

> La(ab.ir Kálmán l(ossulh-df. < 

� ��!"' �
1�1::c:za�'."' ész é» Kiss � 
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Q"Íil1. Arra g-ondn'ok futOímm"': 
e!Y,·ii '. ! .  hoay a haj�alban mun
k,jua indu ó vag,· t..�le haza:1' . . ó 
do'.!!ozók méP' az a:ány'a!!' rö
v .d. 80·- 1 00 perces utat is ke'.
lemes.ehb körii'.mén\ek között te -

1954 JA,UAR 1. 

• ·,i„ kens �i,·�;e!ie-!, Mm fúva!
íák ki a , e::etékeket. Pedi!!' ez 
,e-azfin t1{iJ! ;elen! mun.tur!öbbr�
/e.'. csak feay 1:em kérdé,e. A 
;,, \·asu!asna!, m,mcsak akkor 
ke:: utas:lás:;zerűen doliroznia. 
ha c' 'enörzik, hanem m(ndie- és 
m:n<lenütt. 

Sztach e:vl&rs ezzel r�•ap·n
'.o't az ig-ez,�e-ra: a vas·� la, 
cc·!!ozók - kor-i: aka'.o.sok. ko

De hal :ga56uk me!! mos'.. mit c,itakacító�. mozdony\ezelők. !ü0 

rr:ond a koc- : 'eka:os, Sz•ac/z Jó- lök. kazánkocsiíütök, C-koc.s,fű
z,ef e\ tár·: · , ,  " k · t - Elsö,·..-nd{i felada!unknn!- lók, !egwi,sga o , -:-;

_ 
e1:rvaran 

A gőzvezetékek kifúvatásának 
fontossága 

1 · k !· l' f "• • • 1 • • fe!!ve.mezett�n la;.;a„ el szol, ar'. JU  · a \oc.., , u.e�ne \ es ,· 1- . ,  , , 1 ,.. h 'áe-i•úsána,�, b'.zto-;íhhál. A l(!l- !?'..1 1 .1tu,�t s a.\ <Or m:��eremt e-
na!!yobb ll'ba. ho!.7\' t•:dékrül Lk , 

� ku,'. ;úrá '. t  �,t�zas fel;té:\• a
so.� t•ona1 érkezik bejarmo t 1 1!, ,.:enye.mesebbe e.s Johba tMe
göwezett'/1ke1. A mozdon,veze- t , dc'.gozú:nrsa'k utazását. 

OrYosolják a debreceniek panaszát ! 
A d :,, ce· ' fű ö'icz dola, ,:, 

nag)'on örültek. l!m KM a iűi''. 
házul;at ujjáépi 'li.é:,. De 3,,i
mü'.\ r.em soká:g !arto: . mer· B 

fiit:. !iáz beíejezé.,e u!án o; , �n 
hibák je'en!kez.feJ,, ame:yek az 
eg-é-;zs�g<'t és a, munka,·édelmd 
cg::íltul:'iban nem szo• gáljá1< 

fűtöházunk kapui haszna,·e
he!et!enek. A zúrókészü' éke\ 
nfm miiködnek. a tetií �•cLözJ
ablaka t nem lehet becsukni, a 
His-!e:szí,·l) ké�zii'.ék ... k rO�'ZiJk. 
úgyhogy do!�zó'nk füstben és 
gázban kény:etenek napi ne\1·:z 
munkáiukal végezr.i. Gőzfi':e 
hiányában 3-4 ká,yhá\a\ ;:,n
bá!juk iütöhátunkat fűteni, de 

az, •k is csak a fü,.öt szap�:1t
ják. A füö! é: gaz miatt d�.zo
zó·nk (!yakran egy-ké: mét.eri��l 
messzebb nem ; lálllak. i.gy .,· • 
1 andó a balesetveszély é.; neti• 
eg\'szer IT'.ir ebb31 ba;eset is 
származott. 

Nekünk, a debreceni fűtőház 
do!go.zóina '.; az a l,érésünk, hogy 
az i l '.etékesek iordits.:nak tö1>'.> 
gondot a dolgozók egészsé.gé• 
re é5 jobb munkaviszonya:ra. 
mer: jö\·Öfri tervíi r.k te!•je5j\;;c 
nagyrészben ettől is füg;r. 
A debreceni fü!ölzáz do',zo·?i 

nevében: 
Harsányi László. 

A szép, új laktanya - jégverem 
t.:gy .u tl juk, hogy kormányz1-

tunk mir'.den o.ya11 do!glJló,rnk. 
:iki ha'. órtrri;i '.  l,o;.szabb idí:n 
át dolgozik h'deQ:ben, me:el-':1ő 
·:a t hiz:0.sílo:t. Saj�cs az eaer. 
pu.noki voné!lon �z0?gá' atot �e1-
je�itö \·onatld::-érükre ezt nem 
W>natkoz,:atják egyese,!:. l!!/ o;'
dául a pu!noki á llomásiu -� 
elvtárs (s arra hi\'3tkozot., heg� 
edd'g nem kér!e ,enki é; azcrt 
nem i 1-;<'szitte!et t. 

Január �-6n p��: fü1u! a 92ö4-e..� 
s•ámü \ n� ttRJ érkezij ,·oratH. 
s,,rók 16 órai �zolgá•at u :á11. 
20 fokos h'degben sem ka�'.1k 
rr:e:egitö italt. De még a lai<ia
nyában a s ·obák sem •:ol ·�,k 

füh·e, ped:g • vooatvezető Ki• 
rá:d álbmásról a vonat ér,.-::J
s.e e!ö·.t már három óráva! ��;:. 
te a szobák befíi!ését. Erdek.ii
dé,ünkre az áJ ; omáson azt 'e. 
lelték. ho�y nincs szén. l\:em 
h·sszük. hogy a széz::he:yzet 
cnr:v:re ro.ss.z lenne. 

.Mi, Eger állomás \·onatk:6érö!, 
arra kérjük a putnoki á:tom�s
fönök e!dársat, hogy r.agyvbb 
gondol fordítson a dO:gozók, i., 
mert ,a s1ép, új l aktanya nem 
okoz örörr:el, ha olyan, mint a 
jég-,erem. 

Eger á"'omás t•ona/ki,;üöi 
ne-..•ében 

Tóth Ferenc \'C>natiékezö. 

Falrahányt borsó és a panaszkönyv 
A \·a,u•as dolgozók f!et. �" rid a pana,zköny\'be írtakat 

munkakörüimé�ye: az elmu t gvakrabban k<?l:ene megs!ívl.:!
é,·ekben sokat ja\'ultak mái . n;ök az il letékeseknek és a pa
Több új l aktan)'a te--zi :�11e::iv1' nas,ok mö�ő. t  a fáradt ;., '.l!• 

a dolgozók egész<éges piher•'- h, ·nnivágyó \'asuta,okat kelle
�M, De nem mindenho: van �z ne meg'.átnick. Egyéb:-ént 
1gy. ug,·anez rn:t a helyzet a �a:go-

DeL-ember '.lO-án déle:öt: a tarjáni !aktanyában ls. 
ferenc,:á�o�i rcnd<'��-oá:yau�•·ar 1 . Fe!te..�szük a kér��·; nrrr �e
,·onatk1searo IJktanyaJaban sze- g1tene-e ezen az ai i:;p;i:,,.i éZ, 
rettük \·o?na az éjje l 1o�ga: .:,f ha a !aktanváka! r�nJ-,z<.::,e ·• 
lárada!ma': kfhenn:. SajPu3 és iölez lelkismere:esen e' ,en
� nem <k<.:rÜ t. me:t a «tobJ örizn&. Nem egészen m·•,de�y. 
<1lyan hid<'g \'Olt. hogy még � !10<>\' a rnnatlds.érök k:p:,,e�tel', 
bundá! sem mertük Je\·e1:,ni l\.z yu�\· fáradtan ve�z'.k fe: a sz.Jl• 
ablakok ,· ,Ls.'agvn beia2J\'a é� gá;át.()' .. Ezt .az i ,  'ctéhe-.-!:;:-:�k 
a mo;cló\·:1. jégh:de� vo'.t. A.m:- ,r:;;cr ke· \,ne s.'Í\·ieln:ök. 
kor a laktanya.3rliil a pana,;,- Szücs Ferenc \'Onatkísérö kőn)Tet kér.iik, a zt áttu:c liog,· . ' 
�gy csapat december 8-án. egy Ha!Yan a l lomás, 
más' k  1 4-én ug\·ar.az: a pan�;� :  ·�"' 

írta �. amil én 20.án.  
Hos,zú iúrkál.i� utfn s:ker�i l t  

a fiitöháztó• ké: é s  fél kosár sz, -
net sz.erezni, amivel .az .az113p: 
fűtés•! ,·égr,e mego:do:tuk S �
rintünk a l aktanya fülé.s: ü ,n e 
ezze· nem nyert vt'g-� ege-s n:eg
ol dá,t. l'gyan m't ha.srná: az 
!·,a a panaszküny1·be ,r�áiur.'.,, 
de a par.a,wkal senki m.;g ,·,,11, 
el sem olrn-s.1. Ugyani, a leg
u�ol.;ó� pana.;,.zkfü1yv el!e!lörzl-= 

A Vasutasok Szakszermetének 
Elnöksége 

e-zú!on kjszöni n1eg a 
va�utas. dolgozókna-:'\, az 
üzemi bizottsá1?0�11ak é:,, 
a szakszervezeti fun�cio
náriu.soknak az új év .a:
ka:mábé,l kifejeze',t jó'.-.i
viinságai�at. 

X. 2-án ke:· .. \'e'eményünk �,0
- � 

A vasútas gyermekekért 

Vasuras•csüpp!>�C!ek a szombathehl napküziotthonban. 

SZOCIALISTA VASOTtRT - A Vll81lt1 FOo!Zta'y l!s a Vasuta•ok Szakszervezetének bett'apJa lllegJe'en•k minden • b s k IIIDIIZll!Mum 1. VaaOU iOOU!Alve ée a Vasutasok SzakMerveze:e <;,erJ<es,M<eg: llurlapest. \'1..- Szlá!ln -Ot 83. •zam. �om
T:l�

o
r�n-•�;��� 8 

42�;<;$f,,�a'j"a� C.aptulqJrt?no.s: • Hllz'ekedésO,n,1 biv&taJ VU., Rákóczt-tlt 54. - 18.000 példAny. - Szikra La;,nyomcla, l!udaoest, \' I l l  .• Rö:J< ::izilarcl · u. ·e. Fe:elil.s nyomda�ezetö: ·1,u,�� 't���-. lö-io. 
38-49. 
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M egindu/t a forga{ om Román és magyar vasutasok baráti együttműködése 
a Sztalinváros-Rétszilas között épített vasútvonalon a határközi forgalom megjavítására 
A magyar va&út tör'.énetének 

ünnepe volt 1954 j anu�i: _ 14-�: 
ekkor avat!áJ'k fel a Su,ltrrva
ros-Rélszil.as közötti 33 ki lo
méter hosszú vasútvonalat. 

Az új vonal felépítése a vas-

kor vágtaJ el és az el6Ö vonat 
megindult Sztálinoáros felé. 

ünnepélyes pillanatok vol
tak, amikor az elsö vonat vé
gighaladt az uJ vonalon. 
Alap, Nagykarácsony dolgozói 

S-ztállnváros felé robog a vonat az új vonalon. 

(Németh Gy. felvétele.) 

„ k " . . k ·s kivonultak az új állomáshoz úlépítők hosies ' 
,mun a•Jana 

I; és rövid kis ünnepségek kere-s gé,pek fokozo..ta,b>b k,h�szna_-
te' ben köszönték meg pártunklásának az eredménye. Alig ket 

év alatt épült fel ez a oasút- nak, kormányunknak, hogy 
vonal.. E! a munka a szakértők vasutat épített falujuknak. 
szerini a régi MA V-,,.ál 6-8 A Sztálinvárosba vezető új 
évig tartott voJna. Az új von.a! vasútvonal nagyban elősegíti 
,ielentősége igen n.a.gy: 37 kll-(r 

• .  
községeik fejlődését. 

'mét.errel rövidíti meg a kamlo, Alapon Kiss János ezeket 
mondotta: izén (tl.ifi.L S,:Jálim•áros/Ja. _ Hatvanhét éves va1111ok 

Ré:szilas!ól néhány száz mé- most. Jól emlékszem, hogy öt
ternyire, d;adalkapu előtt ál l  az venöt évvel ezelőtt elterjedt a 
űj vonal első vona,tának hata!- hír, hogy vasutat építenek. 
ma s  424-es mozdonya. A dia·- Megjelent néhány ember, 
dalkapu felirata: ,,Előre a mértek, cölöpöket vertek le, 
S t •1· v .. · t N A vasút- de a vasútból nem lett semz a zn . asmuer · mi Most ötvenöt évvel ké
vonal fölött kifeszített sza'.agot . sőbb, 1954:ben megszületett a 
a miniszter e lvtárs. 1 954 január I vasút, amire olyan régen 
14-én déJelőtt 9 óra 50 perc- vágytunk. 

A hős vasútépítők helytálltak 

Nem volt könnyű dolog en- töknek. Helyenként 7-8 mé
nek az új vasútvonalnak meg- terrel az eredeti talajvízszint 
építése. Egy óriási széles alatt kellett megépíteni az új 
dombvonulatot kellett átvágni, a!- és felépítményt, amelyen hogy megépíthessék az új vo- a nehéz szénvonatok Sztálinnalat. Alap község közelében 

végezték ezt a hatalmas mun- városba jutnak. Mag-yarorszá
kát a MA V Budapesti Vasút- gon eddig csaknem ismeretlen 
építő üzemi Vállalat dolgozói eljárással oldották meg a köz
--több más vállalattal együtt- lekedési tárca műszaki szak
működve. A több mint két emberei ezt a feladatot. Vacu
kilométer hosszú, 18 méter umkutas eljárást alkalmaztak. 
mély bevágás építése sok ne- , Az eljárás lényege az, hogy 
hézséget okozott a vasútépí- többméteres hosszú vascsöve-

ket, úgynevezett csápokat A határállomásokon lebonyolódó export-, ímszúrnak a földbe. Ezeket egy port- és iiLJiwwforga:om za:vartalansága mind főcsővel összekötik és szivaty- a vasút, mind a népg,azdaság szempo:ujá/Jó; tyú segítségével a csövekben re,ulkíviU nagy,·e/entőségű. A határát:om.ások zavacuumot létesítenek. Ekkor, 
egyszerű fizikai törvény hatá- varw.lan forf!almának legföb/J biztosítéka a 
sára a talajvíz felszökik a csö- szomszédos baráí,; államok vasutas dolgowinak 
vekbe és így az eltávolítható. szocialista egyii.ttmüködése. A csehszlcr<Ják és 

magyar határá/,lomások dolgozói között ma már A munkálatoknál sok mun- rendszeres ez a baráti együttműködés. kahőstett született. Zsigri A csehszlovák pé:dához hasonlóan igyekeznek Ödön ifjúmunkás DISZ-bri- megjavítani a forga'.mat a debreceni va.sútgádjával együtt a nyári nagy igazgatóság haiárá'.lom.ás-ainak dolgozói a szomfelhőszakadások idején, ami- szédos román oasút határállomásaival. Emwk kor másodpercenként 7-8 
ezer liter víz folyt a bevágás- eiősegUésére a két baráti Mpi demokratikus or
ba, önfeláldozó módon végezte smg érdekelt áltonúr.sai•nak dolgozói komplex-

brigád-szerződést kötöttek. Ebben a tób/Ji közott 
kiö:csönösen v.á/1.alták, hogy a vonatokat menet
rendszerűen köz/.ekedietik, s min.dkét részréJ. 
maradékta,/an.ul eleget tesznek az e!őjelem.::si 
kötelezettségnek. EzenkiviU a -szerződés mé!f 
számos olfl!l,n megállapod.ás-t tartalmaz, ami 
nagy 1nértékb�i megjaoítia a két orszáa közö#i 
vasúti forgalmat. Mindez azt eredményez', hogy 
egyre zavartalanabb le.sz a két szomszédos /Ja-. 
ráti áli!am export-, bnport- és átme.nőforgalm.a. 
ezáltal a kereskecJ.e/.m.i kapcsolatok is méginkább 
megs-zilárdu/Mk. Egyidejíüea a komp!.exórigád, 
szerződés a román és magyar oasu.tas dolgoz� 
baráti kapcsolatait ls ;elentősen ebmétyiti. 

el a szivárgó árkok befedését. ____________ ..,, ___________ _ 
Jól tudták, hogyha a 3 méter 
mély szivárgó árokba befolyik 
az esővíz, az könnyen eltö
mődhet és akkor nem tudják 
a bevágásból levezetni a csa
padékot. De ők helytálltak, 
bátran szembeszálltak a víz
árral. Kövesi ifi-pályamester 
augusztus óta szinte állandóan 
az alapi bevágásnál volt. Egy
szerűen nem akart haza
menni. Ugy vonzotta őt a 
munkahely, mint a vasat a 
mágnes. Jó munkát végeztek 
két éven keresztül a sáregresi 
lányok is. Horváth Irén női 
brigádja a munkavágányok 
fenntartását végezte. Az ő 
munkájuknak köszönhető, 
hogy az építkezés ideje alatt 
nem esett ki egyetlen perc 
sem, a munkavágányokon 
megszakítás nélkül állandóan 
járhattak a nehéz anyagszál

Épül a MÁ V-kórház új, korszerü röntgenosztálya 

lító vonatok. 

A kormányprogramm V15gre
hajtása során igen na,gy gon-dot 
fordítanak a vasutas dé1lgozók 
jobb betegeI:átásra. A MAV
kórház régi röntgenosztálya 
már nem volt képes el-látni fel
adatait régi technika: bereooe
zésével. Sok speciá l is fe'.,szere
lést igénylő vizs,gálatot, va 5y 
gyógykezelést nem tudtak vég
rehajtani. Ezért el'határozták, 
hog-v új, korszerű röntgenosz
tályt építenek a MAY-kórház
ban. Az új röntgenosztály kő
müvesmunkái,t december 3 1 -re 
elvégez té!k. A MAV Mag-asépHő 
Vá:,la.Jat és a J\\AV Epüielosze
relö Válfalat doll!ozói m:ntegy 
Hz na.l!voob he1yi.soé,get építettek, 
a hozzátartozó öl tözőkkel, mel
lékhely'.ségekkel együtt. Az új 

röntgenosztályon gumipa·doJókal 
fektettek le és azokon a helye
ken, aiho� ,a röntgengépeket ál 
l ílú álk fel. az a itóka t, a pad!ót 
é, a falaka.t ólomuemezzel borí
tották 

Az építke:res ütemébe azonban 
hibáik is csúszta•k ,be. A pi-ncé
ben a főkapcsoióhelyiséget még 
ecldi.g- nem építették meg, nem 
fejezték be ,a szel lözőberen,de
zés építésé-1 sem. Ezeken a, mun
kákoo kívül pedig már csa1k a 
gépi berendezés folszeretlése van 
hátra. A MAY-kórház röntgen
osztályát o1yan korszerű gépek
kel szerel;.k fel . amelyek hazáok
ba·n először szolg-ál,ják a do!go
zók egészségét. !gy p,éldául 
/Jeritlyum-a,/Jkrkos röntgencsö· 
vet szerei'llek fel, am'vel gyu'•la-

dásos h daiganatos termésretú 
bőrbetegségeket gyÓlgyíta-nak. 
Ha,zánkban először szerelnek !cl 
rétegfolvételi berendezést, amely 
az emberi test harántir,á,nyú ré
tegeit fényképezi. l(ülön kor
szerű gép felszereléséröl g;on� 
dookoooak a, ,s:zí vbe teg-e-k sz á
m ára is. Olya,n röntgenfe: vevő-
-készűleket szerelnek fel. amely 
a s,zi,v és érrendszer műtködésé
r&i. a,zok elvá ltozása,-rói egy• 
szerre kétirányban másodper
oonkint hat darab fel.vétef.t ké· 
szít 

A MAV-kórhá-z új römgen• 
QISztá'1yát - arne-ly hazánk lé�
korsze-tüb6 röntg-enintézete fe:;z 
- előre,áthatól,a.g a, nyár Íolya
mán adiiik át rende'.tocléséne� 

110.000 forint jutalom 

a vasútépítőknek K UL TÚR VÁR Ó TEREM PÉCSETT 
Sztálin.városban, a va6Út- A k-ormányprovramm mel!-ép ítő vál la lat  kul.túrtermében 

va,'.ósításáért folvtalott munvol t a,z ün
8
ne

6
p�lyel 

megn
eJ 

ytó- kánk eg-y1k legújabb eredménye ünrie�. e r,ts ajo�_ v ��s e Péos állomáson létesített új hangoz,atta_. hog:I'. az _ UJ v�_su, - kt1ltúrvárólerem. A szép, tá· vonal  ./rulturá: es 1obb e.etet í b k 1 1 . e·s fr·,so fes-. . 1 t ,  f� , • gas, a ur o a u � �tsz a uasutv�,ia men en w tésű váróterem ab:akain a ta,vak dolgozoitzak Elrnond:a, . k
_, .. • .-

k 
· 

f , · 
hogy az ország'bao további új cs11> .,,uggonyo es a .a in a 

festmények teszik a, •korábba111 
hétköznapi külsejü várótermet 
ottthonossá, ba-rá16ágossá. 

Az uta:sok kenryelmét szolg-ál
j a  és a várakozá.si ide•iüket lrel
:emesebbé teszi az is, ho!!Y ren
delkezésükre bocsátott könvvek
kel. sal«'ktáb.lá,kkal. vaey eevéb 

tár.sasjátekkal töHhetik e,I f<te. 
j,ükeit. 

Ez a l,étesitm{.½-Jy e,ll\' ú ja,bb 
Lépést jelent a lrulturá:tabb uta
zá,s felé . . Fog,adja m;ndenki s� 
retetteJ é:> meybecsüléssel és te· 
kinf,se mindenki sajátjánaik, 
mi:nt ahoev az is. 

vona.J a-k ép-ül nek é.s az új vasút- ---------------------------
vona l két kiegészí,tö deltavona-
lát  is megépítik. Végeze:ül ki·  
osztoHa a m unka rorán kitűnt 
legjobb va ú'.építö do;gozók• 
nak tervezőknek, kubikuwknak, 
111JUnkacsapatveze�őknek a jól 

Az idén mar a személykocsikat is 
szalagszerűen javítják a Land Jer-művekben 

megérdemel,t ju'.a'lrnal. Több A tehenkocsik ja�aá.sfarnH 
mint JJ0.000 forint- jutalmat szerzett tapas!ta.J a'.tok -�•a�t�n a 
kaptak vasútépítés legjobb Lar(dler J��o Jar!11�1avt!r?an 

1 . . a ez evben mar ,a vasu!i szemeJy-do gozo,. kocsi·k j,avílásá'. is sza,lag,sze-
rűen vég-zik. ős-sze,en három 

Ezzel az el.járással a korábbi 1 4  
nal!l·ról - e/[Y-er,y vasúti sze
mé:y;kocsi át:a,gos javítá,�; ide• 
rét - 9- 1 0  na,pra. szorítják le. 

Többszázkilométeres szénatermesztö területet, gyümölcsöst, 
konyhakertészetet, méhészetet létesítenek a pécsiek 

jadlósza Lag-ot létesítenek: az 
e!sőn a, 'kisebb, a másodikon a 
közép. a harmadi,koo pedig a 
nagyjaví·.ásokat végz:tk. 

A <7..a,!ag-szerü javítás lénye
ge az, hog-y a kocs,i1król a sza.lag 

elején les.zerel ',k a hibás a•!ikat
része-ket, azokat a, cserejavító
műhelybe szál!ítj-ák. A kocsi
szeikrénv Í!!Y kerül a mühelybe. 
Mia l.at-t a, csereja,vítóba,n a le
szerelt alkatrészeket javítják a 
másilk műhelvben a kocs:.szek
rénv- é� alvMmunkákat v-égzik. 
Ezután már csak az ö.sszes,zere
lés marad hátra. Ezzel a mód
szerrel a·z el!ész mu�k,afo,lvama
tot l-én,-egese11 mel!g-vorsítják. 

A személv.k=iik szalagszerű 
iavítá,;;ának - bevezetése ,a ·Land
ler Jenő Jármííja�•íté•ban már 
január eilsö tí-z naniáhan 10 
eredményt hozott: öl l<ocsival 
löbbeit ,javilot12k k', m 'nt 
amenn vi tervelőirányzatukban 

I. apunk legutóbbi számában 
fog: alkoztunk azo.lokal a kezde
mén.yez.ésekkel, amelyekkel a 
pécsi igazgatóság do'.:gozói pár
tunk Központi Vezetöségének és 
a min:.sztertanácsnak a mező
gazdaság fel>:endítéséröl s,zóló 
határozatát öntevékenyen s�gi
teni kívánják. Most ismertetjük 
a p«si igazgatóság II .  os-ztá
lvának új abb lépéseit, ho,,,<ry a 
�vetésre méltó kezdeményezé
seket minél szélesebb körben 

, ismerjék meg dolgozó;nk. 

Szénatermesztés 

e:éísegítik, hogy a, pályaőrök 
I 

seg,i,teni a méz termelés! i,S. 
:smét visszatérhetnek az á•i la- Ezért fa és . egyéb h�

1
l la�é-�

tok, főleg a sz arvasmarhák tar- anyagot be.csat a pa,, � aorok 
tására. Tová•bbl segH,séget is rendelkezésére, hogy abbol kap
nytijtana-k a, pá: yaöröknek: fel - tárakat készithessen"<?k. 
újítják, vagy pedig segítségei 
adnak a gazdasá� épületek fel
építéséhez. 

GyUmölcsösök 

Ahol lehetőség kínálkozik  rá, 
g-yümö'.csh-csemetéket te!�i
tenek. !gy például BicSérd
Mecsekalja-Cserkút között, a 
hóvédmü mel elt fa iskolát léte
sítenek. A pécsi vasutas kerté
szetet is k'bövítik s ott minö
seg1 fa i,skol ái rendeznek be, 
ezen·kívül újabb facsemeték te
lep{tésével a szerfa, mura ée, 

egyéb haszn0s iák termelésé1 
'� előmozdítjá!k. 

Méhészet 

Konyhakertészet 

A pályas.zemélyzet konyha
kertje',nek jobb terméshozama 
érdekében - mint megírtuk -
a kocsimosó telepekről ingyen 
trágyát bocsái anak a konyha
·kertészettel fogl a! kozó pá!ya
szemé'.yzel rendelkezésére. 
Ezenkívü1 még a termelöszö
velkezeteknek é,; az áJ :  am' 
gazdasá,goknak is, adnak át in
gyen trágyát. 

A pályafenntartási osztály 
üolgozói elha.tározták, hoigy a 
tervmurvkál�on fe'.ÜJ megUsztít 
'.>ák a gaztól. gycmnövénytől a 
tézsüket és oevágárokat s az 
igy nvert többs.záz ki,lométeres 
területet fűmaggal ,et:k be. ! ,gy 
többszáz máz,;a értékes szén,á
val gyarapítják a takarmánl"" 
tartalékot és eoből bőven el 

I 
Miután a péosl ·igaz._gatóság 

tudják látni a pá-lyaőri s-ze- terü!ete méhészetnek is ked\'e• 
mélyzet gazdaságait is, Ezzel zö, az igazgatóság elő kíván ja 

A II. osztá!v do! gozó' mmd
ez.eket az elhatározásokat sür
gősen meg aka.rjá1k va:ósíl-anl, 
és minél ,szélese'ob körben al 
ka! mazni kívánják, hogy ezzel 
is hozzá).áru!janak a rnsulas 
do'gozók anyag, körülményei
nek megjavításához és a mező
gazdasági programm sikerr � 
V'iteléhez. 

szerepeit. 

Apró, sűrű pelyhekben hu l l  a hó  . . .  
Apró. suru pelyhekben hull 

a hó . . . Mire Fodor István, 
Budapest Nyugati-pályaudvar 
csengős-őrhelyének szolgálat
vezető váltóöre átveszi szolgá
latát. már néhány centiméteres 
friss fehér lepel borítja a vá
gányközöket és a váltókat. 

Fodor elvtárs felkérnie! az 
ólomszürke égre: 

- Tartós lesz mondja 
maga elé, de úgy, hogy beosz
tottja, Tóth lsti•án váltóőr is 
hallja. 

Tóth elvtárs ért is belőle és 
gondoskodik róla, hogy a már 
munkában levő hat válté,iszti
tón kívül még két ember le
gyen készenlétben. 

Aztán Fodor elvtárs rendes 
szokása szerint váltóeUenőrzés
re indul. Valamennyi csarnoki 
váltó, számszerint 26. az ö fel
ügyelete alá tartozik. Ezek 
ugyan központi állítású biztosí
tott váltók, de a havazás miatt 
most "kettőzött körültekintéssel 
vizsgálja felül valamennyit. 

Amint kiderül, nem feleslege
sen, mert talál olyan váltót. 
ahol a frissen esett puha hó 
alatt keményre fagyott jégré
teg tapad a tösinhez és akadá
lyozza a csú�ssín szoros záró
dását. Nyomban maga fog hoz
zá megtiszításához, de a vál
tótisztítókat is figyelmezteti, 
hogy nagyobb körültekintéssel 
végezzék munká.iukat és nem 
mulasztja el felhívni figyelmü
ket az éber szolgálattételre, 
amelynek előfeltétele a téli 
időben különös gonddal tisz
tántartott üzembiztos váltó. 

Hasonló gonddal vizsgálja 
felül Fodor elvtárs a tárolóvá
gányok kulcsos váltóit is. Hosz
szú évek óta, amióta a sze
mélyforgalom megnövekedett, 
ezekről a valamikor szerelvé
nyek tárolására használt vágá
nyqkról is indulnak vonato){. 
annál fontosabb tehát. hogy a 
váltók mindig tiszták legyenek 
és zavartalanul működjenek. 

Nagy gonddal és aorsaság-

gal. jár el Fodor eh,társ a sze
,relvények sorozásánál is. ami. 
minden reggel első dolga közé 
tartozik. Sietve jelenti az I-es 
torony szolgálattevőjének :  

Hidegszálló ötösön a 
116-os beállt. (Hidegszállónak 
nevezték el valamikor a Nyu
gati-pályaudvarnak azt a vá
gánycsoportját, ahová annak
idején a gőzfűtés nem volt be
vezetve.} 

A forgalmi szolgálattevő uta
sítására eh·égzik a gózpróbát, 
levegőpróbát. Kiderül. hogy 
két kocsi rossz, nem is lehet 
helybén megjavítani. Kis idő 
mulva mát' kapja Fodor Isti;á·n 
az értesítést a tOL"onybóL 
Gyorsan tartalékot kér a vo
natra, a rossz kocsikat kidob
ják és pótolják. Mire elérkezik 
az indulás ideje_ a szerelvény 
teljesen rendben, menetkész 
állapotban van. 

Fodor István szolgálatvezetö 
váltóőr körültekintő, gyors, 
pontos szolgálattal segíti a téli 
forgalom iigyét. 



2 SZOCIALISTA VASOTERT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Harcban a párt 1 9 S 3 október 26-i határozatának 
végrehaitásáért 

A Hámán 'Ka,tó fűtőház párt· 
bizottságának titkára, Beke 
LászJó elvtárs, az MDP Köz. 
ponti Vezelé�ége 1953 október 
26-I - a pártpropaganda he!y
zetéröl és fel adatairói szóló 

határozat végrehajtás.íva: 
kapcso:atban az a:át>bi levelet 
jutMtl.a el szerkesz.töségünkhüz. 

A oárthatározat alapos áttá
oulmáuyoz.ása után pártbizottsaiz
értekezleten vitattuk meit a oárt 
propa�anda helyzetet a fűtöhá.z. 
ban. Meitállaoitottuk, ho.i,!y ná 
lunk Is számos hiba taoasztaU1u
tó a orooaQ'andamunkában. Az 

anyaJ;rolc mcJ,!tárf,tyalásakor nc,n 
e.(!yszer érvényesült a do,llmatlz_ 
mus és a vull(arizálás, Az elv• 
társak oktatásba való bevonásá
nál sok esetben mi is mellözti.ik 
a me1ucyöz.ö nevelömunká.t é� 
emiatt .,lemorzsolódás" történt 
a különböző oktatasi formáknál. 

Komolv hibákat találtunk a 
propaaandisták fclkeszülésében is. 
TöbbséQ'ükben csak réJ;!en tanul. 
takra és az értekezletek anyaSZ"ai
ra támaszkodtak. nem törekedtek 
elé2'Jlé önálló vélemény alkotásá. 
Ta, sok esetben elszakadtak 
való élettől. Hasonlóképpen a 
hall,zatók többséQ"ének felkészülé 
se is több esetben formális volt. 
Emiatt nem alakultak ki komoh 
viták az elvi kérdéseknél. a pro. 
oa,zandamunka nem seli!"ítette kel. 
lően. hoJlv a hallllatók mel!értsék 
a tananvafl lénvel!ét. 

A oártbizottsáit me1tielölte azo. 
kat a feladatokat. melyeknek vég 
rehaitása elöse,zfti a propaj!anda
munka meJ?"iavftását. 02"Y hatá. 
roztunk. hoirv alapszervi titkári 
értekezleten feJtáriuk az észlelte 
ket. meSlfanácskozzuk a hiánvos
sáitokat. HasonlókéP.1>en a párt. 
csooortok Is me1tvitatiák - saiát 
helvzetükef fil!yelembevéve - a 
1>ártorooa2"anda helyzetét. Ezen 
felül a pártbfzottsá(! tanuJmá 
nvozta két orooallandista - ell, 
io�b és e2"v í!Ven(!ébb - feJké. 
szulését és munkáiát. maid a fa. 
::;!�

a
Jr:t.1t

t 

e1�ai!��si�viz:k o:g_ 
vtden a következők: 

A Drooal!andJsta az etöadás 
anvastát. a kötelező és javasolt 
irodalmat 11ondosan tanulmánvflz 
�a és hasznáJia fel az elöad.iiJcgyzetetnek elkészítésekor. A 
szükséJ;!es irodalom be.szerzésé 
hez a pártbizottsátr serrítsév.ri 
nyújt azzal. hogy létesít egy 
házi könyvtárat. A propagan
dista készítsen vitavázlatot olyan• 
for_!l'án, hogy legyen elegend6 
fdo az elvi kérdések tisztázásá
ra. Tartson az egyes kérdések 
lezárásakor összefoglalót. Egyéni 
beszélgetések folytatásával Is
merje meg a hatliatók problé• 
rnáit és nyujtson segítséget azok 
megoldásához is. 

Hetenklnt egyszer megvitatjuk a 
J'lropa.gandistákkal a telvetödött 
elvi kérdéseket é._ amenny'.ben 
szükséges. a kérdés tisztázásához 
az Elméleti Tanácsadó segítségét 
kérjük. 

A Hám6n Kató lüióház pártbizottságának munkájából -

sére, a dolgotók életszínvona!á
nak gyors emelisére. 

A párthatároz.at arra hívja fel 
a figyelmet, hogy háttérbe 6ZO· 
rult az osztá:ye!:eneég elíen 
fo:ytatott nyr:t e,zmei hare. Ezt 
a hiányosságot rövid idő a!att 
fe: ke: 1 számo:ni. A vezetőség· 
választáMknál szám,-:eni lehet 
az el lenség fokozottabb támadá
sára. A propagand�munk.i csak 
akkor lehet eredményes, ha 
erre fe:készíti az elvtánsakat, 
ét>erségre nevel, hfrgy vissza· 
verjék, szé!zúzzá,k az  osztá;y. 
e: 1€11.ség minden kí.sér!etét. Nem 
kisebb fe'.edat a, mezőgazdaság 
hozamáhak eme!éséről szóló 
párt. és kormányhatározat ma·  
gyarázása. tuda.toositása sem. 

A pártbizottságnak több se· 
gítséget ke'.I n) ujtan ia ahhoz, 
hogy a propagandisták öná'. lób. 

ban, magasabb színvonalon ok
\assa.na.k. 

A pártpolitikai munka me!(ja. 
vitásának felé!ele, hogy pár11.ag· 
Jaink megértsék párt"unk politi
kájának e:vi a.' ap ia i l. A követ· 
kező ;é-pés tehát, hogy több se
gitséget nyúj:.Sanak .az e'.,vi kér· 
dés�k megértésébez. va�amint a 
log'. a'kozások l evezetésének 
módszeréhez. He'.yes lenne pél
dául, ha tapaszta l t  propagan·  
d isták és a pártbizoliság tagja i  
rendszeresen el:enőrizn,tk ez ok. 
latasi fogla:kozásokat, hogyan 
do'.gozik egy-egy propagandis!a,. 
A helyszínen könnyebb javas!,a
tokat tenni. fe: tárni a, hrbákat, 
átadni a jó ta,pa,szt.a1atokat. ! gy 
eredményesebb lenne .a propa
gandisták nevciése, a harc ,a 
meghonosodo1t i sko'.ás módsze· 
rek e'. len és jobban lehetne fej-

leszleni a ha l,!gatókban az oo

á; tó vé:eményny;;vánítást. 
Kevés ez, hogy csak a, propa· 

gandisták á:tal felvetett. meg 
nem értett kérdéseket vi!a !}ák 
meg. A pár'bizott6ágn.ak i s ke
resni, kutatni ke'.J az egyes kér· 
désekrö: alkotott nézeteket, vé'.e
ményeket és a hetenkénti pro· 
pagandista tanácskozá,sokon se· 
gitenr awk tisztázását. 

Most a szervezési kérdések 
megoldása u1iin elsősorban a 
propagandis'ák e'. méleti munká. 
jához kel ! nagyobb segitséget 
nyújtani. Ehhez az szükséges, 
hogy a pártb izottság ne e:éged· 
jék meg a propaga.ndamun·ka 
egyszeri megvitatásáva!, hanem 
rendszeresen értékeljék a pro
pagandamunka eszmei. po: i t ik.a i  
és módszerlani tapasztalata i t. 

Az- agitációs m.unka fe [adatai 

a kulturált utazás megtere�tés-éért 
Pár'.unk Központi VezetősP· 

gé,ek 1 953 június 27-28-i és 
c,ktooer 3 1 -i ha'.,ározatának vég
rehajtása a wisu'.a,s pál"',szerve• 
zete:k elé nerncsa,k azt a, felada
tot -t űzi. hogy ne!héz időjárási 
v'6zonvok között is l:>lztos'tsák 
a va•sű:ra feladott áruk zavar
•a:an elszá:H'.ását, hanem ezt i6. 
hogy meg-teremtsük a kul '.uráli 
utaz.ás feltételeit. A tél i [orga · 
'om i-dején a :apos. körü'.tek:ntö 
rnunkára, van szükség valameny
,yi szolgála :i ág do! gozói ré
széről, hogy az utasok kényel
nes u'.azá$át füböt:. kivi :ágított 
!'szia kocs.ikJban. jól ka.rt>antar
'ott mozdooyokkaJ biz:osítsuk 

üzemi pá rt5zervezeteink E'l 
sösor'ban a vonta!.á,si párt€zer
vezelek előtt most az a feladat 
ál l ,  hogy 

mozgósíts,ák II do·lgozókat a 
kulturált utazá•• megvalósí-

tásáért vívott harcra. 

Mee- ke: 1 értetni mi•nden vasu· 
tas do1gozóva1 , ho�y a konmány
program,'l!ból adódó feladat sw· 
munkra, e dolgozók jót fü'.ött. 
kivilágított és tiszta vonatokon 
va:ó u'.azá.ának b'z'.os;tása 
Emellett ezzel hozzájárul nak  ah
hoz, hogy a város és falu dol 
f:!OZÓi megbecsüliék a vasu?as 
dolgozókat. 

A fűlet:en, hideg 6Zerelvé· 
nyekJbe,n utazó dolgozók, joggal 
bírá'. j,ák e ,·asulasok mu,nk.áját. 
Agitációnk magyarázza meg, 
hogy 

a fűtetlen szerelvények, 
s,záz és száz dol gozó meg· 

betegedését okozhatjá•k, 

aki,k így ,em bírják elvégezni 

'.ermelömunkájukat sem. Ugyan· 
ak,kor rá kel l muta,lni a népne
velőmunkában arra is, hogy 
llemcsak más üzemek dolgozói
nak, hanem a vasutas dolgozók
nalD az egészségét ;s veszélvez
tel jick. 

Megengedhe'.etlen 11z o'.yan 
eset. mint a, január 3-án Buda 
pes'.-Kelet; pál yaudvarról in· 
du•ló 5528-ae számú vo1attal 
tör'.ént. A füt•"•kazán>kocsi'. rá
kapcsolt,ák a, szere:vénvre. de 
nem kapcsol'.ák össze a fűtő'.öm
:őjél, s en,ek következtében a 
íű!ökazánkocsi nem a yona�ot, 
hanem a ,.csarnokot" fü!öl'.e. 
Nv1-dez azért törlénhetelt meg, 
mert· a Kele'. i -míisza,k pá-rtveze
tősége nem végzeft ke'!l ő  felvilá
gosító mun1ká1 a dolgozók 1<ö
zö:t. e:hanyagol la  a, ku:turá:t 
utazás biztosit.á-sá-nak rnegrna· 
gyarázásá'.. Az i,lyen fe:előt:en
ség nemcsa k  a <kény�1lmes ula· 
zás� g-á�o'.j1a 1 h.anem szénpocsé
kolás is. 

Á műszaki l<oc;,s:hh·atalok 
pár'.szervezetei a nép,eve' ö!, se· 
gí'.&égéve: magyarázzák meg a 
dolgozóknak, hogy a s;zere'.vé· 
nyek karbanla rtás.áva!.  acz e'ö· 
fÜ'.és b:ztosí'ásával, sokE'zer dol
irozó kémelmét szolgálják. H a  
ez! el mul asztják, nemcsak m�g
betegedéseket i-déznek elő ha,-
nem 

l<'árman befolyá.solják a 
dolgo.zók hangulatá,t is, 

és ez azok terme:ömunkáj á1ak 
csökkenésfhez is vezethet. 

Fűtőházi párlszeneze'.e:nk 
ugyancsak széles kört>en tudalo
&ítsák a vonatok mene!közbeni 
ía'.ésének jele1töségét. A nép-

neve'.ő e:v'.ársa1k járjanak élen 
et>t>en a munkában, hasonió�n 
Barka lstoánhoz. a ferencváro
s.i fűtiilház népneve'.őjéhez, aki 
január 3-á,n a 4 1 1 -es számi', 
�zemél yvooalo'. k.i fogá,slatlanul 
fűtötte, megla,karf'.o!t egy tonna 
szene! és emel le'.t, me,etren-d· 
szerinti pon·'.oss,ágga1 tov.áohí
:otta vonatát a Kdeti-p.á lyaurl 
varra. Bar/rn eh"!ársat és bri
gádját, jó munkájukért 

a vonaton utazó dolgozói< a 

helyszínen dics.érték meg 

és részesítették eli,smerésükt>en. 
Ha.rcoln; kel/ az egyes mor 

donyvezetöknél még mi'ld<R 
megmu'atkozó rosszu! érte:,ne
zett „szén1alaarékosság" ellen 
iS, amikor a t•onatfíités rová
sára akarnak szénprémi•tmhn> 
jutni. Ha nép,evelő;nk rámuta'.
nak az i lyen ,á '. láspont he1y'.e
lenségére. m:nMn mozdonyve· 
ze!ő és fűtő meg fogja, érte,i 
hogy a párt és kormányha:áro· 
zatok köte'.ezik öket a do: gozi'>k 
megbecsü-:ésére, az irántuk ta
núsíto�! figyelme,s munkára 

Pár!Silervez,e!eink l ássanak " 
ku :turá:t u'.-azás 'bizlositás,ábrn 
igen fontos po itikai felada!ot 
és e,,nek niegfele1 5<.'fl !ogla lko1· 
za,rnak ve:e. Tanácskozzák meg 
a tennivalóka'. a népnevelökkel 
és a, do'.gozók,ka•l, mert ezzel a 
munkával ie ho�záj,áru! urnk a 
kormányprogramm vasu1asokra 
vonat,kozó fe'.,adata,:.nak s 'keres 
végrehajtásához. 

Ancsin István, 

a Vasútpol Hkai Főosztály 
munkatársa 

1 954 január 16. 

A francia Vasutasok Országos Szövetségének le��lc 
A CGT M'eléko;be 1ar'ozó A Szövet.s-ég elniiksége a követ· 

Francia Vasutasok Országos kező válaszl r•v<:let hü:dte Gás
SzöCJe:ségének ·kongresszuöát a pár SáJ,dor e;vtársnak, a Va�u-
Vasutasok Szakszeroezc;ének 
ci nöksé-ge táviratban üdvözöl le. tasc.k Suiiksz,•rve:re'.e elnökének: 

A Francia \'a.su!asoll Országos Szföefsége kon1rresszusán a 
kü'dö'tek rtafr/1 /elkesedésse: foaadiák a Tnaf!.1/Cr vasutasok nooé• 
ben tolmácso.t jókívánságoda! és üdvözieleidet. 

Léf.!..tJ me[!l!,JIÜzödve arról, kedc•es Efnök elvtárs, lzoglf azok 
a francia vasutasok. akik már eddil! is sú:_lfOs rsa.pásokat mérlek 
arra a kr 1rm,ám1polilikára, ame.11 nyomoriísáf[ot és háborút jelettt 
és akik m:'>r edd'g is komoly sikereket érlek el, még nagyo,bb ero
oe; továbbfolyla,' iák a harcot, hof.!.u me.l!.valósithassák va. am.el!fl.yi 
vasu1a,s akcióe{!ységét a társadalmi ha:adás é., szélesebb körií 
denw�ratikus szabadsá{!jo{! eléréséért és azért, hogy megőrizzék 
a békét. 

Arra kénink, hogy tolmácsold a magyar t•asulasoknak, akik
nek TUlf!IJSZerű sikereit országotok saocialista társadalmának épí• 
tésében oly nagy érdeklódésse: kísérjük, a frDJ1cia vasutasok 
te�véri szo:idarilásfól átha!ott ü.cfoöz:eteif. 

Eljen a fran.c,a és mapyar vasutasok barátsá{!a és szolida
ritása/ 

szov .JETUNIÓ 

Újtípusú gyorsárliszállító cxpresmonat a szovjet vasutakon 
A szovjet vasú.wnalakon új- kat. nyáron viszont központi kap

lipu&ú vonat köz! ek.edik. A sze· cso!ó-asztalról irá-iyí�ják a va· 
relvény 23. kizárólag fémből g,onok hütőt>erendezései'.. A ki
készült, viláaoskék sz;ínű pul l- s,éréís�mélyzet kocs:,j.aihan 1 2  
man rendszerű kocsi>ból á l l .  Húsz h álóhely, tága,s, v!iágos szalon, 
vagonnal( nincs a,b!aka,, Ezek a konyha, zuhanyozó, rádió és te
kocsik az év l>ármely i döszaká- lelon van. A gyorsár�szár:Jíl.ó 
ban al ka.masak gyonsáru szál-
lítására. A tcváb,bi három va.gon - von at •z expresszvonatok se-
ban mesterséges kl ímát szabá- �s��gé_vel >közl�kedik. , Az el�ö 
Jyozó berendezések illetőleg a ktser.elt szerelveny utan a ko
kíséröszernélyzet lakóhelyiségei ze!jövö'ben 25 ilyen gyorsáru
vannak, Télen vil lanykályhák se- 1 szá: litó ex.presszt á l ; ftana.k 
g-í tségével lehet fűteni a kocsi- üzembe. 

KÍNA 

Szanatóriumok és üdülök épülnek a kínai vasutas dolgozók számára 
A Kínai Nép>köz1ársaságban 

m ind iokozo!'.at>ban gondoskoJ· 
nak II dolgozók egészségéről .  A 
dolgoz.ók munkafe:'.é'eleinek 
megjaví:áea �s egészségük rr.eg
óvása érdekében t>evezeMék a 
szcciál:s b:z.'.o.<;.f'.ást. 1953-ban 
már hatszor annyian részt!-Sü l
tek szoc'á l is biz '.osí! ásban, m in'. 
1 949-t>en. 

A 'Kinai  1':épköztársaság va
súta'ná l  bevezet'.& az ingyenes 
gyógykezt"lés'. és különösen 

JAPÁN 

nagy figyelmet fordí.\anak a 
vasutas nőkre. 

Számos fürdőhe, yen, így pél. 
dáu! Baidajihében. Tináaóban, 
LusanubllJi, Tugansanuban, 
/jancsiuban, valamint a Tai-ku· 
tó par'.j án szana'.óriumokat é& 
üdiilöket é-pi'.en<?>k a vasu'.as 
dolgozók szoámára. Egész 'Kíná
ban 1 953-ban egye len év a'.att  
58 szana'.óriumot és 45 üdülőt 
é-pi'.ettek. 

Japán vasutasok tiltakozó mozgalma 
A háromszázezres létszámú 

Japán l 'astttasok Országos 
Szakszereezetének tagjai ja-
nuár 9·én mun-kalassí'.ó mozga
lomba kezdtek, t il akozásul a 
szak.szervezeti vezetők e·l�á
t ása ellen. 

A /apán /1/ozd'/ 1tJft•ezefők 
Szakszervezetének lag;ai ja
nuár 1 0-én ugyancsak munka
:assí'.ási mozgalmat kezd,tek. 
Ebben a mozga!cmban az or
szágos sza1kszervezet mintegy 
27 tagozata vesz reszt, har· 
m in�ezer taggal. 

Az alapszervezetek elé feladatul 
állítottuk. hol!"v a2"it.lcilis beszél
.[?"etések folytatásával érjék el, hogy 
az elvtársak rend�zere.sen ve_ 
gyenek részt az oktatásban. Ezen. 
kiviil hetenkinf hangos híradón 1s„ 
mettetiük az oktatásban részvevők 
eredményeit és hhinyossá1tait. A 
jól felkészült aktív elvtársaknak 
ajándék-hanglemezt játszunk. Akik 
gyengébbek voltak, azoknak is 
ha.ng1emezt killdünk, de ezt már 
co;:ak féli{[ Játsszuk le-. és merríJ?ér
jiik hogv amennyiben legközr� 
lebb «-redményesebb munkát vé• 
geznek, hallhatják az ajándék
lemezt - vél[ia. 

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

A megtett Intézkedések óta 
már javulás mutatkozik a propr 
gandununkában: többen jegyze. 
telne-k, emelkecteM az oktatás 
színvonala, csökkent a hiányzók 
száma. · 

E Jevél nyomán munkatársunk 
kinn járt a. füföh ázb.an. 

A Hámán Ka�ó füté'ibázban je. 
lentfu lépéseket teitek a pártha 
tározat végreh.ajtásáért. Szá
mos helyes kezdeményezésük kö· 
,·etend5 példa m;nden pár!b' 
zoltság számár.a. Kü:önösen l i 
gye:emremé!tóa-k azok az i ntéz· 
kedések, me!ye·k szervezési jel · 
legűek és c,sök.kenle!ték a,z ok. 
1atásról h iányzók számát. Kél· 
6éatelen, hogy ezek az első lé· 
p�ek a pá l"'.hMározat megvaló
sítása terén. Azonban ezeket a lé
péseket újabbaknak ke: l követni .  
Mo$t már töht> f ig-ye:met i<ell 
fordítani ami, hogy az okla,lási  
formák tarta,!mát  meg-ja,vitsák. 
,,A pártpropa(!anáa megjavítá
sának fontos feltéte:e - szól a. 
párthatározat - hogy a pártbi
zottságok és páriszervezetek 
necsak az oktm1.s szervezeti kér. 
déseive: fogla:kozzanak, ha
nem behatO:ja11ak annak tartal
mába." 

Most, hogy közvetlenüt elö't, 
tünk 11:1 ,a pártvezetőségválasz· 
tás nagy fe:adata, a propaganda. 
munkának is elő kel l segíten i 
ennak sikeres végrehajtáisát. 
Meg ke!l , javiteni a párt vezető 
szerepének i.smertetését .a pro
pagandamunká ban. J\lagyaráz· 
zák a.z e'Vtárs�k. pártunk eddigi 
harcát. me!ynek eredményeként 
rátértünk a szoci al izmus építé-

Ezekben a napokban, amikor a 
hőmérő mé:yen a nulla a,,'.á süly
lyed, jeges szél nyargaJ a mezők 
felett és a hegyek ormain még a 
keményre fagyott hó is felhőbe 
kavarodik. meai:etöáéssel gon
do."unk a vasúti munka hőseire. 
A mozdonyfíílők felé széúl gon
dolatunk, azok fe:é, aki dermesz
tő hideaben oiaskodnak az ele. 
mek.kel, kezükben /a,páwt, szító-

vasat szorongatna,k, c•agy össze
húzott szemmel kémle!ík a köd· 
ülte pályái, a tovatür.ő .je!zöket. 

A fütók álta ában hallgatag. 
kevésszav,í emberek; szemük a 
messzeségbe réved. Ki ismeri tit
kaikat? A tílz játékának titkos 
iizeneteit, a masina jelbeszédeif. 
Ok ismerik. Szilmukra a tűz 
e:even, beszélő, vitatkozó barát, 
és el'enség, ismerik iizeneleit, 
makacsságát, pórázon tartják, de 
félnek is tőle, ereiétől, szeszéltJé
töl. 

Bányai Tibor m 'ndössze 20 
esz:e11dős, de Öl ,s h0talmába ke
rítette a mesterseg kiílocös ku· 
/a.?dia, fel e'füsé(!e, a t•ele iáró 
küzd.elem. lia.ll[(a'ag, nuigab'z
fOS, tudja mi nyug,z k a ,•álMn. 
Társát, Drevenya Andrást, a Ke· 

teli fütőluí,z mozdonyfíitőjét más 
fából faragták. Nem is fából fa
rag,:ák, hanem ércből, gránitból. 
Zubbonyán átiit izmai dombortí· 
sága, szája m.in.dunta'anul szé-
1.esre s:Z!l'lad, erős, ragadozó fogai 
e/őoilúu:ak. 

Még kormos az arca. szeme 
véres a tiiztöl, a széltől, léptei 
nihezek. karia ó:mos, most iött 
le a géprő', de nevet, m ·nt bír· 
kozó korában, am'kor mérkőzés 
u:á11 / iheg,,e, g11őZ'esen let•frnult 
a szőnyegről. Most •s győzelem 
után köszöntöm öt. Tíz tonna 
sze1:e1 tüzet/ el útján, n·égys.zer 
támadt szl:óvasávat az össze
stilt tüzre. de késea'e:em nélkül 
érkeztek. Ki tud!UÍ megmondani 
hányszor nyitotta ki a tűztér 
ajtaját, hány lapát szenet dobolt 
a tűzre? 

A hidegről beszélgetünk. Ar
ról. hogy a fűtő arcá', szemét, a 
forróság. a kipattanó szikrák ez
rei ostromo:ják, há1ulró/ pedig a 
metsző s,zél ho.sogatja, arcán a 
verejték a hó1ével keveredik ösz
sze és sok<zor a sós könr.yel is. 
Nevet ezen. M; neki a szél, a hó, 
a hideg. Neki csak eg11 elle/!JSége 
t•a11: a rossz szén. Az dolgos/a/
ja meg i 'yen embertelenül. Pedig 
bírja ö a rrtltnká1• Földmunkás 
volt, kulákoknak. fö.1dbírtokosok
t.ak dolgozott. azok pedig érlel· 
ték a módját, hogyan csapo:ják 
meg az ember ereje/. Azzán 
1940-ben hordár lelt a, Keleú 
állomáson. Cipelte a bőröndöket, 
négyet, ötöt eg11szerre, sulyosa
kal, az uraké!. Most iga,án szí
uesen dolgozik, van értelme a 
munkájá1tak, megbecsülik, csak 

ezzel a szérvr.e/ kell sokat ba,j• 
iódnia. Ezt szere.'né megmonda
ni a bányásnknak. Tiszfefi, be· 
csüli őket, nl?m gyerekjáték sze
net fejteni a bá11ya mé:yén, ver
seryezni az egyre nüvekvő igé
nyekkel, de gondoljanak a vaisu
lasokra. a mozdonyc•ezetőkre és 
[ütőkre és adjanak jobb szenet, 

hogy ne ket,'jen annyis20r tüzet 
tiszté:ani, pi!/a1.a111yi szünet nél
kül tüzelni és adjanak több sze· 
net, hog11 keverni lehesse11. 

A kár hová i-'I . kanyarodik a be
szélge ! és m,n.d'g visszailér a 
szénhez. Fáj neki, hOf!!I kiwek a 
vor.atok és sok esetben gőzfej· 
;esz/és, tüz•iSz/itás mial't. Az 
utobbi időben a,2 utasok [e:sz6l
nal? a mozdonykonyhára. szem
rehányást tesznek, lekicsinylik a 
mozdonyvezetőket. meg a [ütőket. 
Nem vá;aszol t:ekik semmit. Mi: 
vitat koz.zék dolg0zótáru1h•a,, 
akik ugyanazt akarják, amit ő, 

a tervet teljesíteni, a szocializ
must épiiwi. 

Mintha a f/Jtó dolga népünn.e
pé!y volna! VoN eset, nem is 
olyan réger,,, jó csípős vo:t már 
az idő, amikor Ha/varban kio:
uadt a hajtórúd csapágya,. Nem 
a./uNtak fekvemaraáni. Kiállt a 
mozdonyon lévő járdára és Pes
tig locso!ta a csapágyat. Alajd 
odafagyott a ke,::e a 1-0csolóhoz, 
de nem lwgy/-a abba, egyik kezé
vel kapaszkodott, a másikkal 
meg locsolta a hőnfttfo:t csap
ágyat és beérkeztek Budapestre. 

Dehogy bán'a meg, am;ért 
fiítő lett. Ez vo!t minden vágya. 
0 a földmunfos, a hordár mikor 
remélhette vo:na a múlt rend
szerben. hogy mozdonyra, kerül? 
Sajgó Sl!ÍV",Je/ nézte mind;g a 
mozdonyokat, de nem volt pro
tekció, nem is kísérelte meg, 
hogy jelentke22ék egy fűt;;/uíz
bun. Csak a felszabadulás tt 'IÍII 
bátorkodott oda az EszakJ fű'ü
ház egyik mol!lionyfelvigyázpjá
hoz, kérte, vegye fel salakozó· 
nak. Es elérte a cé!ját, öt éve 
fűtő, három esztendeje pedig 
,71!/aha,;ovista. 

- Ha fia/a/ volnék lovábbta
nu!.nék, hogy mozdonyoezető ;e

gyek - mc.IUija és most először 
e/J10morodik az arca. - Nem is 
ér:em azatat a fiafalokat, ak,:k 
nem akama/1 tanu:n;, Ma min
dent elérhet, aki tanul. Az én 
tesfvéröcsém 29 éves és honvéd
őma{!.lf. 

Együtt távozu11k a fiítőházbói. 
Siet olthunába, be;e.rl fe.'eséRe, 
kisfia várja. Két ét'e b�tef[ uz 
asszony, azóta ő fűz, takorit, 

mos. a kisfiú pedif[ a bevásádó. 
A kármfyen fáradt, mosol.1/0f!va. 
kedéltJesen mef[q haza és készíti 
a uacsorá:. De nem tari ez örök
ké, m-e[<{!.f/Óf!t/U/ az asszonya és 
akkor künn.lfebb lesz a-z élete. 

- A szén. is meJljavuf - ui ... 
1rasztalom. Nevet ezen. Ez a k..ét 
fájda:.ma van, de maaa is szilár
dan hisz bem,e, ho1r11 rövidesen 
f!.1/Óf!.YÚ · ás következik. 

Ah9f[.Lf me_lJ..IJl'ink, vasutasok 
;önnek szembe c•e.'ünk. Mindenki. 
nek mDgadia a me{!illelő tiSzte
letet, kemén!fen (szleleR a ma-
1rasabb ranQúak1u,,k. 

M egkockázla1om: 
- Ma{!a is a riikasúgok közé 

tartozik e:vtárs. A nwsiniszták, 
[ütők. nemi,ten tiszteieanek. 

Rámcsodá!kozik. Erről nem 
tud. Es nevetve jeguzi meg: 

- Ha bírom 16 órán keresz
tül lapáfO:.ni a szenet. csak meJ! 
tudom emelni a karomaJ Iza va-

satas társam ,o„ velem szembe. 
Elbúcsúzunk eg,1m.ástól. EL

lünilo a hétköznap nqüzSf!Ö ára
da' ábal!. 

Drevam;a András a hétköz
no.JK)k hőse. 

{-) 
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Dühöngő luiviharban, l,óluvásban a tapolcai vonalon 
Pént-e-ken este 20 óra tájban 

hideg szé:rnham söpört vi\i(z a 
bakonyi h<'•!!vek íö!ö1t. A szél 
a he,,-volda,'. akra. szánló:ö:dekre 
lerakódott havat felkapta és 
n,e g-áva·I ragadta. A vasúti tö:• 
!és bevásrása 'ban h amarosan 
3--400 méter hosszú 1 .5 méter 
mao-a� hólor'.ao<zok keletkeztek. 

A t apolcai förnna1 pályaőrei 
ideiébt'n je'ezlék a ves-zé:yt_ A 
szombalhelvi i2az!l'atósásr fő
menetirátn.yitój a k&delem nél
kül intézkedett. hol2'.Y pálvamun_ 
kásokat irányítsanak e hótor!a. 
szokkaJ vesztlyeztetelt terüle
tekre. A Va6úti Főosztály főme· 
netiránvílóia  is azooo al utasí
tást adott: Súke5fehérvárról in
ditsá1k úl'n.ak a tapolcai fővonal
ra a hótörő menetel 

Jéggé /agy 
a hótörők ruhája 

Eev neirved óra sem te:,t el, 
amióta Prohászka Arui-Or sztaha
novista pályam�ster !ead 'a  a 
vé,,zjeizést a lapo'.cai fővonalon. 
a székesfeJ1érvári ltitiiházbó' 
már'-s kijárt Horváth ts:c,án if
júmunkfü; mozdonvvezetö és 
Farkas ll. József fíítö 324-823 
tSZámú mozdon,·a. A !!ép elé 
l(l•ima�rendszerű hóekét kap�ol
tak. Jakab Ferenc i f júmunkás 
hóeke-kezelő feszülten figye!t a 
pályára. A fehér hó még így, az 
éjszakai sötétben is vi lágított. 
Vá.,.ánvokat, t a:pfákat nt'm l át· 
ta,k, mert a vasúti tö:lést va6-
tasron beborította a hó. A szél 
befújta a havai a mozdonyveze
tő á l iásáre és hama,rosan jéuo-é 
faayott a f ia'al hótörők ruhája. 
De ők nem riadta,k vissza. Tud
ták, hogy most az ö kezükben 
van letéve a székesfehérvár-la
po:cai fövonal  sors.a :  vagy át
lör.,k a hóa

.
kadálvokat. ,·al2'.Y re2-

lá tszo! t munkájuk, mert amerre
t 

mozdonya. A hóeke hata�as 
el_hai.idtak �• megl_isztították a acéllapá'.j�i könnyedé� sz�)ik _2 
palyál, a hovihar u 1ra behordta havat. Meg e!!;Y utolso eroleszi
a tö:tést. Csalt hajnalban, amikor tés és áttör1ék a hóakadály!. 
a v' ltar ereje k;s,é al ábbhagyott, l 2.30·at mutatott az óra. am:-
folytathabík útjukat. kor a fe-lszaba dí!ott leh-érvár· 

De közben a főYonal többi á! - lapoce<1 i fővona lon áthalad, as 
lomásán i6 s-erényen io!vt a első szemé!\r,,onal. A mozd.:mv
munka. Bal alcnfüredröl 30 taaú l'eze!ő keményen tiszt-elgett a 
pályamunkás-bri�ád indul t (it• la'J)átiaikra, csákányai,kra fá
nak Prohászka főpá lyamester maszkodó pá'yamunkásoknak . .  
iránvítá�ával. Sok pá:vamunkás 
a környékről önként iöl·t a !öl. 
!ésre. Nem hívta őket senki. hi
szen olyan hirtelen jöt: a hóvi
har. hogy értesítésre nem is lelt 
volna már idő, de ők mégis e!· 
iött�k. Ve-szé!vben a forgalom és 
ők tudják, mi a. kötelességük. 

Szívükben forróság 
A fagyos hó nehezen engedel

me:;keditk a pá! yamuntkások Ja· 
pútja,inak. Gy.akran kell  csáká
nvozni. Győri ltnre é6 Var.,qa 
LásZ:ó liata 1ok keményen lor. 
gatják a csákányi. A nagy hideg
ben. szélben arcuk kipirosc<lo\t, 
kezüket marta a hide2, de a szí• 
vükben lorrósá!! volt: üz:e, haj 
totta őket az akarat, hogy mi
nél e-yorsabban lelsza,badítsák a 
vona!at, eltakarítsák az akadá· 
lyokat. 

Zánka-Köve.skál és Dörgicse. 
Akali dolgozó para- ztjai, ami
kor a tanács kihirdette, hogy hó• 
akadá:v van a vasúton. ásóval ,  
csákánnval a vál luikon kirnnul· 
lak a töl tésre. hi,gy ott ezvüt l  
a vasutasokkaJ, vá!Jve!ve, közö
sen hárítsák e! a hóakadá'.yoka'.. 
Fiata lok és öre1?ek hajnal óta 
l apátol ják a havat, a 2verekek 
pedi2 forró teával kíná!iálk a do! · 
gozókat. 

Attörik a hóakad6lyt 

A dudari bány6szokért 

De ne,me5a,k a tapolcai fövo
na'.on vfvtak hősies harcol a 
vasu-tas dol2ozók a hóval, hanerr. 
a Dunántúl és különösen Vesz· 
prémmegye többi v.isútvonal a.in 
is. A férfiak mellett a nők is be · 
osü.ebel megállták helyüket eb· 
ben a harcban. A veszprém: 
vas.utasok büszkén emlegetik 
Vörös Júlia és Sziráki Erzsébet 
nevét, akik önként vál:alkoztal< 
arra, ho2v éjsiaka. hófúvásban. 
amikor a töltést vastaZon bebo. 
rítia a hó és a talpfákat csú
szós jég borít ja, e-ralcg bejárjál-. 
a e-ondjaikra bízott vonal sza. 
ka,szt és jele,'.ik a helyze'.et. A 
hide2 szél szinte csontjukig ha
tolt, de a két lány nem ad'.a le: 
a h<lrcot. Sokan mondo2attá� 
nekik az őrházakban, hogy ü:
ienek '11ár le ef!:.IJ keveset, óe ők 
így válaszo'.tak: 

- fia mi nem jelentjük ideje
korán. a hóakadály/, könnyen 
megakadhat a dudari bánya for· 
/!a.ma. 

Es mentek tová,bb. A dudari
bánya for�alma eJZY percre sem 
á l l �  me!l'. M inden von3'1 elölt hó
törőmenet .köz!ekedett, de folya
ma:osan, szinte percnyi pontos
sággal tudták a vasutaook a bá · 
nyába beállítani az üres koosí. 
k.at és továbbítani a rakottakat 

gel már nem induihMnak útjuk- Dé!felé sebesen viharzik l'éJZi,JZ 
ra a szemé'.yszá:t ító és teher- a hír a töitésen: jönnek a szé
vona'ok . . .  

1 
kesfehérvári fia,talok, na\\!Ytel ie-

Ezen az éjszakán Pol 2árdiig sítményü hótörőt hoznak. A tá-
jutotlak. Tel jesen céltalannak volban feltünt Horváth Istvánék 

Ezekben a napokban sok 
vasutas hőstett szüle'.ett. A vas· 
utasok ismét bebiz,onyítolták. 
hogy kemény, önfelá!dozó helyt
á'. lással küzdenek a téli lor2a
lom nehézsé2eivcl szemben. 

Az Eszakí Jármüj avító OV. 
tiszta. barátságos ét,kezdéjétb,,n 
a linól eummal borított a5zta'.ok 
mellett jóizüen la: aloznak a 
do:gozók. A tányérokról gyor
san f02y az élei, az arcok elé
gedettséget tükröznek Nehéz 
e:képze:ni, hegy még néhány 
hónappa! ezelőtt ezek az arcok 
m·nd b:1sszu�ak voltak ebédidi\.. 
ben. A Jármüja,·ítóbao nem 
volt  étl,ezde, a kon vhán�l hosz
szú s. rokban vMakozl ak a dol
gozók. Az é1elt ott hel, ben, 
á l :va foe-ya,-ztották el, Ya!lY a 
különböző mühelvek gépeit 
használták „asztalnak''. 

Amiről a panaszkönyv „mesél" 
Ezt az áldat'an á:Japotot 

z nvit iák, hogy rövid idő a!att 
I 

zatos is. Nézzük a heti étren
je'.,mtös \"áltozás történt az e1e- det : 1 1 -én: bab:eva;, burgonyás 
:ek minö,é!l'ében. Az üuim• bi- tészta. 1 2-én: zölds�gleves, pör
zotls:íg elnöke, Stlfmann. Imre köl t .  borsófőze:ék. 13-án:  hús-
e vtárs és a TT-'e:e:ös. Ulrich !eves, páro:Nwposzta, 5ü:thús
E.rzsébet mondotta el a változás sal. 14-én burgonya:eves, sü'.t
lörténetét. tészta. 15-én: cspnl-leves, bab. 

A -konvhai d lgozók közül -- főzelék. rántott pariz-c.r. 16-án: 
a szakszen·ezet és az Ü7emi b'- rakottkáposzta. 
wttság j a,a0 l a!ára - levát-lot- Az étkezde dolgozói. együtt
lák azokat. akik te:kiismeret-;en müködve a vá'. '.alat ,·ezetöivel, 
munkát vég-eztek. I l yen volt t-nvább akarják javítani a mi
pé'.dául  a beszerző - Mezeiné. n&ég-et. Ma még <!:éq gvakran 
l ft':yére Fogel eh· társat á l l ítot- e'.őiordul, hogy nem kel lően 
lák Hason:óképpen a régi sza- mele!!' a kiltl a:t étel. Ez abból 
kács.ot is lcdltotlák. Az új e:v- adódik. hogy az étkezdét mint
társak már nem nyugod'.ak be!e eflV 200 méter dl asz.(j a el a 
a nyer,anyagt'-l !átás régi „sz� konyhá!ó!. Mi¼' ebben az esz
kása·,oa" sem, amikn-r az l ! !eté- le,ndiiben a kcnyhát hozzáépí
ke,; szervek hús he'. yett csak lik az é t,kezdéhez, de add.'g is 
konzervet vagy kolbászt utal- úqy seg•tenek a pana,s7on, hogy 
lak ki a dol gozók részére fürészporral bé:elt l ádákat ké-

Tovább 1·avul az ételek minősége szítenek. E:ek a lá�á� , tartják 
a meleget, 1gy a szal! 1 tas a !att 

Az e!látószervekkeJ foly1at.o!t 
en dm'nyes ,•'l!í t. a beszerzett 
a nyagok le'.kiismerete, kezelé· 
sét <é..s �'.késdlé,ét tfrkrözlk a 
panaszkönyvbe bejegyzett di
csérő �orok Az élei ma már 
nernesak ízletes. hanem válto-

�m tud -k.hülnl az ebéd. 
A járműjavító étkezdé;ének 

dol!l'ozói arra töre1ce.dne-k. hogy 
m'nél jc,bban k:elé�it•ék a do'.
gozók igényeit és munkájukkal 
hoz1áj,áruljanak azok jobb e::á
lás-ához. 

Verseny-értékelés, jutalmazás nélkül 

meg,züntdte az ú j  étkezde. De 
azért b)s,szuságra maradi még 
ok ezután is.. Legtöbbet ,.mesél 
hetne" erről a panasúönyv. 
Lapozzunk benne: 1 953 október 
20. ,.fi a a doi.,qoz6knak kon,rhát 
létesítettek, akkor ott éte"t és 
ne t(i,le.l!vizet rálaljanak fe:". 
Kovacs Káro;yné, és még szám
talan al á'rás a leves minőségét 
ostorozta. Ez a pana-sz köze: 
600 üzemi étkezbe!ésoea rész
vevő d., lgozó érzelmét fejezte 
ki Dicséretére szolgál m'nd a 
fe:etös elviársaknak, mind a 
kon}½Ja dvlgozóinak. hogy he
l yesen fogadták a d,1gozók bí- Tud juk hoev népgazdasá-

1 
C. osz.1álya az érdekelt munka

rá' a!át. Október 22-én már ezt g,unkban m; lven nac:rv jelentő- he:yeket értesi!et!& i6 a ver
o'.vashatju:c . .A mai ebéd jó séQ'e van a forg&>szközr�ökken- senylkihívásráll. A versenv e' ·  
vo'.t és elegenáö". A! áírá,s: 8oz. téoi-nek. Ezért eboben az  Üg}- érle cé! iát és i,gen sz,<p ered
za.,, Berkó. Később: .,Az ulób'ii ben 1 953 szeptember 8-án ez ménnyel járt. A 6zeged,i i!laZ• 
idöben (e_(!_IJ hónap) az ebéd igazgatósá gok; a fl1AV Anya,g- 2atósáir versenyben részi-vevő 
minöséqe ;avult. Remélem n el:átá,i l gazga fósá2 és a dol1?0zói �ásodik hel�ezés' 
fo'yfat6dni fog. Kis.� E.'emér." B\'l( l i  yerse�nc hívták ki el!}'· ny�r.tek; �e l�l!'·san _tesszu'� !�I 

A rana ,~ z,,n,·y lap ·a: azt b;- mást. A /\1A\' í'Jkönvi elö·éo- a kerdest. m ,ert késik az er,e-
-�-�- � � ke'lés és julúnazás' Kérd<' 

A-z e.s,;akt JánnOiavitó OV dohiozól néhány hónappal ezelötl �ll u ud. varou V.ilil) a mUhehekben fo1na-;ztották el ebédiüket. Ma korszerű ebédlö '-11 .a. dotsrozók rendelkezé�érc. 
,Kovács G. lel1',) 

se;nkre edd'g kitérő válaszoka-t 
kaptunk. Kérd�zzük azt is. 
h-0gv vai jon az egi'Szséges 
ver�nv.szel'emet szo:.gáLja-e a, 
a nemlörödömsée-. amelrben a 
ver54'-ny !eg-jobbjait részes:tik? 

Dolg-ozó:n'.< ezzal. hol!\' a 
ve-;:;en1ben je!enlös eredménye
l<et értek el. részesei �e�Jiek 2 
lorm ánv·i�ogra-mm véc:rreha 'lú
sának. De 'azok. ak'k bürokr.a 
tlku,;an. vagy más módon igye. 
keznek d . .,lgoztiink versenv'en
dü:etét .akadá·lyoz_ni, a kormá„y· 
proizramm végrehaiti1sát ,ika• 
dályozzák. Ez a mi vé'.e:né
nyiink. l l.:ii'juk m':'t;( már a meg 
bíráltak vé'.eményét is! 

Hegedűs Je,,ő t'B-e'T!ök 
MAV I gazgatós�g Szeged 

Újtípusú személykocsik 
gyártását kezdik meg 
A Wi!helm Pieck t'agon{!yár 

lerve,zűi befe jezt!Sk a „he;yi" 

Készül az új Közlekedési Múzeum anyaga 

forwaiom számá,:a lTVárfan dó ú j  
1 személ l'koC6itipú6 tervezés-él. Az 

első mintad arabot a Gyűrött e! · 
készült lervek a'ap ján e Duna„ 
keszi \'ago11a11ár kászíti el. Az 
ú i  vasúti si,erné''.ykoosi e'.sős0r- , 
ban a munkahelyükre utazó do!- 1 
gozók szá!l itását szol,e,i,,'. j a  a 
nagv ipari Yárosok úh-onalain. 
Az ajtó!-; újsztríí elhelyezé5e. a 
kocsi sü:,\esztett a:váza meg. 
könmíti a 12'.\'0rs ki- és beszá,'.
iásl. Bár e ,kocs.i,k „fapados'' jel
zéssel köz!ekednek. pámás kivi- 1 
telHek. Az u 'asok kényelmét vic!· A háború alatt tönkrement Közlekedési Múzeum anyagát felújltJált • a 
'.a mos és gözfütőtes.te

_
k va:aminl I múzeumot úl helyen úira me,inyltJák. A múzeum sérült mozdo11ymodellielt 

1 • •, •·be d , k• b. t a Landler .üzemben Javl!iák kl. Képünkön az egyik 424-es mozdonymodetlen 
egooere,o ren ezesf. IZ O· az utolsó simításokat vél!zik. 
si.1j ák. 

___________
__

___________ <Kovács G. !elv,) 

AZ Ú J S Z Á S Z I  VA S U TA S O K  K ·ö'z ö T T  
- Jól emlékszem arra. amikor

,
- Akkor az állomás dolgozói I töb-b, mint kétezer dolgoz6 a 

a . határban_ lerpesz�ed�. O,rczv- a, föl
. 
dl>irtokosnak kis,zo'.gálta- kocs.� a! �tt és azoko�. _keres�tül 

birtokon mmt „cse;edek do.goz- tott jai é l(szol " Jó· •1 k bukdacso,, ho2y vona . 1ahoz 1ut· 
1.ak a mostani Szabadság és .. . _s i 23 1 . vo. a - has,son. Az i2ért felül járó hidat 
Bem termelöszö,·e!keze'.ek ta2· 

l 
luzi tovabb gond01atait - moot 

I 
ré2en me2terve1llék és a helvét 

jai - emlékezik Bakó Ká:mán pedi2 seyítik ai fö'.d i2azi tula i· is k ijelölték már. ,,fia ip:éretből 
elvtárs, U jszász á! lomás főnöke. donosait. hidat lehetne épí.teni, abból már 

A1 állomásfőnök a községi tanács VB-tagja 
tíz hídravaló is kitelne" 
mondiák az újszászi vasutasok. 
Lassan feloldódik a nyelvük. el. 
mondják azt is, hogy közel öt és 
fé'.ezer tüze!őu,talvány van ,az ú j 
szászi vasutaook bir'.okában. de 
hiábai sür2ette az ál lomás a do
rogi, a na2ybátonyi és a szuha
kál lói szer1\árakat, rné2sem kül
denek �zenei. Az utalványok pe
di,g vajmi kevés kalóriát nyuj
tanak. 

Büszkén mondja el Bakó e!v
'.árs, hogy mint a község taná
C6ának vé2reha jtóbizottsá2i ta2-
ia együtt él a két tszcs-vel és az 
e2véni gazdálkodókkal .  

- Hogyne élnék együtt ve· 
! ük. amikor az egymásrnuta! t .  
ság összefűz bennünket. Mi 
szá!!íljuk a parasztságnak a ve 
lömagot, a mütrágyá!, a szerszá
mót, építőanyagot és sok el2'.Ye
bet. A termés betakarításakor, 
de máskor is az újszászi iöld
míives szövetkezet a le2na2vobb 
szál'. ít!atónk. Nekem, a tanács 
véo-rehaj tóbizo!'sá2i tagjának el
sőrendű köte!eS6égem, - de 
meggyőződésem is - hogy a pa,
raszlság igényeit kielégítsem és 
ha kell harcol j ak i;; értük. De 
mint állomásfőnök kötelessé2em 
az ál!omás tervszerű munkájával 
a ió szál l ítást is b:ztosítani. Ná· 
,unk sohasem fordu:'hat elő, ho2v 
az ál lomásfőnök és a< veyreha j
tób'z�ttsági !ag között bármily 
e'. lentét is. l egyen - teszi hoz· 
zá moso}yogva - mert egy
személyben mind ,a kettő va
gyok. 

továbbítása, az újszászi vasuta,
rok jó munkájával vOl!t lehet-
séges. 

- Az őszi, de különösen az 
ünnepi for2a!om a l att a napi 
2-3 vonatfeloszlatás ugyancsak 
próbára tett bennünket - mond
ja, még Bakó e:vtár6. - E:sö 
do'..gunk vo'.t a romló f>S az é!ő 
á ll attal ra•kott kocsikat -beso
rozni, ha kel lett mé2 személy· 
vonatokba is. De meg<bírkóz. 
tunk a feladafokkal. 

Az elmull nyáron és az ősz· 
szel Ujszászon ol yan vo'.t a, for
galom. ami lyenre pé'.da még nem 
volt. Vágó József é,s Kovács 
László raklárnokok jó irányítá
sával a raktári dolgozók szin!e 
emberfeletti mttn·k�t vé2eztek. 
Sarkadi Lajos és Frikker Már
ton. forgalmi szol2ála.ltevök uta
sításszerinti é,s elöre!Mó mun· 
kájukkal muta.t'. ak pél dát és ra. 
gad!ák magukkal a do'.2ozókat. 
A váltók m'ntaszerü kaPbantar· 
lása oedig Külvári Elek váltó
őrt díc-séri. 

„Ha igéretböl 
hidat lehetne építeni" 

Ami joggal fáj 
az újszászi dolgozóknak 

Régi fájó pontja még az úi· 
szaszi vasutas dolgozóknak, 
ho2y helytáll ásukért méJZ soha
sem tartot!ák őket jutalomra ér
demesnek. A „Szocialista vasút• 
érf'-ban is csak a nagyá!lomá
sOlk jutalmazásáról olvasn.ik. Pe· 
dig ha a, ,kisebb ál lomások nem 
dol-2oznának jól-, akkor II na2v
á l lomások nem érhettek volna el 
olyan szép eredményeket, mint 
ami!yeneket elértek. 

A közséitben lerme:t zö'.dségfé
lék eJ5zállítását ugyancsak terv· 
szerint végezték. Fris,s áruikat 
a buda;pes'.í dolgozók re2gelen- Nehezen panaszkodna,k az új. 
kint mind:g a piacaikon talál· szászi vasutasok. Csak unszolá,s
hatták. A hatvani, a vámos-

1 
ra mcnd1iák el, hogy a-z á l lomá

gvörki vonal ról és Szolnok le- sukkal szemben levő közsé1?ből 
lől Budapest felé áram'.ó e'.egy a naponta munkába igyekvő 

- Irja meg e!vtárs az ú js.á2-
ban, ho2y mi tudjuk a köteles
ségünket és bízunk abba·n. hogy 
azon az őrhelyen, ahová a népi 
demokrácia beonün-ket á'.Wott, 
továbbra is megátl,juk helyün
ket. De bízunk abban is, hogy 
jó munkánk eredményeképpen a 
kormánypro2ramm me2valósHá
sa ezeket a hi,bákat is megszün
teti - mondja, búcsúzóuJ Bakó 
KáJ-nán elvtárs. 

/(,o.uá,e,s J!,�ó. tolatásvezető f,etedfe - tszcs-tag 

- ló nyarunk volt és jól fi
zeteu a kis fö:áecskénk. /gaz, 
hagy szargalmas/lJI iS do·goz
tunk - beszél ! e:égedetteo Ko
vács Lászlóné, a hatvani Gor
k'j :ermelöszöve!keze!i csoport 
'.agja, Halva-n ál lomás tolatás
vezetőjének felesége. 

M,aj,d büszkén mondLa el, 
hogy egyéb termények me!!ett 
1 1  mázsa ga,bona és két 5zekér 
te,geri és sok e!)'yéb vol t e ke
rese!e. Eme:•lett hat máu;.a ga· 
bonával, 2 1 7  kilogramm ten
gerive: , 100 ki:ogramm napra
forgómaggal és egyeb jiavakkal 
államunkkal szembeni kö:el e
zett-ségél :s 1eró'.ta. 

Kac•ács László tolatásvezető 
aze:ött feleségével együtt mü
vel '.e meg háro'TJ ho:d földjü
ket. 

- Igaz, hogy keiten is do[-
:toz,unk ,aj/a, ne/1a még kw'őn 
egitségel is Jii;itu11/a, de ha jó 

eszte11dö vall. meg/a, á!.tuk a 
számifémmka!. De most az asz
szo11y a /�cs-ben egyedül ke•·e· 
,et r annyit a földdel. mint ré• 
<:fen ketten. Egyedül annyit, 
mint én a uasút11úl. 

Nehéz vo:1 megál lapítani. 
'iogy ezt dicséretképpen, vagy 
1,émi 5ér:et,� hiúságga1l mo11 d• 
·a-e. l(iderü':, hogy inkább az 
e:, .. bbi. 

Megmondtam a fe/e,é
'/t'lnnek, hogy jó munkájáoa: 
becs,tfe meg a J;;·t1et, ha be'é,o 
;i Gorkij tszcs-bé, meri kii ·ö11-
·,�n n.:ncs érte:me Inkább 11Ul
qam is segítek. ,\Íeg is kell dí· 
tsérti!, mert jó, dO gozott. 

- Jót do.'aoz/u·n/a edd:g/s és 
·w:á1 •is ezt akarjuk. Soka1 
·gér:ek nekünk, amikor !952-ben 
a Rt'.-�ócz; tszcs-be Úpett be a 
'eleségem. Bizony az i11ére1et 
011 n.em uá:tották be. Most 11 

Gorkiiban jobllan dolgoztak és 
több segítséget is kaptunk. A 
kormány határozatának min
den betüjét elolvastam és bí
zom benn.e, mert e:őnyei máris 
jelen!keznek az adó és a be
adások csökkentésében - fe
jezte be Kovács e:vtárs. 

lőszövetkezeli cs,o,port,nak is, 
amikor e munka dandáre hívta,, 

l(ovács Lász'.óné nemcsak jó 
tszos-tag, de jó vasutas felooég 
is. E:beren örköd'k azon, hogy 
férje mi,dig ki-pihenten végez· 
he6se felelöss.ég!e!jes tolalásve• 
zetéij munikáj,át. 

l(ovács Lász:ó elvt.árs 1927 
óla dolgozik a, vasú!ná.J. Mint - A ,ia.sutnál csak kipihent és 
pá'.yamunkás!, akkor a, három jó! e'láf.att ember végez.heti el 
év !e!e'. le e:őtt elboosátoHá·k, 

hiba nélkül a munkáját. Tessék 
ma <A újra le'.vetlék váltótisz-

eíhinni, ha jó az el!átás, jobb a 
1" va.súti munka is - mondta tíl<Í<lak. Most to:atásvezetö meggyőzödés5el l(ovácsné. és a, szovjet löké.ssoroza,too 

to'.atási módszerrel dolgo- f �ákosi Mátyás-u. 64. szá
zik. Az át:omás vezetői csak mu ?az egy szorga'.mas v.iw
jót mondanak róla. A regi la_s ';� . tszcs-t�

i" feleség tisz'.a 
rendszerboo nehezen é!t csu- h.á�a .a_1a. Az 0- ,ha, sertés röfö14 

· há h , . . • .. lektnlelyoo, mé.y hangon, A �an e rom o, d JO anyalol d je:ek arra val !anak h · ·· . Je·ent tt ·m k ·1 • t 
· • ogy JO . . e e s�? . u ra, _ az e e:e . v,ifü,e keb'ő röfög majd o!I. Az Eze

d 
becStl!: l(ova?_S �Mars 

[ 

udvaron barom5.'ak k.apirgá!nak. annyi m _
a_ '.o.del. faert ntette A nyugodt kiegyensú'.yozottság erre feleseget 1,s, am11kor a Gor- a jó vasu· as é& tszcs·! 1 · kij'.ba be'.épe:t. Ezért segí'.ett fe- ség együtt� jó munU<á - -�

g 
b�

.e
leségén€\k és egyú'.t.il a terme- :iyítj.i. 

' Ja ,zo-

A prágai Sokolovo Mfivek ter-vczöJ, technikusai és munkásai a közelmultba' 111e2éplte1ték elso Dlcsel-elek1romos mozdon>-ukal.. 
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Adagio . . .  Figyelő. szomjas 
tekintelek követik Lukács Mik
lós karna,gy oá:cáját. A pálca 
intése nvomán pan.aszos, szo
morú dalfam '1n-0ul el a tubán 
én a brác, á-kon. Egy hős érke
zett el végsó órájához, oe,ki szól 
a 111 ász. Richard Wagner, a. 
XIX . .század zenei romantikájá
nak �.gyobb mestere ez a 
hős és elmondhatjuk nehéz vod
na �Hél!J.b, marndandóbb 6Ír
emleke-t elképzelni S(Z utórCllllan
ti•kus é6 wa-gneriá,nus Bruckner 
szimfoniájánáJ, Fájda,lom és vi
gasz váltakoznak egymá,6al s 
az eJ.lentétet ali1! old,ja fel a té· 
telzáró kien�szlelödés. A g:,. 
gantiku.s erejű. hata lmas feszül-t
séget hozó sch.erzo következik. 

A Zeneakadémia zsúfolt na,gy
termében vagyunk; ezredma
gun•kkal a legjobb értelemben 
vett ze�i i,smeretterjesztés ré
szesei. A közel kilencventagú 
zenekar bátor, kezdeményező 
6rellemét e a vezet�g buzgal
mát dicséri. hogy a mé: la t lanul 
elha,nya,golt �iráok mesteri, 
llruq�erl elővet'ék a rég-iség
tárból és letörölték róla a port. 

Visk11 János nép·,es hangvé
telű hej!edüversenvét a szerző 
el ismerését kiváltó módon, az 
eszmei mondanivaló. a l íra i  é6 
drámai tartalom tudá,e.a,I és 
biztos muzsikusös.zlönnel elta-lált 
hangsúlymásáva,l lareczky End
re a-0ja elő. 

Mikor a 5zünetben a ha-Ilot· 
takró1 vitatkownk, szinte fölös
leges,nek tün '-k 31 közvélemény
kutatá<s. Az elraga<ltatás jelzői, 
bMmil y őszinték ;s, nem tú1-
változa tosa.k. 

- Nagyon szép volt! - nyi
la,tkozik Aszta!os MAV-főmérnök, 
Sáf(i főtanácsos, Schneider fő
intéző, s ugyanezt mondja Vályi 
Nagy Lajos fogtechnikus is, 
azzal a külön,bség�l. hogy az 
ő f'gyelmét nem az adagió, ha
nem 11 6ZÍllll,ÍÓ.'1iát lezáró finá'.é 
ragadta meg a legjobban. 

Számában i,; egvre tekintélye-
1Sei>l>é válik az a vasutas közön· 
fég_ amely a MA V Szimfóniku
sok es'.éin ismerkedik a muzsika 
klassz'.Jrnsaiva'1. a hazai, a szov
jet. e népi demokratikus és ha
ladó nvuga.ti zeneszerzők allro
tásaiva,L 

Orszagos első . •• 

A vasutas dolgozók �deklő
dooének kieléi!ítéfére 1945--ben 
alakult a zenekar. Kezdetben 
csak könnyüzenei ¼:énnvei lé
pett fel. Felkereste a műhelye
ket. a terme:ö egységeket. 1948 
m,eghoz'.31 a zenekar é'.etének 
nagy fordulatát. Megnyerte az 
öntevékeny művészeti együtte· 
sek országos versenyének első 
díját e ettöl kezdve mint hiva. 
tásos swnfónikus zenekar foly
tatja mun-ká jál. 

O,&zetéte;J szer'nl: a zenekar 
tagjainak ha-lvan száza,léka vas
utas, akik fit szerezték, fejlesz
tették tudásukat Tizen közülülk 
"- ta,n ári oklevelet is megszerez
ték. A zenekar gama-g tevékeny
ség-éré jellemző, hogy a mull 
é\"ben tizenhat bé.rleti, nyolc if
júsági, tizenkét rádió-, harmúu:
hat üzemi hangversenyt s a 
Gördülö Opera keretében évi 

'lJa,ulm dt,.ftJ,tJ.ZtJk u,u 

a JJlátJ. uim/,ónikt.U6k han(JtU.JtUntJ�in. 

száz operae/öadást adott. Meg- kórhá2ban (különösen hasznos 
alakulás.a óta az 1400-ik kon- han-gversenyek ezek, meri a zene 
certhez jutott eL Nagy kedvez- idegnyugtató hatása e!íi,egíti a, 
mény, hol!V a,z o!crón megál la- zyóg-yulást ) .  a Hídmühelyben, 
pitott belépödijakból a vasuu,s a ferencvárosi ku:túrházban, vi
közönséff ő've,n szá:xzlék ene:ed- déken Kaposvárott, Szombathe
ményt kap. A bu dapesti hangver- lyen, Ozdon sfü 
senvek bérlö;nek 90 százaléka, Ebben az esztendőben még 
mintegy 1000 ember. vasutas. na{fyobb sú:yt helyemek az üze-

Eperjes elvlá:-s', zenekari fő· mi lumgversenyekre, méf( több 
nók sok-sok vasutas do!gozó le- üzemet keresnek fe:, hog11 szó
velét őrzi, a<kik hálá:ak a kapott ralloztassák, zeneüee: míiveljék 
élményért, az örömért. am't a a vasutas do'.gozékat. 
zene szerez. Mi sem mutatja, Lukács Miklós vezető karna,
jobban a zenek ama k a széles gyon kívül az e lért eredménye
vasutas do'.gozó lömegekikel va,ló kért dicséret, eli smerés i l-leti a 
kapcsoJ atát, mht ezek a, leve!ek. zenekar más'.k vezetőjét: Pécsi 
A kapcsolat főleg azokon az üze- István karmesteri is. A vasutas 
mi hangversenyeken jön lé:re. dolgozók le!1'venek büszkék erre 
melyeket a zeoekar k:nt e mun- a kebelü-kből kinőtt, nemzetközi 
kahe!yeken rendez, Harmi,eh,a! viszonvlatban i,s kivá.Jó zenei 
üzemi hangverseny! rendeztek tes!ü"etre. l\épszerüsítsék mun
az elmul-t évben a MAV Szimíó-

, 
kástárnai-k körében a, zenekar 

nikusok 31 munkahelyeken, üze- te! jesítményeit. Ez lesz a leg
me1"ben. A hanminch<1t hangver- :2ebb jula·lom, amit na-gyon 
senyt mi ntegy 20.000 vasutas 

I 
várnak e MAV Szimfón'•kus�k, 

dolgozó ha!l gatte végig. Több azért a &zép. míiv<'sz: é'.ményéd, 
na,gvsi,lrerü krrn<:ert za j lott le a nemes szórakozásért, amiben a 
Landler Jenő Jármüiavítóbart, az do'.,gozókai részesítik 
Esza/oi Járműjavítóban. a MA V· R.emete Lászll>. 

c=KÉRDEZZ -
A dolgozók - föként a Jár

miljavító üzemi vállalatoktól -
többször fordultak hozzánk az
zal a kérdéssel, hogyan törté
nik az áramszolqáltatá.si zava
rokból adódó munkaidó-kiesé-
sek bérezése, Az erről szóló 
minisztertanácsi határozato' 

(509/1 1-1 953. sz.) az alábbiak

ban lsmertetjiHc., kiegészítve 
azokkal a szempontokkal, ame

lyek a vasút sajátos helyzetét 

tekintve a rendelet alkalmazá
sánál szükséqesek. MeqJeqyez� 
zllk, hogy a dolgozók kllzér
dekü kérdéseire, problémáira 

a )llvöben is lapunk hasábjain 

adjuk meg a választ. 

prémium kifizetése szempont
jából a tényleges tervteljesí
tést a rendkívüli áramkiesés
bői adódó állási órák számá
val módosítani ke!l. A vasút
nál az áramszünet miatt elő

álló tervlemaradások okozta 
kizárás feloldására és a 100 
százalékoe teljesítésért járó 
prémium kifizetésére az ille
tékes szakosztály és a munka
ügyi szakosztály javaslatára, 
a főosztályvezető előterjeszté
sére, a miniszter ad engedélyt. 

Kimondja a rendelet azt is, 
hogy amennyiben a vállalat 
negyedéves tervét a rendkí
vüli áramszüneteltetésböl 
adódó állásórák beszámításá
val teljesítette, illetve túltel
jesítette, akkor a negyedév 
végén esedékes prémiumot 
kell kifizetnL Ez a rendelke
zés a vasútnál kizárólag a 
7/D, osztályra és a járműjaví
tó vállalatokra vonatkozik. Ar. 
áramszolgáltatási zavarok 
miatti termeléskiesés pótlásá
ra túlórát is e1 lehet rendelni. 

HIDEG GÉP 
/ A 7374-es vonai a 324.12.1--as 

hidef:! gépet vitte, A hidef! gép 
kísérőjét, Soós Dezsöt hidegen 
hagyta a ráb:zott fe!adat és át• 
1nen1 a vonalgépre me!egedni. 
Utközben a ma{!ára hagyott hí. 
deg gép elvesztette az egyik 
éltközőjét, Csak azért em.ítjük 

meg a dolgot, mert az „Otkö
ző"-t az ilyen esetek if(en me
legen érdek:ik. 
HIDEG TÉNYEK 

Csengele á:Jomásr.1 sürű köd 
borult. A mozdooyszemélyzet 
hiába erö'.te'.le a, szemé:, nem 
l át:a a jelzéseket Miér!? Mer'. 
Crengelén na,ppali jelzőeszkö
zőket haszná tak, holot: ilyen
kor éjszak<1i jelzöeszközöket 
ke'. l használni. Ezt !.gy írja elő 
az. uta-:í' á1

�. MéQf\e,d(P' fi � &'"'0-

zot:a,n és 1e reénhe.etltnu, . Ltl 

nem lehet el ködösíteni. Még 
Csengelén sem. 
H!DEG OI<TATOTEREM 

Esztergomban az oktatóterem
ben fogvacoglató a hideg. A 
rendkívül magas termel nem 
fűti át a benne lévö vasikálvha, 
Cserép.ká!yha kel lene, Volt :6 
benne, c,a>kh "V a pálrn�enn-

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

tartási főnökség lebontatta és 
fag-yos közönnyel v,i,selleli.k a 
!Yirá I alok :1"ánl, 

A minisztertanácsi határo
zat kimondja, hogy ha az 
áramszolgáltatási zavar miatt 
kiesö munkaidő a 16 órát nem 
haladja meg egy hónap alatt. 
akkor a kiesö órákra járó bért 
időbérrel kell elszámolni. 
Ugyancsak időbérrel kell el
számolni a munkaidőkiesést 
akkor is, ha ez ugyan megha
ladja a 18 órát, de a dolgozók 
túlórával pótolni tudják a ki
esett keresetet. Amennyiben 
a kiesés több mint 16 óra s a 
dolgozók nem tudják túlórá
val pótolni, akkor darabbéres 
dolgozóknál a személyi kate
góriának megfelelő darabbé
res bértétel 100 százalékát 
kell kifizetni, az időbéres dol
gozóknál pedig idöbérrel kell 
elszámolni a kiesett idöt, füg
getlenül attól, hogy azt a dol
gozók hol töltötték el. A vas• 
útnál az áramszolgáltatási za
varokról olyan nyilvántartáaf 
kell vezetni, amelyből ponto
san meg lehet állapítani a ki
esö munkaórák számát. 
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A minisztertanácsi határo
zat intézkedik arról is, mi tör
ténik a prémiummal akkor, 
ha az áramszolgáltatási zava
rok befolyásolták a vállalat 
tervteljesítését. Eszerint a 

i <Zl.taJo.k luuélnef11ek i : � i 

1 
Egy 6ra telhetett gá/t vagy 10 per- ráfogni stb Per• i el azóta, hogy ma- cet, amíg végüJ is gett az �szon!I t gun.k mögőit hagy- megindult. Megin• nyeí.ve, néha ra· i 

luk a pályaudvart. dult ... Lassan, nyu- kontrázott a férje, t 
Haian. ü:tün.k a ku- godtan, mirrt va:a- az unokál kísér() f 

• péban: ef(tJ idős, mi személyvonat. n.étúke helyes{öen i i é>szhaiú nénike - fü állomásról tlllo- bólogatott - csak i 
az unokáját kísérte másra mindig csak ketten hal{gaftwik: 
a veszprémi egye• néhány pe,ccel, de a vasutas elvtárs 

i tem.re, me:letú addig toldolla a és én. Talán mind •

1 

i Mgybajuszú bácsi késést, amíg v-ég,ll a ketten egyre gon· 
; terpeszkedett, ol- is óra, sÖl több do:tun,k - egy-egy 
f dalán a feleségé- mi/11 egy óra lett Ilyen késés müyen : 
; vel. Magas, erős belőle. sokat ront a vasút • 
i asszony, harsogó A termetes asz· dolgoz6útak tekin· j 
li hanf(f(al, e:lent- &aonyság - le nem té!yén, mennyi :

i mondást nem tű- véoe szikrázó te- bosszúságot okoz, 

Élénk élet a ferencvárosi vasutas-klubban 
rö lel intette!. Ez kinietét a vasutas· hány dolf(ozó késik i 
a tekí;-i'el ef(f/éb- ról - az urához el mun.kalzelyérör, • 
ként most dühösen beszélt: miért hív· nem is beszélve ar- : 
s -.�f!,ezöd{>ll a „sze- Ják ez! gyorsvo- ró/ a pénzről, ami

i 

i 

A lerencYúosl vasutas sakkozók gyakran lá1nak vendégül más egyesületek

hez ta,1>ozó verseny,:�ket új kulhlrházuk klubhelyls62ében. Képünk: mérkőzés 

a Postás & vasutas sakkozók között. 

(Kov!cs G, felv.) 

rencsétlenségi?re" natnak? Hogy töb· egy ilyen késés i 
éppen vel!! szem- be kerü'.iön? Más miatt .veszendő/,e 
ben ülő vasutasra. különbség nincs, megy. 
ö volt a .. cé!pont" éppen annyi idő Nehéz volt állni 

: Személye - a ku- a/alt érrink haza, a rossza:ó tek1nte
i péban ülök előtt - mint a személy· teket, taúín azért 

ntef(testesítet e a lye/1 is, mert nem vo:t 
MA V-ot. A MAV Na, nem ép- egész tiszta a le:-
pedig nem örven· pen - vágott köz- küsmeret: moná
dett tú/sáf!OS nép- be az eddig cseJt- hatjuk-e azt, hog_q 
szerüségnek az ut.1- desen üldögéró minden vasutas lel
sok között. Minden unoka - a személy ;es szívével és tu
okuk megvolt rá is késik, a multkor dásávcú harcol a 
Az 1802-es gyors· azzat mentem ..•. Es késések ellen? Azt 
vonat - melyen e folyt a beszélgetés hiszem, nem. Ezért 
tőrtéMf íródoh - a késésekrö:., az ál- volruJ egy szerén!/ 
indu.áskor, 6.13-kor landóan és vdrat- kérésem· arra ké-

l f!it:;:fJ ítlt1f�i ii;;,� f r!;"f: 
aztán még álldo- sem lehet mindent 8, G, 
........ , .. , ...................................................................... , 

19114 Jana lr 18. 

A kiküldetési díjakból 
már a raktárt is f elépíthették volna 
Veszprém város gyol6 fejlődé. Jó a:l'kalom kinálkozolt bövi-

s-ével ál lomásunk lépe:st tar:ani tésre a köze·multban. amikor 
n�hezen tu-0, Kü'.önö.sen árura-k- az itteni „Tüzép"' raklerületét 
tárun,k kis befogadóképessége je- a MAV-n,ak viss.zaadla. Nyom
lent a,kadály1. A feladási árukat ban értesileHük a zomba,the;yi 
a leadáJ�i árnktól elvái' a,sztani i gaz,ga:óságot és feszült figye
gyakran lehel.ellen, a-z áru fel- lemme! vártuk a fejleményeket. 
tor'.ódik, el•h�Jyezés�• rendszer- Az eredmény az, hogy a vasút 
teicmr,é vá,'.ik é.s értékes áruk helyetit a veszl)r<>m.i „Füszért" 
kerülneik a szaba,ct-ba. Ezért van tárol ja  árU.:>\ a szóba.n-forJ;?Ó rak
a sok áru�rü'.és, dézsmálás é: az tárban. 
ebből folyó kártérítési ügyekben Ezek után felvetődik a kér• 
a sok jegyzőkönyvezés. dés: vajjon felsőbbségü11k akar-e 

Közel nyolc €:v óta egymást ezen a, káros állapoton oogí
kövelték a vasúti föosztáJlvi és teni, vagy pedi.g a, jövőben its igaz.ga.tós-ági bizotteágok, Mére- csak egyes kÖZIJ'n\i dolgozók
get'.ek, lépege,tlek, ka,lkulálta,k nak biztos .napidíj forrásáuJ és igér"1'cilek e azután haz.a- akarjá:k-e a lehetetlen állapoto
men!ek. De ettől árurak!Munk kat fenntartani. Nem ér!lietünik 
"IN m:•J: 'mé:errel se'!l lett. na- egyet azok.k.a,J, akik közömbösen 
gyc,l:J,b. Egyiz,ben mar fel 1egy- nézik a nagy népaazdaság-i 
zést készítet'.ünk azzal ai oé'.- kárt ame!lyéM felelni �sa,ját h:
lal. hogy megálimpíta-ias�uk, 

1 
bánkon kfvü1 uem tudunik. 

vaj,jon a kilkül de!ési díjalvl>ól • , _ • 
nem lehetett volna-e a raktári Lesz J anos állomasfonok, 
bővíteni. l Veszprém, A'.fomá& 

„A magasabb vezetés érvényesítse 
az egyenlö el bánás elvét" 

Régi és fájó sérelmünk, de 
n\"i'v-ánva-ló.an más kis- és kö
,�pá: lomások do'.gozó'nak 's, 
hogy amiikor el'smerésre és ju
'a'ma�ás,a kerü-1 sor, ró:u ik 
m'ndig megfeledkeznek, Mintha 
az az elv érvényesülne. hogy 
mienk e munka, a na,gy állomá• 
soké a diC'6Öség- és a jut.alom. 
Pedig a közép- és kisá11omások 
dolgozói éppe!l úgy küzdó'.tek 
az öszi és téli forgalom lebo
nyolításáért, mint a ,-iagy és 
az úg)lflevezett „fejállomásOlk". 
Ha például Szajol állomás dol
gozói nem végeztek volna jó 
munkát, a nagyá lomások 6ern 
érhettek vo!,na el olyan jó ered· 
mén,y,eket, .amelyekért a juial 
makat <kapták. 

Nem kérü,k mi má5t, csa� 
azt, hogy a mi dolgozóink ered
ménye;\ i6 ismerjék el és � ma
g,asa,bb vezetés az egyenlő ellbí-

rál.á6 elvét az eddigieknél h>
kozoltabban érvényesí1t;e. 

Hasonló hibáért kell megbí
rálni lapunkat. a „Szooial!sta 
vasúlért"·ot is, meri a közép- .,.. 
kisál lomások dolgozói·! egyá-l!a. 
lán nem, vagy csak ,1,:,ig eml:ti 
meg. Pedig ha lapu,k töbhet 
fog:,a,kozna a kisá,l !omások d<'1-
gozóinak sok6zor hősies erőf�
szí'.éseivel, dolgozóink  még nA
gyobb szeretetet és ér-dek1ödést 
tanusítanának iránta. 

Zajac András OB-elnök 
Szajol 
* 

(Szerkesztőségünk a szajoli 
vasutas elvtársak birá:alát ma• 
gáévá teszi, s eitöl a szá-mu11k
tó! kezdve renászereseb/Jen [Off• 
lalkozun.k a kisállom,ások pro
blémáival. Szerk.) 

A "létszámkérdést" ne papíron intézzék 
A kapoovári pályafenntartási 

I 
Nekii1nk J)edig nem mm-degy, 

főnökség dol gozói népi demo- hogy szép fürdöin•ket Hszto
krád-á-nk gondoskodá,ának gatják-e, vagy sem. De nem 
eredményeiképpen hárem évvel mmdegy az sem, hoirv ét1cezo 
ezelőtt szép-en felszerelt fürdői és melegedő helyiségünkben 
kaptak. Orü:tek annak, hogy hidegben és szeméföen ke!l-e 
mun,ka után tisztán, frissen me-

ta k ebédünket. hellek haza család juklhoz. A e!-fogya�z nun 

párt- és h'<mnányhatároz.at után va-gy sem. 

azt várnánk, hogy a ,szociáDs Elvárnánk, hogy <11 !él6zám

ig,ények kielégítése nálunk ;,s kérdési ne ,pal)iron intézzék, ha:
lovátbbfoj!öcljék. Ezzel szemben n,em úgy, hogy a dolgozók an

az történt, hogy felsőbb rendel- nak ne va!,l ják kárál 
kezé&re a fürdö tiszlántar!Má- Varga István 

,aal foglalkozó dolgozónk-a! más mu,nkavédelmi fe!elö.s 
munkára osztották be. Kaposvár 

Az üzemi konyl,u alapjait lerakták 
- de úgy is maradt 

Nagyon jólesett Oroszlány ál
lomás dolgozóinak, hogy a 
„Szocialista Vasútért" multévi 
46. száma nehéz helyzetükkel 
foglalkozott. 

A szóbanforgó cikk üzemi 
étkeztetésünk hibáit tárta feL 
Hatására egy kis fellendülés 
volt észlelhető. Az üzemi 
konyha alapjait le is rakták, és 
körülbelül két hétig 10-15 

dolgozó serénykedett állomá
sunkon. Majd ebben az ügyben 
mind nagyobb lett a csend. 
Mindössze az történt, hogy na
ponta egy-egy bizottság szállt 
ki, de végül ezek is elmarad
tak, és így üzemi konyhánk 
december 31-re való felépítése 
ismét csak ígéret maradt. 

Egy személyes, de jellemző 
sérelemre szeretném az illeté
kesek flgyeln1ét felhívni a 
nemrég kapott természetbeni 
lakásom ügyében, A felépült 
négy egyforma lakás bérét há
romféleképpen állapították 
meg. Az eredeti lakók 35 fo
rintot, az egy éve beköltözött 

állomásfőnök elvtárs 60 forin
tot, és jómagam llO forint lak
bért fizetek. 

Véleményem szerint a szom
bathelyi igazgatóság az üggyel 
foglalkozó lakásügyi előadójá
nak kevés fogalma lehet a:r. 
egyenlőség elvéröL Dolgozótár
saim azzal igyekeznek meg
nyugtatnl, hogy ez valószínü
leg azért van, mert az utóbbi 
idöben vagonban laktam, és a 
vagon után a felmerült kocsi
álláspénzt téríttetik meg ve-
lem. 

Fenyós János 
Oroszlány 

K I T Ü N T E T É S  

A népművelési miníszter 
Eperjes Ferencnek, a MAV 
Szimfónikus Zenekar főnö1<é
nek a ,,Szocialista Kultúráért" 
hitüntetö j�lvényt �domá
nyozta. 
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A VAS ÚT I  FŐ O S Z TÁLY  

, ' f Elöváro•I Vasútak dol.-rozói fcnyelmezett. kemény munk4Y3I 
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Olyan pártvezetőséget válasszunk, amely minden cselekedetével 
a párt politikáját, a dolgozók ügyét szolgálja 

pár[unl . Köz_po, . .  i _\'ezdö· 
s�ge Januar l �--en nyrl

,·tinv�sélgra '·nzta e pár!Yezető
!;eg-t: .� új-av,J'�szt3�.:írúl �zóló 
lrntározatál. /1 \'ezetöségek 
UJJ áY�' a:;z'.ása. m 'ncl;g . fon.�os 
e-cmenv a par!,zen eze.ek e.e
t�ben. A pár:-zer\·eze ek ér'é
ke'. ik az e'.özií d'..a5z!ás óta 
c::e,t i .lö a !at :  ,·fgzett munká• 
jukat, feltárj5k a h ibákat, meg
,.: •e!ják a pár�munka meq�avi
t .;,a érdekében ei l'égzendö fel
tda L" l,G�. A veze�ö��gek újjá
\ á l a ,z!á,a (:, abb lendületet ad 
a pii r!munkának. me' ynek sor:ín 
foko,ód'.k a párttagság ak.  \:i 
tá,a. to\ ább fej iüdik .a pártot 
be: ü ' i  dem:>krác'a. 5zorosabbá 
dl ' k e k1pc,o:at a pártszer\'e
zetek és a pár!ookívüli dolgozók 
kéi,öt:. M:ndez azt eredmé
n 1ezi hC'!Y erö;ödnek a p.irt
szer\'eze:ek. ú j  e ri,·el , új lendLÍ
let!e: : á tnak a hibák k;ia, itásá
hoz, a pártmi:nka n.eg}avitásá
hoz. 

\\ '.ni mindenűt\ ez ország-
bc1n. így -a ,·a�ú �on is egyre 
jobban fogln'koznak pa r;tagok 
és párior, ki\·ü l iek azzal. hogy 
kik lesznek az új pártvezetősé· 
qek taf!'_iai .  rzek � viták igen 
fon*O"(!k. mert a va�u!as p.:,rt-

1,zerveze:<'kben még ,r.k helyen 
megla l ,í'.ható e 7 úgynevezP,t 

,.11vafa l i  szel :em". A vezetősé· 
gt! ú 1j�  ,3 1a:-z: á:--ánál nem sza
Uaü TI! g!örtfnn�t enna\ ho�y 
a ba ráti kapc,datok. \·agy a 
,.h :, a ta ' j  Hel:em" t'r\'énye.s[il
JÖn .a p.:írtvezetö.ségi tagok meg. 
, il'. a-.z![1 sánál.  ,\ pilrtvezetősé
,rekbe o'.van eh·!ár-.akr.ak kell 
ke�ü:n iük. ak.k iránt mind a 
párt'.egok m ind a pár!cnki,·ü
!'ek b'Lalommal ,·annak. akik 
!,i: c' l,eze'.esen ha rcolnak a 
pJr: pol:t!ká:ának \'égrehajtá,á
éd a kormányprogra:r.m va'ó
ra,· �ilsáért. 

0 lyan Yezetöségi tagokat 
keii I a :a,ztani, ak:k sze_ 

m, \' s pé'.Ját rr.u!a!!ak az &-;zi 

ezek a pár!vezetfufgek ha:acék. 
ta lznut rió�olj�k lemaracJá�uka :. 
B ·z.:osítsák, h-'>gy a be5zéirr.n.ó 
:>0y2n .sz:m·o::a 'ú  tegyen. m'n l  
amilyent .i pU!munka IO\'ább' 
megjavítása érdd,ében 1ogga 
e'\'.ir e pár,szer\'eze: tag-�ga . 

ki\ ü. 'ek \'é:emfoyé'. n e'.Tl ke:J 
figyelembe Hnni. A pár:onk:vü
: ie,kr.ek 's érdeke. hc.gy a szo' . 
gá 1 a!i he:yen Jó legyen a poli
t!kai mun: a. a do!gozOk mozgó
sí:ása .a re:adatok mcgoic-ásá
ra . .\'.emcsak a párttag ve�u!a
sok hanem .a ,·asút mincen dol -
gozó'ának é dekfben harcdnak A párt\'eze:ö,�ge�, újravúia <z .  

tá,ára o:yan ;düben kerül sor. a pár:szer\'eze!Ek a Központi a m\:"r a \·asu:as dölg zúkna> \'Lze'.usé,r jún:us: és ok!óberi .ge1 nc:1éz fe' adaloka l kell megha t�r,na:a'n&k \·égrehaj!á,2ér c'
.
dani.  Az '.del !él jó,·aJ nae korm.ínyprogramm Ya !óraní:- ipobb nehétségek Jekiizcésé' tásáér,. át ito'.ta a \'esutasok e:é, m in! N em ,·életen �ehá�. hogy a m�ae:özöek. Ennek e!:enére 2 

" pc rtonkivü : :ek is ér- szá' !ításban nem lehet fenn
deLödé�se : fordu:nak a veze:ií- akadás. A vasu'a, d:>'goz 'k i� 
<égek újjád: asz:á,a ie:�. e' - ' udják ez\ é, ere;üket megfe
mondj.ik ésLre,,�!e:e:ke'., ja\·as. szít\'e harc Inak .a fr-•gahm 
1a�.a '.ka� a p.? rtszerve,.���k rrun- :ebo-lyo'.i�ásáér:. A I I J  p3r:-

kájának megjavítására. A Dé: i konrzresszus !!sz:e:e'ére tömee-e. 
á 1 ,:r:áson pé' dául e:mondo:!ák sen \'ál la Jj,;k munkájui< tovább! 
a partonkh ü.  iek, hogy k'' 1á :- Jll\'Í'.ásál A va,utas párt,zen·e
nának szívesen ez új párlveze- zc:eknel.. l'.e�v gondot !,eil for
töségbe:i. ,\ párlonk:vii : iek é3z- il i 'ani a 1 1 1 .  pártkongre;szu, 
revé!e:e ·,ek figye'.embevétele 

I 
t'szte!elére tet! felajánlás�k k:

szorc�abbra füzi a pár!szerveze- bon!akozáscira. 
tek é� párt�n: íyüí,ek közö�ti 

Jgen he:){e!m. hogy egyes kapcso,ato., no,·e. 1  a éolgozok . , t , be' . . f b' · · t  . _._ . k par .;;ze.-veze e., 1e e or-
i:��;ma a pa, ,,zen eze;e dul\'a csak a ve,eo:öségvilla,zti, '· szervezeti és techn!kai munkájg.  

Igen he'.yes, hogy a párlveze- va : fog!a!koznak. r em kel:ö .súJy. 
tfuégek többsége már k.észiti !yal törödnek a többi fe'z<!a:os 
a ,·ezetőségvá:asztó teggyü· ka l . pé'dául .a po!'tika: mrnk� 
:ések be.sz:\molóját. Ez i s  mu- kérdéseivel. a pádok'.alás·rn'  
latja, hogy érzik a megfüz- tagdíjfize'.és�el.  a termelé, pár'.
tclö fe;e:ö�::,�e-et. i\\egér·.et;ék, e!Ienörzés.é\·e1 Ezek az e�v!ár• 
h,.g e le�u'.óbbi vá'� 1. á• ó!a •a.k nem ért'k. b<>gv a • elelií
el(e,! idtiben a párt:,1..,n·ez<.'t sfgd'2s la t jól el&ke. z''.en' 
á : ta l l'é!!Zc!t munkán,!. a Köz- ann)•it je'�n:: m inden téren fo
p::>n!i \'ezelü-ég jún;usi  és ok- kozn: a nár!le ·ok. pártonkív[i. 
tóberi ha.ároza '.ának \'égrehaj- : iek a �iivitá,ál. A technika' 
tás,íhan e'.ér! eredmtnyekrül be- szervezeti k�rdésekkel va '.ó fog. 
számo!n i  megl:szteiö kö�eles�é- 'a 'kozá.:;  méCY c-sak a kere!�k€-� 
gü',. G ,idos és a:epo• mun-�á- je'en:i. az elük ·:zí'<'s tarta!rn.5 
\'a ! .az egész pártnze'.Ö5égnek époen a jó  po: i ! 'kai munka. P 

kell a beszámo!<lka! e;készíleni. do!gczó1, fokozo;t m:ngtisítá<r 
A ;ó be3z..:imoló t's a veze!öség• adha!;e meg-. 
,·á'.asztá. e!ö.�észíté,é\·et kap
cso:atos jó pol i ;ikai  munka e ű
fe::é!ele a nnak, hogy a t aggyií
léscn a púrt'.eg Ílf! a ldívan rreg
\'ila<sa a vée:z.tt munkát és a 
'.o\ábbí fel adato!rnt. 

l<>rga om t.-kere< 1<.'IY>7yol ílá,á- A párll'ezetöségeknek nag) 
ha . .:s a ie'ente,zi té'. i f<>rgJ!om- gondot k0 1 l  f.rdítan i  arra. hogy 
ban :s i é'dásnn kiveszik ré•zü- a beszámoló elké5zí:ésénél !; ·' e' .a vasút sz.illí!ási munkájá- gyelembe ,·erz)·ék azoka t .a bí-b �; A pár�tt1!!Ságn2k éheren r:J' a �okat ame \'eket n:ost a 

Ené!kül a t ar!a\>m né!kÜ' P 

\"l!t.etöségválasztás -s'.kere egye! 
len párlszeryezetnél sem b'z'.o
sí!ha'.ó. Csak',; a jó e!óké,zi
!és . .i jó pol i ! ikei  munka ered
ménye lehet hogy a párl!ag. 
ság valóban olyar: vezetösége 
vál asszon. me:ynek tag;ai 2 

párln"unkában. a szakmai mun 
kába:i é'.enjárnak, kií\'e'kezete' 
harcot fo'.y!. :nak a párt pol ' ! ' 
kái:inak be'.ar!ásáért. Csak a jC' 
e'.űkészí'.és. a pJ,'. it ;kai mu1kc 
biz'.osithat;a. hogy a párfügol 
és pár'.onkivüliek e:mond;<lk ja
vasia'aikat e munka megja\'í!t 
,ára. t ámogassák azc-khal a2 
újonnan meg\'álasztotl ,·eze'.Ö· 

ke' � ér\ödni. ho2,· a pár!veze�ö� · · 
�Jgekbe a pá•tdemokr�··a te: - parttagok é, pár!on:,i\·üi'ek a 
jeo; he!:ir:3sii\'a l  oh·an e!,-�ár:--ak píirtszer\'ezet munkájáról e! -
1,eriíljenek. ak;knfk oár:híis,'gé- mondanak. He'.y�<en járt el a 

hez , megbízható,;igáhnz 5emm i n,gykati'Lsa pár'.\ ezetös�g. 
ké'.,irz ne,n ft'r. ak 'k m'ndenk,.,r amik�r rendszeresen ö,szegyüj
és ni 'ndro cse1<.'!,ede·ül,ben a pár· töt'.e a pár,c.scpor .értekez'.e!e
fl-:>: : :ik•iíjá!. a do' gozók ügyé' ken e!hangzo!t bírá'a!okat és 
ta. !ják szem ti!, e:ü:t. azok figye!e.mbevét<':fvel ké• 

.\ veie:ös.'ges újjá\'á'aszt.;,a j szí!i el bewimo:óját. T-öbb 
e'só,orban a párt be:,ö Üg\e. pártszer ezetben a pár'.\'eze'.ő
A nze!ó,éget a pár:tagot, va-

1 
ségek mérz nem kezdték m� a 

la,ztják új_ia. _ lliba lenre �zoo - :�ggyü:é:i, be_szám_o:ó . elkészi.é
ban ezt h nn ,, hogy a parlvn- ,e . Fe.td,enul szukseges, hogy 

�égeket. 
l(ozári József. 

a \'asú!po!itikaí Föo,ztá '. 
in,truktori a !osz:á'yána: 

veze:öje 

L J  S Z O Y .T E T  G A Z G E \' E R A T O R o s  l\I Ö Z D O N Y  

A harkovl kih:lt"Lrd�-.i 2ép2,jrban elkliszitettt'k az új 2000 lóerÖ!ii fázgenerátoros mozdony elsö péld-inl jt. 
A mozdony menrti..özbcn maaa állítja ,10 az: üzeman).tgot. 

i.. ............................................. 11-............................... ...., 

Dolgozóink elhatározták : 
úi munkagyőzelmekkel köszöntik 

az MDP Ill .  kongresszusát 
A �zn,ta izmus építé�éne1l új szuhisc.ilú:i !ép-

1iin!1. Hata/ma.s rci,;a:ok 1Jru:1ak n•piink, mw;• 
kásosz:á ·yu11k e'.é. Párrunk nagy cé/jat. a ku•
múny progrl',j,mmja, új. flagy gy&ze!mekre lel
ki,,if. 

egt.•-"Jz o ... ,:LJ!{ é_e;ében. \leg·mu!a:ja a :o::ábbl 
urur, újabb biztatási, :endü:e;et ad, e:énk tárja 
teendő 11.�ct· miként vihe:jü� mie'.öbb s1.�erre 4 
r1épj6 é; eme ésének programmjá!. 

A Mag!lar Dn:gozól.: Purlju április /8·•.1 iisz
szehhi.•a III. kú.•,�resszu,at. ,1 púr:ko•1f!rt:t szus 
m'11diq nagyje:entöségii r:st: •nény a párt e.l az 

\ '::i.su�as do'gozóirlk a púrl iránti hüség és 
s:ere:et k·jejezéséü; �•á/la:áso�ku: k,oszö·1t1k aa 
\IDP ! II. kongresszusát. 

A Szolnoki Járműjavító dolgozói harcba indultak 
a minőség megjavításáért 

\ Szo'.noA1 /Jrmü1a;;lló do'.- ,·áz és szci\ré,i\' lu·;.a tos br.gá· 
gvzú: megbe,zé: ték. hogyan ké- dnk kü'.ön ie'.ajjn'.:i�ban dlla: 
szü;hetnek Jegmél!óbban p ·, r- (.í • hog� nagyobb gnndo! íor
!unk 1 1  t. kongresszll6�ra. Egy. dítan.:ik .az utánjavítási m11:1-
üo :elfien megá::.apito:ták. hogy kákr.i ,  kü'.öoösen a hegesz !(,sek
a le„jo,1•osabb kendö: a min,i- re. ,\ ,·serejayílú rész'.eg mÜ\·e
ség j:.i;;itá.sa. A kocsio,zt,íly do'.- ze: i uz e : :enö:zés kiterjesL!é· 
gozói fe'.ej"nlották. hcgv a sét , á lle:ták. mert eddig !öbb
kongresszus ti-sz:�:etére tfz te· ször e't'\fordull, hogy a kenii· 
l1erkocsi főoizs.�ájí; és ne{!.!f· kiiszü'.�keket nem gyüjlöl!ék 
ve11 teherkocsi l1üzépjavítdsá! 1 ö ·zc. hanem a ká'yhában e'. 
\égzlk e! ternn felü;. \z al - éget!.!�. (Cseh Zo;tán, tudósító) 

„A pártkongresszus összehívása új sikerekre 
ösztönözte dolgozóinkat" 

Az ÚJ te:\'té\· e:sö hé� pjaban Itat 11,.ppa/. 100 száza:éfos mimár eddig is szép 5,'_ereKe.! ér- nüséf:!i munkJv;1/ be_r<'jez;k. Az 
l<'k eJ a Szegedi f'el,'pí1111"11y:- egye, do: gozó!rnt is új, kima
és \'asanyugjaví!ó 01' do· go· g.asló  !e'.jesí tményekre ö;z!ö· 
zói. ,h a cé'. wzelle ö;;<'f. hogy nöz!(' a kongresszusra tört.!nö 
tay.a'.yi  terme:ési eredményei!,{'( készii:vdé,s. Alal/ai Józsej és 
mosl, ötéves t \'Üllk döntő évé· Krei/er /iáro1u 120-120 száz�· 
�11 még fokOZZJo, � tud!ú, 1ékos eredményt éri eJ a pá:ya· 
hog� e:ihez az szükséges: mcir kocsi:, készít.Cs::'né:. Cs,ga La
kezdert,i: fug:•a 11apró! napra jus cs Burtha Ferenc kov,ic,ok 
telje,íteni a leruet. ,\ muoká- 1 40 sz:iza'.ékos tel}esílmt!'llyü,'.,el 
nak új '.endületet a dott az .\ lDP 1 50 sz.iza.'.ékra eme: ték. Az 
Központi \'ezetö,.;géne:; köz!e. üzem egyik legjobb részlege. az 
m,!nye, a ! 1 1 .  pártkongre,,;zus esz'ergamühe:y .sok nehézséggel 
összehívásáról. Dolgozóink fe'.- küzd, e: sösorb.an he'.yhiánnya l 
ismer·!ék az ese-mény _ie:cn :ösé· ,\ mühe:y dolgoz6i többízhen 
g,!t és már eddig is munka�ike- kérték az üzem központjának. a 
rekket bizondlottiík: odaa dó, jó I Budapesti Fe/épí:ményi. és l'as
munkáYal kíván;ák köszön!l'ni I arryagjuvítónal/ e & gítségét é· 
ápri : is 1 8-ál. ,\z egész üzem most. a kongresszuc;i e:ökészii· 
do:gozói re: ajánlották, hogy '· I Je!ek kapcsán i ·mélei!en l<érik 
negyedt!:-i /er.•tiket hatúridö elólt ezl. (Kato:ui Lajos .ludÓ5ító.) 

A debreceni fűtő ház versenyre hívta 
a nyíregyházi fűtőházat 

,\ deb-eceni fLkhaz do:g„zói ban résztvevő motdom·a;k ""' -
.lhatároz!:ík. ho�y a kon:;:re,z- m 't 14 -r?. n api kil<>méter !e.J 
�zus tiszle'e!ére wrsenvt ke,- 5itmém üket 1 85.röl 1 88-r.a <.'me
�en.-k a nyíceg-)·h:iz i  rc(1�:1ázza· .  ' ik. az egy mozdony szo'.gá:a!· 
.-\ ,·ersenyre a fiitühúz d_i'.gozúi képlel�füégre esií k i lométer tel 
.,.ondornn fcl ké-s1ii l !ek � a meg· jesi tm,'nyt 160.000-rö: ha\'i 
beszé'.,!,e-k e :npján a tübbi J- 170.000·re em,:,x. 
�ö!! a kö,·etkczöket l'ál:a'. tá'., A t:i •,szo'. gáioli :íg.akoá'. szo-

Fokozo!t gépi;arbao !artássat ro,a•1 eg�üttmüködve a munkás. 
-;z�nmeQ"ta.k.a-ri!á�ukai húrom éö szt mé'yszá:: ítú ,·onatokat 
-záza 'ékró: 3.1 �záza :ékra eme. 1· :.i!!it,·a és fíit\·e közleked!etik. 
'.ik . .  \ S.zo.·o:·ie�·-módszer o..z�· .-\ íü!i)hf.z d(/ �..)zc.11 ,·á::a 1á�� !k 
'e,ebblörC a'.ka: maz{,s:ha' a l;al nz  I negyt>dJvben 265.000 
-nunki!svonatc'· \. nta iú,s i �ésé· for'nt meg-!a�arítást ki\'án:utk 
�ét 3 sz.jza �ék�ól 2.5 szitza :t'kra. e'ér� 1 : }\ t -.<�1<mííbl"'}'. do'._g�J�(�: 

., , . , .. . • 1 • •  � eze11 l\ 1. 6v00 forint er .ö.,tl 
1,

�
e.zen:; y-::•"; l . l� ,·o�;.1 .\) \  · �:,:- any.a!;!megtaka r i tást ,·á : : a: tok t'-; se. 5-rol 4.;, .,zaz� .ekra r,;:,,, . 

, 
fe' w'á l"'o!!á'.< hog\' ten·en f0: (:! ';.en!:k. \"ái!a' f�f\ ezen�iYü� ran: e:,·l�t•z:ie:, �gy : (Hiszakos j-?., i 

] 1 00 tonna 1,,· ,c,·y !o,·ábbítits"f. tá I s ,mel'k mu11kájuk m 'no 
-\.z „500 k':omt!tcres mozg-1/0-m·•- éégé!.  

Balázs Ferenc munkaérdemrendes sztahanovista 
főmozdonyvezető készül a párlkongresszusra 

\ '1un1.:a \',iri',s Zász' :> 1>- mu ' • '·t" ·ormanvkitün!e ésl 
demrendié,·e: ki'.üo!e!e!t ierenr- kap!.in, Ez ;, b:zon)·itja. hogy 
l'árosi fütöházhan Ba/áz, re- .a párt é,. a kormány meony:re 
,enc ztahanov;sta mozrlomve megbec.!-ül i  �zukat. a do:gozó-
zetíí l eve'et íri társa ihoz 

· 
ka! ,  akik jo; l'fgzik munká;u-

• f ' t 1 ' . - l;at. 

r fogy ezt biz'.osí!,uk. haYOnla, 
öt d•arab nagyter:ie:bü szere�. 
vén\'( lovábbímn:,. Emel;ell 
megfogadjuk az! is, hogy a szo. 
cialis'.a rnt-görzésre áhett 
424.02 1 számú gépünk go�doa 
karban!ar!ásá,·a�t Hgye:me.s k�
zelé:;éve: február l ·tö; a kon• 
gresszus!g j :.vfü�i kö:t.ségünket 
50 száza'.(lika·! csö:1;.;eotjfü< -
fejezi be Jeye'.ét Ba:ázs Fere:u:. 
munkaérdemrendes. c,zlaitaoo,�,
te fömozdonyvezető. 

Határidő előtt 14 nappaJ 
befejezi negyedévi tervét 

az Épületfenntartási 
Főnökség VI. szakasza 

A .'1-1 1 V EpiLietfenntarlás; Fö. 
rwkség \'!. pá:yamesteri szulv.• 
sZa a kongres,szusra Yá:lal ta:, 
hoov l. neoyedhi tervét már· 
ciu"'s 3 1  he:�elt 1 8  ra te:jesíl', 
i l letve tú'.te:jesí!i. 1/idas Bé:a 
csoportvezető brigádja a töi>bi 
�özült válla:ta. hO!J)' ,a :--yug.;! í
pályau,h'Wlr Ufa;e! l átó-étlermé· 
nek Jaka,tc.., munká:t január 3 l. 
he:yett 26·ra, a �\aut!mer Sán
dor-utcai !akólt-'epen e!öirám· 
zott javítási munkákat ped:g 
január 3 1 .  he!yett 28-ra beíeje• 
zik. Ugyancsak je:entősen mcg
röYiditeP.e a munkák ha'.áridciél 
ez épií'.et.aszta:os cwport. (Jó,. 
nap Bé:a levelező) 

Jelentősen növelik 

az irányvonatok számát 
a komlói vasutasok 

Kom:ó ú1'.omás forga'.mi- és 
kereskede:mi dolgozói  - .szo• 
ro.san együt'.müküd\'e a szén
tröszt dolgozóival - e'.ha,ároz
ták hogy .a pá;tkongmsszus 
tiszteletére nö,·e'i\ ,az irányvo
natok 6zámát. í-e�aján:á�uk_ yn:J: 
eddig is szép ercdmenye.d,e, 
j árt, mert már január 1 8- 'g any
nyi irányYona�ot indította", 
mint am<.'nnyit a mull év egész 
decemberében. Január  13-án á :
lílotta ö�sze Petkó lrwe kocsi
mestN <'s brigádja a1. e'.ső o:)an 
6Z!á: in,�5:-osi i rányvo:1.atot, arn�:y 
az l11 r(!::->zi !a;::;i \'On.a:on kere::,.!
tü! Jia'.idt Sz\á'. i�\·:irosba. 

Kom�,j át:omás dolgozói 111éz 
�redményesebbé !eszik az együ':· 
mükJdésl a szénfrö.,,zt do:gozóí
Yal, mert tudják, nlii� en ·ion!,:,� 
nemzelgazu.asági é·de'.i . . hpgy ·a 
kom:ói szén minél e16bb e:iu;
son rc:1del!etési he:yére. (Görbi 
lo'.tun !e\·e:ező J .  

A miskolci fűtőház: 
dolgozói 5 százalékkal 

csökkentik 
szénfogyasztásukat 

:� . .  '-\. , e.s�an.'at \'; a/ . . f
1
"0,_ eres - P.ir'é' �t::ink -r.agy eserr.l-) ·i. loz,h „ h?z } _e:<.' ,u,1„ J{ 't O\Út' :, I l l .  �'>n!:(rb -,u,ca úí A m',Ko:ci fiité'haz do gozói 

'.rJ a,/1 . tü,bht �"�ol. -;- , 
1
par . !ern·•,�el készii'ö" ,\ rám bízott a ko<1grc.;,zu, iheréér! va''.a ' ·  

r'?' ·d;: •';!telo\ � te; .e, 
. 1

,og\ 
1 

moZ<linneze'ö
_ 

g\'a !<ornoko:;a : tá�. hozy szénfogy.asztlisuket a 
�,�1�e,,e,d; unk _ :i_ mu ,i, ":1' szl'í ezen!t'il · rendszeresebben tani- tervhez vi,zondt,a 5 sz:íza:f,· 
1,07:.a _«> e-ett,eg_,'.nkbö; , t.n_ �n- lom. m 'nt  eddig. hogy ök i<- kal rsökke�tik: továbbá, _ ho�y 
1
,
ak:de'<'r ne!n 1arha!,,am "½o_. mie'c.'.,b jó mozrlon\'Yeut1ík !e- az ,.500 ,':::·<>_meferes 1110:;g?.om -

:iba. ,\la eg�.".zen m�., .a he.i :  gyenek. E'.ha!ároz!.im azt i,, ba az {'.o,ranyzott 13  gep he-
1el, m ,odenk1 tanulhat. ak, h b . .  d "b r 1 

:,·elt 14-et vonnak be, az egy 
aka-r. Am ire gyermeké1·cimben °:rr �•�o�

m 
z 

ne
�
·
:,� \-��a: ,

·zolgál alkép!e'.ensé,zre e�ö ki'.o
'to,n_d�lni , sem _mertPm. a� .. mos; �e�n: i '�iozdo�,·br.;ád)át. Bri- °:�ler:!e'.jesilményüket a 250.000 
1·a„osag_ .ett. F,am az Ép1t0·pa r, g:íd!:fr,a immal ·,.,, · : a :om, hoev �,.omeier�. _tern-eJ s�emben 
\\uszak) . [<Yyet

'.
'm h�rmec!H�s iebruár ! - !öl a l l l .  párt�o,i'· :?CJ;O?<J k -�:-:1ete.:re ftne ,k. _A �a l '. galo;a. Ezt ,� a p:.-lnak ku· gre.,:;zu.; napj{, ;g futölrazl f ,okmuhely do!gozol, 

,zönhe!em. r:n 1 !1:i l -ben sz' a!ta- rnlem ínt a 6zénszere'ő:, tervtik 
r.v, · •ta j,,;yén� !. lS'Va'.\· pedig a 500 mázsa szen�t takarítunk '.?O száze'ékM túi!e:J<'Stlését vá!· 
I l i  ,·a,utasnapon a .,Szoc·a ! : , !a meg. '.<'l ta:... 



SZOCIALISTA VASOTtRT 1 954 j�nu!r 23. 

�tflíSZER JíEZETI MUNKA < 
Április e)sején lépnek hatályba az új kollektív szerződések 

Az. 1954. évi üzemi ko:!ek'.iv a b�•eselek é·· a m
. 
egbetegede',.,k d 1 'k · · é ·t • "" J '" 0 gozo J0gos 1g nye1 . a,ne· gzerzödéseket e p,árt poli(ikáj:í - megelőzésére a munka- �s l yek bennefog:afütnak a kol'.ek-na,k, a korrnányprogramm útmu- e1<észsé{?ügy, ' körü.'mények to- :ív szerződésben. A szoci,ális tatása:i alapján. a dolgozó em- vábbi megjavítására az üzPmi berendezések meg'.ehetösen e'. . berróJ tör:énő gondoskod315 je- étkezdék, a munkás�zállá.sok a h,rnyago:tak lemarad'. a vá:la : a,t gyében kötik meg az üzemi bi- hö'.csődék és napk:öziottho�ok a l'édőruha el :átásban és aL zottságok és a vál !atok igaz- feilesz/ésére ;rányu/ö vál,a'ások. iga:zga,'.ó :iem sokat tesz ezeknek gatói. Hasonlóképpen e!ő:érbe keriil- a hLányosságokna,k a felszámo-

Az új ko!•�ektív szerződések nek a do:gorok egyre ".!Övekvö lására. A Misko'ct Járműjavitó 
- szem e:ött tartva e mezőgaz- flulturál;s igénye:nek kielég;�é- OV-nél a <lo!gozók fe'.hív(ák a 
<laság gyors fej lesz'.ését, a Ja . sét, \·alamint a sport és lestM· váJ ;a.:a.tvczetés és az üzemi oi
k056ág közs-zük,;ég-leti o'.k-kekkel u-e'ést szolgá!ó köte:ezettségvá'- ZQltság figyelmét, hogy már 
,·aló mind }obb e: látás.át, a te,- :a lások is. most b:z!osi!$ák e kongresszusi 
mékek •minőségének megjavítá- A Munka Törvényki5n,qoe ren- verseny fe:tételeit. Az. Uta-se'. lá!ó 
sát - taMa•!mazni fogják az ön.- delkezése;nek megíe!előe'l a, v.a- OV ér!ekez'e-'én a dolgozók mos
kö//ségcsökkenlésre, a takarékos- sút i  üwmi vá,: 1.a !atoknál Is meg- dók, öltözök létesí•:ését ajánlot• 
ságra, a l.egfej:eftebb munkn· kezd '.ék az 1954. évi kollek:ív '.ák a vá'.1!.a la,tvezetés f igye'.mébe. 
nwdszerck: elterjesz:ésére, a szerzö.dések niegkö'.ésének mun- Az ér'.ekez•letek arról ta.nus-
munk:a- és tec!mo;ógia, fegyelem ká i!. Azolmál a vál'.alafokná•I kodtak, hogy a do'gozók érMk-
megszaárdifására. az ujítók h ahol már az elmu! t  esz!endoe<be� lötlés-e me1rnövekedel! a kol lck
észszerűsitők: tömefl;mozgalmá- kollektív szerződés szerint do!- lív szerzödések irán�. Ez az ed
nak tové.obbfejlesztésére, a neh?z i::oztak, a napokba, tarlo! tá� diginé/ gondosabb és fe:e:ósség· 
fizika/ 'tzunkák: gépesítésére, a meg a negyedik negyedévi �- te'jesebb eijárást követe/ az új 
do'gozók sza.kama/ képzettsé_qe. számoló ér!ekez!e:eket a ko!'.ek- koZ:ektiv szerződések megk-0tésé
nek: emelésére vonatkozó �tol- '. ív szerződés érlékeléséveJ kar,- ben és betartásában, m;nd a 
da/u kötelezeitségeket. Emel:ett csol.atba:n Ezeken az ér'.eke1-!e- gazdasági. miná a szakszervezeti 
- e többi között - a kol:ek:fv leken a do'.gozók bírálták a vál- t•eze:ők/öl. 
szerz.ödések t,ar!alm,i1:zák ma,j :1 '.a,!atvezetés'. és az üzemi b'zott- Az új koHek'.iv szenödé-seket 
az üzemre von-atkozó tört•énye, ságot é� felhiv!ák a figyelmük� a mi,isz:'.er és a sza,kszervezet 
bértéle:eket is. arra, hogy az idei kollektív szer· e'.,nöksége hagyja jóvá és azo.k 

Különös f igyelmet fordítanak 
az  új üzemi kol lektív szerződések 
megkötésénél a munkavédelmi, 
mun.luise/'áttisi, szociális és kul
turá'.is kérdésekre. A dolgozó 
emberről való gon<loS'kodás 
nyI:vánul meg abba•n is, hogy 
az tij kot:ek:/íc• szerzÖdésekben 
igen ;etenlös helyet fog;a/n,afo el 

ződés me1<k:ö1éséné/ pótolják 1954 ápri:is else;én l épnek ha
azokaJ a mu:asztáSokat, ame- tá:yba. A vasú�riáJ az e:mult eszlye!�t a multévi szerződés vég- tendöben tíz üzemi vá '.la 'atnak rehajtásán.á/ e/követtek. Igy pé!l - vo:t kol lekt ív 5zerzödése. Az idén dáwl a Land;er Jenő lármüjavi/ó 
OV-ben a felszóla lók bírá:atban a ko'. lektív szerződések hatályá: 
részesite'.ték a válla!ati igiazga· újabb tíz vál '.al a!ra terjeszl.ik ki, 
lót. mert lebecsü l i  a kol:<'ktív ö·s,e�en tehát húsz üzemi vá:Ia
szerzödé.st, nem ismeri eléggé '.at köt ko! lek'.ív szerzcdéet a va
és nem mi,denben teljesí·'.i 1 sú:nL 

A társadalombiztosítási tanács munkájával is segítsük 
a párthatározatok és a kormányprogramm végrehajtását 

A budapesti területi b'zot!·  kalmaznak a táppén7-csalókkal 
sághoz tartozó üzemszerveknél szemben, mi'.yen e!vtársi segit
össze.sen 1 1 7 hely1en volt társa- sé1ret kapnak a belel!' dol1rozók 
dalombiz'osítási tanácsválasz- slb. 
lás. Nem kevesebb, mint 750 Nem el!v esetben bírálták a 
-a•klívát és m·ntel!'v 3000 társa- felszó:ató,� a körze.i orvosokat. 
dalombiztosí 'ási kü'.döltet vá- Fülöp és Berecz elvtárs például 
l asztottak dol(!'ozó:nk. nacivon helvénvalóan bfrá!ta dr. 

A választás !ebonvol ításában Málé József törökszentmiklósi 
nal!'V segít6é1ret n vu itot'ak a orvost. aki lelkiismeretlenril és 
szakszervezetnek a párls.zerve· uorombán bánik a bete{!ekk:el. 
z�tilk, külön,,sen a ká<krek ki -

, 
Forrla !koztak .a felszóla ló!< 

Yá'as�tásánál. A i;zakszp
.
l l!'ála'.i egészségü11Vi kérdé-e,kkel is. 

vezetők is nal!v ;gyekere·tel tá- Bakos elv: árs. a ferencvárosi fa. 
mo1ratták a választást. l<ülönö· 'öház do!gozó:a pé!dául azt 
sen Ba.ran11ai elvfárs, az E,pri- kérte, hollv a mozdonvokra sz.e
letszereló és Előu11ártó OV rel ienek fel flOnwát az erös tél i 
ig-azg-atója és Gál elvtárs a h'deg e,J :en. hogy \'éd iék a ne
HámáJ, Kntó iilMház fünöke héz szolgálatot te! iesitö moz· 
aki a hóakadá:yok el:enére i,s donyszcmé!yzet egészségét. 
b:ztosította, hogy a kíil<löttek a /\ b�teg' átogatás hiányossá
társadalombizto,;itási tanácsvá- ga lra is rámutattak a felszól a
lasztáson me1r !udia,nak jelenni. lók. Budapest-Kelenföld állo· 

A választásokon töbh o!van más egyik do!gozéLa
. 

elmon
doll!ozó került a tá rsadalomb z. dotta. hogy_ eg)'._ kartore;t s��:i
to,ítás; tanác., tairiai közé. akik ,·edett _elvtar,not hossz_u 1don 
,pakvonali és társadalmi mun- keresztul senki �em lato�alo)t 
káb,a01 eo-yarán! J)t'I dá! mutat.ak meg. Az 1l ye� es h a,onto ie,-
1 K �6- R "  ·•t · ·  . d szólal á,ok hat,asa al att nem egy 

1 
f!V av cs oza va, 0•0'.' .e'. _e- d l zó ·eJentkezell betegláto· mes vasutas, a Soroksan-uti al- 0 

{
0 J 

lomásról, G116ni János sztaha- ga asra. 
novi·1a s.e1rédmunkás. a Köbá-

A lelkes beszámo'ók é,' hoz
zászólások versenyklhívásokat 
eredményeztek. Budapest -Ke
leti J)ályaudvar társada'ombiz
tosítási aktívái Budapest·Nyu
g-ali pá'yaudvar ak:íváit h'v'.:ík 
ki verse�yre. A bud.apesli igaz
gatás.ág társadalombiztosítási 
tanácsa le!Íljitotta versen),,.! a 
vasúti föosztál lval. 

A terü'eli l>izottsáis és az 
üzemi bizottságok használják 
feJ. a \"álasztások tapasz\a'.a'.-ai� 
és a vál asztások alka'.mával 
fr\·etett prob!-émákat munkájuk 
megjavítoására. Do!gozzanak 
újonnan megvál a,zto!t társada
lombiztosítási tanácsaink úgy, 
hogy to,·ábbra is kiérdemeljék 
ciolgozóink és pártunk bizalmát. 
Segítsék elő munkájukkal a 1er· 
melési tervek és a párthatáro
zatok végrehajtá,át, a kor
mányprogramm megvalósíMsát 
és nem uto!sósorban pártunk 
t r l. kongresszu,ának tisztele
tére indított váll a'.ások te!jesí
tését. 

Borlti Béláné, 
a budapesti területi bizottság 

TT·felelöse. 

nvaí Vasútépí:ö OV-tól, Huba 
József eszter1rályos. a Landler 
Jenö Járműjavító OV-böl és so
kan mások. 

Vasutas fiatalok a hóeltakarítási munkában 

A beszámolók á l 'a lában iól 
sikerül tek és épitö módon mu
tattak rá a dol1ro1.ók is azokra 
a hibákra. amel veken javítani 
kel l .  Felvetették például a- kér
dést ho!!'V miért nincs naJ;[qobb 
niriloán.ossál!a a társadalombiz
tosítási munkának. A do!{!ozók 
á: Jandóan tudni szeretnék. ki
nek m:lven címen folvósítottak 
se gél vt. kJ milven érdem ju al
mazásául rr.el!'v üdii!n ' .  milven 
fel!ye!mi rends1.abá:vokat al-

Az elmult napok nagy hacta• 
,ása közepette is aránylag za. 
vartalanul sikerült febonyo.'ita
nt a vasn't for{!alrnal. Erre 

büszkék vagytink mi, vasutasok 
,;, jogosan büszkék m111.dazok, 
akik ö11fe/á'dozóan, fá;adságol 
nem ismPrue vettek részt a hó
eitakarífási munkákban. Dere· 
kasan kivették a részriket a 
mt111k:ából a D!SZ felhívására a 
i•asu1as fiatalok is. A Vasút, 
Trszlképző Jnlé:cel h�lga:ói 
szinfé,1 lelkesedéssel siettek a 

AZ ORSZAGOS NÖKONFERENCIA EL<5TT 

g6cpon:ok:on dolgozó elvtársak 
segítségére. 

A fiata:ok le:kesedését és 
munkakedvét Fe;encvá;Qsban 
és a Dé:i pályaudvaron fokoz!a 
az a gondoskodás, amelyben ré· 
szü� vo!t. Feren.c-:Járosban. két
ó,án.ként jóminóségű forró teái, 
so11,Ms kenyeret kaptak. A Dé/1 
pályaudvaron az Utase<:lá.:ó 
Vál!a!at üzemt•ezelöje, Solti 
e'.v'.árs személyesen. ügyelt ar· 
ra. hogy a hóelfak:a,rító do:go
zó� időben és jóminőséf!Ü mele
e,ítö italt, védöé:e·t kapjanak. 

De az u:ase//átó Vá'.lakat dé';. 
pá:ya11dvari iizemének va:a
mennui dolgozója od,mdóan 
buzgö'.kodotl azon, hogy sem· 
miben se szenvedjenek hiányt a 

hó ""len küzdö fiatalok. 
Annál szembelünóbb az a 

{!ondatlanság, nem:örődöm
seg, ame/11 K5bánya-fe:sön fo• 
[!_adta a fiata!o!wi!. Ejfé'/ö/ reg
e,el hat órái!! eayfo'rttában dol
w•zlak a hóeltakarításon. me:e
�?dés:e nem ,,o:t /ehetöséiü�. 
mert az iparoá[!.án11ok vál.'ó'!, 
hereszfezé-;ei", ú'lli táróf+ tisztí
•nl:á'l s ezeknek ·a közP!ében 
,, .ncs me:•ll•döhe'.11iség. Enne� 
eiienére csak reggel 5 óra 'iii 
n•rckN k'JJplak „melegí'ó".ila:t, 
de ebben se,,n volt köszönet, 
<r.ert a feketekávé ann.uira hí
dell vo't. hog11 iéf!darabok 1ls2-
!ak a tetején. A do'.gozó!o io{!gal 

�ödotq-ozólnk orsz.f:giszerte készülnek az oruágos nökonferenclára. Kf- kérd�zik: /li1 terhel a fe!0'ós�é<! 
�ünkön Polgár Márlat. K6bánya-Klspest á!!omás rendelkező forgalmi szol. I?Zért a ·e/kiismere/'en. ember/e· 
Já1attevöjét látjuk munkaközben. Polgár elvtársnö a Dózsa�brlgád ven- l : ·. , . · ' 
löJe. bri,zádia bate�etmentesen látia el a ,;zo11lálatot. A munkásvonatok len bnnasmnrfprf 

menelrendszerlnll indí1ásában 122 százalékos eredményt éri el. MO[,N{R ISTVA.V 
(Kovács G. !civ.) tudósító, Budapest 

(J{ apJát 

JAN UA� 23-TOL 31 -IG. 

11 1755 jalluár 
j 2�-án alapí!ot-

tak a nwszkva, 
egye'.emet. 

1944 január 
24-én mérte a 
Szovjet Hadse
reg a tíz döntő 
csapás közül a 
másodika,; a hit
lerista haderőre. 

Ady Enáre ha
! á:án.ak 35. év
forduíója. 

. 
illl ge1és�:�

vjet 
1!�;: 

11 ban, ezen. a na. 
pan fejez: ék be a 
Sark-,,idék feu.:.� 
rásál. 

A Magyar Nép- fjfj, · 

köztársaság ki· . ! 

��:''';,:,;:: H 'J /, ' 
Ja. 

Megme1ZJCtlünk egy kocsit . • .  
Kötelességünk: volt . . . - eny
r.yit mondo'.t csendesen Szabj 
Lajos, eiv!árs, amikor a h ideg 
janu:iri es!e, jeges víztö: csö
pögő ruhájában belépe'.t Pilis
csaba á i'.omás forgalmi irodájá
ba. 

A megmentett kocsit. a C. 
52354-est a :'426-os számú mun
kásvonatból kel !ett kisorozni 
január 14-én, mert a gázveze
ték h;bája mia'.t kigyulladt. Sza
bó Lajos rabirnok, tki egyéb
k{n• mar szo:gálal u'.án volt és 
éppen az á lomás közelében lé
vő lakásán vacsorázo'.t, feai
gye! t arra, hogy a máskor osen 
des á !  !omáson szo�aJanul nagy 
a sürgés-forgás. Azonna: az ál
:umásra �ie!ett és Várszef<i An
tai málházóvat e:nü'.t l1ozzá
kezde!t a kocsi o:tásáho,z. fgazi, 
vasutashoz mél'.ó oselekedctet 
vi!lek véghez: kemény, á:dozat
kész munkával sikerü:t a tÜZi?l 
eio!taniuk és a kocsit megmen.. 
lcniök. O1:ás köz'ben Várs2egi 
eivtárs könnyebb égési sérü:é
seket szenvede!t, Szabó elvtárs 
ruháját pedi,g a kocsi tetejéröl 
visszaloccsanó víz valóságf?al 
jéggé iagyaszto!ta1 de a menté
si munkál egyetlen pi lanatra 
sem hagyták abba. 

A két vasutas elvtárs becsü-
1 e!es hely'ál'ásával. önfeláldo· 
zásával pé1 dát muta !o'.t arra, 
hogyan kell megvédeni a, nép 
vagyona

_
· 1
_
. 
____ _ 

Közsziikségleli cikkeket 
gyártanak jármüjavítóink 

A Lwuiler Jenő Járműiavitó· 
ban a tavaiy elkezdett és azóta 
ió: bevá'.t per�etta-1rvártás után 
idén már szé(esebb körben 1rvár
lanak közszüksél!'leli cikkeket. A 
g-yárlási osztá:v az öntöde dol-
1rozóival közösen három darab 
húsdaráló·m:ntát készített. A 1o. 
vábbi 1rvártást attól teszik fül!'
gövé, hogy melyik húsdará'.ó
mintát log-adiá.k el. A terv sze
rint az e:sö nee-vedévben - a 
rendes járműiavitói munkán fe
!iii 300 darab húsdarálót 
gyártanak. 

Az üzemfernntartásl oszlálv 
'.ervbevette, hogy havonta, húsz 
dara,b v!:ilanvvasa:ót !!"Várt. A 
mintadarab már készül. 

A mezö1razdasál! fei'.esztésé
röl szóló párt- és kormánvha'  á
rozet alapján a La01d,ler Jenö 
Járműiaví'ó dol!!'ozói szecska· 
vál!'óP-éoek é5 f,-ézi kukorícamor
��clók ké-s-zítooét ttrvezik. 

A munkaverseny továhblejlesztéséért 
M ep_-/iszielö n.af?u felada! á:t az orszáf! dol{!ozói 

és ígq a vasút do:gozói elölt is: lelkes fe:aján
/ásoklwJ, teroün,k lúUeljesitésével 'készülni az MDP Ill. 
kongresszusára, úiabb munka{?yőzelmek:kel kifejezésre 
iultatn/ a párt iránti bizalmat és hüsé[!e/. 

A kon.vesszus tiszteletére tett fe:a;ánlások sikeréhez 
IUlfl.1/ seaítséf!et nI1uit a minisz!ertanilcs és a SZOT ia• 
nuár 17-én. nyilvánosságra hozott - a szocia!isla munk�
versenq szervezéséről - szóló határozata. A ha:ározat 
úi e:vi alapiát adia a sztalt.an.ovista cím elnyerésének:, 
/ehe:ővé teszi, hof!.q a Szta-Jianov-mozJ;[alom va;óban tö
m.efl.llWZp_alommá fej/ödiék. Az  a; fe/téte:ek: mellett a jól 
dolaozók a sztahanovista címet már e/!11 hó-11ap után e:
t1//erhetik és ha három hónapia teljesítik a feltéte,eket. 
meJ;[szerezhetik az okl.et•elet is. Az ok:eve:ek tU:aidonr.sai 
már sikeresen. küzdhetnek a magasabb k:itűn'etésért, a 
t•ál:alat, illetve a szakma kivá;ó dolaozója cím.ért, a kor-

1 

mám1ki/ünte!ésért és a pénzju'a,omért. A jö-:Jöben a mií• 

• 

he/l{ek dO[flozórruik dön!ö szat'l1k lesz a sziahancv!s:a cím 
odaítélésében és az ezzel !oa,pcsokttos egyéb kérdések• 
ben is. 

Ezek: a Mtételek fok:ozoltabban li:li! iák a versenyt 
a kormánqproaramm meavalósítása szc/gá:atába. A terv
tel;esí'és me:tett mozgósít az önköliséf! csökkentésére. a 
lerme!éket1ysé!! emelésére, a minösé" iaví'ására. va:amint 
az anyag- és energiatakarékosságra. Ez azé;/ fontos, me•t 
az é:e!színvonal eme:ésének ezek a lef!fóbb forrásai. 

A szocia!isla munkaversen.11 már az e:múit es�en-
dök alatt is naJ;!q eredmé11uek kiinduló JX,1I/ia '.loU. 

A ie:szabadulási hét, a választási békeversenq lelk_es terme
lési csa!áiban vasutas do:f!ozóink: hatalmas gyöze:meket 
érlek el: te:;esitetlék a terveket, miközben anya[!o1, ener• 
J;!iát, szersziimot takarítottak mell és jobban használtá.k 
fel a flépeket és berende<zések:et is. Hatalmas feilödést mu
tatnak a Szov;efunió hl5s vasutasaitól á!ve:t sz ·aha11Cvisla 
moz{?alma,n.k: a nehézsú:lqú vona:ok továbbí!ása és az 
,.500 kiloméieres" mozaa.om. A szovjet pé.'da és segí/séf!. , 
valamint leg;obb dolgozóink kezdemén11ezése nyomán a i 
vasút terii:elén is eu.11re na_/lf/Obb méretekben bontalwzik 

1

• 
!oi a Sztahanov- és újí!ó-mozf!alcm. Kezd meghono-
sodni az tizemek la5zö!/i versenir és fokozódik a ve:é:kedés 

j 
az élüzem e/méri, valamint a miniszler!anács és a SZOT 
vándorzászlaiának eln11eréséér/ is. Pártunk és kormányunk, 
do:aozó népünk me1<becsillésbet1 részesíti a vasút é'en• 

f: járó dolgozói, ,,Kiuá:ó" és „E.rdemes" oo.sutasokal, s ma 
már orszdfl.Os hírű sz!ahanovis:á:n.k:at és ú/í:6:nkat. Ok: 

1 

a mi példaképeink, akiket követiink munkánkban. 
A n.alll/ eredménr1ek me:lett azonban. tisztán ke:l 

/á!n.un,k: hogy a lehe:ösége<ket még megköze.:Uöe11 
sem használtuk ki. A versenq szervezése if!en f!..1Jakra11 fel-

•

:f
f

: 
színes. formális és kevés táv/a/<.! nyit a míiszaki értelmisé. 
gieknek. Eme:lett a válta:ások számtalanszor a lervfelada• 
ta�tól függi,:lenül történnek. Sok még a hiba a versen.nyel 
k:a,pcso.'atas politikai munokában és a verseny nyi:v6nossá
gában. Megmulatk.ozook a h/.bák: a sztahanovista szint e2- j 1111erésének fe:tétele; és az e:bírálás bürokratizmusa köriil • 
is. A „szakma :egjobb dolaozóia" címért folyó verse11q el· 

i
,
•
. 

sorvadt. tömef!•mozl!ah-m helyett néhán_qak versenyévé 
vált. Az eJ;[qén.i versenq e:Jwn_qaf!o!ása miatt a verseny 
sab,'onossá le'/ és a leJ;!több he:qen csak a narmate/jesít· 
ménu enu:{éséért fO:_qt. 

Hiba volt az Is, haJ;[q a vasút terü/efén. nem a:akull · i 
ki az e{!I1es szol{?á!ali áf!ak sajátos versem/e: a do:f!ozók: Í 11e<m érezték magukénak az üzem vá!la(ásá!, mit•e! az' leg- ; i több esetben né:kii.:ük az iizemi bizoftsá{! és a szo:aála!i i i főnökséll e{?ymap_a készítette ei. Az üzemek, illelt•e szO:- • 

i {!á!ali he!uek eu.I1 részében nem teremtették mell a mű- i 

I
; szaki feltételeket a versenyvá:la/ások teljesítéséhez. Sok i • he!yen. el/1anya{?o;/ák a versenq eredtnénqeinek llYilván- i tartását és n111wán.assá[Zát, az é;enjáró do:u.ozók népsze- i rűsífését. Lapunk le{?u!óbbi szá.m.ában kö:ö:,iik, a szegedi • 
i MA V il[a2Ra'ósáJ;[ 0B-e:nökéne,k leve:ét, aki me{!:rta, hÁ)RI/ : 
: a forJ;Ó/>szközcsökkentés terén eaI1 másbk válla/al.al szem- f 

Ji 

ben gyöz!esek lettek, de a verseny ér: éke:ése és a ji!I«'· i
: m.nás hónapok óta késik:. Joggal lelte fel az e:vtárs i 

a kérdést: va;;on az egészséaes versenyszellemet szc{-
f Rá/la-e az a nemlörödömsé1<, ame'._qben a l'ersenI1 leg- • 

: iobbjait részesítik? 

1: 
i 

A • k:ormányprovamm népünk é:etszínv01,a/..'vuS, 
: ,::yorsabb iitemíi eme:ését /űzte ki cé:ul. Ezt azon-

if 

ba_n csak akkor tudiuk mef!va,ósiiani, ha vasútüzemii.n.k 
• rrunden egyes szol[!á!ati ága maradék/al.an.ul teljesíti a 

termelési, önköltséf!CSökken!ési száilítási lervelöirányza• : 
i lát. E cé; elérésének e:en[!edhetet/en. fe:té:e1e a szocialista : : mw1kaversem1 lo-:Jábbfejlesztése, ame'.yhez Mf!IJ segiisé- f 
i f!I?t Cl.d a minisztertanács és a SZOT lef!Utóbbi ha1ározata. f 

i Mé'.tán számi/hatunk arra, hogy a határozat nyomán to-

ii 
vább feilödik a válla/a/ok eg11másközötti versenye, k<Jrlál· lj 
lam1/ kibontakc·zik do:Rozó:'n.k: szak!uiása, kezdeményező 
ereje. 

Szakszervezeti szerveink, üzem/ bizo:fságaink f<Jr
di'sa1ULk küJön.ös gondot arra, hogy a r/asulas do'gazók 

: lf',meaei meaismeriék: az_ ú; i'-;ltározat tarta:mát, lényegét i 
fi 

es ezek tuda'ában a gyc,;ak es üzemek dolgozóinak szllz. 
ezreihez hasonlóan, teJ;[ye�k szocialista kö:ele<zetJségc•ál- lf Í 
falási a Ma,!l/(lr Dol[!ozók: Párria / fi. kongreszusának 

•:: 

mB:tó kösa3ntésére. 1954 e,sö n.e{!_qedéve a uersenyhaláro-
za.l nag_q lll/ak:or/a/i próbáia lesz és mi bízunk benne, hof!q f 

i 
hős vasutas dc./flozóink, akik minden eszközzel biztosítják ii 
a zavarta:an téli forf!a[m.at, ezen a területen is becsülellel 
helytá!.lnak. 

, ................................................................................. ;.-

A K U LT U RÁ LT U TAZÁ S É RT 

A Szolttoki Jármíi;avíló da'
Q'ozói i� szén eredménveket ér
lek el a közszükségleti ci,klkek 
f!vártásáb�n EddÍII' hu'.ifaMk· 
anyagokb6: 500 dara,b szerné'.!a 
pátot é� 200 darab szeneslapá-
tot készítettek. Tervbe vették, · • -hoP"V 500 da rab kon\'hW' széket 

Q •·~· - ' 

ké�zítenek a kö,el iövöl>en A A műszaki kocsth!va.talok dolgozói a kocsik !ütő- és vl!ágitóberendezésé• 
szolnoki , a n • e k • • . ·d . nek gondos karbantartásával •egitlk a kulturált utazás feltételeinek meg• 

• '- a S creser,e oe ,,.,. 
, 

teremtését. Képünkön Turcsányi János és Scheffer József a Nyugati Mü. llve_rrnekf,P'Y�ket , l!Vártanak szaki Kocs!hlvatal legjobb akkumulátor ki• és bcrakól O munko.közben. 
ma id hu.,adekanyag-bol. (Kovát& o. felv.) 
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Csíp/Js faggyal iinnepelte be
lépését o vi!agtörlér.e:embe az 
1924-es é::,. Január dühöng:,e 
tombol: a hóua,/ borilott or-

. szág fölött s a hónap közepé• 
től kezdve üvöltött az orkán, 
szünet nélkül dú:1 a hóferge
teg. A dé/nyugati t•asútvona
lon e/torlaszo:ta a pá!.yát a 
hófuvás. Az emberek birkóztak 
a természet fékevesztett erejé
vel. A hókotrók acélcsápjai be
levágtak a hóhegyekbe. hogy 
utat tör/enek a vonatoknak. A 
fagy é.� a fergetef! le!épte a 
jéggé fagyott távíróvezetékeket. 
tizenkét vonalb6; csak három 
müködött: az indo--európai táv
író és két másik közvetlen ro
nol. 

A sepezo-okal uasútátomás 
távlrdá/ában három Morse
készülék szünteleniit folylal ja 
a csak hozzáértő {illek számára 
érthető beszélgetési. 

Két fiatal tát•irásZJIŐ, meg 
egy öreg távírász ü:nek a ké
szülékek e/ott. A lányok szol
gá'.atuk első napja ó 1a aliglw 
kopogtat:ak le húsz ki:torné/er 
hosszú szalagot, míg öreg ko'
léRájuk ntár a harmadik száz
kilométert topogtatja. Az öreg 
nem o!vassa a szalagot. mini 
a két fiatal. nem ráncolja öc
sze a homlokát. mikor a ne
héz betllkból mondatokat for
mál. A készii:ék kopogását 
IUJ./lga/va, egyik szót a másik 
után veti papírra. Hallásból 
veszi fel a táviratot: ,.Minden
k:nek, mútdenkinek, mindenki
nek!" 

A távírász leírja és magában 
ezt gondo:ja: Va"ószinll:ei: 
megint valami kör:er:él a hó
fuvások elleni harcról. Kinn 
tombol a vihar. a szét az ab
lakhoz csapkodja a havai. 

A távirásznak úgy rém:ett, 
hogy valaili kopogtat az abla
kon: odafordult és akaratlanu: 
is raj:a felejtette a szemét a 
befagyott ablak jégvirágain. 
Emberi kéz sohasem tudná ki
vésni a szeszélyes ágak és /e
ve:ek ilyen lwjszá:finom raj
zát. 

A lá/aány lekötötte a táv
irász figyelmét, úg11, hogy nem 
ltallgatta a készülék kopogá
sát s amikor t•égre eljorditolla 
tekinte:ét az ab:.ikról, knébe 
ve!te a s::a/agot, ho1w !eoluas
sa a kimaradt szavakat. 

A készü1ék leadta: 
,.Január huszo1egyedikén hat 

óra ö!c•en perckor • • .  " 

NYIKOLÁJ O SZTRO VSZKII: aki megteremtette a bo:sevik 
pártot és engesztelhetet:enség
re nevelte az e//enséggel szem· 
ben . .  , Pártunk és osztályunk 
vezérének halála a pro:etariá
tus legjobb fiait szólítja so
rainkba . . •  

L E N I N  �I E G H A L T . 

(A szerzőnek ,,Az acélt megedzik" címü regé11yéból) 

kereset és rámeresztette a sze
mét. A kétméteres szalag meg
eróSítelle azt, amit nem tudott 
e:hinni/ Társai felé fordította 
haláfravá:t arcát és rémült ki
áltás szakadt ki a tarkán: 

- Lenin meghalt! 
A nagy veszteség híre a ké

szü!ékböl kisuhant a tágranyí/t 
ajtón s a szé:vihar gyorsasá· 
gával rohant át az állomáson, 
be1esza:adt a hófergetegbe, vé
giggörgött a sfoeken és váltó
kon és a íeges léghuzatto.' 
együtt betört a fűtőház félig 
n!filO/t kouácsolt vasajlaján. 

A fütőházban az első javító 
vágányr,n egy mozdon11 á.li s 
körülötte olt siirgött-forgoft a 
jaoitó-brigád. Az öreg Palen
tovszkij maga mászott be az 
üregbe a mozdony hasa a:á 
és mutogatta a lakatosoknak a 
megsérült a,katrészeket. Bru
zsák, Zachár és Artyom a meg
hajlott kerékabroncsokat egye
nesítették. Zachár a kü/löt az 
ü!löre tette és odatartotta Ar· 
tyom suhintó ka:apácsa alá. 

Zachár megöregedett az 
utóbbi években, é:ete sora 
mé'.y ráncokat szántott hom
lokára, halántékán a ha; ezlis
tösre ösziill. Háta meggörnyedt 
és mélyen beesett szem ében 
az alkony söté//ett. 

A fűtőház ajtajának világos 
ny:lásában egy ember jelent 
meg, de az a:konyi árnyak 
csakhamar elnye/ték alakját. A 
vason dörgő csapások elfoj
tották az e/só kiállást, de ami
kor az újonnan jött odafutott 
a mozdonynál á//ó emberekhez, 
Artyom levegőbe eme:t kalapá
csa nem sujloft le többet. 

- Elvtársak! Meghalt lenini 
A kalapács lassan ereszke

dett alá a let•egőból és Artyom 
ke:ze zajtalanul a cementpadló
ra ejtette. 

- Mit mondtál? - Artyom 
keze vasfogókénl marko:ta 
meg a szörnyií hírt hozó ember 
röt•id bórkabá!ját. 

Az pedif!. ott á!lr. hóuat bo
rítva, nehezen léle{:!zelt és 
most már tompán, szaggatottan 
ismétel/e: 

- Igen, efotársall, Lenin 

mé:yvonat gyorsjáratú „C" 
mozdonyának zengő hangja. 

A Sepelovka-Varsó k0zvel
len vonat lengyel mozdonyve
Zf!tője, amikor megtudta a 
riasztó füttyök okát, egy per
cig ha:lga!ózott, az/ón lassa" 
felemelte a kezét és lehúzta a 
moN!ony sípját fe:nyi'ó szelep 
láncát. Tudta, hogy utoljára 
fiityül, hogy többé nem c•ezethe. 
t; majd ezt a mozdonyt, de ke
ze szinte /zozzátapadt a lánc
hoz és mozdonyának ü,•ö/lése 
felriasztotta a kényelmes puha 
börd!ványo11 ülö, halá:ra iledt 
lengyel diplo1r,atákat és kuri
rokat. 

A fütőház me2telt emberek
kel. Egyszerre mind a négy 
kapun tódu;.tall be az emberek 
és amikor az óriási he:yiséf! 
zsúfolásig megtelt. a gyászoS 
csöndben fe1hangzo!tak az első 
SZCJ"f!ak. 

A sepe/ovkai kerü'efi párl
bizotlsáa titkára beszéli: 

- E'.--,,társakl MeghaU, 
lenin, a vilá(! pro/eluriálusá
nak vezére. P6:o'ha'atlan vesz
teség érte a párlo!, megha.c nz, 

• . •  A gyászinduló hangja, fö
detlen fejek százai . . .  Es Ar
tyom, aki az u:óbbi tizenöt 
évben nem sírt, érezte, hogy 
fojtogatja a torkát a sírás és 
erős, szé:es vállai megremeg-
tek. • 

Ugy látszott, hogy a vasutas. 
klub épiUetén.ek fa'ai ne'1t 
birják ki az embertömegek 
nyomását. Az udvaron kegye:
le11 hideg. a bejára'ná! á!ló 
két ágas-bogas fe1111őfát hó és 
jég borí!ja, de foj!ó me:eg a 
vörosrefiílö// kályhá:ól és a 
ha·száz ember é i�gzésétól, akik 
mind részt akarna� venni a 
pártcsoport gyászülésén. 

A teremben nem hallatszott 
a megszokott zaj, beszé'.ge!és, 
a sujló bánat le'.omp:totta a 
hangokat, az emberek ha"kan 
beszé:2e1tek. száz és száz 
szempárban riadt szomorúság 
fény'.ett. Olyan volt ez a kép, 
min1ha egy hajó legénysége 
R.11ült vo/n� it! össze, melrm0k 
kioróbált kormányosá! egy hul
lámcsapás a tengerbe sodor
ta • • .  

A �agy Októbe
ri Szocial is'a ror
ra.dalom előestéjén 
az „U-127"-es 
hosszú, személ,· 
kocsikból á ! :ó sze-
re'.vénnyel lu'.olt 
Finnország felé. 
Cjjel egy óra tíz 
perckor kellett be
[ulnia a Petro
grádlól nem nresz
sze levő Ugye:nája 
á·'.!omásra. 

tolta  meg gépét, 
ott, ahová nem hat 
cl a vi:lanyl ámpák 
lénye. Itt a fű'.ö
nek le kellett ug
rania, hogy helyét 
rtagyi'Tlir Jtjics 
Lenin fog'alja el. 

Tudta, hogy ez 
Lenin. 

v:agyimir /"jics 
egy szögre akasz
totta a kabátját és 
ingújjra gyürközve 
nekil átott a mun
kának. 

A mozdony ,·e
zetöje kipróbált, 
régi harc01Sa vo: 1 a 
bolsevikok pártjá. 
nak. Na� fu ko
moly fe:adatokal 
végzett már. de 
ezen az útján érez
te, é'.e'.e leg'onlo• 
sabb párlm�gbíza.
tását te!jesili. 

A meg-be zélés 
szerint Ugye'nája 
ál lom asra t<rve. a 
perron végén á' í-

Ha látta vo'.na, 
m�st akkor sem is-
mert volna rá: 
Lenin !eboro!vá' -
la'la a szaká'lá!, a 
fején parókát Yi· 
se!t. 

De mikor a vo
nal megál'.t és a 
fűtő leugrol I a sö
tétben, Viagy:nur 
/l;rcs olyan fürgén 
és ol ·:-n b:zton
sággal kapasú-1-
dutt lö! a yashág
c;. >n, hogv a moz• 
donyveze'.ö nem 
k�rdezelt semmit. 

A nedves faha
sábokat a ros .é:y. 
ra rak'.a száradni, 
aztán a tűzbe 
hányta. 

!gy érték el Bje
looszlrov ál lomá
�át. O.t yolt a ha
tár. Azon túl kei
dödött Finnország. 

Az összes uta-
ok irásait mei;:

vizsl!á!lák. A:ku
tatták az egé,z vo· 
nalol. A mozdony
vezető giorsan le
eres1,J..edet'. a hág-

LENIN 
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M ohosszakál:ú, vén orosz parasztok ar�á�, 
pufók kölykök szemén feledte m?so.yat; 

a komoly nőkre, a hős férfiakra ha_rcat 
bízta, hogy ők vigyék, ők folytassa'k tovabb. 

� 
> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 
> S zíve, elméje csak minket őrzött, _az osztályt; 

és szabadítóját őrzi a nép: Lenint. 
A munkásság: Lenin. Lenin: a munkásosztály. 
Egyek barátaink és ellenségeink. 

� 
> 

� 

Görög h�yek _�özött tan1<�sap?a,  szikla:mellvéd, 
az ukran fo1deken hullamzo rozsvetes, 

Madrid pincéiben e:ásott, drága jelkép, 
i 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

a Ganzban öntudat, növekvő termelés. 

Rosztovban i�ola, énekszó, gyennekotthon; 
Nankm-gban ágyúszó viszi az ő nevét, 

ki győzni h ívta a munkást és a parasztot 
és karddal 9Z€gte meg a népek kenyerét • 

t G yürüzik az idő; a most még bőven ömlő 
vért és könnyet lemossa arcáról a világ i 

és kibomlik jövőnk, mint duzzadt, édes emlö; � 
< és ringatja a föld kétmil l iárd fiát. > 

<v v v v vv v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vvvv-vvvvv vvvvv
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csón, odaszaladt 
az első kocsihoz és 
l ekapc30!la a m,n
donyt. Aztán a viz
Íoronyhoz vezette, 
v:zet fölvenni. Las
san, kényelmesen 
végez le do! gát. A 
pá!y.audvarc.1 már 
harmad'.kat e ön• 
gette.k indulfu;.. 
ra, de a mozdony 
még mindi� ott 
á!ldog-ált a vízto
ronynál. 

Lélekszakadva 
fu !ott a fővonatki
sérö a mozdonyve
zelöhöz és sípját 
muta:va jelezte, 
hogy máris indul 
nia ke: 1 .  Erre gyor
san rákapcsoita 
gépét a vonatra és 
a fövona'..kisérö 

megadta az indu
lási jelet. 

A pályaudvaron 
e1n1 tiszt áJ t és 
személ merően a 
mozdonyvezetöre 

szegezte. E.s nyil
ván rájött valami
re, mert a kezével 
in'.elt val akinek. 
l(atonák rohantak 
a mozdonyhoz . . .  

A vonat azon
ban már mozgásba 
jött és pöfögve ro
bogott ki az állo
másról. 

A forradalom 
után sokat és jól 
do'.g-O'Zotl az „U-
127''-es mozdony a 
vasúton. Utasokat 
és árut szál l íto'.t, 
leggyakra-bban pe
d".g szénnel meg
rakot• vonatokat a 
m�szkvai gyárak 
részére. 

A vasutasok pe-

dig t iszteletbeli 
mozdonyvezetövé 
választották a 
mozdonv egyi<ori 
,.ffööjét" Lenint. 

Az „U-127-"es 
1924 januárj ában 
indult el utolsó út
j ára. Mély gyász
nav vol t ez az 
egész nép számá-
ra: az.nap halt 
meg Gorlüban 
Lenin elvtárs. 

Gyász lobogók
kal leldíszitve vit
te be az ,,U-127" • 
es mozdony Moszk
vába tiszteletbeli 
mozdonvvezetóje 

holt'.estét. 
Ugy őrzik azóta 

a va�ulasok ezt a 
mozdonyt, m:nt a 
szemük fényét -
mint azt, ami még 
ennél is drágább 
nekik: Lenin 
emlékét. 

meghall. ----------------------A táuirász gyorsan leírta az 
e/olva.so'. t szavakat, e/engedte 
a szalagot, kezére támasziotta 
fejét és figyelt. 

S attól, hagy az ember már 
nem kiabált. Artyorn megér. o1 .12.mtd/uc (}mő. (}á,műjao.iU. i/-jtímunkárninak lta(J.tJ kifünlrléu : 

,.Tegnap Gorkiban elhúnyt . . .  " 
A táuirász lassan leírta. 

Hány örömhírt és tragikus köz
lést hal:ott é'.etében, hányszor 
ér!esült elsónek idegM bánatrái 
és örömröl. Rég leszo�ott már 
arról, lzogy elgondolkodjék a 
szt1kszavú mondatfoszl&l!JQk 
érte:mén, ha:lásáuQJ felvette és 
gépiesen papírra vetette azo
kat, de n�m gondolkorott a 
tá:iiratok tar/almán. 

telte a szörnyű igazságot és 
felismerte az embert: a pártcso
port titkára t•o!t. A vasuti üzemek közül elsőként nyerték el 

A mozdony aló/ kimásztak 
a munkások és némán hallgat
ták annak az embernek ha1ál-

a DISZ központi vezetőségének vörös vándorzászlaját 
ltirét, kinek a nevét az egész Január l!J-én, ke<l<len dé:után 
világ ismerte. o Landler Je:.ö Járműjavító 

Afind összerezzerrJek, mert a OV 
, N, 

�:i;:úrterm_�t z.súfo!iá�ig 
bejáratnál felüvöllött egy moz- �e�.:o.�oLék . az uz� DISZ-fi� dony, az állomás végéröl vá- ;3 IJaf, _de raJluk k1v� olt voc
faszo:t egy másik, harmadik . . . -�k �za'!1�n az 1d_01Srb� m�n
Hatalmas erejű, riasztó hant!,· kasok koz_1!f is. _ Emlekeze,es un
jukba be/ekapcso'ódott a vil- nepre gyu.tek ossze ezen a na
lanytelep éles, fü/tépó, repülő 

I 

pon a Jármüj.avíló fi-ate:jai ab
srapnellre emlékeztető búgása. ból az a:-kalombói, hogy a K:e
Es mindet tú:harsogta a Kiev ment Got:weld Vi'.lamosság' 
fe!é indulásra készen álló sze- Gyár fia!.alja tói á'.vegyék a 

Most is valaki megha.'t és 
t·a/akivel közlik. A távírász 
már megfeledkezett a címzés
ről: ,.Mindenkinek, mindenki
nek, mindenkinek!" A készüUk 
kopogott: ,. Vlagyimir t:jics" s a 
készülék kopogását be!ükké oál- � 
toztatta az öreg távírász. Nyu-

1 

• 
godlan ü!t, kissé fárad! vO:t. Va- A JHKIBANYA I  CSAJA lahol mef!luz:t t•ai.'ami l'lagyimi• -----------/Zjics, vala�inek ö leírja eze- lRTA: 1 9 1 9 -8  EN  ket � tragikus szavakat, • v?la- BALAzS ANNA kt s.rvafakad elkeseredeseben 
és bánatában - de számára 
mindez idegen. ot nem érinti. 
A kés::ü!ék kopog: pont, t•onás. 
megint pont, megint l'.'Onás, ö 
pediR az ismerős zörejbÖI már 
összeá!lította az első bet/lt é� 
felir:a az ar:apra: egy „L" betü 
volt. Aztán felírta a másodikai 
,,e". gondosan me//érajzolta a 
kétlábú ,.n" betüt azonnal lzoz
záirta az „i"-t é; szinte gépie
sen írta le az uto:só „n• bet,it. 

A készülék szünetet kopo-
gott és a távlrász egy tized
ntásodpercre ra;ta fele;telte 
tekintetét a leírt szón: LEN //11, 

A készülék tovább kopogott, 
de a távírász gondola'a most, 
hagy fJé'etienül erre az isme
rös névre bukkant, isméz visz
szatéri hozzá. Mégegyszer ml'R• 
nézte az ulo!só szót: LENIN. 
Mi? lenin? Szeme tükre visz
azat•etílette a távirat egész 
szöceflét. Néhány piUanatig 
nézte az ürtapot és harminc 
évi munkája O:.alt először ké
telkedett abban, amit 1e:r1. 

Hároms:or is átfutotta a so
rokaJ. de a sza�ak makac,ul 
ismétlődtek: ,.Elhunyt Vlagy•
rnir lljics leninn. Az öre2 talp
rauzrott, fe;kt,pta a szalaflte-

A sáloral;auihe!qi vasúti mű
helyben összefutnak a munká.>ok. 
Csuta Káro!11, a =úti asztalos, 
Zemplén-meR11e forradalmi kor· 
mánqbiztosa áll a csoport kö
zepén: 

- Elvtársak! Kommuni.sták! 
Telkibánqáná/ ba/ van. erösen 
támadnak a csehek! 

- MeR11ünk/ 
Csak e(!11 ember mondia ki a 

szót, de m 1ndl1yá;11k nevében fe
lel veLe Csuta Káro!11 szavaira. 

Hétszáz fef!qverük van. A hét· 
száz ;ó puska vállról vá:Lro ván
dorol. Aki sebet kap, t•a{!q mell.
hal, visszahagqia a fe211verét a 
kevetkezönek. Mindia harcol
nak. vaa11 őrködnek ezek a pus· 
kák. De azért idehaza a mühe,'q
ben is maradt be'.ö/ük. Most is 
fe11•,verre/ sorakozik háromszáz 
vasutas. Mire a város szélére 
érnek, a városia�kaf me(!szaoo
rodik a számuk öt.<z!Ízra. 

Csattan a hl(! sár a lábu� 
a/a't. a he{!qek fe:ett fekete fel
hő„ fli1ll!nek. Már hetek óta zu· 
hof! 7 zápor a vidékre, ho, mef!.
rnd!i!, lto.' eláll_ de rn.nd;g úim 
mef!,'.ztatia a fö!det. fliába áll
nak a -cö211 felett Maqashe(!u, 
NémaheRI/, K,oporsóhe.{!1/, az ő 

szé'.es hátuk sem tudja fefogni 
a vilzart hozó sze'et. Most is 
nekiz1íd11/ o 1111211szemii záoor, 
veri a menete!öket hűvös csepp. 
ieivel. A kis Ro11R11va fo/qó, 
me:ynek seké/11 vize máskor bo
kái(! sem ér, most áradlon, szt
lesen rohan tovább . . •  Tilt raito 
már erősebben hallatszik a fro:1t 
za;a, ropognak a f!éofegqverek, 
robban, füstöt a ha/ár. 

Fia/a/ parancsnok veszi szám
ba öket. Arca é:esvonású, sze•ne 
keménqnézésií, most méRis me2-
konnqebbtilten mosoll/OR: örü/ a 
sefl,ítsél!nek. 

- Azi mcmdja meg para11cs
no!1 e:utárs, mely.k a leg
erősebb ponlia a csehek vonalá
nak? Odakii.ldjenek minket! -
kér,k a t•asu:asok. 

- Van ea11 f!éppuskaf.!szktik, 
azzal nem bírunk. 

.\'ehéz a sárban kúszoo e!őre
i11t11i, ha go:11ók s/lvilenek min· 
denlion.nan. Fe/ü:ről a zápor, 
a/11/ró/ a pocsolqák vize, a sár 
áztatja öllel. de ef!yszercsak e/üt. 
tük a löveszárok, be:eu1<rá'nak 
és kezükben máris lövésre ké
szek a feqqverek. 

Csak a vezé1111lésl váriák -
mikor eqqszerre csok furcsa 
mozgolódás támad odaát a fe
hércsehek vona.'án. 

- Túmadnakl 
- Nem, nem' Nézzetek csak! 

DISZ közpo1!'.i vezet" ·gén<'k 
voro.; vá-r.dorzá,sz,aját 1953 
második le:ében végzett kivoá.!ó 
munkájuk eredményeként. 

- Ez .a kitün.elö ju'.a'.om azt 
b'zonyllj,a, hogy 1953 rnáwdik 
fe ében a Land!er Jenő Jármti
javí·'.ó fiata!jai dereka,sa, me;r
�•: : ták helyüket e munka lron'.
ján - ál ..apPo'.t.a meg a• ván
dorzászló ,átadásakor mondat: 
beszédében Grub,cs /stc•án e'.v• 

A cseh katonák me21náullall a 
rnag11ar állások fe:oé, de e211et· 
len lövést sem adnak le. Es ott 
elöl e211 nqurRa. ma2as katona 
fehér kendőt ránt elő és lob�
tat;at 

- Ale2adiák ma.(!11kaf! 
De a parancsnok óvu:os: 
- Csel is /eheti 
A mühe1111ek fif!qelö, erős sze

me semmi egyebet nem lát, csak 
azt az infeRetö, fehér kendőt. 

- Géppuskákkal iö1111ek! Ne 
hil!l/iünk nekik, elvtársak! - kl
áltia e(!q szöke. fia/a/ lakaios és 
célzásra emeli a kezében tartott 
puskái. De mégsem lö. Ogy érzi, 
belülről valami vasmarokkal 
visszafof.!ia, u;;a tétovázik a ra· 
vaszon, mir1de11 ideRszálában vá. 
rakozás fesz,11, n_quf!ta:anul te
ki11/ előre. 

Va!amit kiáltoznak is amazok, 
de csak mikor e2észen kö:ze; ke
rülnek értik mev őket: 

- !1e löiietek, eivtársok! 
Pár perc 11111/toa harminc f!ép· 

f<1t11vert raknak le a földre a 
cseh katonák ls mintha vezén11-
szóra tennék. mind g-ombolia �i
felé a kabátia eieiét: oda vannak 
bevarrt•a a kommunislapárli 
i(!azo:vánwok, most előkerü(nek 
é< felra1!1101J11ak az arcok. össza
öle1keznek mavqarok, csehek. 

Az a cseh kalona, aki a fehér 
kendővel inte2etett, és a szeme 
kék. mini az ibol11a, ma.(!qarul 
is beszél: 

társ, a DISZ központi \'ezellí
ségé,ek tagj.a, majd a :öbbi 
közölt ezeket mondo'.la: a,. 
ü.zem f'a:alja'na,k kimegaslr\ 
eredményei - amelyeket m111-
den b:zonny.a: .az idősebb rnun 
kásokka,1 szorosan együttmüköd
ve vív'.ak ki - példaként a:

hatn.ak az összes vasu/i D/SZ
<zervezetek e'.611. A sok-sok 
munkasi,ker. ami végsöfokon , 
vándorzász!ó elnyeréséhez VP. 

ze'.ett. n agyrészt annak köszön • 
be 6, hogy 

az ü1Jemben az ifjúmunká
sok 90 száaaléka verseny-

ben van. 
G.rubics elvtárs vé�ül le'.hívta 
a fia:alok.a'., hogy .a mezögazda
&ág fej lesztéséröl szó:6 legutól>
bi párt- és kormányhatározat 
nyomán 

SZ>Cl'\ e.zzendc rohambri gi
dol< at a mezőgazdas.ág meg
segítésére, különféle mező· 
gazdasági gépek, illetve 

- A várt küldött mi11ket. A g.:palkatré<s-zek gyártás.ára. 
kladnói bán.11ászok ;e:entkeznek, Az üzem ifjúmu:n-kásai - mon
para:ncs,wk e,'v'árs: Vegyetek dott.a a t.ov,ábbia•kban, - moot 
be be11nü.llkei vöröskalonának, tegyenek meg m:ndent azér,t, 
küldietek a leRkemén11ebb küz· hogy a kongresszu.si vá 1a,:ások 
delembe! Csak illnen vi.(!qetek te:jesí'.ésébe, o:ya,n eredméoye
el, nem akarunk csehekre lötú . . .  ket érjmek el, ame!yek b:zto-

Ull!ak ls indíliák őket. Az ott- sí�ják sz.ámukr,a a vándorzász:ó 
maradt mühel_qiek kedve felderül, meg'..ar:ását. 
me.(!erősödtek tó/ük: lám, eliöl• A zászló átvé'.ele után tiOrr� tek seRíleni . . • /rei, kladn6i bá- eme:keodtek szó:ásra a Já,rmíínyászok, olqan tánc lesz ltl, javító DJSZ-lia'.al'jai. Halás:: hORIJ mél! ti is tanulhattok belőZe Béla efv!árs, az üzemi D!Slaz ellensé2et verni/ Máris csal· szervezet :itkára arról beszea. tOIIJUJk a lövések, szikráznak a hogy a 38 ilibrigá<!, 8 p,árosverkiröppenö 2olyók • • . odaát mef!.- senyzök, a f:etalok soraibód llii.nol! a frontfJonal, behorpad, !tát. került sztahanovisták vol�ak rább kell vonulniok a cseheknek. azok, akik a választási békevttol_l/ messzire, hOl!l/ alif!. másfél senybe,. a VIT ti6r.e:etére indi• óra mulva nincs kire lőni. '.ott, val amin: 8 november 7-1 - No ezek alaposan mel[sza-
lodlak/ _ nevetnek a munJiások loJTade!mi müszakban egyaTánt 
és vállukra vetik a ouskát, me1t· magasra ezltocták a munka len
lörölik sáros, izzadt arcukat és d-üle�t. 
visszaindulnak a városba. - A:z. edd!in ered!Tlfflyekkel 

Csuta kormánybiztosnak felen.. 
azonoa, nem e!égszünk meg -

tik: jelen1et-'.e kl Ha•ász elvtárs, -
- E:végez:ak, amit vállal- hanem na,p m:n: n-ap arra t�

tunk! Meq11ünk fJissza do!Roznl. reksz�. hogy túlszárnyaljuk 
Es miközben lábuk ütemesen a�ok�; es meitertsuk a ván<!or• 

csattan bele a stúba, mí!l a me- Z36Z,ót� 
Rl/eltázáfól a uasúti mllhel11lg vo- Az unn�ség v�, Fd.et• 
nulnak, a kladnói bán11ászakra 

I 
Fer:'!c, a vál'.a!at _helyettes _igu

.(!ondolnak, akik most a zsúfolt gato,a, 10.000 lor:nt pénziutal
vona/bQJ1 utaznak O román front mat oszto'.I sZlé: a legJobb ered

felé. hoqq seRílsenek mel!védeni 
I 

m�nyl e!ért ifjúmunkások Ica
a fia/a! Ma211ar Tanácsköztár- zö.t Az ílnnepeéget vid.ám kul. 
s11•áqo/ a mindenhonnan rátörő lúrmüsor, majd a késő esti órj. 
e.'' enséq e//en. ki� tartó t-átlc köve! te. 
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· Járműjavítóink dolgozói (J'lo tJák (jállO-J né százalékos tel jesítménnyel 
mutat példát 

lelkesen segítik a gépal/omások munkáját az országos nőkouforencia 
vasutas küldötte aJJK.O-tllJ.Jár.Jaitiak Hatan indultak el csütörtö

ikön reggel a Soolno.�i Járműja
v,tóból a Szo:nokmegyei Mező. 
gazdasági Gépjavító-íizem felé. Enyhe volt az idő, mintha már 
a tavasz üzent volna  a sz,ántó.. 
földek felől. A földek felől, ame
lyek � tél i álom után várják új 
eletreke·tőiket, serken'.ő:ket, igaz 
jótevőiket: a gépeket. 

A já�műjavítJ hattagú 1:,r igád
ja meggyorsi'.otta lépt�t, hiszen 
a mez3gazdasági ,:rép;aví:óűzem
ben 52 ja_vításra szoru:ó traktor 
vár'.e az ő segítségüket. Amikor 
a Szolnoki Járműjavító dolgo
zói megtudták, hogy .a mező
g-azdasági gépplűhely alaposan , 
e maradt a crépek téli javításá- ; 
val, .azonnal e!h.a�ározHk, hogy 
a, segítségére sietnek. 

- Február végére :ialameny
nyl mezőgazdasági gépnek 
üzem.képesnek kell lennie -

A Szolnoki :lárműjavitó Szöllősi-brigádja., átérezH� a mezőgazdas,'lg meg
segítésének fontosságát, védnökséget vállalt a szolnokmeg)ei mezögazda

sá1tl J(épjavitóüzem felett. Képünk a bri5!ád ta<riait mutatia be. 
( Németh Gy. !elv.) 

Nvuák Jánosné e\•lárs.nőt jól azóta f.;ováh1é még oda�dób-
, 

ben. Szeretnénk. he 111 ,né: előbb 
i,mer'k és szerelik Pécs áUomá.5 ban végzi munkáját, hogy be- bővítenék a pécsi napkőziotl 
do•:Jlozói. Pedig nen1 ol van régen bizonyí'.sa: méltó vo:t a biza- hoot. Cgyancsa,k nae:v könv
do'.IZ'Ozik a kereskede!mi főnök- lomra. nyebbs.égei jelent az üzemi 
�égen 1 952 decemberében került - Foo'.os megbízást je'.ent ez konyha. itt azc:1han mée- '.ehetne 
a vasúthoz, m·nt raktárnok-ta· számomra - mo11,d ie Novákné javítan i  az éte!ek minösée-én, 
nu lú. No;,,ákn,é elvtársnő szore-a•l_ el\'tk„nö. - Az elvtársnők mee-- - Eimortdom, mnven mel[be
masan ta,nu:t. határ:dő eiőtt le· kértek arra, mondjam majd el csü.-t tagjai vagywik a dolgozók 
lelte e szakviz�át s hamarosan a konferencián.  hoe-van ál-: iák társadalmának, mi vasutas nök, 
üná ló vbsickeresővé léptet:ék mee- he:,üket a vasutas nők. ho- 6 hogv mi is mennvlre átérez
e:ő. Jelenler;- vezető Y'.sszke�eső e:-ran. milren odaadássa: dole-oz_ zük  munkánk fonlos;áe:át, fe'.c
s t a:án elé,r. l!a anny:t mo?1dunk Mk a kormánvpro!lramrn sike- lösségte:jesség-ét. Az országos 
munkájáról hogy az <"imu,:t  hó- réért. De ue:venakkor azzal :s nökonferenciatól tovább; ered
napban 227 százalékos teljesít- m<?gbíztak, tárjam 1el a prob!é- ménveket várunk. C :-s.ösorben 
ményt ért el. mi',ka, is. E :mondom majd. azt. hoe-v az asszonyok. a do'. · 

D<" nemc-a•k a szakvon�fü�l•i ln}g-v szerelnénk megalakítani gozó nőik prohlémái a jövőben 
mun-kában tün:k ki Novák Já· .\l\'"DSZ-szerveze!ünket. de ed- mép- jobban. mée- e-Yorsabban 
nosné. i\l.:n1 pártonkívüli nép· d'•g nem kaptunk e:ée- see-,it;:éQ1!t t a:Uia.nak 01ee:oldá:st, hoe:v vé
ne,·e:ő o!yan eredményes fe!vi- ehhez az \\XDSZ mee-yei köz- iernényíin•k és joe-os i e:énvei:1 1< 
iágosiló munkát fejt ki . főként pontiától. E:mondom maid. ho!rV mée- nae-yobb me!2'értésseJ ta'.á l 
a nődo'.e-ozók között, ho-p-y nem· m-ennÍ'i támogatásban ré;:zesü '. ·  kozzanak. Bíi�7,ke vae-vok rá. 
rée- a nől>'zottság tae-jává vá- tünk munká·1k zavarta 'an e: : á'.:l- hogy a nagy'j c !en'Z1Ségii '.anács
�esz'ot téi:,. Decemb-er vée-én az ·sához. Az én gyermekem i& a kozáson, ahc' a rr.s,p-Yar ddQ'ozr5 
ál lomás nödo!!!OZÓi ep-yhane-ú I szép_ korszerű nap'közio'thon- no!, 1ömee-ei 'smét kife:ezé.st ad· 
biza:ommat vál asztották mee- ban ta!á!t -szerető e-o:1<loskodás· hatnak é!lő hékeváe-vulrnak. én 
kü:döttük;::,ek a j anuár 30-31 -i ra. de mée- �Dk vasutas e-vermek is képv;se'.helem a , �u!a.; nő-
országos nökonfere•1ciára e; számára ke'.'.ene hel\' a n2ipköz'- do!e:-ozókat. 

Pálya,nunkása.ink hősi harca. hófúvásban, fagyban 

mondották ki a ha:ározatot. fgy indul t  el  Sz:ö//ősi János 
I 

sza,:..1 ,·czetői sz2k:anácsa'kkaf 
Két hattagú 1:>rigáoot a l a•kitot- sz.'.ahano�'ste_ lakat0s brig�dja segi'.ik L pa:roná!t gépiiJ :0�1ás� 
tak, amelyek felváltva vesznek a patronalt  uzembe s a brigad kat. Azcnban nemcsak muszak: 
ré�zt a gépjavitómííhely munká- valamennyi tag;a, \las Lajos, t<éren nyu'tanak segi'.séget, ha
j ában. Ezenkívül a műszak; ve- Takács Péter, Vincze Kálmán nem népneve'.ő:k és. kultúr
ze/Ök válleLták, hogy személyes Verebi Imre, Ho:u.ska Béta az- csop◊r'.j,a ., is rendszeresen fe'.
tanácsadással szervez i k  jobbá a zal  ez e!ba.'.ározással l épett be keres'k a gépiil:omás:>k dole-o
mühel y munkáját, a járműjavi:ó a mezőgazdasági gépjaví!óüzem zóit, ső: a vá'.l a!at főkönyvelője 
főmérnöke pedig rendszeresen kapuján, hol2'y a gépek gyors. sz'ntén személ;es segítséget 
el:enőrzi a l:,rigádok működését.

! 
alapos, a-0ndos megjauítasáva/, nyujt az adm,n!sz'.ra!iv munkák- \'ágánvok hOS67Ú kilométe- e'. lenfe'.ük, .a hó, és együttesen 

I 
ágak dc!e-ozó! is: a szer!árak, a 

Ugyancsak rendszeres ellenőr- munkájuk /egjaváual segítik a hoz . re:t, váltók, kitérők sokasáe-á: győzték !,e a (ermész�t dühön- pál,afenntartá,; főnökség. a pá-
zést vállalt  a járműjavító j,gaz- mezőgazdasági határozat meg- Többi i·ármű,'avíló üzemün·k ural,já,k a Nyugati pá!y-audva- gését. lvam<'sieri tanfolvam. a forP."al-
gatója is l '  't' 'f ron do'e-ozó pályamunká�:)k A - .�lás,kor e'őfordull, hogy vá- mi do,gozók, f iz',ka i és szel lemi · va OSL asa · eddig még n�m -vál•:aa védnök- nap-v p

,
ályaudva,r for!l.'i mát. 

·
za- ratlan munkánál akad:ak  el len- munkás0k, D fSZ-br:e-ádck és 

Minél több üzemképes gépet a mezőe:azdasáe:nak! 
ség:1 a �éP.� _!o?iáso

d
k mf �/�áj_ái vartala,,. balese:men!es köz'.ek" vetések: .,nem hoztam ma{[am· nt'nhad,serPo-ünk Fatal ia '  vál l ·  � � na ' meg,avi .asara, e e, eszu - d ' ' t  b. • T ' k lelki :smeretes mai vacsorát", ,,siir."Ö· Ü"t'em ,·elve küzdö!tek a hó el:en. tek orrá, lwgJ/ a tanácsok meg- esz : · :,��1 l� · . ,. .... . , , s , s, 

Többi j árműj.avilónk dolgozói 
is megértették. hogy a mező
gazdasági határozat végrehaj
tása nemcsa,fl a parasztság, lui-

11em az ipari munkásság leg
sajátabb ügye is. A Szombat
helyi J árműjavitó dal gozói a 
gyöngyöshermálli gépál 'omás 
patronálását vál!a l :,ák. A jár
rnűjavitól:>an (öbb brigád dolgo
zik mezőgazdasági gépalkatré
szek előgyártásán, a hely.sz ínen 
pedig a járműjavító dolgozói is 
rész.\vesznek e gépek szerelésé
ben. 

patronálja a Debreceni Jármű- keresésére 'ui[!ádokat bocsáta- munka.1u.,,J,a ,_. Ee:)�Z,e. u, s��-ren, v,,i el!ntémi;;a/ó, nem tudok 
javíió a hajdcíböszörményi gép- nak rendelkezésre. Ac.d'g is va- e!nberek. , l\�m varnak k, ��!�- iiitnaradni" - beszél Papp Bá
állomást, valamint a hortcóágyi lamennv; jármííjaví!& üzem. így :e;,ekr�. d:csere-\el,r•. m_unk_�1u k;, lilll veze!ö pályamester. - De 
állam; gazdaságot. A jármíí- a Landler Északi és Misko,ci roJ mm� m,nde-nna,pos .,s zurke most senkinek sem iu!o t eszé
j avító dolgozói közül többen, gazdasáe:; ' gépek soroza:e:yárfá� tettekről beszélnek. Ped·e: a,m:t 1:>e hasonlókat mondan'. Ee-v 
mint Virám•i István Tor"!la -sával támoget'a a mezőoa zda- az elmult napokban végez ek, emberként szálltunk szembe a 
Gábor, Ká,lai Benjámin rend- sági határoz;! ,·égrehajtásá\. a,� sokkal több vo!1 _e_:1nél. A le- közlek�dést e-á!ló a,kadállraJ. 
szeres,en hosszabb i•dőt töl !enek Ehhez a munk.ához sck see;l:- zud�l'., _hat�lma.� h?)omege½. el - Január 1 4-e éjiele vol '. a le!l
a gépál lomáson. Ezenkívül egy s,éget kapnak üzemeink 8 TID lene_re is l:>:zt?s1to_!�k a kozle· nehezebb. Közel harminc ce·1'. i nn 
préslégka:apácsot is kölcsönöz- osztá!y:ól, ameli, lee:u'.óbl:, is kedes zavarta .ansagat. esetl b.efedte a s;neket, e:(ömte 
tek a hajdubösz3rményieknek. ~ a vál tól·at ki 'r „l et Azt: 
amelynek seoitséo-ével a gépál- tar: almas ér'.ekezle'.en tárgyal;a Hatvan ember-re hárul t e ha- f · . k' 

d
. 

1 
· 
1
e: 0 '. • a� 

"" "' . .  ,. .  ' ' t' 1 talma,s munka. Ha'.van eml:>er a-in-n :  ·ez e: · egiJancél szon-
lomió.s dolgv�ói két óra alatt két meg a, Jarmuiav,tok veze óiye a to<tta a vál tókat, el ie1resed ek a nap munkáját tu.dják elvégezni mezögaz.daság megsegítésének do!gozo.t 24 é.� 3? órát e!lVl;u· vonórudak. Egész éijjel dol goz -

Pé' damu:ató 
a cséplőgépe.k dobkosarainak ja- soro-nkövet-kező fe'.ada!aI: és z�mba_n. fa e-yM_ h idee:ben� _t�:- tak a csákányok. lapátok, m:g 

gondosságga,l Gításánál. A járműjavító mü- módjait. d:g hoban. l\ehez lenne kozul uh szabaddá tet:ék a pályát. 
____________ .,...____________ bárklt :s kiYá!asztani. aki löb· I ---�rőfe�í1�süke.t u,1,·a. s�g(t,sé; 

bet telt a más' knál. Közös volt guKre 6:e, ,ek a tarsszo_ ga,a, ,  

J\\unkáiuk még nem ért  vée-e!. 
A bek5,·etkezett ol\"adás1 mcst 
rege:elenként ta!a imen i fa.o,ck 
vál'. ják. A hólé ú;ra és ú jra  
iéoe-é fae:•· a \'á!!ök közölt. ne
héz fe!ada,! e!é á ! ! ítYa a váltó· 
őr/\ke , oályamunká-o1,at erry
aránl. A vágányok közöil i,s csú
szós le!t a la laj, a Ya1Sutasok 
munkája életYeszél \•essé \"ált. De 
ö.!, Ieg-vözq\'. az :dőiárás.� és 
eredményesen hárít ják el a hal · 
ese:\'eszélyt is: a munkavédel mi 
fe!elősök ielhívására gyors 
ütemben takarítják el a \"ágá
nvo'.< közül a jéggé fag1olt hó
kupacokat. 

MEZŐTÚR TERMELÖSZOVET KEZET/ VAROS 
VA SUTASA/ KÖZ ÖTT 

_,,. ,,: .,,I_� ,, 
J„e,u, ,,e�un 

Gvornan suhan a Jlépkocsi az 
országúton Mezőtúr feié. Jobl:>
ra-balra a h avas táj ee-yha,ngú
ságát csak itt-ott swkitia meg 
egy-egy 1anya. A város előtt 
táh'.a hirdeti „Mezőtúr termelő
szövetkezeti város". Ebl:>en a vá_ 
rosban 26.000 dol,e:-ozó pareszt 
l akik. Néhánvszáz  kivéte'.évei'. 
va•lamennyien ta!lja,i a tsz-nek. 
vagy dolgozói az állami gazda
ságnak. lllezötúron tíz terme:ö
szövetkezet, két á!liami gczda
ság, egy mezőgazdasági tech · 
n ikum van. A mezőga,zdaság-ról 
szó'.ó határozat nagy vál tozási, 
fel:endülés1 jelen,t,et: sz.ámukn 
Akik ősszel ki,léptek a termelő
szövetkezetből, mos,t egymás· 
után adiálk be ú jrafolvéteJ.i ké-

lomási raktárban úe:vszólván br ig-ád já,·al a kocsik !!\Orsabb 
csaik fiata,lok do'.,!!tO'Znak. Min- beá}iításáva.: segí·:i a '.errr.e1ií
denk i büszk-én emlee-eti ifitl Btb szövetkezeti váro;; fej!őMsét. Sandor raktári munkást. aki Az.előtt másfél óra kellett ahhoz , óránk:nt csaknem Hz máz.sa 
árut ra,k ki 6 vasúti kocsikból. hoe-v egy kccsicsopo�tot kihúz· 
[fitl BáJl Sándor a�ia is vasutas. zanak a raktári váe:ánvról és 
Apa é-s fia eo-vütt do'.goznak, od,1 egv máS1Mrnt beál'.ítsanak, 
egvmács.sal versenyeznek azért, most ugyanezt a munkát három· 
ho<TV !>"Yonsa,bban kerüljön a nee-ved óra a ,att vée-zik el. 
t_ermelősz?velkezet:k , számára Mezőtúr terme'.öszövetkezeti erkezett aru a do,e-ozo pa.rasz- város vasutasai lc,lke..<sen készü -tokhoz. nek az /1\DP 1 1 1 .  kong-resszusa 

De nemcsak a raktári f'ate•'.ok I me·günnep'.ésére. A rakiári mun· 
állják meg he!vüket derekasan. kása', e:ha1á�oz\ák. h0e-� át: a� 
hanem a fore-al m,ak ,s. Deme gosan 96 he.vett n,apo.1,a I OL 
István tol atásvezető iij úm,:1:1kás mázsa árut mozdítana'.- meg. 

Komplexbrigád-szerzödés a v�rntasok és a termelőszövetkezetek közöt, 

bo!do!lu!,i.s ú tiál. s,zerzödécs iölt létre a vasutasok kocsik nagy tengclyoy�masul'. 
relmüket. Mindnyájan l át iák a /1\éo ta,•elv kompi•ex!Yrigád · 

1 
c."öveskukor'oo érkezett. A rt<;héz 

A va1Súlá(lomás rakiá-rá,ban és termelőszövetkezetek kőzö\t, min! t nem m�he�tek_ a turye,·�: 
nae:y s,ürgés-fore-ás van. Ide ér- mert közös erővel hamarabb. szárnyvo-na,I va!2'anyara. ez.ert a1 
lieznek Budapestről, Sz.ee-edről gyorsabl:>an tudjá,k Jel:>onvolflan' 1 ke::ett vol�.a ra_kni. DP,n,en_1 vo:t 
és az orszá2' többi részéből a a, száHításokat. Ezek a lmm- ember az atrakashoz. 48 oran be· 
mezőgazdasági gé!}<"k, Yetöma- plexbrie-ádok ió: működnek ,\\e· lü_: k'. l�tásta l·an voH .� -bc?i� ta
gok, felszerelések. Nagv fe!ad.3· zőtúron és nem ee:vszer e:-vors. rn1bb1tar1. Ekk<::. �z �:-om�s1 fia_ 
tol je!ent a va-sutas dole

-ozók halékonv segitsé!i:d nvui!an2k a ta nk.na:, m1cn,toot.etu ,, !ama�! 
számára Mez.ölúr terme:őszöveL I terme:öszö,·etkezeteknek A kö- Fe!h1v:ak te.efo�on Turkeve! 
kezeti Yáros szállílási ie-énveinek ze'mullban a túrkeYei \'örös Azok autóval /1\ezőtúr,·a iö!t�J
maradékta-!an kielée-ílése. Az ál· Cs·' 1 "ap- tsz részé-�e három kocsi és e,,zá '. l ílot!ák a tú:súh·t okozé 

A Német Demokratikus Köztársasághan 

A Walter Ulbricht Művel. íizemvc-zctösége az üzemi kollekth szerződésben 
,:általta. hogy a dolgozókat az üzem által készített emell'�CS vas.úti kocsi�: 
ban szállítják la.kóhel:) ük.re. A:l. első ilyen emeletes szemelykocs1t mutatJa 

be képünk. 
(1'DK n,·irali Iroda !civ.) 

tene-er ' t . A mezö'úri ,- �sutus fia · 
ta '.olmak vc! t köszönhető. hoe:\ 
48 órai ácsore:ás hei:vett csak
nem kbedelem né:kül m�e-érke
zett a fontfü áru Túrkevére. 

Nincs lehetetlenség 
- csak tehetetlenség 

Eov másik a'.ka,'.ommal a me· 
zőtúri Ha ladás tsz részére eEész 
i r,ánvvonal-rakomány ép:téi: 
anyag. homok. sóder é r1-.ezett. A 
terme!őszö\·e(kezetnek nem ál l !  
rendelkezésér·e t-:e:;ő számú mun
kaerl) ez e!iuvarozi1�lioz. A ,·as
ubs f iatafok a tanúcs. fcöz :eke
dési osztá:Y:í1·a: !,özösen rakod.'>· 
hrie:á<loka( szerveztek é� el.sz,F
! i lo!lál< a f l n '. atlá ,  tsz számár2 
a sürgős <'-pítkezési a:iyagoka! 

A vasula.sok é� a :erme:öszöve: 
k<.'zdi pareszbáe- között fe,nn·  
ú '. '.ó jóv iszvnv e'.ősee:itö;e. bog,· 
fenn<1kad{1s né:!dil o-\·orsan IYJ
nyo: ítsák le a oszál'. ításokat. ,\íe
zőiúr vasulasai eredménveseP 
se'!"Ítik a mező2tazda,áe-ot. 

A RÁKOSPALOTA I LOKO M OTíV BAN 
Birkózó-edzésre men1ünk a 

Land'.er Jenő J ármüjaví'.oon,, 
hogy l ássuk., m:kén,t fo)y:k .i té:i 
spor(mun:ka a Rákc,spalo'.ai Lo
bmo: i,•ban. A b:rkózvka'. a zo:1-
ban nem a szőnyegen, hanem a 
terem egyik sarkában, fc!öltözYe 
ta!áljuk. 

- A tornászok már e'.me•i
tek, mert látták, hogy ma is re
'nény!elen az edzés - mondja 
lso!tcai Káro!y e'.v1árs, sportköri 
elnök 

És egyszeriben kel: ős köze
p�be ,·agyunk annak a prob:é· 
mának. ame!v már évek óta 
fogi a!kozt at;á a rákospalotai 
,porto'.ókal. akiknek otthona n 
Landler Mü1"ek lenne (hiszen 
·nnen kerűJ ki a eg' öbb S?• -••· 
[aló) , ha akarat lanul is m ind
unta!an ,,e! nem vernék &k.et a 
lcázzól". A teremsportok üzésére 
unanis az üzem ebéd'.öje van 
kijelö!Ye. ftt t artják edzéseiket 
a birkózók. súlyeme'.ök, ökölví· 
,·ók, tornászok. kézi labdázók, 
kosúr'abdázúk és ltl�n az at'.é· 
!dtk i:s. De gyakran megesik, 
mint például most is. hogy nem 
:ehet edzést  tartani. mNt a ku:
túrteremben valami:ven rendez
,·-ém· van s az ebéd'.ő fele kel: 
ruhatárn ak, a másik fe:ében pp· 
dig ilyenkor vacsoráznak a dé:
után i  műszak dolgozói. A ku'
túrtereml:>ől ezen a hely iségen 
keresztül j á rnak a büfébe, ez is 
7,avarja a sportmunkát. Az is 
baj, hogy a fürdő 1 00 méter
nyire yan innen és egyaránt 
egiszségte!en. ha edzés után 
kime'.egedve a h idegben men
nek át  a sportolók lelussolni. 
vagy egyáltalán le sem tussal· 
nak. 

Pedig a Rákospalotai Loko
motivban folyó ér1él,es sport· 
munka megérdemelné, hogy 
\égre kol\Szcrű. tágas otthonra 
ta láljon, ahol semmi sem za
varja fej lődésében. 

Itt vannak a birkózók. Öh'en 
működő tagja van a b irkózó
szakosztálynak, köztük tizenegy 
r. o,ztályú versenyző, t izennégy 
pe(lig 1 1- 1 1 1 . osztályú. A töb· 

biek iijúságiak, serdülők. Vala- , tornaterem céljára és !954-ben 
mennrien rajon!2'ói a sportnak a ilultárlcáz ,neilett felépül a 
és tehetségesek. De nem tudnak Rálwspaloiai Lokomotív 20 mé
megfe!e!ően fejlődni, mert a ter hosszú. 14 méter széles tor
sokfé!e rendeltetésű teremben nalerme. 
nem' lehet rendszeresen megtar
tani az edzéseket. Ha éppen 
akad he'.y, nagy üggyel-bajjal 
kell húzni-vonni a nehéz birkó
zószőnyegeket. Ez pedig a drá • 
ga lószőrszőnyegek nagyiokú 
rong:í'.ódásáva! jár. K-ét garni
tura  szőnyege van a szakosz
tá!ynak, egyenként 23,000 fo
rintba került. ,\\ast az egyik sa
rokba vannak berakva. mc'!et
tük a konyha swmetes ládája. 
A l ádából a- hu '.'.a<lékok '.cve a ,á · 
csorog '1 drága sr.6nyegd.::-r:1ek. 

K issé h i tetlrnked1·e fogadják 
a hírt a b i rkózók, meri mint 
mondj.ik. máskor is tervbe v�t
ték már és biztosra ígérték a 
tornatermet, mégsem lett beliíle 
semmi. 

- Bizu11k benne - mondja 
mégis Zsolnai e!vtárs - hOM!I 
most C'égre csakugyan meglPSz. 
Csupán azt kérjük. ne végezze
nek fé!munkát. Ugy építsék 
meg a tornatermet, hogy ele
gendő legyen mi nden sportág 
rész�Jre. 

.\liközben erről beszélgetünk, - A leg-fontosabb azonban, 
hogy minél előbb fogjan�k hnz

a Land'.er __ M�":'
'.
, üzemi 1_a_pjá- zá. 1'\i  sporto!ók örömmel w

nak, a ,.Fo1av1tas -nak leguJ abh szünk részt az építésben és 
számát mutatja val aki. A lap mindent magunkra Yúll a!unk, 
arró: ir, ho1sy a budapesti igaz-

1 
amit 1ársadalmi munkában el 

ga:óság 130.000 forintot u'.a/ ki tudunk ,·égezni. 

„ I Z G A UJ A 5„ S A K K '  E R S E :\  Y 

A K U LTÜ R VA R <5 T E R E M B E N  

A Nyugati pályaudvar kul!úrvárótermében g:yorsan és kef�_eme�cn lelik a 
varakozás Ideje. Mindig nagy közönsége "·an a sakkmérkozéseknek, a.me� 
lyekcl azonban nem mindig tudnak befejezni a „versenyzők". mert indul 

a vonat . • •  
( Kovács G .  !elv.) 

SZOCIALISTA YASúTtllT - A Vastlll (l't'josztitly e,, a Vasutasok Szakszervezetének ltelllapJa Me,rJelentl< minden szomhaton. Szerkes�tf a �zerkesztllhl101taág. LaptuleJcionos: • H�ZiekeoésOin,1 
M!nlBZtérlum 1. vaaúu FOosztillye és • Vasutasok Szalu,zervezete �,erl<es?.t�ség; Burtaoest. \'!.. Sztál•n-1ít 83 ezám. - Telefon: 228-895 428-3 1 7  428-33:l. 02em1 teieroa: lö--76, 39-49. l{!adö• 
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A VAS ÚTI  FŐ O S Z TÁLY É S  A VAS UT AS O K  S ZA K S Z E R V E Z ETÉ N E K  H ET I  LAPJA i ' . 
1 Havas tájakon fut a vonat, vasutasalnk hósf holyUllá5sal győzik le a 

I
M 

ak•d.ilya;t ís mindent el<ü,·e1ne�, ho(lY zavartalanul bonyol
F
11su

1 
k 

1
le
1 ·•é!e'�r) XL',, I. !oVFOLVAJ',\, 5. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 JANUA� 30. • falmat. e• ....... ".... o o e \:  "'' 

; ................................................................................ . 

A kongresszusi zászlóért ! A pártkong·resszus tiszteletére 
A 

1:n árak. üzeme\ gépá!'omá;ck dolgozó:
hoz h:l6onlóan a vasutasok között is 

nagyszerű mozgalo:n. •jj munkaver env bo�fa

kozott ki a \lag,· a r  Dolzozól; Pártja I l l. kon
gri!SSzusának t:szte!e:érte. A magyllr munkás
osz:á:y és az egész nép ünnepét vasutas do'.go
zó!nk !s termelési gyűzelmek�el kívánjá,:< kJ• 
szönteni, kifejez\'e ezzel a párt iránti hüwget, 
b'zalmat, a töretlen küzdeniakará,t az új 
proz,amm s'keréért. 

A kongresszusi \'er,eny a do!gozó tömege;; 
között szüle:et:. bonto'.:a k: 6zárnyeit. hogy 
gy3zelemre \'igre 1 954 termelési feladata•!. 
Vasutas do!gozó'nk az első negyedévi terv meg
, a!,isításáért. a zord téli idö;áros m'alt e'.ma
radt munkák sikere, e :v�gzé,éért :ndul'ak 
harcba pártunk kongresszu•ánek t' ·ztele!ére. 
\'asutasok tizezrei 1 ,,zad:ák rreg: az első nc
!!l"edévi terv !el jes ítés.!,·el. takarékossággal . az  
önl,ö! 'sée- c-ökken!é,ével. a kulturált utazás 
biz!o�ításával, jobb minőségű munkárnl járulnú 
hozzá a konQ'resszus fe! ada!a!nak eh:égz�éhez. 

,,.Ili. a miskolci szernéfypályaudvar do!go:ái 
- ir;,ák e m'skolci vasutasok - áthatva pár
tun:, és kormányunk ú.Jal l':é.-;.� tárt. to�•ábbi fel
emelkedés,inket szo'.gáló pro{!rammtó/ a máris 
megm11tall..•czö erl'dmén11ektó/ le:kest1hoe el/UJ!á
roztuk, izOf!t/ az MDP konpressrnsának ti.�zteie
tére párosversen11re híviuk ki Hatvan államás 
dolaozóii az e!só nep11edéves terv teliesítésére, 
az ötéoes ter:J uto."só esztendeiének sikeres be
feiezésére." €s Í!?'V készü!nek \'a,u'.asain'., Herte 
az or:;zág-ban. A dehr€ceni fütöhá z a- nyiregy
há1it hívte vf'r,envr<'. a Szo'noki J.írmüjaví!ó a 
rninö"ég megj3vitá-;áért indu:t harcba, Ba:áz� 
Ferenc munkeérdemrendes szlahanov's!a fömoz
donnezetö az ország \·a la mennvi rnozdonybr;
!!:ídiá! �zóii!o!ta fel nemes \'e!�ll:edé;re és öket 
kö,et 'k a va,utasok tízezrei. Szer'.e az ország
ban magasan lobo(!' a kongresszusi ,·er:.en e 
'..int! � 

E l! e ian1Io! ,zitia a1. a ki'1n:e•.;, •. ho� 
a párt Központi \'eze!ir.-éze a népgazda

s.;zban a ,·rrnenv idt>jtn legjobh errdméi)t el
ért harom \"ii; la:atnak K.ongresszusi Zásziö( edo
má11 1oz. De el lehel nyerni a ki:ün!elő élüzem 
cimd é:s a fel a jánlo!'. pénzju!a lmekat :s. 

töretlenül érvényesül a szak-,zoigálafi ágak 
együttmüköd�. ahol egy célért dobog a mű
szakiak és a többi cto:gozók szíve, aho'. sorJ.:l nem 
látolt méretekben bontakozik ki a Sztooac.ov
mozgak,:n, magával ragadva a DISZ-ls'.ák töm�
ge:t, az üzemr6zeket. az egész vál!alaht. 

Vasu:as dolgozóinkat hatalmas e.fi, a szo
c:al'zmus felépítése. e kormányprogramm g)Ü
ze:mes megrniósítá,a le!kesi!' . . \z országg1 !:
!és !egutót;bi ülése napr:ál vil;,gosal>ba;i b:1-0-
nyi!ja :  amit hat hó1U1ppa; ezel61t cé:ut tiiz,ür1.� 
ma11unk e:é. 11,ij.:elmesen halad a tnef.'.va/ósu!ás 
tl!ián. Az á:-}e5;zá!)itásoktól a b�rügyi in!éz.kt.
d.;�ekíg. a mezőgazdaság hozamának eme'.ésl
to! a !ön·ényesséi:!' és jogrend megszil árditá
sái2". púrümk é.:. kor, :T1ányun1k. a dio!gozók hős: 
munkája eredményeként, pontrcil-pon!ra meg
\'alósí�fa a kormányprogr.ammo�. 
A kongresszusi verseny .a !&re!fen hiís¼ <'S 

;;zere!et, e szi,á rd bizalom Wejezése 
pár'.unk iránt. Hogv ma !?",errneke'.;ik arcán 
,zé:e,ül a mosoly. hogv több és jobl> éle!em 
kerü! a..':zta!ra. hoj?y a fan'1cs!1ázán és a�  or• 
szé!g-2:vü'.ésbe:,_ .az 1gazg-a�ü; szobá.ban és é!e• 
'ünk m;nden te-rü:e�-t!n roonká-.o�, és é,.>'Q'ozo 
para„z'.o'-: ülnek - e pártna·•, köszönhetjü .. .-\ 
párt ,a mi je:enünk és jö\·önk, biztosítél;a .szehl> 
é!e'.ünk rr.egvalósitá,ának. Ezért szeretik ,·as
u'.a, d:i-lgozóink a pár'.ol, ezért vá!tott ki iíyen 
sz�le� tömegmozga' :na! a l l l .  kong:re,szus. 

A kongre.sszu;,i ver.senv rné'.t,j bevezetője 
annak a küzdel;,rnnek, mé\·e! ez ötödik tervév 
fe' adataina,k, s'keres tel jesUJséért víl'unk. A 
feladatok nag\'ok, de nrngod'.an né-ónk e:ébDk. 
mer! va�utasa :-k odaedá,;a, le;hesl!C��e é.:; ::,,z:ik
tudií,a b:z:os:!ja a r�nk háru:ó !er\'ek rneg\ a 'ú
su'áöál. 

Az a \''haro.; erejü !er:dü:et, ameiy mos a 
koogresszus' "ersen\' k :bon!akoz:i;akcr ie'.en!
kezlk. muta'.kozzék me!! ezután Is e verseny to
vlbbi k:,z�'.e. i .é�b •n é-s a \, :a t i;.�eze :,é
t?e_k . !11�adf:/-a ! �  _y_t:�reh�!ia�/lb<1n .  A \'r o' t  
f,• , a 1anla�ok te!;es1,&;e le  kes,,,en most m,rde:i 
,·er.;envzü do'.rro1ót m.:g- na{!\'oh'o e:edmtn, c-kre. 
�z önköltség cwkkenté,ére. J�rjarak ebben é!en 
a kommun;.s'.ák é, DISZ-tagok. pé'damuta:ósu:,
kal ra(?adjil� magu'.d\al .a \ a,u�a �o\: <.'Z'"e:t. A 
kongrcs�zus: verst:liV m�lyi'.se el dolgozó·n:,ban 
a pjrt irán!i •zere!e:et és hü,ége!. kJv 1c00:1e 
m�z oú'.ardabbá a párt é, töme!!'ek kapcso!a1-i'. 
forra,sza méil: megbontha!a'. lanabb e2:1ségbc a 
hOrnmun:;.!ákat és pár:onki\'ül"e\e' 

A kongresszusi versenyTe va-
1 

lomban ecldig nem tudtunk 
ló készülődésből mi vasuta_s rendelt�tési helyér� juttatni._ � 
dolgozók sem maradhatunk k1. forgahm, a kere�kedelm, es ." 
Söt úgy kell felkészülnünk er- rnntatJsi szol�alat dolg0z01 
re � versenyre. hogy az elsők már most úgy készüljenek és 
között vigyük sikerre. A tartós, úgy tegyék meg vállaiá,;:ü'ml 
kemény tél, a nehéz szénhely- a kongre,szus tiszteleté.-e 
zet alaposan visszavetette mun- hogyha az idö engecl. ezeke• a 
k::.jáb:m a \"asutat. A kongresz- lemaradásokat pót<:>lják és ez

szusi ,·erseny jó alkalom a le- zel hozz1.járuljanak az orszá;
maradások behozására. A rak- gyulésen ismertetett nagys:,Erü 
tárakban rengeteg áru halmo- népgazdasági ter"ek megvaló
zódik, amelyeket a téli forga- sulásához. 

Közel 800.000 forint érlékú ler, cn felüli felajánlá:o 
és I...él országos versenykihh ás 

az Északi Já rm1íja, itóban 

,\z E ·.:a�i Jfirmiíiai•ító O,' 
dv�:! 1Zó:na,'., te;,ne:��i frte\ez
lefei le: ',esség,i:-:rUt és mozga! 
ma,  ,igukró' is1re:e:,seL Az e'.
F't,', napo\ban meglarto1t ter
me � .:·l édc!-(ez:e�ek azonban 
még ezt az ismert le!kes.s6get 
é5 rnoze-a'rna,sásrot is felü 'mul 
ták. Jóformíi;i e,.,.,et"�n fe'.szó
!a!i..s.bó! 6em hiúnyzoit az or
szág:gvff;:sen e:hi,ogzolt m i -

rén :i ·!ekben k.,c 1ez·::e 796.7:12 
forint ter�en ie;,::i n,unká!: je
lent. 

A t..e:rnebt ér�ekez e:e;, ered-
rnémekén· két orsZ:Í:f!os uer-
se<:1yfe!híoás ·s k:'ndult az 
tszak' J6:müjayít<ib�I. A do: -
gozók a pártkongres.szus füz!e
!etére :r.du'ó munkanrsemnek 
a va;út: műhe'vek körtben Yaló 
k:szé:esitfee érdekében versen v-

n Hz'ertd'1üki be . .;,z�mo!� és a re hfv�tk ki ya'a111ennvi 1ar
I I L  plr��,o„g-:es.szus e·ö\é<ü:e- mü·.a,�j�ó do!gozóit. A , e.)·s<nt 
!ein�k v:•,z:,angja. A f-€>zó.a - fe: .é:e-:� · · a.J é'.üze:n szint e:é
lók e:m r.<lo:!lik ho!!'\' :;,,k eröt ,·ésénck öt po11!ia. 
é- b 1a'·nat rnerite�ek .\'a;;_y A gözmozdonv o;z,{;\· t.ü!ün 
Imre eh liir�nak, a mTnisz 1erta- yer.::t:n\'ie:hh éÍ�l ·:n1éz..et: a ia'"· 
ni1 "s (•'nö�{-é'lel.; he:-.1.ámo10;�ból. müja\'itók uözmozdonv osz.á• 
arnc:v rendki,·ü b' z'a 'oa� tár- , 1·a ·fi z a ,zGzmczéonv föv'zsg-.a 

• lf l "  " .d ' " 1 • ' t  • 0 

1a fe1 tO\ �bbi fe:e1ne'�(desünk i. 1..lU ,d�'il l e;.t: .. e,.; az � ttlU /"�"! . .  , . . . . 1 ulclso neg, edévhez \·1szon•. r.o,, u . 1 ,1 - .  :\azr \'a:2lw2;.,,sa1 !ek.nt 10 .· ;.. -, , .  , • · . 1 .. . , .  6ZJza t:'I\O::. lSOMen,ese. a m;ndcn do gorn a par,.-onq- föJa\'ilá, áHu�úsi ideiéne:.. 5 re,sszu, elé i.;. Erről : anu,kod- száza :ékos cw'!-kenfése , al a nak a iclajáni.í,ok, melyeket tö- m int a se'.ejt és a i:!'a�2nc:,.I's 
11:eg.:\'eJ tettek mC!?' az üzem k,, ,sfg,ek 2 .száza:ékos csö!ihen
do.g,,z · ; . . \ rertfl.etc.J! 'elaján:ás i.é:;e é·óe"ében, 

A B\ XII dolgozói a lártérílési idö megrö,·idílésé, el 
készülnek a kongresszusra 

tében a molorvezetök atlagosan 
3.4 szuzalékos hajtóolajmc�ta• 
karítást \"áilaltak. A futói \'Í
tási költséget 18.5 százalék!«1l 
csökkentik. A moto1"\'CZClok 
i,özül kimagast.í nillalást t 2tt 
Berczédi Arpci<! okleveles és 
kétszeres jeh·ényes szt·1hano
vista, aki öt sz,,zalékos h •jtó
olajmegtakaritást és :la száza
lékos futójavitási csökkentest 
vállalt. Az állomi,si tolatószc
mélyzet vállalása háromszi'..za
lékos szénmegtakarílás, 10 szá
zalékos javítási költségcsök
kentés és a gurítási tel'v há
romszázalékos növelése. A sze
mélyvonatok személyzete atla
gosan ötszázalékos szénmegla
karítást, '.!5 százalékos jm·itúsi 
költségcsökkentést. a tehervo
nati személyzet négyszázalékos 
szénmegtakal'ítást és 15 szá,.a
lékos költségcsökkcntest \'ál
lal!. A fiókmühely dolgozói 
vállalták, hogy a minúség\ 
munka elvégzését �zem előtt 
tartva, selejtmentes munkát 
végeznek. (Ertsey Laszló tudó
sító.) 

Tíz l rherl..oc�i 
len enfeliili ja-\ ilása . 

A Szolnoki Jarműjaviló ko
csioszlálván már a munka 
megkezdése előtt tíz perccel 
együtt \'an a Lend\'ai-brigád. 
Lendvai elvtárs. brigádvezet>'i 
ismerteti a napi programmot. 
A többiek hozzászólnak. Szó
bakerül a kongresszusi \'erseny 
es míndjart megbeszélik. hogy 
a brigád is ki,·eszi a részét a 
ver�enyból. A megbeszél,es 
eredményeként nyomban meg
születik a vállalás: tíz teherko
csi javítás ten•en felül. Hogy a 
brigád a vállalást teljesíteni 
tudja. azt is elhatározzák. hogy 
a brigádtagok pá.rosi:ersenyre 
lépnek egymással. Boross Lász
ló és Szabó Péter. a brigád két 
legjobb bekötölakatosa a ha
táridö elött i  kocsi be- és kikö
tésért kel egymással "e,
senyre. 

·em könnyii feladat a legjobbak küLüt! leg
jobbna k. a leqlelk<.'i'ebhek közölt legldkesebbr.e, 
lenni, leküzder, i  a va'.óbrin mee-:�\"Ö mun- áf gát1ó 
nehérn.1gPkct. ,a gyengern,nöségii ncnet, a.z 
en\ a ge!',áiá, ,sz�m06 al,adály:i'.. e:n)erni a nagv 
kifünteté� t .  a Kvngre.;szu,;i Zás,•ót. [rrc csak 
oii !e-;znek l,épe�rk. ailol a \"� 1 : a l � --ok a he'Yi 
adoJ,�gok f'g-1elernbe1é!e'.é,·e: k '.szülnek. a'10I 

Előre újab-o munkegyőze:m�l-�e· a i..:;;zpoo:1 
\"ezetősfl!' z5sz'a ;áér', a kormányprogramm 
�elT\·a' ó,itásiért' 

1953-ban 30 százalékkal emelkedett 

A Bet·etelellenéirségi Vissza
térítési és Kártérítési Hivatal 
dolgozói január 23-án röpgyü
léseken tárgyalták meg Nagy 
Imre cl\'társnak, a miniszter
bnács ·elnökének az országgyü
!é�en elmondott beszédét. Fel
lelkesül\·e azoktól a nagyszerú 

A ,•állalást köveló napon a 
tosi�ékaí� megcsillogtatott -:- el- brigád már a tervszerinti háhatarozták, hogv � korma'l:J· rom kocsi helyett öt darab ko
progra?nm szellemeben a dol- csit adott át és jelenleg 105 
go=ó kisemberről való gondos- százalékos te1Tteljesitésnél 
kodás jegyébei. teszil- meg tart. (Cseh Zoltá11 tttclósitó.) 
kongresszusi felajánlásukat. 
VállaUálc, hogy egys=erüsitik a 
hicatal kártérítési és �·isszaté
rítési munkáját. A kárlérité
seknél eddig az volt az eljárá�. 
ho'(yha \·alakinek valamilyen 
küldeménye elveszett a ,·as
úton. meg kellett várni::,. amíg 
lefolytatják a vizsg.:ilatot és 
csak azután kapt:. meg az érte 
járó kártérítést. Ez rendszel'int 
2-3 hónapot \ ett igénybe. A 
BVKH uz eg.rszerusített eljú
J"ás szerint most elöbb te!·1�v;j-

Ll!vre ja• .. uJó. íe:ie- � íve:ü 
é L· tünket h ·vE"n tükröz1k a 1, :·1r
házeK. anrn- és c5ec,em,hédó 
·11,ételek ;zü'elé,i ada:a:. A 
mu ! i'.1 bén a .'-1.\ \'-kórház �zti
!é,.zeti osztályán több rn:nt 30 
száz3· �i\ka' nün�kPd.:it a szü!é
�e. S?.áma. Ez azt i<:en' i .  hog-y 
330-cal 'Jbb újszü;ött látta meg 
a nu•1,�!á:_, t a ,\\ -\ \'-kórház ra
gyog5a11 t i ,z:a. korszerűen fel
�zerelt �zül · -zet" osz!ú!yán. mint 

I az ,�� .rnu't  l•\ b�n. 
Dr. E"ek�s Oszkár f,ion·os. a 

s1.ii'é�tPlr osz�álv veze'.öje a 1,ö
Yc!kezi>k-•t mcndja: 

- (Jr,•eJ/de!es tény. ho.w 
a 't<.ii.lé.1u''t <::zámheli nö::eke
,it' ,e m!l:e,'t szinte ielen1ék
le'1•1111-: t,irp1i! osztá:11unko11 a 
rJ1•r,,.m""'á'!rti iáz me{!bete�e
de .... Orszáaos viszonyla!ba,, 

a.e.'ült ís iú ll!fyen ád. kór
há:u ·1k a .r.:yermekilJ!!lÍ i.á.:al 
i!.'t'!Üen, h �len mindö,)s.::e 1-
1.3 s::áw:ék w": a gyermek
ágyi lázban megbe:egedett 
,::ti/üanuák száma. Most a 
g11ermeki!!yi láz, ame!y Sem
melweis korú.ig szinte pest:.'I• 
iár.1ányké11t t 'zedelte me:; az 
a1111íl:a!, kórhá:.unkban 0.1 

.szii::a:Jkra esett 
A koraszii�ö!tck életéne:, me(?

men'ése ter�n is komoh· ered
mér.1e,,et érlek e' a t\\AV-kúr
húz Íhi gozói. [bben nag\' •egíl
,é,.,íikre ,·an a „Couveuse"'·k<i
s7ii!ék. me'.vet a ;,n!d \'asu'.asvk 
•iá:idél.oz'.ak a �IA\'-k-órház 
.:7. fi�..;:.zeii osztá') ának. Eb:� a 
ké·zülékb• he' lezik a ko,a„zü
'l>' eket !\z aor,-",sá(!'ok !t egyen-

ercdményektöl, amelyekre a '.e'e., mel r,:uen, b5 ox· gcnl>e:, minisztel'tanúcs elnöke, mint a fej 3dl,e!nek. e�ő:;ödlie:nek. kormányprogramm mcg\'alósi-A k�rmáni µrvgramm megha-
tározza a kódiúak SlÜ f,zet i tásának féléves eredményeire 
o,;ztá:) a:nak bóví:és.ét. A MA\"- rámutatott és azokna!, a ter
kórll •;tban 12 ágo-,·a! bö\'Íl'k a veknek a hatása alatt. amelye-
1-;_·öze"jGrnbeu a s?ü' .:.Ozel! o;z- 1 ket a beszámoló mint népünk 
C' 1 t. felemelkedésének to\'ábbi biz-

Mozdony-kazánkovácsok a minőségért 
SlE'lben vagy ké,Gpénzben kár
talanítja majd a károsult t é 
csak azután folytatják le a sza
bályszeru vi1.Sgálatot. Ha tehát 
a jövöben egy dolgozó kisem
ber okmányszerűen, fuval'levél
lel, állomási igazolással ignol
ja a BVKH-nál. hogy külde
ménye elveszett a vasúton. a, 

. eddigi 2-3 hónap helyett 4-5 
•
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45 1·asúti kocsit alakítanak át nagyubh lerhelésüvé 
a Nyugati Műszaki Kocsihhahl dolgozói 

!'(ondoskod:ls je.:yében készülő 
cgyszerű;:,ítési eljárás L.idolgo
z:lsához már hozzáfogtak a hi
,·atal dolgozói és rö\'idesen el
készülnek vele. Ezenkívül a ji' 
ter\·teljesítésre es a 1ninösági 
munka megja\'it.isara tettek 
felajánlást a BVHK dolgozoi. At e�yrE' OÖ\' ... k\'Ö �zá' :,1-=-i 

fel2da!ok lebom ol ilá�:ira igen 
s�k 1·a,út i  tel,erkoosi,a ,·an 
s,ük,ég. Ezé•! a \'asút míis22ki 
isz:.kemherei kidO: !:!ozták. ho
g-, .i'1 !chel al e!!'·e; koc�itípu
s �kat arány12g e�y:::zeiü áta 'a .  
kltássJ! a · t.:alm::i::sá tenni na 
i<)Obb ra.k,;ú!v szál l ítá,úra 

A N)ugati pályaud\'ar mű
szak" koc ·11:\'a :alá a:t ji-:\'Í!Ó• 
mChe:) éb€n Bérces/ ll. Ferenc 

:f /trnurikás �zer\.!:öbr·gád.,2 
\'C:l !a:ta, hozv a párH.ongre5-z
,c,u, füztele!ére az e!só negyed· 
évre i<'tveze!� 38 t�herkcc�i he
·ve't 45 dArab .. Kz"-'.íµl.Y.'ú te
herkocsit alakít :í' Az � ,
a '.'"!Jtott kocsi-kat az edd'gi 20 
!cnna heh·el� 26 tonná\·a· iehe: 
megterhelni Ezzel a 45 á!laki- Rentkú Andras sztahano\'ista 1-.Jzánkov..ics a mo;:donlok lt.luszalos ja\.itd
t ft �ocs:va Jén, egél>en 14 1-.o• I saban 01Jnusé1:t munkai \CJlt" a llám,á.n ).;ató Wto,1a:a:ban • .  (zzel sc�1H a. e. "- • téli forfalmat. AHa&o� telJt:,1lm�11� e 1'-2 száLalek. 
v�i Uci:t. ,ita�át póto'jci:\. (J\ol'ic■ G, feh,clele) 

A nyíregJházi 
Iütöház doJgo;,;ói 
a tal...arékosságérl 

A nyíregyházi fűtöházn..' 
mans tömegmozgaloms;:en• 
méreteket öltött a III. pártkon
gresszusra valö készülődés. A 
fütöllá= dolgozóinak eddi!J 90 
s:::á::aléka kötött szocialistG 
versenys:er:.ódést a kongresz
SZU$ tis::teletere. Ennek kere-

A �Iiskok-Gömöri 
pályaud\ aron csökl,enlik 

a ral..odási itlöt 

Miskolc-gömöri palyaud\'a
ron a ko�sikihasználási terv 
megjavításáért indulnak hal'c
ba a dolgozók a kongre3Szus 
tiszteletére. Az elmult év utol-
só negyedévében cs�k 9:.! szá
zalékra teljesítették a korsiki
használá,i tervet. r-Josl \'álla\
ták, hog�· februá,-ban 100, már
ciusban 1 10. április 18-ig pedig 
1 1 1  százalékra teljesítik a ko
csikihasznúlási ter,·ct, a rako
dási ido tel jesítfs�t p<'tli g  1 30 
�zúzalékról 140 száz::ilékra eme
lik. Az „Ot·d az cir11c· mo,;ga
lomhoz a pályHud,·r•r minden 
dolgozója csa tlakozot l. 

Több minL :I00.00,• 
forintos nl('g!ak,1ríl,Li 

A komáromi futúhuz dolgo
zói pártunk IlI .  kongrc::szusá
nak tiszteletére a f-ön,tkczó 
felajánlásokat tették: ::z elsó 
n�gyedé\·ben 1500 tonna szenet 
takarítanak me�. széizele�yton
na kilométerten·ül;.et 102 szá
zalékra teljesíti!,, mozdom·
kilométertervüket pedig 105 
száz lékra. Az cg;· ki lomücrre 
esö költs<!get 8 százalékkal 
csökkentik. A két mosás közti 
kilométerterv teljesitését 120 
százalékra vállalták. a mosási 
költség csökkentését pedig 8 
százalékkal. Az ,.öOO kilométe
res·' mozgalomban az el ,; ne
E:Yedé,· , égére 2 mozdonn"al 
\·esznek részt. 
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A VASUTAS PAATSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * fJ H I VA T A L O S  L A P B O L  

A pártdemokrácia érvényesüléséért folyó munkánk 
néhány tapasztalata 

A Ma,gyo.r AVam-uasu!ak hi
rJOto!os [Jap jának három szám a 
jeleni meg jan,uár hó!VQpban.. A 
megje!erti rende/eie.k között több 
fog:alkozik a dolgozók érdekei
n.ek oédeltnéve!, A január 9-i 
számban. például in.tézkedést kfr 
zö! az 1953. ér,b,en ki nem ve:t 
szmbadságok ezévi kiadásáról. 
Az 1958-ban. esedékes sza/Nulsá
gokat 1954 március 31-ig tehet 
kiadni. A lap o kórházi utalvá
nyok beadásával kapcso!a!ban 
i.s k,özij{ rendeletet. 

a vezetőségválasztás előkészítése során 
A Központi Vezet&ég 1 953 

december 15-1 határozata - a 
vezetőségek újjáválasztáooról, a 
pártdemokrácia szé-leskörü biz
tosítás'.ró! - üzemünkben mind 
a párttago', mind a pártonkí
vüliek sorál>án nagy érdeklődést 
váltott ki. Sok szó esik azóta a 
pártdemokráciáról. ennak alik.aL 
rnezá6áról aiapszervezeteink éle
técen. Az elvtarsak egész sor.a 
tárja lel a p,ártdemokrácia meg
séMése terén e!köve:ett hiháí111-
l<iat. 

A Közr ni Vezetőség júniu,; 
27-28-i határozata elölt gyak
ran nem vettük figyelembe a 
párttagok ::;zervezeti Sz.abá Y
zatbao biztosított jogait. Meg
t ··r!ént, hogy elfojtotluk a bírá
latot . nem e szer a tagság 
megkérdezése nélkül, koop,álás
Eoal ál lítottunk be funkcionáriu
E,Oket, tigyelmen kívül hagyva• a 
párttagok véleményéL Ez na.gy
ban hozzájárult, hogy párttiag-
6á,gunk egy ré6ze közömbösséget 
tanusílott e pártélet és az üzem 
problémáiva,, 6zemb(>.n. Sokan 
nem Mkgatlák a taggyűléseket 
és más egyéb rendezvényeket, a 
vezetőség- nem épített a ta gság 
véleményére, javaslatára. 

Pedig e pártta g  joga: hogy 
részt vegyen ez a,l,apszervezet po
litika,! és szervezeti kérdéseinek 
megvitatásában, a ha,lározatok 
meghozatalában. Biztosítani kell, 
hogy javaslat.a'k. észrevételeik 
megv.alósuljanek és eljussanak 
az egyes pátttagtól, ha ·kell egé
szen a párt legfelsőbb szervéig, 
a Pártkongrooszusig. A párllag 
választó és választható. Fele-
16.,,égteljes joga, hogy dön�sön 
a vezetőségválasztások wrá:n 
arról, kikre a,kaüja bízni a párt
szervezet vezelés,ét. 

Most, a v�zetőség újjoává!asz.. 
táM előtt a pártdemokrácia kér
dése jogosan és helyesen fog
lalkoztatja üzemünk párttagsá
gát. 

El&zör választjuk meg az 
alapszervi vezetőségeket is 

titkos szavazás.sal. 
Minden egyes párttagnak joga, 
hogy .a taggyű'ésen ooját véle
ménye alap'án je:öljön elv'.ársa
kad a vezet&.égbe. A pártdemo
krácia, ilyen irányú kszélesí!é
sét párttagja ínk örömmel üdvö
zölték és pártbizafani-. pártcso
portérlek-ezleleken vita :já,k meg 
ezeket e kérdéseket. A VII .  
ala,p,;zervezet tit'kára, Hacke-.r 
elvMrs példáu' a legutóbbi párt
b:z.almi értekezleten sokoldalúan 
megmagyarázta, hOj;:y a, vezető
séP.Választó taggyíílés.ek csak 
akkor folyhatnak le helyesen, a 
pártdemokrácia jegyében, ha 

minden egyes kolTITT1unista 
alaposan l<észül a taggyű-

lésre, 
lesz öná'!ó, megalapozott véle
ménye a jelöl tként számbajövő 
elvtársakról, az ala,pszervezet 
eddigi mun-k.ájárót és a további 
fel adatokról. 

el követett hiibáket. VitatjM<, hogy 
kJ•k is arok az elvtársak, ak'k
kel az alapszerveze'.ek veze:ösé
geit, a pártválasztmányt meg 
kell e rősíteni a válasz.lások so
rán. 

Fo:yik a felvilágosító munka 
a pártonkívüli dolgozók közöli 
is. A Vl alapszerv veze'.ősége 

helyesen tudatosítja a páf'
tonl<ivüli dolgozók között a 

választás j�lentöségét. 
Kikéri véleményüket, ja,vasfa, 
l.aika:, ezzel szilárdítják, er&i
tik e p,ár'. és a, tömegek kapcso
latát. A pártonkívüli dolgozók 
megbecsii!é6üknek lekinti:k, hogy 
az a lapszervezet támaszkodi� 

rájuk. Ezért a párt iránti szere
tetüknek úgy adnak kifejezést, 
hogy eggre �yobb számban 
tesznek vállalásokat az MDP 
///. kongresszttsának tiszleietére. 

Az ed<lig elért eredmények és 
a továb-bi pol iti1kai munke 1,'z'o
sítja, ho:rY a pár!<lemokrácia kö
vetkezetes érvényesí'.ésével 
olvan elvtársak kerülnek üze-

1 
míinkl>en .iz alapszervezetek 
élére, akiknek harcos. tev€keny 
közremú'ködése hozzájárul pár• 
lunk ha'.ározalainek megvalósí_ 
tásához, a oár:é'.e'. é-s a termelés 
további javításához. 

Szabó Tibor 
a Landler Jenő Járműjavító 

OV. PB.-titkára 

A január 16-i szám renáe:et et 
közö: az ipari lxmulófa étkezteté
séről az J\1TH-konyhákon és az 
ipari tanu!ó-k szabadsá,golásé,ról. 
A hivatalos lap Január 23-i szá
ma a minisztertanács ren.de/elé, 
közi; a lakosság személyi igazo:
vánnya/ va;ö ellátásáról. 

A mezőgazdaság le/lendítése fontos hozzájárulás 
a vasutas dolgozók életszínvonalának emeléséhez is 

Népi demokráciánk új sza
kaszának, a szocializmus to
vábbi építésének kulcskérdése 
a mezőgazdaság gyorsütemű 
fejlesztése. A megjelent hatá
rozatok világosan mutatják, 
hogy a mezőgazdaság terme
lésének nagyarányú emelése 
nemcsak a falusi dolgozók fel
adata és érdeke, hanem az 
egész magyar népé, elsősor
ban a munkásosztályé, köztük 
a vasutas dolgozóké is. Azon
ban a határozatok meg nem 
értéséből helyenként adódnak 
még ma is olyan téves néze
tek, hogy a parasztság felka
rolása háttérbe szorítja a mun
kások, köztük a vasutasok ér
dekeit. 

A munkásosztály életszínvo
nalának emel-éséhez elsösor
ban sokkal több mezögazda
sag1 termékre van szükség. 
Nagyobbmennyiségú hús, zsír, 
tej, tojás, gabona, bór- és 
nyersanyag kell a dolgozóknak 
és a könnyúiparnak. Ezeknek 
a termékeknek nagyobbmeny
nyiségű előállítását csak úgy 
biztosítbatJuk, ha megjavít
juk a parasztság helyzetét, nö
veljük termelési kedvét, gé
pek, műtrágya, vetőmag és 
más, a parasztságnak nyujtott 
sokoldalú kedvezményen ke
resztül. Ezeket biztosítja a ha
tározat a parasztság számára. 
Ez teszi lehetővé, hogy a me
zőgazdasági termékek az eddi
ginél sokkal nagyobb mennyi
ségben és jobb minöségben áll
janak .a jövőben rendelkezé
sünkre. Ez az alapja annak, 

műhelyi dolgozók múszaki se
gítséget adnak a gépállomá
sok gépjavítási munkáihoz és 
ezzel segitik a tavaszi mezö
gazdasági munkák időben való 
?!végzését. Több pályafenntar
tási főnökség, főleg a pécsi 
igazgatóság, a vasúti rézsűk és 
bevágások füvesítését vette 
tervbe a takarmánymennyiség 
növelésére. Kocsimosó telepe
ken összegyüjtik a trágyát, me
lyet a mezőgazdaság rendel!,e
zésére bocsátanak. Ezek mind 
helyes kezdeményezések, ame
lyeket tovább kell fejleszteni, 
ki kell szélesíteni. 

E kezdeményezéseken t11-
menően, a vasút egész munk'½
jának, mind a vezetőirnPk, 
mind a vasutas dolgozókna!(, 
messzemenő segítséget ,<ell 
nyujtania a szállítási felada
tok teljesítésével ahhoz, hogy 
?redményesen járuljunk hozzá 
1 mezőgazdaság fejlesztéséhez. 
A mezőgazdasági szállítások 
eltérnek az ipari cikkek szálli
tásától és igen bonyolultak. Az 
iparcikkek és nyersanva,pl<: 
nyersolaj, szén, fém stb. kisebb
számú gócpontokra, állomá
sokra vannak irányítva, meg
határozott be- és khtkil,i ter
vek szerint. A mezőga10asági 
iermékeket, a meLőg<1zdasóg 
számára szállítandó anyaimkat 
az ország legkisebb, vasúa&! 
rendelkező helyeire is el kell 
juttatni és legtöbbször éa:·ab-

áru formájában, e:!lggé Jru:a 
tervszerűség mellett. A mező
gazdaság segítését jelenti az, 
ha az eddig sokszor elhan:>'a
golt mellékvonalak ,n vasúti 
rakodóhelyeket, raktárt, meg
állót és rakodóvig.l.ny,,k::tt épí
tünk a tsz--ek, állami ga:-:,1n
ságok, de nem ut:>1só sorban a 
dolgozó parasztok s?.Ollítási 
;zükségleteinek kielá�íté5ére 
is. Arra van tehát -;zúkség, 
hogy részletesen ismerjük a 
legkisebb mellékvon-;iiak sz:11-
lítási igényeit is mező!Zazda
sági vonatkozásban. Allandó 
kapcsolatot tartsunk " száiHt
tató felekkel, hogy érezzék a 
mezőgazdasági dolgozók a 
vasutasok támogatását, segítő
készségét a mezőgazdaság fej
lesztésében. 

A vasutas pártszervezetek 
feladata, hogy a vasutas dol
gozókat jó és gyors szállítás 
megvalósítására, a mezőgazda
ság segítésére irányuló helyi 
feladatok megoldására mozgó
sítsák. A vasutas dolgozók élet
szinvonalának emelése és a 
mezőgazdaság fejlesztése nem 
választható el egymástól. 
Munkánk fontos hozzájárulás 
egész népünk, köztük a vasutas 
dolgozók jólétének emelésé
hez is. 

Németh István, 
a Vasútpolitikai Főosztály 

·munkatársa. 

Vasutasok a gépállomásokon 
hogy az egész nép életszín- A MA V Epítési Gép'.elep do!- A Fe/építmén11i és Vasan.yagvonala fokozottan emelkedjen, 1tozói a fúzesabonvi és sarudi iavíló Vá.:lalat budapesl:' telepe teljesen megszűnjenek az élei- !lépáJ :omá.s pa.\ronálásál  vá/.la! - a ta.rnaszen!miklósi g,é,pállomá1S, miszerellátás terén még meg-
lévö átmeneti hiányosságok, lák Cserháti Jenö géoészmérnök a váHa<la,t miskolci telepe a bor-
újabb árleszállítások váljanak a helys-zínre uta.zott é� me,gá!la- sodmegyei a'.sóvadáözi gépá!Jo
lehetővé, fokozódjon a dolgo- oította, bog,, mi-ben segíthetnek a más patronálását vál laJ,'. a. A 
zók vásárlóképessége. gél}teleo dolg-ozói ,a ,két g-é,pállo- szegedi műhely dol.gozói Bati-

A határozat értelmében másnak. A v.a,sulas dol 1tozók el- dára és ó;öldeákra mennek, 2 
megjavul a falu iparcikkekkel ha:ároz!á,k, hog-v a !lépállomás Mbneceni pálvafen•nitartás-i fő
való ellátása, nagy mennyi- m un-ká&aival közooen rendbehoz- nö'k:s,ég do:gozói a derecskei 
ségben és bő választékban zák a !rak!oro�at szántó- é6 gépállomá:.nak nyujta,na,k segít
kapnak közszükségleti cikke- ve!ő-!lépeket, 111ely�k e:oo,g-edhe- �ég-et. 
ket a falusi szövetkezetek, Wlenül özükség-esek a, tava,szi A MAV Epü:et.szerel5 Válla/a,/ 
Népboltok és egyéb elárusító mezőgazda1Sá12'i tnun-ká1k mar<1- dolgozói a, he\l'e5dllegyei Depke 
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Japán \'asutasok 
amerfai haditámaszuontok építése eHen tiltakomal 

\ 

A japán dolgozó nép szünet nélkül folytatja harcát a betolakodó amerl• 
kaiak ellen. Hatalmas me1,,rmozdulásokban tiltakO"'..tnak az amerikai hadibázJ. 
sok céljaira történő földelkobzások miatt. Ezekben a harcokban rbrlvcsznek 
a japán vasutasok ts. Képünkön a Hokurik--u.vasút 400 munkása tuntetést 

cendez az amerikai haderök táborhelye előtt, Ucsinada köu.égben. 
(Japán Hirügynök�ég fe1Y.) 

Az egész vi lág figyelme Berl in felé fordul 
Ezekben a napokban az egész kétszer sodorta hazánkat pusz• 

világ figyelme Berlin felé for- tftó háborúba, amely annyi 
dul, .ahol - mint Nagy Imre tengernyi szenvedést, vért. 
elvtárs mondotta országgyűlési könnyet zúdított ránk, magya
beszédében - ,,a Szovjetunió rokra. Megegyezést követelünk 
következetes békepo!itikája, a a népek békeszerető százmil
béke-vi!ágmozgalom ereje és !ióival együtt a német kérdés
száz· és százmilliós tömegek bé- ben és valamennyi rendezésre 
keakarata a tá.-rgya!óasztal mel- megérett nemzetközi kérdés• 
!é kényszerítette a nyugati ha- ben, Európában és Azsában; 
talma.kat és ahol a Szovjetunió Figyeljük éberen a berlini tár
javaslatai mögött a világ béke- gyalások menetét s akkor hizo
szeretó népei á!lnak." A berlini nyos, hogy a népek ellenőrzését 
tárgyalások létrejötte a koreai nem tudják kijátszani, a né-
fegyverszünet megkötése után pek éberségét nem tudják el
újabb nagy lépést jelent előre altatni szokott sakkhúzásaik
a világbéke szempontjából s a kal a megegyezés ellenzői, az 
nemzetközi feszültség további emberiségellenes agresszív 
enyhüléséhez vezethet. A bé- erők, amelyek közel öt éve 
keszeretö, bél,ét akaró tömegek igyekeztek szabotálni a Szov
ezt várják most Berlintől s bár jetunió javaslatát a négyhatal
tudják, hogy vannak nehézsé- mi tanácskozás összehívásá�a. 
gek a megegyezés útjában, biz- A ma2yar vasutas dolgozok 
nak abban, hogy a nehézségek 

I 

ezekben .a napokban . kemény 
nem elháríthatatlanok, tárgya- h:3-rc?t v1vnak a tél v1s�ontag: 
lások útján rendezhetők a pro- saga1val, a gyengemmőségu 
blémák. szénnel, s nap mint nap áldoza-

Magyarországot, a magyar tos J:iékeakaratukról tesznek ta
dolgozókat, a magyar vasutaso- nusagot. A m�gyar :-7asutas_ok 
kat közvetlen közelről érintik hősies helytállassal tamogatJák 
a tárgyalások. Magyar anyák és a nagy Szovjetunió békepoliti
özvegyek, magyar dolgozók - káját, az egész magyar dolgozó 
köztük vasutasok - üzenték nép hajthatatlan békeakaratát 
Berlinbe, hogy akadályozzák s igazuk tudatában üzenik a 
meg a rabló német imperializ- berlini tárgyalóterembe: ,,Megs 
mus újjáteremtését, amely már egyezést!" 

,,Egység - gy'őzelem !" 

Olasz vasutasok levele a m agyar vasutas dolgozókhoz 

A Vasutasok Szakszervezeté
nek elnöksége a magyar vas
utasok nevében üdvözölte a jo
gaikért, emberi életkörülmé
nyeik:ért harcoló olasz vasutaso
kat s az új évben további sike
reket kívánt mozgalmaikhoz. 
Az Olasz Vasutas Szakszerve-

szívbó! viszonzunk. Biztosítunk 
benneteket, hogy a Szakszerve
zeti Világszövetség kongresszu.� 
sának jelszava, az „Egység -; 
gyózelem!" jelszava alatt to
vábbfolytatju.k küzdelmünket 
az egység érdekében, hogy a 
vasutasoknak és valamennyi 
olasz dolgozónak biztosithaszet Központi Bizott;ága válasz- suk a magasabb életszínvona, 

képpen a következo sorokat in- lat. 
tézte a szakszervezethez: Ugy hisszük, ilyen módon 

,,őszintén köszönjük a ma-
, 

résztvehetünk a világ dolgo
gyar vasutas dolgozók testvéri zóinak küzdelmében, a béke 
szolidaritásának kifejezését és megórzése és a szabadság ér· 
újévi jókívánságait, amelyeket dekében." 

Az újjá vál aszt ás során igen 
negy felelooség hárul v.a •ameny
nyi pár'tagra. Rajtuk múlik, 
hogy valoban a legjobh. a, leg
rátermettebb elv!ársak kerülje
nek a p,á rtvezetooégbe. Ez a, fe
lelősség volt érezhető Zsidó 
LászJ.ó e'vtárs párlcsop<'rtjának 
értekezletén is, ahol! megvitatták, 
milyi!11 helytelen a· csoportba 
tartozó Negy József elvtárs ma
gatartása, akJ közömbös, nem 
vesz részt a pártmunkában és 
nem i6 ismeri a párt'.ag jogai! 
és kötelesre�it i;em. Az egyik 
hozzászóló elvtárs elmondo\ta. 
hogy akli ra.s;;zív magatartási 
tenusít, gyengíti e pártot, meg
nehezí'.i, hogy az üzemben oly a 1 
er5s, harcos pártvezetoo-ég jöj
jön létre, amelyik a meQ"!évő hi
bák el!en ered>ményesebben tud 
majd harcolni. Nagy elvtárs l<ö
z. mbös magatartásáért nemcsak 
ő e felelős, hanem a párll>izalmi 
elvtárs és a pártcsoport tag-ja i  
is. Nem foglalkoztak keHöen 
Nagy elvtárssa·l. nem magyaráz_ 
ták el neki, mi is egy pár!tag 
joga és köteles-sége a párUaJ és 
ön-magával 62emben 

helyek. A vasutas dolgozók je- déktal.an elvé!lzéséhe-z. község g-épál'.omá&ára mennek. 
lentős része a kisállomásokon ••••••"'""'-""""'•••u•••""" ...... ., .... , .... , ... , ......... , .................. , .. ,,, .•...... , ...... , ......................................... ,.,,.,._ teljesít szolgálatot és a közeli 

De nemcsak ez e pártcsoport. 
hanem a többiek is hasonló mó
don foglalkoznak most a párt• 
demokrác'a tudato.si'ásával a 
párttagok jog-ainak és kötel<>ssé
geinek ismer'.etésével .  Egyre 
élénkebb t200cskozások folynak 
e dolg,ozó'k között az értekez!•
teken, a munkahelyeken, az öl
t özőkben is a pár•demokrácia 
kérd<!€e'rill. 

A komm -nlsták. de a párton
kh·ül'ek is evvr" éJe,;,•bben veti� 
lel e pártvezeté�ben a multban 

községben lakik. Most helyben 
kaphatják meg szükségletei
ket, nem kell - sokszor hosz
szú kilométereket - a városba 
utazniok, ha vásárolni akar
nak. 

t,fJ.11- itJU6mUJt.ká1 ;,_;a : 

Azok a vasutas dolgozók, //Ábrák a vonatablakon// 
akiknek családja közvetlenül , , 
vesz részt a mezőgazdasági __ En ugyan az epi-
munkában, különösen nagy I 

l,oipa,rba.n lfr)go
segítséget kapnak államunk- zom, fi� �rt rg!"n 
tói a mezőgazdaság fokozot-

, 

letkes,t_o 1e!e�eg
tabb fejlesztésével. Az ilyen nek vo,tam a muu:JJp 
dolgozók száma pedig igen tanuja, vasutasok
nagy. ka1 kapcsolatban. 

A falun lakó és földdel ren- szükségé! érzem, 
:ielkezö vasutas dolgozók élet- hogy a ,.SzociaU.sta 
;zínvonalát is nagy mértékben Va.súiért" olvasói
?meli a beszolgáltatási kötele- val is közöliem ezt 
zettség nagyarányú csökken- az élmén.yszámba 
tése, a baromfi- és tojás- menő megfigyelé
beadás mérséklése. az egy te- semet. 
hén utáni tejbeadás -�egszün- Székesfehérvárra 
tetése, stb. �z 1s ho�zaJá�ul ah- utaztam. A fülkéhez, hog?'. _t,?bb és Jobb elelm;1- ben. rajtam kívül szer kerulJ.on a vasutas csala- kél vasutas dolgozó dok asztalara. .. . fogla· 1 helyet, A vasutas dolgozók tobbsege 111 'ndf • 1 l -
megértette a párt- és kor- . 1 ar az 8 �? 
mányhatározatok jelentőségét, p,Il�natban besze,
tisztán látja, mit jelent szá- getesbe . elegyed
munkra is a mezőgazd;,�ég tek egyn:assal. "'-_0· 
nagyarányú fejlesztése. He- ha - m(ni kiderult 
lyenként - éppen ezért - he- - szemelyesen. nem 
Jves kezdeményezések is van- ismerték egymás1, 

nak, melyek előreviszik a Az e{(yenruhájuk 
mezőgazdaság fejlesztésének aw/ÚJa,1 a barátság 
�gyét. Celldömölkön és Debre- érzését váltotta ki 
wnben például a fűtőházi és belö:ük. Ali mi.n-

denról társalogtak! 
Nem gyöztem fülel
ni. S mivel a sok
szinu élet sokfé'e 
eseményéről beszél
aettek, ni,m marad
hatott el maga a 
vasút .sem. Ah<> 
gyan. a vasút 
problémáiró: cse-
réiták ki véle
ményüket, bennem 
azt a mély érzést 
ébresztették, hogy 
lám, mennyire nincs 
ma már „magán
Üf<Y", mef( ,,a mun
kahely üg11e" -
tn.in.t a mui·tban. 
menn11ire gazdái 
kezliÜJlk lenn.i foa
/alkozásu.nk terüle
tének s ezért az 
ef(ész orszáf( ügyé
nek. Akár cs<Jk a 
csa'ád gondjai és 
öröme!, Úl[q a mun
kahely, az ország 
{!ondiai, örömei is 
mindannyiWtké. 

Az egyik vasutas 
a'acsonq termetű 
volt és kél rozetta 
viUogott a k>abát
ián. a másik kövér
késforma voit s 
egyrozettás. Egyet 
döccent a vona,t és 
ekkor elkaptam a 
szavukat, A két
rozettás beszélt ép
pen.. A ,,gurílók" 
hasznos megterve
zését emlepefte s 
nYomban. kifakadt, 
hogq a feren.cvárosi 
pályaudvaran mi
lyen rosszul oldot
ták meg a doigo1• 

Az cttoni meio!dás 
szerinte nem kor
szerű, nem alkal
mas a szoo:atisla 
vasúti forgalom za
vartalan lebonyolí
tására. ldötrobló 
percekröl, órákró: 
e;lett még szót s 
közben mfoel papír 

és ceruza nem volt 
n.ála, a bepárás<r 
do/4 ablaküvegre 
ujjal rajzolt.a fel a 
rosszul megterve
zett, maid ufána az 
észszeri1 guritó
domb rendszerének 
vázlatát. Mindket
ten már crok ezt az 
ábrát látták az ab
lakon és Úf<LI el
merüUek tanulmá
nyozásában, hogy 
észre sem veUék a 
homá'.y� Ülfe/! mö
gött elsikló havas 
tájat. 

Am az egyrozet
tás sem maradt 
adós öt:etekkel. 

Székesfehérvár
Bicsfoe között új 
vasútvonal építésé
nek szükségességéJ 
h,,:mgoztalta. Egy 
csomó példái emfi
tett, hol[!/ a ;eten.
legi vonal milyen 
bonyO:ultan kanya
roi. mennyire las
sítja a forgalmat. 

- Addit! is, per
sze - villant fé-
nyesen. a szava 
lehetne segíi en.·, Es 

e'.mondta, 
képzeli el. 

miként 

S .tit. az ablak fe
léie esö oárás „pa
laJáblájához'' fo:ya
modott, csakúgy, 
mint imént a társa 

!I dz ujjaival oda
rajzolta elképzelé
sét. Aztán egy ne
vet említett, egyik 
ismerősének a ne

vét, akit a kélrozet
fás is ismert. ö doí
pozi.k azon az osz
tál f/On, a!zol ebben 
az ügLtben. tehetnek 
valamit. 

- Sz6lion már 
nek, - kérte uti
tá.rsát - terjessze 
maid be ezt a ja
vaslatot. Nem fe
lejti el. jól meg
jegyezte? 

- Már hot!u fe
le;teném eí! Szíve
sen szólok neki -
válaszotfa a két-
rozettás. 

Talán. fia a világ 
végére utaztak vol
na, a.kkor sem fogy
ta� volna ki a bí
rálatból és ötletek-

bői s ez engem 
mérhetetlen orom• 
meJ töliölt el, mert 
ez a jelenség is 
eszembe jultatta, 
ltopy az é'.et a 
mién.k, a szépü;ő 
élet urai vagyunk. 

Persze. e[IU kajá
nul settenkedő f!0/1.• 
dokr.t azérJ még
sem iiagyoH nyug
tot. S ez a követ
kező volt: vajjon 
üzemükben., terme
lési értekezleten is 
ilyen. mélyreh,aióa.n. 
�oncolgat iák-e a 
prob!émákat s te• 
s;,·k mel[ ügyes ;a
vaslataikol, min.t itt, 
a vonaton, baráti 
beszé!getés köz
ben.? 

Milqen ió lenne, 
ha lÍf<Y volna! Bi
zonqos. hopy élve
ze/e,s,ebbek, lebilin
cselően érde�eseb
bek lenn.ének ezek 
az értekezletek s 
éppen ezért - na
gyobb lendílöi a 
munkának. 

Dékány Kálmán 
Budapest 
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)���iJ' jó ű��Íaként kell bánni I a nép vagyonával 1 
A fere,cviár06i tömbbe ékelve 

errrl kednek a, Központi Szertár 
épületei. A legvál:Ozalos.abb 
anyagok indulnak innen az or-
6Zág minden részébe az á tvevő 
i.zertárak fe!é. Oldalekon keresz· 
tül lehet,e oorolni az anyagok 
sakfé:eségét, de moo! elégedjünk 
meg azza,I .  hogy olajtól és 
üvegáruktól babakelengyéig és 
egéríogóig minden megtalálható 
a raktárban. Sokmil l iós értékek 
fordulnak meg nap mint nap a 
6Zertári dolgozók kezén s a leg. 
tö'bb áru rendkívül gondos bá
násmódot, alaoos csomaJZolásl 
kö�tel. 

Az üve11:raktárnál éppen ha· 
talmas táblaüvegekke! rakott lá· 
dákat emel a vasúti k«siba 
Tóth Is Iván és Sörös Anlal. 
Els3 pillantásra meg- lehet álla" 
pítani, hogy nag-v g-onddal bán
n ak a mlnteg-y 3-4000 forintot 
érő áruval. De nem kisebb gond
dal csomae-ol ják a petróleum. 
lámpa-üvegeket sem. Nemrégi· 
ben Ferencvár06 áJ'lomásre kel-
Je:t üvegeket 6Zállílaniok, tehát 
mindössze néhánvszáz méternyi. 
re. A közeli szá l l ításhoz éppen 
olvan al apo�an becsomagol1ák 
az üveeet, mintha többszáz ki-

lo�teres útra índí!otlák volna. 
De igazuk volt, amikor kijeJ en. 
tették: ,,A i6 raktári dO:f!.oz/J vé
rében keJI, hOl{f/ lef!.11en a J!on
dossáJ!, a felelössél{érzel." 

A 6zertár dolgozóit hetenkint 
oktatiák a társadat.mi Utla;don, 
a nép aaf[lf()nának védelmére, 
ébrenJarliák fe!elősséf!.érzetüket 
s a l!.IJakorlatban is me1<ismerte· 
tik velük az áruvédelem szabá
l.11ait. Az új dolg-ozók hosszabb 
i<leig csak beosztottakl<mt mü
ködnek. mindaddig, amil!: �vé. 
rükké aálik" a gondossá11:. 

Gondos munka 
egészségtelen munkaviszonyok 

Valól>an i6 gazdái a nép va· 
gyonának a légfék-anyagok rak· 
tárának dolgozói. Vellai József 
el\iárs, anyagszámadó minta
szerűen tárol ja, a rendkivül ér
tékes a,lbtrészeket. A textil. és 
bőranyagok a legérzékenyebbek 
a külső körülményekre, ezért 
Abrahám Rafael elvtárs, anyag· 
számad6 méJ! a leveflö nedves· 
sé2tarlalmát is ellenőrzi. 

Az ola,jraktárban úg�11evezelt 
ktvmentő tálak állnak a tarlá
lvok előtt, a tartályokat pedig 
!-eginkább motoros-szivattyúk-

kal fejtik -le. ú11;y, hofzy a lee
k:sebbre e'került leszorítani az 
o:a jelfolvásl 

Amilyen dicséretre mél tó a 
szertári dol11:ozók j!'ondossága 
annyival kevesebb jót mondha· 
tunk munkakörü,lményeili.rőt. A 
pon_qvcwarr6 és iavítóüzemben a 
dole-ozók - köztük nők is -
rendkívül egésu;é,g:telen körül · 
ménvek között, sürű porban 
vé1?Zik munkájukat. A szennyes 
ponyvák is állandóan veszéhez
tetik egészségüket, úg1 hogv a 
dolgozók közül nem ef!Y kerül t  
már fertőzéssel kórházba. A dol -
11:ozók és a szertár vezetősége i s  
szóvátette már ezeket a körü:
ménveket, de mindeddig hasz. 
ta lan kért mef!fC,:e!ő szeL:özöbe· 
rendezést, védötáp!álékot. vagy 
veszé.'yesséfli pótlék megál lapitá·  
sát. 

Az ám védelmf:', a l!Qlloos 
gazdá:kodáis a nép vag1onáva,J, 
az anyegta,karé'ko,· ág- m'ndnyá· 
jun,k érdeke. A Központi Szer· 
tár minden raktárában !!'Ondos 
árukezelés-se! találkoztunk. mert 
a doll!Qzók átérzik a rájuk há
ruló fele:össée-et. s ennek kö
szönhe' ik azt is. hoirv az ön
köit.<el{csökkentésben kiuáló 
eredménqt értek el. 

V-� hh,i:f$. ( A TÉLI FORGALOM HARCAIBAN ) 
A kemény tél, a nagy hava- met e hó ellen. Emberfelett: 

zások. a tomboló hóviharok küz- munkát végeztek a �P fűtöi, 
delmes, önfeláldozó munkát kö- Petöcz Sándor és Varira József, 
vetellek meg va:;utasainktól . a,ki•k a ráiuk hulló hótól átázva, 
Különösen a Dunántúlon kellett az erőfe�zílő TOOnkától meg
keményen haroolniok a közleke- Í<Zzadva, m indvél?:i!!' bizto.sílották 
dést mej!'béniló hótorlai;zok el- a k.azán teljes nyomását. A toló. 
len. mozdonyon nem kisebb munkál 

A komáromi fatőház dol gozói végeztek Dorogi János moz
is k:vetltlk részüket a hóe!leni donvvezető és Zsidi István fiMő. 
küzde!emből. A fütőház 60t .  Ete és Kisbér között a hótorlasz 
számú Henschel-tíou&ú gózhó- o: dalfa.Ja e tolómozdonyra eza" 

hányógé!lének személyzete hősi k.ad,t és fé! i 1< betemette. órák'� 
tartó, kemény harc árán. az munkával füztitotta meg a, he- elei hómunkások segítségével lyenként 2-2.80 méter maga-s ,;,kerüLt osak  kiszabadí!.anl a 

hótorlaszoktóJ a pályát. A leg• ,.hóoafulla<lt" mozdonyt, de a, 
nehezebb munká.t a Ta!abánya- �óhányógép és a moz,dony dol
a/só-Kisbér-Pápa 6Z.aka5zon l!QZ6i - vel amen110en szlaha,
vé!!'czle a, gép és a tolómozdony. novi6-ták - 60 órás útjukról 
Sokheh·en 100-150 méter hosz- vi�szatérve. büszkén jelenthet
szúságban valóságo� folyosókat ték: ,,306 kilométeren megtiszli

vág0tt a g,ép a hótorlaszba. rottUk a vonalat minden hóaka. 
Csákvári Sándor és Sándor dálytól". 

Gyula, a h6hánvógép kezelői. Amíg a e,57hóeke a, ny'lt vo
vaJam;nt Pintér Ferenc míisza,ki nalon vívla, harcát ,a hóval, a 
felügve'.ó ookévi tapaszt.alatuka,I I lülöházban is mindent mef!lel
latbavetve vették fel a küzdel- tek a közlekedés fenntertásáérl. 

A l"gnatFVobb nehézs.:ge• a1. 
okozta. ho!!'Y a, fíitőMz \ í dé;;er. 
lakó do' gozói a hookadá1vok 
mia-!t nem tudtak el jutll'i munka
helvükre. A fü:éH1áz főnöke, 
Hak/ik Károlq elvtár& ió példá
val járt elől: la,pálot fo!!'ott és 
el-kezdte a szenet o,;illék:be rakni. 
Pél<fáját a fütöház va:amennvi 
müszaki és admin"•zlrativ dol
l?Qzója, követte: Révfi Dezsü mü
szaki iméző, Szabó László mü-
5z.a-ki e:őa<ló, Pusztai Győző fő
könyve:ő, Osvárth Lajos és Pá:
mai Imre admlniszlratív dolgo
zók, Kürtösi Geza, a müszakl 
kocs-",részleg �zetője reggeltől 
késő estig szerelték szénnel az 
üres 6"Zerkocs'va'  érkező mozdo
nyokat. A női dol gozókat, köz
tük Zs/tvai Eva kt'zelönöl szinte 
,.karhafalomm.il" kellett tá\01-
lartani a, ezéntértől. mert ők is 
részt szereltek vol na venni a 
munkában. hOI!'\' a nehéz té:J 
időben hozzájárul jana-k a vas
úti köz:ekedés b:ztos.ítá&ához. 

Új gépek a vasútépítők munkájának megkönnyitésére 
A multban a vasúlépílés ne

héz mun,ká já t  kézi erővel vég-ez
ték. Naphosszat i;imye<ltek a 
d,>'.!!"ozók a sín!úró „racsnik" és 
t.ilpfafúrók felett. M05t egyre 
több új, korszerű, benzinmotoros 
és eleklrom0s �et kapnak. Az 
elmult évben a, vágánylekölési 
munkákhoz négy dar.ab benzin· 
motoros lalpfafúrót és négv da
rab ug-yaJ1csak benzinmotoros 
csavarozÓgépet a<ltak át a pá· 
lVl'!fenntartási szakszolgálatnak. 
Ezeken kivüJ 25 darab vil.Jamos 
sinfúrógépet is készítettek. 

Ebben az évben további 70 
<!arab kü 1önböző ki.smunka1?épet, 

a többi közölt benzin- és vi l la
mosmotor meg-hajtá�ú sínfű· 
részt, sínlúról kapnak a, pálya. 
fenntartás dolgozói. 

Az éjszak.aí pályamunkák 
meirkönnvílésére el?}' 30 kilo· 
wattos Diesel-molor06 áramfej
lesztő al!'rCR;álort kapott a szak· 
;;zolgálat. Ennek méretére ,jel. 
iemző, hogy �vedüJ ez az egy 
agregátor e2"Y kisebb falu vilá· 
gitásához, vagy a töllé!snek 15 
kilométer hosszúságban való k i 
vilá!!'ításához elegendő. 

Gondoskodás történt a ma
gasépítő munkák széleskörű 
gépesítésére is. A va,;ulas ma· 

gaSÉpítők 1 3  darab építései for. 
gódarut. 6 lödémdarut. 1 5  da· 
rab elektromos- és 4 benzin
motoros szállítószú,i?ol kaplak 

A vasúti aJépíimémek elké 
szítéséhez 17 darab. ·egyszerre 
6 tonna föld elszá-1 : it ására al. 
kalmas terepjáró l!épkocsi-t, úgy· 
nevezett „dömpert" kaptak a 
vasúlépítök. Ezek a „dömperek" 
legutóbb Komlón. az új szkn
táro'.ó földmunkáin do!goztak 
Ezenkívül 100 és 500 ki!ogramm 
súlyú robbanó döngölöt és 7 
darab 760 mm nyamtávú Die,el 
mozdon}'l adtak át rende!telé· 
sének. 

„Egyre több a panaszunk a szén minőségére ... 
11 

- A ferencvárosi fűtőház dolgozóinak nyilt levele a bányászokhoz -

Mi, f�cvárosi mozdonyvezetők és fii-
fülc, az ország egyik legnagyobb fütö_ 

házának dolfloz.ól, fordulllllk hozzátok, bányász 
elvtársak. Mindig szeretettel flgyeltük munkáto
kat, hiszen a ti és a mi munkaterületünk szoro
san összefügg. Ha ti t�Jesítitek terveiteket, a.z 
nekünk is c'.orehaladás�. eredményt Jelent. 

Az utóbbi i<lőben azonban, kertelés n61kül 
meJlfflondjuk, .,,,.vre toob a panaszunk a szén 
m"nöségére. l(ülönösen az or06zlányi külfejt-és, 
a cs'pl<ési é,s a komlói bányák kii'd<!nek olyan 
sz.enet, rumiiyel több a bosszúsá ,r  és a fándo
zás, mint az er«imény. A komlói s7,énl:,en igen 
;ok a homok. Ho'l)' az oroszlá-nVi kélfejt� 
milyen szenet küld, arról csal< anny't írun'.<, 
hogy legutóbb vagonszámra állt itt és it
vevőlnk nem voltak hajl�ndók átvenni, mert 
több volt benne a föld és a pala, mint a szén. 
Lehe>tl, ho!!")' a tervek teljesítése p-apíron és to-n.. 
'1ákban nálato&, bá-nyász elvtársak, megv.an -
de számunkra csak az a szén jelent tervteljesí
tést. amely el is ég a kazánban. 

M ib jelent a ross:aninöS<!gű szén a moz-
dl}ny személyzete szám"ára? A füt&knek 

háromszoros megterhelóst, túJerőltetést, hiszen 
�zal<adatlanul rakniok kell a tüut. Sűriín kel t 
lüzet tisztítani, ami nemcsaJ< kemény munka, 
de jelent5s időveszJeséir is. A pa:.ás, homokos 
,.szén" betonkernfulységű masszává merevedik, 
alig lehet vasrudakkal s:r..étveroi. 

Hogy a népgazdaságnak mit jelent a vona
'c•'< késése. azt - úgy gondoljuk - fet se tud
nánk itt soro.lni. Lassabban kapnak vasércet a 
kohók, élelmls:rert a városok, késnek a mun. 
kásvomtok, mert órákat kel l nyilt pályán tűz· 
tisztítással, göz.fejtesztéssei e llö'tenl. 

Egyi\ünk példáját leirj�. hogy lássátok, 
mi h·en vesz'•séuehől van szó. Hanzé!v A ndrás 
elvtárs 424-005. számú mozdonyával ja· 

*'. 

nuár 26"'.án reggel érltezett meg a füffiházha, 
76 órás, egyhuzamt-.an kljesíte't, m1dk!vüli tar� 
tamú srol "á'at után, Csak Deb;-ecen es Buda_ 
pest köz.ött tizene!r)'szer tisztított tüzet, ami 
mindannyiszor hárcrnnegye.dórás vesztoeséget 
jel�ntett. Hogy gyxstehcrvonlla ilyen viszo· 
nyok köz'i-t� mlnden volt. cs.ak gyors �· azt 
a csli;l<ési szénnek l<ösz:i,nJlCti, amelyből még 
egy hannadrésr. s� égett el a kazánban. TI� 
zenhárom tonnával fogyasztott több szenet, mí'lt 
ami haszná?lntó ml-nf.s · gből eie:rendö lett volna. 
H a  azt gondoljátol,, hogy több szén ell�zelése 
- jobb ker-eset, tévedtek; ha nincs szenmeg• 
takarításuo1,, keve,�hbet keresünk. Fütő is, l1MJ(I:.-, 

cblyvezető is so':!<:11 töl>!Yet fár.:id, tmgis meg_ 
érzi a bcrité'.<U�•'.,, 1:ogy ná'atok a pala. az 
agy"ag, rmg a hom·I, is szénnzlc sz.ámított terv
lel l•sílés sze::np,ont ':iból. 

M int Hanzélly· e lvtárs péJdájából is Já'hlt-
játok. mm félünk a nel1éz feladatok

tól . a hosszú szolráhltól. Tudjuk. ti is so1,, ke
mény csatát harcol'iato!< már végig. U� �z. 
zük, méltatlan hozzá'oi<, hoj!'y Ilyen hibál<kal 
rontjátok a bányászd.< hírnevét és akadályozzá· 
tok a mi munkánkat. 

l(emé,ny az idei tél, l<étsz.erescn fontos a szén 
- a Jóminőségű szln a h1zának! Erre goodo!Ja
to& munk."l közbe.,,_ e1Te kériiflk bennedeket ml 

is, egész népilnl.< érdekében. 
Buda:;,est. 1 954 januáJr 26. 
Budapest-Ferencváros fütéíház dolgozói ne-

vében: 
Honfi János szt:ihanovista mozdonyvezető, 

Balogh András sztahanovista fütö, kiváló vas
ubs, Hanu ly András sztahanovista mo.ulm:iy __ 
vezet.ő, Szücs II. Mihály s2ltahanovista füto, 
Steer Mihály mozdonyvezetií, Pál Sá-ndor szta• 
hanovfsta mozd011yvezetö, Gutai Mihály moz
donyvezető, Csipes Sándor fütö, Szabó Antal 
fúló, Horli János tiítö. 

A ferencvárosi vasutas dolgo. hessék az ország-építést. Hoz· f!._l{Unk abban, hog_lJ megértitek 

z "k felhivását a bányász e-lv· zászólásukban hivatkoznak arra-, b'rá!atunk joaossáaát és mos· 

:ár,akhoz a „Népszava", a ma- hogy a vasutasok munkája, is /a11!ó/ kezdve nagyobb aondot 

gvar szakszervezetek központi naj!"y és nehéz munka, közös fordít/ok a szén minöséj!ére. 

Japia is közölte január 27 i szá· érdek tehát, hogy meg,könnyit- Meaérlilek, mi{qen káros kiha• 

mában. A nyilt levélhez a for- &ék, ne pedig neht'zít..sék egymás lása aan a aasútnál je!entkezö 

ira'mi dolgozók nevében Rákos· munkáját. Fe:soroJ,jáff< ezután súlyos zavaroknak a nui;!asab
_
b 

rcndezöpályaudvar vasula,a,ati is oohánv pé! , 'án keresztül . mi· életnívó eléréséért folytatott ko

hozzászól!ak. Meg-á'l apílják, Iyen súlyos üzemz.avarokat okoz• zös harcunkra. Az idei kemétzlJ 

h<>!!'V a forgalmi do!�zók is is- nak a vasútnál a, rosszm;nöségü tél különösképpen szükséflessé 

merik és n.a11:yon meebecsü!ik szénféleségek, mffiny,i menetidő. teszi, hoí(y haladéktalanul aál

azt a nagy és fontos munkát, tú!lépós, mennyi gőzfejlesztési toztassunk ezen a helyzeten. 

amelyet a bányászok végeznek idő a rossz szén következménye Higyjétek el, segítséf(elekkel ml 

a szocial izrnu,; építéséhen. Le· s rámutatnak. h02'V mindez mi· is mindent megleszünk. hogq 

szögezik, hogy a, kifog-áso!ni - lyen naf!Y károkat okoz a nép- lefliizdjük az CJ!yéb nehézséae

va'ókfól azért írnak. hoxv a g-,a,zdas�ak. Levelüket a kö· kel, hogl} zavar!alan közlekedés• 

vasuta-<ok é · a bányá5z.ok közös velkezől«'ppen zárják: ,,Be!- se/ segítsük dol1-1ozótársaink, 

munk�jáva.l még jobban 5egit. nyász elvtársak! Biztosak aa- köztük a bányászok munkáját.• 

A dolgozók érdekében 
A Vasutasok Szakszervezeté· 

nek elnö,<sége legutóbbi ü'.ésein 
több határ<na\ot hozott a dolgo
zók érdekében. Ezekböl ismer
tetünk hármat: 

Az elsö ne91 edévhen pótolni kell 
ar elmaradt szabadságok kiadását 

Tárgyalták a munkav�delmi 
osztálynak a szabadságolási ter
vekröl szóló je!enlésél. Az el
nöks;¼- megiíl lapi tolta, hogy 
1953-ban a vasútnál a szabad
ságolási tervet 91 százalékban 
teljesítették. A minisztertanács 
megengedte, hogy az elmaradt 
szabadságoi< bizonyos mennyi
ségét át Jehet hozni az i<lei évre. 
f\ z á thozolt sza ba dsá gok 80 szá
z a :ékát már januárban ki kell 
adni a dolgozóknak, 20 százalé· 
kát pedig t'gyen!öen elosztva 
f('bruárban és márciusban. Az 
ez évi sza,badságok kiadását már 
az év elején el kel l kezdeni. 
hogy az esztendő végén ne Ie
l!"}en elmaradás a szabadságo
lási tervek teljesilffiében Ha 
szolgálati érde�be nem ütközik, 

az idei szabadságot oosze lehet 
kapcsolni  ,a muJ.t évről áthozo!' 
szabadsággal. 

Az Északi Járműjavító hajtotta végre 
legiobban a kollektív szenödést 

A vasútilzeml vtltalatok közül az 
tszakl Jármü;avltó OV hajtotta vész
re lertmaradéktalonabbul a koltekl!v 
szerződést. A:z. üzemnek komoly 
eredmlnycl vannak a havi verseny 
meQ'szervezésében. a versenynyllvá
nossáll klbövftésében, a müszakfak 
nak a versenvbe való bekapcsolási
ban stb .. továbbá a szociális. kultu
rális és ruunkavtdelml beruházások 
me,tfavftásában. tppen ezért az 4p
rltls I én hatátvba léo6 úf kollckliv 
szerződbek követend6 példáláut 
szohráló minta ko11ektfv szerzc'.5dést 
az tszakl Jánnafavftó etmutt év! 
szerzödésc ataoián kel1 elkészíteni. 

Ez a határozat uéo elismerése az 
tszalcl Jármajavftó váttafalvcze!6-
séJ?e b lizemt btzottsi\Q'a. vabmlnt 
a doh,ozók eirvbehanllolt 16 munká
jának. 

Vizsgát kell tenniök 
a társadalombi,tosítási 

kifizelö helyek ügyintézőinek 
A szakszervezet lársadalom

biztosltási osztályának vizsgála-

láva! fogi a'.3<ozó határozat rneg
áluapí.ja, hogy az osztály ellen
őrzési tevékeny,;égének komoly 
hiányosságai vannak. A hiány0s 
ell enőrzés következtében egyes 
szolg-ála-ti  helyeken súlyos túl• 
f izetések történte«. ami a do go
zókat károsította meg. Az ellen
őrzés megjaví:ása. a társada
lombiztosítási meg-bízottak o1<ta· 
tásának jobbá:éiele érdekében 
fokomi kell az oktatási munkát, 
továbbá fel kell emel ni az eJ:en. 
őrök számát. Meg ,<e:J szerver.
ni a kifize!őhelyek ügyintézői
nú oktatását is. Az ügyintézők
nek 1954-ben vi�gát i.e!J ten
niök a társadalombizlosílá0i 
szakismeretekböl. 

Június 1-löl kezdve csak 
vizsgázott ügyintéző� működ
hetnek. A tárnadalombizlosltásl 
munka meg-j.avitása érdekében 
januártól kezdve időközönként 

1 megje:enő VSZT-értesílőt ad  ki 
a társa•dalombiz:osítási osztály_ 
Az értesítő rendszeresen közli  a 
dolgozókkal a társadalombizto
sítási rendeleteket, határozato
kat és egyéb tudnivaJó,<al. 

MUNKlNKAT MEGKÖN NYÍTI ,  ÉLETÜN KET SZEBBÉ TESZI A KORMÁNYPROGRAMM 

.. "2 anyal!t lavak termelésEre Irányuló tevékenysél!ünk közponllában az 
ember ,11. a ma1ta sokoldalú szükséllletetvel," - mondotta Na(!y Imre elv
társ az oruá,rl(yülés le11utóbbJ ülésén. Ebben az esztendőben e11ész sor In
tézkedés blztositja, ho1n a kom1ány fokozottabban aondoskodjon a vasuta&
sáQ" anyael ts kulturális szükségletelr61. Jelentős össze2eket ruháznak be 
a7 e.«ész éRilfO fellei;ztésére, a munkavédelemre is a lakásépítésre. A kor- úl lakást adtunk át használaira és 159 Jak.itt épftését, Illetve bövftését kezd
mányproaramm telent6sen emeli például a vasutas-lakások, öltöz6k, lakta- tük mej(. A muJt entend6ben vasutas dolJ?ozólnk 28 Oltözöt, mosdóhel)'ls�
ny.ik, munkahelyek építésére forditott ö szetet Js, A:z elmult esztendőben itet. meleJlf'd6t, 16 laktanyát. k(1 üzrml konyhát. tllY bölcsőd . t k.:1pfak. A.z 
nervné'il és anyau.ctlátá1I nehé'zséJ;?ck fol�1án nem haltottuk vésrre a pro- év véaén me2kezdték 10 öltöző, mosdó, mtlegedö, t2 laktanya, 5 bölcs6de, 
aramm tltal el61rt épftkezéseket, de mlnaen nehézsé11 ellenére la 178 1 napköztolthon és I llLeml 1'onyha éplté,ét. Ebben az esztendőben - az 

anyaQeltátts lavuiása i• a tervek ldöben elkészltbe, nem katönben a 
munkaerőhiány me,iold,sa lehetővé teszik - hOJlY Oudape!tten 196, Szolno
kon 32. Debrecenben 50, Vácott 16, SalJlótarJánban pedll( 10 lakást kopjanak 
dohtozólnk - a fentieken kívül Nyfrc2yházán, Hatvanban, .Miskolcon és 
Cinkotán úl bölcsödét lé!O$J!ünk. Ez év szeptemberében üzembe helyezzük 
a �errQ'élvesl M.AV FiUnevclö Jnté1.etet, ahol 100 tl)'�rmek ntveU'-lt hfztosft4 

Juk. A klsla_�dsépltés keretében 140 családi Mz épltés<'re nyfl!k fehctóség. 
Kt-prlnkcn UJ vnsuta� lakóházakat és raktárt mutatunk be olva6ólnknal;. 
az épltkeúa al.tt álló 6'>1ilelek k&iil, (li.ováca lllv�n ra,lul.) 
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(/tUUto.,, TECHNIKUMOKON � f'l�I Kettős küsdelem a kemény téllel 

és a ross� s1:,é11,nel - a ssállításért Közeledik ez iskol.ai félév. 
Számos varnt.as c,s.aJádoa,n, ahol 
.a gyermek júniusban végzi el ae 
általános.iskola VIII. OS1Ztá:lyát, 
ilyenkor megkezdődfil< a tanács
kozás ,a szülők között: milyen 
pályát válasszan� gyermekük· 
nek, melyik közép!,skolába iras
sák be a.z állalánosiskola eJveg
űse után? A tanácskozások, 
a.melyekoe temié&etooen oevon
i ák az „érdekelt felet'', az i,fjú 
'd iákot is, leg-töbo családban az
zal il ha,tároza,tla,1 végződnek: 
legyen a fl.t1ermek vasutas, mint 
az apja, folytassa a családi ha
gyomálu1t ezen a komo:y, szép 
pályán. 

Amióta 1953 sz<!ll)temberében 
meg-nyiJ.taJc e Vasutas Techniku
mok, az Hyen elhatározáook 
megvalósít�a, egyszerűbb lett. 
A Vasúti Teclm'ikumb.a beirat
kozó g-yermek u-g-yanis a közép
bskola,i érettségivel együtt meg· 
kapj.a a, v.a.sú1i 1iszt1 e'1eptkép-
1Zést is. · 

A V.asúl,j Teclmikumn.ak há
rom tagozata van. Vasútforgal
mi Tech,nikum működik Szege
den, az Aprilis 4 útja 44. szám 
a[a1t. A Vasúigepésuti Techni
kwn Budape8ten, VII., Damja
nicli-utoo 4. szám .alaH van. A 
Vosútépétési Technikum szintén 
Budapesten, VI., Rippl-Rónoi!i
utca 16. szám alatt található. 

A V asútfOi'e:alml 
Technikum 

az általá:noo m[iveltség mel!leii 
meg-a.dja az a.f.apkéJn.ést va5utas 
for,galmi•tiszl.: és vasutas keree
kedelmi!iszti állások betöltésére. 
EwnJdviH .ala1>k¾>zést ad a for
i:ia1mi és kereskedelmi szolgá
J.a.tba,n eltöltött gy"1korlati mun
ka után az állomásfónöki, ra,k
tárfőnöki, pénz!árfőnöki, menet
irányító;, forgalmi és kere.ske
'delmi okta,tóliszti, ezá l l ításler
vezői, árui-rányítói, vooa] fönöki, 
továbl>á a Vai;úti Főosztály és 
az igazJ:?13tóságok forgalmi és 
keresokedelmi szallosztálye '.ll>an, 
metve os21tálya,in osztályJőnöki, 
az előadói, főelőadói, csoportve
zetői áblások oetö! léséhez. 

A V.a&útgéi,észeti 
Technikum 

müs-za� tiHle!ket képez mühelyi 
és fűtőházi szolgálalra. Képesít 
a fűtőházi � műhely: szolgálat
ban müve-zetői, 1<ŐZ- és vil'..a
moomozdonyvezetöi. motorkocsi
vezetői, kü:ső és belső mozdony
felvigyázói, mozdoaylrányítói, 
továobá a központi szolgálatban 
frányíló munke,kör: feladatokat 

A titkári szobában komorte
kin tetű férfiak ülték körül 
az asztalt. órák óta tartott a 
pártbizottsági értekezlet. Fo1;· 
tos kérdést vitattak: a vezeto
ségválasztás feladatait. 

A párttitkár hadvezérhez 
hasonlított, aki döntő ütközet 
előtt megbeszélést tart a p�
rancsnokkal és megjelöli sza
mukra a tennivalót 

Gondokba merülten ültek a 
pártbizottsági tagok, mindenki 
a maga feladatán töprengett. 

Atérezték a helyzet komoly
ságát. 

Már úgy tűnt, hogy a meg
beszélés a végéhez közeledik, 
mikor a DISZ segítésével 
megbízott pártbizottsági tag 
szót kért. Zavartan köhécselt, 
eloltotta cigarettáját, aztán 
óvatosan körülhordta tekin
tetét a feléje forduló arcoko_?, 
majd beledöfte nézését a sz_o
ke, lányosarcú titkár nyilt 
szemébe. 

- Elvtársak. A vezetőségvá
lasztás komoly erőfeszítést kö
vetel meg mindannyiunktól. 
Az én vállamon nem kevesebb 
nyugszik, mint a Rámán Kató 
fűtőház nagyhirű fiatalságának 
a mozgósítása. De kérdés, elv
társak, sikeresen segíthetem-e 
a DISZ-szervezetek munkáját, 
felsorakoztathatom--e az ifjúsá-

ellátó müszadcitLs21ti mook3'körök 
betölté�ére, megfelelő gyakorlat 
után. 

A Vasútépítési 
Technikum 

elvégzése mega,d,ja ae a-la,-plkép
zést a, pályafenntartási műszaki 
tiszti képesítés.b.ez kötött állá5C•k 

betöltésére. llye11 mun.kaikörök: 
pályamester, von.alli,sz{viselő, 
oktatótiszt, épí-t'ésívezető. toválr 
oá a köz.ponti szo!gálatban mű
�zak: előadó és főelőadó. 

Awk a vasutas szülők. .a1<lk 
Vasutas Technikumba, akarják 
beira!ni g-yermekü.ket. oov-ebb 
felvilág-06ítást az ille!.Skes tech
ni-kum ig-az-g-a·tójától kaphatnak. 

----

e-KÉRDEZZ - r eldiúik iá =7 
A mozdonyszemélyzet köréből sokan fordultak azzal a kérdéssel hoz„ 

zánk. hosty a vízkezelő- és fordulóállomásokon miért nem biztosítják 
számukra a niegfelelő ,rédöitalt. illetve kalóriapótló ételt? 

A 3. szakosztálytól kavott felviláaositás alapján leszö,tezzük. hOS!Y 
a mo?:donyE-Zemélyzet, valamint a vonatkísérők számára a szolgálati 
fönökséL?ek kötelesek a rende1etben elöirt mele,títö Italokat. Illetve ka
lórlanótló ételeket biztosítani. Az erre vonatkozó rendelet 
(83-43/113/1952. 1./3. á.) kfeR"észítését, amel}et január 15-én, illetve 2S-án 
minden szoluálati fönökséS!' írásos tádratban megkapott. részletesen 
közöliiik: 

A vontatási szoJgá.Jatnál a 
mozdonyszemélyzet, továbbá a 
munkájuk túlnyomó részét a 
szabadban végző mozdonylaka
tosok, szénszerelők és sa[ako
i;ok, a forgalmi szolgá!atnál a 
tehervonatokon szolgálatot telje
sítő vonatkísérők, továl>bá a 
kocsirendezők és sarusok minusz 
5 foknál, va•gy annál alao.so
nyaibb hőmérsék I et esetén, 
amennyiben szolgá!atuk 8 óra. 
vagy annál kevesebb, melegítő 
ital helyett 4 deciliter forró le
vesben részesít.endök. A levesbe 
ada,goniként 5 dkg lwlbász/, an
n.ak hiányában zsírban, \'agy 
olaj,ban pirított tésztát, esetleg 
kenyeret kell te.'lni. A le\·es e:
készítésénél biztosítani kell, 
hogy az úgy tápértékét, mint 
hőfokát tekintve alka lmas le
gyen a �Í\'án-t cél elérésére. 

A kiszolgáltatás időpontját -
a szolgálati érdeike'< figyeleml>e
vételével - úgy kell a helyszí
nen szabályozni. hogy az iehe
töleg a szolgál.a\ 5. ór:íjában 
történjék. Nyolc órán fút szol
gálatot teljesítő, a. már előbb 
felsorolt vomalá.si és forga[m, 
dolgozók részére a folyó évi 
j.anuár 1 3-_án kelt 83/1./1954. 
1./3. á. számú irásos táviratban 
meahatározo!t melegítő-ita:.t iS 
ki kell szolgáltatni. A melegítő
ital kiosztása ilyen esetben le
hetőleg a szolgá.lat 9. órájában 
történjék. 

A rendelet 1 1 1. pontja előírja .  
hogy mi,wsz f.j fok, vagy ennél 
alacsonyabb hőmérsé1ilt!i!. esetén 

a mozdonyszemélyzet, a széll
szerelök, a tehervo11.atoko11 szol
gálatot teljesítő vonatkí,érők 
részére minden megkezdett I 2 
órai sz.olgálat első 6 órájában 
kalóriapótlásként térhlé, ni:kül 
JO dkg sza/onnál, 25 d/tf!. kenye
ret é,, a rendelet 1. pontja ala! t  
meghatározott me!egí!ő-iwl· 
dupla adag- (6 dkg) cu�orral 
kell kiszolgál,fatni. A rendelet
nek ezt a I l l  .. kiegészítő pont
ját január 28-án kapták meg 
rendelkezésként az összes for· 

got, ha maga a pártbizottság 
titkára, Beke elvtárs nem tö
rődik a fiatalokkal? 

A párttitkár érezte, amint a 
Yér felfut arcába, teste erőtlen-

né válik, keze reszketni kezd. 
Haragudott ezért magára. Kezét 
leeresztette az ölébe, ne vegye 
észre senki, milyen hatást gya
korolt rá a bírálat. Feldúlt ar
cát azonban nem rejthette el. 

Egy másik elvtárs is felszó
lalt. Pörölycsapásként zuho
gott a bírálat a párttitkárra. 
Keveset jár a dolgozók közé, 
akták, irományok fölött gör
nyed napestig és nem látja 
meg a körülötte zajló életet, 
nem látja meg az embert. 

Hiába keltek védelmére, az 
elhangzott bíráló szavak éget
ték. Tulságosan elszokott tőle, 
hogy öt, a pártbizottság titká
rát bírálják. Amióta a párt
bizottság élére került, nem
igen hangzott el elmarasztaló 
szó munkájáról, magatartásá
ról. Ugy érezte, igazságtalanul 

galmi és vontatási swtgálati fő
nökégek. s a rendelkezés a:am
nal hatályba is lépett. Ki r;eil 
eme!ni. hogy a rendeletnek ez a 
része csak mozdonyszemélyzetre 
és teheroonati vonaHúsérő/ue 
001iatkozik, tekintet'.el különle
ges szolgálati beosztásukra . 

Szabó 11. András, a Nyugati
pályaudvar t. palyamesteri sza
kasz dolgozója, azzal a kérdéssel 
fordult szerkesztösé!!Ünkl1öz. hog, 
mllven díiazás iár akkor. amikor 
a kollektív szerződésben biztosí
tott nyolc fizetett ünnepnap va
lamelyikén a dolgozók egy részét 
ké�zenléti szolgálatra rendelik 
be. Jár-e ilyen e.seiben külön di
jazás? 

Amennyiben a mun,kára kiren
dEli;s ideje nem tesz ki egy tel
jes munkanapot, az eltö'.tőtt 
munkaidőre a szokásos, e!őírt 
/1,lóraái_izás jár. l/a azonban a 

kirendelés kitölti az egész napi 
munkaidőt, a dolgozóknak más 
napokon kel{ biztosítan/ tel;e� 
fizetett pi!tenőllOpot. 

Többizben 'fordultak má.r sz.�r
kooztőségiinkhi>Z a dolgozók a.z 
anyasági seg�ty jogossága iránti 
kérdésekkel. 

Az an-. asági segély fo"yó.sí!á
sznak e'őfeltételei a kö\'etkezök: 
a dol gozónak ké' éven be'.ü! k' 
! erc haY; lónuta!halú b'ztosí· 
tási iuejének ke:I lennie. E'llel
le!t a ;;zü'.és ideie al att a bizto
&íiot!nak munkadszonyban k<c:: 
.i l :nia. Ha e kéi feltétel közu. 
vo :amei�·ik nincs meg. az anya· 

.s.ági segély nem fol yósí,h-ató. 

Az egyenrnha-rangje1zl!s hiánya 
miatti szabálytalan eg')enruhavi. 
selésre vonatkozó kérdésekre a 
M.AV Anyagellátiisi lga.zg.atós.ig 
vála-,7a alaoián feleliink több 
olvasónknak: 

A rég, miJllájú rangje!zésPk 
f!.Yá!'lása ismé,eiten megindtdl 
és 1953 december 31- 'g a rang
_ielzők leszá;lirása me.ll is tör. 
tén!. Alár c.,ak a ruhavéte:ezök 
<;/Ondos munkájtira L'Gll szükség. 
hOfl.Y a do!.gozók meg is kaphas· 
sák ra11gjelzé�ii/,et, 

sujlják a kemény szavak. Ki
bukkant belőle a szó: 

- Ha így van, ahogy állít
játok elvtársak, akli:or nmcs 
helyem a pártbizottság élén. 

Szavait dermedt csend fo
gadta. Beke elvtárs úgy érezte, 
hogy ez a némaság a bele
egyezés, az egyetértés csendje. 
De aztán feloldódott a der
medtség, szelíd, józan szavak 
záporoztak rá, amelyek meg
értették vele, milyen rosszul 
tette. hogy a segítő bírálatra 
megfutamodással felelt. 

Azon az éjjelen elkerülte öt 
az álom. LepergetL előtte az 
élete. Ki is volt 0? Szegény 
kőművessegéd gyermeke, aki 
több szomorúságot, nélkülö-
zést látott a szülői házban, 
mint amennyit a ,-edlett falak 
befogadhatnak. ünnep, ha 
munkája van az édesapjának, 
de megszokottabb a munkanél
küliség hétköznapja. Négy pol
gárit végez és aztán ő is beáll 
a munkát keresök közé. Mun
ka nincs. Egy tejfiókban meg
könyörülnek rajta, felveszik 
kifutónak. Bére heti négy pen
gő. Néhány hónap mulva el
küldik. Családos, többgyerme
kes apának kell a hely. Fűsze
reshez megy kifutónak. Haj
nalban kel, kitolja a kézikocsit 
a Nagyvásártelcpre és mint 
igásló, úgy húzza vissza gyti
mölccsel, zöldséggel megrakot
tan. Később pedig lakatosta
nonc lesz, majd bekerül a Déli 

A pályaudvarok csarnokaiba 
begördülő vonatok mozdonyai 
hófehérek a dértől, jégrétegtöl, 
mintha liszttel hintették volna 
be. Fehér dérréteg borítja a 
messzi útról érkező mozdony
vezetők, fűtök ruháját, sapká
ját, sőt a sapka alól kibuklrn
nó hajfürtJeit, szemöldökét is. 
S ha benézünk a csaknem tire:, 
vagy szürkésbarna szénmarad
ványoktól tarkálló szerkocsik
ba, előttünk áll teljes valósá
gában an11ak a kemény, kettős 
küzdelemnek a képe, ameiyet 
minden úton meg kell vívniok 
fűtőinlmek, mozdonyvezetőink
nek a téllel és a rossz szénnel. 
Minden fűtö és minden moz
donyvezetö minden nap a hős
tettek sorozatát hajtja végre. 

„A vasutasok bíznak 

a bányászokban" 

Mégis, ha szóbakerül ez az 
emberfeletti munka, hangjuk 
nem elkeseredett. Mint például 
!Romhányi László elvtárs, a Ke
leti-fűtőház sztahanovista moz
donyvezetője és fűtöje, Zsiga, 
József elvtárs mondja: a va.s
utasok biznak a. bányász e!v
társa.kban. Bíznak abban, hogy 
belátják: a rosszminőségű szén 
haUatlan ká·rokat okoz nem
csak a vasútnak, ha.nem egész 
népgazdaságunk.na/e. 

- A vasutas dolgozóknak 
nem kell magyarázni - mond
ja Zsiga elvtárs - milyen em
berfeletti munkát, milyen ha
talmas szénmennyiség eltüzelé
sét, mennyi szítóvasazást, 
mennyi túztisztitást, mennyi 
gözfeilesztést jelent a rossz 
szén. Homokos, agyagos szén
nel - vagy még helyesebben 
kifejezve: szenes homokkal -
nem lehet tüzelni. nem lehet 
gőzt fejleszteni. Hiszen tudjuk, 
hogy a homokot éppen a tűz 
eloltására használják. Mi fű
tök minden erönket beleadjuk 
a munkába, ahogy mondani 
szoktuk, ,.térképes'· lesz a zub
bonyunk az izzadtságtól, amíg 
egy-egy úton ki tudja hányszor 
kitisztítjuk a csaknem méter 
magas tüzet. 

Közös erővel 

a nehézségek legyőzéséért 

- A ferencvárosi fűtő és 
mozdonyvezető elvtársak el
mondták nyilt levelükben, mit 
kívánunk és mit \·árunk mi a 
bányász el vtársaklól - veszi át 
a szót Romhányi elvtárs. - Mi  
most inkább arról szeretnénk 
beszélni. hogyan segitlietj-ük 
egymást mi. vasutasok a, ne
hézségek legyőzésében. Buda
pest-Keleti pályaudvar for
galmi szolgálattevői például 
nagy segítségünkre vannak az
zal, hogy igyekeznek a mozdo
nyokat minél előbb beadni a 
fűtőházba. Igy több időnk ma-

fütöházhoz különszerződé,es 
munkásnak. HáborlÍ, hadifog
ság. Magára ébredt odakinn. 
Mi volt a sorsa, mit tettek \·ele, 
családjával és a hozzá hasonló 
szegényemberekkel az urak'? 
Ugy issza az igaz szót, mint 
szomjas ember a tiszta forrás
vizet. Az elvtársak már oda
kinn a Szovjetunióban f;:,lfi
gyelnek rá: fonadalmái· lelke 
van ennek a fiúnak - így be
szélnek róla. 

1947 végén hazajön. Kicsiny 
lakását a bomba ereje szórta 
szét. Felesége gyermekkel vá,·
ja, kétéves kislányával, akit 
még nem is látott. Uj élet kez
dődik számára. Küzdelmes, tle 
örömteli élet. Belép a pártba. 
Iskolára viszik, előbb egy, majd 
három- és később öthónaposra. 
Alapszervi párttitkár lesz Fél 
éve pedig a pártbizottság élére 
került. 

Mikor az ébresztőóra berreg
ni kezd, gyors mozdul::ittal el
hallgattatja, az asszonynak-csak 
később kell ébrednie, hadd 

rad karbantartásra, szerelésre, 
ami a mostani viszonyok között 
fokozottabban fontos. Minden 
forgalmi szolgálattevőt arra 
kérünk, a fordulóállomásokon 
is, hogy minél gyorsabban 1.>i
gye be a gépeket a fűtőházba. 

- Igen fontos még, különö
sen l,ödös, havas időben, az 
előjelzők pontos kezelése. Nagy
ban segíthetik a munkánkat, a 
menetrendszerinli közlekedést 
a forgalmi szolgálattevők, ha 
az írásbeli rendelkezéseket már 
a vonat fogadásánál átadják. 
Egyébként sok példával tud
nánk bizonyítani, hogy a ne
hézségek sokkal megértőbbé 
tették a forgalmi dolgozókat, 
megnövekedett a segítőkészsé
gük, nem egyszer történt, hogy 
vízvételezésnél maga a forgal
mi szolgálattevö hajtotta a 
szerkocsira a darut. Sokat tu
dunk együttes erővel segíteni 
a nehéz helyzeten és kell is 
segítenünk, hiszen közös érde
künk, hogy a forgalmat bizto
sítsuk. Ugyanígy nagy segítsé
get jelentene, ha a jegyvizs
gáló elvtársak is mind utasítás 
szerint dolgoznának, értem ez
alatt azt, hogy a fordulóállo
másokra érkezés előtt zárják 
el a gőzszabályozókat. Jó len
ne, ha az igazgató$ágok min
Jen fordulóállomásra megfelelö 
számban vezényelnének gőz
fűtés-szerelőket, illeh•e tömló
összerakókat. 

- A I(özponti Statisztikai 
H ivatal jelentése az 1 953. évi 
népgaz.d,asági te:rv teljesítéoúől 
közli, hogy a va„út I 953-b.an 
1 2.7 száza,ékkal löl>b árul szál 
tífott, mint az előző évbe-n. Az 
őszi csúcsiorgalomba.n a kocsi 
íor<lu!ó .á,tlagoo ideje félnappal 
rö,·idebo \'olt, mint a m�gelöző 
eszlenuőben. Az elmult é,·ben 
két száz.al-ékkal többen u�aztak 
vasúton, mint l 95::?-ben. l\őtt a 
vasúti sz.emélykocsik száma i:;,  
mindamel lett a s;,,emély,;zá ! '.tás 
terén a helyvet ne.-n kielégítő. 

- Megjulalmaztá,k az Epü
letfennt.artási Főnökség 53 do l 
gozóját. Az _ Epületienntarübi 
Főnöksfg dolgozói több ha•kás
épitési, lakilstnegosztási és 
egyéb építési munkát határiJií 
elött \ égezlek el. A \"á l lalal· 
veze'.őség pénzjutalombae, ré
szcsílel!e .azt az 53 dolgoz-ól. 
akik a.z építkezések határi<lö 
előtt; reiejezé,-ét jó mun-k.ijuk
kal  elősegítették. (Jónap béla 
leYelező.) 

aludjék még. Körülnéz lakásá
ban. Szépen berendezett, ké
nyelmes, csillogóan tiszta. kis 
otthona van, megpihen a sze
me a varázsszemes rádión. a 
könyvespolcon, mely roskad a 
szépkötésü könyvek súlya a latt. 

Mikor megérkezik a fűtőház
ba, leteszi aktatáskáját íróasz
talára, de bundáját nem veti le, 
megy ki a dolgozók közé. Nagy 
pelyhekben hull a hó, a szén
szerelő dolgozói megfeszített 
munkát végeznek, tqlják a csil
léket, gyorsan kell szerelni a 
gépeket, hóakadályos pályaré
szek vannak, nagy a h ideg. "Pa
naszolják, hogy nincs ebédide
jük, mert percre sem hagyhat
ják abba a munkát. 

Visszamegy irodájába, intéz
kedik, hogy a fűtőház aktívái 
gyfüjenek össze rövitl megbe
szélésre. Negyedóra mul\·a 
megtelik a kultúrterem. 

- Elvtársak, segíteni kell a 
szerelömunkásokon. 

Az elvtársak megértik, öröm
n1el vállalják, hogy ebédidőbe,� 
ők csilléznek, hadd pihenjenek, 
melegedjenek, ebédeljenek a 
szenesek. 

Délben maga is kimegy dol
gozni. A szabadnapos Tóth 
Gyula mozdonyvezető a társa, 
vele együtt tol fel 13 csillét egy 
óra leforgása alatt. Amikor 
visszajönnek a szenesek, egy 
kis meghatottsággal állnak meg 
és csak ennyit mondanak : 

- Köszönjük, elvtársak. 

- A vidéki fütöházakat arra 
kérjük, hogy a pesti gépek szá
mára is igyekezzenek megfele
lőbb szenet biztosítani. Ne for
dulhasson elő olyan eset, mint 
Csabai elvtárssal Nagykani
zsán, ahol olyan rossz szenet 
szereltek a szerkocsijába, hogy 
a sok gözfejlesztés miatt 180 

perces késéssel érkezett. Ugyan
akkor a fűtőház saját gépeit 
jobb szénnel szerelték, s ami
kor ezt Csabai elvtárs szóvá
tette, a fűtőházfönök így fe
lelt : ,,Az én egyéni hatáskö
römbe tartozik, milyen sz�n.et 
adok a pesti gépeknek"-

- Végül még egy kérésünks 
nek szeretnék hangot adni. Te
gyék lehetővé, hogy a vízvéte
lezö helyeken, vagy a forduló
állomásokon melegítlí-italt kap
junk. Higyjék el, egy-egy csé
sze forró tea valósággal új 
erőt önt az emberbe. Mégis, 
nem tudjuk, miért, sehol sem 
kapunk melegítöitalt. (,,Kér
dezz - felelünk ?'á" című TO

vatunkban ezzel kapcsolatban 
közöijük a 3. szakosztály vá
laszát, Wetve a kiadott ren
deletet. A szerk.) 

Amint Romhányi és Zsig� 
eh-társak szavaiból is ltitü
nik: ezekben az időkben még 
inkább szükséges, hogy a 
szol.gála ti ágak szorosan 
együttműködjenek, segítsélc 
egymás közös ha,·cát. közleke
désünk zavartalan biztositá. 
sát. 

- A MAGYAR NőK ORSZA
GOS 1(0:'\FERENCIAJA ma 
nyi!i meg Budapesten az J::pitői: 
.. R.ózsa Fe;·enc" kul túrotlhon�
ban. A tanácskozáson réoZ\'e\'@ 
tl00 küldGtt. akik között ook 
vasufasr.ő is he:1e; iog'.ai. meg
beszé:i a kü: önooző terü ete. 
dolgozó nők ré:-czYé!e 'ét a kor� 
l":�nyprogramm megyalósíláoo
ban. A konferenc:át a �1NDSZ 
veze!őségének megvá aszl-ásá� 
,·al fejezik be. 

- A Lan-d!er Jenő Járn1tíja, 
vitó O V clolgozói leve le-t intéz
tek a Szabad Nép szerkesz,l&sé
géhez abból a z,  a lka '.omból, 
Logy ieb<ruá'r l -én a. magyM 
sajtó napJan �esz 1 2. évior� 
dulöja a lap megjelenésének. A 
le,él a dolgozók sZ>i,·böljö\/í, 
harccs ,;d, öz:e·.ét lol:nács-:>lja.. 
.,\'eze&e a Szabad l\ ép. mini 
pártunk közporl'li lapJa to, áb-l:>
ra is a ma.gy.a, dolgozó népei 
.a szocia!izmusé-rf, a oé�éért , i
rntt harcában'' - irja a leve7.. 
( "\"erccz-kei János tudósító.) 

A párttitkár a mozdonylaka
losokhoz megy. ott dolgoznak a 
fiatalok. Nézi munkájukat. az
tány néhány szakmai fogást 
mutat a számukra. J;:rti a mes-

terséget. Ez tetszik a fiatalok
nak, meg az is, hogy a sportról 
beszél velük, meg a szórakozás
ról és csak úgy kanyarodik oda 
a beszéd fonala a kormánypro
gran1n1.hoz, a \·ezeiőségvála;;z• 
táshoz. 

Mikor arról faggatja az ifja
kat, hogy milyen elvtársakat 
szeretnének látni az alapszerv 
élén, akkor az egyik. n:,-ur6a, 
szeplős fiú az arcába néz é.i 
azt mondja :  

- Olyant, aki megérti a 
fiatalokat. ak1 szeret minket, 
akinek a szaYára megbizsert;g 
bennünk a vér. Olyan formájú 
emberek kellenének, rrűnt a 
titkár elvtárs. 

Könnyű szívvel megy visa1.a 
irodájába. A tegnap esti l,öd 
eloszlott benne. Arra gondol, 
hogy mégiscsak igazuk volt az 
elvtársaknak. Többet kell 
együttlennie a dolgozókkal. 

SZOCIALISTA. VAStJTE:RT - A Vasúti FOOsztály h a Vasutasok §�ak s7ervczetenek hetil�pJa. ·'legjelenik nfr1den szomb�ton. Szerkeszti a sze,.-kesz�öb:zo�{sB.g. I ar/ulaidon„s· a l<ö!.:ei,erlé.s:- és Pos.l.aü'!vi :Xl ni�zti
rium J. Vas.úti Föosztá!ya és a Vasutaso� Szakszervezet-e. Sze:-kesztoseg: Budapest. YL, Szt.:1 lin-út 83 �zám. - Te;eion 228-895 4�8-332, üzemi teteion· 16-76, 39-49. K,adohl\ ,Hal \"II„ Rákóczi.út 54. _ 18."000 p.él<iáPJ .. - Szikra Lapnyomda, Budapest, \ 111., Rökk S�iiárd u. 6. Fele:ö1 n,yomd.ö.vcze-;.ö: K.uJcs�r ,l\lihal.y .. 



XLVI. EVFOLVAM. 6. SZAM. 

A PÁ R TK O N G R E S S Z U S TI S Z TE L E TÉ R E  

Több, jobb kocsi es mozdony 
A Land!er i\\űvek dolgozói vá::alta terven felül. A három A La11dler Jenő Járműjavító 

az idei tervével kedveziíb-b fel - icnyi Sziiuágyi-iA/uJtosbrigód OV fiataljai re1:dkív ül bü-szkék 
tétaek mel:ert kezdték. min1 az mozdonya!,ka'.részek e'.őmu-r.1ká- arra a vörös ván dorzász:óra 
1953-ast. A kocsiosztály például la :ai t vcil'.a lta terven felül .  ame:l yel a D ISZ Központi Ve-

-. a. tavai Y,i hián_Y°.�sá�o�-�ól 

I 

A kocsiosztály dolgozói &zin- ze'.ösége nemrég !ün!et te I!' 
okuha .- o,yan kor� ,l;kt�,-oen :én Jei kese, készülnek ápril is őket. A f i i .  pártkongresszus 
szervez.e me_g �z 71oke�:u,ete- 18-r.:i. mert átérzik, mii je:ent t isz:e·e:ére te:! vá,J l a:ása :kka; is 
•�e.t, hogy rna�, J,anu�r  ;1,_o :rnp- ez az esemény népünk é!e'.ében mieg akarj ák muf.at,n,i, hogy mél ·  
1a1,ba�. sz_e!11e rkocs1probat lu- A kongresszus tiszle'.etére, ter 

'.ók erre a kitüntetésre. Da/ink< 
d;:,.t _ k1boc,atarn. . . ven felül 267 Etil vál lal tak. Tamásné ifjúmunk,ás esztergá · 

Sulyosabb 11ehezse�ek e Vl. A k , l yos. aki egyike vo:t a vándor-
Oo:Jz�á-ly,oáJ merültek fel, ame'.y ·ongresszusi !e.ajánl ások zász!ó ,i:vevőinek, fe! aján:o'.ta. 
rnegfele!ő kazánlemez hiánya teljesitésé; 8 mwsza.kiak jó szer• hogy edd:gi teljes;tményét, ame;, 
rnia'.t. nem tud{a betartani vezömu1kával segít:k �,ő. Ma�- 1 1 0- 1 1 5 6Záza'.ék között mo. 
iitem '.ervét. De az osz1ál y  do! - rQJ, /S!ván kü:sös művezető vál- zog, a kongresszusig 1 30 szá
gozói bízna-k a bba,. hogy a lail ta . hogy jó munkaszervezés.· 2a!é'k.ra emeli. Nálwczky Fe
KG,\\ rövidesen megfelelő anra- sel, az anyagel,átás zaver:a fao- ren.c ifjúmunká.s sztahanoyis'.a 
got biztosít számukra. •ágának b:ztosításáva,J a leg- lakatos a Vi l i .  a. osztály if i . 

A hate·mas üzemben a dolgo- me.sszebbmenökig támoga tja 3 hrigádja nevében vál la l :a. hogi 
zók. a brigádok egymás után te- dol,gozók fe!ajánl á;;ait. rmmk;li•1ka:  az eddi.gi 1 70 szá. 
szik meg felajánlásaikat a kon - A Landler-iizem dolgoz◊i ad- za :ékról 1 80 száza!ékra se'.ej'.. 
gresszus ti!>ztele'.ére. A Snsvá- dig !s, emí.g � KGM 6zervezet- mentesen teljesítik. Tóth Már·,. ri-mazdonyszerelőbrtgád vál - teb_�, teszi _szamu.��a. az an)'.ag- ifjúmunkás. a,ki annakidejé tal�a, hogy terve, fel ül elöké- el l a '.�s:':•. szamos UJitao:sal, esz-

, 
min t a DISZ küldötte rés,dve:· szít javítcisra egy 424-es moz- szerus1.essel. a hasznalt a11y„ a buka r V IT- 13-

donrt. A háromtagú Szemerád- gok felkutatásá\'al és jobb fel 1 . . res 1 • :n 
° 

s.�a:a • 
bri{!ád egy 326-os ;;orozatú haszmcil ásáya J segítenek magu• . el�rol _ 1 4� &zaza !ekra e:r.e,1 •�I: 
mozdony síktolatlyújának az kon. Egyemberként törekszene�• Jes ilmenyet. Szamos hason..o 
e'készítését. Kovács József ar- a,rra, hogy több és jobb moz •zép felajánlást tet:ek még „ 

ma:úra-lakaitos-brígádja pedig rlor.,ny•a l, kocsival kösz.öntsék a La nd'.er J\lűvek fiataljai. (Ve-
tíz kissgőzlövetyü készítését párt ! t i .  kongressz.u.sát. ,eczkei Jánas tudósító.) 

Egy termelési értekezleten 

Rákosrendező vasutasai a pártkongresszus alkalmából 
versenyre hívták áz ország tobbi nagy rendezőpályaudvarát 

, ,Az ország népe hálás nekik és büszke rájuk" 
- A ,,Szabad Nép" írja -

A legutúbbi napckban h• ·  vá:-'.a lták: elvéazik ezt a mun. 
l
demük, hogy január 3 1 .én 4000 

1ánk vasút\'<;na!.ait m:ntegy kát is. 
� 

tonna vasércet szálHthattak el 
900 k'-lomé.er ho&szúsá,gban bn- Január 30-áin Záhonyból nagr· Záhonyból az ózdi és a dió:.• 
,kadályok te�ték járha'.at;anná.  m..ennyiségü vasércet kel lett V◊I. győri kohúo;zok címére. 
A vasút dolgo-zóinak eJszán:S<á. n.a útna,k in,dítani az ózdi és S ki tudná leír.ni az-t a hős� 
gától, ái doza-tkészség&:öl füg_ diós.győri kohászat; üzemekbe munk.át, amel :yel a vasút dol
Q"ött :  hogyan lüktet tovább az Az érc szá:litásához szükséges gozói megti&zítot:á•k ,a Buda
ország gazdasági vérkerill[!.ése. n vito:t vasú!i kocsiból azonbai, pest-J\-li:;ko!c közöt1i vonöl 
<; a magyar vasutasdo;gozók nem vo:t e'�g a h atárál !omá- egyes .sza.kaszait a hel yenként 
százai és ezrei megmutatták, son. El'ie 7 ora 10 perckor 1 70 centimé'.er ma.ga5 hóaka-
'Wt<Y der(,k fiai a hazána.k. mínusz 22 fokos hidegben, dá'lyokió'.? Vona:oka! temetett 

A 470. számú•tehervonat szer- 80 ki lométer sebességű be a hóvihar, olyan vona tolrnl. 
dán érke'ze'.t Mi5ko'.cra. A moz- északi szélben, amelyek a, főváros életéhez o•y 
dony vezetője, Var,ge Károly és egy üres, nyitot! szerelvény ín- fo_n.tos szene: szá'.lí!ották_: !:)e a 

a lű!ök: Ba i lstván és Pé-csi•k dult úllna:k Nyíregyházáról Zá- hos va6utas_<Yk nem lorodtek 
lstvá,n akkor már hc.sszú és •kj. hon yba . A 69 kocsiból á'. ló vo- azzal. hogy e1Je(:nal?pal dolgoz
merítő szolgál at után vdl !ak natot a nyire,gyházi vasu!asok, n,a.k ; egyeden_ ��.t )a ttak ma,guk 
De am i kor megtudták, hogy egy 

1 
/ekii.zdue az út szinte hihe

.
tel- � ott : helyrea,Li!em s zavarta

üres szeneskocsi lobói á l ló  szereL len nehézségeit, hősi munkával, .an forga lma. • · •  
vényt ke:,lene Kazin-cbarciJ<ára, éjf&i utá1 20 perccel eljut'.atlá:k Az orszát< népe hálás neklk és 
toúbbíhmi, létovázá& n�'.-kü'. e záhonyi  ál l6másra. Az ő ér- bii.szk„ rájuk. 

Régen tarlo:tak olyan népes között váll a lják: a zord téli idő- , nem 100 vona·tot indíthassanak 
és é:ér::k termelé�i ér :ekezletet j árás u:im öZ ,p.ar és a mező- kii.lönféle árukkal megra/a:Ja az Kettős gyozelem : 
Rákosrendező ál'am.á 011, mint gazdaság termékeinek gyors és o;szág minden részébe, 
legutóbb. Csak úg-y záporoztak zavarta.Ja 1  elszál l í:ásával e!öse- A versen}ie!hívásban kitűzött 

A , • •, , ,  , , f ,,  "h , ,, , .. a felszóla lások. Azt beszélték gilik a népgazdaság va!·amenv- fel adaiok megvalósi:ása érde- peCSI a OfflaS 8S UtO a z  - 8 UZ8m 
meg a dolgozók, hogyan készü!- ny i  ágá,naik tervteljesítését. Az  kében harcba indul nak azért is, . . • • ._ • . , • , hetnének a :egmél tóbban a f f l .  ál lomás guritódombján a, ver- hogy az állomásra érkező vas- Pecs a1'lomas �uldötle1 olt 

J 
hogy . a rye.hiézsulyu-m�ze:_a,om 

pá r'.k<:ngr�&zusra. Egyhang!ílag -senyJdőszakban naponta 160 úti kacsik átlagos tartózkodás, vollak az elmult osszel Buda- kere-'.on be,ul na,gy mertekben 
elhataroztak, hogy februar l . . . .. idejét 40 perccel csökkentsék. pest-N11ugat.1 pál.11auduar él- hozzájárult az önköllsée:csök-
ts április 18 közötti időtartamra vasut, /w�s�al tabbe'. rendez. !gy jelen

:ősen hozzájáru lnak a üzem-ünnepségén. őszinte ken béshez. Összesen 128.3 1 1 
�o,;gresszus, versenyre hívják nek szere venye�?e, min, am.e�y: kocsiforduló gyors!!ásához ami örömmel feiezlék ki iókivánsá- 1 tonna túlsúlyt lov.ábbitolt és ez
az orszái,i legnagyobb rendező- ny,t a terv eloir. Ez lehetove a fol v.amatos S'lál litás é� ' ezért gaika t a boldoe: versenytársnak zel 229 darab 560 tonnás vonal 
pá/yauduarait. 1 teszi, hogy április !B-ig a pár!- a né

.
pgazdaság :ervte' jesí!é,;é_ (a kéi ál lomás p.írosversenvben költsé[!ét takarította me1<. Kiil-5-

Versenyfe: hívásukban a többi lwngresszusig terven felüt csak- nek egy'k '.egdőntöbb előfel té'el-e. , á l l  ee:vmással\ a k i tüntető cím- nösen kiemelkedik a fűtöháznak 
hez. Ugyanekkor azonban ke- az .,500 kilomé{eres" -moze:alom

· A varpalolai fiatalok köszön tése : 
rtiénv fogadalm at teM�-k. hoe-v ban e!ért !e-l iesitménve. Annak 
leukőzelebb náluk [esz hasonló ellenére ugyan's, h0,gy csak 

nyolc géppel vesz részt a moz
gai!omban. mée:is n.aoi 207 kilo
méteres átla{!ot ért el a negyedik 
neE!)'edév ben. 

A széo eredménv kiharcolásá
bBn élen járt a fűtőház 47 szta. 
han,ovístája, aJ<ik közül egy Kos
suth-dí ias. kettő munkaérdem
rendes, lőbb oedi!l kiváló és ér
demes vasutas, 
Lei-ti Ferenc - Várnai László 

„Vállaljuk, hogy állandóan élüzem szinten 
végezzük termelőmunkánkat'' 

ilnnepséJ[. Mindiárt iól körül is ----------------

Vasirtas iijúságunk is egyre 
nagyobb számmal k.apcsolódi� 
a 1 1 1 . párbkongresszus tisztele
tére i:idíto:t felejánlásokhoz. 
D:,zistá i.r.,k szebb é:etü-ket, b;z. 
fos jöv5jüket köszön i k  a párt-
1'1.3k és ezt juttat já•k kifejezésre 
, f i i . pár'.kongresszus t-isztele· 
tére tPt vá! l;dásaikk nt  

,,Mi, Várpalo:a állum.is 
fiaUtJjai - írják levelüklien 
l'árpa'.otáról - a l/f. pór/
kongresszus iiszteletére indí
tott munkat·ersenyhez ,•ala
menny'en csallnkozunk. 

, Vál!a;ju.k, hogy ál:andóan 
elilzem szinten. uégezzzik ter
melőmunkánkat és a kon
gresszusig szorosan 
együttdolgowa idősebb elvtársainkkal - e.nyerjük az 
él tize m címet. 

Vi,ngosan látjuk azokat az 
eröfeszitésekie1 is. melyeke; 
Várpalota bányászai tesmek, 
hogy eme!jél> a szénlermelést. 
hozzájóruijonak az ország 
szénszilkség'e/ének kielégí-
téséhez. Ezért válla:juk, hÓgy 
állandóan, minden nehézség 

,,Személyvonat indul Budapest felé . " 

E.% a sok�or hallott mondat különösen nal?y je1entöséqet kapo1t a lc('mény 
tElt nar Jban. amlkor minden vonat ln'tfulás.:iért erős. önfeláldozó küzde) .. 
aset kellett vivniok a vasú1as dolgozóknak. k.épünk a Székesfehérvár állo-

másról kigördillö budapesti �zem&lyvonatot nmtatja. 

( Németh Gy, !elvHele) 

ellenére is bizlosí/juk a bánya 
vagon.szii.kség;eté•. za-varia
lan kocsie," átását. Maradékta
lanul ellátjuk azt a fe/ada
tunkia: ts, hogy kesedr'••11 
né:kii,; eljusson a szén az 
Inotai Erőműhöz. Ezeknek ér
dekében ifjúság; bngádol 
szeroezii.nk a forgalmi dolgo
zókból, mely uállalja, hogy 
áciamtóa·n 110 százalékos á:
lagszinten. végzi munkáját 
Meghonositjuk és elterjeszl
jiik a swvjet tolatási módsze
relce·, megszervezzük nz •oar
telepek graJ'iko,ws kiszolgálá
sát 

A mezőgazdaság segíté•• 
érdekében vál/aljult: a pélt 
fűtőa11yagot (nyersolaj, ben
ún és más ii.zemall.lJllg). r!.; 
péti-sót a gyárból VlliÓ meg 
érkezés 11tán az e!ső vorw.t
taJ iovábbítjuk rende;tefés 
h.e·ye felé. 

Védnökséget uál:alu11k :2011 
mezőgazdasági gépek fe
lett. melyeket ál,amúsullkon 
keresztül n MA V to�•ábbít 

Vál/al;uk, ho,w uátióőr, 
vizsgára készülő öt e:vtár 
sun.k, határidő eiő·t ké; hei• 
te/ eredményesen teszt le ,, 
vizsgát Politikai Jelvilágo
sít6mun.Mn.k fo!rotásáva' e' 
érizik, hogy áprMs 4-re állo 
m.ásunk minden fiataL;át 1'6-
uon.juk a DISZ-be és elérfi1k 
hogy a D!SZ polít1ka1 i.sk<>: 
lán. nem lesz igazo/ac· ·a,f 
lziányzás 

Papp Tibor DISZ-titká.r". 

néztek a :'\vugatiban. tanulmá
nvozták. hogvan érte el a rivá
lis. az  élüzem címet. Ami t  lá:
tak. ha l lottak. iól me!lieg,•ezlék 
és elmondották otthon . Ezeket 
a tepa ,zta!akJka� is fe'•lrnsznál 
l ák  abban n fáradsáQ"ol nem is
merő munkában . amit  ettől kezd 
ve három hón apon keresziül 
szakadat!anul vép-eztek. és ami
nPk eredrn�nvek.ónt mc>st elnver
'ék az „éltizem."-cím�,t. 

Gerecs István. ál lomásfőnök és 
helyettese Pintér János elvtilrs. 
nagy sza.kértelemmel. lanitva, 
buzdítva és oéldát mutatva ,·e
zetlék a z  é'.üzem c1mé,rt íol yó 
harcot. A lee-íobb harcostársa
kat a tolató-csaoatokban ta:á,
ták meQ'. Kincses Kára:// és 
Barna József kocsimesler hüsé
e:esen ha ilották végre uta,,itá
saikat. A két brip-ád tae-iai hó
han. fagvba�. kitartó hősiesség
gel dolgoz:ak és r.agy mértékben 

hozzá járultak, hoe:v o 108 szá
zalékos tervteliesítést kívánó 
é'üzem-szrn.ttel szemben az ál'o
m.ás / /8.6 száza!ékos tervteUe
•ilést éri el Naavrészük van elf
hrn a kerr�kede·mi  doJ.,.o71>lrnak 
is a k0c•ik .,.azdasáp-os kihasz
, á l á.sa réy�n. 

Hogy Pécs g,<eze!me me nr:re 
nem véletlen. hanem cél udato• 
kitartó munka eredménve. m i  
sem bizonvit ia io1Jba11. mini az. 
hoe-v amikor az á l lomás élüzem 
'etl. Vf!ttannkkor l1 vele szorosa11 
•f!Ltü.1/működó filtőház is ,,.i.nl/er
•p ezt a kilüntetö c'mel. 1\ kettős 
c:iker mél�.3n d ícs,érj a o,écsi vas
" ' a�ok :,·, munl.:áiál é.;; n<'\"e�i ió 
','riil<et 

A fűtőhh a többi között an 
nak köszönl1t.ti ió eredményét. 

A B AR C S I  D I S Z I S TÁ K  F E L H Í VÁ S A  
Vontatási if'-dolgozók! A 

barnsi MAY D!SZ.szervezet fel 
hívással fo-rdui az ország vala_ 
mennyi fűtőháza D ISZ-&zerve
zete fe!é a letétbe hel vezeti 
mozdonyok a'•katrészeinek · meg
őrzése célj.ábóJ. 

,Vii. a bar,:,•,i /1\AV D !SZ.;;z�r
vezet fia'.aljai dn"11juk. hogy .i 

1 fű!őházná•l letélbehelyezetl moz. 
donyoka: megóvju-k, hogy gé-

pünket bármikor a forgalom 
ren<lellkezésére bocsá lhassuk. 

Vontatási i fLdo'gozókl A 
kormányprogramm megv.a:ósí:á
sá1 Gegited elü, ha csatla<kozol 
a lelhívá.shoz és a l e!étbe helye
zet: rr.-02donyok felett véd1rök• 
s.éget vá,:l a i-sz. Előre a letélbe1 

helvezel.t mozdonyok meQ"őrzésé. 
vel a konmányprogramm meg
v-alósítá5áért! 

Komlós István, DISZ-!itkár 

KÜZDELEM A TÉLLEL 

F.mbert hl 11� egya.rán! kemény próbára lesz 82 Idei lét, Külnniisen a 
rosszCII karbantartott mozdonyokat veszi clö erősen a fagy, k.Cpünk Jég. 
c�apokkal és hóval . .  díszilett•· 324�es sorozatú mozdonya �zemléltetöen 
mutatja a karbantartás hián)'osságaft: a fömífetlen he-l}·eken hatalmas 
jégcsapok keletkeztek A jó karbantartás éppen ezért fokozottabb kütefes
ségd Jelent mosf. amikor vonlatásj dolgozóinknak kettős küzdelmet kell 

vfvnlok az időjárással és a rossz 6Zénnel. 
(Németh Gy, felvétele) 
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� VASUTAS PÁR.TSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Úi pártvezetőseget választott a ferencvárosi 
fűtőház 1. alapszervezete 

Cegléd cí!lo más MSZT-szervezete így készül 

a magyar-szovjet b·arátság hónapjára 

A fütőnáz kultúrlermét fel
fra1ok diszítik. A teremben hosz 
szú asztalok mellett a tairl?Vil
�és kezdetét váriák a kommu
cistá.k. Nagy nap ez a m,a,i, hi· 
szen mindnyá1uk ügyéről, az 
új vezetőség megv,tlasztás.áról 
lesz 6ZÓ. Beszélgelrlek a vezető
&égvál.asztás fontosságáról, a 
pártdemokrácia kiszélesítésének 
jelent&égéről. Néhánya,n jegy
zeteket �zítenek, újra átgon
dol�ák az elmult vezetőségvá. 
fasztás óta eltelt idő eredményeit 
és ltib.áit. A fe�cvárosl fűtő
ház J. e lapszerveze'.fuek kom
munistái felelősségük tud•atáhao 
gyaJtek Ö66ze a vezetöségvá• 
lasztó taggyűlésre. 

Vailarnivel 16 óra, után me;g
kez,dődik a taggyfüés. Megálla
pítják ha!ároza:Mpességét. meg
vá!aszt]á•k ez e1nökőt és az el-
110Jqséget, majd e je1ö!őbizott-
6ágot. 

Ezután az elnök felkéri Ka
rácsonyi elvtársat. hoirv tartsa 
rneg a vezetőséir beszámolóját. 
'A oárttagok és tairielöltek rö
vid, tartalmas beszámolói hal
Iortak Feléi:ítésén meg!,áts:zo:t 
2 h-ol-lektiv munka, eredmény-e: 
es6k a lénve!!esebb l<'érdésekre 
tért ki, helyes összefoe-lalót 
adott a nemzetközi helyzetről. 
Az elért eredmény<c-krőJ is be-

Igen hasznos felszól altások 
hanirzottak el a oropairanda
munkával kapcsolatban, melyek
nek me�zív!E•lése komoly se!!ít
-;éiret nvuit az úi vezetősée-nek 
s a felsőbb párlszerveknek is. 

A párttagok 
a taggyíilés kö:r.éppontjába 
helyezték az emberekről 

való ironcloskodás elvét. 
I tt  mé!!' sok a tennivaló. Hiá
nyos e fülé;, a meleg-ruha és 
löbhen vetették fel a bérezés 
problémáját  is. 

Alapjában a beszámolót kö
vető víta betöltötte feladatát, 
bár 

kevesen blrálták személy
szerint a vezetőség tagjait 

és az e!!'Ves elvtársakat, vala
mint többen „adósak" maradtak 
az öiibírá./attal. 

Karácson.qi elvtárs válasza 
után felolvasták a határozati ja. 
vasl6.fol. A határozati javaslat 
pontjait  - sajnos - nem kö
vette ,;rdem leires vita. A tae-
gyűlésen kezdett el ura lkod11i e 
kapkodás s arni ezzel jár, bi
zonvosfokú mechanizmus - az 
elvtársak s iettek. ho!!'V elériék 
az. induló vonatok6t. l !!v aztán 

hiba is történt. A határoza!i j a 
vaslatot nem táre:Yal lák me(! 
pontonkint es kiegészítő javas
lat sem hanirzott el. 

Ez e körü:ménv nyomta rá bé
lve!!ét ma!llára a választásra is. 
melyre a réei vezelösée- lemon
d.ása után került sor. A ie:ö;ő
bizottsá!! iavaslalán kívül nem 
han!!zott el ú jabb iaveslat. má5 
nevek nem kerültek a ielölőlis
lára. A jelöltek személn!vel kap
csolatban csak néhánv mee-ie!!'V
zé, volt. vita nem alakult ki. 
Hiba volt ez i� ho!!'V a küldöt

A vas.uti MSZT-szervezetek 
é'.etében is nagy eseminyt 
jeleot a február !8·án kezdöd3 
magyar-szoujet bará1sági hó
na,:,. A vasuli szervezetek ve
zetőinek és ta.gja inak - e'.sö
oorb,a,n a M.agyar Szovjet Tár
saság legutóbbi kibővített or
szágos vezetőségi ülésének út
mutatásai a:apján - már sz 
elökészü'.e!ekkel mell: kell a la
pO'Z,iok .a IJ,arálsági hónap Gike· 
r€. Kü'önösen fon'.os, hogy 

új hangot vigyenek szer
vezeteink a kulturális és ls

merelterjes'ltő munkába, 
tek fe'.véle'.ét a sz.av.azó:.apra <1mely eddig sokszor semaükus. 
nem személv szerint. han6m sablonos vo:t és emiatt nem ,s 
csoport01'an szavazták meg. volt meg a ke!,lő meggyőző ere. 

Ezután kiosztották a szavaz&- Je. Ugyancsa,k fontos. hogy az 
l a,pokat, megkezdődött a titkos M_S�T-szervezetek egy1Ulmű· 
szavazás. melvnek során a ielöl- köd1enek a _szakszervezettel, J 
teket a, pártta,gság el ie>gadta. DISZ-szet es MNDSZ-szel s 

_ • . együ'.(esen gond<l\Skodja,nak _A .v;zetoseQ' ket U J_ laQ'e-al megfele<lö e!őadásokról, viták-f�1ssul . fel. OJ�an elvtars_ak ke- ról, kul túrrendezvényekről , ru_lt�k a ve��!ösée-be. akik ed
_- klubszerű megbeszélésekről, d1g1 munkaJtrkkat magatarfa- amelyek rnegismer:etik a vasu

sukkal bebizonvítolták. hoe-v tas do:gozókkad a szovjet m u 1 ·  
méltóak a oártlagsá!! bizalmára. kásosztá 'y. a szovjet vasutasok 
h'léP<csek ú iabb eredménvekre életét és szakmai eredményei'.. 
moz!!ósí!ani a ferencvárosi fű. A magyar vasu'.as dolgozók
löház I ala,pszervezetének kom- � igeti sok lehetőségük vo,t 
mun istái t és pártonkívül i dol- es van arra, hogy 
irozóil a szovjet va5utasok munka-

módszereit elsajátits:ák. 

szélt, melyet a párt vezetésével 
ért el népi demokráciánk. Maid 
'ismertette az a l apszervezet Vasutas dolgozóink bérrendezése 

A vasuti MSZT-szervezelek ak
názzálk ki jobban ezeket a lehe
tooégeket, ,a barátsági hónap 
idején eieveniisék fe: a szouje1 
vasutas elvtársak magyaror
szági iá!ogat6sait, mutass.anak 
rá. hogy a,zok nyomán hogyan 
vá'.t eredményesebbé a magyar 
, a&uton ,a mun!.a, is.mertesseK 
d magyar és szovjet vas1.1'.as  
dolgozók k3zötti levelezést, 
ha·ng&úlyozzá,k azt az élő ka,p
oso: atot, .ame!y a szovjet és 
magyar vasutasok között lenn
á'll. Idézzék fel Pány/n elv:árs 
,tteni l átog,aLásárna•k tapasztala· 
ia it. ismertesst<k Fődi Sóndor 
�s B:,azsenov elvtárs közöl.i ér
'.ékes, tapasztalatcsere-jel '.egű 
eve:ezésl. 

e redményeit. feltárta a párl!éle: Nagy lm.re elvtárs. a minisz_ 
kü:önböző oldalait. a vezetőség tertanáos eLnöke január 23-i ormunkái,át. értékelte a hibákat és sz•-0gyillési beszédében a többi a s ikereket. Helyesen foglelko- ..., 
zott a kormánypro!!famm óla közölt bejelentette, hogy a 
eltelt időszak pártmunkáiával és kormányprogramm végrehaj-
·az embere,kről való gondosko- lása sonán ,a MAV-ná·l is sor ke. 
dás kérdéseh·el is. rill az a lacsony keresetű do!. 

Csökkentette azonban a be- gorzók bérének rendezésére. Az 
számoló értélret, hogy kevés szó örömmel íoga,dobt bejelenté6 
esett a termelés párlirányitásá- nyomán a Magyar Allamuas· 
ró! 4s a vezetősée: önbírálata ís utak Hivatalos Lapja január több kérdésben felsz ínes volt. A 29.i 4;,ülön,száoma már közölte beszámo:ó, bár bir:í'.la a, poli-
tikai osztá,lv se!:?'ítésént·k hiá- is az alacsony béroszt,á lyba be-
11vát, de erre nem !ért ki  kellő soro'.1 dolgozók munk.abérének 
sú:lval. a hibák jelentőS'é!!éhez felemeléséröl szóló rendietet. 
mt'rlen A rendelet az 1 .  bérosztálytól a 

Tizennég-ven szólalfak fel a 25. bérosztály:g beooroH do:go. 
fal?'irvülésf'n. többsée-ükben ki- zók tnll)t!kaköri bérének feleme
fl!!'észitették a beszámolót. Ko- léséről iotéz,kedik. E.szerint az zári elvtárs - iiren helvesen - ez,ekbe a bérosztályokba beso. azt hiánvolfa. hoe-v nem értékel-
t-ék. milyen eredménnvel haitot- roll havibéres dol gozók február 
lák v<!e-re az ala.pszerv<c-Zet ha- l-től kezdődöleg a követth-ezö 
tározetait. nem lát t iszia képel munk,a•k,öri bért kapják a válto. 
,e végzett munkáról . zatla,nul ha,gyott eleplize'.ésen 

Sa/111!.ó elvtársnő is bátraai bi- fe!ül: 
' tált. 

Az Irodai dol gozókl<aJ ke
veset törődött a pártszer

vezet. 
Hónapokig nem volt pártbizal 
mi. elmaradtak a oártcsopor.
énekezletek s emiatt az irodá
ban dolgozó kommunisták ké
születlenül iártak a taQ'gyűlésre. 
munkájukkal nem kellően erősí
te'.ték az a J,a.pszervezetet. 

Te1mékenv vit,a alakult ki a 
fiatalokkal kapcsolatbat11. Eirvik 
elvtárs azt vetette fd. ho!!'V a 
fiat.a lok•a� ,,em lehet nevelni. A 
taggyűlés helyesen fo.g1a,Jt á l 
l ást: megállapí:ol!,a, hogy 

11agyobb türelemmel kell 
fogtalko�nl a fiata1okl<al 

1 
és akkor az eredmény sem ma
radhat el .  

Bér-
osztály 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
9. 

10. 
I I .  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  
22. 
23. 
24. 
25. 

1. terilletl 
bércsoport 

271.- Ft 
283.- .• 
29S.- .. 
303.- ,. 
310.- ,. 

317.- .• 
327.- ,. 
336.- ,. 
346.- ,. 357.- ,. 
367.- ,. 
375.- •• 381.- ,, 
399.- ., 
41 1 .- •• 
424.- •• 
436.- ,, 
448.- •• 
457.- •• 
466.-
476.-
484.-
494.- ,. 
5 1 1 .- •• 
520.-

2. terülell 
bércsoport 

24-1.- FI 
2;4.- .. 
264.- ,, 
2n.- " 
278.- ,, 
286.- ,, 
294.- .. 
303.- .. 
311.- •. 
321.- ,. 
330.- ., 
339.- ,, 348.- ,. 
359.- ,. 
370.- •• 
381.- ,. 
392.- ., 
403.- •• 
4 1 1 .- ., 
420.-
428.-
436.- ., 
444.-
462.-
468,- M 

Villanymozdonyvezetők és gépkezelők 
a konaresszusra késTiilrJek 

A vlllanymozdonyvezet6k éa l[épkezelok klemelked6 lelJesltményekkel és 
úiabb vállalásokkal készülnek a 11 1 .  pártkonJll'esszusra. Mátyás 1. József 
sztahanovista TIJlanymozdonYVezetö és Monori Tamás gépkeze1ö a többi 
között vállalta. hol!Y ló 11é1>karbantartással füJavrtástól 16Javiláslg 200.000 
kilométert utaznak b 20 százalék Javltásl költsé11csökkenlést érnek el. 
Zsolcal Lá5z:ló vfllanymoz.dOnYVezetö Es Mztalos Sándor J!'épkezelc'S szocfa
lhta me11órzbre vették ít gépüket. Kt!pünkön középen Mátyás 1. József, 

Ml• balrl Zsolcal l áuló, Jobbra Monori Tamás és Asztalos Sándor. 

(l<:ováca G. felv.) 

Az 1-25. bérosz'.á'.y  béreme• 
!ése mintegy 50.000 hauibt!res 
vasutas dolgozói érint. A bt!r
emelése!IJ összege 32 mi:lió fo
rint bértöbbletet jelent. 

Béremelésre került sor február 
/-tói az a:a.csonyabb béríi fizikai 
vasutas dolgozóknál is. tú!. 
n yomó részt aoi olyan bérkale
gór:álkb,a,,. ahol a prémium nem 
emeli a dolgozók keresetét. l'.l 

a vas , szakmában foglalkoz
tatott dolgozóknál éui négy. 
millió forint többletet jelent a 
béremelés, a fatelíiő dolgozók
nál pedig éui 160 ezer forint az 
emelkedés. 

A felemelt bér úgy ,a havi. 
béres, mint a fizikai dolgozók
nAI a február 28-i elöleg kifi. 
zetésakor és a március 14-i zár. 
fizetésnél jelentkezik először. 
A m,hciusra, bejelentett z,sír- é, 
hfüsárleszá! lítássa-1 együ'.t ez i 
hozzájárul a vasu'.as családo, 
életkörü'..ményeinek javu:ásáihoz. 

Me,gje,gyz<indő, hogy a mos. 
tani bérrendezés c.sek az első 
iépés a kormányprogrammnak 
a vasutasokr,a vonatkozó végre
hajtása során. A 26.tól 56-ig 
terjedő bérosztáJycikban ezú'.ia,: 
nem !örténd béreme:és. Még 
ebben az esztendőben e:örelát· 
hatóla.g sor kerül azonban áJ_ 
talános ujabb bérrendezésre, 
ami már aZ összes bérwztá'.yo
kat érinti. 

A barátsági hónap elökészíté· 
s-ében már:s jó eredményeket 
é1 t eJ 

Cegléd állomás MSZT-
szerveute, 

•mely a :arvalyi l>ará!s.ági hó
napban az összes helyi szerve
zetek között az élre kerül 1. Az 
idén is i lyen ió munkát ,e.kar
na•k végezru Csizmadia József 
e'.vtárs i rá•n,yításáv.a l a cfglédi 
vasutas MSZT ak!lválk, azon
oan mu'.1Jkájuk.at fékezi, hogy 
ku!tú.í".ermfok tatarozása elké· 
sett. A l>ará'.ság.i hónap rende1-
vényeit e:iért nagyrészt e kul• 
túrvhóteremben tartják meg, 
dmelye: széj}en feldí51:ítmek. A 
kultúrváróteremben új vörös
sarkot rendeznek be, ezenkivü,1 
& ha ,gosbemondót is fe!hasz
ná;ják a jó propagandamunká
ra s az u tazóközönséggel is ál 
Ia,ndóa:i i'51fller!e!ik a hoo.ap 

� ........................................................................... . : i 
� ,,Az eddigi lépéseket - továbbiak követiku i 
: A vasú/as dolga- és kormányunk a digi eredmények i 
i zók röpgyűléseken lakosság anyagi és csak kezdetet je· i beszélték meg azo- kulturális szükség· lentenek azoknak a •

.; ! kat a feladatokat, leteit biz!osítja. feladatoknak a • 
i:
• amelyek Nagy /m· Ennek a gondosko_ megoldása terén. i 

re elvtárs beszéde dásnak ujabb meg- ame:yek összessé- : 
: alapján szállítási, nyilvánu'ását lát . aükben, végső ki- : 
: 

s • • s2ociá'is és kultu- iuk mi �asulasok a bon/.akozásukban i 
:.•::: 

rális téren reájuk bérüg11i intézke· hazánk feluirág- : 
várnak. I gy volt désekben, ame:yek zását, népünk bot· i 
ez nálunk, Buda- a vasutasok t ízez. dogulását. a szo- : 
pest Déli pályaud- rei-t érintik. Ugyan- cializmtts épifésé- : 

i varon is. Dolga· akkor a kormány nek sikerét bizlo- i i zóink a beszéd következetes ín - sítják. De tudjuk : 
: alapján még vilá- tézkedései az árak azt is, hogy szitár· : 
: gosabbati látják, csökkentését ered· dan építhetünk a : 
i
f 

lwgy fejlődésünk ményezik. A jlil iu- párt ígéretére, tud- i 
uj szakaszában, a sí és szeptemberi juk, tapasztaljuk, : 
párt és a kormány árleszáJ/ítások ré- hogy é/elszínvo- i i ha!ámzatainak vén a. mull évben rw.lunk ál'.andóan i 

:• megvalósításában már 550 millió fa- és fokozatosan : 
• milyen uton ke:t rintot takarítottak eme!kedik, s ezért 

: 
• járniok. A mező- meg az ország do!· biztosa!IJ vagyunk i i gazdaság segítése, gozói, s az idén abban is, hogy az : 
: a a:dék jobb áru- 1200 millió forint �ddigi lépéseket i 
i eUátása, a kultu· megtakarítást je- touábbiak követik. i 
i rá!t utazás meg- lenienek az ár/e- Ezéd forrt nép és • 
i valósítása szállítások. Most tormány olyan sZi- : 
• mindezzel közuet- azzal, hogy a kor- lárd egységbe, i 
i lenül hozzájárul- mány komoly erő· 2mi/yenre még nem : 
i hatunk a tavaszi feszítéseket tesz a vo!t példa törlénel· i 

I
; száUiási idényben hús. és a zsírárak münJzben, ezért tö- : i a kormánypro· leszállítására. to- mörii.lünk mi vas- t 

gramm sikerrevi- vábbi tőbbmi'.l:'ó fa-. utasok is a rrwgyar t 
te/éhez. rint me"f<lakaritá· tolgozók mi:lióiva.l ! 

Nagy Imre e!v- sál teszi .lehe;övé. együtt pártunk és � i társ egész bes2éde Tudjuk, mint �o-mányunk mögé. f f a�t a gon�os�o� ahog11a.r: Na_gy lm- Molnár Istv�rr i 
i dast, tu_kroz,, re efotars is mon- Budapest-Deli : 
i ame.lyel partunk dotta, hogy az ed- pá'.yaudvar ! 
t...... ...................................................... ,, .... , ............ J 

eseményeit, kul turális megnyi. 
la'.kozásait. 

Szervezetük leg,jobb népneve
lői, mi,nt Tóth József Benjámin, 
K.ooács Ill. István, Fü:őp Ilona, 
Kiss JuJia 

d párt és a pártonkívüli 
dd.gozók közötti kaircsolat 

megszilárdítását 
azzal is elősegítik, hogy most. 
d pártvezetcségi választások 
előtt elbeswlgetnek a fon.os 
eseményről a pártonkívü:i do:. 
gozókkal. 

Az ál lomás MSZT-szervezete 
aM-zndó ö,szeköltetési>en áll a 
városi MSZT-szervezet,el, részt. 
vesz a városi ku'.�ur,á l is  meg 
mozduJ á�dl<iba•n, mi,nt például ,a 
szovjet f i lm ün,epének bemu·  
tatóin, könyvan,ké'.okon. 

A jó kaposo!atot az üzemi bi
zottságga,J . valamint a, D I SZ
zel beszédeseo bizonyítja .az, 

hogy 
a szaksurvezet é,s. a DISZ 
ku!túrgárdája rendszere
sen surepel a.z MSZT
szervezet rendezvényein, a.z 
MSZT aktívái viszont moz-

gósítják az MSZT-tagokat ' 
a szaksz�vezetl és a DISZ 

megmozdulásol<ra. 
A :ermelési értekez:•eleken és 
MSZT C:őadásokon dZ MSZT· 
szervere'. műszaki vezetőket, v,a. 
J amJ.n,t élenjáró, szlaha,ov;sta 
dolgozókat kér fel előadások 
!adására, aki•k a szovjet mun
k.amódsrerek gyiakorlati ismer
:eléséve! eredményesen mfiköd.. 
nek köz.re az élenjáró módsze
rek terJes..i'.ésében. Cegléd á!lo
más MSZT-szervezete hel yesen 
ismerte fel. mennyire 

fontns, hogy a vasutas
dolgo.zó-k közül minél töb
ben megismerjék a haladás 

nye1v�t. 
A vasúti szervezetek közül az 
elrok között- kezdte meg ai 
orosz nyelvta,nfo:yamok tar .á.  
sá'.. Ma má•r két tanfolyam •nü· 
ködik az ál!omáson. 

Az eddi-gi eredmények továb
bi fej!esztéséve!, a propaganda• 
munkia e'eveneobé tételével tá
mogatja e ceglédi ál!omá-s 
MSZT-szerveze<:e a magyar-

i szovjet barátsági hóna,p sikerét. 

Ú J  É LÜ Z E M E I N K 
KijelöJ.ték a vasút 1953. IV 

negyedévi élüzemeit. Legjobb 
eredményeikkel az al áboi szol · 
gá , a !i helyek nyer!ék el a büsz
ke élüzem címei: 

Állomási szolgálat 
l\tOZEM: Pl\CS ALLOMAS. 

A vonatok terhelésénél. a kocslkl
basználási terv, a rakodási tdö és a 
fajlagos kocsimozdftási terv teljesf
lésénél kimagasló eredményt éri el 
az állomás, A tehervonatok 75 szá
zalékát szavatossági levéllel lndltot
ta. A munkaversenyt Jól szervezik és 
értékelik. A verseny nyilvánosságát 
eredménytáblákon, fa1iú.isá"on és 
hangosbemondón keresztül példa• 
szerfien blztosítj ák. 

2. GYÖR ALLOMAS. 
A tehervonatok átlagos terhelése, 

a fajlagos kocsimozditásl terv, a ko
csitartózkodá.sl terv és a kocsikJhasz
nálásl terv teljesitésén az állomás 
ige.11 jól dolgozott. A munkaverseny 
szervezése, értékelése és az eredmé• 
nyek nyllvánosságrahozat.alának mód• 
ja nagy mértékben hozzájárult a jó 
e.redmén-y�k el�réséhez. 

Vontatási szolgálat 

nyerte az 1'500.as fűtőház'' dmet. N. 
munkaverseny szervez�e, az ered. 
mé11yek értékelése és nyilvánosságra• 
hozatala jó. 

2. HAJ\\AN KATO FOTöHAZ 

Műhelyi szolgálat 
l\LOZEM: !\SZAKI JARMOJAVITO 

ov. 
Kimagasló eredményeket éri el a 

ter\lleljesítés1 a termelékenység és 
az anya2takarékossál! terén. Főle2' 
ennek tulajdonítható, hogy a harma• 
dik negyedévben megszerzett él
üzem címet a negyedik negyedévben 
is megtartotta. Jó eredményt ért 
még el az üzem a forgóeszközcsök„ 
kentés terén is. Az eredményes mUTI· 
kát nagyban elősegill a mozgalmi 
szervek és a műszaki veze'ök jó 
eJZ_yüttmGködése. A versenyTJyllvánossást ió, az eredményeket falftáblákon. 
hangosbemondón és a szakszervezeti 
bizalmiakon keresztül mozgósító mó• 
don ismertetik a dolgozókkal. 

Pályafenntartási szolgálat 
l\LOZEM: Bl!Kl!SCSABAI PALYA· 

FENNTARTASI FöNOKS�G. 
Jge:n jó eredményeket ért el a 

fenntartási b a beruházási terv 
teljesítésében. A negyedév folyamán 
fJ;?"a:zolatlan távolmaradás nem for• 

l\LOZEM: Pl\CSI FOTöHAZ, dult elő. Pályaienntartásl hibából vo• 
Eredményei fölea a szénmeJltaka- nc.ttal baleset nem történt. Az ered• 

ritá.s.ban, a fajlagos összköltségcsök• ménvek eléréséhez naav má:1.ék:uen 
kentésben. a mozdonykllomé er-terv hozz-ájárult, hogy bevezették a szov. 
vah,mint az átlagos terhelési terv jet szalagrendszerff fenntartást. A 

teljesítésében kiválóak. Szolgálatkép• munkaverseny szervezése és az ered• 
telenség nem fordult elő a iíltöház• mén)ek értékelése jó, a verseny nyi14-
b A 2000 tonnás" moz1talomban vánosságát munkaértekezleteken. ver. 
a 

a
�·egyedik negyedévben 595 nehéz• senytáblákon és a havonta k11ldásra 

súlyú vonatot továbbítottak. Az .,500 1 kerülö versenyhiradón blztosltják. 
kilométeres" mozgalomban a klsza- 2 SZEKESFEHf.RVARI PALYA• 
bolt szinteket túlteljesitctte b el- FENNTARTASI FöNöKStG. 

Kassai levél 

Az a!,ál>bi kedveshangú levelet 
kaptuk Kessár�l : 

Tavaly, december 31-én a Ke. 
leli pályaudvarról 7.20-kor in
duló gyorsvonaton utaztam Mis. 
kolc felé, hazatérőben Cseh. 
sZ:ová:kiáha. Jegyem kezelésénél 
a fiatal kalauz elvtársnö jóindu
tatúa,n figyelmeztetett, hogy nem 
he:yes kocsiba szálltam, a kocsi 
nevn Hidasnémeti hanem Ózd 
fe:é megy tovább.· 

dom derék aI;szonytársam ne�•ét, 
de kérem önöket, ha lehetséges, 
szíveskedjenek ,negá::apítan; ki· 
létét és co:nuícso;ják hálás kö. 
sziinetemet. Cselekedetével bi. 
wnysá,gát adta elutársi szoli• 
daritásának és igen jó fényt ve
le/!i a magyar vasutasokira_, a 
szocia./ista vasu[at építő do.go
zók új szellemére. 

Zuzanna l(lssova, 
l(o,sice, Vra,bcia u: ica 2. 

* A me[!állapítás igen kellemet
lemU ériruett, mert nem tudtam, 
hogy idős, betegeskedő asszony A c.sehszlová,k e lvtá,rsnő el. 
létemre, hog11an cipeljem á.t két ismerő oorait örömmel közöljük 
nehéz bőröndömet a másik ko- és a maguruk részéről is meg. 
csiba. A jegyvizsgáló e:vtársnö diícsérjük a jegyvizsgáló eiv
a legnagyobb készséggel, anél- 1 tá,rsnőt, a½inek �- _neyét is -���
kü/, hogy kértem vo:na erre, fel. tudtu�. yeg_h Be,a_nenak h1vJa k, 
kapta bőröndjeimet és több ko- 1 s sro.ga1a!.i helyen, Budapest
csbn át a hidasnéme.i közvetlen Kele'.i p�!yaudvaron is kii-tűnő 
kocsiba vitte. Sa1nos, nem tu- munlkaere>nek ,smer.fk. 

Váltóörelnk és pályafe1V1tartásl dolgozóJnk együtt vívják meq harcukat a téllel, a hóval. Különösen fontos feladat ,1 váltók és keresztezések ál
landó Usztántartása Jégtől, hótól. Képünk a vát!óőrök nehfa téli munkáját 

örökltl meg. 
(Németh Gy_ felvétele) 
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Fiata l nődolgozóink lelkesen 
készülnek a kongresszusra 

A budapesti MÁV Magasépítő ÜV do/goz6inak 
/,e/ytállása 

A 6/D, építési- és ipari vállalati osztály felhívása 

Az MDP I I I. kongresszusára fiatal vasutas nödotgozóJnk Is lelkesen készül
nek. Dolinka Tamásné, a Landler üzem ffi-eszter1tályosa vállalta. ho2y 

ielen1e1tJ 120 százalékos teljesítményét 130 százalékra emeli. 
( I<ovács G. felv.) 

,,Epítsüttk olcsóbban� címen 
a vSza.bad Nép" mull év de<:em. 
ber 22.i számában Szabados 
Anna elvtársnő, e KözgazdaJSág
tudomáliyi Egyetem a(!Junktusa 
nagyjelentőségű cikket írt. I<i
fejlette azoka,t ,a lehetőségeket 
melyek segítségével nagy meg: 
takarí:ásoka1 l ehet elérni ez épí. 
tőiparban. 

Ez a c ikk a 6/D osz.'.ály dol. 
gozói körében na_gy vissz. · 
hangra talá:·t. ,.ötéves tervünk 
u'.o'..só esz!endeje - irják fel
hívásukban - rán,k is n agy fel
adatokat ró. Különösen nagyok 
a MA V Vasútépítő •. Maga.sépító 
és Epületszerelő Ozemi Válla,at 

VASUTAS HŐSÖK - DÜHÖNGŐ HÓVI HARBAN 
Vasárnap  dél _ 

után heves hó. 
vihar keJelkez.ett 
hezánk észak· 
keleti részén. A 

4 Bükk.hegy.ség 
felől fújó szél 

fe:K-apca a Mátra és a Bükk lej
tőjére hul lott havat és hatalrn,as 
erővel ragadta magáv.al. 

A budapest-miskolci vasúti 
fövonala1 hóakadály vesze!ye fe_ 
nyegette. A vihar percről percre 
erősödött. A vasúti sínekre egy
re vasfagabb rétegbe :elepedett 
a hó. A 408-as számú gyorsvo
nat, amely Budapestről Mi�h-olc
Sátoraljaujhely felé vitte a dO: · 
gozókat. este fél 1 1 -'g csak 
Mezőkeresztesil? ju:ott. Innen 
már nem tudott tovább menni. 
Budapest-Miskolc közölt l á-zas 
telefonálgatás kezdődött. .,Biz
tosítani kelt bármi/ yen módon is 
a Mezőkeresztesnél elakadt 
gyorsoonat útját." 

A miskolci fű:öház dol gozói 
rövid megbeszélésre jöttek ösz. 
sze. Bátor; Gyu'.a mozdonyveze. 
tö Lővei Zol tán és Fodor István 

mozdonyveze!ökkel váll alták 
hogy a nagyteljesítményii 
.,Hensche'." rendszerű hóekével 
megpróbálkoznak. Két mozdonyt 
�apcso-l tak a hóeke u:án, úgy 
mdultak útnak. A mozdonyveze
tő� l!em vették le szemüket a pá· 
l yarol egy percre sem. Vaksö
té:ben szinte méterrö!.méterre 
h�rcolva tör:ék át magukat a 
hoakadályokon. Hajnaltájban 
érlek Mezökeresztesre, ahol a 
gyorsvonat utasa i és az ál lo
más vasutasai nagy örömmel fo
gadták a hős hótöréíket. 

Hétfőn és kedd� vállozatlan 
eröve<J dühöngö:t a hófuvás Mis
kolc térségében. Bátori Gyula 
mozdonyvezető és társai nem 
hagyták abba a munkát. Fárad
hatatlanul járták a hóakadá· 
lyokkal ves:relyez!etett vonal
sz6Jkiaszt. 

Kedden dé'.után vészjelt ko
pogtak a távírógépek. A 4 1 2-es 
személyvonat. mely Budapestről 
Sá:oraljaujhely felé ment 400 
utasával Emöd és Mezőkeresztes 
közéítt a nyílt vonalon akadt 
el a maga& hóben. Hatalmas 

k(iz-0elem i,n<fult a behavaro:t 
személyvonat kiszabadításáért. 

Emőd és Mezőkeresztes fe!ől 
- tehát egyszerre két irányból 
- próbálták megköz.elíleni a 
szerelvényt. A segélymozdo
nyok kazánja iban lobogott a tűz. 
fej;eszte_(ték a gőzt. hogy legyen 
el0

0- ero a behavazott személy. 
vonat kivonlatásához. vag-y a 
vonat előtti akadályok áttörésé
hez. A hóva-J küzdő vasutasokat 
lü!filte az akarat, hogy a négy
szaz utassal e'.ak;ldt vonatot mL 
né! hamarabb kiszabadí!sáik. 
Nagynehezen a segélymozdo
nyok kiértek a behavazott sze
relvényhez, Egy óra hosszat tar
tó megfeszített küzdelem követ. 
keret!. Olvasztani ke'.lett a, je· 
get, kilazítani a befagyott fék
tuskókat. Végre sikerült. Lassan 
megmozdult  a szerelvény. A 
legköze'.eobi ál lomáson öt kocsit 
lekapcsoltak és a személyvonat 
öt mozdonnyal fol Y1atta ú tját. 
Furcsa vonat vo:,t ez. Elöl há
rom mozdony húzta és hátul két 
mozdony tol ia a személyvonatot. 
de mégis áttörték az akadályt! 

________________ .;.___ 

A szegedi igazgatóság • jó  gépállomások új épülete:n�k tály,a nevében javasoita, hqgy kezdernény<?zés.sel igyeksz'ik tá- tervrajz.át. a mezőgazdasági dolgozókat is moga!ni a m<'zőga2dasá1g fej- A száll ítási feladatok,ról szól- vonjá•i<i be a komplex-brigádok. lesztéséröl szóló párt- és kor- va rámutatott Bajusz elvtárs ba, mert ezzel blwnyosan jemánvha,ározat megvalósítását. arra, hogy a, l.lvas.szal növeike- lentősen c.5ökken majd a fekAz igazgatóság megbeszélésre dő mezé\gazdasál!"i és épí-tkezési bére.s küldemények száma. hívta meg a területéhez tar1ozó a,nyag.szá,ll itásokra már mos: fel Berényi József elvtárs, a l>émegyék: Csongrád, Békés, Szol. kel-1 l<észülni, a legszorosabb késmegyei tanács ipari 00,ztá-111ok és Bács-Kiskun meigye ta- együ:tműködás! keM megvalósi- lyának küldötte a rra hívta fel ná.csainak képviselőit. tani a szállitó felekkel. Jó a figyelmet, hqgy a vasút b'z-
Bajusz Rezsó elvtárs az együttműködéssel el lehet ke- !os,ífsa a trágyakü-ldemények 

igazgatóság vezetője ha�gsú- rülni a hé1végi. v&gy hón ap- pontosabb továbbítását, mer! 
lyozta az értekezleten, hogy végi túlzott kocsiigényléseket, - különösen Békés megyében 

a mezőgazdaság fejlesztése csökkenteni lehet a kény&wr- - elmaradás mutatkozik "'bben. 
3 vasuti szállításra Is fo- klraká;;oik számát, gyorsí!ani a .Ka:ocsai Géza elvtárs, a szol-

kozott feladatokat ró. rakodásokat és ezzel a kocs'- noki tanács mezőga2-0asági os.z. 
'.ordulót. növel ni lehet a kocsik tályának küldötte a fdkozottabl) Elmondta, hogy a szegedi Lg-az- terhelését. Fels,zól alását azzal mértéklben gyártásra kerü:ö mega'.óság terüle!én máris jó k�- fejezte b-e, hogy az igaZ1gatóság zqgazdasági kisgépek. ,továbbá deményezések s-zülettek A sz.e- komo' y a dolgozó p arasztság szabad 

ged l fűtőház. 8 kocsijavítómű- intézkedéseket tesz a tava- készleteinek gyors elszál l ítá-
hel y, a vasanyagjavító, val a- sz! s á 1 ·1 ·  k I b 1·t ·  •ára. va.lam·1�t  a daraba' rus es· mint több állom,ás és fűtőház z 1 1 aso e onyo I a- � ... 

sára élőál 1 at-küldemények szá,11 ítá-
a mezőgazdasági gépek la- és a vasút dolgo1.ói a jövőben sának joob megszervezesere 
vításával segíti a gépállo- még- köri;l tekin!őbl>en és lellc · kérte a vasutat. Kovács Sán-
másokat és a termelőszö- ismereteseoben l átják el mun- domé, a csongrádmegyei ta-

vetkezeteket. kájukat. nács ipari osztá' yának küldötte 
Az i�azgatósáe" mérnökei és A megyei tanácsok küldöttei- meiQlköszön·'.e azt a segítséget. 
műsz,a,ki dol gozói vá,l la l ták, hogy nek fe.Jszóla'ásai során Bihar- amelyet a vasu t as do!P-ozók a 
elkészíti<k egyes á l !ami gazda- vári Józ;ef elvtárs, a swl-nok- géll""k javításával nyujtanak a 
ságok, 1ermeléi6zövet,kezetek, meg,•"'i taná<:s közlekedési osz- mezőgazdaságnak. 

_______________ ...:: 

A váci fűtőház fiataljai helytálltak . . .  
!(egyetlen északi szél söpört 

végi_g Vác állomáson. A vas
u!asok szorosabbra, húz:ák 
magukon a bundát, Iehaj!ották 
a fü'.ükre a prémes sapkáju
kat és fáradhatatlamll végezték 
a mut1Jkát. Nehéz, felelösségtel
jes feladatot oldottak meg. A 

magas hó és a szokat'.an h i 
deg komo!y, hősies önfe!á ldozó 
munkára készte:i az embereket. 
Ilyenkor a vonatok csökkentett 
terheléssel indulnak útnak. A 
sok-sok fontos áruval megTa• 
ko:t teherkocsi közül saját meg· 
!'élésük szerint nekik kell ki
váloga,lni azokat. melyek a leg
fontosabbak. Ezek a szénnel és 
élelmiszerre! megrakott kocs·k. 

Ilyen foo!os áruNkal megra
kott szerelvényt á l ! itot:ak össze 
néhány nappa'1 ezelő!! a legerő
sebb hófµvások idején a váci 
vasutasok. A nehéz 1 40 tenge
l yes, 937 tonna fontos szere!
vényt sürgősen Budapestre kel· 
lett továl-,bítani. A kocsirendező� 
elvégeztek a munkát. de a fütö. 
ház nem ludot• gépet adni. Az 
állomásiak egyre sürgették a 

fű!őháza t: ,.Siessetek elvtársak, 
ezt a vonatot mindenképpen Bu
dapestre kell továbbítani.'' De a 
fűtőház nem tehetett semm:t. 
Nem volt indulá.sra kész nagy 
gépük. Himmer Pál ifjúmunkás 
mozdoryvezető - a pártvezető• 
ség tagja - e!határnzt.a. hogy 
nem hagyja a,rnyiban a do'.go:. 
Régi b.arátjához. Szalma Ferenc 
fütőhőz fordu't  segítségért. 

I lyen időben ewkora s.zerel
vénv1 csak nagy géppel szoktak 
továbbí' ani. Ilyen pedig nem 
volt a fűtőházban. Mindössze 
egy indulásra kész gép volt, 
amelyik Ba:assagyarmatról jött. 
egy k's 375-ős soroza!ú moz· 
dony Nyáron is merész válla! 
kozás lenne egy ilyen géppel 
csak.nem ezer tonna sú'.yú sze
relvéRyt továbbítani, hátmey té· 

len. hófuvás idején . . . Nem 
vo! t idejük a tanakodásra. Dön
·enlök kellett. 

flimmer mozdonyveze!ő hatá. 
r010:tan nyúlt a · te!efonkagy'.ó 
után: 

- Vállalom. Elviszem a YO· 
natot Budapestre. 

A fűtőházban, az ál'.omá.son. 
a b.arátok. a jó is,merösök sok 
tanáccsa,I IM�ák el az ifjú moz
donyveze'.öt. Az u:olsó percek• 
ben figyelmeztette a � lorgaJm's• 
ta Himmer Pált. hogy utánuk 
jön a gyorsvonat. 

- Siessetek, nehogy félre 
kelljen állnotok, meri g.kkor új
ra nehéz az e/indulás. 

Ta'.án még soha nem járt 
olyan sraporán a lapát Szalma 
Ferenc fűtő lrezében, mint ezen 
az úton. A gőznyomásrnérö mu
tatója lassan kú zolt felfelé. A 

mozdonyvezető növelte a rebes· 
séget. Nem akar fé'.reáll n i  a 
gyorsvona,: elöl . Az ú :on min
denü!t szabadot muta,ttak a jel. 
z&k, a forrlm'sták. a menetir�
nyí!ók fé:-0 !!"on<ldal kísérték a 
vona.t útját. Egvmásután hagy. 
ták ma,guk mögött Gödöt, Ráikos.
palotá: és nemsokára, már Rákos
rendező bejárati vá'.tóin csa!to
go: t keresztül a hosszú szerel
vény. 

S "kerüit. A váci fűtőház fia:aL 
jai helytá 'Hak a zord hófuvás 
idején. B. L 

feladatai, mel yeknek beruhádsi 
és felújítá,sí munkaprogrammja 
m:ntegy 525 millió forintot ö' el 
fel. I lyen nagyértékiI építkezé. 
seknél a kivitelezésnek 

csak l sz.á.zal�kal való ol
csóbb végrehajtása is 
5,250.000 forint megtakarí-

tást jelent. 
Ebl>öl az összegből jónéhány 
lakás, bölcsőde. napköziotthon 
vagy egyéb szociális beruház,áa 
épiülhet. De ha minden dolgo
zón.k magáévá teszi a mozgal• 
mat és szívve'-lé!ék'l--el harc<>'. 
cél kitűzésünkért, a•kkor minden 
bizonnyal nemcsak 1 &zázalékot, 
han6m többet ·i.s meg !udunk ta
karíteni és ezzel is elősegítenénk 
a kormányprogramm maradék.. 
talan végrehaj•tását. 

Ezért [orduln.ak osztálytmk 
do•lgozói felhívással mindazon 
szolgálati szervekhez, melyek 
résztvesznek a M.AV épftőüzerni 
vá.J la latolo által végreha,jtandó 
beruhá.zási vagy felújí:ási mun
k,ákban, azok kivi�lezésében, 
tervezésében. irányítá.sában, 
hogy csa,tlakozzanak a MAV 
üzemeinek _,,Epítsünk jobban és 
olcsóbban" moz,ga•lmához. 

A tová'Obiaik-l>an a 6/D építési 
és ipa,ri vállalet! osztály közli 
felajá,nJ ását, melyet kivonatosan 
ismertetünk. 

1.  A tervíelbon(ások kl(erlesz!é. 
sével, pontosabb költséRtnérésse1 
az önköltséa-el I százalékkal 
csökken1ik. 

2. Jobb munkaszervezéssel, 
helyszíni oktatással, fokozottabb 
ellenörzéssel, a munkahelyek pat. 
ronálásával, a túlóra és re.zsi
köítsé1reket 2 százalékkal csök• 
kenllk. 

3. Az anyaa-lakarékossá,z érde. 
kében klleileszttk a Gazda- és 
e2yé.b moz2almak.at. Az, anya,-? 
védelme érdekében a főéi,ltésve• 
zetősé,z székhelyén szertárat lé. 
tesítenek és eJtYéb Intézkedések 
se,zltsé,zével 2 szúalék mea-taka
rítást érnek el. 

4. Tanfolyamokat és bemutató
kat tartanak a ,zépelr maximális 
kihasználásáról. Ezzel csökkentik 
a ,zépállásokat, folyamatossá te
szik a. munkát. 

5. Valamennyi vállalatnál ta
s,asxtalatcseréket szerveznek a 
leirfeilettebb munkamódszerek el . 
terjesztésére. a munkaverseny kl-
szélesltésére. 

6. Mea-szüntetlk a lervmódoot
tásokat, melyek mea-dráa-itJák az 
épJ.lkezéseket. 

7. fokozottabb «ondol lordlta
nak a mtnéisé2re s az épftkezés 
befejeztével az érdekeltek bevoná„ 
sával ankétot tartanak. ho1ry az 
esetlee-es hlányossáR;okat kliavít
hassák M a felvet6dött problémák 
tanulságul szohzállanak az újabb 
építkezési munkákhoz. 

8. A mlnösé,zllo,z kilo,zástalan. 
határidőre elkészült építkezések 
befejeztével az arra érdemes dol-
110,ókat tutalomban részesftlk. 

9. l(Jépltlk a tökéletes eaYiltt. 
müködést az összes szoldlatl 
á2ak.kal. 

10. Az anya,zszállJlás éuszeril
sftésével az anyaevonatok költ
sé.,-eit S százalékkal csökkentik. 

1 1 .  Blztosl!Ják dol,zozótk szoclá
lls és munkavédelmi ellálottsá,zát. 

Végezetül a 6/D os·z!átly fel· 
hívása ikifejt-i a,wka! a leigtfonto
,;a!)b irányelveiket, melyek alapul 
szolgálhatnak a társszolg,áladi 
ágal<i cseH aloozásához. 

• 

Nagyfont-o-s&ágú kezdeménye
zés a 6/D osztály felhívása. Elő. 
segíti tervünk teljes.ítését, pro· 
grammunk megvalósítását. Nagy 
Imre e!vtárs mondo:{e az or
szággyűlés legutób-bi frlésén: 
,.A legmesszebbmenően takaré
koskodunk a dolgozók filléreioe! 
és n.agyon megnézzük, hová ad
juk.rl Ezt a cél,! srolgálj,a a '6/D 
osztály kez,deményezése is, 

melynek ki•bontakozás.ához e 
,,S;wciaUsta vasútért" szel'k-e.sz. 
tősége is segí.tséget kíván nyuj· 
tani. !(érj ük a fe'.híváshOz csat
lakozó swlgála:i ága•kia�. hogy 
vál lalásaikat hozzák szerkesztő. 
ségün.k tudomásáre. 

A szokatlanul kemény, zord téli Jdöjárás nemcsak a vontatás és a forga. 
lom dolgozóitól követel h6sies helytállást, hanem a vasúti épitkezése-ken 
dolgozó munkásoktól Is. A budapesti MAV Magaséplt6 OV dolgozói a leg
nagyobb hidegben sem hagyták abba a munkát, önfeláldozóan dolgoztak 
a silrgös vasúti épltkezéseken. Képünk a székesfehérvári állomás emele
tes váltótomyának épltkezésér61 készült. ahol a dolgozók 20 fokos hldeg-

ben, hófúvásban Is teljes érlékfi munkát végeztek. 
(Németh Gy_ felvétele) 

A szerencsi do_lgozók versenyre /,ívták 
a lüzesd,onyiakat 

Szererocs á!lomás do'.gozói a z  
I 

gél, mi seim bizonyítja jol>
MDP l l l .  k.ongres,s.zusára való 1>-n: már a fel.ajánlá1Soka,t 
készülődés során, párosver- követő eloo oo·pon Simon /s</. 
seny.re hivták Füzesabony állo- uá.n sztahenovisla, forgailmi 
más ioLgozóit. Hogy mennryire 

I 
srolgál attevő vonatforgalmi 

átérzílk a szerencsiek a váll a- tervét 101 száza<lék helyett 106 
lásoik (eljesí'.éséneik je'.en1ősé· ezázalékre teljesítette. 

Az esztergomi vasutasok között 
AHANY SZOLGALATI HE

LYISl:GBE BHJYITUNI(, min
denüt,t azzal fogadnak Eszter
gom ál lomáson: - Jól tet�e a 
„Szocialista vasútért", hogv az 
,,Otközóben" szövátette a h ideg 
oktatóterem iigyét. Eppen ideje 
volt már foglalkozn i vele. mert 
nemcsa•k az oktatá,s!, hanem a 
kultúrmunkát és a, társada·lmi 
munkál is aka lályoz.ze a jég· 
veremnek, beillő hely:ség, ame
lyet e jelenleg bennelévö kis 
va61kályháva.J nem tehet fűteni 
és így ha6ználha'..a,tlan. 

Gál József á!lomá,sfönök elv
társ elmondja, hogy na,ponta van 
ohiatás az ,ál,lomálSOn. Most fo
. Jyik 26 !egyvizsgáló és vonat
vezető kiképzése. Az. egyéb ok• 
!e!ási órákon is 15-20 ember 
swkott megielenni. Most az Olk
ta tás a szűk vezényle!i hel y:ség
ben tör!élük, ahol ugyanekkor 
szolgálati munka, is folyik Ter
mészetesen ,az egyi.k, zavarja a 
másikat. Az oktató'.ereml>en 
rendeznék a termelési és egyéb 
értekezleteket is,. I tt tartaná prÓ
báit e kul :úrgárda, a vegyeskar. 
a zenekar és a, színjátszó cso· 
port, itt sakkozná!lla•l<i szaba,d 
idejüNben a dolgozók (igen nép
szerű és elterjedt ez á!Jomáson 
ez a nemes sport) ,  sőt p:ng-pon
gozni is lehetne, mert asztal, 
[elsz.erelés van. - ha a magas 
tornyos, negyablako.s, kövezett 
helyiséget fü ,eni tudnák. 

EGY JO CSERl::PKALYHA -
ez a dOllgozók 1kívánsága. Gál 
elv,t.ár,s szám'.alan beadvánnyal 
fordult ez ügy,ben ez igazgató
ság I f l .  osztál yához; a, mull év 
szeptemberében egy bizottság 
meg is néz!e a kultúrtermet, 
megígérte a cserépkályhát, a 
dup'.a ajtót és a mages_ fű'.he
tetlen torony elsz:gelelését. 
Azóta nem történt semmi. 

Kassa Gyula pályafenntartási 
főnöknek az a véleménye, hogy 
nincs szükség cserépkályhára, 
mert a jelen!eo: 300 légköbané
tere.s fü'.őielüie\ű vaskályha. be 
.udja fűteni a 200 légköbméteres 
helyiséget. Legutóbb Tóth igaz
gatóhelyettes eivtár.s i!tjár'.akor 
elrendelte hogy a szolnoki áru
raktárb.an lévö nagy'.eljesítmé
nyíí örökégő kályhoát_ amel}':t 
ott mással lehet p-<r.ol ni, adják 
át az esztergomi oktatóteremnek. 
Ezt a rendelkezést máig sem 
liajtották végre. 

lg_q folyik a vita, a huzavona 

az esztergomi oktatóterem kö
rül, a dolgozák pedig továl>b 
fagyoskodnak, az oktatás, a kul-
turmun.ka, a társadalmi munka 
pedig kárt szenved. I deje lenne 
már végre megoJ.dani ez,( az 
ügyet Az igazgetóság ! I I. ooz
tál yána,k il leték.esei nyúljanak 
erél yesen bele a doJogb,a. ne 
várják meg, mí_g kitavaszodik. 

MASII( FAJO PONT az állo
má-son a vona tkísérő laktanya. 
Az e_gykori fűtőházi kirendelt
ség mel léképületének két helyi
s-é_ge szolg,ál mos,! vonaitkísérő 
l aklanyául, az egyik öt ággye} a 
férfiak, a másik két ággya,J e 
nők, részér.,_ Szűk, zsúfolt, 
egésl6égte!en helyiség a férfiak 
pihenőhelye, az öl ágy al :g fér 
el benne_ a középen lévő asz
tat me!lé meg már éppenséggel 
a l !i,  lehet leülni .  A most érkezett 
3527/522-e.s komáromi sza.JGisz 
teg;a; azért csak letelepednek 
va!ahogy, ki,bontjá1k táG•kájukat 
és falatozni kezdenek. Persze a 
mozgásra, beszéd-re, bármennyi
re vigyázato.s is, felébrednek a 
3527/522-es komáromi vonat 
szakaszának tagja i , akik még 
ágyba,n fekszenek ' és · a.Jud_ 
nának, h,a tudnának. fgy aztén 
oda a további pihenés és kelnek 
is fel nem�kára meri kel l az 
ágy a most érke

.
zett elvtársak

nak. Azok fel is váltják  ölket és 
ruhástól, csak a, zubbonyt, l áb
br lit levetve, fekszenek bele a 
szellőzetlen meleg ágyakba. 

Ko,p-ognak ez aj,'.ón, a „s� 
óaá" jelzésre egy elvtáTSJlÖ Mp 
be és engedélyt kér. hogy meg◄ 
mosakodhaeson a vízvezetéknél, 
mert az ö szobájukban nincs 
fol yóvíz . 

- Van mosdótálju>k elvtársnő, 
miért nem JT'Osdik a bban -
k�de�\ - tőle Nagy Lajos jegy◄ 
v1zsga,o. 

- Abban nem mosdom, mert 
.azt 0,z egyetlen lavórt másra is 
használ ;,ák - feleli a,z elvtárs� 
nő. 

- Nem Jól van ez így -
mondja fejcsóválva Tóth János 
vonatvezető - nagyon ke;lene 
itt egy kiorfzerű, kényelmes, új 
laktanya. IJgy tudjuk egyszer 
már kiutal tak rá 75.00Q forin:ot 
de aztán másre haszná l !á1k fel e 
pénz-!. 

Ped:g az esztergomi laktanya 
ügye annál sürgetőbb, mert 
most a pályafenntartás akarja 
igénvbe \·enni a jelenlegi p ihenő
helyiségeket sz.akszerlár céljára, 

Verseny a tartálykocsiforduló megrövidítésére és a terhelés növelésére 
A nagy:engye'. i o'.ajhá!llyá- tásáh

. 
oz á//an.dóan biztosítsatok

,
se érdekében. A pártkongresz.., 

szok megfogadtá,k, hogy l. ne- részünkre 350 tartá:ykocsN és sz,us tiszteletére vál: a?lia,, hogy 
gyedévi nyersolaj termelési ter- hatnapos kocsiforduló/." 1954. I. negyedében a •ki,s,szállító 
vüket 500 ton111ával túlte!jesít!ilk; A felhívásnak nyomban vissz.• ta-rtá:yo1k á1·'.·a-gos tartózkodási 
a kitermelt olajat ,a baki és za. hangja, támadt a vasu!a,s dolgo.. i·dejénél 24 órát, a rakVl8 in-dí• 
lae,gerszegi tö:töá,! lomásokra zók között: Zsigmond Mihály toU kis szállí1ó'.arlály<J!k temelé! 
folyamatosan elsz iy-attyúzzák; elvtárs, a budepesti ig,a.zg,aló- sénél pedig 630 kilogremm át' 
egy.egy irányvonatot a.z eddigi ság VI .  ooztáiyának tartá'.ylko· Ja,gsú'.yt é; el. 

10 óra he'.ye1t 8 óra a:att !öl· csi-e:öa<fója1 min1egy a nagy- A versenyhez Dorgaí. LajoA 
lenek meg. ET� ka,pcso!a•tb.an lengye: i o'.a,jbányászoknaik vá. elvtárs, e miskolci igazga4ósáj 
a következő üzenetet küldték a : aszo'.va versenyre hivta va:a. VI.  osztál y.a ta,rlá'.ykocsí e!OI 
va,su!a5 dol,gozóknak: mennyi igazgatóság száUíió- adója csail-akozo1t elsőnek 

.,Kériutk benne-Leket elv/ár-
, 

tartályos előadóját a tartályko- Legkőzele!J'b bizonyára mát 
sak, hogy az álta:unk terme/1 esik tartózkodási idejének meg- több cs.atlalkozásróJ számolha• 
n11erso:.aj fo!.gama.tos e{szá,;/i• rövidítése és a terhe/és növe.é- tunJk be, 
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Pezs/ó, eleven élet 11 lerencvárosi vasutasklubban Csi l i ngelő c�öppségek között 
az Utasel látó napközíotthonában 

- No elvtárs, most elcsípem 
a LO--�adat - hangzik az egyik 
a�ztalnál a diadelmas, beie'en
t,es é& a világos ló máris a tábl.a meJlé kerül. 

Nag_l/ Béla ferencvárosi kozt,onti 6zertári doll!Ozó izgalma,; 
sakkeaat�t vív Ecsedi lstoámia:, 
3 szert�_r másik dol•gozóiával Urtz 1 wadar, a Ferencvárosi Lok?,motio � al{,kszakosztályá,�ak edzo 1e 6zurkol nekik. A sakk
rné�kőzés színhelye a ferencvá
rosi vasutas dolgozók Novem
ber .7': kultúrot!bonán;k k'.ub
bely1se11:e. De nemcsak ők iát-
6z_anak, kívü!üu< méQ" három
negv asztalnál folyik az elmé
lredt sa,1-0kozás. A többi asztel
náI  újsáR"o'.vasó. beszél,e-<c�ő 
Y as�(asok fo!!'laln.ak helyet. az 
eg-y1k .sarokban pedie- a ku11úr
olihon szín iát.szó!!'árdája tari 
-'!1':!tbeszé!ést. E!!'vszóval: ige� 
elenk élet kezd kialakulni a fe
rencvárosi kultúrház klub iában. 

De wk olvesó nvilván ne.-n 
érli a do'e-ol. Hogyan? - kér
d(';zik - a ferencoárosi kuUúr
lwz már ré�en fenná!l, de klub. 
he!t1iséwöt eddi� nem volt tu
domásunk. 

Az íitalakított kultúrotthon 

Há,t í!!'en, ezzel keJ.!ett vol'll.a 
kezdenünk: a ferencvárosi vas
utas kultúrottlionban nagy válto_ 
zások történtek. Eppen ideje 
vo't. A feltöredezett. kövéS bur
ko'.atú. d ísztelen, fűthetetíen sí
Yár na!!'vferemben 11em jól .irez
ték mag-ukat a dal!!'OZók. de a 
kul-túrir.árda tegjai sem. A 
könvv!ár nem müködö!t. 11ven 
módon a ferencvár06i kullúrház
ban nem volt élet. nem folvt 
benne oJy,111 munka. amiből a 
do'.gozók szórakozást és· okt:"!ást 
meiitheltek vol,n.a. 

Kovács Géza feh·étele 

énekkar míiködik és folttanUJ.t
ban va11 nevizen.ekar meu oe
f!LJeSkar szervezése is. 

Az úiiászerveze.t kultúrgárda 
a tne(?nvitás óta számos tánc
cal e!1'Vh�ötöll műsoros e;tet 
rendezel:. JarwárbQJ1 családias 
ktu/>estekkel bővült a vrogramm. 

Egy görbe-bögre 
- 110 forint 

A MAV Anyagellátási Igaz
gatóság 270 darab csészét kill-

����: �t;:u:��{��!f r:��t
l

� 
ségek a melegitöitalok kiosz
tásához ezeket használják feL 
A pályamesteri szakaszokon a 
melegítöitalok kiosztásánál a 
dolgozók figyelmét arra hívták 
!el, hogy aki a csészét eltöri 
az 1 1 0  forintos térítést. köteles 
fizetni. 

A figyelmeztetés után az a 
vélemény alakult ki a dolgo
lók között, hogy inkább le
mondanak a melegitőitalról, 
mintsem 110 forintot fizesse
nek az esetleg eltört csészéért. 
Megjegyezzük, hogy a csészék 
agyagból készUltek, fehér zo
mánc-bevonattal. Ennek elle
nére sem érnek meg 1 10  forin
tot darabonkint. Feltesszük a 
kérdést, nem lett volna-e jobb 
és főleg olcsóbb aluminium
csészékben osztani a melegítö
italt. Ez olcsóbb is lett volna 
és a dolgozók kevesebbet mél
tatlankodnának az ilyen rossz 
pénzgazdálkodás miatt. 

Kinczli József, Pécs. 

* 

A Vasutasok Sza.k,survezete 
meguizsgá!taita a dolgozók pa· 
naszát. Megállapítást nyert, 
hogy a l(özponJi Szer/ár a bőg-

J.anuár 1 3-án a szertár rendezte 
dolgozói számára az e'.ső J,;;ub
eskl, 16.án az ái:omás, 28-án 
pedig- a iű:öház. Szinte h ihetetlen : ilyen 

csend ts lehet egy olyan te-
Le!!'úi abl,an me!!'valósult a ,·emben, amelyet mintegy 50-

ku: t úrházban a fcrencváro,i do 60 gyermek (elszabadult vi-
gm:ók régi féfvánsága is: januá; 
f-en mef[kezdödtek a mozieli)-

diimsága szokott betölteni. Pe

aáások Hetenkénl háromszor dig lehet. Igaz, mo,t „komoly" 

kedden. pénte-ken. va.sárnao 4_ dologgal foglalkoznak a gyer-

6. 8 órai kezdetei remlszere,e, mekek. Fehér papírlapok fölé 
:artanel; mozie'.iiadást. \ müso- hajolnak és a lapokat lassan 
ron a le..-iobb iá:ékfilme', sze- szabályos é� kevésbbé szabá
repeinek. Januárban a fi'rnm ,J lyos körök töltik meg. Kinek 
· i :uszlrá:t ismeretler;e-;az:ö e'ö- hogyan sikerül lerajzolni az al
a<'á;•ok is mcgk;-zdöd:ek. J anu á_: mát - emlékezetből A b " �  23-an rr,egrende1lék az  e'so . . . , • · m a. _egy 

vasutas cse,emüsort: a 9',·öri feloraval :zelott . m�g mmta 
,;;u 1!úroárda , er<:Iéoszerepelt Fe. után kezdtek a raJzolast, mmd
rencYlrcsban " 

1 
egyikük előtt ott mosolygott 

Kovács Géza feh,étele Csak a füt�s,eJ van baj ezek- !gy szép piros al_ma, de a�_tl?:� 
ben e rendkívül h'deg napok. -�nt, h�g� eg) etlen k1snu 

ban. Gondoskodni kell a he; yi- ' ary k1slany sem volt olyan 
6egek jobb [üléséről .  hogy ne erős jellem, hogy megkim�lte ho;1�nak fiatal . óvónője, Lőrík I De - mint várható volt _ 
ke"Jjen a köpenyt és a télikabá. volna a ,.modellt" - legalabb Marta elvtársnó megjegyzi - a csend nem tart sokáig. A 
tot magukon t.artan,o,� a kultúr- a rajz ellcészültéig. f:s - mint I ugyanez történt tegnap a na- .,rajzóra" után nagy „kirándu
há- l átcg�tóinak. az Utasellátó OV napköziott- rancsokkal is, lásra" indulnak a gyermekek, 

reket 5.20 forintos darabonkénti 
árban szerezte be. A szertár 
azonban a bögrék !e'.lárlaj;sro
mi árát lie:y;e:en rete:szám 
a:.att, 110 forinl os áron vei;e 

számadása és a munkalie:yeú.· 
rzek így számí'olta át. A bögrék 
léte/számának es egységárának 
sürgős heiyesbítése iránt mtéz. 
k.edés törté11/. 

Egy létesítmény, amelyet már többször 
át akartak adni rendeltetésének - de . . .  

Allomá-sunk egvik ég-etö kérdé
se a vona'.ki,érők öltöző. mos
dó és piheniíhe1 v i5égéne,J; üg-ye. 
Aho!1)' ezt �z  illetékesek kezf''.fl,, 
az éke,,en bizonyi1ja a bür0-
kráciát és a nem�örödöm éget. 
Ezt a létesitményl a napokban 
már negyedsrer, vogy ötödször 
akarták átadni rende'. :etésének, 
de most sem rnl t lehetséges. 
Mos.1 derült k'. hogy a MA V 
Vasúttervező OV a sze1�nyvizde
ritő aknát nem meglele'.ően mé
re-tezte. A csa:ornázás tervezé· 
6e sem megfele!ö, ezért a bu
dapesti igazgatóság- a bekötés 
munkáit nem végezhe:te el .  A 
nemrég i'.t járt bizo t6á!!' megál. 
lapította, hogy a laktanyában a, 
mele.;-viz szo:gállalásról a terve
ző válla'.at nem gondoskodot•. 
ezért sem fürdeni, !;elTl mosdar:i 
nem lehet. 

Dolgozóink joggal kérdezik; 
az 1 952-ben épült l ak'.enya azért 
készült-e. hog-y kü'önbözö bi· 
zottsá.gok látogassák, vagy 
azért. hogy a do! gozók egész-
1,égvédel mét szolgál ja? Már ké! 
éve várják az átadás:, de hiába. 
Joggal kérdez·k azt is, kik a 
fele"ösek azért. hogv a 70-
80.000 forint értéh-ü lé'.esl tménvt 
a dolgozók nem élvezhetik? 
Ezekre a kérdésekre várnak vá
laszt Mór állomás do'.gozói. 

i\ekünk nem he'.y:;.zír:i szem
lékre és b'zot:sá:l!<)k látoga:á
sára van szükségünk és főleg 
nincs szükségünk ígéretekre, 
mert eb-bő! már k"ptunk e·eget. 
E · : enben züks.égün.� voina 
haszná:h.ató vona!kisérő lak\a· 
nyára. 

Bán József OB-elnök 
Mór á!'.omás 

t'l.Í'4C.Sek- őt:iJu,,,, 
üröm nélkül 

örömmel tö:t el bennünket a 
l:lVKH dolgozói!, bogv üzemi 
kcn)'hánkat kil'.önö,cn a párt- és 
a kormányhatározatok óta cs.a,!< 
dicsérni iehet. Kü'.ön elismerést 
érdemelnek az olt felszolgáló 
ehiársnök, akik türe:emmel és 
gyorsan végz:k a fe:szo� gál ást 
és példát mutatnak türe!emből 

• azokna<k. akik id.:-geskednek. ha 
nem kap;ák meg a„onnal az 

ebédet. Munka-!:eiyeik is \i.szlák, 
egészségesek, mert szépen ki
fes!ették azokat. 

Sajnos azonban a BVKH 
Lenin-körút 120 alat!,i épülete. 
eső idején és olvadáskor beázik. 
a harma,d!k emeleten ú.gy fo
lyik az esővíz, min! od.a,kint a 
tetőn. Pedig kár, mer( így a 
szépen festett és tiszta mu-n•kahe
lye:.:-Jket a befolyó esővíz tönkre
teszi és a va,kolat pedig hat,aJ.  
ma.s darab-vkban málik le a 
fa .a:król. fgy teszik tönkre a 
MAY Epü!etfenntar'.ó Vál '.a
lat szép és jó belső· la:a,rozási 
munká;t a külső tatarozás h i 
báL 

Szilágyi Sándor, 

a BVKH tudósítója • 
Ugy tudjuk, a rcssz tetót az. 

óta már megjavítta:ták. 

Egyenesen a Balatonhoz. 
Az utazás elég egyszerű esz

közökkel történik : az összetólt 
székekből és a gyermekek lele
ményességéből. fantáziájából 
egykettőre indulásra készen 
áll a ,,gyorsvonat". És hála 
annak, hogy a gyerekek közül 
a legtöbb már üdült a Bala
tonnál, az utazás színes és 
szemléltető. Temesvári Zoli, 
Kovács Peti. Til,a.nyi Gyuri, 
Kovács Panni, Pécsi Teri olyan 
élénken mesélnek a Balaton
ról, hogy szinte a hullámolrnt 
és a fehér vitorlákat is ma
gunk elé képzeljük. Nagy de
rűvel fogadJa a gyorsvonat 
közönsége Kovács Peti labdá
val szemléltetett előadását ar
ról, hogyan sikerült a nyáron 
belegurítania a Balatonba 
egy tízk ilós görögdinnyét. 

Derű, játék 

szórakoztató tanulás, 

egészséges pihenés 

A júniust párlha-láirozat és 
kormányproe-ramm bozia meg- a 
fordulatot. A szakszervezet hoz
zálátolf. hoe-v a kultúrházet a 
ferem:városi dole-ozók if!azi ott
honává teQ'Ye. SzeptembEir ele
ién 125.00fJ forintos költsénel 
na!!11szabású átalakítások kez
dödt-ek az otthonba11. Rendbe
hozták a becsoT'j1Ó !€tőt, úi fő
bejáratot épi!et!ek 1áe-as előtér
rel és ruhatárra·I. A volt zene-
1eremböl ef!Y férfi és e.1:v női 
öl töző! . Js:;1esítdlek mosdóval. 
színpadi fel iár8'1ta1 e kullúres
tek szerep1öi részére. A könvv
tára,t rendbebozták. könvvekkel. 
l,önwál :vánvokkal látták el. 

.................................................................................................. " ...... , ..................................................... .......... 

ebben lehetne összefoglalni 
a vasutas gyermekek egyik 
legszebb napköziotthonának az 
életét. Választék bö\•en van 
minden játékszerből, sőt a já
tékállomány állandóan bővül. 
A szakszervezet mellett a.z 
Utasellátó OV vezetösége is 
nagy gondot fordít arra. hogy 
a kis vasutas gyermekek való-
ban második otthonukra ta
láljanak a napköziben. Az 
Utasellátó a kollektív szerző
désben vállalta. hogy 60.000 
forintot fordít az otthon szeb
bé, barátságosabbá tételére. 
Zongora, rádió. a játékok fel
sorolhatatlan sokasága.. hangu
latos és tanulságos élősamk, 
népi motívumokkal díszített 

A zárÍékez6 
A hófedte rendezópályaudva

ron csak pis:álwI az ele:. Leg
alábbis úgy tetszi.k az idegen
nek, aki utmjára az ősz, forga
;bm legnehezebb ,wpjaiban ;árt 
itt. Miníha a gurilódombon gör
dülő kocsik is lassabban. méltó
ságieljesebben haladnálllak az 
irámJOágányok felé és mintha a 
vasu!as szó is. - mely a h.n.ng
szórón á, öm:.lk - csendese�b 
volna. 

Kinek va� /oJdve feles·eges 
Az íqazi átalakítás azonban szót oá/tani e&ben a csikorgó 

a n,a,gyterernben történt. A hí- hidegben·? A do:ga u:án ;ár a 
dee-et árasztó beton-burkolatot vasutas, lába hóba süpped. uaglJ 
kidobták és parkettával belvd- sikos jégen csuszká'. A fcgyÓs 
tesi(ették, az e!!'ésZ termet íz- szé! pirosra murja a cserzett. 
lésesen átfestették. A [e l akra böríi arco/aai, a szé:kergette hó 
me'eg- fénvt árnszló krís!álv- biaalmaskodása már tfir//ete!
üve<z-el'.enzös lámpák kerültek. lenné vá:ik. 
A nagyterme1 csakúqv. mint a Alkonyodik. A vágányok men
töl.ibi he·!\ iséget közvonfi ftítés- tén középmagas. sován11 ember 
re al akitollák át. Eddiv haszná- ba:lag. két s(iyos lámpát visz. 
latonkiviil i helv,i;;égekből meg- l(ezéi lel11i?za a lárnva. de m.eg;s 
csiná-ltá,k a tá-iras klubszobát, uissza kell tart1N1ía. nehogy a 

ame'vnek berende:z€s.ét szőnve- földet stiro·ja vele. Mikor leleszi 
!!'ekkel . .szép csipkefiiir.,-önvok- a lámpá,t«it, karj,z eröt,V?nné vá· 
ke!. d íszes csj J Járral a•sztali lám- lik, dermedt ujjaiva! zsebkendőt 
r,ákka'. képekkel. dísznövények- kotor elő a bun.dazseb m1H11ebii! 
!,, . .  akváriummal te:t.ek hene-u-

1 
és megtörli az arcát. · 

latossá. Mikor megszólítom. furcsán. 
•1. , . idegeniil néz rám, igen e:fog-
U J elet la(t örzmagát•al. • 

a meoúJ"ull falak között --;: �fegizzadtom r11.011dia 
o ane kül. hogy rdm nézne. Mell· 

Az át&l akítássat evidejű!e!!' 
új  i!!'azgató került a kultúrott
hon é:ére: KraSZJw.c•ölgyi l'il
mos elvtárs. aki nagy kedvvei 
é, hozz.áértéssel ÍO!!'o:t hozzá, 
hoe-v a megújult falak közé éie
tet vigv;m. Amióta november 
1 4-ftl megnvílt a-i úí o:-thon és 
a k lubh�ivi�I!. az eddigi e!!'Vet
len fúyós.zenekar me:lett ma már 
25 ta�ú színiálszócsooorl, 18 
fal!tí szalonzenekar, 20 főtu1i 
ránccsoport, 12 föntti 1<11ermek• 
tánccsoport. 35 tagú 1<11ermek 

k1sa gyorsa,., emelkedik, keze 
re.sz�e!. 

- Oly M!ze?d eze� a lám-
pak? - kérdem 

- Tessék megeme:m. 
ValóhM nehezell. 
- Tizenhárom kiló a ke-tő. 

Másfé; kilométerről hozom őket. 
Tüze:esen megnézem a lum

pákat. Ne•n t•a,_rutok sza.�ember. 
de tíg11 látom, túlméretezettek. 

- A cselt ltimpáfl :epkeköny
nyííek - mondja - egy kézzel 
kettő: tii.sznek a cseh zárfékl'
zi5k. 

A zárkózott embernek sok 
szaua van a iámpó.�ról. Nelw
zek. Megizzad, míg kiér velük a 
oolu:N vegéhez. Ilyen liidegbe•z 
pedig nem tanácsos megizzad• 
ni. Aztán a legnagyobb baj az. 
hogy petró;eumot csak a !tan• 
it:/omáson adn.ak. Képzeljem el, 
e:iJUiul Pestről, megy Swl,wkra, 
o�,nian tovább megy Béloéscsa· 
/>ára. majd viss:!!ajön. és sehol 
nem kap petróleumot. Kfoilágí• 
ta!fo,1111/ pedig nem hagyha-:ja a 
lámpákat. 

- fiogya,1 segít magán? 
Elmosolyodik. Azért vasutas. 

hogy fe)�álla magé.". m indig 
'OM egy kis tartaléka, aztá11 ,s· 
me• e, mtír mmden zárfé!uző,, 
k:següik egymást. 

Bevo11u! a birodalmába. a 
fékbódéba. Elhelyezi a holmi
jait. A fékbódé egyik afaja 
hiányzik. a pad törött. 

- Miért h,á 11yzik a fé,tbódtl 
ajtajan - kérdem. 

- Hogy e: ne alu.djrui.J,. 
- Ettöl függ? 
- Fenét. Ontudat. kérdése ez. 

é,1 soha nem alszom el sw'gá
latban.. Nem játszom do!goz6-
társaim éíe;éve:. A biza: na:. 
lanságna./1 ez a megnyi;vánu.!ása 
csak ruÍ!.'w:ik tJpasz/a,/haLá. Néz
zük meg az idegen kocsikat. A 
szot•je:. cseh. a román. a német 
kocsikon nem híányz'k az ajtó 

és ablak lS van, hogy ne kell. 
Jen minden percben kihajolni. 

Sok pa;,asz:i van. ra·án ne'1i 
zs szereti e mesterségét. 

Tiltakozik. Dehogyisne•n. 
Nyáron, vagy a Nwaszi :a1igyos 
időben, szeme szomjasan ,ssza 
a táj szépsegeit, a fenyes nyári 

éjszakák'ól megmámorosodik, 
még é1,ekel is o:yar.ikor. Most 
csak 1á11col. Szükre szabott bó
déjóba11 járja a ,.Mnluím", 
alwgy a jeges szél fü.yiL.. 

- /1.em vo!11a semmi baj, ha 
job '· vo;na a szén. 

- A s.zen? - kérde'1! ,npu;e. 
pe:ten. -. M, tlo ga vari magé.� 
nt.k a sze1211el? 

- Sak. Amiatt ácsorgunk w.�
szor órá/1, hosszat a 11yiii pi,:yd11. 
J\-1eri 11/'m mef111 a 1t&zfejiesztés. 

_A vana.tkisérök ilye!lkor behti
zoanak a fii ö't paklikocsiba, de 
ö nem hagyha!ja el a vonaiot, 
neki 0/1 ke,l őrködnie. Zár
féke.zó. A vonal végén ö a pa
r!!'nCsJUjk_ 

Az ide! fé/ nagyon meghúzta. 
Tíz be zárjé.�ezö. de még iiye•i 
ze:e nem. volt. Híiseges társ,1 a 
röc•id vasu:asb1111cláia. ebben a.i 
idűjárás!,an ke,,f!snek bizmzyzii. 
llo_s�z,i bunda ke:,ene. lozyik.nek 
111f.•ilknt1k van :s. Ha megkérdi 
.iiíü.�. lzot.(11 ju!o'"·a �  hozzá, csak 
mosolyag11ak. \ 'alame!yík szer
túri /10máj11k segite!i rajtu�. Ta
lá� néliá1111 /röccsbe kerii.t de
hát megérte. 0 nem ism.z�i az 
ilyen uta�at, csak a szaháiy'.Js 
do'.go.w-t szere:i. 

- Február, ilt a nyár, mM· 
dn[!at:á/o a régiek. - Ezerz 
morfondírozik. - Rosszul 
mond:ák az öregek. Foga van a 

t-é_-.nek. Kemény, hegyes faga. 
Higgyem el, hogy egy fék
bódéban e:tö:tött éjszaka ne-n 
is o!yari kis dolog. Pedig ki 
gondot c•e:e. Kinek is jut eszébe 
melef! szabában. vag11 a teríte!l 
veiy.dégíö; os�al me!°,e::. ilogy 
oaakmn szaz és száz ember 
meresz:i figye,ő tel entelét az éj
szakába, 11!fitOtt aj:ó,"ú f,abód-ék· 
�ttn. 1:.s nn_yan hosszú egy ilyen 
e1szaka! C1rogató dunná, áw· 
ban egy röpke perc, itt meg 
egész örökkéua:óság. Hogy pő
rö:, ci<1ódik az ember a sors
s-al. mely ide jut:ia·ta, a 
számya:ó, kegyetlen szélle', a 
tűhegyü. égető !Jóval. Megbánja 
�zt is, hogy oiiágraszlilte az 
edesanyja, hogy embernek ne
vezik. és Gmikor le:elepedik a 
,'aklany.; duruzsoló tíizheiye 
m1;/lé, lassan fe:enged a meg
gemberedet, lesi és béke &ni, e; 
a szir:é· is. Szép az ele!. A küz· 
de:em is szép, a va.m·assors. 'ia 
keml.ny is, de elcserélné-e más
sa:? 

fis ami� ő itt vívódik a fék
bódén, odahaza vi'1e11nek ö�é:. 
o 8 éues Jánoska és az 5 eues 
Teri. Csupa ötöst hoz a fiú és 
a k,sláriy <>ly ügyesen ;éJ,wo;, 
hogy a kullúrmíisorban is fel· 
lenett, rózsaszínű. ba·eztruhá
bw1. 

Elmd11l a vonala. Maso:yog�J. 

iniege:. Felgyüröm a kab{ú;,n 
ga.Jiérjáf, e, tcig1'<1 nyitja szemét, 
nek.'oág a hosszú éjszakának. 

Zoltán Dezső 

szobák, csempézett hófehér 
mosdó bizonyítja, hogy az 
Utasellátó teljesítette a kollek
tív szerződésben vállalt köte
lezettségét és egyben mindez 
példának szolgálhat a többi 
vállalatnak arra, hogy gondos
sággal, szeretettel még szebbé, 
boldogabbá, vidámabbá lehet 
tenni a gyermekek életét. 

Es mennyivel nyugodtabb az 
édesanya, vagy édesapa, ha 
tudja, hogy gyermeke éppen
úgy megtalálja a szeretetet, a 
gondoskodást a napköziben, 
mint az otthon melegében. 
Nincs is itt olyan gyermek, aki 
szomorúan búcsúzna reggelen
ként a szüleitől. Még az „újon
cok" is egy-kettőre megtalál
ják helyüket ebben a kedves 
közösségben. Mari!la:i Arpi is 
csak néhány órával ezeiőtt 
lépte át először a napköziott
hon küszöbét, eleinte bizony 
elég „hai'após" hangulatban 
volt, d;- csak addig, amíg Ho
monnai Zsuzsi be nem vonta 
,.papá"-nak a vidám papás
mamás játékba. amelyben a 
gyermek szerepét viszont a 
hároméves A�rnási Gabikll 
,,alakította" - igen zajos s1-
kerrel. 

Mind több, szebb, kényelme
sebb napköziotthon áll a va
sutas gyermekek t·endelkezé
sére, a meglévők nagy részét 
bővítik, hogy ezzel is gond
mentesebbé, könnyebbé váljon 
a vasutas családok élete. 
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AZ ANYAGTAKARÉKOS SÁGÉRT, A PÁRTK O N G R E S S Z U S  T I SZTELETÉ R E  
A REJTETT TARTALÉKOK FELTÁRÁSÁÉRT 

elfekvő anyagok , Dombóvár állomás dolgozói a szénszállítás meggyorsításáért Kormányunk költségvetési 
előirányzata - mint 

'Na.gq Imre elvtárs bejelentette 

orsz.á.•gyülési beszédében - a 
legmesszebbmenően takarékos
kodik a dolgozók fiHéreivel. Az 
eirész kö'.tséR"Veté5i elöirá1t1,yzat
ban - úgy rmon.dhaliuk - tes
tet ö:t pá·rtunk h&tározatának, 
e llíPr1mány proj!'fammj.ának .alap
vető célja: a foh-ozoltabb gon
doskodás a do1gozók anyagi és 

kuHur-ál is szükségleteiről. Jel 
lemwen megmutatkozik  ez e 
költségvetési előirányzaloon: az 
á111arni bevéte!ek tú'.nyomó nagy 
rész� csa:J.."llem 80 százia!ékát. 
nem a !a�osság adója, hanem az 
áLLami vál lalatok befüelései a·l
kof;.ák. Vi1ágosan mutatja ez, 
hogy 0 lknnnány nem adóprés
sel, hanem saj,át válla!-atl,aj és 
üzemei terme!ésének fejlesztésé
vel . önköltségének osölkkentésé
vel teremti elő az ál,Jamház
tartás viteléhez szükséges 
anyag! esz,közökel. 

Ereznfornk k�11, hogy lwrmá
nyunk tak6.rékossá_([i törekvései 
r,alomenn.yiünJret érintenek. A 
válfa!atak, í-!!'Y a vasút, a vas.uti 
üzemek örtkö!tségének csökken
tése. u teJ'\'ek pontos teljesítése 
azt je1entí, hogy korrnányim,i{ 
na!!'YCIW összegeket tud a la
kosság anyag], szociál is, lmlf.u
rális i.11'ényehe fordítani. A ta
ka,ékosság - a legmes,szebl>
menö takarékoseág 0 nép va
,tyoná;val, a do'.e-ozók fitéreivel 
igen na!!V körü.l tek:ntést. ala
pqs gondcssá,got követel meg 
mínder.1ki töl. 

A vasút minden területén 

forl!'alml szol11:á!atnak van, 
1 

rását és az 
amely t.a'.án nem is látja viilá •  felkutatását. 

h I A , • f Dombóvár á,J,lomás do!,gozói 1105an, ogy egy-egy vi Jany- terme,e;s ol),amatosságá- zénbá y "k és r.a<kodóne<lyeilk mozdony indoikolatlan megállí· nek biztosítása megköveteli, �ökk�m�ntes kiszolgálása, ér!ása milyen energiaipocsekolást hogy a Je�n.ag-yobb gond-da•! dekében vá'.!alták a I l l. párt• 
Jelent. Az i1t1,díláshoz felhaisz- bán,junk meglévő anyagain1k>kal. kongressws tiszletetére, hogy dZ 
nált árammennylség;__ael a vi-1- a fe'.es.lege,s készleteket pedig üres K-szerelvények futását a 

lanvmozdoTiy többkilaméteres a,i:onna·I jelentsük be. Uj, ha'..al - belépöállomástól a rende!let-ési  
utat tud meg!en-ni. mas tartalékok tárulnak majd állomásig figyelemmel kísér.k 

netrendszerinti közlekedtetése 
I 

szerű ö5;zeá!lílásban indítják: 
érdekében m'ndent elkövetnek, Vállaltak, hogy a sza•kma1 
hogy a maguk részéről ezzel sovinizmust, amely az állomási 
is va,lóravál,ság a kormánypro- és fűtőházi dolgozók közt még 
gr,a,rnm célkitűzéseit. A mioősé• mindig fennál•l, felszámolják éS 

gi munka érdekében ,·áHallák, az esetleges nehéZ6égeket min· 
hogy gyorsteheITonataikat a denkor a kölcsönös megértés és 
fo!),arnai'.<>s továbbítás e:ösegíté- segíloofakarás szel,iemében. old• 
sére minden esetben szabály- ják meg. Az enya,g- és energ!atakaré- fel amint a, szolgálati helyek és biz(ooilják .a tervezett időn 

kosság" mellett dömö tényező e többet törödnek a rájuk bízoit be'.ü[. Gyol'Stebervonataik me-
forflÓeszkl5zök forflási sebessé- anyag-ok fel.használásával és 
Rének tzöve/ése, Vállalafafrnk, sz·ív,ügyülmek tekh1,Hk az anyag
üzemeiru» vezetői gyakran hi- ellenőrzést. Nagy fe!.adal Viár 
\'2llk02llak „obje/.Jiirl' nehézsé- e!ISÖSor,ban a,z anyagreviwrokra. 
gekre, anyaghiá,nyra. holott a Jó, ie!kii<'mereles munkával vá
valóság  nem egyszer .az, hO!!'Y raikozá=I íelofrl i eredn-ényeke'. 
sok fontos anyaf[bó! az enfle- !ehet elérni, mint ezt Hencz 
dé:l{ezeft készteinormát messze Antal elvtárs példája bizonyít
meflhaladó készleteket tárolnak. j.a. He.ricz elvtárs 0 debreceni 
Meg ke: 1 szfrn,tetni ez enya,gfeJ- i,irazgatósá'Q' enyagcrevlzora ép
ha!,mozást

; am!re a va�uti üze- pen a debreceni igazgatóság 
mek me!l',ehetosen haJ]amosak. terü'.etén, ahol a ie'en!ések sze
Pü.spökladánq-f,7főház példáui r:nt „nitics elfekvő anya!{", 
bejelenle'.te. hoQ'Y egy évre elő- 311 .OOO forint értékű hasz11ála
re<' áthatóla� 6000 ki,Jogr.amm fon kíi•1i:i ariqa(!ot -kulatott fel. 
mozdoaytűzcsöre va-n szüksége. Erdemes eit is megnéznünk. 
Az egy év azóta e'ftelt és a fű. mi•lyen an�llP'Ok, mi•lycn rejtett 
lonáz a 6000 «i:ogrammból 400 tartalékok kerültek fe: zinre a 
kilOf[rUJnm tűzcsövet , hasznát/ debreceni ig-az!!atóság területén 
el. Ugy.aookkor &zám!a,an szol - levő 5zertára·koo1. öntöttvas. 
gálali hely any3:ggazdálkodoásl gépacél . veszllne- és jármüal
osztá'ya, val.am:.nt a 7. sza,kosz· ka'..részek, vfá1!'itási berer,dezé• 
tá v anyagesopor'.ja az orszál(' sek .anya•!!ai, veey:anvagok, 
egé6z !eriiletén kutat<Ytt moz- iiveir',pari. faip:iri, pl!,j)mpGri 
donytüzcsö utami. am·agok, szövött anyag-ok, kő

i �en fontos teern?"ö tehát az é? a3y.a1ripari _a�rago•� .. t,e,rme , 

A zord idő után - napi 250 perces rövid menetet 

vállalt a Keleti-fűtőház 
A Kelefl-fútöház gőzmozdony

személyzetének tagjai éleniár
nak abban a hősi küzdelemben, 
amely a hosszú. kemény tél mos
toha körü'.ményei !flliatt a gyen
ge szénnel, a viawti �özlekedoés 
fenntartásáérf és a menelren
dért folyik. Erről tanuskodnak 
a dolgozóknak az MDP III. 
kongre&szusa tiszteletére tett 
felajánlásai is. A gőzmozdony-

személyzet tagjai vállalták, 
hogy a menetrendszerinti közle
kedés érdekében a munkásvona
tok uontatási késését 3 százalék 
alá, a személqvonatok késését 5 
százalék alá szorítják. Ennek 
mel!Yalósítása érdekében napi 
250 perc rövid menetidő alkal
mazását vállallúk. A szénlaka
rékosság terén február l -től áp
rilisig 1 100 tonna, április 18-ig 

1 400 tonna szén megtakarítását 
vállalták. Vállalták még a többi 
között. hogy február 1 -töl április 
4-ig naponta 1330 tonna, április 
4-től 18-ig pedig napi 1 400 ton• 
na túlsúlyt továbbítanak. 

A Yontatási mííhelv az év első 
négyhónapi időszakos javítási 
tervét ápriliis 18-ig befejezi és 
ezzel felkészül a nyári forga
lomra. 

A vontatási és forgalmi dolgozók kapcsolatának javítását célozzák 
a hatvaniak versenyvállalásai 

Hatooiiba11 mind:g jó vo!t a számát márciusban 15-re, maid ! lása érdekében Gaál Sá-.ndo,i 
von'.atás és a forgalom kap- a kongres,sz,us előt'li két héten sztahanovi6'.:-a> forgalmi csro;g.á� 
c<olata, de az idei erős tél keresztül 18-ra emelik iel. A lettevő kezdeményezá;ére a 
okoz'.a, nehézségek leküzdése fűtőházi dolgozókna,k a száz- rendezi(i)ályaud\',H'i forga,lml 65 
során k'derüJ;, hogy még mm- elegy:omiakik:-méter!erv ieljes1- vw·!·atá ·i do:gotók ko:nplexbrl• 
diz Jehc: rajta javítani. Ezért a tésére tett váJlalásai megvaló- g.íd-szerzödé.st kötöttek. 
fíítöházi és a forgalmi dol gozók sl'.ását a forga,Jmi do:gozók az· Több más értékes felajánlás 
közös érlekezle�ükön elhatároz- za! segfök elö. hogy ebben .az mel-'.ett Ha-tva,n állomás dolgo
tá]<. hozy a I I I .  pár.kon�r,e<;z• 'dőszakban a vonatok te:rhelésJ zói felújitott:ílk párooverseny· 
szus t:sztele'ére terndő válla- tervé'! 5-8 száza'.é!.1,al maga· szerződéseiket reyi ver<envtár• 
lása'kat erm<"k a céJnaJ< a czo!-

, 
s,a!)ban te'.jesíiik A menelren-d- sa:ikkal. Igy például eHÖgad• 

!l'á'.etába, ál:ilják lgy e'.határoz- szerin'Í,i inditás é.<j a.z induló gé- ták Rfaosrendezö állomás wr
ták, hogy a nehézsúlyú vooatok p€k gövt-artási i<lején.ik m�jcví· senykihivását. 

VASUTAS F IATALOK A V ERSENYBEN 

egyes s,:olgá.all helyek le!éhol kh00t1t a·1•,oeszkozok sze
havonk'nti anyagfog,esztásán.ak repe!nek a vál 'ozatQS l'stiin. 
szigorú e!l-enörzése. FeJ kell szá- Ez a példa mutatja, hogy 
moiJni azt a he:vtelen �s rend- gondos hürü! tekintö munkával 
kívül kátos szo'kásrt, hogy ,a sz-a,k- minder.,ütt lehet eredményeket 
szo!i:r,i,lat féllő ironidda,! r.agasz- elérni, Az envao-ké-zletek fe:'ku
kodik olyan anyaird�ihoz, ame- tat&sában, a haszná:aton ki,·ü!i, 
Jyekre hón�kig-_ esetleg évekig e!iell'\·Ö anyagok gyors Irányitá
nino.s S2lÜksége, ho:ott talán sá'ban eg,'IJttese� kell részlven
éppen a szomszéd fű!őhámál criök 0 srerlárak és a [elbasz- Az MDP I TT. kongresszusára A kazánmúhelyböl a felszere- beszerzi. Vállalta ezenkívül, 
i lven anyagokniruk a hiány& aka- náJó szakszo11Jálat do'. g-ozó;nak. va.o kés.zü'ödés kü'.önösen lőkhöz meri a gép. eho' szin· hogy a részlegénél dolgozó két 
dály<,zza a terv te:jesítését. A A pá•rt- és 6zakszervezet funk- , felpezsdítette a vasutas fiatalok lén ifi-brigád vette munkába. A i fjúsági brigádot, amelyek je
feles/e-ges uagu t1é/k1i;özhetó oionár,u�i. a népneve!ők .a munkakedvét. A mult héten Landler ,Wúvek fíatalsáza min- lenleg 100 százalék alatt telje• 
MJlal!készfeJek felkutatása el- mühelybizalm!.ak mu:assanak ni. már beszámoltunk arról, hogy den ereiével arra tör. h0[!/1 a sílenek, úgy patronálja, hogy 
sörendű kötelesség, Jó munkát mennvlre fontos a fe'.es'eges � Landler Jeriö Járműjavító OV 41 1.049-es mozdony februé,• teljesliményük 100 százalék fölé 
végzett ezen a vona'.on a bu-02- anvrup,készle!ek fe:kutatása a di�zistái milyen szép felaján- 25-én már próbára mehessen. emelkedik. 
pesti igazgalósáir anyagosztá- vasút é.s az egész r..épe-az<lasáll' lásokat leltek a kongresszus A Szolnoki Jármüjavító OV- Jelentős vállalásokat lettek a 
lya az:ial, hoe-v rneggyvrsítotte 5zempont;<ibó! , mert az elfekvő tiszteletére. ;\\ost újabb nagy- ben eddig 681 diszista telt fel- 'vuuqafi Műszaki Kocsihfratal 
ez e!íe:Wö kész:etek felszá,mo- anyagh'li,zle'.ek táro'.ásával szerű vállalás híre érkezett a ajánlási a kongresszus tiszte- DISZ-jiafaljai is. Piros János 
l ását s a fele6'eges anya1<okat anva,zot �c.nna·� .�l . a másik �andlerböl. A DISZ-biz?,ttsá� 

l 
let_ére. Ez a fiatalok össz!étszá- szerelvénylakatos, a „Vörös 

gvor.san odairányítotLa. ahol a szak>szo galati a-gto· es ezwl a2 es az a!apszcr\'ek a muszak1 mahoz viszonyítva 93 szazalék- Csillag"-brigád tagja vállalta, 
legnagyobb szükség volt rájuk ,ep-és,z népgaz-daságlól. vezetők bevonásával elhatároz- nak felelt meg. Mayer János hogy munkaidő után napi 4-5 
Az utóbbi időben a rn:skolci és D o'.gozóink a le!-kesedés ták, hogy a 411.0 19_-es �zá�.ú bo!rnár ,·,állalta, hogy a fa.csere- kocsin_ elvégzi a be)ső szerelési 
a sze{!edi i{laz,gatóság i.; foko- Jen dületfve1 készü!:iek mozdonyt terven felul kesziltk •av·t 'b 1 11 d .kb . 1 500 munkai. Fekeie Sandor vesz-
wtlahb goodda,! ügyel a forgó pártunk kon!l'.resszuéára .  l\'eir el. Az időjárás nagy próbára J 1 0 an a 1U • a e O • 

1 
tinglakatos normán felül két 

gazdag Jehelös,égei van
nak a ta,karéko�ságnak, a szén
lakaréko•sáirtól �ezdve az árem
lakaré.:ossáz:e- 1 g-en sok v.álto
za tban. Do:ir:nó:nknak az eddi -
11:iné' is jobba,,i, ke!,J haroo1niok 
a,zér!, hoiry egyet:en gramm 
t>zén. e!l'veCen !ci-lowa!tóra elek
tro:nos áram s,e menjen veszen
dőbe. Csak e:l!V pé'.dát említünk: 
a úl' an,moz,donyoknál [okozni 
lehet az árommegta!hiarítás.t. ha 
a mozdonyvezető gor,dosan fi
gye:i, nincs-e lefékezett kocsi a 

vonatban. Gőzvont.atásná•! köny
nye!J.b észrevenni a lefékezett 
1.-ocsit, de a vjl'.anymozdony n.a-
1n-obb vonóereje a iékezé6t 
szinte közömbös!ii, de a7nál ,n
lilábh megmutatkozi'k .a fékező 
hatás az áramfogya,ztásban. S 
ha már a vmanymozdony pél
dáján,ál vagyunk. em: í;sük n;eg, 
hogy itt ez ene�giatakarékos
ságban legfonlosa�b szerepe a 

esz·közök forgási sebessége nö- $zabad el tűrni hogy lelke ké- tette Szepesi József DI SZ-bri- d,arab konyhasz��et keszit. kocsi fékszabályozását vállalta, 
ve'.ésér.ci; ie!a-da.\air.a. Ezzel sz.ü'.ődés.ü'k bárhol is az anyag '.'(ádját, amely arra vállalkozott, l(af!m,a,,_'ln Imre ifi reszorwe- K.un Róza, Barkóczi Etel és 
szemben a debreceni és. a hiány , 'ába ütközzőn. A ta,r hogy a mozdonyt terven felül zeto vallalta . . hog)' a munka jó 

I 
K.ovács László pedig terven fe

szombathe:yi igazgatóság terű- taJékok p-ondos fell uta\�súya! és leszereli. A brigád tagjainak megszervezésevel a daraboló- !ül arra vállalkoztak hogy egy 
Jelén m1scdrend-ű kérdésként ke- becsü'.etes, l!YOrs beielenl.:sével keményen me;r kelleti dolgoz- gépet állandóan üzembentarlja, E-kocsi ála!akífásáh�z elkészi
zeHk a rejlett t.ar'.&lékok fellá- nem kis mértél-ben eegíthe'.jü:- niok, amíg sikerült a befagyott a szerláron kívüli anyagokat lik az akkumulátor szekrényt. 

---�-~-~-~-~-~~--~-------- elő a konJ:(resszusi verseny s:- gépet határidőre leszerelni és 
k�rét. Rákosi Mátyás eh1árs, a továbbadni. A lelkes és önfel-

A jól karbantartott gép hú társa 
a mozdonybrigádnak 

A 161 karbantartott ,rép a le,rzordabb idöiárásban sem haofa cserben !lon. 
dozólt. Ezt blzc.1:yl{fa N.tflv János. a Keleti Ffitóház ntahanovista mo.zdonYvezetöfének és brllládjának példája. A rossz szén. a. kemény hldPj!' etlellére Januárban 20 tonna szenet takarított mell �ubint Jónef és Tóth 111, 

Elek Ni!ökkel entitt, 
( Kovács G. felv.) 

SZOT kibővített ü'.ésén világ<>· á ldozó munkában jó példát mu
san megmutatta ennek a kér- tatott munkatársainak Németh 

désnek a, fontosságát. amikor a András és Jáki Béla. 
szakszervezeteik: egvik föie]a<la- A Jeszerelőktöl a kazánmü
táu'I tűzte ki: .,TámOJlasSák min- helybe került a gép, itt Nagy
den erőt-el a ·kon.ll,resszusi mun- isfoán Béla 10 tagú ifi-brigádja 
kaversenyt és adianak úi /enáü· vette munkába, hogy a párt
!etet azoknak a mozll,almaknak, kongresszus tiszteletére terven 
ame:yek • • . ,a t,akarélwsságra. _felül megj ayítsa a -kazáni. A 
a tartalékok mozjlÓSítására, a műszaki vezetők legjobb tudá
termelék�n,tJSe.f! meoJliauítására., sukkal siette<k a fial.alok s.egí!
az önköltséf! csökkentésére, a ségére. Ment is a munka, mint 
munkafef<,rJelem me1;iat1ílására, a karikacsapás a kazánmü11ely 
a tervek fe:téJ!en tel,'esif-'sére és hatalmas csarnoka alatt oldalrn 
tú:teljesítésére meJlináullak." fordított gépen. A l.égkalapá
Ezek a célok minden beosü!eles csok fülsiketítő zaja egy pil
do!gozónk szá'Tiiára uta,t mutat- lanatra sem szünetelt. Sikerült 
n.a.k, hi.szen tudnunk, világosan is a kazánmunkát a február 
lát.liu'lllk kell : a fehjánlások, a 13-ra kitűzött határi-lő elölt, 
tervek le!jesí,téséhez anyag,·a mM február 12-re elikészite,n,i. 
van s,zül-Oséiz. a teITek teljes:- Szorgalm� munkájl}kkal Peto 

lése pecH-g a kormánrprogrn-" T ·szló es · Sa:anwn Béla 
megvalósuihána'Í<l. é,elszinv<ma• 

1 
tképzös kazánkovácsok voltak 

lufl'k továhbi eme:kedésének zá- legfőbb lendítöi a brigád mun-
loga. J.jjának. • 

A VIT-küldött felajánlása a kongresszusra 

· ·;)"' 
,;• l· 

Tóth Mária. a Landler üzem lakatosa a 'vasutas f,aialok küldötte volt a 
bukaresti VIT-en. Tóth elvtársn6 a VIT-rilf hautérve vállalta, hol!Y telle
sl!ményét 140 százalékra emeli. Felajánlását teliesftette. Pártunk -• 
!!rcsszusának tlnteletére úfabb felailinlást tofu 10 százalékkal emeU telles!!.. , 

a,énytt. 

(l{OYács G. felv.) 
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A VASUTAS PÁRtSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * d/ p_fÍ1,ftJl'U„IÖ1 éqtJti111,�IÓJ
H 

( R E I * 
A Nyugati pályaudvaron mun·kához kezdtek 
az úionna".' megválasztott pártvezetőségek 

KAPKODVA Kf:SZITETTEK ELO a 
pártélet fontos e:;eményét, a pártve
zetóség \'1jjáv:ilasztásál az újmislml• 
ci pályafenntartási fönöksél,!;, a felső
zsolcai és a taktahark�\nvi alap• 
szE'r\•ezetekné1. A vezet5ség be:szá· 
molóia c�ak nz „utolsó percben ·•, 
nem sokkal a taggyülés el8tt készillt 
el és !gy arra már nem voh mód, 
hogy az:- a pártvezetőség megvitassa. 
Ebböl következett. ilO'!\" a b::-:;zámoló 
nem voJt alapos, nem tükrözte az 
alapszerveze életét s emiatt gátolta 
azt fs hogy szlnvonalas taggyülésen 
választhassák meg a kommunisták az 
új pártvezel6séget. 

hivatal vezetöségválaszfó taggyGl!
sét. A megjelent párttagok nem 
érezték át a ve�tőségvá.la::.ztás fon
tosságát s így történt meg, hogy a 
tagság nagyrésze elhagyta a taggyfL 
lést. még a szavazás el6tt. Emiatt 
a taggyfllés a szavazás idején már 
határozalképtelenml váll és lgy azt 
meg kellett Ismételni. Bz a körül• 
mény azt bizonyítja, hogy a vezető
ségválasztás sikerét gondos, alapos 
politikai munkávaJ kell biúosttanl. 

A Központi Vezetőség 19� 
december 15-i határozata alap
ján a Nyugati-pályaudvar terü
letén februar 3-án két pártveze
�iéget - a VHI-as és X-es 
•l•vsi:,�rvezetét - l!jjáválasztot
tak. A: újonnan meJ?Választott 

vezetőségek már a vezetőséii- felelően mód05ítsá.k mun.kater
választó tag11Jíílés másnapJan vü.ket. 
- úgy, ahogy azt a KV határo- A pártcsoporrbiza'mitl!lk értezata eJö;rja - összeültek és el- kezlett-n srró] beszélt hogy a osz!ottá� a funkcióka!. _Ebben lúa:�i elvtársak többe,! fog'.al s1:g1t�égukr,e volt_ tana�sa!val a koz.zana<k a hozzájuk beoszlobt partb1zottsag egyik tagJa 1s. e:vtárs.akkad és nagyobb gon

A X-es a:apszervezetinéJ ezen 
a területen i,s mutatlkozi1k lem,a. 
radás. A veze'.ooég,! tagok még 
nem kezd1ck o'.yan a,ktíva,n 
mll'!llk.ához, mint a Vlll ·a,s a,ap• 
szerveze<'.nél. Ez is mutatja, 
hogy a rendsures munkához 
menny•re né:kü:.özhetet:en a .. 

A vezetőség első értekezlete 
dot fordítsanak az oJct,3tá1mi, a 
pár'.építésre, v.a:smint a tag· és 
tagjelöfüelvételre. 

gondosan elkészített munka-
terv, 

NAGYON FONT05, hogy a laggyű
lés elnöke alapos.an ismerje a K.V 
határozatát. a pártdemokrácia tör-

A VIII-as alapszervezet 
első vezetósél(i ülésén nem• 
csak a funkciók elosztását 

tárgyalták mea 
az elvtársak, hanem eRYuttal 
rö2zitették azt is, hogy a jövő
ben milyen napokon tartják meg 
a vezetőségi üléseket és egyéb 
rendezvényeket. Ugy döntöttek. 
hogy vezetőségi ülést minden 
héten kedden. pártcsoportbizalmi 
értekezletet minden második hé
ten csütörtökön és népnevelő
értekezletet szintén minden má
sodik héten tartanak. A taggyü
lést a hónap utolsó hetében fog
ják összehívni. 

A X-es alapszervezetnél ha
sonló módon történt a vezető
ség első megbeszélése. de itt 
már a népnevelöértekezlet idő
pontjára nem hoztak határoza
tot. Pedig 

a népnevelöértekezletek 
rendkívül fontosak, 

hiszen a népnevelók állandó és 
rendszeres irányítás nélkül nem 
végezhetik el fontos és felelós
ségtel;es munkáiukat. 

A Vl lI-as alapszervezetnél a 
funkciók és az értekezletek idő
pontjának meghatározása után 
méii 

behatóan foglalkoztak a """ 
zetöségválasztó taggyíílésen 

hozott határouittal i&. 

Az a.git. prop. fe:eilös e:.,. 
társ 

Igen helyesen a határozat egyénileg beszélgetett a 

al.apján kívánják el,;észí'.eni propagandlstákkal, 
hárnm:hónap0is muO'ka,tervüket. . , . . 
Minden vezetőségi tag külö, ?Ogy �e!fls:merie _prob:'.étn�iika! 
is meg,�pl,a a ha�alrozatnaik e.z! es 6egttsege>I tudJ?n . nyuJta111•1 
,a részét, ame:y hatás.körébe ahhoz, hogy meir1avulJ;i:n az 
t.arloz,i,k és ennek alapjá,11 máris a:lapszer".ezet�i:! . az 01<;a .a.s, A:
készíte:tek saij át ré.51:frkre há. e..ső ,, 

nep,neve.oertelke�,e� • 
,s 

Az a,.a pszervezei.ek már gon
doskodtak anól is, hogy azok 

az e'.v'.ársa,k, aiki!< a régi verető. 
&égnek ta,gja! voltak. de az új
ba nem kerültek be, megfelelS 
pár!rnun,kát klapj anak. A X-es 
a,'.,a,psrervezetnél pé'.dául nem 
lreríK,t be .az új vezeté&ég-be 
Rajka/ Lás:z:óné e!vtá!1SIOO. A 
pártvezetooég megbízita azzal, 
hogy segítse a VISZ-szerveze
tet. 

romhónapos muon,katervet. A fogla;Koznak maJd pa_rt01,de.tas-
legköze!el>!}i v,ezet· , . •. • sa1 es a . kongres�z:1;1s1 mun1k�•- Az újonnan vál,asztott párt-

. .  • o.segt t� vewennye.. Euenk1vul az e,g,t vezetősége.1< nagy le)kesedés.se; me�i-!at\3k . :' mu_n�ate,r��Ket e_q. prop. felelős el!')'énl:eg elbeszé:- :áttak munkához. Minden reenn,ex UlP,Jan e.ké_szl,e.té� az get a népneveláfe:e:ös. oktatási mény meg van arre, hogy együtt 
��:
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g
r�,e� három- felelős, fa'.Jujs��e:e!ős, ,sajtó- az egés.z pártfa.gságg,a•l, a pár· ,-- m .e ve 1 • 

fe'.elős és k1i!itúrte:e:ös eo'.'Vlá.r- tonkívü!•ielk támogatásával meg-
A X-es al apszervezernél a'Z új sa,kk.al, i,smerteti ve'.üik, hogy 

I 
oldjá,k a rájuk hárn:ó nagy fe'.-

vez.etöség már nem vég7.et,t i ;yen milyen fel adel vár rájuk és egy• a dar.okat. 
a,lepos muonkát. A határoza:nak útte: mód,szerbe:i segitséget is 
osek az első három pontjával ad, hoe-y rövid idő alatt ezeken 

I 
Bicskei Jenő, 

fog:a:kozitak és nem ké.sz;iettelc a területeken is megJ.avu:1on a Bud.apest-Nyugati pár'.bizo!t 
munkatervei sem. lgy az alap- mun,l"3. sá,gána,k sz,ervezőtitkára. szervezet vezel>öség-e a munJrn-
terv e!ké&Ziléséil!' nem igen tud 
majd tervszerű mun:kát végezni .  A pártonkívüli l'GSutas dolgozók segílsélc 

• vényét. A S4rándon lezajlott tag• 
JOL SIKER ÜLT tagiryülést tartot- gyalés azt bizonyílotta. hogy a tag• 

tak Ferencváros állomás I. alapszer- gyillés elnöke nem készúlt fel kel
vezeténél, Az időben elkészített be• 16e- felelósségte:tes feladatára. Az 
számoJót alaposan megvitatta a alapszervezet háromtagú vezett5séget 
pártvezetöség éj újabb gondolatok- vá lasztott. de amikor a tagság már 
kal. ió iavulafokkal bOvltették azt. három elvtársat j.avaslatba hozott, az 
A taggyúlést megelőzően pártcso- elnök azzal akarta lezárni a további 
porlér!ekezleleken Is megvitatták a vl'ál. újabb javaslatok megtételét, 
párttagok és tagjelöltek a be1-7,ámoló hogy egyszerre szav.uásra bocsátotta 
fonfosabb pontjait. Ennek volt az a jelöl eket. A párttagság azonban 
eredménye az, hogy az elvtársak fel• Ismerte a pártdemokrádánkban bi1.:
kéuíllten veUek részt a taggylJlésen, tosítoU Jogait és élt Is a"""kal. 
a megjelenteknek közel 60 százaléka újabb neveket is Javasolt a jelölő
szólalt fel. mondotta el é1--zrevételelt, li!-tára, és egyen.ként vitatta meg 
javaslatait, bírálta és dícsérte a azokat, 
pártvezetőség munkáját. • 

• 
• I\ KO,\\MUNISTAIC nagy többsig1 

SOJ5.AT KONN/ITE� a,z ujonna_n felelössége tudatában ...:észül a veze
�egva1:3s� ott pa�tvezet6seg _

munk�· töségvátasztó taggyűlésekre. Ezt bt .. Jan Sz.1getvárott es a Nyugati M_tl.

1 

zonyi1ja Fekete József pályamunkás 
szaki Kocsihivatalbl!n . az a körul- CSC'lckedete is, akt dacolva hóval és 
mé��• h_op- a vezelo�égválaszt6 tag- hideggel kilenc kilométert gyalogolt 
gyules elenken megvitatta a ha aro- azfrt. hogy résrlvehessen a páirtilet 
zaU favaslatot és fontos szemoontok- nagy eseményén a pártvezet6ségvá
kal bővítette. A ló határozati iavas- lasztáson Kornm�fflsták százai cse
!at elClsegíteHe az üf oRrtvezetöség 1 kedtek · hozzá hasonlóan szerte az 
munkájának me2'indulását. o�sazáaban. menértvén. hollv a oárt• 

1 
• munka meajavf.tá.sán21k milyen fon• 

OVf.NOE POLITll(AI MUNICA tos esemónye a vezetöségek óJjávi-
elö.te meg a l(eleU Műszaki Kocsi- lasztása. 

Mind a két pártve0.etóség igen 
helyesen cse'eikedett ais1kor, ami
kor a pártuezetőséfl. ü:ése utá11 
azonnal összehívták a pártbi• 
za'.m.ia.ka! és i001erteiték, hogy 

a pártvezetőségek sikeres újjáválasztását 
az ú;orman megválaszfott ve- A l(OZPONTI V EZETÖSEG 

l 
mint Nagy Imre e!0árs, a mi

zetélség,i tag& Mzött hogyan ha.tároz.a:a értelmében ez PV n'sz:ertanács elnökének ;anuár 
vezeti munkavédelmi felelős 

I 
ben az il lebö pá111szervezet ve-

ren-dszeresen mag)l'arázza a töb· zetését. 
aszto�táik el a fookcióikall. február l -től folyamatosan üj- 23�i beszéde jelöl rne.g szá-

- • • jávál,3szlják párlszervezelein,k I munkra. · 
Megnoff az akt1v1t6s az alai,szervi vezetöségeket és 

bi dolgozónak a vezetöségvá-

1 
A PARTONKIVO LIE K ak• 

lasztás . Jeirotooégét. l�m�rt�ti kor is ,s.egíti k  e veze1.óségva
dolgozotársa1val a pol tt1ka1 is- Jasztást, ha résztvesz,ek a kon
kolán tanuM,ak a.Japj á, a párt gresszll6i ver,;enylben. A :éli 
!Jc,si harcát és azokat a cé: ki- forgalom n•ehézségei kövebkez-. 
tüzéreket, amelyeket a r ár: ve- lében ma i,gen sok pral>!ém,át 
zetésével a jövőben fogunk kel l megoldani a 1('3&utas d-00-1 
megol dani. Rámutat ar-ra, hoin gozókna,k. Most még in.kábl>, 
ez üzemben meglévő baleretvé- mint valahe ,szükség va1 a va• 
delmi és egyéb hiányosságok sut.asok hősies munkájára, 
mego!dásáért e választ.ások helytállására. Pá.rlonkivü l i  dol„ 
során meger&.í:ett a'.apszervi gcr,.ó;o,k a ver,senyben való rész
vezetőség az edd,ginéJ ookkal vé.e'.ü•kkel. a nehézségek el'.eni 
jol>ban tud majd haroolni. szivós harcuk>kal segi!Ik gyöze-. 

A vezet.5,ég,válasziás je!en
\ösen megnöve:te mind a párt
tagok, miml a pá,rtorukf.vüliek 
aktivitását. A X-es a1l.a'J)6zerve
zeo'Lflél már a veze!ő,égvá'.esztó 
t.ag-gyü:ést követő nap<Jfi a, pár
torukivüliek azz.al fordw:fak a 
párlveze\öséghez, hogy -tovább
ra is fog'. alkoz.zanek ve;ii.k o,ya'll 
renidszeresen, mi>nt ahogy a 
párwezetőség-vá'.esztás e'.őtt te!· 
ték. Erről beszél.f Tég'ás Sán
dorné, párt00ikívü'. i  dolgozó is. 
Erl mondta· .,Szeretném, ha a 
párfvezetö-..'>é.l! úgy fogla'.kozna 
a pártonkívülielakel lot•ábl>ra is, 
mini. aho{!tt fog!a:kozott a ve
ze:öségoá'asztás e:ótt és a jöoo
ben. is hal'l{as�a, meg a páirtve
zetösél! a párton.kívü:iek vé:e
rnényéC'. 

A VIII-ais a'-ll�eze-t má� 
sodik pártvezef.oo�i ü:ésén már 
mej1'imlult a re,nd·rerns munlk.3. 
RoS!'a el>vtársnó. a g-it prop. fe„ 
lielö· j•ava:so!la. hogy a munl<a
tervbe vee'yék be a pol itikai 

osztály fe:hívását. me'.y a.z ok
ta 1á6lban részvev&.< lemorz.saló
dásám11k rneir,aikadá!yozá.sáróT 
szó'.. Etmek érdekében 1111Índ
eg,<,k pártYezetöiség,i teg fe:aján
Jást tett és váll,a'. ták hogy ,az 
ckt-atás megjavítása érdekében 3 

futálko.2á.1r>i.. 
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Ez évben a ha,tvományos ma
gyar-szovjet barátság hónapja 
február 18-tól március l!l-lg tart. 

, Ez Idő alatt rendezi meg a SZOT, 
közösen az MSZT•veJ a .,szovjet 
technika napját" Is. A magyar
szovjet barátsáfl hónapja alatt 
m�lyítsük tovább a két nép barát
ságát terjesszO)c a kiváló &%oviet 
,,asutasok gazdag tapaszta1ataltt 
hogy eredm�yesebben dolgoz
hassunk hazánk felvfrágozásáért. 
Az alábbiakban Ló<sel János 
Kossuth-dljas főmozdonyvezetiS 
találkoz.:!sát elevenitlilk lel lvan 
Ffodoro1rlcs 'Panvin .. ,v1��sat. a 
Szocialista Munka h&ével. 

felsőbb pá,rtsrerveket. A veze- A VEZETOSEGVALASZ· 
III. pártkongrasszUJs tiszte:er.ére töségvála,sztá,s s',k-eres végre- TAS

.
OK sik_er� erÖ6íli e �rtol. 

egy-egy politikai iskolát pat- haj:.á.sa na.gy lépéssel viszi a pari . er&.ödese �dtg r:imde1 
ronálni fognak. elöbbre pá,rtu.nk l

eg
főbb oélki- d�I gaz0111a.k egy�rant . ..e�deke. 

Rosta e!'viárenő Javaso:fai azt tüzései,ek megvalósítását: a M:n?en egyes partonki�ulo dol
is, hoey időnként  fi veze· dolgowk életszinvonaíának gozo tapas�al!-3tt_a m_ar, 00!!:Y 
�i _ülés� :ár,gyia,'.j�ak meg szüntelen növelését, a dolgozó h� a szolgal�h he.y pa'.tvezeto
e,mel�i kerde�,;�t ,s. Ezz,el emberekről való gondoskodást. ,sege gy:"�en dol goz.1k, nem 
kapos?- atba� va. l,a.�a,, �oey „ a Ezért nagy'elent:,ségü eseméiy ha,rx:ol kove.kezetese1 a d?1g<: februa,r 16-1 vezetcseg't u.esoo . d ' t d 1 • •1 t . zók kívánsá!reinak, j.av,as.ata1-a Szal>aid Nép 1954 fobruár 9-l mm en vasu as o gozo e e e- "' . . . • 
elméleti cikkét . •.. 4 nep magyar- !Jen ,a pá.rlve:.oetőségek újjává- ne•k �,a,Jo3i.t.á:-ae�t. ,� 6Ze• 
orszáf!i alkalmazásának né- '.iesztása. rez erven!t a torveny��� 
hány kérdéséröl. " - isn:er!e'.ni ,AZ EDDIGI TAPASZTALA· 

ennek m11Mn dolgozo k.áral 
fOQ'ja és a vue<lö.ség az t  meg- l,á'.}a. A uezetöségválasztás so. 
vi1.at!.ja. , TOK bizonyítják: a vasutas rém megerósődö pár:vezelösé

A tömegszervezetek · 
munk6iának 

megjavít6s6érf 

i:ártszervezetek a vála,szt.áook gek tehát e'.ö fogják segíteni a 
után megerősödve, új harci h- dolgozók ügyes�bajos prob 'é. 
paszta'l-atokkal g,azdagodva fog- máinak megoldását, a hibák ki
nak hozzá minden egyes szol · kii,szóbölését, a term.e'és zavar
gálali helyen a dol gozókról talanabbá tételét. 

A verelű!Ségi ü:és után aZ<'.lfl
na, fog.Ja,'..kozni k�',e,.k a fömey
szerve2ef.€ik'.<e1 ls. A szervező. 
\1itká,r ös,s.zehivta a tömegazer
ve7.e'.i vezefölk,e.t és ismertet1e 
velük a vezetöségvál,asztó tag
izyű!és h.al:írozafait a tömeg

szerveze'ekkel ka.pcso'e�ban. 
Ug-y.a,n.-.kkor meJ<beszé:te a tö
me�zervezetekr� háru'.ó lel-ade.. 
lo.!<ia t iS. Felhívta a, fie-yeúmiiiket. 
hogy az új fe/adatoluÍak meg-

ialó gondookodá,s megjavításá
hoz. Eppen ezért Indokolt a pár
tonkívüli va,sutas dolgozók na,gy
fokú érdek!ődése ,a vezetöség
választások munkája ir.á:it. A 
párlonkivü:i dolgozóknak is el· 
sárendü érdeke, hogy tovább ha. 
1a,:1unJo a feleme:kedésnek azo.n 
az útján, amelyet az 1953 Jú-
1ius 27-28-i és az 1953 októ
ber 3 1...j párthatározat, vaJa-

Sok helye:i felvetődik  az a 
kérdés, hogyan segíthelik e pár
ton,kivü ,iek a vezelőségv.áiasz
lá,sl, hi.szen ez pártügy, végső 
fokoo a taggyülésen, teh,ál a 
párton l>e'.ül döl el. Ez igaz, de 
a pártonkivü-l i dolgozók ezek
ben a n.apo1'bca, bátor véle
máiynyi!vánitásukkal. ál lás-

Vasutas p.ártonkivüli dolgo- loglal ásul;ikal ,  31 régi vezetöség 
zó:ttk je!entős része helyese:i munkáj,ával kapcsol atos bírála
•á1ja, hogy a pártvezetőség- luk!kal és az újjává:asztan<ló 
v�l a5:tás mi_n,d,en �olgozó kö- vezetőség elé támasztott köve
:ro.s ugye e.s eb.bö! fakad az. . , d • · 1 • 
hogy több helyen élénken tevé- tel�yek e,":�n �sava . :iagy-

kenykednek a veze'.öségvá'iiasz- mé.-téKben segahetik a p3_:ll:g• 
tások sikere érdekébe,. Például ság,ot abban, hogy felel:o,ssege 
a lerencvá,rosi fíílöháznál. Kéke- 1 tuda:ában dön.!.sön a taggyü'.é
si Ferenc páirtorukivüli sz.akszer- oon arról, kikre bízz;a a jövő-

- Pangin e'.v!árs, a kiuáJó tömegnek, egyenesen fe:ém tar- Nyoma.!.ékkal figye!m.e.J'.'e!ett: 
szovjet mozdonyveu!ó innen, a toti. AtöJe:tilk egymást. - A hibát késő a.�r k 'javi• 
ferencvárosi fűtóházbó: kíván M'nd ndb ;> taJti, ami!eor már meg kell ál:nl 
Miskoic.ra vew!ni e"y VúlJ.Cúoi, k .-d , · 5

en re en
il

'�lll! áb-;-
I miaüa. A hibát meg ke:l elázni. 

P · , • "' h , -e, ez,e. zemem cs wgas o .. f!11YW1. e.vt".'rs nem me e. e.q�� láthatta Panytn eú,társ. hogq 1:yen tüzetes vi�?a at után dul. riaJ.a,r;e.y ljl. mozáonyv_eze,o- o:yan masinán fol< u;azni, olyan ment fe: Panyin e. v„árs _ a_ mo�
nek k;l< ot e.kis érme. Mt arra karban.:artaf.t gépen, mint arrz:- donyra, A m.ozdon.y_on __ e-�o_ do_.• 
gondo fu�k, hogy _ebben a_ me�- lumen ó u'aw!t ua·a.�a mint ga vo t, hogy a tuze. oa,r.on az t1s21:eltete.sben leged reszes,- !J •. ó . d •t ,.. · ko benézzen a tüz'érbe A lapá!o: 
r Iii. am.: .. yenen. 111 u '  ,ol eg,; r 

d .. , ., . ' 
. ·1 • ; un. szokásos útjaira a Moszkva- vé öpajzs=ru ,ursm� va n.e2,e 

Vérhul:ám. borittXta el arco- Rjazán fütőJiázból, M ;,a:att az meg az!, h_ogy „ a csofal.ba be
mat. A'.ig szoru:t ki a szó a szá.- ünn.epé:yes búcsúzfaiás tartoX, hengerelt tuzcsovek ru:_m l<:W1-
wwn. Csak aMyit monáJ,am: kii- önző módon. arra gondoltam: t�k-e meg, n;ncs-e elvaltozas a 
szönőm, elwá:rsak . . . indu'nárn� már, hogy együtt l1<- tuzszekrény!Jen. 

* hessek vele, nézzem, hoP.:yan do:- - Ha erre nem 4,gye.'.ün.k. 
goz'k, tanu'hassak tőle. Eruiek rengeteg en.erg·a e·suvárog, 

A fwtöház do'.gozói Ö%zese- ls e:érkiezett az ideie. Panyin Mrbooész - mondC1Jta, 
reg·ettek az ÜJU!epélyes indu- elvtárs 60 !ulomé•erés sebesség- Az Ífl,(Ut:ás köueNaezett. Paláshoz. E:jöftek azonban mások .[!el veaefte a tú!súlyo; t·orw.fot nyin e·utárs egy k'ssé oi@swfe:é �s. Az ál!om� dolgozó; ug11an· FeszüD'en .fi.fl.t/e:tem minden mgedte a mozdonyé, hogy ugy, mint a tobbt szolgálati he- tén.ykedé-sét. Mii is tanultam összen.r1omja a kocsik rúgóit, lyé, és ott to·ongtak mozx/.o- ezen az wton? J\legpróbá:om e/- azután hirüún e'örevá'.tott és 
nyunk körii,; még a kórll,!Jék la- moruwni. abban a pillanatban. sarkig nyi

bességre a oonat. Panyin e·v
társ :átogatás.a. óta nem kor:á
tozzák a teheroonaiok sebessé
gét. 

A tú:súlyos vonatoknál a fé
k>ek kezelés&: ille;ően azt tan.u:
wm meg Panyin e:v,árstó:, hogy 
/niiu:ás e:ött össze ke-:1 hívni a 
fékezöket, meg ke:l t•eliik bP• 
szélni az utat, Figye:.embe kell 
ve/llÚ az útvonalat, az emelkie
dőket, a lejtőket és azt. hog11 
me:yi:k á�:máson várható nieg„ 
á'.'.ás. Figyelmezte!n.e-m ke:l a 
fékezőli.�, hogy gondosan ügyel
jene� a mozdony jelzéseire: egy
szerre történjék a fékezés. Kü
lönben előJ'ordulna ugyanis . hogy 
egiregy elhirte:enkedett fékezés 
következtében szé/sza,/wdna a 
szere·vény. Panyln e'.vlárs arra 
is meglaníJott: hivjam feJ a 
J;,xs,,rendezö,k /igye.mét, hogy 1950 februárjában Magyar• 

országra érkaeU Panyitt elv
társ, a kivá'.,6 szovjet mo:zdony
-::eze'!ő. Egy 'lapon sürgősen a 
pár/irodába hivtak. A politikai 
tiszt a párttllkdr. a sza!iszeroe--
ze'i 'e'.nök. a fütöMz fótwlte és 

J(eZJdjük fa'.án o:t, hDgv Pa
nyin e!vtárs az in.du'ás e:ötf 
igen .11on.dosan 1Hv·zsgá,ta a 
mozdonyt. Megnéz:e az o'.ajozó
p!pákat. re11dbfJ't uanna,.t-e, s 

nem sajná'.t.a a fáradsá,zot, hogy 
bemósszé4 a gép a·á is, Meg
vizsgálta a vezetékkapcso!áso· 
kat. különösen a csava,,okat. mert 
azo.k laztt!na,k meg a legMn_q„ 
nyebóe-n é.s így sok bajt okoz
hatn:i-k, Pany.ln elt•'árs csaoar
ku'.cso:ika!. a ktezében meg:-izs-
1álta a mowo .... _,Jt és ha me.t!1t1• 
zu'.t CS<Jl'.Jart frlá'r. gpors'I.� u:á
nahú;ia, Soha Mm fe'e1tem el, 
mit llllJfldott Panvin e'.fltárs. 

t<T..ta a sebességs-zabályozót. te!. 
;es gőZJt adott. Az ö�szenyomott 
rúgó� feszíi'öereje segítette moz
gásba hozni az egyes kocsikat 
é� így az egész szerelvény las
san. simán e'.indu'.t. A vond ki
gördült tU á:lom.ásról. Ekkor 
azt mond,:a Pa.nyin e:vtárs: 

tnég néhány elvtárs r,cxt a pá,rt. 
iroáában. AmN1or be:évtem 111 
szobába, mitulen szem rám sze
ueződöfJ 
"' _ Fog' atj he:yet, Lőcsei etv-
tá,s - mondoNa a pditikai 
tis,,/. 

Leii!iem. A mú!ó pi;laJUlio
kili űnrwpé'.ye; h,rigulat tö'tó1-

te k,. A po'.!tiluti f'szt e:v:árs 
h:lk-tuz. de ny.omaié.kos ha.ngsú
/1,oz.l,s.sal megswla:1: 

kossá.gábó' is �okan. PM.yfn 
e:v/á•.� mun'.'lllru 'iúban j&. ki 
a mo:!do�ylun. Nyájasan. inü
�e;elt • szere;uén11 körül li'.:ó 

- Ha szabad a pá·ya, jó az 
út és jó a géped, eredj a moz• 
don.y szémr.ára m!is1:aki.ag meg
engedett legnagyobb sebesség
gel. 

Réf!.ebben tilos vo!t á!lé;m/ a 
megá'lapitot·t me11ef sebessé7et. 
l1r1 szabad is vo't az út, va1w 
a:ka:mtu lett IJ0./1.Q llllfi!lobb u-

( Pávlch Béla rajzai.) 

a kii.:.önbözí5 raksúlyú kocsi,�at 
he·!fese,n. á :í!sM össze. M:nél 
,rösebb von.{midja ,•a� a kocsi• 
nak, OMál kÖze:ebb kell heJvez-

lemre vin,i a vezetőségválasz
tás ügyét, rner,t ,szoigál.atuk 
hiány!a,an el!átásáv.3,I bironyít
ják a párt iráuti szeretetüket. 

Pártszervezeteink font0,s fel„ 
adaia. hogy a vezetooégvá·'.asz. 
tás elő.készítése során h,a,l,!gas,., 
sák me,g a p,ár.onkivi1l i dolga.. 
rok észrevéte:eit, kívá7oog.ail. 
Le'.kesHsék őket a kong.resszu• 
si verse:iyben va,!ó részvétel.re. 
a vezetöségváJ.asztás si•kere ér
dekében végzett jó terme:ömun. 
kára és nagyfokú politikai · 'ii-t 
vitásra. 

Czlmma János 

a Vasutpolltikai Főosztály 
agi�ációs alosztá:yána,; 

vezetője. 

ni a mozdonyhoz, mert ezze-'. it 
kisebb a szakadás lehetősége. 

Sohasem fogom e.fe'.ejteni a 
két év előtti budapest-mis
ko:ci utat. M egtllJUlltam Panyin. 
elrJ.'árstól, hogy szeressem a. 
gépemet, gondozzam, kiméíjern, 
de használjam is ki a te!jesítö
képességét. Panyin elviárstól 
tanultam azt is, hogy nagy 
gondot fordi:sak fí1töim ok(<Jiá
sára, segítésére, 

En csak eg_q oagyo.� Panyi11 
e'.vlárs és a többi kiváló szoojet 
mozdonyvezetö tan:í.tványai kö· 
zül. Engem ért az a megtisz,. 
te·tetés, hogy. mozdon.yomon e:

kí,sérhettem Panyin e'.vtársa.t 
Misko·cig. Szere:ném plmon.da• 
ni n.ek', hogy az ő tanítása, az 
ó baráti támogatása te:te lehe
tővé, hogy luzj:olt koromban, 
58 éves léfemre, e'nyerte,m a 
büszkie sztaharwvisla címei. 

* 

Panyin e'.rA'árs magyaror.szá• 
gi :álo(latása lendületet adott o 
Sz:ahanov-mozgalom kifej'.esZ)
tésén.ek. Az ő és a többi szoo
jei. vasutiasok példá/a nyomán 
bonfctkozott ki hazán,!, ban az 
„500 luloméferes"-rnozgalom, ll 
nehézsúlyú vonatok iováb�í
tá.sának mozgalma, az egy'.a. 
pátos tüzelési médszer megho
nosodása, a mozdonyok mege:ó. 
zó karbantartása mozga:om. 
me:yek mi!Ui-mind nagy .<egif
séget nyujto:lnk ah!zoz, hogy a 
magyar vasút e! tud_ia uégnnt 
a rú háru.ó nehéz Je:adaJvk.at. 
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Hogyan hasznosítia a SZOT telies ülése útmutatását 
a ferencvárosi pártbizottság és az ÜB 
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Hétfőn rei:ii:iet. amikor Kulics
kó elvtárs, a ferencvárosi fűtő 
ház üzemi bizottsági elnöke ke
zében a Szabad Nép vasárnapi 
számával, bPlépett a oártirodá 
ra. Takácsi elvtárs, a pártbi
zottság titkára azzal fogadta . 

- Tudom, mit akarsz mondo
ni Kulicskó elvtárs. Meghall
R:attam a rádióban Rákosi elv
társnak a SZOT telies ülésén 
elmondott beszédét. vasárnao el 
is olvastam, most oedie- figvel
mesen újból átnéztem és aláhúz
gáltam benne azokat a résU!ket, 
amelyek nekünk szólnak. s ame
lyeket elsősorban nekem mint 
párttitkárnak mell kell szívlel
nem. 

Csakugyan, Takácsi elvtárs 
asztalán ott volt a szétnyitott 
ujság, sűrűn megjelölve színes 
ceruzával. 

Bs a két vezető nvomban hoz
záfog-ott annak megbeszélésé
hez, horwan értékesítsék a SZOT 
teljes ülésének útmutatását az 
üzemi bizottsá1t munkáiában, 
miként használják fel az ott el
han2zott bírálatot a pártszerve-
zet és az üzemi bizottsá!l 
egqüttm4ködésének me1tiavítá-
sára,. 

A szaks2ervezeti 

munka megbecsülése 

Réi<Í hibák, sérelmek kerültek 
megbeszélésre. Bizony sűrűn 
előfordult, különösen a multban. 

• hogy 
a pártblzottsá2 nem becsül
te mell eléggé a szakszer-

vezeti munkát, 
másodrenda szervnek tekintette 
az iizemi bizottságot. nem von
ta be a munkába. vae-v olyan 
dologgal a k=!a megl>ízni, ami 
nem tartozott feladatai közé. Az 
üzemi bizottság sok.szor né!<kü
lözte a, pártbizottság segílségéL 
Az utóbbi időben lényegesen ja
vult a helyzet, de azért a/uul 
még javítanivaló. 

Kulicskó elvtárs így beszél 
erről :  

- E1t11idöben rendszerré vált, 
hoflt/ a szakszol!lálati vezetés 
egyenruha ügyben, a laktanyai 
szalmazsákok, vaflll mozdonu
sátcr-védöponqva és e!l11éb ha
sonló Üt!llekben hozzáforduló 
dol!lozókat a pártirodára küldte. 
Már ez ma{!a helt1telen t•o/t, hi
&zen ezek a dol!lok a szakveze
tésre tartoznak. De hasonlóan 
helytelen volt, hOf!Y a pár/irodá
ról mell az üzemi bizottsátlra 
küldték a panaszosokat, rekla
málókat, ahel11ett, hO!ll/ vissza
irán11ítotldk volna őket a szak
vezetéshez. Mi minden esetben 
igyekeztünk segíteni és sokszor 
sikerült is orvoso/latnunk a pa
naszokat, de sokszor nem. hi
szen az Ü/lll nem tartozott ha
táskörünkbe. Ezért ez a dolog 
s szakszervezet tekintéluének le
járatásához vezetett. 

- Sérelmes volt nekünk az 
is: a pártszervezet Ú!ll/ osztotta 
be munkáját, ho1ty a hét minden 
napiát magának foglalta le és 
nekrin.li csak a szombatot hagq
ta. Ez n.aa11on metlneltezítette 
a szakszervezet{ munkát. Sok 
esetben. harciasan kiálltunk a 
szakszervezeti érdekek mellett, 
de be kell fsmerncink, hOfll/ több
ször me;talkudtunk és iobb me/7-
ltl/ÖZődésim.� ellenére me;thát
róltunk, aminek a szakszerve-

zeti munka látta kárát. Nem még lobban megjavul a helyi I szervezet seflíisége és eaenór
tettünk mel! mindent az ellen pártszervek viszon11a az üzemi zése bizonq iobb lehetett volna 
sem, Mfll/ a pártbizottság egyes bizottsá[!f!al. A mal[unk részé- az OB iránr1ában. Erre a /övö
dol!lOkban magunkra halli/ ben- röl mindeni megteszünk ennek ben sokkal natl11obb gondot kell 
n.ünket. l Itt/ Például október óta érdekében. A viszonq mef!/aví- /ordítani. 

pihenhetne a szem. A kere�ek kattogása i6 el· 
vész a vastag, fehér hangfogóban. Csak a moz<lony doho-

1
• gása hallatszik a meJy csendességben. Az ilyen utakon 

egyedül a szürke éggel, a fehér tájja l - kl -� 1.enne 
hajlamos arra hogv az egés1 világon �ipredu_l_v!l�_nak 
érezze magát? É6 bizony, a mollban vauon torodott-e 
valaki azzal, mllyen küzdelmet vív a,: ember a természet· 
tel? Marad1-e nyoma egyszerű vasutasok, mozdony
vezetők, fűtök. váltóörök, vonalörök, pályaf�artásl 
dolgozók, forgalmisták önfeláldozó helytállásának? Ne�. 
Eppen így hiába keresnénk az egyszerű vasutas dolgozok 
megbecsüléséről akár néhány60ros hírecskét is a '!1al 
nyugati sajtóban, pedil! az ottani vasutasokat Is kemeny 
próbára tette a tél. 

mé!l e!lqszer sem számoltatott tásának módozatait és · a SZOT - Szükséges azonban az is 
be bennünket a társadalombiz- telies üléséből kifol11óla!l ránk- - teszi hozzá Takácsi elvtárs 
fositásl tan6cs munkáiáról, ho- háruló egyéb feladatokat azemi - hoe-v a szakszervezeti felső 
/ott legaláb/, minden negqedév- bizottsá;ti ülésen beszéliúk mefl. vezetés szintén összehangolja 
ben. me11 kellene ezt tenn.ie. Takácsi István párttitkár elv- munkáját az üzemi pártszerve-

- Me!lfll/Óződésem, hoflq a társ elmondja. hoe-v az alapszer- zetekével. Gondolok itt például 
SZOT te,jes ülésétől kapott út- vi titkárokkal titkári értekezle- arra. hogv Kulicskó elvtársat 
mutatás alap;án valamenn11c I ten már meJltáre-valták a SZOT a mi megkérdezésünk nélkül vi
még meP,lévö akadál11 elhárult teljes ülésén elhane-zottakat. szí el a területi bizottság öt
az együttmaködés útjából és Megállapították. hoe-v a párt- hónapos iskolára. 

M ennyire más érzésekkel in<lulnak távoli útjru1<ra a 

(Jfo;i„11 Jumm,_/ 
A miskolci fűtőházban 

mi vasutasalnk akik annál inkább tapasztalhat
ták, mennyire nincsenek egyedül az id5járás viszontagsá· 
gaival, a faggyal, a hóvinarral vívott kiizdelmükben, minél 
keményebb harcra kényszerültek. Azt mondhatnánk, 

A miskolci fűtőház élete, íej
lődése, - amiről az alábbiak
ban szeretnék röviden beszá
molru - beszédesen tükrözi, 
hogy a kormányprogramm 
l)'legjelenése óta eltelt félév 
milyen kedvező, mélyreható 
változásokat hozott a fűtőház 
életében s ugyanakkor megmu
tatja azt is, milyen problémák 
várnak mielőbbi megoldásra. 

A fűtőház, amelyet a fasisz
ta hordák a második világhá
borúban földig leromboltak, a 
három- és ötéves terv idősza
kában teljesen újjászületett. 
Ujjáépítették a magas szénte
ret, a négyszög- és körfűtőhá
zat, a mozdonyjavító- és esz-
tergaműhelyt, s az üzemet a 
legkorszerűbb szerszámgépek
kel, mozdonyforditóval, fény
szó-rótornyokkal szerelték fel. 
Allamunk hatalmas összeget 
fordított az üzem korszerűsíté
sére, így a fűtőház zavartala
nul el tudja látru a rohamosan 

fejlődő borsodi szén- és ipar- 1 is rossz. Az illetékesek pénz- minden egyes vasutast elkísért útjára népünk együttérző 
vidék szállítási feladatait. hiányra hivatkoznak, de hall-

, 

szeretete, mil liók figyelték a jelentéseket a vasútvonalak 
A termelé$ céljait szolgáló gatnak arról a felháborító pa- helyzetéről _ olyanok, akiknek nem volt szándékukban 

épltések közben azonban meg- zarlásról, amit a rossz műszaki az utazás. de akik jól tudják, hogy az ország egészséges 
feledkeztek arról, amiért a szo- megoldású WC-k kéthetenkénti vérkeringése ezekhez 3 hideg acélpályákhoz tapad. l:s a 
cialista társadalomban minden tisztítása jelent. Vegyék végre vasuta.sok nagy küzdelme, hősi munkája, amely győzelmet történik: az emberről. Az tudomásul az illetékesek, hogy aratott és arat a kemény idöjárásokorta nehézségeken, egyetlen jelentősebb szociális nem a dolgozók egészségének •

, 
pártunk öszmte elismerését is kivívta. ,.Derék bányá-beruházás egy 18 személyes rovására kell takarékoskodni. szaink. hős vasutasaink ezekben a hetekben számtalan mosdóhelyiség volt, amely Nem hivatkozhat pénzhiány-

azonban egyáltalán nem elégf- ra az igazgatóság II. osztálya tanújelét adták helytállásuknak és áldozatos munkájuk-
tette ki 8 dolgozók igényeit. 8 négyszög- és körfűtőház •

1
. kal mutatták meg, hogv leg�öznek mlnden akadályt, 

Joggal hangoztatták a dolga- megvetemedett vaskapuinak amikor a szociali1mus építéséről van szó" - mondotta 
zók, hogy az ország egyetlen megjavítása esetében sem. Kár- Rákosi Mátyás elvtárs a SzakszerveLetek Ors,ágos Ta-
üzemében sincsenek olyan el- bavés� a korszerű gőzfűtés, ha f nácsa teljes ülésén. 
h lt · T k .. ·· 1mé- h t lm k k t Pártunk megbecsülésének, szeretetének hanirja nyllat-
n�i��int !

20

�::k�lci f°iit�ház- fehe� �cs����;g:��ü:gös �=� : kozott meir a „Szabad Nép" február 8-án megjelent vezér
ben. Legfőképpen ez volt az ne az ebédlö bővítése is, vala- f c;kkében Is, a „Vasutasbecsület"-ben. amely az elismerés 
oka a nagyarányú munkaerő- mint egy korszerűen berende- zászlafát ha jtotta meg a vasutas hősök előtt s ugyan• 
hullámzásnak és a gyakori zett elsősegélynyujtó hely léte- akkor rámutatott azokra a na1n1 feladatokra, amelyek az 
munkáshiánynak. sítése. idő """hülése után is várnak a vasutas dolgozókra. 

ll:rthető tehát, hogy pártunk A szociális igények mellett V asutas dolgo1óink a dolgozó nép, pártunk és kor-
határozatainak éq a kormány- kielégítetlen kulturális igényei , mányunk feléjük sugárzó szeretetéért egyember-
programmnak megjelenése ha- is vannak a miskolci fűtőház ként akarnak köszönetet mondani. úgy, hogy a jövőben 
talmas lelkesedést váltott ki dolgozóinak. Megfelelő, barát- is méltóak legyenek a megbecsülésre: ió munkával. Har- i 
dolgozóinkból. Az azóta eltelt ságos kultúrotthont szeretné- cukat a zord idöjárá�sal csak azért tudták eredményesen 
idő bebizonyította, hogy vára- nek, megvívni. mert erőt adott a tud�t: nincsenek egyedül. j 
kozásukban nem csalódtak. Ezek azok a kérdések, ame- A vasutasbecsülel szép. tiszta fénvét az öntudat, a nép i.• 

lyek a kormányprogramm el- iránti felelősségérzet tette a nef.éz tél; időben még raflYO- i 
A kormányprogramm eddigi eredményei : hangzása óta a termelés mel- • góbbá - s · a további ió munkán múlik, hogy ez a fény, ; 

lett minden fűtőházi dolgozót 1
• 

ez a hősl munkával és helytállással megs1erzett dicsfény i; 
ebédlő, gőzfűtés, mosdó és laktanya-bővítés foglalkoztatnak. A miskolci fű-

1 

árnvalatnvival se homálvosuljon el. II. vasutasbecsület, 
tőház dolgozói maguk is kemé- amely már eddij!' is lel!Vi'zte a te1et. a lavyot, a hóvihart, i Nézzük meg, milyen ered- A multban a széntéri dolgo- nyen harcoltak a kormánypro- a további naj!'v feladatok megoldás,ra is lelkesít. s ehhez ményeket ért el az üzem a kor- zók kénytelenek voltak kormo- gramm feladatainak megvaló- fokoz.ottan erőt ad az. hof1v valame:uwi vasutas érzi: mányprogramm n;iegvalósításá- san, piszkosan hazamenni, sításáért és harcolnak a jövő• 

t 
munká lát, h•lvtállá�át pártunk. korm;lnvunk. e"é<sz ban s mennyire javultak a dol- mert nem volt megfelelő mos- ben is, mert érzik, hogy ennek népünk együ11térző figyelme, őszinte bizalma és hálája gozók szociális körülményei. dójuk. Ma már korszerű mos- gyümölcseit ők is napról napra kíséri. Azelőtt a mozdonyfiókműhely- dó, melegvíz, zuhanyozó áll a élvezik. ben a dolgozók állva fo�rasz- dolgozók rendelkezésére. A ré- ------- ........... ,,,,,: .. •••• ............... , .. , .... ,,, ......... , .. , .. ,, .. , .. � 

tották el ebédjüket, még eb-'-::!- gi vontatási laktanyában mind
idő alatt sem tudtak pihenni. össze öt ágy volt. Ma már 26 

A kormányprogramm megjele- ágy várja a dolgozókat. Az iro
nése óta tágas ebédlő épült a dahelyiségeket is bővítették, 
dolgozók számára. Azelőtt a megszüntették a tú.lzsufoltságot, 
műhelyek, üzemrészek fűtésé- ezenkívül minden dolgozói 
vel semmit sem törődtek_ A megfelelő védő-ruhával lát
több nunt 200 méter hosszú kör- tak el. 
fűtőházban mindössze két kály- Ezek az eredmények meg
ha volt üzemben. Ezért fordult győzték a fűtőház dolgozóit ar
elő tömegével meghűléses ró!, hogy kormányunk pro
megbetegedés. Senki sem fi- grammja napról napra mind 
gyel t arra, hogy 8 kifizetett élőbb valósággá válik. Az ered
táppénzekből az egész épület- mények azonban még nem je· 

lenti.k azt, hogy már nem kell 
sort fűthették volna. Ma már harcolni a kormányprogramm 
központi fűtés ontja a mele- 1 további megvalósításáért. Van-
get, nak még tennivalók. ' 

Mit kív6nnak még a miskolci fűfőh6z dolgoz
.
ói 

A dolgozók jogosan kérik a vontatási dolgozókra, akiknél a 
fürdő bővítését, azonban az fürdés és mosakodás hiánya 
üzem vezetősége, valamint az miatt gyakori az olajmérgezés 
üzemi bizottság eddig haszta- és bőrfertőzés_ 
lan fordult a miskolci igazgató- Ugyancsak mielőbbi megol
ság II. osztályához. Az illetéke- dást kell találru a WC-k kérdé
sek nem hajlandók tudomásul sében is, mert a fűtőház 1200 
venni, hogy a tisztálkodási le-

1 

dolgozója részére mindössze 
hetőség a dolgozók legelemibb három WC van s ebből is egy 
joga. Fokozottan áll ez a rend- állandóan használhatatlan_ A 
kívül szennyező .munkát végző többi WC műszaki megoldása 

M U N KÁ N K A T  M E G K Ö N N Y Í T I, 

Bbzttutúuk �e élő.- � soronkívüli 
é-3 e:o.,nló. küt�r,ek � továbbító:sát 

A m.ikaeg té.l kemé1y próbá
ra teszi a. kereskede:mi sza 1<
szolgálat dolgozóit is. A von
ta_tási és forgalmi nehézségek 
miatt naponta meglehe:&en ook 
kocs,i marnd beál IHatlanuJ és 
kirakatJanu'.. A kereskedelmi 
szolgá'..it dol,gozói osökikenthetiik 
ennek a helyzetnek káros kö· 
velkezmé:nyeit munkájuk jó 
megszervezésével. Különösen 
fontos szerep ;ut itt az -iru
irányí/ókn.ak. 

Az áruirányít6 szer-oezet leg
főbb feladata most a szát:í!t3-
tó felekkel va,ló kapcsolat mi
nél szorooa bbra lüzése. Minden
képpen el kell  érnie. hogy a 
szá"I ít:a.tó vál lalatok szorooan 

,kihasználják a.z igazgatóságok
nak, illetve az á llomásoknak 
kia,dott kocsikeretszámot. Az 
áruirányítók feladata a szál l í
tás gyors meg-szervezése az 
üres kocsi megérke:zésétöl 

kezdve. Az üres kocsi rendel· ! A száJ l íltató felekkel és a for
kezésre boosátá&ának pontos ' galmi szolgáia,t!aJ  együ.tt úgy 
idejérö: halasz:hatatla-nuJ ér- ke:J megszervezn.iök a ki - és 
tesíteniök kell a feleket, a fel - berakást, hogy a berakott h 
adott küJ d.emények voniatba- üres kocsik a legrövidebb ái
sorozását a. forgalmi szolgálat- lomási tartózkodás után a leg
tal együttesen állandóan szor- els9 alkalmas vonattal ren.de/-
ga,lmazniok kell és minden tetési helyükre jussanak. 
eözközzel elő kell se,gíten'ök a Nem !ehet eléggé hang-sú
gyors tov.ábbí·!ást. Arra iö kü- lyozni, menny:re fontoo_ l;;ogy 
lönö,; figyelmet kell foroítani, a romlandó és élö küldemén.yek
hogy pontosan értesítsék a fo- nek soronkívüli továbbítást 
f!adó t•áJ.:a:atokat a kocsik kira- biztosítsunk és ezzel e:ejét ve. 
tásra va;ó rende:kezésre bocsá- gyük, hogy fennakadás k5vet
tásáról. Ha a vál lalat nem kezzék be az élelmiszerel•:átás
rendel:kez1k kirakó m urnkaerő- ba,. A kereskedelmi szolgá
vel, az áruirányító intézked;en l•at dolgozóinak itt megint csa1< 
a k<>Csik m,előbbi gyors ki.rakó- a forgalmi és a vontatási doi-
sáról. gozókkal  ke:l összefog1I1iok és 

Az ál/omási kereskedelmi azokon a helyeken, ahol a hó-
szolgálat dolgozóinak a, továb- akadályok, vagy egyéb téli ne• 
bítási nehézségek ellenére min- hézségek zava,rt okoznak, se
denképpen e: kell érniök, hogy géiyú/irányon és kü:ön menet
jó munkájukkal el5segít6'ék na ben kell továbbítanfok az élő 
pi 9-10.000 kocsi megrakásái. és rom:andó küldeményeket. 

É L E T Ü N K E T S Z E B B É  T E S Z I A K O R M Á N Y P R O G RA M M  

A Szakszervezetek Orszá110s Tanácsának 1954 február 6-1 telles filésén 
Rákosi Mátyás elvtárs felszólalásában han2súlyozta: .,A szakszervezetek 
""'onlévó lcladata az úJ szakaszban fölel! a dol11ozók anyaJ!t. szociális és 
�ltorilis helyzetének további Javltása". Pártunk az eddiginél fokozottabban 
ad me2 minden támoRatút, mJnden segítséget ahhoz, holly a szakszervezetek 
a munka rá.luk eső részét mlnCI sikeresebben elvél(e7-hessek. Amikor a uak_ 
szervezet nem feledkezik me, arró1. hoiry a dolaozók életr.zin,·onala emelé.• 
sfne,k etenste-dhctetlen atapfoffitele a termelés fokozása. a terv telir.sitése H 
tú.lteHesíté5e - a párt irá.niitásával, a szdvtzetCSsel karöltve mindent el· 

követ. holly a vasutas dol�ozók munka- és életkörülményeit javitsa, A kor• 
mányptog,ramm lehetővé teszt, hogy dolgozóink hosszú törlesztéssel 
családiházat építsenek. Első képünk a klslakásépités keretében felépltendö 
ei?vfk családi házat mutatla be. Különös i;tonddal fordulnak a szakszervezeti 
szervek a dolgozók munkaki!rülményelnek javltása felé. l(őzépsö képfinki!n 

egy kereskedelmi főnökség épületét látjuk. Harmadik képünk a szombathelyi 

napköziotthon• és bötcsöde épületét mutatja be. Ebben az esztendőben sok 

úi böksöde és napköziotthon épül a kormá.nyprosrramm nyomán. Dohrozóink 

ennek az es,ztendőne-k a visién boldo,qan ielenthetik ki: .,Munkánkat valóban 

megk.önnyí(ette. életünket szebbé tette a kormányproara.mua". 



A 'O'aisutas sport feJ.Iend;tése. 
erős. ed2lett vas utas iijúsál1' ne
wlése szempontjából nae-vjelen
tó,,éeG sportér-tekez.Jetet tartott 
a Vasutpolitikai Főosztály Ifjú-
11ál1'i Alosztálya. Az értekezlelffl 
mee-ielent DISZ-vezetők. vala
mint az orszáe- számo,s LokO!l'O
tív sportköreinek elnökei hosz

szas, 1ertalmas vita utiáo feltár
ták azokat a hibákat, melyek 
eddie- e-á-tolták, h<>f?V a DISZ 
tevel<env részese lee-ven a isport
élet tnel!iavltásána,k, hoe-v a 
Lokomotív sportkörök elösesrít
sék a DISZ-flatalok nevelését. 

A v.1sutas isport hatalmas fej. 
lődést tett mei? az elsö, 1900-
ban alakult "Törekvés" sport
egyeisülettéíll a tizez.reket 
megmoz.g.ató „Lokamotlv" sport• 
körökig, melyek me már élspor
tolók százai,t, számos olimpiai 
és vi-lágbajnokot neveltek népi 
demokráciánk dics&ée-ére. Az 
elért eredménvek tovább foko
zása csak Úl!'V lehetséges, ha a 
DISZ többet törődik a sporttal, 
,rasutas fia tailok ezreit mozeósit
ja ad<Hv sportéletre. 

A felszólaló elvtá,rsak lgve
keztek fellárni azoka1 a nehéz
ségeket, melyek gátolják a 
sportkörök és DISZ-.szervezetek 
együttmfiködéset. 

le-en helyesoo ftflapfto{lta mee 
töt-b felszóla,!ó, hO!!v a sport
körök gyengesége abban rejlik: 

nem tekintik a sportot a ne-
velés esáörenek, 

is bár a 6!)0rtoló fia1alok ieJen... 
téís száma DISZ-ta!!. a DISZ 
nevelö munkája mégsem érvé
nyesül kellően a sportMrökbe:i. 
Ez legtöbb esetben a helyi 
DI SZ-szervezel'ek mu.nikáimak 
gyengeségét is tükrözi. 

Andrást Béla elvtárs (S2JO!no
ki Lokomotív) mondotta: 
�Sporfkörünkben a fiatalok több
sérte DJSZ-taf!. De azt Is meg 
kell mondan,i. hogy ebben nem 
sok szerepe van a iármújavító 
D!SZ-sze,vezetérrek. A fiatalo
kat pusztán a sport iránti érdek
lődés hozta közénk, rrem seuí
tett 1,ozzá a DTSZ Te/világosító, 
rzgttációs munkáfa." 

A I<óbánvaf Lokomotívot kép
�isoelő elvtárs is a!l'ól beszéf1, 
hOP'V a DJSZ-'3zervezet nem 
segíti kellően a sportolók koUek• 
tivájának kialakítását. Ennek a 
i;portkömek koinolv ha111:vomá
nval vannak. Nemr� ren,dezték 
meQ' a spor1kör ala.pító tal!'iai
n,ak és első versenvzöinek ösz
sze'övete1ét. Százötvenen iöttek 
e1 ié15s mee-öree-edett sportolók. 
Maróti József. az eE!'Vkori több
szörös vá10l!'atott például bete
.,.en is elvitette maQ"át 87 érte
kezletre. Na,gyszerű sportba�át
sáa fej,1ődö+t ki aizok között. ak11< 
mé'!' az 1 900-as években spor
toltak az ei;ryesüfotben. A DJSZ
szervezetnek lenne feladata.  
h<>l!'V ilven �élv kilubszere+e!ire. 
forrp sporrbarátsá,g-ra nevelje a 
v� sporto,ló fiataljait. 

Töl:>ben állaoították mee-, hoe-v 
a DISZ-fiartalok m1e-yobb töme
irü bevoná<Sának hiányaiért a 
sportkör elnökségét is fel�ős
séa lerlteli. Többek között erröl 
baszélt Honti G_tJörgq elvtáirs is 
Több heh,en csak azokra fordí
tanak e-ondot, akik min1 ver
serwzlik 1� számításba �tnek 
és nem törődnek azza,J, hol"v 
fiatalok ezrei szeretnének Já
tékból. píhenés,ból sportolni, 
Pven hibás néze-tek miatt tör
ténik meg az, hogy a sportkörök 
vezetöi nem is iP'énvel!k a DISZ
�!!itsée-ét. Pedi(I' a játekos 
sportverse-nvek és az ·  MHI< szá
mos tehetséges fiatalt hoznak 
felszínre, akikből kellő foglal
kozás után jó versenyzőket is 
lehet nevelni. 

A szérr.os elllan1?Zott i31Vasiat 
közül különösen figyelemre
méltóak azok, melyek e1Ö5eP'ítik. 
hoqv a DISZ tevékenven be!e
folyjon a sportkörök munkájá
nak fellendíiésébe. Rórw.l e!vtáT<S 
(Rák051>alotai Lokomotív) java
solta. hOP'V üzemek. műhelvrész
legek között rendezzenek sport
\'ersenveket. ahol a nem a-ktív 
$portolóknak lehetősée'úk !eme 
a �edzésire. le-en hel� volt 
az a javaslat is, hO!!'V S'l'ervez
z-en ai DISZ .,ki az üzem (mű
he'lv) legiiobb futój,a, uqrója 
úszóia. oobóia stb" - versenvt 

SZOCIÁt,IST Á \' ..\SOTERT 1954 FEBRUAR JS. 

edzett 

vasutasíljúságért J 

Az ilyen szervezések számos 
fiatalt vonnáoa,k be a sporto'.ók 
közé. Helyes lenne ha a DISZ
vezetösée-ek napirendre tűznék 
az üzem ooorthel yzetének mee-
V'ita tá&át, feltár.iá& a meglévő 
hibákat és a SPOrtkör-elnöksé
l!elkkel közösen mee-keresnék a 
kijavitás módját. Szükséges lffl
ne, hoe-v a faliujsá�k né1)6ze
ríisí-tsélk a lel!jobb S!)OrlOllókat és 
a DISZ jutalmazM azokat, a:k:1k 
szívvel-lélekkel törekednek na
l!'Yobb spor'teredménvek.e. 

Az értekezlet vée-ezetül mel!· 
szaibta a feladatokat: 1. tovább 
kel I fok02111i a testnevelés és 
5POrt tömee-alapjáoo:k kiszélesí
tését. A főfeladart továbbra is az 

MHR: �róbákra való mozeósitás. 
Fel kell készi.\eni a vasutas fa
talokat az 1954-ben 1ne{l'tactan
dó Szpartakiád versenyekre, va
lamint a V35Utas spol"naptácr
ban kiírt versen�kre. 2. Adjon 
a DI SZ a sport'köröknek na
gyobb see-i�et úe-v is, hog-y 
mozg-ósitsa a, fiatalokat a <Súly
ponti sportáe-akra. 3. Fokozni 
ke]IJ a DISZ-6zervezetek befolvá
sá1 a SPOrtkörökbe. Ha1Tcol jon 
a DISZ-szervezet a sportkörök 
vezetésében ielentkező bürokra
tizmus ellen. Erje el, hoe'v el
nöksége félévenkint sz,árooJ ion 
be vél!'1Jett munlkáiMól a spor
tolók elölt. A DISZ és a 6PQrl
kör-efnök5ée- közösen harcoljon 
a sportszerűtlen mae-ata-rtás e'l
lffl. 4. A DISZ és a sportkör
elnöksée' közösen nvui;tson elv
társi segítséget a falusi sport
köröknek tarbsanak bemuható
je'.le!!ű sportmérkőzéseket. vá6-
lal•iaik ei!!V� laluSli sportkör 
patron,álásá<t. 

� ({Jawl�1� 
lL.li a gepallomasokon 

A MAV Felépítményi és Vas
anyagjavitó OV budapesti köz
pontja is csatlakozott a gépál
lomás-patronálási mozgalom
hoz. A Vasanyagjavító a he
vesmegyei Tarnaszentmiklós 
gépállomását patronálja. A vál
lalat február l-én két kiváló dol
gozóját, Magyar József villa
moshegesztöt és Hohl lstr,án 
esztergályost küldte el Tarna
szentmiklósra. 

A napokban levél érkezett a 
gépállomásról a Vasanyagjavi
tóhoz. Szigeti Gábor, a gép
állomás vezető mezőgazdásza a 
többi között a következőket írja 
a levélben: 

szentmiklósiaknak nyujtott se
gítséget, mert a napokban Szabó 
András, Mihdly György és Ke
rék János személyében három 
lakatost, Krajcár István szemé
lyében pedig asztalost ls küld 
a gépállomásra. 

A Szegedi Felépítményi- es 
Vasanyagjavító sem marad el a 
see-itsée-nyujtásban a budapesti 
központtól. A szegediek a csong
rádmegyei Batida és óföldeák 
gépállomását patronál,iák. Feb
ruár 1. óta Vajai Rezsö és 
Schelezni Sándor műszaki veze
tó'k irányításával két brigád 
dolgozik Batidán és Oföldeá
kon. 

* 

Nemrég az !!szaki Jármű
javító, a La11.dier Miívek és a, 
A,Jiskolci Jármüjavitó is bekap
OOO'lódott a mozgalomba, !gy 
most már valamennyi vasáti fó
miílzely patronál ,i,-m is egy, 
ha.n.em több - &szesen 16 uép-
állomást. 

"' 

........ , .. ,, .......... , ... , .... , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII 1111111111111111111111P 

iáh.alJ-llló.k ,ff.i/e.tzíliuink " 

Nagyon jóleső Jól esik az elis- de/meskedtünk a tél 
érzéssel olvastuk merés, hiszen mun· felett, ennek a jó 
február 8-án a kánk me{!becsülését együttmüködésnek 
,.Szabad Nép" ró- látjuk benne, ami• a {!yümölcse. Ha ezt 
lunk, vasutasokról lyen.re a multban a ió összhangot 
szóló vezércikkét. nem is gondolhat- meg tudjuk örizni. 
Vgy éreztük, az timk. En 1940 óta sót méa szl/árdab
egész dol{!o� nép va{!yok mozdony- bá tudjuk tenni, 
fordult felénk a vezetö s emlék- a tavaszi nagy szál
cikk soraiban sze- szem, hasonló ke- lílási feladatoknak 
retetével, megbe- mény tél volt 1941 is könyebben tu
t:süléséveL öszin- -42 tele. De bizony dunk megfelelni. 
tén bevalljuk, jól hiába lapoznánk fel Hálánkat és kö
esik nekünk ez az az akkori újságo- szönetünket pártunk 
elismerés, mert kat, nyomát sem és népünk bizalmá
Úf!Y vagyunk ve- találnánk 'bennük ért, me1<becsülésé
le, hogy a bírálat- az egyszerű vasu- ért azzal igyek- f 
ból tanulunk, az /asok dicséretének. szünk r,iszonozni, i 
elismerésböl új Ezért sokszorosan hoay a pártkon-
erőt merítünk. tudjuk méltányolni, gresszusra új fel-

Az elismerésból mit /elent most aiánlásokkal készü-
látjuk, hogy nem összeforrottságunk lünk. A mi moz
h.iábavalók erőfe- az egész dolgozó donybrigádunk a 
szíléseifik, küzdel- néppel és mit jelent, 328-612-es f!épen 
münk a hóval, a hó- ho{!y pártunk ilyen felajánlotta, hogy a 
akadályokkal, ami- szeretetteljes gond- kongresszusig min-
kor 50-60-100 dal fordul felénk. den hónapban az 

1
• 

méteres behat1azott Arról szeretnénk előzö havihoz ké
pályarészeknek kel- még beszélni leve- pest 2-2 százalé
lett teljes sebesség- lúnkben, hogy az kos arányban csök-
gel nekivágnurik, idei télnek minden kenti a szénfo-

1 
hogtJ átjussunk raf• viszonta;[sága el- gyasztást, hiánylat-
ta. El lehet képzel- lenére haszna is mentes r,onattováb
ni, milyen munkát r,olt: igen sokat ja• bítást biztosít, az 
jelentett ez a fú- r,ult az együttmű- ör1költsé{!et 1.5 szá
töknek, akik nem ködés a szakszol- zalékkal csökkenti. 
(!yözték a tüzet fisz- gálatok között. A Szabári Bertalan 
títani, amellett fe- fJ/Jntatás, a pálya- sztahanovista 

i szítővassal szét- fenntartás, a forga• mozdonyvezető 
darabolni a nagy lom vállvetve küz- Koczkás István 

i hidegben összefa- dött a nehézségek Barna Miklós 
i gyott havat, szenet /egyözéséért, s az, fűtök, Hámán K,ató 
1 a szerkocsiban. hogy eddig gyöze- fűtőház. 
.............� .... .,...11ouu•"11111uuuu111u1uu111111111111u1111111u•• 
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c:=:KÉRDEZZ - r etelí:uJ<, ,� =7 
Lapunk legutóbbi számában e rovatban már foglalkozhmk a munka

szüneti napokon készcnJétf szolgálatra, vagy munkára berendelt dolgozók 
bérezésével, ,•alamint az anyaság) segély kérdésével, Ojabb érdeklödéselae 
most már több oldalról megvilágítva adjuk meg a választ, 

A készenlétre berendelt dolgozók 
diiazásál a Munka TörvénvkönV\ e 
szabályozza és nem tesz különbséget 
a munkanapokon, heti nlhen6naookon, 

netl nap díjazását még lüloo kapja 
meg. 

Vi/6grekord 

A hajdunánási állomásfönö;;:
ség levelet ka,pott a MAV debre· 
ceni főorvosi hivataltól. A levél 
felszólítja a ha,j<lunánásiakat, 
hogy hal adéktalanul fizessenek 
be számlájukra 8, aza,z nyolc 
fil lért. Nem tévedés. Nyolc fü
lérről van szó. A mentölelszere-

!és egy;k elveszett tar1ozékának, 
egy biztositófün,ek ellenértéké
ről. 

Túlzás nélkül állfthatjuk: a 
bürokrácia néven ismert nép
szerű sportágban új vil ágcsúcs 
született. Bürokra,'.,a legyffl a 

talpán, aki ezt a re,;or<lot meg
dön,t,i. 

Mit susog az eziisffenyo 

A balatonszemesi áílomáson 
két szép ezüstfenyő áll .  A zúz
marás fenv6f ák lelket e-vönvör
ködtető látvánvt nvuitanak. Kár, 
hogy a koronájukat mee-csonkí
tották. Mégpedie- a főnök mae-a. 
I<arácsonv előtt „halált megvetö 
bátorsáagal" mászott fel a fák
ra és lefűrészelte a teteiüket. A 
főnök azóta is naponta többször 
találkozik mee-csonkított áldo
zataival. akik néma e-vülölettel 
nézik. Hogy mit gondolnak róla. 
arról jobb nem is beszélni. 

,,A patronáló r,átlalattól ná
lunk tarózkodó két elvtárs már 
eddig is komoly szakmai és po
litikai segítséget nyujtott. Külö
nösen értékes részünkre a gépek 
beállításánál vél(zett alapos és 
nakszerű munkáiuk. Komoly, 
szerény magatartásuk nagy ne
velöhatással r,o[t, Ugy a mű• 
helyben, miflt esténként a bri• 
gádszál/ásokon vállalatunk dol
aozóival a problémákat meg
beszélték és a nehézséf:(eket úgy 
politikailaf?, mínt {!azdaságilag 
if:(yekeztek nemcsak megmagya
rázni, hanem mea is oldani. A· 
patronáló vállalat nemcsak a 
gépállomásnak, hanem a hoz
zánk tartozó terület l(azdaságí 
képének kialakításához is sok
ban hozzá;árult azzal, hogy 
ilyen példamutató elvtársakat 
küldött. Mi továbbra is kérjük 
ennek a szép és értékes mu,,
kának a folytatását. H 

A p,at!'alá'ó üzerm/k és � pat- ;:�v �sz��1JJ•����� ,;t'1���tt�
é
'}; ronált gépál'.omá,sok, • ;•Jetve doh,ozóknak készenlétben ellöltött 

megyei gépjavító váHalalok a idejük minden óráiára átlaekereselük 
köve!kezak: •> lakason eltöltött késienlét ese• 

Ha havibéres dolgozó Yégez mun
kiit munkaszüneti napon, rC.szére ki
zárólag a pótléknélkülí túlóradtj jár. 
Munkasrüneti nap díja�ása címén 
külön díjazás nem kaphat. mert ha
vi bé-re a munkJszllneti nap díjazá• 
sát úgyis magában foglalja. 

,.Szép összeg,.. 

A Vasanyagjavító eleget tesz 
a kérésnek és fokozza a tarna-

Hajnali történet 
Kemény éjszakai hidegben 

ment a vasúti töltésen. lrgal• 
matlan észak/ szél söpört vé· 
gig a tájon. Szorosabbra húzta 
bundáját és a fejébe nyomta 
kucsmáját. A bunda f!a/Mrjlit 
vastag dér uonta be. Bajuszán 
és szemö!dökén a pára jéggé 
keményedett. A szé!tő! üzött 
porhó úgy fúrta magit az ar
cába, mint ezernyi darázscsí
pés. Kutya zord idö - gondol

tén 20 százaléknt, 
Szo/.rwki Jármúja:vító: Be- b) munkahelyen eltöltött készenlét 

ret•tyóújfa'.u, Biha,rkeresztes, esetén 50 sziizalékút. 
Pü6pokladáoy, Szo:noikmegyei zó�ak

a 
:�v!��!\'..�n h�W�üo:tió:.�':i�i 

Gépjaivíló VáiJia,lat. esetén lO százalékot kell megkap
niok. 

Miskolci Jármúiavíió: Takta'· A .l;eszenlél! dil nem pótlékolható. 
harkány. Ha a do!gozókrrnk a készenléti szol-

g.iiat ideje alatt munk.H kell végez„ 

Debrecen! lármüjavít6: Deb- nlök, a munkában eltöltött ldöre nem 
recen, Hajdúhadház. készenléti dlJ, hanem munkabfr Jár, 

Ha órabé„es dolgozó végez mun• 
Eszakj J ármüjauüó: Pol,gár, k,' munkaszüneti napon és da•ab-

µ;á�, Hos.szúpályi. �;!:1� ::::i�;i, r:gfJli;:rb:n kJ�r: 
Landler Jenő Jármüjaoító: 1 

gozik, a te'Jesit�tt munk�órjk_·a . a 

H,aj dunánás, Haj dU6zobo.sz: ó. t�:1:mze�ne
t
';�:�re1ci°t°;'".!:un't!'.':�'. 

a.laaróját. Mert az idő igazán 
nem az. Előkótorta jó öreg órá
ját, fél ötöt mu:atott. Végére ért 
a szmkaszán.ak, visszafordult. 

ta és mormogott valamit hoz. Most már szaporázta a lépései!, zá, talán káromkodás volt. !gy húzta a melef! örhúz is. Ao mé.!! !wnnyebben. is bírja az ember. három ki!oméfer, majd felmeKis lámpáját felemelte, /gazított tegsztk egy kicsit, azután Ju:,,u„ valamit rajta. Biztató, me!e[! Gondo!atban máris �✓1.on kis fényecske, tüz a hiáeg haj- -ooit. Ugyan mit csináfo,a/a oda-, nalon. lw.w? Dunyha alatt alszan,a,k 

na. Fehér bársont/a megszakadt. 
- Ugyan mi lehet? - Menet
közúen a lapátját végigto:ta 
rajta. A /apái é:e megk,occant. 
Lehajolt. lámpájával oda.vaágí
ta:t. Leht'ata kesztyííjét és izga
totian tapogatta meg a sínt. A 
óur.d_a a'.att is h:deg futott végig 
a hátán. Ez bizony nyílt síntö
rés. Meleg!rn!/6:n ö11l&te el. 
ment a gyorsvonat jutott eszé
be: - öik.or indul a köze/j á/;o-
másró: a pesti gyors, m.ost pe
dig mindjárt háromnegb•ed öt. 
Csak egy pi;lanalil! té:tX.'áz.ott. 
Eisö do.ga volt, hogy a sínfö•és 
hel[lét mindkét irányba fedezze. 
Majd nekilramooott a pesti vo
nat irányában. · A hóeo·és el
állt, de az északi szél erósödö;tt, 
olda!ba kapta. Benda János fu
tott, ahogy lába· csak birta. Né
hány,swr felbukótt, de újabb re>
lwmra lendült. Szinte maga 
e:őtt érezte a gyorsvonaiot. Az 
őrház ab:aJuúi kisugárz,5 gyen
ge fény már ott táncolt e:atte 
- iw még néhányszáz méter. 
Melle ziluífl lába reszketett, de 
előre . .  . Foga� összeszorUva 
rohant. Még egy pár ugrá:s és 
kirántotta az örház ajtaját. 

- G.tJorsan értesUsd az állo
mást . . .  sin'örés . . .  a 287-
88-as szelvénybe1< . . .  a pesti 
gyorsot ne mene,sszék - lihegte 
a térközörnek. - Futok . . • ár· 

Az anyasági segély jogosult
ságát az aiábbt feltéteJek lw.tá
rozzák meg: 

J. Doll!ozó n/J akkor io110sul1 
anyasági segélyre, ha két éven belül 
1e2alább kllenchavi társadalomblz
tosításl tagsági Ideje nn. 

2. Ha a blzfosltott csak 'hafhavi tagsági Időt tud felmútatnl, az anya
sigi segély csak fele összegben lo
lyósíthat6. 

Nogula István, a Déli-fű!öház 
irodavezetője Tárnok á llomáson 
sintörést fedezett fel. Lelkiis
meretesen eljárt, ér!esiiette az 
illetékeseket és ébersée-ével em
beréleteket. a népvagyon milliós 
értékeit mentette me12:. Szole-ála
ti főnök'sége jutalomra terjesz
tette fel a budapesti ig-aze-ató
sághoz. A jutalom, ha fél éves 
késéssel is, de meQ'.érkezett. 25, 
azaz huszonöt keménv forint 3. Amennyiben azonban a biztosí

tott igazolja, hogy legalább há· 
ron,szor terhessél!l orvosi v!zsgála- jutalom emberéletek, milliós ér
Ion !•tt ré�zt, felemelt összegű értékek megmentéséért. Hajm�-
�:"'�� se��1

11�z�ap. 
feleség szülé.., r�sztő! Mée: i?· hol!'\'. n_em húz

esetén az t. i's 2. Pontban leírtakat I tak deresre es anelkul kapta 
a férjre kell alkalmazni. mee- a "huszonötöf'. 

,.oeszé;yH je,zés<>ket. Kissé meg- ze!geN. De nem adta fel a re
nyugodoti. - De hátha nem si· ményl. - Sikerülnie kc!I. A oo
kerüit az értesítés. Az újabb natnak meg kell á:lnia . .  • -
bizonytalanság érzése megdup. és tovább adta a „megállj" jel
/ázta erejét. K.ucsmáiát lekapta zéseket. A k,ét fénypon.t már az 
és nagy ugrásokkal falta a mé- e:sónek letett durra.ntyú táuo/.
tereket. Több mint egy la!lomé- ságába.n volt. Majd egy fordu:ó
ier voU még e!öüe. ná/ ellünr. Akkor látta, hOl!tf té-

Egyszercsak két lámpa fénQe vede:t. Nem a oonat volt. A 
fünt fel. A füle mellett siivö:iö töllé,s mel:e!ti országúton 
szé:ben mi,,.'ha már ha:laná is szembejöuó teherautó fényszó
az ütemes gépzajt. Megá!/t a rója tévesztette meg . . .  Míg ez 
pálya közepén és lámpáját ma- történt. ezalatt az ci "lomá,on a 
ga elö:t körbeforgatva próbálta forga:mi szo!gálat:euö a ve
a uorwtot leinteni. - .4 pályát szé:y e'.hári:ására intézkedett. 
figye!& moulonyt•ezetö.�ek meg Benda János ki:m.?rü::en, iz
ke!l látni a fényjelet. - Agyá- zadt üstökét törö'.getve ült le a 
ban a veszély valósággá növe- törött sinre. 
kedett, már :,zinte lát!a az egy- - Csúnyán megz,réfáii az a 
másira tornyosU:.ó oasúti kocsi- k<E+ lárnpa - mormogott ma· 
kiat és hallotta az utasok jaj• gában és fe!szabaátütan só
ve,széke,iésé't. De a két fénypont. hajtott fel. - De rosszabbul is 
mindjobban közeledeU. Most sikerülhetett uolrra .. 
már eförefutva, kétségbeesetten Távoli berregést 1:owtt feléje 
forgatta a lámpáját és al!ogg a a szél, majd kel fénypont vi{
száján kifért, harsogta: - Alljf lant elő. Felállt, felemel-te lám· 

páját és megforgatta néhány
szor. Nem a r:J<>nat vo:-t. Azt 
visszatartották. Motoros jármű 
jött pá'yamunkásoklu:rl. E!óke
rültek a szerszámok és az ide
iglenes sinköfés rö,:,;desen elké
szü:t. A munka után Benda Já
nos fáradtM. de jó! végzett 
numka öröméve/ tért r,i.ssza 
a vágány,kocsin az állomásra. 

Az ilyen � ugyancsak pró• az apróságok, jó helyen van• 
bára teszt az embert. K.üiönö- nak, az anyjUlk meg vigtJáz rá
sen éjjelt vonalbejárás közben. juk. Szenük, fájuk van elég, nem 
Nem kis do!og éjfél után két fáznak. Ebben az istentelen 
órától a havat taposni, a pá- idöben jól esett a melegre és 
Igát figyelni és mérőléccel a a ked.veskékre gondolni. !gy 
hóvas!agságot méregetni, körmyebben is rótta a ta!pfáka1. 
ahol hozzáfér a.z ember. Ahol Gondo!alaj oitlzon voUok, sze
nem fér hozzá: elő a lapátot, me pedig a sótétbenyúló, hldeg
ös'IJén!Jl oágni, a hómagassá- töl feszü/ö síneken.. Kis lámpá
got feljegyezni és igy tovább, jána.k fénye ott táncO:t köziük, 
előre a két-három ki.ométeres hol az egy!kd, hol a másikai 
pá!yaszaJw.szon, küszködve a világította meg. Olyan lre:yre 
széllel. hideggel. Pedig ezt csi· ért, ahot a szél elhordta a ha
n{úta tJjfél után Benda János. aat. A smeke1t a'ig egy-két cen
Vtja végére ért már. M,;g egy• tis hó lelwtett. Szép sima hó, 
szer megnézte lámpáját, mmt mint a fehér bársony. De egy 
egyetlen barátját, egyedüli jó- helyen a hó mintha borzas vol-

zöm a törés helyét - és máris Alljl Sintöres! _ és rolu:mt to-rohant r,lssza. vább, amennyire erejébö/ te!t. 
Maga mögött még ha!lo!ta. a Alig biri.a már lélegzeMel. A 

A pesti gyors akkor gördü{t 
ki és tovatii.n6 zárlámpájána!k 
melegpiros fénye barátságosan 
lumyorgatott r,issza Benda Já
rwsra. 

n.égysur négy haran,güt�, a két lántpa még mindig ki>-

SZOCIALISTA VASOT2RT - A Vasat! F&sztály és a Vasutasok Szak szenezetének hetllapJa. Megjelenik mim'"" szombalon. <;ze,kesztl a szeckesztöbizottság Laptulajdonos· 8 Közlekedés és Poslaúcyi 1'!ln'•zté 
.... J. VasúU P6oszti!Ja b a Vasutasok Szakszervezete. Szerkeszt6ség: Budapest, VI„ Sztálin-út 83 sr.á�, - i cleion 228--895 428--332, üzemi telefon: 16-76, 39-49. Kiadóhiv:.ta1 ví1_ Rákóczi.át 5(. _ Ul.000 éldá,.. - Szikra Lapnyomda, Budapest. Vlll� Rökk Szilard 11, II. Felelóa nyomdnezet6: Kulcsár Mibál:r P 
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i A MA V Kórház és Központi Rendelőintézet a kormánl1programm végrehaj-
t lása során egyre feJlödlk és a dolgozók ezreinek rt)Íl]t 1nógyulást, 
• ( Kovács István rajza) 
................................................................................... 

Szakszervezetünk feladatai a SZOT teljes ülése után ELŐRE A KONGRESSZUSI VERSENY SIKERÉÉRT ! 
A Vasutasok Szakszervezete 

központi vezetősége február 
13-i ülésén megtárgyalta azo
kat a feladatokat, amelyek 
a szakszervezetre várnak a 
népgazdaság 1954. évi terve 
végrehajtásában. A SZOT tel
jes ülése útmutatásai alap
ján tárgyalták a dolgozók 

anyagi, szociális és kulturális 
helyzete további javításának 
feladatait is. A központi vezető
ség beszámolóját Gáspár Sán
dor elvtárs, a Vasutasok Szak
szervezetének elnöke tartotta. 

Bevezetőben értékelte a leg
utóbbi ülés óta eltelt öt hónap 
eredményeit, elsősorban az 
üzemi bizottságok választásá-

1 nak munkáját, mely eredmé
nyesnek mondható. A szak
szervezeti funkciókban növe
kedett a műszaki értelmiségiek, 
a nődolgozók és a fiatalok szá
ma is. Azonban a választások 
munkája mellett háttérbe szo
rult a dolgozók anyagi és szo
ciális problémáival való fog
lalkozás, valamint a munka
verseny szervezése; 

Az eltelt öt hónap eredmé
nyei közé tartozik, hogy meg
javult a pártszervezetekkel 
való kapcsolat, jobban kiala
kult az üzemi bizottságoknál 
a kollektív vezetés. A vasút 
eredményesen segítette a nép
gazdasági terv végrebajtásá�, 
12.7 százalékkal növekedett az 
áruszállítás, fél nappal rövi
debb lett a kocsiforduló. Az 
eredmények nyomán számos 
állomás, fűtőház, járműjavító 
nyerte el az élüzem címet. 

Ahhoz, hogy a szakszervezet 
újabb eredményeket érjen el, 
szükséges, hogy a funkcioná
riusok még többet tartózkod
janak a dolgozók között, is
merjék meg ügyes-bajos dol
gaikat. A szakszervezet felvi
lágosító munkája mozgósítson 
a minőség megjavítására, a ta
karékosságra elsősorban 
szén és energia terén - a gé
pelc jobb kihasznál.ására, a me
zőgazdaság segítésére. Első
rendű feladat. hogy a rossz 
időjárás miatt megrekedt áru
mennyiséget mielőbb rendel
tetési helyére juttassuk, mert 
máskép veszélyeztetve van a 
kongresszusi verseny sikere. 
Ehhez meg kell javítani a 
'Vasút munkáját. A teherfor
galomban el kell érni a napi 
több mint 10.000 kocsi rnegra
kását. 

Gáspár elvtárs a továbbiak
ban ismertette Rákosi Mátyás 
elvtárs szava,it, amelyekkel el
ismerését fejezte ki a hős vas
utasoknak. Majd beszélt az új 
vasutas hősökről, a vasút fel
adatairól a szénbányák segí
tésében, valamint arról a nagy
jelentőségű mozgalomról, 
amellyel a vasút dolgozói se
gítik a mezőgazdaság, elsősor
ban a gépállomások munkáját. 

Ezután a szakszervezet 
munkavédelmi és szociális 
munkájáról, a szabadságolási 
terv végrehajtásáról, majd a 
balesetek megelőzéséért foly
tatott harc eredményeiről szá· 
molt be. A beszámoló hangsú
lyozta azokat az eredménye
ket, melyeket a dolgozók ét
keztetése terén, napközik és 
bölcsődék munkájának meg
javításánál elértek. Nyomaté
kosan kiemelte: ,,A munkavé
delmi beruházást, elsőrendű 
beruházásnak kel! tekinteni . . . 
Minden területen fel kell lép
ni azok ellen, akik a dolgozók 
életszínvonalának emelésére 
t:onatkozó határozatot csak 
la.ssan, vagy egyáltalán nem 
hajtják végre." 

A beszámoló feltárta az üze
mi orvosi hálózat terén talál
hdó hibákat éR foglalkozott a 
ddgozók üdültetésével, a kul
tt, munkával, végezetül pedig 
a VIunka Törvénykönyvvel és 
a kollektív szerződésekkel. 

Nz. 1954. évi népgazdasági 
L,rv végrehajtásának segítését 
és a szakszervezet szociális és 
kulturális feladatait a követ
kezőkben határozták me&: 

1. A szabze"e•,;etnelc nag-yobb 
fio�hnet kell fordi.tanl • n:én
és enerrla.takarékoa:ácn, a gé
pek jobb karba.nt:lrtá!lára éa ltl
hM%ná.1áaáFa. El kell érni a napi 
több mint 10.000 koc!lt merrakását 
é• tov"bbftását Jobban kell ee
gitenl a bányá&zok munhá.Jt\.t. 
biztoaita.nl kell va:on1züUégletü
ket, .Jobbllo és eredményesebbé kell 
tenni a. mezögazduár a;egíU:aét. 

%. Mer kel1 Javitanl • tizocla.
lista munkaverseny ■zenezésit K 
lrányítú:á.t. A verseny Jrözéppont
Já.ba. kelJ ,mta11f a menetrend
ueriiséret, a Tirótermet. is ko
eatk tfaztántarlúát, a 1t.tead
mentesség-et, •alaml.ftt a minö
séret. az &llYa«• ée enerrJa.taka.
rékouáeot. 

3. Tel,Jea erivel kell 1e1-íte111 a2 
MDP IU. :ton§'reMzu•• tisztele
tére ktbontakoz6 Hocl•tlata tnun
Jr:ayueenyt, Sdleaitent kelt a 
SdahanoT-m.ttzgalma.t. To'f'ább Jr:elJ Joko-anl a doI:-or:4k é.letJr:örüméa7elnek: mqJavitMU. 

•. OrködJön a HaJr:nerTnet 
azon, hon sehol, semll;ren tor· nui.ban mec ne eértsék a dolg-ozökaak a. Huaka. Tönén7könyvben ia kollelr.Hv rz:enidffbe-n 1tidoaitoU Jor&it ét maradéJrtalaaut Taló,it
•ik mer az üzemelt abban Tillalt kötele1dt..égelket. 

5 Napról napra á11&R11óan el
h1nörb.:nl kell a 111un•a.védelmi éa 
e�éatflét'Üni beruháziaoka.t C'I 
bist.01fta.:1tl kell. hou a. m•nka.
btd·ona:i.gra Tona.tlr.oz6 tt11delete
ket q na.1tilyobt betartcil:. 

1. A. d.Olg'OZÓk �.Mflérének: �é
d.elmét •en 11:-ö-:r:éppontba. áJUtani 
a ünada.lomhi:doaiUabaa éa a.z 
iidúlésben, 

'7. .Jellemezze • 1:ultarilLt 11.e
"Yelömanká.t a. noelaliata. trényee
rir. a. törekvé11 a ctolJ'&1!6k jobb 
sr:6rakoztatására és nevetbEre. 

A téli forgalomban vasutas 
becsülettel álltunk helyt 
mondotta Gá.!pár elvtárs a to
vábbiakban - va�utas hőseink 
nevét megismerték szerte az 
országban. Vasutasaink mun
kája legyőzte a téli időjárás 
minden nehézségét és ezzel 
kivívták dolgozo népünk meg
becsülését. 

A szakszervezet ereje a párt 
vezetésében rejlik. Elő kell se
gíteni, hogy megjavuljon a 
kapcsolat a párttal és a dol
gozók széles tömegével. Ha 
szakszervezetünk teljesíti a 
párt és a SZOT harmadik tel
jes ülése által elénk tárt fel
adatokat, akkor megfelelünk 
annak a várakozásnak. melyet 
elvár tőlünk egész népünk. 

A beszámolóhoz számosan 
szóltak hozzá. A felszólalók 
egy része kiegészítette a beszá
molót, mások - igen helyesen 
- bírálták a Vasutasok Szak
szervezetének munkáját, fel
tárták a központi vezetőség és 
saját munkájuk fogyatékossá
gait. A legtöbb hozzászóló a 
dolgozókról való fokozottabb 
gondoskodásról beszélt. 

Rácz elvtárs - a szakszer
vezet társadalombiztosítási osz
tályának vezetője - elmondot
ta, hogy az üzemi és területi 
bizottságok nem nevelik elég
gé a dolgozókat a védóételek 
és eszközök felhasználására. 
Sokan emiatt nem látják azok 
jelentőségét egészségük védel
mében. Számos dolgozó - az 
üzemi bizottságok hibájából T nem kapta meg az előírt védo
ruhákat és ez több helyen fo
kozott megbetegedéshez veze
tett. Az üzemi orvosok nem 
kutatják a megbetegedések 
okát, s emiatt háttérbe szorul 
a betegségek megelőzése. A 
szakszervezetnek - mondotta 
- a jövőben ezekre a kérdé
sekre sokkal nagyobb figyel
met kell fordítania. 

Kulicskó La.ios elvtárs (fe
rencvárosi fűtőház) alátámasz
totta azt a tényt, hogy az 
üzemi bizottságok még nem él
nek eléggé a dolgozók között, 
gyakran irodából próbálják 
megoldani feladataikat. Ez a 
hiba a központ hiányosságából 
is adódik. A beszámolót bírál
va, arra hívta fel a figyelmet, 
hogy erről a beszámoló nem 
beszélt. Elmondotta, hogy a 
szociális beruházások elvégzé
sét még gyakran gátolja a 
szervezetlenség és a bürokra
tizmus. Például a részükre ki
utalt egy vagon anyagot 
melyet a Központi Szertártól 
kaptak egy heti keresés 

után, Hegyeshalmon találták 
meg! 

Petö�•ári elvtárs (Landler 
Járműjavító) arról beszélt, 
hogy a feladatokat csak akkor 
tudják végrehajtani, ha az ak
tívák tömegét vonják be a 
munkába és politikailag kel
lően felké<szítik azokat a fel
adatokra. Hangsúlyozta, hogy 
a munkaverseny eredményes
ségében nagyfontosságú az el
fe.kvő anyagok felkutatása, 
mely segíti a meglévő anyag
hiány megoldását. 

Gellért (Debreceni Jármúja
vító) és Kvassai (a Vasúti Fő
ORztály mv,;ikavédelmi csoport
jának vezetője) elvtársak és 
még többen mások beszéltek a 
munkafegyelem megszilárdí
tásának fontosságáról, a védő
ruhákkal való ellátottság te
rén fennálló nehézségekről 

Surmann elvtárs (Il:szaki 
Járműjavító) elmondotta. hogy 
ők hogyan biztosították minden 
dolgozó számára a védőruhát: 
,.Idejében gondoltunk arra, 
hogy a dolgozóknak biztosíta
ni kell a. védöruhát. Amikor 
láttuk, hogy külsö szervek nem 
tudják igényeinket kielégíteni 
- magunk láttunk hozzá. Vet
tünk a.nyagot, s egy szabó 
hozzákezdett dolgozni. Elfo
gyott a vatta. Személyesen 
mentem el a. va.ttagyárba, el
mondtam problémáinka.t és 
kaptam vattát is elegendőt. A 
kollektív szerzödésben 100 

- A. Magyar DolgozÓk Pártja Központi l'ezetőségének közleménye -

A Magyar Dolgozók Párrja 
l(özponti Vezetősége üdvözli az 
üzemek. gér,állorriások, tennelő
szövetkezetek, állami gazdas'á
got. dol gozóinak és az egyéni
leg gazdálkodó parasztoknak 
azon kezdeményezését, hogy a 
Magyar Dolgozók Pártja 111. 
kongresszusa tiszteletére munka• 
versenyfelajánlásokat tesznek. 

A dolgozók kezdeményezése 
hatalmas új erőforrásokat tár fel, 
amelyet< nagy mértékben segí
ti!( pártunk politikáját. a dol
gozó nép életszínvonalának fo
kozatos és állandó em.elésit. 

A kongresszus tiszteletére tett 
munkafelajánlások híven tükrö
zik egész dotirozó népünk mély
séges bizalmát és szeretetét 
pártunk iránt. Kifejezésre jut
tatják a párt és a dol gozó nép 
széttéJ!hetetlen egységét és 

összeforrottságát. Kifejezői pár
tunk politikáia helyességének, 
népünk odaadásának a szocia• 
!izmus építése, a béke megv� 
dése. a haza Ül!)'e iránt. 

A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége az orszá· 
gos munkaversenyben első, má
sodik és harmadik helyet elérő 

üzemek számára három kon
gresszusi zászlót ajánl fel. Szol
gáljanak e zászlók a kongresz• 
szusi munkaverseny hatalmas 
emelöjeként. serkentsék dolgozó 
né.1>ünket újabb. az eddigieknél 
mé(( nagyszerűbb termelési 
eredmények elérésére. 

Előre a l<ongress,zusi munka
verseny sikeréért! 

E lőre a Központi Vezetőség 
zászlainak elnyeréséért! 

A MAGYAR DOLGOZOK 
PARTJA 

KÖZPONTI V EZETöSEGE 

Hétszázalékos árammegtakarítási le/ajánlás 
a miskolci fűtőházban 

A miskolci fűtőház dolgozói mue1 vifümyszerelő a pártkon · 

, 

ténjék, amiko

_

r arra valóban 
az e':.sök között ismerl.3k le! , ,:rresszu-s tisz:te!etére felajánlof- szükség van. 
hogy a rendeilk.ezésükre álló lák, hogy k&rze!eikben hétszáz.a· A műszaki.a•ktkal egyetértésben 
energiamennyiség túllépése za, lékkal csökkentik az áramfo- megszervez.lék. hogy a miskolci 
varoikat okozhat az árnmel,látás- gyaszfást. Elhatározták: Mis· állomás é6 a líítöház valamennyi 
bat1 és megt1<á,rositja a népgaz- kolc-személypályaudvaron, Mis- he)--:ségében egy �.f!Y fele/óf sz:• 
d;i8ágot. Ezért a fűtőház vilb· kolc-rendezön és az ezekhez tar- mely gondoskodJék a lampak 
mosműhelvének művezetői és tozó villamosfelvigyázói körze- ido

A
"beni e��!t1

ás_áról

k. d . _ . 
·•1 f ·, · , ,. Oláh 8 ·1 t kb •t 11 • 'k 

m1""'0 c1 ez emenyezes 
v1, a�os e._v1gyazo1, � a, 

1 

e · en sze".:e !!ese'! e e�:z'. '. arra vár, hogy az orszá,g vala-l(ozák Pal, K0<,áos Berta.alt, hogy a kulso termegv1lag1to mennvi filiöházá>ban, v.alamenv• 
Varhanyo-Jszki Dezső. Briillmer nagyfényű lámpák felgyújtása, nyi .szol gálati helyén fe;kiaro:jáik 
Jó1JSef e1vtárn�, é.s Emődi Sá- eloltása abban az időben tör- és kiszé'.esíhsék. 

Debrecen állomás kereskedelmi dolgozói 
a szállítási munka minőségének javításáért 

vatta.ruhát vállaltunk - és a 
.dolgozók 400 dara.bot kaptal,:t 
Az egész azon múlott, hogy 
idejében gondoltunk arra: tél 

1 
lesz . • •  " 

Nagyon fontos kérdésről, az 
energiatakarékosságról beszélt Debrecen állomás kereske
Krajcsovicz elvtárs (KPM) delmi do1goz?i megvitatták! 
Megállapította, hogy a vasút- hogya:1 tud�ak_ a_ szállí!ás1 
nál tág lehetőség van az ener- munkat megJ�v•tani. A part
giatakarékosságra. Például a kongresszus tiszteletére elha
mozdonyoknál a szénmennyi- tározták, hogy_ azokat az üze
ség fele akkor ég el, amikor meket, amelyek az őszi forga
állnak, nem visznek terhet. El- lom idején nem tudták telje
mondotta, hogy számos szov-

síteni az előírt rakodási időt, 
kocsikihasználást, a darabáru
küldeményeket pedig helytele
nül csomagolták és a fuvarle
veleket rosszul töltötték ki -
sorra felkeresik és szaktaná
csokkal látják el a munka he
lyes végzésére vonatkozólag. 

Azon üzemek felett pedig, ahol 
ezek a hibák a legsűrűbben 
előfordulnak, védnökséget vál
lalnak. Eddig tizenegy vállalat 
patronálását vállalták el, hogy 
megjavítsák a szállítási mun
ka minőségét. 

jet energiatakarékossági mód-
szer áll a vasút rendelkezésére 
- melyet eddig nem használ
tak fel. Javasolta, hogy a vas
út legjobb szakemberei tanul
mányozzák ezt a kérdést. 

Várpalota állomás dolgozóinak válasza a nagylengyeli olajbányászok felhívására 
Várpalota állomás dolgozói 

olvasták a „Szocialista vasút
ért" február 3-i számában a 
nag�'lengyeli olajbányászok 
felhívását, amelyben arra kér
ték a vasutas dolgozókat. hogy 
a nyersolaj folyamatos elszál
lításához állandóan biztosítsa
nak 350 tartánykocsit és hat
napos kocsüordulót. örömmel 

határozták el, hogy magukévá 
teszik a nagylengyeliek kéré
sét és a pártkongresszus tisz
teletére megfogadták, azzal vá
laszolnak a felhívásra, hogy a 
péii gyártelepre irányuló 
11yersolajkiildeményelcet két 
órán belül a gyártelepre kiál
lítják, a msszatérő üres tar
tánylwcsikat pedig a kiürítés 

után irányvonattal azonnal to
vábbítják a megrakó állo• 
másra. 

Ezzel az olajbányászok által 
kért hatnapos kocsifordulót 
igyekeznek még hat napnál is 
lejjebb szorítani. Igy hozzáse
gítik őket, hogy a III. párt
kongresszus tiszteletére tett 
vállalásaikat túl teljesíthessék. 

A vitában még felszólaltak 
Molnár István (Északi Jármű
javító), Kádár János (Debrecen 
ter. biz.), Batta elvtárs (Szol
noki Járműjavító), Gábor Jó
zsef (Hámán Kató fth.), Mol
nárné (Győr állomás), Rutkov
szki Antal (Miskolc ter. biz.), 
Kákay Sándorné (Vasutas 
Szakszervezet), Balda István 
(Békéscsaba fth.), Nagy Ilona 
(Dombóvár fth.), Pozsgai Kál, 
mán (Pécs ter. biz.), Höttin
ger József {Szombathely ter. 
biz.), Bán István (Budapest ter. 
biz.), majd Gáspár elvtárs 
adott választ a hozzászólások
ra. Ezután a központi vezető
ség ülése határozatot fogadott 
el, majd rátértek néhány beje
lentés megtárgyalására. 

Közép- és kisszolgálati helyek a kongresszusi versenyben 
A7 MDP III. kongresszusa 

tiszteletére kezdeményezett 
versenyből a közép- és kisszol
gálati helyek dolgozói is szép 
felajánlásokkal veszik ki ré
szüket. 

Kocsilakatosok kongresszusi felajánlása 

Bérczesl II. Ferenc és Herbst i\iibálJ, kocsilakatosok a teherkocsik mlnfü,ég1 
javitására tettek felaj:i.nlást, tová;,bá v:íllallák, hoiry 38 drb l<Z-kocsl rak

súlyemelésére tett y;i.lJalásuk.t 4S drb-ra teljesítik. 
(Kovács G. felY.) 

Eger állomás dolgozói a kon- Lajos tolatásvezetők 110 száza-
gresszus tiszteletére versenyre 
léptek a miskolci igazgatóság 
valamennyi állomásávaL Az 
állomás dolgozóinak vállalásai 
máris szép teljesítményeket 
eredményeztek. A dolgozók 
február első tíz napjában ki
tűnő eredményeket értek el : 
elegytovábbítási tervüket 119, 
átlagos terhelési tervüket 105, 
tolatási tervüket 119 százalék
ra teljesítették. A munkás-, 
személy- és tehervonati késé
seket minimálisra csökkentet
ték. 

Kazincbarcika állomáson is 
szép eredményekkel dicseked
hetnek a dolgozók. Kövér 
Lászlóné külsős forgalmi szol
gálattevő például a kocsitar
tózkodásban vállalt 115 száza-

lékos vállalásukat a kocsimoz
dításban 114 százalékra telje
sítették. Gáspár Jenő rendel
kező forgalmi szolgálattevő az 
elegytovábbításban 95 százalé
kos vállalásáv�l szemben 103 
százalékos eredményt ért el. 

Okány állomás dolgozói vál
lalták, hogy a tehe1·vonatok 
tartózkodás.ának rendességét 
az eddig elért 98 százalékról 105 
százalékra emelik. A ·kocsik ki
használását 70 százalékról 80 
százalékra fokozzák. 

A torbágyt villamosvonalfel
ügyelőség dolgozói terven felül 
vállalták, hogy minőségi mun
kával Budapest-Kelenföld ál
lomáson elvégzik egy 42 méter 
hosszú, erősen sérült iránysod• 
rony kicserélését. Ugyanitt ki• 

lékát 134 százalékra teljesítette. cserélnek egy sérült kapcsoló• 
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sával szemben 102 százalékra határnál pedig ugyancsak ki
teljesítette a vonatforgalmi ter- cserélnek egy átívelt kapcsoló
vet. Kat>ács Sámuel és Kovács egységet. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Hogyan készülök a Párttörténet VI. fejezet előadására 
,\z !?:szaki Jármüja\"itó OV. 

pártbizottság-ának mee-bizásából 
u SZKP története I hioly�
mának ee-vik iskoláját vezetem. 
Met:?tisztelő feladat sz�momra a 
Szovjetunió Kommuni�ta Pártja 
történetének tanítása. amelv 
,zazdae- tapasztalatokat ad szo
cializmust építö munkánkhoz 
l,ppen ezért minden előadásra 
na!;")' gonddal ké6zülök. 

Most a párttörténet VI. feje-
z�téből tartok előadást. Arra 
törekszem, hogy 

dóadásomat egv föi:ondolat 
köré tömöritsem. 

Ezen belül akarom mee-ma1?Va
r ázni az anya e; lee:fontosabb el• 
, i problémáit, amelvet az  útmu
tató mellett az SZKP 50. évfor
dulójára kiadott tézisek 1 1  
pontja is felvet. llven például 
az  imperialista háborúk elkerül
hetetlensészének lenini tétele és 
általában a háború és béke kér
dése, melynél mesz kell mae:va
ráz,i a háborúk okait, e�deté!. 
Felkészftlésemhez a mee:adott 
irodalmak mellett nae-v 

segítséget ad a „Propagan-
disl::t ·• e. folyóirat. 

Ennek 1 953. 1 1 - 1 2  számából 
átolvastam /-/ori•álh elvuirsna,k 2 

háború eredetéről szóló cikkét. 
amely leleplezi az imperializmus 
és lakájaik népbutító elmélete:!. 
majcl átlanulmánvoztam Vértes 
elvtárs cikkét ( .. Emeljük a párt
történeti szem n:iriumok sz'n
vonalát") . amelv komolv mód
szerbeli see:itséQ"e! ad előadá
som elkészítéséhez. 

A VI. fejezet megtáre;valásá
nál  legfontosabbnak tartom 
mei:!"értetni azl hol!Y az impe
rializmus bukása és a szocia-

! izmus e:vözelme törvényszerű. 
A hallszatóimmal  való rendsze
res íoe;lalkozás. konzultálás so
rán me2"1!\'Öződtem arról. hoe-v 
a II. Internacionálé vezetöinek 
opportunizmusával nincsenek az 
elvtársak tiszt�ba. Ezért a lő
kérdésen belül az trulók mn
Q"atartását. hföorúhoz való h01-
záállásukat is be foe-om mutat
ni - szembe ál lítva velük az 
orosz 

vonatkozású téziseket is. 
Előadásomat úe-v építem fel. 

hol?V az 
könnyen érthetö, világos, 

lehetőlesz jól tae:ott és könnven 
je(!Vzetelhető lee-ven. Az előadás 
vét:?én levonom az anvasz lez
!ontosabb tanulsáe:ait mai bé
l:eharc1t11khoz. Ehhez rendkívül 
nagy set:?í!séget ad a •. Szabad 
fl'ép" rendszeres tanulmányozá
sa. 

HallQ"atóim ei:!"Yéni tanulását 
azzal is elösee:ítem. hoe:v elő
adás közben hivatkozok arra 

akik az első világháború ide- hoQ"v az irodalom melvik részé
jén egyedül maradtak hüek a böl bövithetik ki az ee:ves elvi 
manizmus- leninízmushoz. Az 

I 

nroblémffek 1--önnvebb meQ"értésé
elvi tételek jobb mee-érlése ér- re jee;vzeteiket. 
dekében beépítem előadásomba Dombrádi K ároly 
az Utmutatóban közölt mae-var propagandista. 

konvnunlsU!< l<övetl<ezetes· 
ségét, 

A Landler Jena JJrmüJavltó 0V 
MDP 1. alar,szerveze ének taggyüi-é· 
sén az aktlv:u-. a tas;rgyülé,;i vége 
reié már erÖ-;e>n e &kkent AmlkJr a 
J.:íildöttek JeltiJé..,ére és a sz.avazásra 
kf'rílH !-Or. i.!:•r,1�o:.-=-� v�lt a la'?�y•ilé� 
é<1 mlnden bfrálat. vl a m,-.fh'ttéc.éveJ 
foead�ák  el a java�latokat. Két!-iég„ 
telen u, hn� a J,elölőlt:.tára bccsfi
letes. jói dolgozó elvt.irsak ke-ül'ek, 
de e7. még�em mentesíti a komrnu
ni:-t.ikat a!tól. hotrY a kült.ötteke� 
me'!felelően JM:gvlzsl{álják b cs.i.k 
u•jna �7.3\'8ZZt1.n2k. A küldö'.tc:C. f

-
-.n

�oc:: telada:ot fognak a közel_!ö,·öoen 
eh·égt:znl. R�"lztveszne'<: a felsöbb 
pf1 •szerv pár•ér�ekczte:�n � köm:ye-n 
lc.hel. hoscy valamelyikük a Magyar 
D,,!fl07i-k P,\r!Ja IJ I . kongre,;c;zus ín 
'o(!Ja kép,;sdnl a oirtsi:ervnetei. 
erp,en ezér� a küldöt·.ek me�válasz
tJ�a ugyanolyan �ondos .t1111; körül
tekln�6 munkéit követel. mint a pár1-
veze:6ség tai.:_ialnak kivJJasztba. 

Színvonalas. tarfalmas ,·lta utin 
fogadták el a haUrou.tl ju•a<latot 
a Sz.,.!nokl f'í1tóht:z f i i .  h a Cinkota 
t. MDP ahr,c;.ztrvezetekbcn. A ha.ti• 
routl javaslat vltáJ;lnál l.ltnl l•h•-
1ett hogy milyen hel)• ec;tn járt_ el 
·-t pártv.-zefö,;fg, amikor i. fa.Jlif)•itlés 
tlök�s7it��l-nf!I pá_rfco;oportértelce-.zle• 
teken az elvtársak tudtlmására hozta 
a határo,cotl Javaslatot #s f,iy alkal
muk volt a-:r:okat me-gyftahtl a párt• 
ro;oportoknalc: éc; a ta.ir�,( gondosa:n 
tudott t.1készU1nl a taggy61és ezzel 
kapcso1atos vitájára. 

* 

A debrece-ni fíitóház HL a1a!)s.7�
ve7ete h Záhony épftt>s\·e?.,..tó:;.éq 
a'.r1-�an•e-7.eft!ne!c \'tU öseg\•a lasz.:6 
'ag;víi!é.;:e iQ""<'n helye-:.cn a pá:1 bel�c5 
fürvei meJlc-H c.l')k1t Ív"latku�o�t II termf'!é,:; ké-rCé,:;(!:vel fc; A egcr)·fllt�se:i 
nlrs1Prii�ftették a1okat az t"lvtá·sa-
1:at. a)dk az .\\DP I f i .  k(>nvr�szu· 
s:i1 a  tett munkav,íl l:t l�snilc ,•égrehaj
t:i�ril--an már komoly eredményeke 
ér'ek el 

V -� ut;Uik Ji) A SAJÓVÖLG YI 
��' flr� BÁNYÁSZOKAT 

Az orszáe: szeme a bány.ikoo. 

l 

J\\AV kocsikat középaránvosan 
, an most és azokon a vasútál- elosztva ál lítják ki. A bánya
lomásokon. ahonnan a szenet 

I 

üzemek dolgozói válla lták az öt
az orszáQ" különböző részeibe in- napos berakási munkarend be
ditják_ Sajó.�zc11tpéter állomás tartását és azt, hol?V a kon
dolt:?ozói tisztában vannak ez-

gresszusl verseny eredménve
ként jelentkező többtermelésröl 
az ál lomást idöben értesítik. 
hoe-v az i2"énvelt kocsikat min
die: meQ"kaphassák. 

A TAVASZ ÜZENETE 
A vasúti töltéseket mée: vas

tasz hó fedi. a pályafenntartási 
dole:ozók mész a vászányokra hul

zel. ezért a 1 1 1. nár!kongresszus 
tiszteletére a sa jóvöle:vi bán\·a
üzemek dolgozóival e1?Vüt! 
olyan munkafelajánlást teltek. 
amelyek na1r1·mértékben elöseQ"í
lik a bányászok munkáját. Az 
állomás do/2ozói t·ál'altúk a lott hó és a sínekre fa1?Vott jég 
lánlfák 2rafikonos rendszerú és eltá\·olitásával vannak elfo2:lal
szüksé2 esetén rendkívüli kiszol
gálását ú1r1•. hoe:v a mee:rendelt 
kocsik 50 százalékát a ree:e:eli 
műszak mee:kezdéséie:, azaz 6 
óráie:. a többi kocsit 20 óráie: az 
ipartelepekre kiállít ják. Vállal 
ták továbbá, hoe:v az export
szál lítások ütemes rakodása ér-

tiszteletére vállalták: a talpfa 
jelöléseket olyan gond da I és kö
rültekintéssel vée;zik cl, hol?V a 
mult é\·ben végzett százalékos 
jelölést 2.8 százalékra csökken

dekében az ideszen kocsikat és a 

A párt 

píros vírága volt . . .  
A p� piros vlr4ga volt 
Nyomorral. kínnal ügy da.colt 
A\int .irnyékka.l a nap. 
Ahov;i küldte öt a párt 
Mint kölykét védö farkas állt 

Mely hollli kíi7d, harap! 

�
-
� �;;;�;:�� 

- • \ 1 -. utca11, maga 
';., --. elött keTgeti;e 

• - � � a. hópelyheket. 
;.,-;.•• '_ A gyüjtőfog-
' ... \é ho.z komor ka.-
puja előtt eg11 nó fá=ósan ösz
szébb húzza vékony kabátját. 
Oszbevegyülő, fiúsra nyírt ha
jára kristályként rakodik a 
jehér pihe. Az asszony már 

, nem fiatal, 43 éves, azonban 
vonásait néz�·e idős�bbnek 
látszik ötvennel, viszont sze
mének tüze, melegsége fiata
losan bizakodó, derűs. Háta 
kicsit görnyedt, megviselte a 
börtön, melynek kcpu;án éP?J 
az előbb lépett ki. A hóhérok 
kegyetlen t•allatása összezúzta 
testét. Kínzói hegre ütöttek 
sebet - de a s:ivét nem tud-

va. de már készülnek a tavaszi tik. A többi közöl! vállalták 
fenntartási és felúj ítási munkák- mée:. hoe-v Ujpest és Lajosmi-
raA

. 
t - t · t  h t zse á l lomásokon a salakdepo-avasz uzene e ozza a e-

rézvárosi pályafenntartási fő- nálást külön költség nélkül 

nöksée dolgozóinak kont:?resszu- 1 olyan __ mó_don vé�zik �I. hogv ez
si vállalása is. A dole:ozók az 

l 

zel bovfhk az allomasuk rakte-
1954. évi ta\'aszi !alpfacserék- rületét. ami mee;könnyiti a ke

l.el kapcsolatban a kone:resszus reskedelmi szole:álat munkáját. 

ták megtörni, az szilárdan 
kommunista maradt. 

A cella rácsát csak néhány 
perce táL•olította d a nemzet
közi proletariátus elszánt til
takozása. a világ minden tá
járól érkező levelek és távira
tok ereje. Veszélyben forgott 
Hámán Kató élete. Megren
dült egészsége, tot·ább már 
nem bfrta volna a szürke, 
napfényt soha nem látott fa• 
lakat. A proletariátus tiltako
zására néhány hét egészség
ügyi „szabadságot" kapott. De 

Kató nem egészségét féltette 
- a párt üwe, a mozgalom 
sorsa és jövöje foglalkoztatta 
gondolatait. Elindult a Vil1rto$ 
császár-út felé . 

Este illegális találkozón vett 
részt és már másn,ip hiába 
várta beteg testét az ágy 
vonaton robogott Sopron felé, 
hogy eleget tegyen pártmegbi
zatásának: felvegye a kapcso
latot a bécsbe emigrált útnd
ler elvtárssal. 

SoprontJl Bécs nem nagy 
távolság, ha útlevél lapul a 
zsebben, ha az utas „a;ánlóle
t•elét" nem a gyiijtőfogház ál
lította ki. Húr.tán Kató t!!.ltt 
nem ny.ltak meg a határso
romr11:, a= ö útja másfelé ve
=Ptctt: erdiikön, rejtett c.•apó.
sokon, s:akadékoko1t keresz
túl 

Fogvacogtató hidegben in
dult el kisérőjével, elvtársá
val. A láz pirosra festette ar
cát, vékony cipőjében hólé 
tocsogott. Testét át meg át
járta a hideg, de ajka néma, 
panasztalo.n maradt. A két 
embert körülölelte fagyos 
markával a tél, fát11lat terített 
rájuk a �ötétség. Az erdö, 
mel11 védte őket. nem volt ba
rátságos hd.ziqazda. A lattomo
SIT"'! rránrsot t•et1>tt„k a <7ertP
s=(,• sw7ad6 hl, <'latt lav1•l6 
a11ökerek. reit1>+t 1,.,1,tatnk. KP
�ítést tontalc eléi;ik " csonttá 
•a.rr11ott 6'1ak, szakndékok h"
lnl)te 1,ölg,,,,; martTSZt"ltl!lc 
fi1:et hitfrrr ö7e1•;.•ükkel. Tl11�n 
t•ton l'léq megkiizde„I m.aná
val a t!'rMb�ettPl. cfn 6rájulc 
más t•Ps-rn,, is �•,,lkPdett 
a l>tttár6r6k, 11 Horthy-kopók 
hada. 

Ezért t•á.ksztották a legM
hezebh. mintegy :?O kilométe
res tít.szaknszt. olya1't. mel!fet 
a határt jól ismerő csemvé-
szek is elk�riiltek. Nálánál 
erósebb tPstalkat,í embereket 
ts legyőzött volna e-en az 
uton - .i termés=et. De ó el
jutott Bécsbe. e.. ez neM
P?Jenge, b1>ti>(1 t1>sténe1, gr
deme - a .,zi,-e ritte öt. A 
tudat. hog11 a párt megbi:atá
$át tel,t!siti. Az Aggódás a né-

P.iRTHÍR 

ROMÁNIA 

Srtesíti1ik a pártszervezeteket, 
a pártoktalcísba11 résztvevő elr:
lársakat, hOf!.lf a Vasú/politikai 
Föosztáll/ és az I f!.aZl[atósáf!.Ok 
Politikai Osztálqal mellett „El
méleti Tan.ícsok" alakultak. A� 
elutársak bórmellf t•itás elméleti 
kérdé•nél fordulianak az „Elmé
leti Tanácshoz." 

Ünnepségek a rom6n vasutasok napján 

K ériűk az e/r,társakat, ho211 
a kérdéseket tartalmazó levelel-
1:et a Politikai Osztúlqo.lt címére 
küldiék és borítékon tüntessék 
fel, hO!!I! .,Elméleti Tanács" ré
<zére. Az irásban feltett kérdé
sekre az „Elméleti Tanács" 10 
napon belül meqküldi a választ. 

Elméleti tanácsadási Ül!l!elet: 

Február 16-án volt a 21- i'
é\iordu:ó;.a aw�ook a harcok
nEk, ame.:yeket a román \·as
utaso.k és 0: ajmuntáso'.< ,a sz.a -
b.adságért é,s .a '!1e!llre!i függet
!enségért, a fasizmus és a há
ború e: :en dv'a-k. A griv·oai 
va�u '.asok 1()33 fe'bruári h,,si 
harcának évfordulója em;ékére 
a Román Népköztárs.asá-1? ko.r
m:ínya február 1 6-át a vasu'.a
sok 11apját•á avatta. 

A nevezetes é\'fordu:ó .alka!
má ból a román Voas.u1i Oo:g-o
zók Sz.akszerveze'-ének Kö•
ponti bizot!sága é6 ,a Vaisút-

OLASZORSZÁ.G 

ügyi MinLsz!érium nagygyüJéct 
roodeze!t .a bu.kares'..i \'asu:a
sok Színházában. A nagyj:!yű• 
lé6en /. Dfaco11esCll e:vtárs, 
,·asútügyi min·lszter tartott be
szédet. 

A román föváros és ,a na• 
gyol:>b v-:déki városok üzemei· 
ben hivat,r".aihan és tani!l'téze-
tei� e:öadí.sok és gyü·ések 
... ere'.ében em:é!,ez!ek meg a• di
coo 1933-as grivioai események· 
rö:. A gyűléseken fel.szó!a'.:ak 
a román munká.sosz'.á:y feb· 
ruáTi hooi h.arca:n.a'K részvevői, 

Budapesten minden szerdán 
17-től 18 óráifl (Budapesti MAV 
/J!a2Q"a'ósá�, Kerepesi-út 3 sz.) 
Debrecenben mi11den pé11tek,:11 
17-től 19 órái!l, Szel(eden min
den szerdán 17-től 19 óráil!, 
Miskolcon minden pénteken 
14-lől 18 óráil!, Szombathelqen 
minden szerdán 16-tól 18 órái!!, 
Pécsett mindemwp a propaJ!afl
da aloszttill/On. 

Törvénytervezet a vasutasok és lcözalkal mazottak 
sztrájkjog6nalc korlátozás6ról 

Kériük az elvtársakat, hOJ!I/ 
az Elméleti Tanácsot keressék 
fel személqese11 az Ül!qeleti idő 
alatt. ahol az elvtársak szóbeli 
kérdéseikre lehe/őlel( azonnal 
t;á/aszt kapnak. 

Vasútpolitikai Föo.s.ztály 
Airit-Prop. Osrlálya_ 

A reakciós olasz kormány nagy sztrájkot) sztrájkjogának 
mindent elkövet, hogy megaka- korlátozásáról. A jelentések 
dályozza a legutóbbi hatalmas szerint a törvénytervezet kü
sztrájkhoz hasonló sztrájkok lönösen két súlyos rendelke
kibontakozását. Az olasz mi- zést tartalmaz: az egyik ren• 
nisztertanács törvényterveze- delkezés lényegében eltörli a 
tet fogadott el a közszolgálta- dolgozók sztrájkjogát, egy má
tási dolgozók és a közalkalma- sik pedig olyan jogkörrel akar• 
zottak, (idetartoznak a vas- ja felruházni a kormányt, hogy 
utasok is, akiknek a sztrájkja beleavatkozhassék a szakszer• 
indította el az emlékezetes vezeti ügyekbe is. 

Levélváltás szovjet és magyar vasutasok között 
a magyar-szovjet baratság hónapja alkalmából 

A magyar-szovjet b.arátság csol·at adnak ahhoz. hogy Jó- vén,lf rendezésénél az Archipar, 
hóna,pja alkalmából Budapest- zcefvárosban és .a többi vasút - és LucsJ10u-féle síktolatásl al
Jlzsefvárosi pá!yaudvar vasuta- á'.lomáson az eddi1rinél is ered- kalmazzák. 
,;ai kedves leve'et kapta•, ,a ményesel:>ben a'.ka lmazzák a A· Aszódi·-brt·S! •d levcle·bo-1 

zovjetunióból. A eYe.et r- s, .0.-1:�s szo_v1e . mo �zere · ki!ün'k. hogy e szovjet módszer S • 1 ' A 
.k_. ' 1 ' • t 'd ·1 \ • 

a 

cltipou és Lucsl:nv é'.enj:író szov- A .  _1oz�f.va_ros1 _ p_a l�a�dvar nyomán 3 szerelvények rendezé• jet vasutasok írták Temesvári Aszodt-br,ga�,a CS�•�rt�ko?· .a sére fordilott időt a k,orább;hoz Henriknek, a józsefvárosi pá - rr.a.a-yar-•z0\·1ct baratsaQ"1 ht>nap , •t - 11, 15 20 re· 
1 d I h · t f , • ·i · • k . . k- 'd' , v,szonv1 va a .e; - pe 
vau var sz a anov1s a orga m, m_�l?nY'. asana _napJa� u, .e e, cel csökke11tet!ék. Ez azt ered-

szo:gá :attevöiének é6 Aszódi va,a<;zat Arc/upov es lucsfou . , h ár á al 
J • f , h · • k · s • • ·  k. A 1 'lben . menyez,e. oe:v az .om s, 

ozse 5z_a anov1s.a oc.•;me - e.v,arsna . . eve me.eg kapCS-Olatban á:!ó ipartelepek •ernek. A ké-! s1.' aJ-tanavista kez- s7:avak�I �-él<e:n�I( meg ar- k:rakó hel,·e're hamarább jut• deményezésére honosodott meg, r1;t � k:sz•eires es o?z:,t '.en se- nnk e/ a küldeméfll/ek és ezál· 
szovjet tapasztalatok alapján, g;t,;.e,zro), .amelv:t a k:_va:o szo�- tat l!.lfOrsu/ a kocsiforduló is. 
hnánkban elsökén! a iózse/\•á - 1e! vasu .awk mar edd,e; ,s nyu 1- Más'k i�en jelen'.ős eredménve ro�i állomáson a megá1/ásnél- tot�rk a mag\-ar vasutasoknak a Hov'et mód!-1.er bevezcté�
kü/i lőké,sorozatos tolatás, mód- munkáiuk eredménye_<ebbé léte- nek ix:!!l' a szénbán1Ják r •szére szer. Enn�k a módszernek .az 1é_hez: � .  toYá_bb'..ak�an a b;'.gád 

O rf{!ebbi napi 50 üres �al(on 
ú�löröi a Szovjetunióban Ar- koszone el fe1ez1 k1 az u1abb helye'.t ma már átlaR I00-/20 
chipov és Lucskov e'.v:ársak vol- ú'.m_u'.atá<?kUt_ és tanácsokért kocsi( tud biztosítani az á/lo
tak. Mun,I;amódsrerük leírását M.a•d arrol szamol be. hogy az más, 
m:n!eszy két évve: ezelőtt küld- elmult év fo'.yamán 1 8  másik 
lék  el a mazyar vasutasoknak. pálvaudvar vasu'.asai vo'.fak t.a
Azó'.a már hazánkban is eiker- pasztala'.cserén .a józsefvárosi 
rei a:ka'manák a s!ktolathnál á:lomás,..-m, hogy saját állomá
�s egyre jobb eredményeket ér- sukon is bevezessék a Józsefvá
nek el set:?ítsée;�vel. rcsban kitűnően bevá'.t tSzovjet 

A most érkezett le\·�lben a síktola lási módszer!. Elmoodják 
szovjet síktola!ási módszer kez- a levé:ben azt is. hogy a brigád 
d,:rn(nyezöi válaszolnak az '21?:ai később 38 vasútál'.omá 
Aszódi kocsirendező-brigád ko- son mutatták be a helyszínen a 
rábban írt ooraira és szere·ettel- meg-ál!ásnélkü!i lökéssorozalos 

jes jókívánságaikat küldik a k ,c,irendezést az ott dolRQZÓ 
mal(yar vasutasoknak a ma· 

1 

sík'olató briJ?ádoknak. !gy ma 
gyar-szov;et barátság hónap;a már hazánkban 57 o1yan pál_11a· 
a!kalmából. A levé!ben újabb 11dr1ar van - a józsefvárosi/ is 
hasznos útmu.a!ásokat és taná- beleszámítva - ahol a szerel-

pért és legjobb fiaiért, 4 kom-
munistákért, akiknek egyré-
sze börtönben vívja harcút, 
mások rettenthetetlenül, ille
gálisan szervezik a szebb ele
tért folyó küzdelmet. Az elv
tórsak utas!tásra várnak, az 
újabb feladatokra, melyek 
megismeréséért Katót küldte 
a párt. Bécs ódon házai közül 
eljutott az útmutatás a magyar 
kommunistákhoz. Hámá.n Kató 
;uttatta el leg11öngü!ten, bete
gen. Bécs felé menet megfázott, 
még betegebb lett, és mégis 
vállalta, megtette az útat visz
sza_felé is. Nem, nincs nagyobb 
erő az emberi öntvdatnál, " 
nép iránti húségnél, a kom
munista haza.szeretetnél. Ezé-rt 
nem tudta 11 kommunistákat 
megtörni a börtön, megfélem
líteni a kötél, árulóvá teBni a 
golyó. 

* 

Rámán Kató szívében a párt 
iránti húség és szeretet egyet 
jelentett az ember, a dolgo
zók szeretetével. Ha egy elv
társnak segítségre volt szük
séoe, Hámán Katóra mindig 
s�ámithatott. Pedir, jómaga is 
nehéz sorban élt. Hánljszor 
t·olt úgy reggel, hogy "'tem 
tudta, este milyen étel jut a 
tányérjára. ts hányszor fe
küdt le este üre. g11omo1Tal. 

tudván, hogy a reggel aem ltoz 
változást. Egyszer - amikor 
éppen szabadlábon volt 
hosszú koplalás után végre 
alkalmi munkáltoz jutott 
mosni hívták. Ott állt a teknó
nél, a pára és a gőz övezte ru
ha fölé görnyedó hátát. Ko
pogtattak _ . . Egy asszony lé
pett be, mezítláb, rongyos 
szoknyában. Szolnokról jött 
- gyalog. Száz kilométert tett 
meg ősszel, cuppogó &árban, 
hogy hírt hozzon egy letartóz
tatott elvtársról. Néhány pere 
mulva ewedül maradt a tek
nő, mosatlanul a ruha - Há
mán Kató elment, hogy továb
bítsa az üzenetet. Aznap me
gint alig evett. hisz az el nem 
végzett munkáért nem jár fi
zetség. De valahol a külváros
ban, egy nyomorúságos mun
kásszállásra, néhány perc-re 
letelepedett a boldogság 
üzenet jött a letartóztatott 
férfitól. 

Ilyen embereket csak a párt 
tud nevelni, ilyen nemes 
acéllá csak a munkiúmozga
lom kohója edz. Egyszer Rá
mán elvtársnőtól megkérdez
ték, hogyan bir3a a sok nil
külözést és szenvedést. Vála
sza rövid volt. 

- Minden á.ldo2a.t kevés ah
hoz, hogy eg11szer majd, mint 
a Tanáe,-Mauvar01'1zág U-

- Ezekné[ az eredmén„eknél 
azo11ban nem á:lllnk meg -
hangzik a levél befejező ré-sze 
- hanem a most kezdódö ba• 
rá/sági hó11ap .orán és a párt• 
konf!resszus lisztele.'ére arra tő
rekszti11k, hog11 a szo:.i;et elutár
sak újabb értékes tapasztalataj 
fe!használásáva/ á//a11dúan nő• 
vetjük .1el;esítmé11yünkel- Elha
tároz1uk. ho2.11 a kocsilartózl,.o
dási idői 12.8 óráról 12.5 órára 
szorítjuk le. A lehervon.alok ter
helését az elöirás/wz viszon11íl• 
va átlag 20 tonnáwil emel;ük. 

lampolgárai zarándokolha&• 
sunk el Lenin sírjához. 

Soha egy pillanatra sem 
szürkült el szívében az a biz
tos tudat, hogy Magyaror,zág 
a dolgozó nép hazája lesz. De 
ó nem érhette meg a felszaba
dulást, nem zarándokolhalott 
Lenin sírjához. 1934-ben is-
mét letartóztatták - tized-
szer. Csendörök puskatusa 
ütötte testét, kopók csizmái 
tiporták mellét, mely oly ne
mes szívet takart . _ .  Vallatás 
közben összezúzták máját és 
veséjét, de áruló szó mégsem 
hagyta el ajkát. Sérüléseivel 
kórházba került és két évi 
szenvedés után, 19.16-ban, 52 
éves korában meghalt. 

Példás emberi nagysága 
elött még ellenségei is kény
telenek voltak fejet hajtani. 
Kórházi ápolója, egy apácafó
nöknö mondotta: 

- Soha nem láttam még em
bert, aki szenvedéseit ilyen 
nyugodtan és türelemmel vi
selte volna. Ugy hitt és bizott 
az eszmében, mint Krisztm 
apostolai. 

Koporsóját elt,társai állot-
ták körül, a párt búcsúztatta 
hös leányát, cki annyira sze
rette az életet. a szabadságot, 
hogy a legdrágábbat - életét 
adta érte. 

(-k.lza-) 
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Biztosítan i kell  az Ü B  legszorosabb együtt működését i Bebrits Lajos elvtárs kitüntetése 
i A Népköztá<nsai;ág Elnöki Tanácsa Bebrits LaJos elv!�� köz-

a pártbizottsággal és a szakvezetéssel : Iekedés- �s postaügyi miniszternek ötéves eredmenyes_ m1�,s�terl 
• - • • . : millrodése alkalmából, közlekedésünk fejlesztése teren ktfeJtett 

Az !!szaki Jármüjavitó OV becsület, amelyért a párt köz· 
üzemi szervezeteinek nagyaktíva ponti lapja. a ,,Szabad Nép" is 
értekezle!e (ebruár 18-án meg· kifejezte elismerését a vasutas 
tárgyalta a SZOT I I I. teljes dolgozóknak, amellyel az Eszaki 

Jármfijavító dolgozói o:yan jól ü'.ésének a szakszervezetek so- he!ytát:tak a t-éli nehéz.ségek kö· ron lévő feladataira, az 1954. zepette, hogy az anyag-. vala
évi terv végrehajtására vonat- mint ,az energiaellátási nehéz· 
kozó határozatát és azokat a sé,;-ek ellenére másod·szor vív· 
tennivalókat. ame!yek a határo· lák ki az élüzem címei, lo
zatbó! kilo'.yólag a helyi üzemi vábbra is köte!ezi őket. 
szervekre háru!nak Az értekez- Hogy a vasuta•sbecsület ez
leten a SZOT képvise'.etében utá,1 6e 5zenvedjeh csorbát, a 
megjelent Gáspár Sándor elv- SZOT·határozat értelm-ében az 
társ. a Vasutasok Szakszerveze· Eszaki Jármfijavitóban is bizto· 
lének elnöke. A vállalatvezető· ::�:��r!!�b:

z

e!::%1/!!a:J;�!��
á

! séget Vass Ede mfiszaki iga z- pártbizo//Sáf![fal és a szakveze
gató képvisel te. téssel. Segítsél!11kkel ki kell szé-

Surmann Imre elvtárs, üzemi !esí,ten1 a munkaversenyt. fo· 
bizotlsáll"i elnök beszámolójában kozní kell a, versenynyilvános· 
rámutafott, hogy a párthatáro· ságot és szorg-almazni kell, hogy 
zatok és a kormányprogramm a dolgozók kivéte! nélkül minő
végrehajtása az e:mult félév ségi munkát végezzenek. 
.a :a tt az E.szaki Járműiavítóban Elsőnek [ffnálh elvtárs. az 
is a do'.g-ozókról való fokozott üzem energe!i-kusa szólt hozzá ,zondo0kodásban, a munkakörül ·  a beszámolóhoz és fe!hívta a mények megjavulásában. ennek figyelmet az áramtakarékosság eredményeként a termelés eme- hiányosságaira. Ezen a téren Jésében · éreztette hatását. nag-y ieladalok várnak az  Hang_súl yozta. hogy .a _ párt és ,a Eszaki Jármüjavi:óra. Kérte a ko�any gondoskoda-sara a do,- szakvezetés és a D!SZ se1Zí1ségozokna_k . }  . munkafe.�ye�er,n Rét, hOfl,Y a vállalat bekapcso"'.egsz,lardi.asa_val kel\ va.as  0•· tódhasson az orszát,!OS enert,!ia· n!o�. Ezen ,a teren meg koma!� 

1 takarékossági mozt,!alomba. h1bak vannak. A szakszeruezelt 
funkcionáriusok egyik fö felada• Rétfalvi, Varga, Tarnai. Lán.f!., 
tuknak tartsák a munkafell_l/e- Akai, Po'.i{ár. Sarlós. Kófalv1, 
lem me1sszilárditásának elósei{í- Kerezsi elvtársak ugyancsak 
tését. A uersenqlendület fokozá· fontos feladatok mego'.dására 
sára irányuló politikai fe/vilá• hívták fel a fie-velmet és bíráló 
f,!OSítómunka 1ea11en másik fon- metJjeg-yzé6eikkel hozzájárultak 
tos felada/u.�. Magyarázzák meg a nagyak'.ívaértekez!et eredmé
a dolgozókna-k, ho.i.y a uasutas• nyességéhez. 

Molnár Miklós elvtárs párt
titkár, a pártbizottság. az a l ap·  
szervezetek és az üzemi bizott
ság viszonyának hiányosságait 
vizsgálva, megá: J apította. hogy 
a v'szony á lta'.ában jó. a leg
több alapszervezet ál:andó 5e
gítséget nyu it  az üzemi bizott· 
sá.gnak, megbeszéli a felada'.o· 
kat a szakszervezeti funkcioná 
riusokkal, beszámoltatja a mü
he!vbizottság-okat. De vannak 
alapszervezetek. ahol ez nem 
történik mef!. A XII. osztá:yon 
pé'dául a szakszervezeti válasz· 
tás óta nem volt beszámol/a· 
lás. Ebben az a :apszervben a 
mühelvbizoltság- és a szakveze
tés meghallg-atása néJ.kül dönte
nek olyan kérdéSekben, amelyek 
pedig a mühelybizottságra és a 
szakvezetésre tartoznának. Hor
váth e!v'.árs, párttitkár sokszor 
kész helyzet elé ál'.ítja a mű· 
belybizo!tság e'.nökét és a sza·k
vezetést. i l!V iár el például ver
senvszervezes1 kérdése-kben, 
amik pedig 11 mfihel ybizottságra 
tartoznak Ez a szakszervezet 
lebecsülésére vezet. Az is e!ő· 
fordul. hOE!Y e mühelybizot!sá· 
g-ok mag-ukra hagyva, a párt 
segítsége nélkül kén�ielenek 
meE!oldani a problémákat. Meg

'ígérte. hogy ezeket a hibákat 
kiküszöbö'.ik az a lapszervezetek 
munkájából. 

Gáspár elvtárs, 3 SZOT és e 
Vasutasok Szakszervezete el
nökségének üdvözletét to'.má· 
csol!a. majd az előadói beszé· 
dekre és a hozzászólásokra vá
l11szolva, rámutatott: hiba vo'.n.a 

az egyuttmukodes h1foyo�sá- : 1 • á1 . 
nk . . . .  rt MllllB<a Vörös Zászló Érdemrendet a,!Jomá. 

gaiért minden felelősség-e! a :  nv O mu aJae a 
· t h · 't · cts ·sorb n a : nyozta. 

I t • lvt' 'I par ra an ani. '-" . ': 
a . : A kifüntetést csütörtökön délután DoM. s van e _al'6, a_ 

szakszerve-:et1 aktwak _ a h:.b�- : elnöki tan:ács elnöke adta Bebrits Lajos el�t�rsn.al<, Gero Erno, 
sa_k. ha bat van az ef!l/Uttmuko- :  Apró Anta,I és Duab<Jts Iván elvtársak je!enleteben. _ _  dessel. Az  ó fefadatuk e/sós?'" : Bebrits Lajos elvtárs konnánykitüntetését �ztat':n _orommct /Jan. holl.3/ � parthoz for�u/1�-: fogadja valamennyi vasutais dol goro. Minisztersege ot eve alatt 
nak seg1tse1sért, ha szukSe.f!.j a vasútnak igen nagy feladatokat kel lett megoldania, a iorgal� 
van rá. : ha.ta.lmas növe&edése komoly eropról>ára tette a vasutas d�g?zo-

A kongresszusi versen.t./ 11ag11: k at Beirits elvtárs kiváló kezdeményező és Irányító munk-ajának 
feladataira hívta fel e.zután a :  Igen je<lentős része van abban. hogy a szovjet mozgalmak fel. 
figyelmet. A vasút nél,kül nem : használ ás a  révén a vas.út megfelelt a ribízott felooatolrnak s.  a 
lehe1 megvívni a kongresszusi : népgazdasig érdekeinek megfelelően, a párt útmutatásai �lapJan 
verseny,(. A lé:i szállítási aka· : nemcsak tervét teljesítette évről évre, haf,em új, a vasút tortene• 
dálvok következtében nég-vmil· : ret,oo eddig el sem képzelhető munkagyözelmeket aratott. 
l ió tonna áru vár elszáll ításra. : A magyar vasutas dol gozók tízezrei őszinte szeret�ttel . es 
Az _idő_ iavulá�áva,1. most m�r ! megbecsüléssel fordulnak Bebrits .�1.vtárs felé és erőt, egeszseget, 
napi tol:>b, mint hzezer koos,t : további síkereket kívánnak munl<aJáhoZ.. 
ke:J meprakni. Ki kell javítani : 

............................................................. .. a téli hidegben megronf!álódo!t ..................... • • ,., • • • 
'.'°éP;�et. Ez_ a. feladat a J�rmu- Csatlakozas a Keleti Muszak1 Kocs1h1vatalban 
1avi!okra var es nem utolso sor-
b�n az . Eszaki Jármüia?ít�r�: .a a Csorba-féle "Zéntakarékossági mozgalomhoz gepek 1obb, gvorsabb 111v1tasa· • 
val kell segíteni a vontatást és A Keleti Műszaki Kocsihiva-a fortJa '.mat. A kongresszusi ver• tal kazánfütói között élénk senyt arra kell fe!használní, visszhangra talált az a mozga
ho,;-y behozzuk a lema-radáöt. lom, amelyet Csorba István 
Nem szabad elfe!ejleni, hogy a Kossuth-díjas fűtő kezdemé
kongresszusí verseny ered'.llé• nyezett a széntakarékosság ér
nvessége az é'.etszínvonal emel- dekében. Tóth XII. József elő
kedését segíti elő. fütőtelepi kazánfűtő bejelen-

A munkavéde'emmel kapcsa· tette, hogy a pártkongresszus 
latban Gáspár elvtárs felhívta tiszteletére csatlakozik a Csor
a szakszervezeti funkcionáriu· ba-féle mozgalomhoz. Bár ő 
sok figyelmét arra a jogukra, kézítil7elésü stabil kazánfűtő, 
hogv mé.f!. büntetést is kiSzab• és fgy fűtési körülményei nem 
hatnak, ha a munkavédelem te- azonosak a mechanikus tüze
réa a szakszol[?álat mulasztást lésű kazánfűtők körülményei
kövei el, vel, de a cél náluk is ugyanaz: 

minél gazdaságosabban tü
zelni és ezzel elősegíteni 
bányászaink harcát a jobb 

A na1<ykatívaértekezlet Sur· 
mann elvtárs összefogla'.ó sza· 
vaival ért véiret. szénellátásért, 

ezért a Csorba-féle mozgalom 
előmozdltása érdekében ver
senyre hívta ki a Keleti Mű
szaki Kocsíhivatalnál dolgozó 
fűtőtársait. Vállalta, hogy az 
1953-ban elért 11.5 százalékos 
átlagos szénsavs�ázalékát J2.5 
százalékra emeli, a 0.3 szaza
lékos még éghető gáz százalé
kát 0.2 százalékra csökkenti, 
12 százalékos éghető salakszá
zalék mellett. Ezzel azt akarja 
elérni, hogy az általa kezelt ka
zánoknál az 1953-ban elért 167 
szabványtonna szénmegtakarl
tás helyett az idei évben a ta
karékos tüzeléssel elérje a 250 

1 -280 szabványtonna szénmeg
takarítást. 

A FERE N CVÁR O S I  ÜZ E M O RVO S Kommunisták és pártonkívüliek közös ügye 
Ferencvárosban mindenki jól 

Ismeri dr. Bógner Lajos üzem
orvost. Látják őt naponta, 
amint az orvosi rendelőben be
tegeket vizsgál, receptet, beuta
lásokat ír. Látják, amint a tér
digérő hóban, metszö hidegben 
kis orvosi táskáját hóna alá 
szorítva, állomásbejárást tart. 
Szemügyre veszi a konyhát, 
megkóstolja az ételt, elmegy a 
íútőházba, a javítóműhelyek
be. Mindent megnéz. minden
kihez van egy kedves szava. 

Szeretik is őt a ferenvárosi 
vasutasok. Felkeresik a betegek 
és ő mindig segít rajtuk. Gon
dosan, lelkiismeretesen meg
vizsgálja őket, azután kezét a 
beteg vállára teszi és ezt 
mondja: 

- Nem komoly a baj, ha
marosan elmúlik. 

Egy mondat csupán, de en
nek a mondatnak varázsa van. 
A beteg úgy érzi, hogy máris 
meggyógyult. 

Sok-sok évvel ezelőtt hagy
ta el az egyetem padJait dr. 
Bógner Lajos. Fiatalabb évei
ben pályaorvos volt Sárbogár
don. Nagykanizsán, azután ide
került Ferencvárosba. Hosszú 
idő egy emberöltő, amit mint 
vasúti orvos töltött el munká
ban, becsületben megöregedve 
dr. Bógner Lajos. A vasuti 
munka szeretete, a gyógyítás 
vágya: ez fűtötte, ez hajtotta 
egész életén keresztül. 

Minden reggel fél nyolckor 
kezdi meg a rendelést. Messzi
ről, Zugligetből jár be és hó
fúvásos időben sokszor elakadt 

a vasutasok nehéz, külső mun
kájában, rendszertelen étkezé
sében rejlik, 

Fiatalember lép a rendelöbe. 
Ujfelvételes. Első útja a vasúti 
orvoshoz vezet. Bógner doktor 
szívélyesen, melegen üdvözli az 
ifjú vasutast. Gonda Ferenc, 
Környéről jött a vasúthoz. Ott 
a vegyiparban dolgozott, de 
már gyermekkorában vasc1tns
nak készült. Most régi vái,.:ra 
teljesült. Másik újfelvételes 
Vass lmr·e. A budapesti• 'i311-es 
építési vállalattól jött. A vas
útnál a pályafenntartáshoz ke
rül. 

Dr. Bógner Lajo• egysze
mélyben üzemorvos és ellenőr
zőorvos. Messziről, Tökölről, 
Dunavarsányból járnak hozzá 
ellenőrzésre a betegek. 

Sokan azzal jönnek: ,,Nincs 
már nekem semmi bajom" -
majd· hozzáteszik: ,,Szeretnék 
már a mozd.onyomon lenni, ez 
hiányzik nekem." 

De vannak olyanok Is, akik 
nagyhangon követelik az or
vostól, hogy vegye őket beteg
állományba. Ezek a „betegek", 
a „nyá.ri vasutasok'- rendsze
rint egészségesek. Viszolyog
nak a munkától, nem kívánnak 
részt venni a közösség életé
ben. Nem szívügyük a forgalom 
lebonyolítása. 

- Menjen ftyugodtan vissza 
dolgozni, nincsen semmt baja 
- mondja az orvos. 

Amin nem tud segíteni 
még az üzemorvos s-im 

� 81-es ".illamos. Ilyenkor már Fiatal, 18 év körüli kislány kora hain':'1ban f�1�el, szoro- lép be. Gyógyíthatatlan szívsabbra �ogJa bun?aJat és hatá- . baja van _ így mondja. Az orrozo!t l�pt�kkel _mdul e! lefelé vas lelkiismeretesen megvizsa csusz_os, Jeges uton. l\�eg _soha gálja és másként vélekedik: nem kesett el a rendelesrol. _ Ntncs magának semmi 
Vasutas betegs·égek 

A téli zord idöben leggyak
rabban reumás, influenzás be
tegek keresik fel öt. Nyáron in
kább gyomorhurut, vagy meg
fázásból eredő betegségek for
dulnak elő. Igazi vasutas be· 
tegségek ezek. melyeknek titka 

baja, kedves. 
Lámcsak, a kislány, ahelyett, 

hogy örülne, sírni kezd, egyre 
hajtogatja, hogy „szívbaja" 
van. Végülis elsírja, hogy ott
hagyta a vőlegénye és mást 
szeret . . . Azóta fáj a szíve. 

Sok-sok évtizeden át maradt 
a nép fáradhatatlan szolgája 

fl<:ő�cgély . • •  Dr. Bógner Lajos üzemorvos és assT.isztense, lij. Nén:eth 
lalván111! munka közben. 

(Jl:oy.._ G. fel•-> 

Bógner doktor, mindenki sze- - a kongresszusi verseny retett „doki bácsi"-ja. 
A napokban a kőbányai kór- A rézművesmúhely kicsiny, 

1 házban volt dolga. Egy fiatal rosszlevegőjú üzemrésze az orvosnő igazította útba. Elbe- Sszaki Jármű.javítónak. A műszélgettek. Kiderült,. hogy ne- hely közepén álló kályha bárgyedévszázaddal ezelőtt egy tá
voli tanyán ő segítette a világ- hogy is birkózik a hideggel, 

ra fiatal kartársát. Forróság alig tudja enyhíteni a hőmér
öntötte el. Ennyire megörege- sékletet. De a dolgozók szíve 
dett volna? Felnött, orvosasz- annál forróbb és ez fűti őket, 
szony áll vele szemben. Okos, senkentí jobb munkára, na
sokattudó ember, akinek elsö gvobb eredményekre. 
sírását ő hallotta. Az orvosasz• ·· • Nemrégen,' amikot a mo
szony szeretettel ölelte át és torosztály főnöke Rátkai elv-
mosolyogva mondta: társ röpgyűlésen ismertette a 

- Nem komoly a baj. III. pártkongresszus tisztele-
ll:s szeme azt mondta: még tére kibontakozó munkaver

sok-sok hosszú év alkotó mun· senyt, a Réti-rézmúvescsoport 
kája vár az őt világrasegítő dolgozóiban is elhatározás szil
doktor bácsira. letett: újabb termelési győzel-

Saját szavaival vigasztalták mekkel köszöntjük szeretett meg, ahogyan ö nyugtatJa a be- pártunk kon�resszusát. A fel!egei,t . . � �alzs�os szavak_ az ajánlást ebédidő alatt vitatták o sz1ve1� 1s .:.li1;tottak. Biza- meg a rézmúvesműhelv dolgok?dva nez a Jovobe: sok dolgo- zói. Letelepedtek a kál:vha közo em1;>eren, .  ha�cos vasutason rül és beszélgetésük nvomán kell meg segi terue. 
1 megszületett a vállalás: terven 

Bermann István felül. 

r;p:;:·�:;:·��;��·�;�;:;:;;� 
f A „Szocialista megszűnt, s a te- mélyzet rendes pi-f vasútért" február hervonati forga- henőidejét. 
• 13-i izámában lom lebonyolításá- Panyin elvtárs f megírtuk, hogy ban rugalmas me- harmadik útmutai Ivan Fjodorouics netrendet alkalma- tása szintén a fű.: Panyin, a Szocia- zunk. Ezzel útjára tőházban született. •
i 

lista Munka Hőse, lendült a felemelt Arról beszélt, ho(l1J • 
ho(l1Jan vezetett sebességű mozga- a mozdonyjavitá.!-if egy vonatot Fe- lom hazánkban, nak meg kell te-rencvárosból Mis- Panyin elvtárs, remteni a kultúkolcra. Az alábbi- amikor a fűtőház- rált feltételeket. A akban ismertetjük ban ;árt, észrevet- fűtőházban 1'endet, Panyin elvtárs há- te, hogy ott túl sok tisztaságot kell rom útmutatását, gép füstölög. Meg- megkövetelni és amely nagy segít- á!lapitásának nagy biztosítani kell eleséget nyujtott a gazdasági jelentő- gendő alkatrészt magyar vontatási sége volt: hallat- és anyagot. Paszolgálat munká- lan mennyiségű nyin elvtárs kifoiának megjavitásá- szénpazarlásra hív- gásolta a 1'0ssz vá-:i hoz. ta fel a figyelmet. uókat és rossz csa-Panyin elvtárs Ez a megállapítás varkulcsokat is, i a mozdonyvezetők- ma még talán sok- melyek megnehef kel beszélgetve azt kal jelentősebb, zítik 4 munkát. 

i 
s tanácsot adta, mint négy évvel Meg kell mondani, 

i hogy ha szabad a ezelőtt volt, ami- hogy ez a négy év i pálya, jó az út és kor nálunk ;árt előtt megállapított i a gép, akkor ve- Panyin elvtárs. hiba _ sok he-

:• 
zessék a mozdonyt Ma népgazdasá- lyütt még ma ts 

1 • a műszakilag meg- gunk és derék bá- fennáll és gátja a engedett legna- nyászaink hatal- mozdonyok jó kar
i gyobb sebességgel. mas erőfeszítése- bantartásának. A 
i Ez cs megállapítás ket tesznek, hogy fútőházi fiókmú- : i a magyar vasuta- elegendő szenet helyeknél ez a i i sok számára soha tudjanak biztosíta- tarthatatlan állanem hallott, telje- ni a vasútnak. A pot eredményezte 

1 

sen új volt, Előtte füstölgő gép pedig azt, hogy nem tud
erre még senki - amely ma sem tuk a mozdonynem hívta fel a szűnt meg - pa- parkot oly magas mozdonyvezetők fi- zarolja a szenet. A színvonalon tartagyelmét. Pedigmeg- füstölgés megszün- ni, amilyenre a i• állapításának óriá- tetése jelentené az zord időjárás le
ri 4 jelentősé- egészséges és gaz- győzése végett ge. Figyelmezte- d • d szükség lr.tt volna. : tésének következ- asagos moz ony-

i ménye volt, hogy forduló kialakítá- Itt van a legsür
i a tehervonatok sát is és biztosíta- gősebb és a leg
i kötött sebessége ná a mozáon11sze- több tennivalónk. 
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újjáalakítják egy négyten
gelyes motorkocsi teljes 

fűtés berendezését. 
Utána pedig - szintén terven 
felül, együtt a motorosztály 
dolgozóival elvégzik egy 
motorkocsi főjavitását. 

Nem könnyű feladatra vál
lalkoztak: 1200 munkaórát je
lent vállalás.uk teljesítése. Dé 
jól megiontolták mielőtt szavu
kat adták, a párttagok és pár
tonkívüliek együttesen döntöt
tek. A rézművesműhelyben sok 
a pártonkívüli és a pártkon
gresszus az ő ünnepük is. 

Berta elvtárs, egyik szerelö
brigád pártonkívüli vezetője 
mondotta: a pártkongresszus 
elénk tárja, miként vihetjük 
mielőbb győzelemre a népjólét 
emelésének programmját . . •  

Berta elvtárs már nem fiatal 
ember. Odahaza kis egyszobás 
lakásukban esténként két gye
rek várja hazatértét. ll:rtük is 
tette vállalását, hisz a munka
verseny a jövő építését segíti 
és eredménye meglátszik a 
borítékon is - a jó munkát 
több kereset kíséri. A terv tel
jesítése, a kongresszusi válla
lás pedig előre viszi a kormány
programm megvalósítását. 
Megértette ezt Berta elvtárs 
különösen most. hogy hallgatta 
Nagy Imre elvtárs ország
gyűlési beszédét. 

- Régi panaszaink orvoslá
sát kezdi meg kormányunk -
mondja Berta elvtárs. 

Sor került az alacsony
keresetű dolgozók bérének 
rendezésére, meggyorsul a 
lakásépítés, olcsóbb lesz a 

hús és a zsír. 
Ilyen célkitűzésekért érdemes 
dolgozni. Ezért köszöntjük a 
kon.gresszust újabb munkasike
rekkeL 

A műhelyekben lelkes a 
hangulat, frissen megy a mun
ka. A vállalások megvuló�ítha 

tók, a műszaki vezetés biztosí
totta feltételeit. De a legfonto
sabb, az első negyedévi terv 
teljesítése azonban, veszélyben 
forog - többek között a kohó
és gépipari minisztérium nem
törődömsége fenyegeti. Csak 
egy példát: tavaly júniusban 
elküldték a minisztériumba a 
D 350-es Cs�pel-motor sebes
séiv-áliót<\nak megrendelését. 
Januárban derült ki, hogy 
hiába várják a szállítást - a 
minisztérium nem továbbította 
megrendelésüket. A motoros 
vontató kész - csak éppen a 
sebességváltója hiányzik. Ha
sonló panaszok általánosak, a 
dolgozók véleménye szerint 

a KGM sokszor még a 
minimális anyagígényeke& 

sem teljesíti, 
akadályozója a tervteljesíté8" 
nek. 

Hosszú munkaórák mennek 
veszendőbe, például oxigén• 
hiány miatt, melyet a Landler 
Művek osztószertárának kel
lene biztosítania. ,.Egy palack 
Jxigénért - csatát vívunk" 
mondják a dolgozók és hozzá 
kell tenni, ezt a csatát sokszor 
nem ők nyerik meg, melynek 
következménye többórás ácsor• 
gás és a bérfizetésnél laposabb 
boríték. 

A dolgozók - kommunisták 
és pártonkívüliek - mindent 
megtesznek az első negyedévi 
terv teljesítéséért, a kongresz
szusi verseny győzelmé-ért. Ter
melrú akarnak, csökkenteni a 
kocsik, mozdonyok átfutási 
idejét. De ez nemcsak rajtuk 
és az üzem vezetésén múlilci 
Ideje lenne, hogy a vasúton kí
vül álló szervek biztosítsák a 
MAV Anyagellátási Igazgató
ság által igényelt anyagszük
ségletet és ne gátolják a vasutasok amúgyis nehéz és felelösségteljes munkáját. 

Bella József brigádja kon11resszusl vállalás�n dol11ozlk. 
• (Kováca G. lotr.) 
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A mezőgazdasági gépállomá
sok patronálásáról megbeszé
lést tart'>tt a 7/D. osztály. A 
megbeszélésen résztvettek a 
Vasútpolitikai Fi'íosztály, a 
szakszervezet és a patronáló 
vasúti üzemek kepviselöi. Kalló 
Imre elvtárs. osztályvezetö be
számolt a patronáló-mozgalom 
eddigi eredményeiról. Hangsú
lyozta, hogy a vasúti üzemek
nek nemcsak a tavaszi mun
kákhoz szükséges gépek kijaví
tásához kell segítséget nyujta
niok, hanem továbbra is hozzá 
kell járulniok ahhoz, hogy 

fejlett, jólszervezett, terv
szerű gépkarbantartás ala
kuljon ki a gépállomások 

műhelyeiben. 
A vasúti üzemek, mint a jár
mújavítók, a vontatási műhe
lyek, a pályafenntartási tele
pek a leghivatottabbak erre a 
feladatra, mert fenntartóüze
mek és a többi ipari vállalat
nál jobban rendelkeznek a 
szakszerú gépjavításhoz szük
iéges kellékekkel 

Leszögezte Kall6 elvtárs, 
hogy a vasúti üzemek dolgozói 
elsőként, még a mezőgazda.ság
,-6l szóló párt- és kormányha
tározat megjelenése elött meg
kezdték a gépállomások, a t.sz
ek patronálását. Fontos fel
adatként jelölte meg a további 
munkában, hogy a vasúti üze
mek 

szakmailag és politikailag 
Jólképzett dolgozókat küld
jenek a patronált üzemek-

be. 
Beszámolóját a következö sza
vakkal fejezte be: ,,A vasutas
ság mindenkor példát mutatott, 
bármilyen rendkívüli feladatot 
kellett megoldani. Bizonyos, 
hoqy a gépállomások patroná
lása terén is az élen fog járni." 

A továbbiakban a patronáló 
vasúti üzemek kiküldöttei 
mondták el tapasztalataikat. 
Brandt elvtárs (Északi Jármú
javító) elmondta, hogy a vál
lalat által patronált három 
gépállomásnak az osztályveze
tők szervezési tanácsokat is ad
nak, továbbá a gépállomások 
dolgozói közül többet szakmun
kára is kiképeznek a jármúja
vítóban. Szatmári elvtárs (Mis
kolci Járműjavító) bejelentette, 
hogy a szakmai segítségen kí
vül 

politikai és kulturális tá-
mogatást 

is nyujtanak a patronált takta
harkányi gépállomásnak. Dévé
nyi elvtárs (Felépítményi és 
Vasanyagjavító űV), Tóth elv
társ (Kiskunhalas, fútöház), to
vábbá a debreceni pályafenn
ta�tási főnökség küldötte arról 
számolt be, hogy a vállalataik 
által patronált gépállomásokon 
javult a munkafegyelem, mert a 
kiküldött dolgozókat előzőleg 

fA . � .�l.-�I 
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Az est szinte észTevétlenül 
lapokodott a házak közé, sötét 
köpönyeget bontott a hóval fe
dett utcákra A MAV-lakótelep 
sarkán görnyedthátú. vasutas, 
fázósan bundájába burkolózva, 
taposta a havat. Nehéz, ötven
kétórás szolgálat volt a háta 
mögött. A ház - mely felé tar
tott - néhány lépésnyire előtte 
roskadozott a súlyos hótömeg 
alatt, csak a kicsiny ablakokból 
kiólálkodó sápadt fény intett 
biztatóan felé. A ház elótt meg
állt, köhögés szakadt fel a mel
léből, aztán türelmetlenül meg
,-ázta magát - bundájáról apró 
hópelyhek szabadultak meg, 
játékosa ,kergetőzve útnak in
dultak a szél hátán . , .  

Benn a házban nehéz étel
szag tette nyomasztóvá a leve
gőt. A tűzhely mellett vékony, 
őszhajú asszon11 kavargatta az 
ételt, miközben halkan maga 
elé beszélt. A hosszú magány, 
s sok egyedüllét fejleszt ki 
ilyen tulajdonságot. Mert hisz 
kivel is tudna így estefelé be
szélgetni? A házat elkeriilte a 
gyermekáldá&, annakidején 
örültek u neki: kevesebb száj 
- könnyebb élet. De a panaszt 
ki kell önteni, az kikívánkozik 
a.: emberből. Jobb hijján a 

SZOCIALISTA VASOTERT 

Becsülettel teljesítik 

vállalásukat 

politikai oktatásban is Tészesí- osztálynak, amely felhívja ezek
tik. re a földművelésügyi miniszté-

A Nyug.ali-pá!yaudv.ar ponk

ra'kodójá'!l Németh Pál kirakó
brigádja kiváló munkája ered· 
ményeként az ősz.! forgalmi ver
senyben országos elsö helyezési 
ért el. A brigád már több mint 
féléve árukár nélküii, min&égi 
munkát végez. A 111. párt
kongresszus tiszteletére első· 
ként tettek felajánlást. Elhatá
rozták, hogy továbbra is &elejt· 
mentes munkával 

Gróf elvtárs (Vasutasok Szak- rium figyelmét. 
szervezete) helyesnek tartja, Több hc.zzllszólás után Ku
hogy vasutas kultúrcsoportok is rucz elvtárs (Vasútpolitikai Fö
felkeresik a gépállomllsokat, osztály) foglalta össze az érte-
mert ezzel kezlet tapasztalatait. Hangsú-

erősödik a kapcsolat a vas- lyozta, hogy a mezögazdasági 
utas és a mezőgazdasági gépállomások patronálása nem-

dolgozók között. csak szakvonali, hanem po!itt-
J avasolta, hogy a patronáló kai feladat is, ezért a vasúti havi ruodási ten•iikd 1500 
üzemek a sajtóban számoljanak pártszervezetek is lépjenek m'ázsával túlteljesítlk. 
be idönként a mezőgazdaságnak kapcsolatba a gépállomásokkal, Már februá:r e-lső dekádj.áll>an nyujtott segítségükről. javítsák meg azok politikai 

tettekkel blzooyították harcos Németh elvtars (7iD. osztály) munkáját. A munkás-paraszt 
elszántságukat. A tlz napra esefelhivta a patronáló üzemeket, szövetség további megerősödé- dékes 3360 máz.sa helyett 4041 hogy a gépállomásokkal való sfrel - mondotta - emelke-
mázsa árut raklak ki 3 vagonokegyüttműködést pátló köriilmé- dik dolgozó népünk életszínvo-
,ból illetve továbbítottak a bera· n11eket azonnal ;elent.sék a 7, D. nala. kóhelyre. 

���.�WiJ)llr;)r■f ��� � t:{{�'.rii?J� t�J!;!�e�� 
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dolgozhatott, mégis becsülettel 
- A KOREAI NÉPHADSE

REG NAPJA alkalmából, feb
ruár 8-án, ünnepséget rendez
tek a szegedi Vasútforgalmi 
Technikum magyar és koreai 
tanulói. Maczó Mária, az is
kola DISZ-titkárának meg
nyitó szavai után Zu Gi Ok 
I/d osztályos tanuló mondott 
ünnepi beszédet, amelyben visz
szatekintett a koreai néphad
sereg fennállásának hat évé
re, hösies helytállására, a kí
nai önkéntesekkel együtt kiví
vott gyözelmére. Megemléke
zett a baráti magyar nép sze
retetének és segítségének meg
nyilvánulásáról, majd így fe
jezte be beszédét: ,,Mi, koreai 
fiatalok, azt a feladatot kaptuk 
pártunktól és népünktől, hogy 
amit itt, a Vasútforgalmi Tech
nikumon tanulunk, úgy tanul
juk meg, hogy hazánkban né
pünk javára tudjuk fordítani." 

SZAZÉVES SZEGED
�ENDEZőPALYAUDVAR. -
Február 14-én volt éppen 100 
esztendeje, hogy megépítet
ték Szeged-rendezöpályaudvart. 
Szeged-rendező d0lgozói azzal 
ünnepelték meg a nevezetes 
évfordulót, hogy minöségi 
munkával, balesetmentesen 
végezték a vonatok összeállí
tását. 

- EGY KIV,{ló MV.\'KA
MóDSZERATADó SZTAHA
NOVISTA. Dudás József e/r,_ 
társ, a Miskolci Járműjavító 
OV sztahanovista esztergá
lyosa aki már 1955. évi máso
dik negyedévi tervén dolgozik 
és állandóan. 150-160 százalé
kot teljesít, eredményesen pa
tronélia fiatalabb do/gozótár_ 
sait. Az elmult évben Szarka 
Lajos ifjúm.unkásnak adta át 
munkamódszerét, olyan ered
ményesen, hogy a tanítványból 
is sztahanovista lett. Nemrég 
Harsányi Borbála ifjúmunkás 

szürke falak lehettek a hallga
tók: 

- Megint nem jön . , .  soha 
nem lehet kiszámítani érkezé
sét. Az étel meg elfő, persze az
tán én leszek a hibás. No hi
szen, mind ilyenek, a vonatfé
kező bolygó ember. Ö még 
büszke is rá . . .  és miért? Mert 
tizenöt éve nem volt panasz a 
munkájára? De az ilyen ember 
ritkán ;ut a vezetők eszébe, 
inkább csak olyanlcor, ha elkö
vet valamit . . • akkor bezzeg 
előveszik, rájár a níd. Hisz ha 
nem lenne olyan makacs, ön
fejű, már rég otthagyta volna 
őket. Van más pálya is, ahol 
könnyebb a munka, meg job
ban is fizetnek. ,.Nem, nem, a 
jó katona nem hagyja el őrhe-

l11ét" - ez a válasza. Csak len
ne, aki meg tudná győzni az el
lenkezőjéről. 

A hirtelen nyíló ajtó, a be
zúduló hideg levegő szakította 
félbe gondolatait. 

Az ember megállt az ajtóban, 
halkan köszönt, miközben kucs-

patronálását váUalta el. Har- he-lytá:Jva adott szavuknak -
sány, elutársnö azelőtt 60�70 1 681 mázsával túltcljesitet-
s:zizzalékot teljesített. Amtota 

I 
ték Dudás elvtárs ta11ilja, teljesít-

ményét 105 százalékra teljes!- 10  napos rakodási elöirányzalu-
teile. kat. 

1
1··;;.��;:i;i;i:�f;;ih���7�;;;·i lyet a világ vala- tek, franciák, oszt- vasutasokban is 

me11nyi békeszerető rákok és a többiek napról n, pra még : embere nagy figye- nemzeti ügyét. szilárdabbá vált ez 
i lemmel kísért, vé- Ezért, a Szovjet- a meggyóződés a 
i get ért. A tanács- unió megrendíthe- berlini értekezlet 1 kozás mérlegét még tellen békeakaralá- ideje alatt. l Szov-

1 

nem lehet felállí- nak t•ilágvisszhang- jetunió szilárti, kő
ta11i, de az biza- jaként keltettek /llo- vetkezetes békehar
nyos, hogy - a lolov elvtárs ;avas- ca arra tanít ben
nyugafi háborús latai olyan széles- nünket, hogy még 
körök szándékával kőrü, erős hatást a nagyobb erőt•el kell 
e//enkezöe,1 _ a nyugati országok állást foglalnunk a 

: béke ügyének to• közvéleményében. nyugati imperta
: uábbi erősödését, a amit még a reak- listák minden hábo-
i• 11emzetközi feszült- ciós nyugati lapok rús törekvésével, 

ség újabb enyhü- is hasztalan pró- elsősorban a mirt
lését jelentelfe. Az báltak letagadni. A kel legközelebbről 1 

1 

értekezlet egé.�z Szovjetwiió képvi- érintő német milila
tartama alatt kife- selúje egyben az rizmus fcltámasz-
jezésre jutott a e111berisé;f túlnyomó lásával szemben, •

1 
Szovjetunió követ- többségének, a bé- amely a mullban 
kezetes békepoliti- keszerető, békét mindig pusztulást 
kája és szüntelen akaró emberek száz- hozott hazánkra. 

,

• 
törekvése arra, hogy millióinak remény- Mi, magyar vasutas 

1 

mi11de11 függő nem- ségét. akaratát is dolgozók a többi 
zetközi kérdést tár- képviselte Berlin- népek békeszerető 
gyalások útján le- be11. s a 11ag!/ bé- vasutasainak nagy 
he/ és kell rendezni. ketáborhoz újabb táborúval együtt 
Az értekezlet rész- milliók csatlakoz- igen komoly erőt 1 vevői közül egyedül lak, mert újabb mii- képviselünk a béke
Molotov elvtárs telt liók győzódfek meg harcban - használ
határozott ;avasla- arról, hogy a Szov- juk ki ezt az erőt 

1 • lokat a békét ve- jetunió sziláJ dan, minél inkább, 
f szélyezlelö kérdések megrendilhelefle- Molnár István, 1 re11dezésére. Es nül áll a béke, az az Utasellátó Vál-

1 egyedül ő képvisel- emberiség, a népek lalat tudósítója 
........................................ ,, .................... , ... , ... , .......... . 

májáról leseperte a havat, Az
tán az ajtóra akasztotta nehéz 
bundáját, fázósan a ttizhely 
mellé húzódott és melléből újra 
feltört a nehéz köhögés. 

- Hu . • .  ítéletidő volt! Va
lami forrót innék, enni nincs 
kedvem - mondotta aztán. 

- Még csak ez kell . •  , 
Nehezen buggyant ki az asz
szonyból az első szó, de aztán 
patakká duzzadva, áradni kez
dett. - Már nem is eszel! Bez
zeg, ha nem főztem volna! . • •  

A férfit köhögés rázta meg. 
Az asszonynak elállt a szava. 
Hangja hirtelen szelíddé vált, 
lágy lett, aggódó. 

- Beteg vagy, János? Csú-
nyán köhögsz • • • megfáztál, 
ugye? 

Az emberhez lépett, csontos, 
inas ujjai szelíden simították 
végig a férfi homlokát. 

Gondolhattam volna , . . 
van is olyan baj, ami elkerül
hetné a házunkat? • . •  

Gyorsan az ágyhoz lépett, 
vetni kezdte. 

- Bújj be, mindjárt csinálok 
egy forró teát, reggel meg el
szaladok az orvoséTt . . •  

- El ám, az ördögért . • •  
Gondolod, hogy őrizni fogom az 
ágyat? - Miközben beszélt, 
nehézkesen rúgta le lábáról a 
nedves csizmát, nagyokat szusz
szanva, vetkőzni kezdett. Csak 
akkor hagyta abba, amikor 
meg-megrázta a nehéz köhögés. 

- Reggel felkelek - folytatta 
- termelési értekezlet lesz, 

- Meg sem tudják nélküled 
tartani, ug11e? - nyelvelt rá 
az asszony. 

- Meg sem tudják, meg sem 
tudják . .  . Mit akadékoskodsz 
folyton? Ez nem a te dolgod. 

Ingerülten beszélt, mint az 
olyan ember, aki tudja, hogy 
nincs igaza, de sehogy sem tud 
abba belenyugodni. 

- Ott kell lennem, az ászi 
forgalom eredményét értékelik. 

- Majd értékelik nélküled 
- kardoskodott az asszony és 
a további vitának véget vetett 
az elkészített tea. A férfi szü,-
csölgetni kezdte . •  , 

Reggelre megenyhült a hi
deg, A sűrűn szálló hópelyhek 
birokra keltek a széllel, pajko
san szállingóztak, majd megte
lepedtek a háztetőkön, a fák és 
kerítések deszkáin. Véges-végig 
k,-istálytakaTót bontottak az 
udvarokra. 

Kipirult arccal feküdt ágyán 
Kenyeres János. Lázrózsák szí
nesítették meg a,-cának ke
mény, munkában kiszikkadt vo
násait. A felkelésről már szó 
sem esett. Az asszon11 szaporán 
öltözködött, vállára borította 
kendőjét, s elindult az orvosért. 

Már délfelé járt az id6, ami
koT Kenyeresné az állomásfő
nök ajtaján kopogtatott. Nehéz 
szívvel nyitott be. Az oroos 
betegállományba helyezte fér
jét. Egész úton készült a „ta-

1954. február !G. 

A Délí=pályaudvar 
kultúrvár6termében 

A kislány félénken állt a te
rem fala mellett. Kerekrenytlt 
kék szemmel nézegette a fény
képeket, feliratokat, azután 
kicsit beljebb merészkedett. Az 
asztalok körül sokan ül !ek, 
előttük nyitott könyv, vagy 
sakktábla, dominó. A rádió 
operarészleteket játszott. hang
jába néha belefüttyentett egy
egy mozdony. 

Ekkor fiatal, vasutasegyenru
hás nó lépett a tanácstalanul 
ácsorgó kislányhoz. Halk, ba
rátságos hangon érdeklódött, 
mi járatban van? 

- Holnapra dolgozatot kell 

írnunk. azzal a címmel: ,,Kul• 
túrváróteremben" • .  

Több magyarázatra nem ts 
rnlt szükség Ember Ferencné 
elvtársnónek, a Déli-pályaud
var kultúrváróterme könyv
tárosának. Szépen odaültette 
asztalához a kislányt és szinte 
tollbamondta a dolgozatot, (re
mélhetőleg ötöst kapott rá a 
kislány). 

Kicsit hosszúra sikerült a 
dolgozat, az igaz, de „minden 
benne volt" - kivéve, ami 
mégis kimaradt belőle. Nézzük 
elóször azt, amit a „társszer
zők" érdemesnek tartottak 

megírni: 
,,A Dlll pályaudvar kultúrvárótenne lg•n szép, barát,ágos és /ó meleg. Rc11t1el 6 órától este 10 óráli Igen sokan megfordulnak benne, libben, 

nlint amennyi hely van, mert s1Jkszor állva olvasnak a várakozó uiuok. 
A könyvtárosnénl asztalán ott van a könyvjegyzék, 600 köny-vet lehet ta
lálni benne, de Je2'föbben bele c;em néznek a köny,·be. hanem vae.r ké�z 
tervvel jönnek, vagy • könyvtárofflinitöl kómek tanácsot Vannak, atlk 
minden nap sokat várnak a Yonatra, ök apránként kiolvasták már a 
„Csendes Don" mind a k6t kötettt. De sokaknak csak rövidebb idellik 
van, ezek nagyon örültek annak az újitásnak, hogy február I óta újsi• 
gokat és folyóiratokat Is kaphatnak. Nagyon hasznos a kultúrvárótuem 
azért Is. mr.rt sokan ftt kapnak ked\'et az olvasásra, Itt szeretik meg a 
könyvet. Vannak, akik valósiR'gat könyörögnek, hogy maqukkal vlhesd.k 
a meirkezdett könyvet. Azt lglrlk, hogy zálogban hagyják az órájukat, de 
peru.e ezt nem lehet. Ilyenkor a kön)· tárosnEnl megmagyarázza, hop 
ott.bon, a népkönyvtárban, vagy az üzemi könyvtárban Is megtaU.lják 
ugrana.zt a könyvet, sót tanácsot ad, hogy még mll�·e-n könvveket oh,as'ia• 
nak. lza-a1mas sakkjáts:zmákat Is vivnil:C az liz1alok mellett, nem egy„ 
szer játékos Es kibic egyformán lemarad a vonatról a hosszarún)últ 
játszma miatt. összefoglalva a kultúrváróteremben tapasztaltakat: az uta
sok hálá�ak a vasútnak, hogy a v4rakozás Idejét c;zórakozással, tanu• 
lással tölthetik el, s a V8$út a kultúrváróformck berendezéc;éve1, könYT
táralk állandó b6vltésével Igen Jó szolgálatot tesz a kultúra ügyének." 

Eddig tart az, ami „benne ráti államokkal való kultúr
van" a dolgozatban. De - ta- kapcsolatok ápolását illetöen. 
lán mondhatjuk - most követ- amikor 28 kötetnyi bolgáT 
kezik a fontosabb rész - ami nyelven írt könyvet is besze
viszont nem is tartozik az reztek a Déli-pályaudvar kul• 
A! tila-utcai általánosiskola ta- túrváróterme részére. Talán 
nulőira, annál inkább az úgy- mondanunk sem kell, hogy a 
nevezett illetékesekre. Mert bolgárnyelvú könyveknek ad· 
ugyebár mindenki - az lile- dig még nem akadt olvasója. 
tékesek is - egyetértenek ;ib- Annál többen vannak olya
ban, hogy a kultúrát, az iro- nok, akik tanulmányaikhoz 
dalom szeretetét annál hatáso- Lenin elvtárs múveiböl sze
sabban lehet segíteni, minél retnének jegyzeteket készíteni, 
változatosabb anyag között vá- Azonban ez szintén teliesület
logathat az olvasó. Márpedig a len kívánság marad, mert az 
Déli-pályaudvar kultúrváróter- ideológiai munkák is igen sze
mének 600 kötete között hasz- rény helyet kaptak a könyv'" 
talan keressük Ady vagy Jó- tárban. Helyes lenne, ha a kul
zsef Attila verseit, pedig na- túrvárótermek könyvtárosait 
ponta legalább tízen szeretnék is meghallgatnák a könyvek 
olvasni azokat. Legnagyobb re- kiválogatásánál, elvégre ók is• 
gényíróink műveiböl éppen merik legjobban a közönség 
csak mutatóban van 2-2 kö- igényeit, kívánságait. Igy lesz 
tet. Jókai Mór, Mikszáfü Kál- a Déli-pályaudvar és többi pá
mán, Móricz Zsigmond össze- lyaudvarunk kultúrváróterme 
sen hat kötettel szerepel a valóban a szocialista kultúra 
600 között. Furcsa elképzelésük egy-egy erössége. 
lehetett az illetékeseknek a ba- Bisztray Kálmán 

lálkozásra" - megmondja 111 
magáét: a szolgálat betege lett 
a férje, mert itt aztán nem 
törődnek az emberrel, csak min
dig a munka meg a munka. 
l\fost aztán fekhet, dolgozni 
nem tud . , .  

Mindez csak gondolat ma
Tadt. Az állomásfőnök aggódó 
arccal köszöntötte és ez ajkán 
hagyta a szót, Később már 
örült is, hogy nem siette el a 
panaszt - ,,meglepő" dolgokat 
mondott az állomásfőnök: 

- Ahogy leszállt a von1&tról, 
láttam, hogy beteg. Mondtam 
is neki: siessen haza, Kenyeres 
elvtárs, feküdjön ágyba én 
meg telefonálok az orvosért. 
De úgy láttam, nem igen hall
gat rám, az orvosról meg tudni 
sem akart. 

- Hát igen, ilyen ember ó. 
Szidom ű érte eleget, mert . • •  
- az asszony elharapta mon
danivalóját. Ezekután állítsa, 
hogy „úgysem becsülik?" Za
vart lett. Az állomásfőnök 
fol11tatta: 

- Mondja meg neki, hOflll 
csak akkor jöjjön, ha tel;esen 
egészséges. Kár, nagy kár, 
hogy megbetegedett, a mai nap 
biztosan megörvendeztette vol-
na . . .  

Az asszony Táemelte tekinte
tét, szemében melegség csillo
gott, mintha mondaná: kösz� 
nöm, hogy így szeretik a férje
met. 

A főnök egy pillanatig gon
dolatokba merülve állt, aztán 
lassan íróasztalához lépett. Mo
tozott a fiókban, papiTokat vett 
elő. 

- Kenyeres néni, a ma reg� 
geli termelési értekezletion 
férjét ;utalomban Tészesitettük. 
mert jól dolgozott. Személyesen 
szerettem volna átadni, de ha 
már így adódott, hát vigye Pl 
neki maga . • . Itt van a 400 
forintról szóló utalvány, a pos
tán akármikor beválthatja. 

Megszorította az asszon11 ke
zét, aki a meglepetéstől nem 
talált szavakat, csak a szája 
mozdult meg, valami köszönés
félét rebegve. Aztán lassan, té
tován az ajtó felé indult. Ami
kor kilépett, megállt, maga elé 
nézett. ,,Mos, már, ha későn 
jön, még csak nem is szidha
tom" - beszélt halkan maga• 
elé, aztán elmosolyodott. Eb
ben a pillanatban egész szívé
vel érezte - megbecsülik férje 
munkáját. 

Bánki Géza 

SZOCIALISTA VAS0TtRT - A Vastlll Flloszhlly f• • Vasutasok Szak ,rerve,:etfne� hetilaoJa. �gjelonff: mlad-,, ••c>mba•on. Sz•rkesztt a szerkeszt&lzattsár. LaptulaJdono,· a Közlek•dés- és PostaOeyf M!nlszté. ,_ 1. VujjU F6ooit,111 6e a Vasutasc>k Szakszervezet•. Szerkesztőség: Budapest. Vt.. Sztilin.út 83 szám. - Te,efon 228-895 428-$12, Ozeml telefon: 16-76, -· JCJadóhlvatal VII„ Rákóczi.út 54. - 18.000 példa.- S.Ikra Lapn�c>mda, Budapest, VIII., Rökk Szilárd u. 8. Felelös ni·c>mdavezetö: Kulcsár Mihábr 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Seperjünk egy kicsit a házunk táján KORSZERŰ ÜJ MOTOROSVONATUNK, 
A „HARGITA" Vasutas dolgozóink lelke� 

munkával járulnak hoz
tá a 57.ocializmus építéséhez. 
a kormányprogramm mielöbbi 
megvalósításához. Vasutasok 
ezrei és tízezrei nap mint nap 
fegyelmezetten végzik munká
jukat és hösiesen harcolnak a 
�vartalan közlekedésért. Ezek 
a dolgozók megértették. hogy 
a szocializmus építése, a kor
mányprogramm végrehajtása 
fegyelmezett munkát követel, 
életük javulása. felemelkedé
sük biztosítása jó munkájukkal 
van összefüggésben. 

De a fegyelmezetten dolgozók 
sorai között legtöbb szolgálati 
helyen itt is ott is megbújnak 
a hanyagok, a munkakerülők, 
a lógosok, a tudatosan és a 
tudattalanul munkát gátló vas
utasok is. Számuk nem nagy, 
de a kár, amit okoznak. sok
szor jelentős. J;;s éppen azt te
szik tönkre, amit a becsületes 
dolgozók nehéz fáradsággal 
teremtettek meg. Ezek a dol
gozók nem értik vagy nem 
akarják megérteni, hogy a kor
mányprogramm és az új ren
delkezésekkel bővített Munka 
Törvénykönyve a fegyelmezett, 
munkájukat becsületesen vég
zők érdekeit szolgálja, és nem 
arra ad alapot, hogy elburjá
nozzon a fegyelmezetlenség. A 
pénzbüntetés, valamint a pénz
bírság eltörlése és a munkások 
érdekeit védő egyéb intézkedé
sek a becsületesen dolgozók 
t·édelméért láttak napvilágot. 
Mégis akadtak, éa 11kadn�k 
egyesek. akik úgy gonq.olják, 
.szabad a vásár", csinálhatnak, 
amit akarnak. most már sutba 
lehet dobni a munkafegyelmet. 

Számos állomáson még min
dig nagy a fegyelemsértók szá
,na. Sokan megkésve lépnek 
szolgálatba, mások igazolatla
nul távolmaradnak, egyesek 
nem vesznek részt a szakmai 
oktatásokon és más egyéb mó
don is zavarják a munkát. A 
büntetlenül maradt fegyelme
zetlenségek számos - egyéb
ként becsületes - dolgozót is 
megtévesztenek, maguk is kez
denek rendbontókká lenni. 

Több állomáson a párt- és 
DISZ-szervezet, vala-

mint az üzemi bizottság helye
sen magyarázza a dolgozóknak. 
hogy saját érdekeik ellen vé
tenek fegyelmezetlenségükkel. 
Ezeken a helyeken a felvilágo
sító munka arra törekszik, 
hogy olyan légkört alakítson 
ki a dolgozók között, amely el
ítéli, megveti a fegyelmezetle
neket, és így a dolgozók saját 

maguk harcolnak a fegyelem
lazítók ellen. A felvilágosító 
szón túlmenően például Rákos
rendezi.ín le,·elet írnak a vas
utas-feleségeknek, megmagya
ráz,·a. hogy az i!(azolatlan 
hianyzások bércsökkenéshez 1s 
vezethetnek és a legyelmezet
lenségekból könnyen származ
hatnak balesetek. I lyen levelet 
kaptak többek között Tóth lll. 
Istvá.n felesége és Mihai Sán
dor szülei. Azóta mindkét dol
gozó munkája megja,·ult és a 
család segítsé;::e komoly ered
ményekhez ,·ezetetl. 

Nem lehet azonban elmon
dani, hogy mindenütt kellő 
eréllyel, megfelelő politikai 
munkával léptek és lépnek fel 
a hiányosságok ellen a párt
sze1Tezetek és üzemi bizottsá
gok. Vannak még vezető elv
társak, különö$en egyes szak
mai vezetők között, akik rosz
szul értelmezett .,emberi bá
násmódra" hivatkozva. elnéz
nek súlyos fel(\·elmezetlensége
ket, sőt. szociális tulajdon el
lem vétséget i�. Például Ecsé
di Anna pénztárkezelö egy va
gon - pályaudvarról lopott -
teglát vásárolt meg, és felette
sei menteni próbálták vétségét. 

Sok helyen egyesek, szinte a 
vezetők szemeláttára, hordják 
táskáikban a szenet, fát. a ga
bona- és magostakarmánv
söpredéket. ,,Ez senkié, hadd 
vigyék" - mondják, holott szi
gorú rendelkezés van az ilyen 
értékek összegyűjtésére. Meg 
kell mondani. hoizy sok vasuta„ 
- éppen a felvilágosító mun
ka hiánya miatt - nem tudja, 
hogy az ilyen javak eltulajdo
nításával fegyelmi vétséget 
követ el, és a dolgozók nagv 
része is szemet húny az ilyen 
vétség láttán. 

A ferencvárosi fútőházban 
igen helyesen szembeszálltak 
ezzel a nézettel. Egyik helyi
ségben kiállították az eltulaj
donított tárgyakat, hogy a dol
gozók lássák : milyen bűn a 
nép vagyonának eltulajdoní
tása. A dolgozók megnyilvá
nuló megvetése jó nevelóhatás
sal volt, szín te teljesen meg
szüntek a hasonló vétségek. 
A szolgálati vezető elvtár-

saknak módjuk van, sőt 
kötele�ségük a notórius lógók
kal és munkakerülő fegyelem
lazítókkal szemben büntető 
feljelentést kezdeményezni az 
Allamügyészségen, amelynek 
alapján a bíróság az ilyen dol
gozókat indokolt esetben javí
to-neveló munkára ítélheti. Ez 

'A �uriíúdomb íranyíéófülkijiben 

Rákosrendex� pályaudvar gurltódombjAn a h•qzordabb tNt !dl)ben t,;em szO
netel a maau. KE,ünk: Katona Ferenc l!Urll6s vtltókezel6 munka k�zben. 

(Manar Fotó - Vadas Ern6 felv.) 

az eljárás már több esetben 
eredményezett javulást, mégis 
a legutóbbi hónapokban a \"e
zctő elvtársak nem folyamod
nak ehhez az eszközhöz. Jgy az
tán notórius lógósok sok he
lyen büntetlenül garázdálkod
nak, lazítják a fegyelmet. és ha 
már ,.ég a talpuk alatt a ta
laJ'', akkor egyszerúen kilép
nek a vasút kötelékéből. Ter
mészetes, hogy az ilyen bün
tetlenül maradt vétsé!(ek rossz 
hatást váltanak ki a becsületes 
dolgozókból. Ezt csak egykép
pen lehet megakadálvozni: ha 
az egyszemélyi felelős vezetők 
élnek törvénybiztosftotta joguk
kal. 

A fegyelemlazításnak egyik 
- sajnos, gyakran előforduló 
- formája a táppénzcsalás. 

Háromrészes. bordöszini!, 
2'V•3.nyörü motorosvooa� á�i ín� 
du.'.�sra készen a Nyug:.ai.i pá
lvaud\·ar külső vágányán. A 
,.11 arf!.i:a" t:púsú !T'Otoroovo
nat indul menetrendi- és sebes
sél!l)rúbára. Ee:y moto.�,ocsi 
és h'lél =!•lél@ocsi - el>bő! ál6 
a Harf(ita. A 450 lóerő, Ganz
Je.-idra,,i",-rend,,-z,erű Diese!mo_ 
tor ha·:.211 íel-búl!' és a vonal 
\assan 1-i görcfül ez á'.'.omásrö'. 
A technttru.'!Ok szinte odatapad
nak a vezetőá:Iá,s müazerfalá
hoz. 1 Zg'a(rnoo percek köve,' -
1--.e-znek. Vizse:áZ:l{ a va!;ú! új 
büszkesége, a /far1<i1a. A �
be&Skgrré-rő mutiat6ja elöre!en· 
dül:  90-100-1 10. végül 1 20 
kilométernél megáll a mutató. 
M'nt �alarri láHos par:pa, 
úgy vágtat a llar;!ila próba
útján Debrecen, azután Kyiregy-

háza fe!é Az állomásokon hatal
mas po,íel\egct ver fel a sza
guldó ,·onat. 

A rnnat indítását és a �ebcs
sée-i ío!(Oza-'.o'... kapc,•>lá,át 
a:u!orr-ata vée-zi. A veze„3 csak 
nyerso!aj adiag-.):á�áva1 szabá
lyozza a vonat sebességét. Ez 
a korszerü Robot-berendez&, 
le'ietö,·é te5zi. hogy a mo'.o:-
vezetö lokozo:tabban iig-,el:ies
s,en a pá1yáru, a je· zé�,ek;e. 

Vághe;!ui Ktiro/11 el,iárs a 
!(PM I/7/ A. helyettes Yezetőie 
·rányí;;a a pröbá'.. tberen fi ·  
eyeH a fe,h•i1 �anú a.pró P i-t'OS 
Járr:pá,!rnl. mel�k a motor 
elektromos agytf�. a 15 vez-ér'ö_ 
6Ze.!epel ellenőrzi'.:. Reo1dbe., 
mee:v m n-den. 

Je!enle" eg\' rroi,o-Jroc.,;:1,ó'I. 
két me-!'ék' 0<."S:ból á; a sze
re!vkty. Májusban még- egv 
mo'.orkocs,vai bő\·üJ a f/().•{!ifa. 

Akl<<>r rr.ár 8 motO'í\'Ne:ö 
e:e�tromos ű-',)Tl eQ"r·<iejm� 
müköd:e:hdl a n•á<oc!"t m'l
!or'·ocsi megle:elö berendezé
sei' .. 

A motorkocsiban 55 ülöhely 
van. az eg,ik pcibkocs,ban \'an 
a 32 �zemé'. \'es étterem. A 
má�oci'k pótkocsiban 54 ké
n�el mes párnás ü'.őhciv van. a 
falak3.I pedig hazánk legszebb 
t.1 a·n ké.-zü t re:,--éle'.e.: t>orít
ják 

Az utasok kénvelmét ezffi
kivül melegvíz-fü'é,, és lé.r
szií,Ö\'e.i el lá'.ott �zei'özöbere!l
dezés b:-z1o,;f!Ja .  

A lfaraiia-mo'.orowomi„ 
arr.ely az ölé\ e,g 1erv kere:é
ben ké,,;zü'.t <'l , a közeli hetek
ben már ré,z!vesz a Buda
pest-1\ívíregyháza közötti ren
des utasforgalom lebonyolításá
ban. 

Vannak olyan lógó. ok. akik kü
liinböző betegségekre hi,·atkoz
,·a. szimulálva, betegállo
mányba helyeztetik magukat, 
és miközben felve�zik a táp
pénzt - feketéznek vagv más 
módon szereznek „mellékkere
setet". Szilágyi Imre, a ferenc
városi fűtöház dolgozója pél
dául, miközben beteget jelen
tett - szerződést kötött egy 
vasúton kívüli üzemmel, ahol 
lútcii munkát vállalt. A dolgo
zók ébersége leplezte le és 
akadályozta meg abban, hogy a 
közel kétezer forint táppénzt 
fel tudja venni. Az ilye

A KONGRESSZUSI VERSENYBEN 
már több mint 50 százalékkal csökkentették 
a villamosmozdonyok várakozási idejét 

A KELENFÖLDI VAS UTA SOK 
nek a becsületesen dolgozók A kelenföldi pályaudvarnak 
nyakán élősködnek és leleple- igen nagy szerepe van BudG.
zésük mindannyiunk érdeke. pest ellátásában. Már a kora-

Világosan kell látni, hogy az hajnali órákban sún'.l egymás
elöttünk álló fel:idatok végre- utánban érkeznek ide a gyors
hajtása, a kongresszusi ver- teher\"onatok élelmezési cik
seny sikere, megoldhatatlan kekkel, különféle nyersanya
szilárd munkafegyelem nélkül. gokkal, élőállatokkal megrak
Eppen a becsületes dolgozók va. A dunántúli bányák szene 
érdeke követeli meg. hogy ezen az állomáson keresztül jut 
párt- és DISZ-szervezeteink, az el rendeltetési helyére. Az ;íl
üzemi bizottságok és a felelős lomás dolgozóinak jó munkájá
vezetők felvilágosító szóval, tól sokban függ az, hogy a kül
de ha kell, akkor eréllyel, a demények továbbítása zavarta
törvényszabta jogok érvényes!- lan-e vagy sem. 
tésével küzdjenek a fegyelem- A kelenföldi pályaudvar 
lazítók ellen, a munkafegyelem vasutasai a III. pártkongresz
megerősítéséért, a szocialista szusra készülve az üzemek, 
tulajdon védelméért. ipartelepek jobb vasúti kiszol-

A budapesti megyei bíróság gálását, s ezen belül �l�ősorb_an 
nemrég hozott ítéletet a teherforgalom gyors1tasát tuz

Varga Ferenc volt MA V ko- ték célul maguk elé. Amiko,.. 
csirendező és' társai búnügyé- felajánlásaikat megtették, min
ben. Varga Ferenc búntársai- denekelőtt a gyakorlati élet ta
vai rendszeresen fosztogatta a pasztalatait tartották szem 
Budapest-Vizafogó állomáson előtt. Ti�ztába_n voltak azzal, 
átmenő teherszereh·ényeket. h�gy_ az allomas_ életében a leg
Fosztogatásaikkal több mint dontobb tényezo: 
százezer forint kárt okoztak a a villamosmozdonyok for-
népgazdaságnak. A budapesti dulóidej8nek röviditélle 
megyei bíróság Varga Ferencet és a gyorstehervonatok menet
és Szabó Tibort hatévi börtön- rendszerínti közlekedésének 
re, Katona László kocsirende- biztosítása. 
zót ötévi, Fekete II. Sándor A kongresszusi versenyszamozdonyvezetőt négyévi, Ju- kasz kezdete előtt a szerelvéhász József MA V-alkalmazot- nyekkel érkező villamosmozdotat. Vasereczky József kocsiló- nyok nem egyszer 40-50 persérót, Porubszky Mihály tola- cet is ácsorogtak az állomáson tásvezetöt, Mi!e Lajos kocsikí- tétlenül, miközben motorjuk sérót, Borhi Antal tolatás\'e- fogyasztotta az áramot. A pázetőt és Juhos János kocsiren- Jyaudvar kollektívája éppen dezót há�om-háromévi. Buzás ezért elhatározta, hogy ezt a 
Jst,·án kocsirendezót kétévi, hosszadalmas ácsorgási időt -
Galló János MAV-alkalmazot- különös tekintettel az árrunta
tat pedig egyévi börtönre karékosságra - a kongresszusi 
ítélte. Lau� Istv.�n v1l_dlo�t or

:-
l ver�e�}'.ben l�galább 20 percre 

gazdaság buntetteert l!zhonap1 leszor1tJa. Az 1géretet tettek kö
börtönt kapott. vették. Azóta lényegesen szo-

Ezek az elítéltek galádul rosabbá vált a kapcsolat az ál
visszaéltek a nép bizalmával, lomás forgalmi szolgálattevői 
ügyük komoly tanulság: felvi- és a menetirányítók között. A 
lágosító munkánk még nem befutó szerelvényeket rendsze
harcol elég eréllyel a mult- resen várja egy-egy kocsiren
rendszer maradványai ellen. dezó, aki érkezés után a villa
amely megnyilvánul egyes mosmozdonyt azonnal "le
dolgozóink gondolkodásmódjá- akasztja" és egy szabadvá
ban és mint a viza!ogói eset gányra irányítja. Innen a von
bizonyítja, cselekedeteiben is. tatót rövidesen egy újabb 

Politikai munkánknak sokkal indulásra váró - szerelvény 
közelebb kell kerülnie a dol- elé állítják. Az eredmény nem 
gozók mindennapi életéhez, maradt el, mert február l-től 
hogy meglássák közvetlen kör- mostanáig a villamosmozdo
nyezetükben is azokat a fegyel- nyok átlagos fordulási Idejét 
mezetlenségeket, amely ellen sikerült 18 percre, tehát több 
harcolniok kell a munka meg- mint 50 százalékkal lerövidíte
javftásáért és saját érdekük- ni. A fordulóidő meggyorsítása 
ben is. A nép jólétének, a vas- különösen jelentős azért, mert 
utasok életszínvonalának to- így lehetővé vált, hogy Buda
vábbi emelése szoros kapcsolat- pest-Kelenföld és Tatabánya 
ban van a munkafegyelem között három rakott szénvonat
megszilárdításával. amely né!- tal és két üres szerelvénnyel 
kül elképzelhetetlen a tervek több közlekedjék naponta. 
teljesítése, a kormánypro- Az állomás forgalmi dolgO?:ói 
gramm megvalósítása. a pártkongresszus tiszteletére 

megfogadták. hogy a különböző 
irányból érkező gyorstehervo
natok részére biztosítják a ké
sedelemnélküli „bejárást". En
nek elengedhetetlen elöfeltéte
le, hogy mindenkor legyen sza
bad vágány. illetve ezt megeli.í
zi.íen zöld út. Gondoskodni kell 
arról, hogy a gyorstehervonatok 
érkezésének idején a fogadó
vágányokon más szerelvény ne 
ta1iózkodjék. A forgalmi dol
gozók szorosabb együttmúkö
dése ezen a téren is sikerre ve
zetett. A kongresszusi verseny-

szakas-z kezdetétől ezideig a 
pályaudvarra érkező gyors
tehervonatok mintegy 75 szá
zaléka feltartóztatás nélkül be
haladhatott az állomásra. 
Emelletl december és január 
hónapokhoz képest a gyorste
herszerelvények menetrend
szerinti tartózkodási idejét is 
megrövidítették és az elmult 
hónap alatt nem fordult elő, 
hogy a menetrendben előírt 
időt túllépték volna, ami az 
előzó két hónapban gyakori 
eset volt. 

Százágyas vasutasgyógyház épül Hévizen 
A kormányprogramm kereté

ben százágyas reuma-�zanaló• 
rium épül a vasutas dolgozók 
részére llé-.iiun. A hévízi vas
utas g)'� htz a legnag-yobb ké
nyelmet biz!ositja maid. a többi 
közó!t a gyógyrizet közvetlenül 
a szana'órium fürdőiébr. illet-

ve gyógymedencé_iébe t•ezehk he. 
Az új, nagyszabású szociális 
létesítmény terveit a Vasú//er
r:ezö OV készítette. A hhizi 
Yasutas gyógyház helykijelölési 
eljárását március 3-án hajtja 
végre a 6. szakosztály s rövi
desen megke·.dik az építkezési 

ViDamosmozdonyok szalagszerú elöállítása 

a S1ovjetunitiban 

A n'?yocserka zJci vlllamosmozdony-�yHrban szala1t!o.1:erü 11iár1ási mód�zerrl"I k&zuhtek a hatalma" elektromos mozdonyok. KépUnkiln az efylk t:Uutásra. tész mozdonyoa az utols6 azereltsl rnunkfla1okat viplk. 
(Pres Fotoágen�z·•o lelv.) 
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� VASUTAS PAR.TSZERVEZETEK MUNKAJÁBOL * Mi hátráltatja 
a hatvaniak munkáját 

A VA S UTA S D O LGOZOK FE LADATAI 

a n1e�ŐtJa·�da,1áfJ ll!lJtléiéhen 

Nagyrészt Hatvan állomás 
jó munkájától függ a nógrádi 
szénmedence és ipari üzemei
nek üres teherkocsikkal és 
nyersanyaggal való ellátása. (J o' 
Rendkívüli jelentősége van a SZOVJET XI 

A mezőgazdaság fejleszté3é
vel kapcsolatos párt- és kor
mányhatározat nagy megértés
re talált az egész dolgozó nép 
es közte a vasutasok között is. 
Ezt a helyeslést mutatja, hogy 
a vasút üzemeinek dolgozói -
fizikai dolgozók és mfiszaki ér
telmiségiek egyaránt - például 
Miskolcon. Sátoraljaújhelyen, 
Celldömölkön és Debrecenben 
műszaki segítséget nyujtanak 
a gépállomások erőgépeinek 
megjavításához. Ez a lépés 
azonban még csak a kezdet. 
A mezőgazdasággal kapcsola
tos határozat végrehajtása so
rán sokkal több segítséget vár 
a falu a vasutas dolgozóktól. 

Milyen feladatok állnak a 
vasuta� dolgozók előtt a mező
gazdaság segítése során? 

ba a pártonkívüli vasutas dol
gozók is. folytassanak egyéni 
agitációt lakóhelyükön a falu
ban. Ezért szükséges, hogy a 
pártszervezetek segítsék a vi
déken lakó vasutas dolgozó
kat abban, hogy állandó kai>
csolat épüljön ki a falu dolgo
zóival. Biztosítsanak számukra 
kellő politikai tájékoztatást, 
mind a nemzetközi helyzet, 
mind a napi politikai esemé
nyekről. 

A vidéki állomások Is se
gíthetik a termelési agitáció
val a mezógazdaság fejlesztésé
nek programmját. A váróter
mek igen alkalmas helyek a 
parasztok legjobbjainak nép
szerűsítésére, képek, falitáblák 
segítségével. Az állomásokon 
megfordul az egész község és 
az ott elhelyezett rajwk és írá-

sos agitáció serkentőleg hatnak 
a földeken folyó szocialista 
munkaverseny további kiszé
lesítésére. 

A vasutas dolgozóknak szá
mos lehetőségük van arm, 
hogy segítsék a mezőgazdasig 
fejlesztését, a falvak dolgozóit. 
Gondoljanak mindig a Közpon
ti Vezetőség és a miniszterta
nács határozatára, amely töb
bek között kimondja: 

,,A mezőgazdaság fejlészté
se egész népünk közös ügye. 
A jólét további emelése a dol
gozó nép, a munkásosztály, a 
dolgozó parasztság, az értelmi
ség kezébe van letéve, mun
kájától, SZ01"gaLmától fiigg si
keres megvalósítása." 

Kiss István, 
a Vasútpolitikai Főosztály 

munkatarsa 

tóváros és a borsodi szénme
dence, valamint az ottani ha
talmas üzemek közötti szállí

A szovjet vasutak rádi6szolgálata 

tásokban is. Az állomás eddigi A Mk-szk-Mosz't(l\/.a közötti 
jó_ munkáj�t bizonyítjo, hogy vasú!vil>llal egyik kis ál,o.T,ásáSJ 
1S�3-ba:1 kftszer ny�rte el �z hosszú teliersure:vény halad át. él_uzemJel\·enyt, maid a m,- Az flomá;f3nöic tiszlC:eg\·e á:l msztertanács és a SZOT ván- . .- . . ,. . , tt . ,,.. • . 
dorzászlóját. A sajtó és a rá- a \dgan,o,- me.,e . e6 r.';"'�n, 
dió rendszeresen foglalkozott perc mul,va a hosszu szere,veny 
Hatvan állomás termelési újra te:jes sebességgel szá.gu'.d 
eredményeivel és a dolgozók az éj,s.zaká!lan. \'ára!!anul köd 
kiváló munkájával. ereszked:k a vidé!ue. egyre sü-

Mindez a multé. Nap, mint ri.ibb l $z s II mozC:ony fény
nap a feloszlatott vonatok tö- szórói a nem hatot messzebbre 
megei ácsorognak Hatvan ál- néhány Tl'.lé'.erntl . A szere!v6�·y 
lomás körül. Mi az oka ennek 
a látszólagos visszaesésnek? még-sem la-ssít. A rr.ozdonyveze!ö 
Az ottani dolgozók versenylen- jól tudj.a, hegy a rossz Látási 

dületében, a helybeli párt- és uisz.onyok e/Ienére teljes bizton. 
szakszervezet munkájában sággal haladhat. Az automatikus 
nem történt lényeges változás, ielzől>erendezések azonnal  meg. 
sót javulás van. A hibák ál'.ítamí.k a vonatot. ha nem 
mégis fennállnak, pedig a hat- venné észre valamelyrk sze:nafór 
vani vasutasok minden erejü-

inaa-cozásoknak. A készü!�k 
hatósugara korl á;ozolt ugyan, a 
vonatok azoc,ban en.nelk e: tenér� 
:aen nagy tlivol�.1gokra képesek 
ö�eikótle'.és! �rcmteni .  A szcv
je! vasul.aknál ugyanis 1/iombi• 
r.á:t telefon- és rád:óössze-köf:�. 
tést a:kalmaznak. Ez azt je:eti. 
ti, hozy a mozgásban 'évö \O;iat 
rád,óö:;szeköt:e:ésl .;é.esít a leg
köze:ebbi á l:o�áaal. ame·y a 
felve!t be.;zfl !l"etést te'efono-1 
akár száz l:i lomé!er vagy még 
annál r.·agyobb !ávo'.ságra i6 to
\"ábbítja. 

Nagy lendülettel folyik az 
ország számos gyárában és 
üzemében a mezőgazdasági 
gépek gyártása. A vegyiművek 
is fokozzák teljesítményeiket, 
két és félszer több pétisót ter
melnek a mezőgazdaság szá
mára. Az állami gazdaságok, 
magnemesítőtelepek, nagy
mennyiségű nemesített vetó
magot, tcn,•észállatot juttatnak 
majd a termelőszövetkezetek 
és az egyénileg dolgozó pa
rasztok részére. Mindezek meg
kö,·etelik, hogy a vasút is fel
készüljön a fokowtt mennyi
ségú mezőgazdasági gép, neme
sített vetőmag, műtrágya, te
nyészállat elszállitására. 

cl/ p.á,/1111.uló,iqoá/aszlá.-H 
( R E I  * 

ket megieszltik, hogy jó hír- ,,megál'.j"-je!z�sét. 
nevüket fenntartsák. Tehát 1\-éhány !}Crc telt el 06Upán 
nem a vezetőkben és a do!go- 3zóta, hogy a szerelvény maga 
zókban van a hiba. mögött hagyta a ki.s á: lomás-t, 

A hatvani vasutasok munká- a mozdonyveze,� é.ppcn clga
ját az hátráltatja, hogy a retl lra gy,ujt, am,•,:or a mozdo. 
MAV Budapesti Igazgatóság nyon lévő hangszóró me-gszó!al :  

D e  ugyanez fordítva i s  lehet
séges. A forgalom biztonsága 
fe'.e!t őrködő vasu!asok aU''.om&
tikus teolefc111ös.szekó!�e'.ésben 
,állna,;.: mintegy 100-160 k;!o
méter<!s kórze!ien �ül va:11-
mennyi vasút i ál!omás.sal. Pon. 
tosan ellenőrizni tu<l;ák, melylf.c 
szere:vény hoJ jár és ha sziik
séges, beszélhetnek a mozdony
vezetővel is, hiszen a legköze
lebbi vasútállomás - amely
t yel telefonoo beszél nek 
ri,Hóösszeköt'.e!ést lé!esít a. su. 
relvénnyel. {.;gyanigy beszélhet• 
nek egymással a különböző V'O
natok vezetői is. 

A pártszervezetek fontos fel
adata, hogy e követelmények 
elvégzésére mozgósítsa a dol
gozókat. Magyarázzák meg a 
dolgozóknak, hogy fordítsanak 
fokozottabb gondot a vasútra 
feladott mezőgazdasági termel
vények. darabáruk szállításá
ra, időben továbbítsák az élő
állattal megrakott kocsikat, 
nehogy a vesztegelések miatt 
elhullást, súlyveszteséget okoz
zunk az állatoknál. 

Most, a' tavaszi munkák meg
indulásával nagy mennyiség
ben kerül szállításra a vető
mag és műtrágya. Ha mind
ezeket a vo.sút időben szállítja 
rendeltetési helyére, akkor ha
tása mutatkozik majd az idei 
terméseredményekben is. Már 
pedig, ha gazdogabb termést 
takarítunk be, akkor tovább 
javul a dolgozó nép, közte a 
yasutasok életszínvonala. 

A vasutas dolgozókra a szál
lítás megjavítása menett még 
�zebb és magasztosabb ieladat 
is hárul : a falu társadalmi é3 
politikai életébe való bekap
csolódás. A pártszervezetek so
ka t tehetnek annak érdekében, 
hogy a vidéken lakó vasutas 
dolgozók tevékeny részesei le
gyenek a falu társadalmi és 
politikai életének, lelkes agi
tátorai a Központi Vezetőség 
és a minisztertanács határo
zata végrehajtásának. A falun 
"élő kommunista vasutasok 
tartsanak felolvasásokat, kis
gyűléseket a termelőszövetke
zetek tagsága és az egyénileg 
dolgozó parasztok között, ez
zel elősegítik a falu dolgozói
nak politikai nevelését. Kap
csolódjanak be ebbe a munká-

Péu .iltomáson és fOtöházban a 
faiiú!&ái! szerl.csztőbizotts.áa a pi\rt• 
ve"etll'.ségvJlasrlá!I segltése én.ie<e-
���j r��t

tot p"Jii��cfös���t!� 
hlrti." Ebben a rovatban a válasz
tásra vonatkozó lallúJsáe;dkkek je
lennek me11 és a dola-ozók .,Hemé
nye. java..,latai az Uj , ezttc:Ssé.a: ösz
szetélelére •onat�oiólaa. 

• 

�ővárl .\\áty•s. �omló állom.is 
alapszervez.etJ Utk.i�a ne:11 tula.jdonI
tott nagy Jelentőséget a vcz.e:tö:.ég
vá}asztás forr:.os eseményének. .M:g 
a polfük.Ji osztály k,jrJe,·e?ét sem ol
\'as a el és nern kbiltette elő a ve. 
ze'.öséget a-z elö1tü\c álló feJad.a1.ra. 
.,E:n úgy gondoltam - mondotta Kö
vitri elvtár& - hogy nem h.tvOk össze 
semmiféle értekezle1el, majd mene.
közbt?n Ismertetem a leladatol<a.:· 
Az Ilyen lelel6!len6élt gyenglU a 
pártszervezetet és azt mu1,atja, hogy 
a páraftkár nem k .ette meg, nUJ\"en 
n.agyjelentós�gíl az I hatdrozat, me• 
Jre, a Kóapontl Vezel6sé� hozott a 
p.irnez,c.ós�ek ujjáválasztií3af'.a. 

(Várnai L.uzl6 lud6slt6nktól.) 
• 

A uesredl MÁV-hlUlfat6s{lf ...... 
tösérválasztó tor1nfllhire lelldlsme
retesm felkészülttlc a kommunisták. 
l(ülönösen élénk vita alakult ki • J•· 
lölöbizott.ir JavulataJ ulú,. A párt-
�;11! ... :g l:��

1

6:.'::
11

:1!ltr!�
a

:�•f.! 
löllek a Jelöl61JsUn. 

( Szilidl Sándor ie,,elez6nkt61.J 
• 

ffiba az, ln a .-eret6sogy;ilaszló 
aggyíilé,ek csslt .. �relé" ' ío,dumk 

és nem mu!atJ4.k meg a kommunbtüc 
elölt auö legfontosabb feladatokat. 

A nvirts:nhiizl oálvafenntartás I I I .  
és • forg.a\om 1. ,  •alamint a Júrrna
javitó J. és IV . .  M.DP alapsurvez.etei
nek vet:etöségvliLaszló li!ggyfilésén 
" beszámolók nem l<eU6 gonddal k�
szül!elc el. A pártélet k�rdései mol
Jelt elhanv:uiolták a �ermelés frl;,�a
tait. Nem foglalkozbk a konRfesstusi 
versennyel, a kommunisták fela-datal
val a forgalom uvarla!an lebony;:.H
tása érdekében és • pártonldvüUe.'< 
mozg6sltásáv31. De nem der{Ht ki a 
1Jeszámolókból az �"'- hogy mii tet
tek a pártszttvezetek • lro."'fflán.y
pro�<1mm megvalós(tása érdé<ében, 
hogy.a,n tö�ödnek a dolgo�ókkal, mi· 
ly�nek a nsut.asolc szoclá Hs körill
ményel. 

• 

llarco> kommunista 1n•gatar!ást 
tanusltottak a nylról.brú�I :illomú 
pártszenezeténck kommunistdJ. Bú 
a. jelöl6bizottsáa" Java,olta az új párt� 
vezel6séJf>e Mhzár Unió chlársat, 
a taggyGlés komoly vita után a. ja
·1asLalot nem foiadta. el. Az el\1.tr
salm.ak az .-olt a vélem6nyilk, hogy 
M�szú elTtAra nem elél' harcos, sok
uor huonltt a maryar 11tpmu�k 

A V A S Ú T I  F Ő O S Z T Á L Y O N  

( .&.  Vulitt F&slltilyon mef-
1 

ket. .a. 
. délután lehet6sen hOl!llzúra nyújtji& a után f� 

veut&é,fválasztó ta.gtyíllése- nülést.) 

9. szakosztily pi1sául 
húom óritól éjfél 
ketlöif tartott ta.1r· 

.Szabó ,lt:társ: t�késte a vonatM Ková� elvtán, val!",· v1-
!át'·6r:i1 útra b,dul? 

Koo�s eío:á.r$: Szó i;•nc.s ró!sa \'eze:6s�ál 8'r.ó illi?l?·•iI
léE,mk !�z: . . . 

„ llólorat6 Sánodhoz". A párttagok 
azt mondották: az il)t.n elvtárs nem 
lesz kepes arra, hogy harcoljon a 
haU.rozatok vé.,trehajliba6rt, a. dolto
zók jogos panaszainak orvo&lás-'.ért. 

• 

Azokn.il a Dárt�zen ez.ele.!,mél. ,-t-,ol 
a vczetóség besz.imolója heiye.s� 
íozlalkozott a term.!lés ielJJ..a .:iiv.al 
b, mdr a taggyfi!é.i,�n komc:aiy mun
kaváJlalasok t.örtt:ntek a ::,·i�tk,-,n
gresszus tiszteletére. Péld.iul Vásá
rosnamény pályafenntartási pclrtszer
vczetének la.ggyOl�si:n a kommunis
ták kezdemén}·ezésére v.illalták, b,py m1rciu! 20-ra befojezik e-h,d negyeJ
ét"i t-ervüket. De!:,recenben a VI. pá
l}--amesterí szakasz taggyült�én a yá 
gánygépkoci.ivezet&< vá:dal(..ík. hoa:y 
a mel<lga,das:lg segítése érdekóben 
rnogJavitJ,\k a der&..'S�el iépdli0mJs 
cséplöe;ópét. 

• 

III.  és IV. osztálya többszöri .,Figyelem! Figye!eml 258/.es kérésük ellenére sem biztosít-
ja a Hatvan-Budapest és s�re:�•ény vezetője, figye:em! 

Szolnok felé induló irány- és 4lljm meg azonna'.I A he:edik 
közvetlen tehervonatokhoz a kocsi:,a/ vaiami nincsen rend• 
mozdonyokat. Emiatt már két ben! . . .  " 
hónap óta a hatvan-kistere-
nyei és a hatvan-miskolci vo- A voo.at lassan megilJ .  Az 
nalon torlódik az elegy a sok ii.-r.ént e:hagyott k;s á l :omás ló· 
feloszlatott és gépre váró vo- nök':, re�de(:en�t;t tapa,�!a,1! 
nat miatt. Többszázra rúg az �z . •  a.h�-�d,<;> s�ere:ven}en, ra,�,o 
ácsorgó. fóleg szénnel rakott �!J an ,wl. 1t�t._a_ .e� . ezzel t!. an 
kocsik száma is. Hiába akar- eppe., a ki.s1klas.ot men .ette 
juk a Rákos és Szolnok felé meg. 
induló tehervonatokat saját I!ye.n berendezések védik a 
gépeinkkel elvinni. Nem támo- szovjet vonatok blz.tonságát. A 
gatnak bennünket, mert Rákos- mozdonyokra szerelt rádióadó- és 
t·ól _sokszor úzy elterelik mozd_o- vevőá llomások konstrukciójuk• 
nyamkat, hogy azok csak ha- nál fogva ellená!inak az ál:andó 
rom-négy nap mulva térnek rázkódtatásolénak a neóves le. 
vissza Hatvanba. Az elegyto- vegőnek é6 e nagy hőmérsékleti 
vábbításnak ez a módja nem 
tartható fenn tovább, mert ez , 
nem szolgálja a népgazdaság FRANCI AORSZAG 

Szemé!yszá:Htó � atoknál a 
rádié,berendezés az utasok ké
nyelmét is szolgálja. A kö�I 
vasútéllcrnás, amely rádión be
szél a szerelvénn)e'., ugyanis 
in'.erurbán összekólte'.ést lé!e6c: 
bárme:y szovje! város telefon• 
e!!öfizetőjével. A MoSZ>kvába ro. 
bogó vonat u,tasa tehát kényel. 
cT.esen beszélgethet f.ül("éjéoből 
Kalinin, Leningrád, vagy Kiev 
bán;r.e'y!k városi tejef::ná "kmá· 
sával. 

Még ltYAkraA1 el61otdul, hogy a tag, 
iYGI� eln!lke nem áll feladata ma
gas.talán. A targyfilés elnüke rend
kívül fontos feladatot teljesít. lrilnyl
tásától naev m6rtétben füstQ". h:>e-> 
hoi)"an úvén)·e•fll a taggyGlésen a 
p:irnlemokrtcLa. A záhon)I átraló 11 1. 
alapszervezet ve.z:et6ségv.llasztó tat• 
gyű'b&tet elnöke nem l•me,1e fel
a.datat b f..-V me.rfeledkezett a naRv· a\'úlhnek arról a fontos feladaUról, 
hoe-v küldött�lc.et ••aasszanak a -aárt
értekezletre. CSak a r,olittkat o�ztá ly 
munhflirsám_t feln61alása h,vta fel 
• figyelmet, hoa-y milyen na:nJelffl
(&éga feladatot kell mé; a ta:ril ű
lmek telj„llenl. 

érdekeit és a munkaversenv 
lendületét ássa alá. A szélvihar lesodort a töltésről egy vonafof 

( Dlc:zl� htviA levelez6nktől. J 
• 

A budapeeti tirazratódg p.lrtbiiat!
ságának ta&jal na-gy gondóal loglal
ko'!nak a ve-:i:ttós.éf!Víil1s1:tó !aC?.�iil*· ,eken megválasztott lcQJdö:tekkel. El
beszélgetnek az elvtárs1rkl<al, me:;
magyarázz:ák nekik, hogy milyen 
fontos felada!ot foi;n-.k tcl'esiten! a 
pár.b!zo tság meR\°álasztásá11'il. Fel
hívják a. figyelmüket a<ra Is. hogy 
beszélgessenek el a párttagokkal és 
pártonkívüliek.kel. isme:-jék meg az.Oik 
é3irevit-e'.-eft, Jtivaslat.ait, ho� minél 
(el-ké.szi1l�obben veh-es�ent!k rés1:t a 
pár élet el6ttük álló nagy ueményén. 

Ezúton szólítjuk fel a buda
pesti igazgatóság III. és IV. 
osztálya dolgozóit, hogy a fel
oszlatott vonatok gyors továb
bítására és a tarthatatlan álla
pot megszüntetésére hathatós 
támogatást adjanak. 

Makó Imre 
menetirányító csoportvezető, 

Miskolc, 

Bodnár József 
forgalmi csoportvezető, 

Hatvan állomás patronálója 

A Lyon közelében lévő 
I 

bolt, hogy a szél egy mozdonyt 
Amperieu-Culoz vonalon és több kocsit lesodort a töl• 
nemrégiben olyan vihar tom• tésről. 

ANGLIA 

„Kivételes intézkedései<' a kenyai vasiífvonolakon 

A londoni rádió jelentése 
szerint a kenyai angol gyar
mati hatóságok „kivételes in
tézkedéseket" léptettek életbe 
a kenyai vasútvonalakon. A 
jelentés szerint .,a biztonsági 
erók tagjai felhatalmazást kap-

tak arra, lu>í/11 bárkivel nem,-o 
ben, aki bizon11os tái:olságo,a 
túl a vasútvo114lakhoz közele• 
dik, minden előzete, felszóli• 
tás nélkül feg11verü.ket hasz• 
ruílhatják", 

Az ÜB-elnokök modszerlani tovabbképzőjén Balatonbogláron 
A magyar tenger most vé- nia kell egy üzemi bizottság el

ge!áthatatlan pusztasághoz ha- nökének, s nemcsak az új el
sonlft. A hatalmas víz, melyet nökök részére adott hasznos ta
megdermesztett a tél, borzong- pasztalatokat, hanem a több
tató hideget áraszt magából. A éves gyakorlattal bíró elvtár
sokhelyütt mederfenékig érö saknalt is. 
jégkéregre méter vastagságban Igen helyes volt, hogy az 
simul a fehér hótakaró . . . A előadásokat konferenciák kö
Balaton téli áhnát alussza. De vették, ahol gyakorlatilag, sa
bezzeg nem alszanak a parton ját tapasztalataik alapján mon
vízközelben épült boglári vas- dották el észrevételeiket, mun
utas üdülőben. Itt komoly kamódszereiket az elvtársak. 
munka folyik - tanulnak az Sok hasznos tapasztalatot hall
ország minden részéből érke- hattak az elvtársak Szanádi 
zett üzemi biwttsági elnökök. Antaltól a bajai fűtőház, Nag11 
Füzetek !ölé hajolnak, tanul- Sánd01"tól a debreceni fűtőház, 
mányozzák a Munka Törvény- Vass Imrétől Törökszentmik
könyvét, szorgalmasan jegyze- lós áHomás üzemi bizottságai
telnek az előadásokon és kon- nak elnökeitől. A konferenciá
ferenciákon. kon számos kérdés vetődött fel 

a kongresszusi munkaverseny 
. A Vasuta5ok �zakszerve��e szervezésével, a kiszállási dí-1tt rendezte meo az OB-e,no- jakk,i! az ember k -1 1 · kök hatnapos konferenciáját, • e ro va 0 
módszertani továbbképzójét. gondoskodással kapcsolatban

_. 

Akik most vannak itt, már a A hat nap e!teltével 1:01"sodi 

hatodik tanfolyam hallgatói, K�!-n:,an elvtá:s, Fertosz1;�t
de lesz még egy hetedik konfe- m1klos állomas O�-el!:Ioke 
rencia is - s ezzel a legkisebb- ere,ke_t 1;1on�otta: l'o!in�_oss:� 
től a legnagyobb üzemek, pá- m_asfel _honap;a

'. _
h_og11 az uze�, 

lyamesteri sz.akaszok. állomá- bizottsag elnokcnek megva

sok, vonalszakaszok. OB-dnö- lasztott��- f:deskev�set tudtam 
kei is résztvettek ezeken a mostana1g fel�d· tmmról. Ez a 
hasznos tanácskozásokon. tanfolyam seg,tett hov.á, ho� 

világosan megértsem teendo1-
Az itt tanuló elvtársak egy- met. ezt a sokrétű nehéz fel

behangzóan állítják, hogy adatot. De itt szerettem meg 
munkájuk végzéséhez nélkü- a munkámat is, mert nagyon 
lözhetetlen segítséget kaptak. szép a mi feladatunk: a dol
A számos előadás különböző gozó emberek vann 'k ránk
témákról - a termelés és mun- bízva, nekünk kell gondoskod
kaverseny kérdés„iről, a bére- ni szükségleteik, Igényeik kl
zésről, a Munka Törvényköny- elégítéséról, szociális ellátott
véről, a munkavédelemről és ságukról. Számomra az a !eg
munkásellátásról, a társada- hasznosabb, hogy azt is meg
lombiztosítás kérdéseiről, a tanultam: hogyan tudok e kö
kultúra, a sport, üdülés. szer- vetelményeknek megfelelni. 
vezéséről folyt. Egyszóval Hasonlóan vélekedett Kvakc 
-idnem mindenról, amit tud- BerWla, Sári Ferenc elvtár, és 

még sokan mások. Az üzemi 
biwttságok elnökei az eltelt 
hat nap alatt nem üdültek a 
Balaton partján - de azért 
emlékezetes számukra az itt 
töltött idő. Ezt talán legjobban 
egységes kérésük blwnyítja: 

rendezzen rendszeresen & le
hetóleg minél gyakrabban eh• 
hez hasonló konferenciákat a 
Vasutasok Szakszervezete, mert 
ezzel nagy segítséget nyujt fe
lelősségteljes munkájuk végzé
séhez. 

A „TI-2" típusú új szovjet gázgenerátoros mozdenr 

A SLO\jetuniú küzlekedt:.i,I f�pgyáral számos újfipusú, nagyteljesílm6n) 6 v!f• 
lany- és (l'.Öllftlozdonyt f)i.rtana.k. l(épünk a .. TE-2" tipasú rúa: .. •tloros 

aosdonyt mutatja be. 
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Példát mutatott 
Követésre méltó példát mu

tatott Ózd állomás főnöke 
nemrégiben. Az ózdi Kohásza
ti Műveknek küldött 17 vagon 
szenet Putnokról sürgősen az 

! ............................................................................. .., 
. . 
. . 
. . 

i Landler Jenő i 
: : 

= halálának 26. évfordulója : 
i i 

'.Pártunk III. kongres:szusá
nak tiszteletére a 6. D. osztály 
dolgozói lapunk február 6-i 
számában felhívással fordul
tak mindazon szolgálati szer
vekhez, amelyek résztvesznek 
a MA V építóüzemi vállalatok 
által végrehajtandó beruházási 
vagy felújítási munkálatokban. 
Arra kérték őket, hogy csat
lakozzanak az „Epítsünk ;ab
ban é• o!caóbban"-mozgalom
hoz. A felhívás máris nagy 
visszhangra talált több MAV 
üzemi vállalat dolgozói köré
bén. 

újabb egymillió forint megta
karítással bővíthetik felaján
lásukat. 

noelális eélokra hasmállák üzembe kel?ett volna tová�bí-
• tani, azonban mozdonyhiány 

i FdN-uár 25-bn volt huszomat éve, hogy L!lfldler- Jd elv- i : 
társ, a magyar munká.smozgalom ldfflleHced6 alakja �lt. : 

! Landler elvtárs egész életében a munkások, a vasutasok har-
.: 

• cána.k egyik vezetöje volt. Survezte a vasutas dolrozók 
leL miatt ez nehézségekbe ütkö-

F:pítenek egy szétszedhető és zött. A kohóműveknél pedig 
A MAV Deln'eceni Vasút- szállítható fürdőhelyiséget. Az sürgősen szükség volt a szénre, 

építő VV dolgozói vállalják, V. számú gépesített mozgóosz- ezért az üzem felajánlotta, 
hogy ebből az összegből már tag részére berendeznek egy hogy saját mozdonyával is el
a III. pártkongresszusig meg- fürdőkocsit és az összes lakta- hozza a szenet, csak engedjék 
takarítan�k 2�_1.000 forintot. A n!�kocsiba beszerelik a gőz- ki a mozdonyt a vonalra és 
megtakar1t� osszegét a terve- futést. 1 adjanak vezetőt 

: 
sztrájkját. Az ö érdeme vo:t az 1918. évi júniusi nagy sztrájk i 

: megszervezése Is, amely a vasutJ :s<Zállítást Is meg:béni;totta : 
: egy Időre. Landler elvtársat ezért a magyar burzsoázia bör- : 
: tönbe verette. : 
: A Tanácsköztá.rsM.ág ldejéfl, mint a Vllrös H� : 
: egyik kiváló parancsnoka, fegyverrel a kezében küzdött a ma- i 
: gyar proletariátus dicsőséges harcában. Az ö lelkesítö pEldája : 
: nyomán hősiesen helyt.illtalc a magyar vasutasok 1919-Mn. : 
: A proletariátus harcának, a hazáért való he.ytállknak rendít• : 

: hetel:m hö,e volt Landler elvtárs, aki a Tanácskö�ine&ig : 
: bukása után is halalm!LS propaganda-, nevelő- és survező- : 
! munkát végzett az iliegáJis kommunista pártban. 

S : A magyar vasutas dolgozók hriláva1, megbecsill�l, ne- : 

zett és a tenylegesen elv��ett A felhíváshoz csatlakoztak a Ózd állomásfőnöke, átérezve 
mu_nkák lél�daságosabb k1v1te- MAV tpítési Géptelep VV a helyzet komolyságát, elin• 
lezesével er!k el; , 1 dolgozóí is akik új moz"almat dult a gyár mozdonyán Put-

A dolgozok �eréser: indítanak: ' ,,Javítsunk jobban nokról. :1Cét gyári vonatkís!rő-
a megtakantott osszeget és olcsóbban" jelszóval vel egyutt az ott veszteglo 17 · kocsi szenet időre irányította 

Különleges vasútműszaki megoldás 
a sztálinvárosi iriáskol,ó kiszolgálásánál 

A MAV Debreceni Vasút
építő VV-nél a felhívás kéz
hezvétele után felülvizsgálták 
az 1954. évi tervfeladatokat és 
megállapították, hogy 12 mun
kánál, melynek beruházási ösz- Vasárnap helyezik üzembe kettős kapcsolása miatt. l(ülőn
sz.ege 82 millió forint értékű iparunk új büszkeségét, a sztá- leges problémát kellett megol-

linvárosi óriáskohót. A kohó ki- dani a „pódiumon" (az óriásés tervei máris rendelkezésük- szolgálása a vasutat is halai - kohónál levő félemelt tétséget 
re állnak, kellő gondossággal mas, eddig nem látott feladatok nevezik így. ahová az érccel telt 
jelentős összeget tudnak meg- elé áll itotta. A vasútnak külön- kocsik futnak be és ahonnan az 
takarítani. A kongresszusi leges berendezéseket kellett épí- ércet a bunkerekbe döntik). Itt 
versenyhez csatlakozott fel- tenie. Elsősorban a nagy terhe- különleges technikai eljárással 
ajánlások alapján az „Epítsünk lésnek me!;f�lelően 40„ tonna ten- kellett megtervezni és megépí
;obban és olcsóbban"-mozga- ge(yn�omasu, megerosített fel- )et:i a. va�út 48 kilogrammos fel

lom keretében vállalták hogy ép ,tme�yekre vol_t szükség. ep,tm
k

enyenek a hata!m,as _da�u 
' Ugyanilyen terhelesre kellett 80 „ilo_gr,��mos , f�lep,tmeny�-

ez évben egymillióbatvan- megépíteni a kitérőket is. I<ü- v�l torteno �tsze)eset.. �z a ne-
hatezer forint megtakarí- 1 !őnleges felépítményi részeket h�n

1 
Y adat _is

„ 
b1zony1t1a, hogy 

tást érnek eL k 11 tt t . , , 
1 

. mi yen sokretu feladattal kelleti 

1

-
e e . :rvezm • es gyar am az 

I 
a tervezőlmek és a vatSútépítök

Azonban, ha a többi mun- uzem, kovetelmenyeknek meg- nek megbir�Ó2111iok a sztá:invá
kához is megkapják a ter- felelö, a szabványostól el- rosí ór.iáskO!hó ürem•be.ie:yezésé
veket, arra számítanak, hogy térő tengelytávolságok és ezek vel kapcso'.atban. 

Harom á l lomás versenye a több szenért 
A sztálinvárosi óriáskohó I is dícséretes példáját adták, 

üzer,ibehelyezése új, nagy fel- hogyan kell gyorsan és Jól el
adatokat ró a pécskörnyéki szén látni elsö szocialista városun
siállításában érdekelt vasútállo- , kat szénnel. Az év dejétöl feb
másokra. K.omló és Pécsbá11ya- ruár 1 7-ig 109 vonat helvett 93 
rendező-állomásra hárul az a vonattal továbbítottak el· 9 1 .864 
feladat, hogy a pécskörnyéki bá- tonnát, amelyből 1 4.864 tonna 
nyák rakodóterein szénnel meg- volt a túlsúly. A túl5úlyos vo
rakott vagonokat minél gyor- natok továbbításával 16 rnnat 
s�bban Szt_áliryváro�ba irányít: és mozdony közle!,edt�tését ta
�ak. I<omlo �llomas _ fo�g;alm1 karították meg. 
es kereskedelmi dolg�zm a lerl'.z- A komlóiaknak a kongrerz-
Vf' a feladat fontossagát par- t 

, 1 • .. -
tunk I l l. kongresszusa tiszte- szusra ett v�l �las?,1 kozot! �Z:· 

letére párosversenyre hívt:ik ki r�pel . a tola_tas1 rdo meg;rov1�!
Pécsbányarendezöt 6s Sztálin- tese 1s. Az ev első l:ét honapJa
város állomás dolgozóit. ban ezen a téren is kiváló ered-

A komlói dolgozók már eddig mé:tyeket érlek el, ez,[, akarják 

most tovább fejleszte11i a kon
gresszusi verseny lendü'.elével. 
Az év elejétől '.,!bruár közepéig 
2/l !°l80 kocsit mozgal . a ,  l l 'i.65'.l 
perc helyett 103.379 p�rc alatt 
Ez ezt jelen!i, hogy 3773 �ocsí
nak 1 5.277 percnyi mo,(!�l:Í$i 
i,IPjét takarították meg Komló 
,; : 1omás síktolató bri,!&djdi ?7.· 

zel a 254 órányi tolatá'si idő 
megtakarítással messze túl
szárnyalták vállalásukat. 

Pécsbányarendező és Sztálin
város állomás dolgozóinak, akik 
elfogadták a versenvkihívást, 
nagyon kell igyekezniük 'hogy 
méltó versenytársaik legyenek 
a komlói dolgozóknak. 

Mind több vasúti műhely siet a mezőgazdaság segítségére 
Mint már megírtuk, a Szom

bathelyi J árműjavíló OV az első 
volt a vasúti üzemi vállalatok 
közö.tt. amelyek segí'.ségére siet
tek ,a m�zögazdaság,nak A szom
batheli,iek - mint jelentettük -
a közeli Gyöngyöshermán köz
ség gépállomásának patronálá
sát vállalták. Ennél a kezdemé
nyezésnél azonban nem álltak 
meg, azóta még négy gépállo
más! vetlek pártfogásukba; a 
vasszi lvágyit, a lukács házit, a 
nemeskoltail és a felsóbal[O· 
dit. 

A gyöngyöshermáni irepállo
más részére mindjárt 100 órai 
munkát végeztek el. Ez több 
traktor s e,!Véb mezőgazdasági 
gép kijavítását jelentette. A vas
szilvágyi gépállomásról is  szom
bathelyre szállították a hibás 
traktoralkatrészeket és az egyéb 
talajmüvelögépek elhasznált 
n,eúezeti részeit. A Vll l .  meg· 
munkálóosztály kováesai, laka
tosai, gyalusai már el is ké
szültek a javítással. A javításon 

ki\·ül új alkatrészeket is csinál
tak a va.sszi :vágyiaknalc A mun
kával február 25-ig elkészültek, 
hogy a tavasz.i mezei munkák 

kezdetére minden gép üzemké
pes legyen a gépállomáson . 

Cserfa Miklós vállalati igaz
gató, Marlinek István. főmér
nök, Menzinger Aladár párt
titkár, Kovács Lajos OB-elnök 
és Cserháti Kálmán tervcsoport
vezető meglátogatták mind az 
őt patronált gépállomás! és ér
deklődtek, mivel lehetnek segít
ségükre. A nemeskoltaiak azt 
kérték, bocsásson rendelkezé
sükre a járműjavító két hónap
ra egy univerzális gépszakértöt, 
aki irányítani tudja a gépjaví
tási munkát és maga is részt 
vesz a javításban. Kívánságuk 
teljesült: a vállalatvezetőség 
ki jelölte Kiss János kazán!w
vácsot, az üzem egyik legjobb 
dolgozóját, aki minden gépi 
munkában jártas és aki szívesen 
vállalkozott rá, hogy Nemeskol
tára megy. 

A gyöngyöshermániak szerve
zési kérdése!�!>aTJ kért.e� segí'l.sé
get. Ezt is megkapták. 

Ma már azonban nemcsak a 
jármüja\ítók, hanem a fiókmú
helyek és egyéb vasúti műhelyek 
is egyre nagyobb számban siet
nek a mezőgazdaság segítsé
gére. 

A ltgkorszcrübb felszerelésfi fogászati rendcl4kben kapnak gondas kezelést 
• ,asutas doll!oaók. 

Utováca G. td,.) 

A dombóvári fütőház tanuló
műhelyének fiataljai olvasták a 
.,Szocialista vasulérl"-ban a jár
műjavító dolgozóinak a mező
gazdaság fejlesztése érdeké
ben tett vállalásait, fellelkesül
tek ezeken a példákon és elhatá
rozták, hogy a 1 11 .  pártkongresz
szus tiszteletére ők is elvállal
ják egy gépállomás patronálá
sát. Megbeszélték a dolgot a 
DlSZ-szervezet vezetöségével és 
nyomban felajánlották segítsé
güket Dalmand község gépállo
másnak. A gépállomás öröm
mel fogadta segítségüket. A 
dombóvári ifi-brigád az apróbb 
lakatosmunkákon kívül 3 da
rab cS<ép1őgép-dob, egy eszler
gapad, egy motorduga!tyú-per
sely, egy centrifugál-szivattyú 
megjavítását végzi el. 

A dombóvári fütöház fiatal
jainak példája nvomán a barcsi 
XX. számú pályamesteri sza
kasz dolgozói is elhatározták, 
hogy kiveszik részüket a mező
gazdaság segftéséböl. A barcsi 
pályafenntartási dolgozók az 
ország első terme!öszövetkeze
tét a barcsi Vörös Csillag tsz-t 
patronálják. A pályafenntartási 
részleg műhelyi lakatos, bádo
gos, kovács és bognár brigádja 
gazdasági gépek, kocsik és 
egyéb eszközök j avítását vál
lalla, 

Rálios Műszaki l(ocsihiva!al 
dolgozói is örömmel hattrozták 
el a párt és a kormány felhívása 
nyomán, hogy a falu dolgozói• 
nak segítségére sietnek. Felke
resték a rákoscsabai lrlicsurin 
tsz-t és a ,,ezelöséggel folyta
tott megbeszélés alapján elhatá
rozták, hor.,"Y elkészítik a ter
melőszövetkezet újonnan épített 
üvegházának 37 méter ho�szú 
fűtési csöhálózatát és a ho�zá 
szükséges berendezést. Beszere
lik és üzembe helvezik a kerté
szet öntözö-csöhálózatát és mo
torikus berendezését. A tanya
központban és az épül5 száz fé
rőhelyes tehénistállóban ugyan
csak elvégzik a vízvezetékszere
lést. Eg/f nyolc föböl álló brigád 
az üvegház szerelési munkáit be 
is fejezte és ezzel lehetővé lel/e, 
hogy a tsz korá:t ·udjon szál:í
tani primóröket 4 hudapuli 
piacra. 

be a kohóművekbe. Utközben 
felvették a vonalon lévő többi 
elegyet is, azonkívül egy fel
oszlatott vonat négy kocsi élő
szállítmányát. 

Rigó József 
levelező 

:
:
:
:
:
:

• retettel emlékeznek a nagy foriradalmárra.. Ha1álá.na1c évfot• :=:
==.• 

dulóján kegyelettel adózta.t< Lartdl,er Jenő elvtárs emléikének 
s han:os, ömelá.l.dozó élete példalként •á-1 1 elötfük a s,l)OC:{a,llz
mus építéséért vívott küzdelmükben. 

-·············································"··········"··········· .......... . 

A téli nehézségek miatt feb-
, 

vulása, a forgalmi szolgálat ré
ruár 3-án életbe léptetett me- szére pedig a kereskedelmi 
netrendkorlátozás február 23-á11 szakszolgálat dolgozóinak kell 
megszűnt, az akkor beszünte- segítséget nyujtaniok a rakodá
tett valamennyi vonatot újból 

I 

sok meggyors!tásávai. A for
forgalomba helyezték és már galmi szolgálat dolgozóinak 
csak a január 4-én leállított, a arra kell törekedniök, hogy a 
hivatalos menetrendben csillag- januárban, februárban feltorló
gal megjelölt kevésszámú vo- dott, kirakatlan kocsikat erejük 
nat forgalma szünetel. megfeszítésével szabaddá te-

Ez a változás növeli a for- gyék és így a forgalom a moz
galmi szakszolgálat és a von- gást gátló elegytorlódást meg
tatás dolgozóinak feladatait. A szüntethesse. A legfontosabb 
hőmérő higanyszála ugyan az cél most : megszabadítani a 
elmult héten még csaknem ál- hálózatot a kirakatlan kocsik
landóan több mint 10 fok hi- tói, hogy ne legyen akadálya a 
<leget mutatott, a nagyméret::í munkás-, személy- és gyorsvo
havazás azonban megszűnt, ma natok. s nem utolsósorban a 
már a hőmérséklet enyhülésé- menetrendszerint közlekedő te
re is mind biztosabban lehet hervonatok rendességének. 
szánútani - éppen ezért elő- Nehéz feladat ez, különösen 
térbe került a menetrends:ze- ha fígyelembevesszük, hogy 
rinti közlekedés alapos megja- február második felében a vo
i>itásának ügye. A forgalom és natoknak még több mint 30%-a 
a vontatás dolgozóinak fel kell késik. Márciusban és április
készülniök arra, hogy a menet- ban sokat lehet és kéll ezen a 
rendszerinti közlekedést minél százalékarányon javítani. Hasz
gyorsabban, minél hiánytala- náljálc ki dolgozóink a kon
na.bbul helyreállítsák. A vonta- gresszusi verseny lendületét és 
tás dolgozóinak segít ebben a úgy tegyék meg felajánlásai
szén minőségének lassú, bár kat, úgy versenyezzenek, hogy 
még mmdig nem elegendő ja- a vállalások és azol, teljesíté-

se a menetrend tiastörvén11é1\d1 
helyreállítását is szolgál;o.. 

Számos élenjáró állomásunk 
dolgozói felismerték ennek a 
feladatnak a rendkívüli fontos
ságát és a menetrendszerinti 
vonatközlekedés megjavítását 
állították a kongresszusi mun
kaverseny középpontjába. Bu� 
depest-Nyugati-pályaudvar dol• 
gozói például vállalták, hogy 
a személyszállító vonatok me
netrendszerinti indítását á je
lenlegi 84 százalékról március
ban 90 százalékra, április 18-ig 
97 százalékra, a munkásvona
tok menetrendszerinti indítá• 
sát a jelenlegi 92 százalékról 
márciusban 96 százalékra, ái;,
rilis 18-ig 100 százalékra eme
lik. Szombathely-állomás do! .. 
gozói márciusban 90 százalék• 
ra, áprilisban 95 százalékra 
akarják teljesíteni a személy
vonatok menetrendszerinti � 
dítását. 

Ezeket a példákat kövessék 
a többi állomás dolgozói is és 
az idő enyhülésével mindinkább 
a menetrend sérthetetlen tekin-a 
télyének hel11reállitásáért doJ.
gozzanak. 

A TAVASZ I PÁ LYA F E N NTA RTÁ S I  

A téli forgalom rendkívüli 
nehézségeinek legyőzéséből a 
pályafenntartás-dolgozók is 
alaposan kivették részüket. 
Derekas munkát végeztek a 
Józsefvárosi pályafenntartási 
főnökség dolgozói is. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy Budapest-Keleti-pályaud
varon, Kőbánya-felsőn, a Jó
zsefvárosi-pályaudvaron, ahol 
pedig a nehézségek igen na
gyok voltak, a pályafenntartás 
hibájából egyetlen órára sem 
szünetelt a forgalom. 

A pályafenntartás ig'izl nagy 
munkája azonban ezután kö
vetkezik. Az olvadás megindu
lásával nyomban hozzá kell 
kezdeni a tavaszi pályafenn
tartási munkákhoz, a talpfa
cseréhez, az átszegelésekhez, a 
szabályozáshoz stb. 

A Józsefvárosi pályafenntar
tási főnökség jól felkészült a 
tavaszi munkákra, A február 
19-én megtartott pályamesteri 
értekezleten a létszámot úgy 
osztották el a felépítményi sza
kaszok között, hogy a legszük
ségesebb munkák elvégzésére 
mindenütt elegendő ember 
jusson. A kisebb forgalmú 
aszód-balassagyarmati vonal
ról átcsoportosították a mun
kaerőt a budapest-hatvani 
vonalra, ahol a nagy tavaszi és 
nyári szállítások megindulásá
nak idejére elsősorban fontos a 
forgalom biztonságos fenntar
tása. Gondoskodás történt 
róla, hogy a munkálatok meg
kezdésére az anyag a helyszí
nen mindenütt rendelkezésre 
álljon. 

Az idei tavaszi munkák 
egyébként új módszer sz�rint 
kezdődnek a Józsefvárosi pá
lyafenntartási főnökség szaka
szain : a fenntartás megjaví
tása érdekében április l-től va
lamennyi szakaszon alkalmaz
zák a IX. pályamesteri szalrn
aon kísérletképpen tavaly be-

M U N KÁK KÜSZÖBÉN  

vezetett és jól bevált kisbri
gád-rendszerú fenntartást, az 
eddig ugrásszerű fenntartás 
helyett. Az újrendszerű munka 
kisebb létszám mellett is lehe
tővé teszi a jobbminőségű 
eredményesebb pályafenntar� 
tást, mert érdekeltebbé teszi a 
munkában a dolgozókat és 
jobban megismerteti v�lük 
munka területüket. 

Másik újítást is bevezetnek 
a józsefvárosiak a tavaszi 
munkák során. Halász 1.,a,jos 
műszaki főintéző kezdeménye
zésére egy minőségi ellenőrző-

brigád időnként meglátogatja a 
felépítményi munkákat és el
lenőrzi, hogy az elvégzett mun
ka megfelel-e az előírt minő
ségnek. A minőségi ellenőrző
brigád három tagból : egy mér
nökből, egy vonaltisztviselőb61 
és egy előmunkásból áll. 

A Józsefvárosi pályatenntm-
tási főnökség forgalmi d.olgo-, 
zóí is jól felkészültek a tava• 
szi forgalom lebonyolítására és 
arra törekszenek, hogy az áp.. 
rilis 10-én életbelépő új uta� 
sításból eredményesen vizs,. 
gázzanak.. 

Az „ötszazas"-brigad készül a kongresszusra 

Talcács_ Zoltán, • Hámán Kató lütöhú ulabanovista ftkWlon� tii brigád1a eddig Is ltlváló eredményt ért el u „IIO&-u" moaplomban. A .,.,._ kongresszu, tlurleletúe vállalta, hOff eddigi napi 209 ldlomiler• l.tlaeteljesitménytt 220 ldlomEture emeli 6s s:rérltervEt 116tY núaléldtal bilteljeo siti. l(épünkön a bng,J tagjai: TalcAcs Zoli"', Barios Fef'Onc & S"""4111, l ,jos 1Ut6k. Jobboldalon - ceruu.val a teúben - o..neca totdn ffle&i,Mi 
-.lonyWvlgyú6. 

(Maav "°" - ..... ... ..... , 
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Kongresszusi vállaiásán dolgozik az: ifi-brigád 
bngressmsi f elajánlásn túlteljesítéséért küzdeftek 

Oolnff József lll-brigádJa az tszakl Jármíljavlló OV X. oszlilyán egy rádiósmozdony S%erelé�ét, valamlnt �gy elektromos olvaszt6kál:)ha e1ktszf. Usét vállalta tervui felül a kongresszus tisztelctEre. 
(Kovács G. felv.) 

- A MAGYAR-SZOVJET 
BARATSAGl HÓNAP alkal
mából a szovjet-magyar barát
sági szerzóllés 6. évforduló
jának megünneplésére gyűltek 
össze február 23-án a Vasúti 
Főosztály dolgozói és lwzzá
tarto,wik a ME:MOSZ-szék
ház kultúrtermében. Csanádi 
György elvtárs, a MAV vezér
igazgatója ünnepi beszédében 
meleg szavakkal emlékezett 
meg a Szo�•jetunió segítségéről 
és arról. hogy milyen mérhe
tetlen értéket 3elent neldi.nk a 
Szoi:jetunió barátsága. A nagy 
számban jelenléi;ő főosztályi 
dolgozók és hozzátarto::óik a 
beszéd elhangzása után lelke
sen éltették a szovjet-magyar 
barátságot. Az ünnepi estet 
kultúrműsor zárta be, amelyen 
elsói:onalbeli fővárosi művé-

gresszus tiszteletére fcla;á.n
!ottálc, hogy a felújítás teroeit 
április 15-ig elkészítik. 

� Jó EREDM1)NYT l:RTEK 
EL A SZJi:NTAKARSKOS· 
SAGBAN Tamasits István moz
donyvezető és Kiss Lajos fűtő, 
a miskolci fűtőház dolgozói, 
akik febTuárban 8 tonna szén 
megtakarítását vállalták és 
18-ig máT 9 tonna szenet taka
rttottak meg. Tóth. Károly moz
donyi;ezető és Makai Károly 
fűtö, ugyancsak a miskolci fú.
tőház dolgozói 8 tonnás válla
lásukat 18-ig 8.8 tonnára tel
jesítették. 

TOBB Ot.VASONK KeRtSCRE 
�özöljük, hogy h1pu11% íebr�•ir l}·! 
�1.ámáhan a Pányln etviársrol sz.oló 
\'isszaemlékezés a Képs1:.1va Lap
és Könyvkiadó V. kiadásá:,:in füze!• 
alakban i5 megjelent a ., ."-1.nnka ho· 
5ei" cimű sorc=atban, USc!'icf Já-

Németh Pál Nyugati-pályaudvari kirak6brtgádja vállalta, hoflY a kon· 
gresszusl vef'sHtyben 420 mázsa hcl)·ett 480 mús.a úut rak ki � müu:ak 

alatt. Vállalásukat már túlszárnyalták: teljesltm&lilik 500 mazoa. 

• k b szek léptek fel. 
Vasutas f,atalo a verseny en I _ A BEV Pályafenntartási 

Főnökség dolgozója, Szabó I. 

nos l\,o:.;,uth-díjas sz�Jhanovi�ta 
moz.dony\letetö'' címmel. ( Ko„ács G. ltlv.) 

A kongresszusi versenyben versenyre hívta ki az igazgató- András csoport\·ezetö február részvevő vasutasfiafa,lok száma ság területén lévő valamennyi hó 6-án Mogyoród és Szilasliget napról napra növekszik. Báta- ifjúmunkás esztergályost. állomások között, a vonaton A szovjet j\�\f film ünnepén szék fűtőház DISZ-fiataljai a A hatvani fütöháznál nagy utazva, rendellenességet ész-pártkongresszus tiszteletére ver- lendülettel folyik a fiatalok ver- lelt a pályán. Ezt a legrövi_debb senyre hívták ki a kaposvári és sengése. Zalai II. András diszis- időn belül jelent�tte a cmkoa barcsi fűlöház fiataljait. A ver· ta, jelvényes sztahanov(sla .• lő- tai .1.-. pályam1:steri �zakas7; veseny e:sö fell.étele, hogy a DISZ- vettyűlakatos 140 szazalekos zetoJenek, aki a hiba okan�k 
fiatalok át/agteljesí/ése J 10 szá- vállalást tett a kon!!'resszus kinyomozására Pásztor LaJos 

1 Évrfíl ívre I n�gyobb ér�ekló-
____ ...; dessel várJak a 

kel folytatott hősi küzdelmét 
mutatja be. 

tiszteletére. ezt 196 százalékra pályaőrl küldte ki a vonalra. zalékos legyen. Az ifi mozdony• 
teljesítette. Pintér /sfoán moz- Pásztor Lajos a jelzett vona!• lakatosok vállalták, hogy minő- donylakalos 120 százalékos vál- szakasz 239-:-2�0. sze!vé_�yeségi munkát végeznek és vissza• lalásával szemben 15 1  százalé- ben 53 �enltmet�re_s smtorést térő munkájuk nem lesz. A DISZ kot teljesített. Fehér István fedezett1 fel. Az _1doben alk'.11· 

politikai iskolán a lemorzsoló- mozdonylakatos teljesítése 1 60 mazott vágányzarral_ és sm
dásokat megszüntetik. Thury százalék a vállalt 1 20 száza- cserével esetleges sulyos bal
János ifjúmunkás esztergályos lékkal szemben. esetnek vették elejét. A MAV 

budapesti igazgatósága az éber 

magyar dolgozók a s_zovjet fi:m 
ünnepét. Ennek az erdekl6des
nek könnyú magyarázatát ad
ni: a magyar mozilátogató kö: 
zönség megszerette a hala<!_o 
filmeket, amelyek korunk mu
vé�zetének legmegkapóbb esz
közeivel a ma életét mutatják 
be. az emben-ől az emberhez 
szólnak. 

kínai film, amelynek hősei fia
tal kínai lányok, akik nagy 
akaraterövel és szorgalommal 
elsajátították a mozd�nyvez�
tés tudományát. Ez a f1lm sza
mos szakmai kérdést is nagy 
részletességgel vet fel, pél�á':11 
bemutatja a mozdonyfutes 
technikáját, a mozdony kar
bantartását. 

Teljes mértékben világos te
hát, hogy a mozilátogató m}l· 
liók, köztük a vasutasok t1z
ezrei, rendkívüli érdeklödé.�
sel várják a haladó ftlmel, ku
zölt is élenjáró szovjet film
művészet új alkotásainak be· 
mutatóját. 

Rendkívül érdekes problémát 
vet fel a „  Visszatért szerelem" 
címG magyarra szinkronizál\ 
szines szovjet film, amely Nyi
kolajeva „Aratás" című világ
hírú regénye alapján készült. 
Az ünnepi hét harmadik na1:1: 
szabású bemutatója a „Barati 
becsület" címú színes alkotás, 
egy szovjet katonai iskolába 
vezeti el a nézőt. Izgalomtól 
fűtött légkörben, egy ameri· 
kai kisvárosban játszódik az 
„E:;iistszínű por" című színes 
magyarul beszélő film cselek
ménye. A te_chnika világábl; vezet el a „Varos a tengeren 
című színes filmalkotás, amely 
a Kaspi-tengerre épített \·áros
ról, a várost építő munkások 
életéről ad rendkívül érdekes 
beszámolót. Gyermekeknek és 
felnötteknek egyaránt mara
dandó élményt jelent majd a 
,,Varáz.sbolt" című színes szov
jet rajzfilmsorozat. A .,Ha:::a 
dalai" című színes film az 
igazi népművészet legszebb al
kotásaiból, dalokból, táncokból, 
kórusokból köt csokrot. 

.lfdoga.t64� .. _. 1! aVasútépítőLokomotív -= '..'.__ ' jégkorcsolyáz6-� · szakosztályánál 
dolgozók jó munkájának el
ismeréséül Szabó I. András A multban az egyszerú, a 
csoportvezetőt 1000 forint, dolgozó emberek életétől elvo
Pásztor Lajos pályaórt peclig natkoztatott filmtörténetek -
400 forint jutalomban részesí- amelyek ráadásul nyiltan vagy 

burkoltan az elnyomó osztály tette. 
érdekeit szolgálták - nem sok - MARCIUS 1-EN P:LET- vonzóerőt jelentettek a leg- 1 A szovjet film ünnepét I idt� A január végén megtarta:t 

1954 évi műkorcsolyázó or6zá
gos ·ba.jnoksá;gok során k1'unel
keoo eredményt értek el a Vas
útépi':ö Lokomolfv ver6ellyzői. 
I(ét első, kél máoodik és egy 
ha.madik helyezésük bizooyítja, 
hogy a vasutas versenyzők ma 
már a korcsoly,ázás terén 1s 
igen jól megá!'ljá� helyüket. 

A kitü11ö erediménnyel kap· 
csolalban lelkerootük a Vasút
é�ítő Lokomotív Sportegyesü'.et 
vezetöjét, Sírrwn Béla elvi'.ár�L 
aki elmoodolte hogy a Vesut
építő Vállalat · Sportegyesülete 
mi•ooóssze két esztendeje áll 
fenn és ez a,latt .az idő alabt !s 
&ikerült komoly eredmé,yeket 
felmutatnia. NB I-es férfi asz· 
talitenisz csapatuk, továbbá 
férfi és női tenisz-csapatuk 
van. A legeredményesebb sza•k· 
o�Z'lály azooba,n a meglévő :íz 
köz.ül : a korcsolyá..>ó szakosz
tály. 

Lássuk k11< érték el a fenti 
kiváló e�edményeket. Elsönek 
kell megemlíte,i a 16 éves Sze
nes I stván.t, a·ki taiva I y meg: 
nyerte a bajnokság�L Cza':-<5 
György, a ,emze!koz1 ldass.z1st 
képviselő élversenyző távollé
tében az idén viszonot mimlösz
&ze fléhány tizeddel mara�t mö;, 
gölle és végzett a rneghszte(o 
második helyen. Szenes /stvan 
a jövő na-gy reménysége és a 

magyar műkorcsolyázó 6porl 
nagy ig�rete. Rövidesen a leg
nagyobb megtisztel�e'.ésben ré
szesfrl, ami sportolót érhet: 

tapasrta tatcserén Moszk-
vwa utazik 

és eo-yütt gyekorol majd a vi
Jágh�ü szovjet mükorcsoly,ázók
kal. 

A két el ső helyet Gyu:ai_ K_a
f!(llrn és Moldovanyí Margit er· 
ték e!_ Gyulai Kataltn. atkii igen 
tehet6éges. m�_yerle • Magy��
or,szág 1954. ev1 orsz�g_os _1f1u
sági női mükorcsolyá.zóbapok· 
ságát. A 14 éves Gyu a, Kau 
ugyancsak ez utánpótlás efP'ik 
sokat igérő tagja. Mo/douany, 
Margit biztos f5lénnyel n_Yerte 
meg a 1 1 .  oszt.ályú női ba;ino1<
ságo!. Moo: 18 évoo, de ,,!dő� 
kora" ellenére tőle i,s � 1.gen 
sokat várnak a szakértök. A I I .  
osztályú tá,cooJMkságban 8 
Hajós-S?.éke Lokomoliv-pár 
értékes második hel yezé6t ért 
el Hajós elvtárs a ú:ndler 
Művek szerelöje_ Mu.nká1át lu
fogásta'anu1 uégzi e1 és emel
lett rendszeresen s�1 ,döt az 
edzésekre - ezeket már Botond 
Györgyi. a sokszoros magy�r 
baj,noknő, a vasuta6 ve�s�yz�k 
edzője mondotta. Rerdk,vul bo • 

\og, hogy tenítvány.ai ilyen 6Zé· 

BELEP A JUTALMAZASI szélesebb rétegek számára. De 
pen szerepeltek és ,,kiligro!tak�. RENDSZER, amel11et a mi-

, 
nem utolsósorban az is viszKilllönös«t SzeMs !Slvártlól vá ' nisztertanács az elmult évben szatartotta a tömegeket a filmég ookat, vele napoor.ai két hozott nagyjelentőségű hatá,-o- mek látogatásától, hogy a órát loghaJkozik. Ko.'llOly tehet- zatában a i;asúti kocsik kira- mozihelyárak aránylag maga

ség még- a 15 éves Vásárhelyi kásának meggyorsítására és a sak voltak. Például az átlagos Pál, a•k•i .az ifjúsági fiúba}nok- fuvarozási teroek te!jesítésé- vasúti dolgozónak csakr:iem ságbwn a, harmadik helyet érte nek érdekében vezetett be. Az egynapi keresetét kell<;tt kiadel. első jutalmak kifizetésére áp- nla egy valamirevalo mozi-Botond Györgyi dmondotta rilisban kerül sor a márciusi jegyért. végül, hogy a Vasú'.épitő Loko- eredmények alapján. A jutal-

március 4-töl 17-ig rendezik 
meg, s keretében . '.1 sz.o".jet 
filmművészet hat uJ, k1való, 
színes alkotását mutatják be. 
A bemutatásra kerülő filmek 
között szerepel az „őrs a h.e· 
gyekben" című magyarra szin
kronizált szovjet filmalkotás, 
amelynek érdekfeszítő történe
te egy bátor szovjet határőr
csapatnak az ellenséges kémek· 

molív verse:iyzőinek sz.ép sze· makat a MAV adja. A jutal-
1 A flmszinbázakat ma a vas-rep,lése követl<eztéoon lehe'.őség makbó! a fuvaroztató i;állala- 1 utas dol- Fenyves Imre 

Miért ninu1 el egendó ,·ényfüzet 

van erra. hogy még ez évben tok fizikai és szellemi dolgozói gozók is nagy tömegekb_en Iáe vasutas dolgozóka� és gyer· részesülnek, ideértve a ,-ako- togatják, annyival 1s mkább, mekeik nagy tömegét oklass.ák dás! főnökségek megállapodás- mert felismerték, hogy a hala-a versenyszerű korcsolyázásra. szerinti ldrakásban részvevő dó filmek nemcsak szórakoz- - d • 'k · és így =ó=u!ásuk úgy:ár.,sz ik Erre a ce·1.M •z egv""'u··1et kü!ö.� do! óit · A ,·utalmak kifi t k h • t 'kben Mi, diósgyori o,gozo mar ,.., .,, 
t 

,o o ,�• goz is. • la na , anem nagy mer e négy he".e járun:k vényfüzel c..<;ak a jószerem:sétöl függ. Ha ed.zőt szerződtele\t, de foglal · zetésének előfeltétele a kirakási fejlesztik politikai és nem 
. 'li 1 • i\l. avermei<.em van és mindig a,kad kozni fog az „ujoncokkal" Bo. idő csökkentése és a hai;i fu- egyszer szakmai tudásukat is. után. 1'\egpmba u.< mar 

,
s
• közt•• ·· egy-egy bet~. tond Györgyi is. J-<...h.<rle'.ef az varozási terv teljesítés<!. Utalhatunk például a „Teljes kolco:i i.s, de e vá:asz e<fP'for- '""' .,. �= 

a'n ·'-' ,� .az · n,·ncs m""" nz.l \'e''.eme·nvu"nk szerint lt dofog egyesiiJettől ka,p mi,:identkii, te:- _ AZ ARAMTAKAREKOS- gőzzel" című magyar filmre, m "" = · · ' ·e. Q , 
0� tudi'a'k  megmond.:11' hogy ren<li·e mégis csa'· az, hogy Mis-_ J·esen ingyen. SAGI MOZGALOMBA a amely jól népszerűsítette a ne- =u ·, .,,. 

1 t A k ·- 11··1 mi.kor lesz. Ezzel részüni<.ről a ko:cra é,s Diósgyőrbe an,nyt I · 
do' .,,,..,. e~ --� Szeged' Felépítményi Vas- hézsúlyú mozga ma • u O • 

'd k l 
me tgy .gv�"" bJ �,=· • 

h 1 d • f"lm kbe · gyakran 2'"Ó""-szervéte'ezés üave még véo�_,füzetet kii-. ;ene , amenny · L •· · · rtk" J<J. anyag,a•·i"to· VV dolgozói is di a a o I e n 1s ~' .,, b, menyes Ol\.omo.1v spo ar. , v 
ln k t d lg "k n:ncs e{ntézve. \'ényfüzet nél· slüiséges. mun�á:jukró! példát vehd ook bekapcsolódnak. Elavult nagy szerepe e ·  vasu as O ozo 

· . .. 1 b-' k - ,. ,. Balom Feienc s�or!.körünk. veszteséges villanyháló;rntukat A közelmultban készült el a KU .,,eg gyenne em,me,; az 
lcocsivizsgáió, 

r 
Vándor Pál. 1954-ben felújítjálc. A pártkon- ,,Női mozdonyvezetők" címú orvo.s nem írhat le! gyógy�ierl 

... ••••• ... •••"•••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• .. 

A vasutas holtig tanul, akár
csak a jó pap. Más foglalkozá�t 
ú.ző ember is tanul, de ha fe3-
leszteni kívánja szakmai kép
zettségét, ott heverteti aszta
lán, éjjeliszekrényén a szak
könyvet, bele-belenéz, olykor 
búvárkodik is benne, de nem
igen frják elő számára, hogy 
mikor és mit tanuljon, mivel 
szélesítse szakismereteit, mit 
elevenítsen fel abból, a111it 
már egyszer megtanult. A vas
utasnál más a helyzet, paran
csolólag írják elő neki, hogy 
állandóan tanulni kel!, ez szol
gálati kötelessége és jól fel
fogott érdeke. 

Ott ül a vasutas az oktató
teremben, fáradt, szeme véres 
a széltől, a portól, tagjai át
fagytak a nag11 hidegben, lába 

d d rú• sza•·a széto··mzi·•· a te,-me.,, ved a nézése. Végiil is nem amikor bizony előfordul, h0{]1J talán jártában ls alu ni tu , , • "' . ., 
· · k t • veszé ha letette a szolgálatot. vi!lanyáramként éri a vas• állja meg, felszólítja: gurul a tóre eny, a uz • 

utast, visszazökkenti a gondo· - Mondja meg Tóth elv. lyes, az éló, az inuóság, de Az oktatótiszt végigjáratja latát, ha nel.."ieresztette ka- társ, mikor áll a i;áltó helye- még a kísérő is az ingósággal tekintetét hallgatóin. Komor landozni a.sszonyon, gyenne- sen? együtt - az utasítás szerinti férfiak. munkában megkemé· ,. . A megszólított felriad. munka ellenőrzése elengedhe-• k le ken, a házt„jan, nyedett női arcok nezne' ve - Hogy a i;áltó? tetlen. szembe. Könnyebb a gimná-
'---,':'.:�"'<'--' 1 - Igen, a váltó mikor áll Ilyenkor a.? oktatótiszt úgy ziumi tanárnak, aki kipihent, _,AJ helyesen? érzi magát, mint az az ember, rózsás arcú ifjaknak magva· 

[ 
_ Hát akkor, ha a vonat- aki nagy gonddal tisztítja meg ráz. Megkövetelheti, hogy i;ele bejáratnál arra a vágányra cipőjét, finom pasztával keni, szárnyaljon az ifjúság, kö- vezet ahová a vonatot járatni láfJYszőrú. keffrel dörzsöli, vesse a multba, a történelem 

akarjuk. Tolatásoknál pedig barsonnyal fényezi és amikor dicső lapjain, a matézis köl-
arra a vágányra vezet, ahová kilép a kapun, bokáig merül t6i magaslatain, a játékos 
a járművet juttatni akarjuk. a tócsába a lába. verssorok ritmusán. 

Az oktatótiszt az állomás De azért szép az ó mester-Az oktatótiszt nem várhat ,1.o _ _,,_ � lelkiismerete. ő tanítja az uta- sége_ Neveli, formálja a nag,J szárnyaló lelkesedést, de még sitást a vasúti munka töroé- futószalag csavar;ait, az em.-az odaadó figyelemért is meg nyét, ' sérthetetlenségét, a i;as- bereket. Együtt dobban a szfre kel! dolgoznia. A ferencvárosi 'l\'em Jó oktatótiszt, aki ma- utasok védelmezőjét. Mert az a váltókezelőkkel, a térfeli;i-Gáborhelyi Ernő például úgy ga beszél folyton és úgy áll utasítás védi a vasutast, védi gyázókkal, a kocsifelírókkal, a ál! oda a munkából odasereg- a dobogón, mintha szószék a drága emberéletet, a nehéz forgalmi szolgálattei;őkkel, talett vasutasok elé, mint se- volna alatta. Annak szava úgy munkával lcészült javakat. Aki nítványaival, dolgozótársaigítőtárs, jóbarát. Szavából ez porlik semmivé, mint a ten- pajzsként használja, nem csa- val, akikkel a vasutassors, a sugárzik: az oktatás nem ón- gerbe szórt búzaszem. Gábor- latkozhatik, az uta.,ítás nem vasút odaadó szolgálata fűzi célú valami, nem azért ta- helyi is eféle oktató volt egy• hagyja soha cserben a 1:asutast. össze. Azolckal, al..-ik soha nem lálták ki, hogy két órát elra- koron, de aztán kitapasztalta: Erről beszél az oktatótiszt, ezt láthatják őt fáradtnak, csiigboljanak vele a vasutasoktól. nem sokra megy igy. A vas- ismétli, ezt hajtouatja. Ha te· gedtnek, szárnyszegettnek, hiVeszélyes üzem a vasút, uta· utasnak tevékeny a természe- hetné, az égre írná fel lángoló s!tások, rendeletek szabályoz- te, nem szereti a tespedést. betűkkel, oda, a Ferenci;áros zák itt a munkát. Aki nem iS· Ha dolgozik, szemmel, füllel fölé boruló égre, hogy mindtg meri az utasítást, embertársai teszi, ha pedig oktatáson va-n, lássák az övét, percre sem feéletét veszélyezteti, saját ma- maua is szót kít:án. Felelnek ledjék. Az utasitás töroénu és gát, családját dönti szerencsét. is sorban a vasutasok. Rövid ő az ő1·zője a törvénynek. Soklenségbe. Tanulni kell az uta- kérdésre akkurátus felelettel. szor úgy érzi, magára marad. sítást. Ha otthon nem megy, Ha valamelyik megakad, már Az állomás többi felelős veakkor itt kell megtanulni. Tü- buggyan a szó a többiből. Inti zetője mai szóval élve, amorelmesek az oktatók, elmond- is őket az oktatótiszt. Hagyják lyan „reszort"-feladatnak te-1ák kétszer-háromszor, öt· beszélni a kérdezettet, tudja kinti, hogy az oktatótiszt őr-ször, vagy tízszer is, ha kell, az jó!, csak hirtelen megma- ködjék az utasítás szerinti nehéz, régen volt hajnali 3 amíu csak fel nem szívódik, kacsolta magát az emlékezés. munka felett. Ők is megteszik, óra, amikor Adácson, vagy Ka- vérévé nem válik mindenki- Tóth János váltóőr ma szo- különösen ha nincs nagy forrácsondon a kicsiny házban nek. katlanul csendes. Máskor csak ga!om, de amikor lázban ég kiQújt a dunna alól. A vas- Vidáman, ízesen beszél az úgy villog a szeme, mindig ő a rendező, amiko,- a másod. utas olyan, ha székre ül, már oktatótiszt; ért a vasutasok beszélne. Nem zavarja az ok- percek kihagyása is olyan, nehezül is a szemhéja, még nyelvén. Egy-egy tréfás, de· tatótiszt, de csak oda-oda té- mintha a szívverés állna meg, 

szen oktatójuk, aki mindig 
mosolyogva várja őket, a fe
gyelemre, az utasítás betartá
sára, katonás viselkedésre, 
helytállásra to.nít;a embe,-eit. 

(-) 
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A H A L H· A T A  T L A  N S Z  T Á L I M 
E gy esztendeje, hogy gyári munista Pártja központi bizott-

kürtök búgása. vonatsí- ságának vezetésével további 
pok fájdalmas sikolya jelezte győzelmekre szervezte és szer
a megrendítő hírt : meghalt vezi a szovjet népet. 
Lenin . ügyének következetes A munkásosztály halhatatlan folytat_oJ_a, a munká��s_ztály, a_z vezetői, Marx, Engels, Lenjn és embe1:1seg nagy lam_t'?Ja, Joszif \ Sztálin egyek vollak a munkásV1sszanono1'.ics Sztalin. ;"m1_-

l 
os1tály forradalmi pártjával és kor _Mo�zk".aban munka_tarsat, ezért tovább élnek művükben. clvta.�s.a1 vallukra em�ltek k?- a pártban, a munkásosztály-porsoJat, szerte a v!lagon ne- · . . 

hány percre megállt az élet. A ban, a dolgozo J?epb�n, 1;1elY.
gvárakban a termelés, a lenge- nek boldog�bb eletéert �Ietu
r;n a hajó. a? utcán a járó- ket szent�ltek. Ők oltottak a 
kelő: a haladó, béke�zerető em- dolgo�ó nepbe, a _pártba a sza
beriség így búcsúzott halotljá- ba�_saghar_c leg,·ozhe\etlen esz
tól. Mély gyász borult a ha- meJé!, Tobb �rnt „otven . esz
ladó emberiségre. De a gyász I t�ndo. nagyszer� gyo�elme, !:· 
és fájdalom, a nagy veszteség ' 

n,tottak a Sz'?vJ_etum? munkas
nem ingatta, mert nem mgat-

1 
�sztá_lyát, _nepe_t . �' ra, hogy 

hatta meg Lenin és Sztálin ne- ! 
1endulellenul_ ko_,e,se h�rcok

veltjeit: a kommunistákat. ban_ �dzett pa1_:Jat. A p_á, t v�
Nem ingott meg az a nép, me- zetes;v�l,, � kozponti b1�ottsag 
lvet a lenini párt nevelt, mely irán,1tasa,al_ s�mm!s1tettek 
• 1 · · T · · tt 1 , 1 • meg a SzovJetumo nepe, az a enmi-sz!a mi par a _az e en imperialisták galád próbalkozáhaladt gyozelemről gyozelem- t .. •· 'k 1 t -ke ügynöre. A szovjet nép magasra sai_ ' sop_orte e _ .a. _o . 

Jt  · ·t zá 1 • • t · 1 _ ke1t. akik megkise, eltek meg-eme e a pat sz aJ_a es O ingatni a nép hatalmas egysévabbhala?t azon az . �ton. me- gét, akik éket akarlak verni a lyet Lerun és Sztahn muta- párt és a szovjet nép közé. tott. 
Egy esztendő telt el Sztálin 

elvtárs halála óla és ez az esz
tendő is ragyogó bizonyságát 
adta annak, hogy milyen le
győzhetetlen erővé váltak a 
mar x izmus-leninizmus tanítá
sai. A Szovjetunió, tovább
haladva a lenini-sztálini úton. 
hatalmas lépést tett előre a nép 
jólétének, életszínvonalának 
emelé e, a kommunizmus épí
tése útján. A Szovjetunió Kom-

S ztálin kora ifjúságától éle-
te végéig fáradhatatlan 

kovácsa ,-olt a párt erejének. 
egységének. Töretlen folytatóJa 
volt Lenin örökének, úgy. 
ahogy azt esküjében fogadta 
Lenin sírjánál. A központi bi
zottság - melynek élén Sztá lin 
állt - vezette a szovjet népet 
a szocializmus végsi.i győzel
mére. Az ő vezetésével [olytat-

ta a párt lankadatlan harcát 
az opportunista árulók ellen é� 
győzedelmeskedett felettük. ő 
fejlesztette tovább a szocializ
mus egy országban való győ
zelmének lenini tanítását és 
alapozta meg, fejtette ki a szo
cialista iparosításnak s a me
zőgazdaság szocialista átalakí
tásának elméletét. Lenin útján 
valósult meg az elnyomatás 
és kizsákmányolás alóli felsza
badítás legyőzhetetlen bástyá
ja, a szocialista Szovjetunió. 
i'<apjainkban pedig az egész 
világ meggyőződhet arról, ho
gyan győzedelmeskednek a szo
cializmus felépítéséről szóló 
lenini-sztálini tanítások a Szov
jetunio által !elszabadított és 
a Szovjetunió segítségével szo
cializmust építő népi demokra
tikus országokban. 

A Szovjetunió népe most a 
szocializmus szilárd alapján. a 
kommunista párt , ezetésével• a 
kommunizmust építi. nagyszerű 
programmja megvalósításán 
dolgozik. Ez a programm a nö
vekvő jólét pcogrammJa. A 
szovjet emberek életszínvonala 
állandóan nő. miközben az im
perialista országokban nyomor
ra, munkanélkül iségre kárhoz
tatja a tőke az egyszerű embe
rek mi!l ióit. 

Sztálin arra figyelmeztetett, 
hogy a kapitalista környezet 
feltétlenül szükségessé teszi a 
szocialista állam állandó erő
sítését, védelmi képességének 
fokozását. A második világh;j
boru igazolta e tanítások he-

A f e r e n c v á r o s i  f ű t ő h á z  d o l g o z ó i  
tíz nap helyett három nap alatt 

javítottak ki öt mozdonyt 

a kongresszusi verseny lendületében 
A ,\\unka Vörös Zászló tr- csülellel s nem egyszer hösiesen 

demrendjével kitüntetett ferenc- helytálltak. 
városi fűtőház bejáratának hom- [\\ár a kongresszusi verseny 
lokzalán felirat hirdeti: ,.Uj kezdetétől, de különösen ezek
nt•mkagyőzelmekkel a kongresz-

, 
ben a napokban. amikor az első 

.szusi �·erse:'y si�.e�éé;t". Hog_Y negyedév döntő időszakába lép
ezl a Jelszot a futohaz dolgozo, tünk, a járműjavitókban és fű 
mennyire magukévá tették, azt töházakban egyaránt kemény 
legjobban tetteik, eredményeik küzdelem folyik a vagonok és 
bizonyítják. A ferencvárosi fűtő- mozdonyok haláridőelőll i kija• 
ház mozdonybrigádjai. a fiók- vításáért. A legfőbb cél az, hogy 
műhely lakalosai, szerelői - minél több jó állapotban lévő, 
sokszor igen nehéz fdadatok üzembiztos vasúli kocsi és moz
teljesitésében - a hosszú idő dony biztosítsa az enyhébb idő
óta nem tapasztalt rendkívül járás beálltával mindinkább nö
zord téli időjárás ellenére be- \'ekvő forgalom zavartalan le-

Menetirányítóink a vasút szállítási adósságának 
törlesz téséért 

A menetirán1• ttóknak a .,vonalak parancsnokainak'\ jó munkával kell biz
tosítaniok a jelenleg még mindig egyheh ben topogó elegyáramlás folyama
tossárrát. Mene•iránvr óink tudatában vannak annak. hoev észs:zerü. e-vors 
és határozott int6zkedés.ekkel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
vasl1t letörlessze adóss.ii,?'át, az idöjárh, s a gyengemlnőségii szén k_övet
kezlében feltorlódott többrhlllió tonn:ínyi árut. Képünkön Fehér János 
el\'társat, a balpartl körvasút me.ne1.-'rtinyítójit látjuk fontos őrhelyén, 

szolgálat közben. 
( lod.cs Géu lely.) 

bonyolítását, a hóakadályo}· 
miatt elmaradt szál lítások ha
ladéktalan pótlását. Ezt tartják 
szem elölt a ferencvárosi fűlő-
11áz fiókműhelyének dolgozói is, 
akik - átérezve a gyors munka 
ionlosságát - dicséretre méltó 
munkahősteltel hajlottak végre. 
.\ kongresszusi verseny lendüle
tében öt mozdony fufójavitását 
a szokásos tíz nap helyett há
rom nap alatt végezték el .  ! gy 
a kija'v itott gépek a tervezeti 
időnél hét nappal hamarabb kap
csolódhattak be ismét a forga: 
lomha. Ez lehető,·é telte. hogy 
velük naponta legalább egy-egy 
1 200- 1 500 tonnás árukkal meg

rakott szerelvényt továbbítsanak 
a fűtőház mozdortybrigádjai. 

Az elmull hónap - amelyben 
a zord téli időjárás tetöfokához 
ért - szinte emberfeletti felada
tokat rótt a vasutas do'gozókra 
s köztük a ferencvárosi fű1őház 
kolleklivájára is. Munkájuk a 
ferencvárosi vasutasok ország
szerte elismert jóhírnevél ezút
tal is igazolta. Ugy dolgoztaK, 
hogy a mozdonyok mindenkor a 
megszabott időre megérkeztek " 
főváros különböző vasútállomá
sain ősszeállitott szerelvények 
továbbítására. Februárban pél
dául a 424-es sorozatú mozdo
nyok közül egynél sem fordult 
elö „fekvemaradás", vagyis szol
gálatképtelenség. A nehézségek
kel bátran szembeszálló, lelkes 
munkát tükrözi, hogy nem egy
szer n,egtörténl: a betegség 
miatt hiányzó fűtök helyére 
a fűtőházban tanfolyamon lévő 
mozdonyvezetőjelöltek á l ltak be. 
Ugyanakkor a fűtőház műszaki 
személyzete löbbszcr helyette
sítette a beteg mozdonyvezető
ket. hogy minden körülmények 
közölt biztosítsák a szál lítások 
folyamatosságát. 

l.vességét. Az emberiség fekete i 
átkát, a fasiszta fenevadat a :  
kommunista párt vezelésé,•eJ :  
harcoló szovjet nép, a szocia- : 
lista rendszer hatalmas ereje. : 
a Sttálin-nevelte Szovjet Had- : 
o:;ercg semmisítette meg. : 
A szovjet nép ,•ilágtörlénel- i 

mi győzelme az emberiség la- : 
vaszának lelt hírnöke egy sor : 
európai és ázsiai országban, az : 
elnyomott népek szabadsághar- : 
cának lett óriási és továbblel- : 
jesedö diadalává. A Szovjet- : 
unió Kommunista Pártja a né- : 
pek függetlenségének és sza- : 
badsagának, az országok kö- : 
zöt ti békés együttélésnek jel- : ................................................... , .......... ,, .......... , ..... ... 
szavait tűzte győzelmesen lo
bogó zászlajára. A magyar nép 
e zászló alatt harcoló hős 
Szovjet Hadseregnek köszön
heti szabadságát, egyre szebbé. 
fényesebbé váló jelenét és jö
vőjét. A magyar nép a Szov
jetuniótól tanulta meg. saját ta
pasztalata, alapján, milyen ha
talmas erő a felszabadult né
pek egyenrangúságon alapuló 
viszonya, mily hatalmas erő
forrás e, az önzetlen barátság, 
mely megkönnyíti és meggyor
sítja a szocializmus �pitésének 
ügyét. A magyar nép számára 
a te!s1abaditás, népünk sza
badsága, magábanfoglalja a 
Szovjetunió iránti hála és örok 
barátság érzését. a nagy Sztálin 

Párosve rsenyben 

a kongresszusi vál l alások teljesítésé�rt 

halhatatlan emlékét. 

A téli forgalmi és szál l ítási 
nehézségek okozta lemaradáso
kat a miskolci terület dolgozói is 
a kongresszusi verseny segítsé
gével akarják pótolni. sőt ezen 
felül terveiket is tú l  akarják tel
jesileni, hogy elnyerhessék a 
kongresszusi zászlót. Az eddi�i 
tapasztalatol,ból tudják, hogy 
a verseny egyik legjobb /end[

tője a párosuerseny. ezérl erre a 
\'ersenyformára fektetik a fő. 
súlyt. A -miskolci igazgatóság 
szolgálati helyeinek mintegy 60 

S zerlc a világon a béke hí- .,zázaléka ,•an már páros,:e•• n,inek százmilliói a Szov- ,enyhen. jetunió békepolitikájában 
melyet Lenin és Sztálin alapo- Bánré.:e á l lomás forgalmi és 
zott meg - saját vágyaik és kereskedelmi dolgozói például 
céljaik megtestesülését látjftk Somoskóájfalu forgalmi és ke
és eg,vre nagyobb következetes- reskedelmi dolgozóival állnak 
séggel képúsel ik a ,·itás nem- párosversenyben. Az idegen ko
zelközi kérdések békés rende-
zési'nek gondolatát. Ennek az 

esik tartózkodási idejének csök• 
kentése érdekében a ki- és be
lépő vonatok menetrendszerinti 
közlekedletésé\-el. továbbá a vo
natok átlagos terhelésének eme
lésével, az  elegytovábbitás nö
velésével stb. máris jó eredmé
nyeket mulathatnak fel a kon
gresszusi versenyben. 

Az újmiskolci pá!yafenntarfást 
főnökségnek a diósgyőri pálya• 
fenntartási főnökség a verseny• 
társa. A verseny a többi között 
azért folyik, hogy a fenntartási 
terv teljesítése a normaóra mun• 
kamennyiség- tekintetében 99-
101 százalék közölt legyen, az 
építési terv teljesítése pedig a 

normaóra munkamennyiséget te
kintve felül legyen 102 száza
lékon. 

erőnek hiába próbálnak gátat 
vetni - mint azt a berlini ér- 100 
tekezlet is mutatta - a há- 1 

terYen felül ki javított mozdony 
ború vámszedői. az imperialis-
ták. A Szovjetunió békepoliti
kája világos és egyértelmű : a 
béke megórizhetó. a vitás nem
zetköz, kérdéseket békés úton 
lehet rendezni, a különböző 
rendszerű országok békében él
hetnek egymás mellett és ki
építhetnek mindkét rendszerű 
ország számára gyümölcsözii 
gazdasági kapcsolatokat. E bé
kepol it ikából fakadnak a Szov
jetunió javaslatai a vitás kér
dések megoldására. a háborús 
veszély vissza zorítására, az 
nrszágok egyenjogúságának el
ismerésére, a kollektív bizton
ság megteremtésére, a tefegy
ve,zésre és más egyéb vitás 
nemzetközi kérdések megoldá
sára. A dolgoLó emberiség há
lával emlékezik meg a nagy 
Sztálinról. aki a Szovjetunió e 
békepoli1ikájának megalapozá
sán fáradhatatlanul munkálko
dott. 

Sztálin továbbfejlesztette és 
új tételekkel gazdagította a le
ninizmust. A modern kapitaliz
mu� és a szocializmus gazda
sági alaptörvényeinek felfedé
sével rávilágított a kapitalista 
és szocialista rendszerű orszá
gok fejlődésének törvényszerű
ségére, melynek ismerete, meg
értése és az ennek alapján 
folytatott politika hatékonyab
bá •eszi a nép érdekeit képvi
selő kommunista- és munkás
.iár1ok tevékenvségét szerte a 
,·ilágon. A Magyar Dolgozók 
Pártja i� ezeknek a tanítasok
nak szellemében hozta meg 
1953 júniusi és októberi hatá
rozata]•, tűzte ki célul és való
sítja meg a népjólét állandó 
emelésének prograrnrnját. 

Egy eszle11dő telt el a nagy 
Sztálin halála óta. A szocialis
ta tábor, a lenini-sztálini taní
tásoktól vezetve, rendíthetetle
nül halad a megkezdett úton a 
végső győzelem felé. Céljainak 
megvalósításához biztos irány
tű a marxizmus-leninizmus, 
Lem:1-Sztálin halhatatlan ta
ru\ásai, 

a forgalomnak 
A féli időjárás nehézségei kü

lönösen az elmult hónapban 
erősen hátráltatták a vasúti 
szá llításokat. Azokban a napok
ban. amikor a hóviharok miatt 
a \'Onalok nem közlekedheltek, 
ielenlős mennyiségű áru maradt 
elszá llitatlanul az üzemekben. A 
vasula�ok legfontosabb feladata. 
hogy az elegylovábbí!ást meg
gyorsítsák és az árukkal meg
rakott szerelvényeket mielöbb 
rendeltetési helyükre jutta;sák. 
Ennek eQ'yik dönlő előfeltétele. 
hogy kellő számú mozdony le
gyen üzemképes a forgalom le
bonyol ításához. 

A vasúti járműjavítók és fű· 
,öházak wzetői, műszaki igaz-

gatói és főmérnökei a közleke
dés- és postaügyi minisztérium 
vontatási szakosztályának veze
tőivel közösen megtárgyalták a 
legsürgösebb tennivalókat. Az 
értekezleten nag-yjelentöségü el
határozás született. A részvevők 
ígéretet lettek arra. hogy a har
madik pártkongresszus tisztele
tére a vasút járműjavitóiból és 
a fűtőházak javitóműhelyeiböl 
március 10-ig folyamatosan ter
ven felül kijavított 50-50, te
hát összesen 100 mozdony kerül 
ki ismét a forgalomba. Ez  is le
hetővé teszi, hogy az áruszá lli
tásnál bekövetkezett elmaradást 
az elkövetkező hetekben a vasút 
dolgozói behozzák. 

N ődol gozóink 
a nemzetközi n őnapra készülnek 

A \'asutas nüdolftozók ezrei készülnek a konl!resszusl verseny lendületével 
� sikereivel a nemzetközi nőnap megünneplésére. Minőségi tnunkávai 
·el(yehneze�t szoJl,!álattétellel b munkateljesitmén:rUk fokozásával köszöntft 
e napot. Gadó Jánosné, Budapest-OéH-pályaudvar fávirás.z:a oéldaadó mun• 

kával készül a nöna• mc11ünneolésére. 

( Kovfcs Géza felv.) 
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• S!OCIALISTA' VASÖTERT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * KONGRESSZUSI 
VERSENYHIRADÓ Debrecen álloniás pártbizottságának 

helyi politikai munkája 
A VASOTI FOOSZTAL Y 7. 

szakosztályának pártonkívüli mü· 
szaki dolgozói a kongresszus 
tiszte!etére vállalták, hogy 
o,yan eljárást do: goznak ki, 
amely a gőzmozdonyoknál elö· 
zetes számítások szerint 3-5 
százalékos szénmegtakaritást 
eredményez. 

A PART
. 

1 Központi Vezetó
... sége és a kormány 
közös határozata fordulatot je
lentett a szocializmus építésé
nek további menetében. A párt 
júniusi és októberi határozatai 
megmutatták egész népünk
nek. hogyan teremthetünk jó
létet hazánkban. De e felada
tokat a párt egyedül nem old
hatja meg, Népünk egészének 
összefogása, öntudatos munká
ja szükséges ehhez. A dolgo
zók meggyózése a párt politi
kájának helyességéról, moz
gósítani e politika végrehajtá
·sára - a kommunisták. a nép
nevelők feladata. Az új fel
adatokra régi módon, régi mód
szerekkel nem lehet mozgósí
tani. :E;ppen ezért nagyjelentó
ségü a KV februári határozata 
,.a párt népnevelómunkájának 
megjavításáról". A határozat 
a többi között kimondja : .. Tá
maszkodva a Központi Veze
tőség ;úniusi, októberi és de
cemberi határozataira - min
den p<irtbizottságunk és párt
szervezetünk köteles kidolgoz
ni az ú; szakasz feladatainak 
végreha;tását célzó helyi poli
tikáját." 

Mit jelent a helyi politika 
kialakítása? Jelenti a helvi 
pártszervezet önálló. irányító 
munkáját a helyi viszonyok
nak, a dolgozók hangulatának, 
erdeklódési körének, a dolgo
zók előtt álló legfontosabb fel
adatoknak megfelelően. Ezért 
alapvető feladatunk. hogy párt
bizottságunk és pártszerveze
teink pártunk politikájának 
celkitúzéseit alaposan megis
merjék. Az azokból adódó fel
adatokat alkalmazzák saját te
rületükre, úgy, hogy vegyék fi
gyelembe az ott dolgozó vas
utasok helyzetét, hangulatát, 
véleményét, politikai és kul
turális színvonalát. 

Mi szükséges ehhez? Első
sorban, hogy mi magunk, a 
pártbizottság tagjai, az alap
szervek vezetőségei megértsék 
11 helyi politizálás fontosságát. 
Továbbá szükséges a népne
velócsoportok megerősítése 
olyan elvtársakkal, akik na
gyobb gondot fordítanak az 
úgynevezett ,,aprómunkára", a 
dolgozók jogos sérelmeinek, 
panaszainak gyors orvoslásá
ra, a kezdeményezések, javas
latok felsorolására, akik pél
damutatóak a munkában, a 
feladatok teljesítésében, politi
kailag fejlettek é� állandóan 
képezik magukat. Nem kisebb 
követelmény az sem, hogy a 
népnevelők módszere ne csak 
a feladatokra való „felhívás", 
hanem a meggyőzés, megérte
tés legyen. Beszélgessenek 11 

dolgozókkal egyszerű nyelven, 
közvetlenül, vigyázva arra, 
hogy nehogy „tudálékosnak", 
�okoskod.ónak" tűnjenek fel. 
Az agitáció nevelőmunka, mely 
fejleszti a dolgozók öntudatát, 
bizalomra nevel a párt iránt, 
és éppen ezért nem túri a pa
rancsolgatást. 

Eddigi felvilágosító mun
kánknak az volt a legnagyobb 
hibája, hogy állomásunk terü
letén a legutóbbi ftlökig nem 
alakult ki sokoldalú, személy
hez szóló, mindenki által ért
hetó helyi politizálás. Bár be
széltünk e hiányosságokról, de 
kijavításukhoz mi sem adtunk 
lello segítséget. Ez meglátszott 

a népnevelők munkáján 
általánosságban beszéltek. nem 
vették figyelembe állomásunk 
munkájának fontosságát, a 
dolgozók panaszait, sérelmeit, 
egyéni problémáit. Ezért nem 
egy esetben felvilágosító mun
kájuk nem járt kellő ered
ménnyel. 

HOGYAN TERVEZZOK 

vetnek gabonanemúeket a Hor
tobágyi Allami Gazdaságban. 
Az egy holdon történt termés
\·eszteség - kb. egy ember évi 
kenyérszükséglete. 

Beszélnek már arról népne
\·előink, hogy milyen hasznos, 
ha megtakarítják egy tolató
mozdony napi munkáját. Azon
ban most már ennyivel nem 
elégszünk meg. A jövőben ar

munkánk megjavítását? Elsó- ról is beszélünk, hogy például 
so,ban mi, a pártbizottság tag- ha egy 326-os sorozatú moz
jai is személyesen végzünk agi- dony napi munkáját megtaka
tációs munkát, pártbizottsági rítjuk, ennek összege mintegy 
ülésen idónként külön napi- ezeregyszáz forint, mely ösz
rendi pontként is megtárgyal- szeg egy posztóköpeny, vagy 
juk a helyi politizálás felada- egy kamgárn nadrág és zub
tait, valamint ren9szeresen bony ára. Igy és ehhez hasonló 
tanácskozunk az aktívákkal és módon magyarázzuk meg, hogy 
népnevelökkel az állomás fel- a takarékosság milyen közvet
adatairól, a munkát gátló kö- len összefüggésben van a dol
rülményekről és arról, hogy gozók szociális ellátottságával. 
ezek megoldása milyen jelen- életszínvonalunk javításával 
tőségű nemcsak az ország, ha- is. 
nem saját jólétük szempontjá- A pártbizottság a népneve
ból is. Most a helyi politizálás lök agitációs érvekkel való el
tükrében elsösorban a kon- látásának érdekében össze
gresszusi versenyre és a me
zőgazdaság se_gítésére mozgó
sítjuk elvtársainkat. Megma
gyarázzuk dolgozóinknak, hogy 
állomásunk milyen fontos sze
repet tölt be az egész ország 
nyersanyaggal és gépekkel 
való ellátottságában. Hisz állo
másunkon haladnak keresztül 
azok a megrakott vagonok, 
amelyeket a Szovjetunió küld, 
hogy segítse szocializmust épí
tő hazánkat. Éppen ezért a fel
ajánlások többsége a menet
rendszerinti közlekedést. a vo
natok minőségi összeállítását, 
az elegy gyors továbbítását és 
a fokozottabb takarékosságot 
segíti elő. Ebben a feladatban 
igen nagy felelősség hárul az 
állomás gurítódombján dolgozó 
népnevelökre és pártbizalmiak
ra. Ezt szükségessé teszi az 1s, 
hogy a gurítódomb a legutóbbi 
időkben nem végzett kielégítő 
munkát. Előfordultak kisiklá
sok, ebből károk keletkeztek 
a rakományoknál is. Népneve
löink most már nemcsak azt 
magyarázzák meg az olt dol
gozóknak, hogy ezek a hibák 
milyen közvetlen anyagi ká
rokhoz vezetnek, hanem el
mondják azt is, hogy a sérült 
kocsi, amelyet javítani kell, 
nem tud részt venni a forga
lomban. rossz kihatással van a 
környék üzemeire, mezőgazda
ságára, sót országos viszony
latra is. Például ha a debre-

gyüjti az áram-, a víz-, a szén
fogyasztás és más, ehhez ha
sonló helyi adatokat. Mindezt 
a népnevelök felhasználják 
agitációs munkájuk során és 
így jobban mozgósítanak a he
lyi feladatokra. A jövőben na
gyobb figyelmet fordítunk a 
dolgozók helyes javaslatainak 
megvalósítására, jogos pana
szaik, sérelmeik maradéktalan 
és gyors elintézésére. Például 
a kirakók és raktári dolgozók 
már régen sérelmezték. hogy 
nem kapták meg munkaruhá
jukat. Pártszervezetünk segít
ségével ezt a mulasztást már 
nagyrészt pótoltuk. Eredmé
nyesen számoltuk fel terüle
tünkön a nemrég még meg
nyilvánuló parasztellenes meg
nyilvánulásokat is, amely ab
ban jutott kifejezésre, hogy 
egyes dolgozók úgy véleked
tek: ,.pártunk most dajkálja a 
parasztságot". 

Természetesen az itt felso
roltak még közel sem merítik 
ki azt a sokrétü, szerteágazó 
feladatot, amelyet a helyi po
litizálálás megvalósítása je
lent állomásunk területén. 
Eddig csak az első lépéseket tet
tük meg, amelyek a népneve
lők tapasztalataival, munká
juk végzése közben felvetődött 
problémákkal állandóan bő
vülni, gazdagodni fognak. Nép
nevelöink jó munkája elősegíti, 
hogy dolgozóink közelebb ke

ceni penicill!_ngyár egy fontos rüljenek pártunkhoz, még in
nyersanyagkuld_e1;1ényt csak kább magukénak érezzék azt 
egyetlen nap kese�sel kap meg, és jobban harcoljanak a párt
akkor az üze_m ter:!'elé�éne!< 1 határozatok maradéktalan 
folyamatosságaban ot es fel végrehajtásáért! 
nap kiesés keletkezik. Ez pénz-

, 
. • 

ben hárommillió forint kárt Monoki lstvan 
jelent. De lehet-e pénzben ki- Debr�en áll_omas pártbi�ottsá-
fejezni az emberélet értékét? ganak ag1t.-prop, titkara 

* 

PAR.OSVER.SE NYR.E LEP· 
T El( egymással Budapest Nyu• 
gati-pályaudvar, Pécs és Szom
bathely ál lomások a I l l .  pártkon· 
gresszus tiszteletére tett válla
lásaik jó teljesítése érde\,élten. 
A február 27-i értékelés alap
ján a Je<riobb eredményt Pécs 
állomás érte el. Kilenc ver• 
senypont közül hatban első 
lett, míg Budapest Nyugati-pá· 
lyaudvar kettő, Szombathely 
állomás pedig egy első helyezést 
ért cl. 

* 

SZEKSZARD ALLO,\!AS 
dolgozói vállalták, hagy az át
lagos rakodási idót 158 száza· 
lékra, a kocsikihasználási ter· 
vet 105 százalékra teljesítik. 
A komplexbri,!ád iaJ(jai az el• 
szállításra kerülő mezógazda· 
sági termékeket és ipari cikke
ket minden körmmények közölt 
időben továbbítják. 

* 

RAI<OS FOTOHAZ d�ozói 
közül a 4 1 1-324 bZ, mozdony 
személyzete, Dékány Antal 
mozdony\'ezetö és Holecz Já
nos fütö e:fogadta a íerencvá· 
rosi iíibrigád versenykihi\'ását 
és vállalt.a, hogy százel?gy· 
tonna kilométer tervét 20 szá
zalékkal, mozdonyki'.ométer ter· 
\'él 10 százalékkal, széntervél 
3 százalékkal túltei.jesiti, a 
kisebb javitá,okat maga \'égzi. 
a mozdonyt tisztán és jó kar
ban tartja. 

* 

l(IR.AL Y H AZI FER.ENC, a 
Miskolci Járműjavító OV Köz
társasági Munkaérdeméremmel 
.kitüntetett kétszeres jelvé.,yes 
sztahanovista cszterRályosa a 
koogresszus t iszteletére ver· 
senyre hivta valamennyi jár· 
műjavító összes szegcsavar
esztergályosát és vára:ta, hogy 
160 százalékos teljesítményét 
1 70 százalékra �me'.i. Fiatal 
munkatársát, l(atona Gyulát, 
aki jelenleg 80 százalékot tel
jesít, munkamódszerátadással 
hozzásegíti 1 00 százalékon fe
lüli teljesítmény eléréséhu. 

* 

A HA T l'ANI PA L YAFEN.V-
TARTASI FöXOKSEG a szov
jetre11dszerü szalaJ(szerú fe1111-
tartás módszerét a haftoan
budapesti vonalszakaszra is ki• 
ter;eszti, s elhatározta, hOf!.!I 
újabb :szovjet módszert, a két
ütemü aláverés módszerét i:; be
z.1ezeti. 

.ts az itt készített penicillin, 
ha idöben ér a szükséges hely
re - sokszáz emberéletet ment 
meg. , ,A haza, családjuk, 
1 ALLOMASUNK I egyik leg

nagyobb 
mezőgazdasági üzeme a Horto
bágyi Allami Gazdaság. Ha a 
vasút hibájából a hozzájuk 
küldött műtrágya késve érke
zik, akkor felborul a gazdaság 
egész ütemterve és előfordul
hat, hogy a kiesést nem tud- ; 
ják pótolni. Csak ez az egy • hiba is holdanként két-három 
mázsárnl csökkentheti a gabo- : 
natermést. Ez pedig nem cse- • 
kélység - kilencezer holdon 

szeretteik boldogulásának ügyét szolgálják" 
Az 1919-ben meg- illnk, dolgozó né- zordabb téli idöjá-

iarlolt II. nemz�/- pünk. rá$ban is dereka-
közi nókonferencia, A casulas nök san helytálltak, 
amelyet K.lara lel- mef!érlefték a Köz- most a menetrend-
kin. a miinkásmoz- ponti Vezetóséf!.nek szerinti közlekedés 
galom egyik legki- a magljar nókhóz telies he!yreállílá
magaslóbb nóalak- intézett lec·elét. Tu- sáért lesznek ko• : 
ja híc•olf egybe, datukba vésték, moly vállalásokat • 
márci,r 8-át 11em- ho:w azzal szolgál- és minden erejük-
zetkőzi nónappá ják leg;obban a kel igyekeznek ele-
nyilvánílolta. A haza, családjuk, get tenni felajánlá-

A „Hargita" az erdeklódés középpontjában 

nemzetközi nóna- szeretteik boldogu- suknak, mint pél
pot azóta a béke- lá,ának ügyét és dául Schreiner J o
szere/ó és békéért eJ(y.<zersmind azzal lán elvtársnő, aki 
harcoló nők sok- t•eszik ki részüket máris igen ió ered-

df motorosunkat. a ,.Hanzitát". a közön�él! nal!\' érdeklődése kísérte ,·é2hl 

.-dbaú1ián. Az állomásokon való&á2'JZal kürülfollták a szerehén\ t. s mcsr• 

ldlar,itották:. hoe'v közleked6,-I konnán,·zatunk itlentős léoést tett előre. a 

WormirtYorornamm mtllvalósitása útián a „ttar2fta" tlousú motorosvonat 

llll'Tuetésévtl. mert Un\elmrs. ti,ors és kulturált ulaz.ist biztosít vrle. 

�•nar Fotó - MezO Sándor lel•.) 

• millás tábora igazi le{{méltóbban a ményeket tud fel
: békeünneppé avatta. nemzetközi nömoz- mutatni. Nódolgo
: Az ef!.ész viláf( ga!omnak a béké- zóink látják, tud-
: asszonyainak és ért, szabadságért, ják, ho{{y jó mun- • : leánl!ainak béke- a szebb, emberibb kájukért nem ma-
: harc.ában a mal!.yar életért folyó harcá- rad p/ a ;utalom, 
: nók és köztük a bál, ha minden elóttnk van Cson-
: vasút nöi dolgozói erejükkel elósegítik J!ár Mária elvtárs- : : ÍJ!en erós frontsza- azoknak a pár/- és nö pé/dáia, aki a ; 
: kaszt képeznek. A kormányhatáro- pénztárfönökség- • 
: mal!.yar asszonyok zaloknak mel!.való- né/ véazett jó mun-
: két vilá,!lláborá sításál, amelyek kája jutalmául so-
: szencedései árán népünk anyaf!.i és ronkívüli elö/ép/e- • 
: tanu!lák meJ!. hoa11 kulturális helyzeté- tésben részesült. 
: a békél nemcsak nek {{yors jauilásál Allomásunk nó- • 
: állítani kell, ha- célozzák. dolf!DZói a t•a.r;ufas : 
: nem harcolni kell Allomásunk nö- nők naf!I/ táborá- • : megórzéséérl. A dolgozói is lelke- val eJ(yütt arra tö- : : t•asút nódol[!ozói sen készülnek a rekednek, hOJ!!J az • 
: becsülettel állnak nemzetközi nónap- idei nemzetközi nő- • : helyt ebben a harc- ra és igen sokan nap új {lyőzelmek : 
i ban, tetteikkel, mun- március 8. tiszte- forrása leJ(yen a • 
: kájukkal sok szép Jelére már komoly békéért, népünk 
:. bizonysá,,.át adi'ák eredményt érlek el boldof! iövójéért "' kongresszusi t•álla- t•ívott harcban : annak, hOJ!!f meJ!• lásuk teljesítésé- MOLNAR. ISTVAN : érlelték, mit t:ár ben. /\ ocsijelíró- Budapest-Déli i

:
: 

i tó/ük hazánk, pár- nőink, akik a leg- pályaudvar. 
�••···································· .. ···························••·····•··•·· .. • 
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ALBÁNIA 

A vasúti sz6llít6s gyors fejlődése Albáni6ban 

A vasúti szállítás, söt maga 
a \'asút is, teljesen újkeletü A!
bániában, mert csak a népi ha
talom éveiben valósulhatott 
meg. A kicsiny, de eröteljesen 
fejlődő. ország \'asúthálózatának 
jeleniegi hossza 1 20 kilométer 
és a három legna�obb várost: 
Tiranát, Durrest Elbászánil 
köti össze egymással. A vasút
hálózat összeköttetést teremt Al
bánia két legnagyobb ipari léte
sitményével, a Sztálin-textil
kombináltal és a tzerriki olaj· 
íinomitóval is. Ez az összekötte• 
tés lehetővé teszi. hogy az üze
meket a vasúti szállítás összes 
előnyeinek igénybevételével lás
sák el nyersanyagokkal s a 
termelt árut ugyancsak !gy szál
lítsák el. 

Az albán vasutasok igen nagy 
ielkesedéssel \'égzik munkáju> 
kat. Multévi tervüket például 
határidő elöli 2.7 százalékkal 

lúlleljesítellék a szállított áru 
tekintetében. Még nagyobb volt 
a túlteljesítés a személyforga
lomban, ahol kevés hiján el
érte a 68 százalékot. Ezzel egy• 
idejüleg csökkentették a cas
úti száUitás önköltségét is. 
Mult év januárjától szeptembe
réig például I 2.62 százalékkal 
csökkentették a teherforgalom 
önköltségét, a személyforga
lomét pedig 5.73 százalékkal tud
ták leszorítani. 

Az albán vasutak gyors fojlö
déséröl beszélnek a nemrég nyil
vánosságra hozott alábbi ada
tok: Albániában jelen;eg 2.6-szer 
több árut és 9.7-szer több utast 
szállítanak \'asúton, mint a vas
úti forgalom megindulásának 
évében, 1 948-ban. 1 955-ben, az 
albán öthes terv utolsó eszten
dejében pedig az albán vasutak 
teljesítőképessége ötször na
gyobb lesz, mint 1 950-ben. 

l'\"ÉMET DEHOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 

Mozg6 orvosi rendelő a vasufások számára 

. A. 
l\_émet

. 
Demckra:ikus I<öz-

1 
helven korszerűen felszere

.
'.t 

t�r.sasagban m;nd nagyobb egészségszobák és rendelők mü
suht hel)eznek a vasutasok ködnek. A vasútegészségügyi 
szociális és egészségügvi e'!á. 1 ,1 t • 1 - , · 1  t· tására. A nagyobb vasúti üze• 

1 
sz? ga at a a_,:o,es_o _szo,g_a a 1 

mekben \'alooágos pol ikliniiákat he, yek ddgozo1 szamara harorn 
rendeztek be, ezenkívül számos mozgó ,ende:őt tart üzemben. 

EGYESE'LT ÁLLA�IOK 

Fizetésrendezés - a tengeren túl 
Azokban a napokban, amikor 

nálunk megjelent az alacso
nvabb bérosztályba sorolt vas
úti dolgozók munkabérének 
felemeléséről i zóló rendelet, a 
tengeren túlról, az Egyesült 
Allamokból olyan hírek érkez
tek, hogy . . . de ne vágjunk a 
dolgok elébe! 

l\emrég az amerikai kongresz
szus különbizottságot hívott 
életre azzal a „fontos" feladat
tal., hogy dolgozzon ki javasla• 
tot a · kongresszusi tagok fize• 
lésének jelentós emeléséről. A 
bizottság gyorsan elkészült a 
javaslattal: é,·i tízezer dollár
ral emeljék fel a kongresszusi 
képviselők jelenleg is magas fi. 
zetését. A javaslatot már csak 
a kongresszus tagjainak kell 
megszavazniok. f:rthetö, ugye: 

a képviselők megszavazzák 
saját fizetésük felemelését. 

De ugyanakkor másik jelen
tés is érkezett az Egyesült Al
lamokból. Ez a jelentés arról 
szól, hogy az AFL - a reak· 
ciós vezetés alatt álló amerikai 
szakszervezet - gazdasági , e· 
zetöi elismerik, hogy a „leg
utóbbi idfüzakban tovább csök
kent az Egyesii/1 Al/amok la
kosságának t•ásárlóereje". Bö
vebben ez iazt jelenti. hogy sú· 
lyosbodott a munkanélküli mii· 
liók mindennapos kenyérharca. 
rosszabbodott a mezög-azdasági 
\·álság tnheit \·iselő farmerek, 
a vasutasok tízezreinek hely
zete. 

A két h ír - éppen szöges el
lentéte miatt - nem szorul bö
\'ebb magyarázatra. Iinr fest a 
fizetésrendezés - a tengeren túl 

NYrGAT-XÉ HETOBSZÁG 

Április 1. a Nyugat-Német vasutasok 
„fekete napja" lesz 

A hivatalos nyugatnémet helyeztek kilátásba. Ezek az 
hírügynökség, az ADN közlé- intézkedések annak a „szük
se szerint az idén április l-én ségprogrammnak'' a részei, 
17.500 nyugatnémet vasutast amely arra lenne hivatva, hogy 
elbocsátanak állásából. A vas- a háborús kiadások miatt gaz
utasok egy másik nagy cso-

1 
dasági csődbe kerülő nyugat

portjának bérkiegyenlítésnél- német vasutakat kirántsa a 
küli csökkentett munkaidöt kátyúból, 

ANGLIA 

Angol vasutasok a nemet hadsereg le/állítása ellen 
A manchesteri yasu'asok leg- ll'ik megegyezése ,é\'én jöhe\ 

u:óbb g}ü!é.st tarto'.tak, ame· !élre. Minden k'.sérlet, amely 
l)en Lást fog: a' lak a német egy új néme, hadsereg fe: á'. ' í 
hi'.:d.:5ereg fe: á . : í �ásá\·al �zem- tá:-dra �rányu 1

• a y " '. dgbékét fe. 
lnn. A vasutao0!< kje'ente'.:ék. J:'.'l'cge.i. A g\'Ü,ésen e!hal.i.oz
h�gy Európa békéje érdekében tá!,. hogy le hÍ\'ják a br:t kor• 
feltétle11ül me{{ ke{l valósítani mányt: !eg) e meg- a tZÜkséj!'<'S 
a békés. e,we,ü/f \' émerorszá. 1 épéseke: a megegyezÉs érdeké
go/. Ez ped·� c„ak a n ag)'hata!. ben. 

A szovjet könyv unnepén 

-' vasutas- kul'úrvárótermek szovjet könvvvásárait naav érdekJOdéssel kere
sik fel utasok é5 vasutasok efl} aránt. Sok könyvet adnak el és ez azt bfz� 
n, itla. hoe-,· a dollrozók szeretik f:s becsülik a szoviet írók művelt. A ma• 
Q'Yar•szovjet barátsáir hónapia alkalmából rendezett nn,iratf páh audvart 

szoviet kön\ vvisárt mutatia be ft1vtt„líink. 
1 Ko,áu Gén lel�.) 
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Látogatás a v illamos felsővezeték-építőknél A KÖZPONT I  LÉTSZÁM H IVATAL 
Gyorsan robog a vonat a he

itYesha Imi vonalon, a Kandó
vil l amosmozdony percek alatt 
felg·yorsitja 100 kilométeres se
bességre a gyorsvonatot. Az 

utasnak úgy tűnik, hogy a vo
nat ablaka mellett elsuhanó ve
zetéktartó vasoszlopok valami
féle furcsa kerítésként szegélye
zik a töltést. Száz és száz kilo
métereken át húzódnak villamo
s ított vonalaink és rendezö
pályaudvaraink vágányai felett 
11 villamos felsővezelékek. A 
MAV Villamos Felsővezeték 
!:pités- és Szerelésvezetőség 
dolgozói építették és gondozzák 
ueket a felsövezetékeket. 

Kötéltáncosokat is megszégye
nitö ügyességgel mászik lel a 
karcsú vasoszlopokra az ifjú
sági brigád. Vargyas Lajos, 
Pálinkás Béla. Kele l<ároly ifjú
munkás szerelők nehéz csiga
sorokkal, kulcsokkal, csupán de
rei.:ukra kötött biztonsági öv 
,,édelmében végzik 1 5-20 mé
ter magasságban nehéz munká
jukat. 

Hósi helytállás 

Télen, ni-áron, napsütésben, 
hó\·iharban megállás nélkül dol
goznak a felsővezelékszerelők. 
Al ig pár héttel ezelőtt még 
olyan hidegek voltak. hogy 
Tóth Ferenc szerelő ujjai szinte 
megfagytak, miközben felmá
,zott a vasoszlopra. A dermesz
tő hideg odatapasztotta a sze
relő u j j ait az acélhoz és kegyet
lenül felsebezte. De Tóth Fe
rencet n<'m olvan fából farag
ták, hogy meghátrálna. órákon 
keresztül fennmaradt a vezeté
ken - éppen új vezetéket húz
tak ki -. felsebzett kezében 
tartotta, emelte a nehéz acél
sodrony!. Csak akkor kötözte be 
kezét Tóth Ferenc, mikor már 
helyén volt a vezeték és ő újra 
a földön volt társai között. 

A szere lésyezetöség do I gozói 
cserélik ki a csepeli gyorsvasút 
felsőnzetékét is. I tt csak éjfél 

és hajnali négy óra között lehet 
dolgozni. Még nappal is der
mesztő hideg van a befagyott 
Duna partján, hát még éjjel! A 
rlunáról jövő szél arcukba mar, 

J::jszakánként ü gyeleti szolgá-
latot tartanak a felsővezeték- d"'°L<JO ,;;;,IIÍl. k:O·zÖ-tl szerelők. Ha valahol zárlat van, ( u-- -e;.,v- u--
hatalmas villanás és bögésszerű '-----------------------------

.-,?' 

hang figyelmezteti erre a p áli-a
őröket. l lyenkor leállnak a vil
lamosmozdonyok, megdermed 
az é!et a zárlatos vonalszaka
szon. Telefonon jelentik a zár
latot a szerelőknek. Azok ko
csival azonnal a helyszínre siet
nek. Jól tudják, hogy ilyenkor 
minden másodperc számít. Tő
lük függ, hogy a Budapesti Erö
mű.be idejében megérkezzen a 
tatai szén, hogy Kelenföldre be
fusson a budapesti kisgyerme
kek és csecsemők számára kül
dött sokezer liter tej. Altalában 
félóra alatt helyszínre érnek a 
szerelők. Azonnal megkeresik a 
hibát és kijavítják. 

A kora tavaszi ködös. zúzma
rás időjárás ellensége a villa
mos felsővezetékeknek. A gőz
mozdonyok kéménvéből felszálló 
füst. korom rárakódik a nedves. 
párás szigetelőcsigákra és köny
nyen zárlatba kerül a vezeték. 
l lvenkor még több á ldozatkész
séget, hősi helvtá!lást kell ta
nusítaniok a lelsővezetékesek
nek. 

A gőzmozdonvvezetöknek 
szóló utasítás szigorúan előírja, 
hogv ha mozdonyukkal a villa
mos lclsővezetéken dolgozó sze
relők alatt haladnak el, le kell 
zárni a gőzmozdonyok szabályo
zóit. nehogy a kéményből ki
csapódó gőz leforrázza a veze-
téken dolgozó munkásokat. 
/1\ozdonyvezetöink egyrésze 

. . . , . .  , . azonban sokszor nem tartja be behatol ruha1uk ala es at1 aria 

I 
ezt az utasítást. Ezek a moztestüket.1 !::s ők ?1ég!s kitarla- donyvezetök ni

.
ncsenek tekiotetnak. __ Nem cs�kel�seg a der- te! arra, hogy felettük olyan mesz!o __ fagyok 1de1e� m��asan emberek dolgoznak a villamosa le\ egoben do!g�zm. o� n�m vontatás zavartalan biztosítáviselh�tnek bunda!, vagy szo�- sáért, akik csu án derekukra cs,zmat, meri gyakran egyszal . P _ • • • 

kötélen egyensúlyozzák magu- �ötö_tt egys�a I k_otelre b,zzak 
kat munkaközben a vágányok eletukct, akik hoban, fagyban, 
felett, vagy pedig biztosító kö- jeges szélben magasan a vasúti 
telüket beakasztják az  egyik vágányok felelt becsülettel meg
vezetékbe és úgy függnek a le- ál1ták helyüket a téli lorgalom-
vegőben, akár az artisták. ban. 

Seéle,edilt. � o vo,uti „ű4eli,elt. 
' � eneraiatakarékossáai 

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

- mozgalma 
Amikor a minisztertanács és moforszerelök hibájából kiesö 

energiagazdálkodási határozata munkaidö kél százalék a/alt ma.
megjelent, a Landler Jenö Jár- radjon: a fajlagos t•illamosener
müjaví/6 O V  dolgozói körében gia-felhaszná/ási mulató válla
sok szó esett róla, mi módon lati értékének egyszázalékos 
kapcsolódjon be az üzem az csökkentése az elmult éui lárgy
energiatakarékosságba. A kezdő hónaphoz képest, a világítási. 
lépést Széki Zsigmond elvtárs, eröátvi/e/i és a termikus fo
a IX. osztály gépezetes reszort- gyasztók el/e11örzése révé11; az 
vezetője telte meg, indítványoz- üzemi gözkazánház göztermeló 
n: kezdjenek energiatakarékos- egységei11ek termelési hibáiból 
sági versenyt. Elsőnek A!adics adódó kiesési idő két százalék 
Lajos mérnök és Scheffer Lajos alá szorílása. 
elvtárs, D1 S2-titkár. az energiát A versenyfelhí\"ást valameny
lermelő és hordozó berendezések nyi járműjavító energetikusai 
reszortvezetője csatlakozott az megkapták. 
indítványhoz. Az előkészitö A fű.töhúzak t•illamos-e11ergia-
megbeszélésekbe bevonták t

i

é- takarékossági mozgalmát 
meth István, Szigetvári György mint jelentettük - a miskolci 
művezetöket és több fizikai dol- fűtőház vi l lamosmühelyének 
gozót, majd kiszélesítették a ta- dolgozói indították el. A „Szo
nácskozást és ennek során el- cialis/a uasútérl"-ban megjelent 
határozták: energialakarékossá- erről szóló híradás nyomán a 
gi versenyre hívják ki valameny- Hámán K.ató fűtőház villamos
nyí járműjavító energe/ikusail. műhelyének dolgozói jelentették 
A versenyfelhívás főbb pontjai be elsőnek csatlakozásukat és 
a következők: a pártkongresszus liszle/e/ére 

A villamosenergia-szolgálta- felajánlották, hogy az állc!/uk 
lás folyamatosságának bizrosi- vállalt 7 százalékos árammeg
lása minden munkahelyen olyan l lakaritással szemben 10 százalé
módon, hogy a villamoshálóza1i kos árammeglakarilást érnek el. 

Az irattartóállványokon vas
ta1:i, csíkozottkötésü könyvek, 
olyanformák, mint amilyeneket 
az anyakönyvi hivatalokban 
láthatunk. És tartalmukban is 
hasonlítanak ezek a könyvek 
az anyakönyvekhez. Tíz- és tíz
ezer vasutas dolgozó „anya
könyvei•' ezek a kötetek, nevük 
mellett ott van a születési év, 
a vasúti szolgálatbalépés ideje, 
a ki nevezések, elölépések idő
pontja. Itt, a MAV Központi 
Létszámhivatalában úgy neve
zik ezeket a komoly külsejű 
könyveket, hogy „rangsorok'. 

A látogató esetleg hajlamos 
arra, hogy a ,.rangso-rok" lap
jain ne lásson mást, mint ne
veket, dátumokat - de a hi
vatal dolgozói mindenegyes ro
vat mögött ott látják az élő, a 
dolgozó embert. Igen nagy 
eredmény ez, olyan eredmény, 
amelyet csak újarcú szocialis
ta társadalmunk tudott meg
valósítani s amelyet kormány
programmunk, a Munka Tör
vénykönyvének módosítása 
nemcsak kötelességévé, de szív
ügyévé is tett minden hivatali 
dolgozónak, 

„Szí� el-lélekkel 
a dolgozókért·• 

A hivatal vezetöje, Beceházi 
r stván elvtárs, érdemes 
vasutas szavai nyomán aztán 
szinte ténylegesen megelvened
nek a nagy könyvek holt be
tűi. Elmondja, hogy a h ivatal 
dolgozói, csoportvezetói és eló
adóí a külszolgálati helyek el
lenórzései során elsörendű kö
telességüknek tartják, hogy 
meghallgassák a dolgozók pro
blémáit, közvetlen és gyors se
gítséget nyujtsanak nekik az 
esetleges sérelmeket azonnal 
orvosoljak. Az egyik legutóbbi 
ellenörzésen - bár helyesebb 
lenne „helyszíni tanácsadás"
nak nevezni ezeket az ellenőr
zéseket - Várpalota állomá
son megállapították, hogy Berta 
Irén elvtársnő még 1951-ben 
jegyvizsgálói tanfolyamot vég
zett, de kinevezése valamilyen 
okból késett. A hivatal kikül
dötte felhívta a szolgálati fő
nököt, hogy azonnal tegyen ja
vaslatot a kinevezésre. Ugyan
csak több esetben járt el a hi
vatal átképzós munkások szak
munkássá törté11ó átminősítése 
érdel,ében. 

- Feladatunk, hogy a dolgo
zók sorsát szívvel-lélekkel in
tézzük, a lehetóségeken belül 
mindent megadjunk számukra 
- mondja Pál István elvtárs, 
csoportvezetó. 

A hivatali dolgozók 

Líj élete 

Ezt a feladatot a hivatal dol
gozói annyival is nagyobb 
örömmel és kedvvel teljesítik, 
mert ók is mindjobban érzik a 
gondoskodást, a velük való tö
rődést, a jó munka jutalmát. Az 
év elején a hivatal dolgozói 
közül öten részesültek soron
kívüli elóléptetésben, az együt
tes jó munkájáért a hivatal 
dolgozói pénzjutalmat kaptak, 
ezenkívül An_der elvtárs, cso
portvezető és Kerekesné. elv
társnő, hivatalsegéd külön ju
talomban is részesült. 

- Hivatalunk dolgozói több
ségben fiatalok s igen sok köz-

!ük az asszony és a leány -
mondja Zaitsek Éva elvtársnő, 
aki szintén ifidolgozó s már fö
elöadói beosztásba került. -
Mi tapasztaljuk leginkább, hogy 

a jó munka jutalma nem ma
rad el. Oszlánczi István elv
társat például, aki az l. szak
osztálynál hivatalsegéd volt, jó 
tanulási és munkaeredményei 
jutalmául segédelöadóvá nevez
ték ki hozzánk. Most már még 
inkább módunkban van. hogy 
tanuljunk, továbbképezzük ma
gunkat, mert a minisztertanács 
határozata a hivatali munka-

rendről több szabadidöt bizto

sít számunkra. És - teszi hoz
zá mosolyogva - több idönk 
marad szórakozásra is, elvégre 
fiatalok vagyunk . .  , 

Sorolhatnánk még a példií
kat, amelyek mindegyike arról 
beszél, hogy a hivatalok élete 
is megváltozott, még a levegö 
is más lett az azelőtti fanyar, 
poros aktaszag helyett. Bs ar
ról beszél ez az új élet, hogy a 
jó munka jutalma a megbecsü
lés, a jó munka alapja pedig 
a dclgozókkal való ószinte kö• 
zösség érzése. 

Az elszá.lításra vagy kirakásra váró kocsik 
- tervte!jesítésünk gátjai 

Az eget még többnyire szür- mertették a vállalatok képvise
ke esőfelhök fátyolozzák, de löivel a kocsik gyors ki- és be
déltájban már elö-elöbukkan a rakására március l-én életbenap. Ilyenkor tavasz-szaga van léptetett jutalmazási rendszert. a levegőnek. A minapi téli A vállalatok jelentős része dermedtséget a vasúton is örömmel fogadta a jutalmafelváltja a tavaszi zsongás. zási határozatot és ígéretet Egyre vidámabban füstölgő tett, hogy a kirakási idő mozdonyok haladnak át a ren- csökkentésével igyekszik eldezőpályaudvarok váltóin, hogy nyerni a MAV által kitűzött régen félreállított kocsikat jutalmat. mozdítsanak meg és indítsa- A kereskedelmi szolgálat a nak útnak. oda. ahol már jó- kongresszus tiszteletére az ideje várnak az építőanya- egész igazgatóság területén gokra, gépekre és egyéb szál- vállalta a komplexbrigádok átlitmányokra. szervezését az új követelmé-Szükség is van erre a ta- nyeknek megfelelően. Az átvaszi élénkülésre, amit a kon- szervezést március folyamán gresszusi verseny egyre erő- befejezik. A komplexbrigádok södö tüze még inkább táplál. felajánlásokat tettek, ezek kőmert a tél nagy adósságot: 4 zül néhányat itt közlünk: 
millió tonna elszállítatlan, ki-
rakatlan árut hagyott ránk, Ez Pécs állomás komplexbri
a mennyiség közben elég je- gádja vállalta, hogy a rakodási 
lentősen, mintegy felére csök- idöt a feladási kocsiknál 154 
kent, de még így is nagy és százalékra teljesíti. A teljesí
felelösségteljes az a feladat, tés eddig 152 százalékos. A le
ami a :vasút dolgozóira hárul a adási kocsiknál a felajánlás 
téli adósság letörlesztésével. 140, a teljesítés 135 százalék. 
Elsósorban a kereskedelmi Vállalták, hogy az állomásra 

megadott kocsikihasználási szakszolgála tr�. vár az a mun- tervet a gazdaságosság betar-k�! hogy a __ vallalatok _dolgo- tásával 130 százalékra teljesízo1v:3l egyutt a ki- es _b�- tik. A teljesítés február 20-ig rakaso_k gyo:s. r_negszerv�zese-

, 

149 százalék. vel, vegreha3tasaval eltuntes- , , , 
sék a pályandvarokról a torló- �z�k�zard all<�mas komplex-
dást okozó kocsisorokat. Meg- i:,ngadJa nemre!! megtartott 
könnyíti a munkát, hogy az ertekezleten hataro>;_atot �o: 
elmaradt mintegy kétmillió zott, , hogy a . me�ogazdasag1 
tonnányi áru javarészét be- t�rmenyek_ és 1par�'.kl_rnk _ szál
tervezték a márciusi szállítási l !tását mmden korulmenyek 
tervekbe. között biztosítja. Éberen ör-

A kongresszusi versenyben ködnek afelett, hogy árukár és 

an·a kell törekedni, hogy eze- számadáselválasztás ne fordul
ket a terveket túlteljesítsük. jon elő. A rakodási idöt 158 
Követendő példáját látjuk t·n- százalékra, a kocsikihasználásí 
nek a törekvésnek a pécsi te- tervet pedig 105 százalékra tel
rületen, ahol a kereskedelmi jesítik. 
dolgozók a szállíttató felekkel Gyékényes állomás munka
karöltve küzdenek a tervek helyi komplexbrigádja megfo
túlteliesítéséért. Mindenütt gadta, hogy összrakndása 80 
idejében megtartották a kom- százalékát irányvonattal to
plex-brigádértekezletet és is- vábbítja. 

.................................................................................................................. ......................... ................................................................................................................ 

A K I K  É L E N J Á R NAK A K O N G R E S S Z U S I  VE R S E N Y B E N  

Szur,nal Mihály müs:takl f/l. 
fe1Uqyelc5. érdemes vasutas. a MAV Budapest-i 'v.asúr.épitó OV. 
kiváló dolqozója váf'alta, hoqy 
els6 neqye,ctévi t�rvét 1 05 száz.akM<ra telJesiU. továbbá március 
1 5-iq eqy új ítási javas'atot dot"' 
qoz ki, ezenkivill az any.aqel!á
tis eflen/lrz6sével seqiti az. anyaq. 
tal<;u-ékossáqot. 

Schreiner Jolán kocsifelir6n6, 
Budaper.-0411 pályaudvar eqyik 
leqklvilóbb nődo.'.qoz6.Ja, a me� 
netrendszerlnti köz.Jekedést kí
vánj.a. elöseqft.,,i a konqr•ssz.usi 
versenyben. Vállalta. hoqy a sze. 
.-.,1v6nyeket u edd;qinél Is pon
"'•"O!Hn veszi nyilvántartásba. 

Pünkösd István, Bud•�st-tlyuqati pálya•-�v2� vciltéke:i:e. 
1
fl:i t��:i

t

�6 �:.Ia1ét��r
i
rr;:�!·. a menetrendszerinO:.i von atinditást 87-r/ll 99 sz.izafékra. a q6ztar. tási eqyséqidöl 96..-ól 1 05 százalékra telJesfti. Pün!-cöSd •lvtárs már eddiq is minden tényez6nel 1 00 százal6kot ért el, 

Gadó Jánosné távl..-ász, Budapest-Déli p.t·y..,..dvaron vállalta, 
hoqy a távlra!okat az ecktiqintl 
Is naqyobb qondossáqq.al, hiba
mentesen és pontosan venl fet. 
i l letve adja le s a felvett távira

Meze; Béla. a MAV Budapesti 
Vasútépitö OV. épltésl osztályá. 
nak vuet/lje a munka jobb meq. 
szervezé.sével b·ztositja, hoqy a 

zord téli id6Járás miatt elmaradt 
tokat azo-inal ké:<besítl. Gadó Januári és februó\ri t<>rvek-et a 
elvtá,,sn/l qépét: UlOClaHsta meq- vállalat az „154 félév folyamán 
6rúosr-e vette át. pótolni tudja, 

Sasvári József, Budapest-Nyuqati p�yaudvar beral<ó csoportvezcetóje Jelenleq 1955. évi augusztusi tervét te!Jesitl. Bri„ qádJa átlaqteljesitménye 258 &Zázalé:<. A konqresszusra briqádJá. vaf eqytltt felaJánl:>tta, hoqy Mpl 2 10  mázsás fefJesltményUket 300 máz.s.ár� emeu. 
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Amiről beszélni lce/1 

A sztálinváro si nag} kohó szomszédságában 
Lüktetö a 

tempó Sztálin
városban. Egy
másután érkez
nek a koksz
szal, vasérccel 
rakott hosszú 

hetekben súlyos mulasztások tör
téntek. Ittasság, verekedés miatt 
azonnali hatállyal el kellett 
bocsátani öt dolgozót. A fegycl
mezetlenségnek több oka van. 
Az egyik: míg az ál lomásvezető 
megköveteli a teljes fegyelmet, 
addig a helyettes elnéző, nép
szerűséget kereső ember. Másik 
és legdöntőbb oka a fegyelme
zetlenségnek. hogy a fiata lok
kal nem törődnek. A DISZ-lllkár 
tapasztalatlan. gyakran az ese
mények után kullog, nem tartja 
kézben a DISZ-szen·ezetet. Az 
OB-elnök belefullad az admi -

be ajánljuk; erősítsék meg a 
DISZ-szervezetet. áll ítsanik be 
a laktanyába nevelülisztet a 
rend, a tisztaság, a fei?yelmezclt 
szolgálat\'égzés érdekében. 

AZ ��
�

,_· úJ[Tó-MOZGALOM 
.:::- ;  � 4 tór:sa.d.o.t,..i &ic&.ta.ta. 

1 -
1

, � - - AZ ÉSZAK I  JÁRMŰJAVÍTÓBAN 

szerelvények. 
Dolgozik már 

az új nagykohó és nagy az ét
vágya, tüzes torka egyre több 
vasércet kíván. Az á l lomás dol
gozóira vár az a feladat. hogy 
zökkenőmentesen kiszolgálják az 
új nagykohót és a szocialista 
város többi szállítási igényeit. 

Az utóbbi idöben egymást érik 
a bizottságok a sztálinvárosi á l 
lomáson. Segileniakarás hatja 
á t  a bizottságokat, érzik a fele
lősséget, mely e fontos ál lomás
sal kapcsolatosan az összvas
utasságra hárul. Megindult a 
sel!"ítségnyujtás is, Az a fel
adat, hogy a mozgalmi és szak
,·onali szcr\'ek segítökészsége 
oda irányuljon. hogy mielőbb 
helyreálljon az állomás fegyel
me. megjavuljon a szolgálatvég
zés és a dolgozók szociális és 
kulturális igényei kielégítést 
nyerjenek. 

Van tennivaló elegendő. Min
denekelőtt az állomás törzssze
mélyzetét kell kialakitani. 
Ugyanis, amikor az állomás lé
tesült, a személyzetet a buda
pesti nagy rendezőpályaudva
rokról irányították ide, javarészt 
kezdő. gyakorlatta I nem rendel
kezö fiata lok kerültek Sztálinvá
rosba. Ez önmauában nem baj. 
ha van megfelelő, idősebb vas
utasokból á 116 gárda, mely ne
velni, tanítani tudja a fiatalo• 
kat. Ez a gárda azonban hiány
zik. Mégpedig azért, mert nem 
tudnak a családos emberek szá
mára l akást biztosítani. Jönné
nek ide szívesen a vasutasok, jó 
az állomás besorolása, külön 
prémium is megilleti a dolgozó
kat és nem utolsósorban a fej
lődő szocia lista város vonzást 
fl'Yakorol a vasutasokra. A la
káskérdést kellene tehát min
denekelött rendezni, mégpedig 
a nehézipari minisztériummal 
egyetértően. 

A fegyelem terén az utóbbi 

A helyi pártszervezet segítse 
a DlSZ munkáját, á l l itsa helyre 
az á llomás\·ezető tekínWyét. 

A budapesti igazgatóság la
kásügyi előadói nézzenek jobban 
körül Sztálin\'árosban, találják 
meg a kapc•olatot a nehézipari 
minisztériummal, hogy idősebb, 
tapasztalt. jól képzett ,·asutasok 
jöj jenek a városba, olyanok, 
akik kezükbe veszik a fiatalok 

nisztrációba. nevelését. irányitását. 
Kilencven fiatal vasutas él a 'em elég a scgitő szándék. 

szép új laktanyában. A fiatalok gyorsan kell cselekedni. Ez 
számára nem rendeznek kultür- elemi felad ata a va úl szaho
előadásokat, összejö\'elcieket. nali és mozgalmi vezetőinek. 
\m�k�r megkér?_ezzük az CB-_ Együtt az állomás pártszerve-elnokot, hogy m1ert nincs kul- . . ... 1 
t · ·1 t . 11 • . , t zele1wl. szahonah vezeto1ve . 
ure_ e az a ?maso? . . m1er �e':" dolgozóival hozz:ik rendbe a 

nyu1tanak szorakozi1s1 lehelose- többhes hibákat és biztosítsák, 
l!"et il f,ataloknak. 1gy felel: 

1 hogy dolgozó népünk büszke-
-:-- Magamnak is sok go,ulom, ségét. a Sztálin Vasművet ki· 

ba1om va�, nem tudok ezzel 

I 

szolgáló ál
.
lomáson példaszerű 

/ol[lalkozm. munka, feJ!Velmezett szolgálat
Az il letékes szen·ek figyelmé· ellátás lt'gyen. 

Az l:ö:a:�i Jármilfav:1iJ CV 
termelési é5 észszerűsitési bi
zottsága az elmull napok egyi
kén e/söízben rendezte meg az 
üzem újitási mozgalmának túr
sadalmi bírálatát. A nagv fi
gyelemmel k ísért m�,zbeszélésen 
az új itókon és az ú j ítás ügre 
idnt érdekliidö dolgozókon kí
YÜI ott voltak a Vasúti Főosz
tálv ú j ítási mel!"bízottai is. 

\'a•s Ede elvtárs. műszaki 
Jl!"azgató számolt be az 1 947-ben 
elindult új ítási mozgalom fej
lödéséröl az Északi Jármüja\'Í• 
tóban. Az első évben itt is. mint 
a legtöbb helyen. a doll!"ozók 
idel!"dnkedYe fogadták a moz
galmat, de hamar felismerték 
hasznos és szüksél!"eS voltát s 
éHöl-évre több új itást nyujtot
tak be. Az e/mull eszlendöben 
az áiilások száma elérte a 871-el 
Ebböl 51,1-at fol[adtak el, f!azda
.<ági értékük I ,U9.000 forint 
Tavalv feláll itotlák és az ú j itók 
rendelkezésére bocsátották az 
üzem kí.<érleti műhel11él. Az úií
tókiál lításon 20 újítási model
lel vett részt az üzem, ami mu
lat ja, hogv újítói jól dolaozlak. 

az 
Füzesabonyban még mindig 

őszi forgalomra „mozg ásítanak" 
A kongresszu�i versenyben 

I 
Ilven koriilmények között nem 

ismét rendkívülí ielent,,,éf!űre csoda, hogy a dolgozók nem is
emelkedett a t>ersenynlfilvúnos- merik a ko11.f(res,z11si ver.;eny 
sá,t ügye. A jó versenynyil\á- célkitűzéseit. Oka ennek az is, 
nosság fokozza a verseny len- hogy a termelési értekezletei 
dületét és sok esetben kiváló ro.;swl szerc•ezték meg és rész· 
teljesítményekre sarkalja a do!- vétlenség jegyében zajlott le 
gozókat. Ahol jó a verscnynyil- Jel lemző. hogy az állomás ,tlo
,•ánosság. rendszerint egyre fo- bá/ís c•úl/alúst e:wáltalún nt'm 
kozódó lendülettel folyik a ver· telt a konl(resszusi versenyre. 
seny, ahol pedig rossz, ott a A szakvonali. párt- és szak

verseny alszik. szervezeti vezetők egyformán fe-
Ezt bizonyítja az alábbi k�t lelősek ezért. Mulasztásuk nem· 

példa: csak a ,·ersenyre, hanem a ten·-
Fűzesabonw állomáson a fali- teljesítésre is ked\·ezötlen ha· 

ujságon lat•a/q júniu,-júliusi. lással \an. Pótoliák mulasztá
a vasufa,;nappal kapcsolatos rnkat, ami� 11em késö. 
cikkek porosodnak, a verseny- Füzesabonny a I szemben, mini 
tábla pedil( az /953. évi ó zi követe11dü példút állíchatiuk 
forl(alomra „mozgósítja'' a do/- minden állomcis elé Eger ál/o 
gozókat. mást, ahol a szak\'ezetők a párt-

szervezettel és az üzemi bizott
sággal ee-yütt jó szervezéssel 
mozgósítják a dolgozókat a kon
gresszusi versenyre. Már az ál
lomás külsején meglátszik, hogy 
1 t•ersenynyilvánosság j6. Táb
lázatos kimutatások. faliujság
cikkek egész sora foglalkozik a 
versennyel. A versenytábla ál · 
landóan közli a legfrissebb ered
ményeket. amelyeket a szolgá
lati t•eze/ó is naponta személye
sen küzöl a dolaozókkal. 

dÚaloattétJ.eJ (ellnállá!ál Ü1tnepelte 

Az állomás dolgozói február 
25-ig a következőként íeljesítet
ték konvresszusi vJl!alásaikat: 
a tehervonatok átlal!"OS terhe
lését a vállalt 1 02-röl 1 1 1 ,  a 
rnna1forgalmi tervet 1 00-ról 1 1 4 .  
a fajfagos kocsimozdftást 10 1 -
röl 102, a kocsitartózkodást pe
dig 1 03 százalékra teljesítették. 
,\ doll!"ozók egyéni és brigádvál
lalásokat is tettek. Antal Péter 
sztahano\·ista mozdonyvezető 
például vállalta, hogy a teher
\'Onatok menetrendszerinti köz
lekedését márciusban 63, április
ban 65 százalékra teljesíti, az 
F. J. utasításból pedig 4 6-es 
vizsnaeredményt ér el. 

A L A N D L E R  M ŰV E K  KULTÜREGY Ü TT E S E  
A Landler Jenő 

,./'le. h Jármüja,:ító !)V 
01,

�
:l), sok szep un-

,VJ · 1 'l;-\1 nepségel látott 
�

-
1 ')'-<J. �ult�rterme �-o�t 

l 1Z 1smet bensose-
rf ges, meleg ün

nepélynek volt 
színhelye. Az 

üzem 1 894 feb ruárjában ala-
kult kultúregyüttese ünnepelte 
60 éves fennállását. Sikerekben 
gazdag, a vasutasok nevelésé
ben és szórakoztatásában sok 
eredményt elért 60 esztendő di
cséri a népszeríí kultúrcsoport 
működését. 

A dalárdában a fialalok mel
lett ott állnak az öregek, akik 
közül nem egy évtizedek óla 
tagja az együttesnek. Oltt•ai Já
nos 40 éve dalos, Moldványi Fe
renc 30 éve énekel. Balogh Jo. 
lánt 22 éve ott lehet látni az 
énekesek között. Dalaival az 
együttes a népet $ZOlgálta, évek 
hosszú során át varázsoltak vi-

dámságot a sokszor elkesere-
1 

A jub
.
ileumi ünnepségen vl-

dett arcokra. dám hanguíatban. a késő éjjeli 
E lt" • . · tt b-i órákig szórakoztak, táncoltak � 

_nagyi:"� ? regi egyu �-s O Jármüjavitó dolgozói. 
orszagosh1ru enekesek 1s notlek 
ki. Valaha közöttük énekelt 
Fodor János, az Allami Opera
ház Kossuth-díjas művésze. 

Az együttes gazdag munkáját 
Székely György, a Jármüjavitó 
üzemi bizoltságának elnöke mé!
tatta rövid ünnepi beszédben. 
Az együttes színvonalas műsor
ral köszönte meg az ünneplést. 
melynek során közreműködtek 
az üzem népi-, fúvós-, vonós- és 
pengetős zenekarai, az énekkar, 
a népi tánccsoport és a szinjál 
szók. 

A kultúrgárda legrégibb, !ei::
jobb munkásainak, mintegy 65 
elvtársnak. Gróf József el\'társ, 
a Vasutasok Szakszer\'ezelének 
titkára nyujtott át ajándéktár
gyakat, majd a SZOT kiküldölle 
egy ólomkristály vázával jutal
mazta a kultúrcsoportot. 

� ....................... , ....................................... ,,.11111 .. ,1 .. f 

I Egy „rendezvény" részvétlenségéhez - margóként I 
1 Sol> ,,'tára ado!t szak,,kta'ási fe'e- oa/ ef(yűlt a 4 fö 1 
t
f már alkalmat a l�s oz ,\/SZT hdyt· hal:gatósáf!o'. 

rendezc•enye�e/ seget szerezte meg. Maid Kobza e·,,. 
i s�emben 1anust1r,lt A z  elóadás nap- tár< közel /3 ma- • 
i reswé·/01, · ,. 1'11•1- ján csúcsforga:mat sodperces elöadá-

1 
! r_1�� akik ,u• á'lil- okozo't a renge:eg sában közcVte. 
; /aR, hOf!.IJ sok a le'efo11ielentés ar- hol(11 az 500 k;:o-
: rende:vé11y, másnk ró/, hogll ki miért méceres,;'.moz-
i o r�5:,z sze;�i>_zé�! nem tud_ ré_<vven- !(alomról szóló fii• 
: o�o 1ak. \ a.osz,. ni az ffoada,;o_n. A met technikai okck- • 
i nu, hogy a sok betegsegt sialtsz/1- ból nem lehet : 
: rosszul szer,•ezetl ka az11ap a h,rh

.
edl bemutatni. Az idú-

1 f �endewény az !ll78�s ;á.-..•ánuos közben 9 fűre duz-
: cgaz1 ok. Lás. uk e,•hez volt ha- zad, zömepben e:w 
: c::.ak; son ó. vi"ág omlo'' öc:.z- ! 
i . A . ill.! 1_' S:á 1- Búnréu!né rosz- sze. Ott ült;k der• i 
: l1tmo11yozasl . l? V szu/[et • és hárma11 1nedten. némci-n egw • 
• szabmac-oltlata,t kísérték haza. szemernui 500 k'- i 
i fele/öse az „500 C,oknyaiéknál ép- lomé'eres" " fi';z f 
i k>i/omét<'res" -moz- pert aznap föz:ek né:kül. K.ésúbb dR- • 
: l!_a!om!ó! . szó'ó hec,ed'i lekt•árt. A rült k', hogy a J 
: filme oadus mer:[- fr>r[!a'mi osz•ályo11 film pontosan 500 : 
i rende:ésé• válla'- .. kólili.;,z" já,-Jány kiloméferre vo't a i 
: la. K.o,•ács K.ál- ü/ö1/e fel a fejét. szakokta•ás/ éoad-
f mán, a Szakszer- Lesz, amí lesz, nyitó merényle•" 
• oezeti B 'zoll,áJ?Wlk az előadást meg szinhe'Jétól A 
i e'nüke me{!' gérl� a kel1eit tartani. gyászme[!nqitó t•é-
i segitséaet, majd Herczné - az e ö- gén lé'elaszakad-
: másnap kosszubb adás egyik legagili• va fu!o!t be Papp 
! idóre videkre u/a... sabb szeroezóie - e.'v1ársnó is é" e:· 
: zo·•. Ezt rnef!eló- volt a lcgpon:o- fuiladt•a lú'Jzö!te. J i züen a he'tJ:sé-g sabb, mul a fél hOf!lf éppen a ti-
i megszerzését 6-ra hirde'el, eiö- ;ennegyedik rendez- i 
i Békés< efo 'úrsnak adáso,, már 6 óra- vénq/ elfenörz . : 
: adta ki albére·be, kor mef!ielent. Egy Szakszervezeti b - 1 
i aki a t•álla!a' bu- efotársn!J 31.7-kor zo tságunknak kü- j 
i dapesfi kúrze':•f'- tagdiihálra'ékci• /ön köszöne• azéri 
: ze1ósé(!ének odta jött rendezni. l'ég- a szeretö r,_ondos-
i toucibb. f•t /',rzf!,ll re 1/18-kor Kobza kodásérl, hogy ez 
i Mchá/11 és Sz:•a 'ká elvtárs üdoözö t.e a rend,•a·én11 ne'II i 
: elvtársak a he„

111 - az elúadókat, a a „tizenluumadik" i 
! Séf! kérdésébfil ,zakok:alási fe'eló- vo·t. ; 
i olyan tif!11et csinál- süket. a m/nisz:é- Csontos Károly, : 
: lak, mintha a Nép- riumi kiküldó/ieket szakoktatási fele- .i 
: stad,on measzerzé- és a hátralékos lös, MA V szállíl-

Sdkelv elvtárs. az üzemi bizottság elnöke ilnneol beszédben méltatla az 
e2yüttes 2u:da2 munkáiit. 

i sériíl lelt volna MSZT lil!!díia mi- mányozási Válla-
1 i szó. Végű/ ts a ait aggályoskodó- lat. 

(Kovács Gúa felv.) . ,..  .......... ,11111111111111,11111111111111111111111111,1111 ........... 1111111111 ... 

�z úiílóknak nal[q része t>an 
abban, hO!!l/ az Eszaki J ármüia
v;tó kétszer nqerte el az élűzem 
címet. 

Foglalkozott a beszámoló az 
ú j ítási munka /;iúm1osságaival 
is. Több 05ztá lyvezetö és szá
mos más műszaki értelmiségi 
,1em értették meg az ú j itó moz
galom célkitűzése1t. a dolgozók 
eletrevaló kPzdeményezéseit. 
Ezen v�ltoztatni kell. .\ moz
donyosztályon a l�tszámhoz ké
pest kevés az ú j ító. ,\ em meg
ielelö az elfol[adoll 1íii1ások <Ll· 
kalmazús61tak elle'lórzése. A 
szakvélemén1Jek nem klelél!íiök. 
E tekintetben a lX. osztályon 
Sziklai, Csatrai és v�tez elv
társak doll!"oznak jól. Végül �z 
irlei ú j ítási feladatlen·eket is 
tcn·számokal ismertette a be
számoló. 

A hozzászóláso!..ból kitűnt. 

hogy a dolgozók szívűl(yüknek 
tekintik az újítást és bírálataik
kal ki akarrák j avitani a moz
l!"alom hibáit. llonli. Sass, Gocs
kó. Rétjalvi, l>ial(q, Sill11e. Rom
hú111J1, Solti, Egyedi, Tarján, 
Réti, Tóth elvtársak főként az 
elfol!"adott iavaslatok bevezeté
sének el lenörzését. az országos 
bevezetés megoldását, a dijazá
sok felemelését sürgették és kér
ték, hol!"V a ia1.1aslatokal a l'as• 
úri Fiiosz/á/1Jon ne kezeliék bü
rokratikusan, iat•ítsák meg a 
szakt·éleménqezésl 

fii.s.s elvtárs a 7 D. osztálv 
újítási megbízottja, majd Vass 
el,1árs válaszolt a felszólalások
ra. Mindketten a hibák kijaví
tá�át Íl!"érlék. 

Befejezésül jutalmakat osz-
tottak ki az újító csoport és a 

kísérleti műhely le11eredménve
sebben doll!"OZÓ tal!"iai közölt. 

A szolyá!ati vezetők hanragsága miatt késik sok helyen 
a munka- és védőruhák kiosztása 

Pártunk és a kormányzat raszti, Győr, Hegyeshalom, 
gondoskodását jelenti az is. Komárom, Székesfehérvár, 
hogy a fizikai dolgozók 1·é- Szentendre és Szolnok fűtöhá
szére munka- és védöruh>..k ki· zak. 
osztását rendszeresítette. Van- Allomások : Apo,tag. Buda
nak mégis olyan ,·ezetök, akik fok Háros. Keleti, Soroksári-út, 
ezt az intézkedést semmibe· Csanád, Dömsöd. Sztálinváros. 
véve, elütik a dolgozókat jogof Dunavecse, Előszállás, F.ternit
ruhajárandóságuktól és nem mtivek, Fót, Gyömrő, Herceg
készíttetik el a ruhaigénylése- halom. Inács-Kakucs. Kisbér, 
ket. Nem éreznek felelösséget Leányvár, Litke, Nógrádkö
és nem gondolnak arra. hogy a ve d. Örkény, Öttevény, Pe�t
dolgozókról való gondoskodás erzsébet. 
a termelékenység emelkedé Pályafenntartás: Esztergom, 
sére is jó hatással van. Székesfehérvár. Szolnok, Vác, 

Ez az oka annak, hogy sok BEV pályafenntartási fönöksé
helyen a dolgozók nem kapták gei és az Épületfenntartási Fő
meg munkaruhájukat. A Vas- nökség. 
utasok Szakszervezete fényt 

I 
Védőruhaigénylést nem küld

derített erre a hanyagságra, tek: Pestszentimre, Rácal
amely alkalmas arra is, ho�t más, Lábatlan-feisö, Szászha
a dolgozókat nemcsak a fel- lombatta, Taksonv. Tápiósze
söbb vezetl>ssel. de a népi de- cső. Tápiószentmárton, Üllö, 
mokráciával is �zembeállítsa. Csömör. Törökőr állomások. 

Egyelőre a budapesti igaz- Budape ·t-Déli, Dorog fútöhá 
gatóság területéröl nevezzük zak, Balassagyarmat és Ta,a
meg azokat a munkahelyekel. bánya-!�lsö szertárak. Vágóhíd 
ahonnan a munka- es védő- \'illamosvonal-felüg,velőség. 
ruhaigényléseket a vezetők Vajjon. mit szólnak ehhe'! 
nem küldték meg az igazgató- az érdekelt dolgoz0k? És mivel 
ságnak. ..\'édekeznek·' majd azok. akik• 

A vontatásnál : Balassagyar· nek hanyag ága miatt nem 
mat, Ferencváros. Cegléd, Cin- kaptak munka- és védöruhál 
kota, Csepel, Dorob. Dunaha- az igényjogosultak? 

A vasutasszakszervezet két új kiadványa 
Most, a tavaszi pályafenn

tartási munkák megindulása
kor különösen fontos. hogy a 
pályafenntartás dolgozói idö
vel és anya!l�al takarékoskod
va, de jóminőségú munkát vé
gezzenek. Ezt csak úgy érhe
tik el, ha nem a régi, nagyrészt 
már elavult, célszerűtlen mód
szerekkel dolgoznak, hanem 
átveszik az élenjáró. új mun
kamódszereket. Ezeket az új 
módszereket - köztük a Ko
valjov-Nyef jedov-féle szalag
szerű pályafenntartási mód
szert, a kiágyazás n lküli vá
gányszabályozást, a „meleg
csákán11"-m6dszert, a magas
építményi szakaszok jó szerve
zésének módszerét - nálunk 
az elsők között alkalmazta 
Kondorosi Jó:,sef népköztársa-
ági érdeméremmel kitünte-

lett föpályamester. Konclorost 
elvtárs most füzetbe gyüjtötte 
tapasztalatait, és szinte cso
korbakötve nyujtja át azokat 
vasutastár ainak. Az ábrákkal 
és fényképfeh•ételekkel illuszt
rált füzet most jelent meg a 
Vasutasok Szakszervezete ki
adásában. 

Ugyancsak a szakszerYezet 
adta ki az elsö 500-as fútóház 
főmérnökének tapa�ztalatait 
„Az 500 kilométeres moegalom 
fejlódése" címmel. Surányi 
lmre elvtárs. a szolnoki fütö
ház sztahanovista vezető fő
mérnöke ebben a füzetben 
részletesen ismerteti az „Ot
százas mozgalom'· jelentőségét, 
a Szovjetunió vasutasainak 
eredményeit, és a magyar vas
utarnk „500 kilométeres"-moz
galmát. , 

GYERMEKVÁRÓTEREMBEN 
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Felhfrás a L"asutas dolgozókhoz és a pártszervezetekhez ! 
VASUTAS DOLGOZÓK ! 
ELVTARSAK 1 
A szokatlanul kemény tél a 

felszabadulás óta egyik legna
g ·obb erőpróbája volt vasút
üzemünknek. A ,·asutas dolgo
zók hü,ies, sokszor emberfeletti 
munkát végeztek és 11.�·,i
zelmet arattak a hideg idn.iá
rás, a hófu,·ások okozta ne
hézségeken. A hAza ügve 
iránti felelosséaérzetböl faka
dó hősi helytáll>á�. amely a vas
utasok munká_iát jellemezte a 
nehézségek elleni harcban. ki
,·í,·ta pártunk és egi•s7 dolgozó 
népünk Pl'smerésé!. F:z a hősi 
munka is bizon�·ságtétel!' volt 
a ,·asutas doh!o?1>k ha?aszerE'
tetének. áldozatkészségének é, 
kötelességtudntának. 

A zord idi\járás elmult. Ha
zánkban ujult erü,·el indul 
meg az országépit,j munka fa
lun és ,•ároson egyaránt. Ors?á
gunk dolgozói púrtunk ! T I .  
kongresszusára indítot t ,•er
senyben nemes vetélkedésre 
keltek. ki ad többet és jobba! 
a hazának. Megindult a falvak
ban a tavaszi munka, az eddi
ginél sokkal nagyobb mennyi
séeű iparcikket. ,·etőmagot. 
műtrászyát, üzemanvagot kér a 
falu. A va úti szállítás za,·ar
talaf)sága most méginkább né
pi. nemzeti üggyé vált .  

A me,mövekedett zállitás 
nae.v feladatokat ró a vasútra 
és á vasuta" dolgozókra. A 
part és az ors1-á� népe mo�I 
lsmt'! a ·a utas dolllozúkhoz 
fordul. ,Tol(gal s7�mft rá. hol!Y 
ul!v mint a téliforg.;lom ide
jen, áldozatot és fáradságot 
nem k íméJ,·p helytállunk. Biz
tosít iuk 11 népe'lziiRság zayar
talan vérkeringését. 

Feladatainkat kedve7.óbb kö
rülménvek között fogjuk meg
oldani. · Megjavult az időjárás. 
ja,-ult a vasút szén- és anyal!
ellátása. A ,·asutas dol>1;m:ók 
számára is e1•i\t ad a munk�
hoz a párt iránti szeretet és 
bizalom. amelyet a kongresz
s7.usi versenyben ,·a ló egyre 
ti5mel!esPbb ré•7vétel ükkel jut
tatnak ki feje,ésre. Ernt ad az 
a tudat. hol!.V nemsokára ün
nepeliük imm�r k ilc,ncPdszPr. 
hazánk felszabadul,ís;inak di
csose�E'• é,·fo1·dulóíát. áor11is 
ne!!y!'dikét. mel,· a7 <>lmult év 
f Plszabadul:\si béke,·erspnv<'
bPn is adclíg •oha nPm tapasz
\,ilt predménvE'k elé•·ését·P bU7· 

ditotta a vasulas dol!!ozókat. 
Most is nfldás kötrlesséP-IPl

jesitést. szívós. kil artó munkát 
vár tőlünk a párt. a kormán,· 
és az ország minden dolgozó
ja. A ,•asuras bec-sül!'t kötele7 
bennünket a szállítá<t ma mée 
sokszor gátló nE'hézsfgek és az 
1'lzokat elöidézo okok leküzdé
sére. 

,lelenle� lassú a vasúton ar 
<>legymozgás. Alacsony a moz
don;· ok nap, kilométer telje
sítménye. 1\Iozdonv és kocsi-

parkunk egyrésze a téli időjá- sitsunk kényelmes, tiszta. ,i
rás alatl megrongálódott és tágított kocsikat é, várótHme
most javításra vur-. Gurító- ket. A jármüj,wító üzemi nil
dombjaink teljesítmén�·e nem lalatok dolgozóin és vezetöin 
elégíti ki teljesen a szállitá.si múlik. hogy a téli forgalom . o
igén�·eket. Vasúti pál_vate,s- rán megrongálódott jármupark 
teink a tél folvamán megron- minél g_vorsabban kerüljön ú.i
gálódtak, sok lassújel alrnrlá- ból ,·issza a vasúti forgalomba. 
lyoz..za a gyors eleswtovábbí- Adjanak a járműjavító üzemi 
fá,t. VRsutlls dolgozóink ee�•- vállalatok dolgo?ói a véere
ré,ze még sok psefben hanva- hajtó szolgálatnak márciu� 
gul ,•égzi munkáiát. nem érez 20-ig 1 00 kijavított mozdonyt 
kellő felelősséget a rábízott iis 1 OOO korsit. a .iármuvek át
feladatok maradéktalan meg- futá,i idejének megfelelő 
oldásáért. csökkenté. évei. 

A ,·asúti szállítás jelenlegi A vontatá. i és forgalmi dol-
prnblémáinak megoldása azért iiozók kö7ÖS eröfeszítéssel io
is fontos. mert ettul függ nagy- duliRn:1k hnrcba a mozrlonvok 
mértékben. hogy ÜL!'meink. a jó �ihas7��1á_sá�rt. a __ fittóhá:-i 
falvak cs ,·árosok dol"Ozói \PI- tartozkodast ,dok csokkent<'
tE'<ÍtE"ni ·tudják-e azok-;.t a fel-

1 
séért. _a nehézsú�yú v?na!o_k 1 

aj,mlásokat, amelyeket pár- n?�·szamban_ .  ,·alo to\"��b1ta� 
tunk 1 1 1 . konere,szusának tisz- sae1 t. EmelJek . a tehet ' onat ,  
t l tére tettek. Pedig ezek a m<_>zdom·o_k _nap_i h_aszon kdoe_ e . •. . .· . . mete1 \PlJE'•1•mE'n,·et márc1u.· ,·'."llala•ok a . KV r n�.l. e\l Ju- 20-ig 1 30 kilométerre. mus 27-?.8-i hatarozat; �y?- A grícponti áitomások PS fúmán szu)etett . �orman�P.' <_>,- tóh;.\?'lk dolaoz6i nöwljék ;i l!ramm vegrPha itasát S�!(tlt.- gurítódombok teljesítményét. elő, amelynek . sikere mi�den Szüntessék meg az esetenként :'asutas . dol�ozon_ak s_zemelyes megmut�tkozó torlódi\sokat. erdeke 1s. Tobb elelm'.s�er. _ru- gyorsítsák meg a !(uritás és ha és eizyéb fogyasztas1 cikk rendezés munkafolvamatait. 
a dolgozók szá,nára csak ak- képE>nenek minfl több h"ánv
kor le. 7., ha in•ors, pontos s7.ál- vonatot. amelvek nagy t,\\·ol
litással sel!ít iük az tizempl• s�gra mehPtnek rendez&s nél
tervteliesítését. ha elösegítjük kül. Különösen nö,•Plni kell a 
q mE'7.i\'?'a7da•áPhqn " tavaszi Budapestpn áthaladó irányvo
munkák határidós berejezé. ét natok számát. 

.lelenlrr:,i, legfon tosabb fel- A pálvafenntartási dole:ozól; 
adafain1-: a tél folvamán megronúl(,dott 

páh·11testek karbantar isi mun
káin.ik mE'!?gyor,ilásántl <'sók
kPntsék a lnssi·,1elekl't, _1,irul
janak hozz.á a7. ufa7asi sebes
ség emeléséhez. Alkalmai
zák széles körben a kisbrig{1d 
és <zalagszerü «zovjet pálya
fenntartási mód ZPreket A 
\'ast'ttépitii vállalatok dolgozói 
a felújítási munl<ák hat;-iridó 
előt t i  elvéstzésé,·el sel(its(•k a 
karbantart,\s anyagprobl,;mái
nak mE>l!Oldását. 

A kommunista n1suiasok a 
téli forg:i\omban t1rnús1tott h<i
�i munk{1i1 1khoz ha-..nnllSan le
g:venek példamutnlóak a fel
adatok megoldásában. .Járja
nak él<'n a koneres-.;zusi ,·er
sem·ben. Harcol ianak a szo
cialista munkafegyelem. :l7 
utR�Ít:·1s�zPrinti munkrt n1P.!!f"'
remtfséfrt. l\1uta•s�nak p( ld,if 
a i;.7.Pntak?réko�c;il�ért. a �nzö .... -
sáS!os szállitásrrt, önköllség
csökkent t'sfti fol_vó harcban. 
.Tnvít<ák sziinlE'IPnül a s10lgá-
lati ágak eeYiHtmú ködésél. 

A vasutas DTSZ-szen·ezetE'k 
és a vasutas fiatalok vál.1anHk 
a taVIIS7i sz�llitAsi munkak 
megoldás•,frt folvó harc ro

ELVTARSAK !  

tartóz• 

A miskolciah.. \ ersenyre kelnek 
a Vörö Zászló-rende ferencvárosi csomópontlal 

Nagv és �zép elhatároz:ís ér- Az év Plsii negyedében a 
I 

forduló meggyorsítása érdeké-
lelódöl t meg a miskolci csomó- rendhivüli id_oi_árás _és az elél\- b�n a kocsibefutások_ és k_ifu
pont óolgoz,\iban: a Közponh telen szenellatas miatt felgyu- tasok emelese,·el nap, gunteJ.,J 
Vezetosé� kongresszust zá,;zla- lemlett mintegy ötszázner to11- tervüket április 4-re 101 szá
jáert folvó n mes küzdelem- na sza!l,tási lemaradást áprt- zalékra. április 18-ra pedig 10 ·3 
ben oáros1:erse1111re hivtá.k ki a lís 4-ig pótolják, emellett a �zázalékra teljesítik. A sze
Mtrn

.
ka Vörös 7.aszló-rend.iét·el jelentkező áruszál1itást hátra- mé!J·vonatok és tehervonato_!, 

kitüntetett tPrencrárosi rsomó- 1 k ' lk "l 1 • •  -·k A 500 indításánal megadott _ten:sza-
pont dolgozóit. A forgalmi, a .� n: '.' __ e ,_er1-1 · . z . ". . moknál elérik a 100 szazalekot. 
\'Onlatasi. a kere,kedE'lmi es :, kilomete, e, - e, a nehe7St1l) u- A rakodási idő teljesítését ap
oálvafenntartasi doll:(01.ók a mozgalom keretén belül öt- rili� 4-re 1 :!5 szazalékra. ápn
töb

.
bi között együtte:;en dllal- \ 

ezet" tenna túlsúlytovúbbítá,t I i ., 18-ra 130 százalékra vállal-
tak :  \ allaltak. A mozdony- és  kocsi- lák. 

Budapest-nyugati pályaudvar kereskedelmi dolgozói 
márc iusban letörlesztik tél i  adósságukat 

Budapest-,\'11u11au pá.l11aud- szus tiszteletél'e az elmaradást 
rar kereskedelmi dolgozói ebben a hónapban teljesen fel
azok küzé tartoznak, akik JÓ szamo!jak. Az adott szó valóra
munk,ival potoljak a téli el- váltásáért napról-naprn sz1vós 
maradást l\lárcius 9-én a hát- munka folyik, egyre inkább [o
ralékuk már e ·ak 80 ki1·akat- kozód1k a ,·er•eny lendülete. 
lan ko<"si ,·olt. A k:ereskedelmi A legutobbi két napban ismét 
szakszolgálat ,·asutasai meg!o- 1 15 kocsieal csökkent az el
gadták, hog� a pártkongres::- szállitarlan arumennyiség. 

Az elmaradás fels1.ámolá.• 
sáért indult harc mei.vívásá• 
ba bekapcsolódot t  a pár Iszer• 
,·ezet is. A párttitkár és a Ye-
ze!ósé!( tag iai rends?:eresen 
meglátogatják a szállittató 
vállalatokat és megbeszéli k  ,·e
lük. hogy a kenynerkirakotl 
árukat minél sürgósebben vi
gyék el. 

Csökken a rakodási idő, ha jól dolgozik a komplex-brigád 
Várpalota á l lomáson a téli 

forgalom idején a komple-x
bngad jó munkájaként s,ep 
Nedmen,·pkel ertek l'I a dol
:;omk a ·rakodási ido csökken-
1esében. A Bánníszati Akna 1 
Melyepíto Vallal�t négyórás. a 

71 3. számú Mélyépítő Válla-
, l<1t három és félórás egv ko

csira e,o át lagot ért el. A 
71 3. ,zii.mú Epitőipari Vállalat 
dolgozót megfogadták. hogy a 
kirakasi idöt átlagosan 3.4 
óra ra teljesittk a folyamatos 

kirakások biztosításával és ez• 
zel hozza,egitik Várpalota a!• 
lomás dolgozóit ahhoz. hogy " 
122 százalékos rakoda<i ido 
teljesítésere ,-onatkozo ,·állalá
sukat teljesíteni tudJák. 

Egy nap a latt 900 helyett 2785 tonnát továbbítottak 
i rányvonattal a komlóiak 

Lel{fontúsabb f,ih,datunk ,., 
elegy1nozgás meggyors1tása, a 
kO<'sifordulo rövidite ·e. annal 
is inkább, mert a vasúton je
lenleg igen nagy a hálózaton 
lévő rakott kocsik s?:áma. A 
S7.olgálati helvek ,•ez!'tói he
J\·ps rendPlkezésekkel, nag�·
rokú öntpveken_vsfggpl harcol
ianak a szolgálati ágak mun
káiának összeh,rngolásáért. az 
elegvfeldolaozás megl!'·orsítii
sáért. Föleg a kocsik kiraká
sát kell jobban mej?szen:ezni 
Meg kell szüntetni a felesle• 
gPs ,·onatácsore:.lsokat és eép
reviirásokat. Fokozni kell a 
l!t1rít6dombok (pl iE'sitménvi't 
rövidíteni kell a ki- és bera
kások idejét. Lee\'en mindPn 
\'asutas dolgozónak h:arci f Pl
adnta a menE>trenrl vastörvé
ll\'ének betartása. El kell érn i. 
ho,zy a tPhPt-Yonatok m:ír már 
cius 20-ig n� s7.;1wlékban mr>
netrendszprint indulianak és 
;;o szá7alékban mPn!'trenc1s7e
rint érkezzenek. A késo'ihhiek 
során pedig teljesíteni kell a 
kongrpsszusi ,·erseni-bE'n cél
kitűzésként szereplii 70 száza
lékos menptrendszerüs6eel. 

Az üzemek dolgozóinak za
vartal"n munkája érdeké'1en 
el kell érni. hogy s/.emét,·
és munkásvonataink március 
20-tól 9� százalPkban menet
rendszerűen közlekedjenek. A 
munkába és a C'saJ,idjnkho> 
utazó dolgozók számára bizto-

hambrie,;n iá\'á. Vállaljak b:<t- Komló állomás forgalmi és I Isti:á n fore:almi szolgálatte\'Ő. "an a nehéz feladatoka t  Kü1.rl• hereskedelmi dolgozóinak !eb- to, ábbá Magya.- József kocsi
ienPk '17. elsú snrokhPn a ,,..J. ruan ten·teljes1téséhez az kel- mester es <;Íktola\ő brigádja, iesítmén,·ek nih·Plésé-1 célzi lett volna. hogv a hónap két akik munkájukat ugr ,·égez
úiítások.' é,zs7r>nhílésPk. a utolso napj;Jn napi eay minr- ték. hogy nem allott be egy 
szo,·iet munkam,id•7erek szc- ,·onat helyett hármat indttsa- perc s1ünet ,em a kocsik be-

diszpécserét is. aki úgy iránrf• 
totta a szenosztal_vozó munká• 
ját, hogv a kocsikat folrama• 
tosan lehetett megrakni. Az 
utolsó napon is megismetlődött 
az eset, ,gy sikerült a tervtel
jesítés. 

le•köni ,-Jte1·jeszt6,t'ért. nak. áll ításánál. Elismeres illeti 
Az üzpm1 bizottsáeok 6, Ratkai Zoltánt. a bánn1tröszt 

szak�zermeti akti,·ák mozl!Ó· 
en�i�:i:�;�!\;:/a ht0:;1

l

�1 

i
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Házeltolás hat vágányon át 
:;�

á
�-a�/�;s���é�';i�'.:
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;
·er

�:�:;; :�,•�t s:�f ��h:n
e

��af:� .� ,�,t rn!Prn!'nn,·i dol<?ozó;:\t. Biztn- lalatok egvüttműködésének sítsák a versenv nyilváno_<sá- ol_van szép példáia született. gát. a szo�iali•ta versenyszel- amilyenre még nem ,·olt példa 

Jegyvizsgálón6i tan/ olyamon 

A MAV tc,Q1('t Ttrelö é-, Előst\'ártó cv_ valamint a ,7.ec-edt teat.t!aló�de 
ruah af�nntartá 1 dole:ozói LaLiltlrl,; .tl1u1ná!I. esn tk 2, o tonn":; roült'ét o\\ó• 
do5 htván fot'p1te6,-neló ir.i.n1• 1ta�chal az állom35 má ik oldalara heh ezt�� 
a.t. hat. fonralo,m alatt liH) \ át'anH1n kc-resztiil , �7. �ouletet tdn meteren 

At 177 per\'.. alatt Q'urltották ái heh"ére. 

lem kialakítá�át. . 
Feladataink nazyok. de a Komlon : februar 27-en ki-

végreh„it�snak meg van min- gördii/t a szénpáluaudrarról 
den e!Meltétele A \"asutns dol- a három irányroJJa t. A 
<;!o1.ók önturlata. nép ir!m i fP- dolgozók fén�·lii szemmel 

né7ték a harmadik vonale1össé"'.ér7ete erre . a biztosi- tol: hitsies akarásuk eredmé-tf1<. PártS?et-YeZE'temk fokoz- m·el .  K1 lencs:az to11na helyett ,,\k a kongresszusi ,·ersenv po- 27.�.; ton nát tm ábbHottak e;en l itikai ir;i':',·ít�sM. �'.''j:Í� hat·c-- a napon irá11yeo11attal. A szep ba � ,·::1�•1t „ doleozmt. t:�,na�:· 
1 tel ie ... ifrnén, ben fo re ... ze , :-in a l·oc:1,anak batran azok ,·el;me- kereskedelmi szolgálat 1 é,zén�'érP. iavaslataíra. EmlE':<e7- rúl Kili<'n Károly médegelo tessék a vasutas doll'07okat raktrirnoknak és Hor1·áth JáR�knsi elvt:á1·s E'li•--nPrli sn- nos b:'ircázónak. kik tol •ama,·aira. amelyet a �ZOT TTT tos gvors munkájukkal lehetötpJips ii1Ps6n .,-,nnrlott: _ _ 1--1;;_, vé tették a három ,·onal indi-1·aruta.•aink eukh<'n n hefPk- tását. valamint Csapd Dezső he11 -•-,;mt" 1an tam1iel"' nnták terYellenornek. aki idöben fe1-he'11tn11..;�,,7:.,,"k Pfl ,a,11'}-:-ntnc hiYta a fig�:eln1et a l'ra. ho�y 

mttn 1:,;;v1,·l·a1 mutnt•nT, ,nPn. ve,;:elvben ,·an a terv teljesi
hnn" 1<''11/5•npk minden nka- te-e E.-edmé.nve,en múködött 
nrí1"t. "mll;nr n -•wciali!mtts köLt '-' Guimesi Ja nos sztaha
épiteséröl ca.11 s:ó". novbta ál!oma:;i..rányitó, Palkó 

1'.ülönOs 2onddaJ kt'r,ezik ki dof�Mó nOinkr-t a ,a.-.ftton. , ,,a,11tas nök .. .,.,. retik ,zakmáiuJ..at c:i. t,-tJ.,r-.rn. lelJ..i1-.mertthtn "8i ,Uiltal.. f'I a .. mr,tcr ... Pa• beli'" foaá�okat. l\fpiinl,.:ön az "S!:' ik h;,tlleato ar ,IQado kérdé-st,r, elmondi• a lel:z8 alltt!:tit..lt a Bud•pec.t-�,.ueatJ 1tahaud\ arJ oktatót,rrmbtn 
O,....._ (,éz• lel•� 



S!OCIAUSTA VASOTUT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * KONGRESSZUSI 
VERSENYHIRADÓ Új pártvezetőség - új lendület a kongresszusi versenyl,ea 

Nagykanizsán 

!954 m.lrclus 13. 

Nagy a sürgés-forgás a nagy
kanizsai állomáson. Utasok siet
nek a néhány perc mulva induió 
vonathoz. amikor megszólal a 
hangszóró: .• Ismertetjük Nagy
kanizsa dllomás 11asutas dolgo
zóinak kongresszus, versenyben 
elért eredményeit. A sumélyvo
nalok menetrendszermt, mdítá-
6dt a ter11hez viszonyltva 10/ 
szdza/ékro tel1esltettük . . •  • Az 
utasok elégedetten hallgatják 
ezt a számukra Is fontos ered
ményt. néhányan órájukra pil
lantanak. A vonat alig érezhe
tően zökken - pontosan, menet. 
rendszerint Indul . . .  

A mull hónapban még formá
lisan folyó kongresszusi ver
seny már egyre jobban teHtödik 
politikai tartalommal. éledeznek 
a pártcsoportok és javul a nép
nevelők munkája. Az új párt
titkár, Varga Lajos elvtárs -
Igen helyesen - a kongresszusi 
verseny lellendltésének felada
tát tGzte a pártszervezet elé. 
Már az első pártvezetőségi ér
tekezleten. a reszortok elosztása 
után elhatározták, hogy a ve· 
zetőség minden tagja egy-egy 
szakterü lelet fokozottabban in
struál. Az elosztásnál figyelem
be vették a vezetőségi tagok 
szakmai tudását Is. Például 
Szepes, elvtárs, az áruraktár! 
és rakodás fönökséget, Pólai 
elvtárs, a vál tókeze'őket, lfor• 

uáth Kdrolu az átmene�,. 
t6k. kocsifelírók és kocsikísérök 
munkáját instruálja. 

hanovista cím elnyerésének fel
tételeL Az irodákban, öltözők
ben, még a váltókezelők örhá
zában is (itt mindössze hárman 
dolgoznak) ízléses emléklapokon 
kifüggesztve díszlenek az ott 
dolgozók kongresszusi vállaiá
sal. Mellettük piros és kék kar
tonokból ügyesen elkészített do· 
bozokban a versenyszerzödések 
mutogatják magukat. És min
denütt a legfrissebb eredmé
nyek. Azonban mégis van a 
versenynyilvánosságnak egy hi
bája - nem elég ötletes. Túl 
sok a statisztika, az adat, ne
héz közöttük eligazodni. Ha egy 
dolgozó saját eredményeire kí
váncsi - keresgélnie kell a ki
függesztett ívek között. Helyes 
lenne. ha néhány karikatúrával, 
fényképpel. jól dolgozók munka
módszerének ismertetésével. 
éiöbbé, változatosabbá tennék 
a kongresszusi híradókat. Több 
helyen jól bevált módszer az 
is, hogy a jól dolgozók hozzá
tartozóihoz )Pvelet írnak. ismer
tetik a dolgozó eredményeit. 

HETVENHAT 0ZEMK:€PES 
MOZDONYT adtak át a for
galomnak március első tfz 
napjában a budapesti jármű- A Matsukawa-iigy ú1"abb fejlemén) Ci 
iavítók és fűtőházak. Ebből az 

Az á llomás - mely I mull 
hónapban még az elmaradók 
közé tartozott - március óta 
nagy lépésekkel hozza be elma
radását. Vonatforgalmi tervét 
104. fajlagos kocsimozgatási ter
vét 105, az átlagos vonatterhe
lést 103. a rakodási időt 104 
százalékra teljesítették. És le
hetne még hosszasan sorolni a 
jó eredményeket, az á llomásét. 
egyéniekét vagy brigádokét egy
aránt. 

Az eredményeket hirdető lát
szólag száraz számok, minden
napi megleszitett munka ered
ményei. Az ál lomáson naponta 
többszáz kocsi megy keresz
tül. Innen indulnak a za-
1 a i térsé� összes ol ajkü !demé· 
nyel, a tőzegpakurával megra
kott szerelvények. A dunántúli 
közraktárakból vetőmaggal meg
rakott vagonok tucatjai sietnek, 
hogy a dolgozó parasztság idő
ben vethesse a holnapi kenye
ret. rozsot, kukoricát. A MEZO
KER is több vagon káposztát, 
almát küld naponta a városok 
piacaira a munkások asztalára. 
A kormányprogramm építkezé
sei épületfát. parkettát, deszkát 
kapnak a nagyatádi és nagy
kanizsai erdőgazdaság lakülde
ményeiböl Nagy • felelősség 
mely Nagykanizsa állomás 
vasutasainak vállát terheli, de 
ez a felelősség csak edzi, jobb 
munkára serkentí őket. 

Az állomás kommunistái érez
ték felelősségüket akkor is. ami
kor új pártvezetöséget válasz
tottak Legjobbfaikat bízták meg 
párts,ervezetük irányításával 
Az új vezetö�ég még csak né
hány napja dolgozik, de máris 
értek e l  figyelemreméltó ered
ményeket. 

A vezetőség a kongresszusi 
verseny helyzetét kibö\'ílett ve
zetőségi ülésen vitatta meg. 
Meghívták az állomásfőnököt, 
üzemi bizottság elnökét és né
hány jól dolgozó pártbizalmi 
és népne\'elö elvtársat. Az ér
tekezleten sok mindenre lény 
derült. Nem kielégítő a párt és 
OB kapcsolata. számos nép
nevelő elhanyagolja munkáját, 
nem jár el még a népnevelő
értekealetre sem. Rossz munka
szervezes miatt gyakori a „ka
punbelüli munkanélküliség", 
hiányos a versenynyilvánosság 
stb. A felvetődött hibákat a dol
gozók elé tárták és meghallgat
ták javaslataikat. Az ál lomás
főnök a javaslatok alapján tett 
intézkedéseivel megszüntette a 
,.munkanélküliséget", a párttit
kár és az 06 elnöke megbe
szélése megjavította a pártszer
vezet é, a szakszervezet közötti 
kapcsolatot. A fegyelemlazftókat 
termelési értekez ieten kipellen
gérezték és a népnevelők egyé
nileg is megmagyarázták a dol
gozóknak. hogy hova vezet a 
fegyelmezetlenek rossz mun
kája. 

Jelentősen megjavult a ver
senynyilvánosság is. A perronon 
elhelyezett nagy táblák minden 
nap a legfrissebb eredményeket 
hirdetik Egy üvegtábla mögött 
megtalálhatók a terv brigádok
ra bontott adatai, a brigádok 
eredményei dekádonkint, a szia-

Javítani kell még • népneve
lők munkáját ís, elsősorban a 
népnevelöértekezletek színvona
lát, mely alapja annak, hogy 
megjavuljon az agitáció. Ennek 
érdekében a kezdeti lépéseket 
már megtette a pártvezetőség. 
A soronlévö értekezletre min• 
den pártvezetőségi tag és párt
bizalmi gyüjti az adatokat s a 
legjobb népnevelők módszereit. 
Helyes lenne ennek az előké
szítő munkának fokozottabb el• 
lenörzése. De a népnevelő
munka megjavításához több 
segítséget vár a pártszervezet 
a politikai osztálytól is. 

Az állomás párosversenyben 
áll  Kaposvárral. De ez a ver
seny nem elég méltányos a ka
nizsaiaknak mert nem egyen
lőek a győzelem feltételei. Ka• 
posvár ha 105 százalékra tel
jesitl tervét, elnyerheti az él
üzem cfmet. ugyanezért a kani· 
zsaiaknak 1 10 százalékot kell 
elérniök, holott itt sem köny
nyebb a munka. A pécsi igaz
gatóság feladata. hogy ezen 
változtasson. s ezzel újabb len
dületet adjon a kanizsaiak lel
kes, egyre szélesebben bontako
zó kongresszusi versenyéhez. 

Bánki Géza 

Elkészült hazank egyik legkorszerűbb 
anyagvizsgáló röntgen-laboratóriuma 

A M1\V Anyagvizsgáló lnté- j transzformátorokat még 1942- tórium falait. ajtóit vasta!l 
zet földszinti folyosóin s,;okat- ben beszerezték, de azokat nem ólomlemczzel és sugarakat át 
lan nagy a jövés-menés. A használhatták, mert nem volt nem bocsátó baritvakolattal 
sugárkísérleti laboratórium megfelelő laboratórlumuk. AI- elzárni. Röntgenezés közben 
dolgozói apró maszereket, úgy- kalmas laboratórium nélkül senki nem lehet a teremben, 
nevezett „dózismérőket" he- pedig nem lehet bekapcsolru nehogy a gyilkoshatású sugár 
lyeznek el a folyosók falai a röntgengépet, mert a suga- megtámadja a kezelőszemély
mellé, az ajtók elé, a szobákba. rak halálos veszélyt jelente- zet szervezetét. 

:€szaki Járműjavító 20, a Ötödik éve Landler Jenő Járműjavító 14, foglalkoztatja 
a ferencvárosi fGtóház 20, a a világ közvéleményét a Mat
Hámán Kató és a Keleti fűtő- sukawa-ű{111. Az igazságtalanul 
ház 6-6. Rákos fűtőház 7, a meghurcolt japán v�s1;1tasok 
Déli fűtóház pedig 3 mozdony sor5'.' a dolgoz?k m1lhófnak 
kijavítását végezte el. szohdar1tását vallotta ki. A 

1 Matsukawa-üggyel legutóbb a 
* pekingi rádió foglalkozott s en· 

NAPI %00 KILOM'ln'FRES 
ÁTLAGTELJESITM:€NYT vál
laUak Szab6 Lajos, Sóvágó 
Sándor mo7Alonyvezetök és 
Csáki Sándor, Máté Ferenc, 
lgnátb Ferenc, Gál Sándor 
hitők. a debreceni fűtőház 
dolgozói, az .. Otszizas-mozga• 
lom" kert'tében, Vállalásukat 
te)jesftették. mert jó karban
tartá•sal elérték. hogy márls 
212 kilométeres napi átlal{tel
!esítménnyel büszkélkedhet• 
nek. 

* 

KtTEZER. DARAB SINSZE
GET kovácsoltak terven felül 
a szegedi MÁV Felépitmén11i 
Vasan11aqjavitó kovácsmúhe
l11ének dolgozói. A szép telje
sítményben nag11 része van 
Bartha Ferenc és Csiga Lajos 
elvtársak párosversen11ének. 
( Katona Lajos tudósító.) 

* 

SZENTES ALLOMÁSON 
Balogh József forgalmi szol
gálattevő és brigádja a teher
vonatok terhelését 109 száza
lékra, a tehervonatok menet
rends7erinti indítását pedig 98 
százalékra teljesítette. 

* 

A sztKESFEHtRV ÁRI 
FELV2TELJ :€P0LET cslllár
Jalnak elkészitésénél az :€pü
letszerelll és Előgyártó OV 
dolgozói. Zoller Antal és bri
gádja két nappal túlteljesltet
ték felajánlásukat és min6ségl 
munkával 168 százalékos tel
jesftményt értek el. A válla
lat üzemében az egyéni dolgo
zók közül klt(lnt Láng Zoltán 
Ifjúmunkás hegesztő, aki 163 
százalékos telje-iftml'nnvel vesz 
ré�zt a versenyben. (Szécsi De
zső levelez6.) 

* 

A KÖZtP- tS KTSALLO
MASOK KÖZÜL jól folyik a 
versen11 Selw állomáson, ahol 
Vancsik lstuán forgalmi szol
gálattevő a munka jó meg
szervezéséi•el és hel11es trá
nyításával 97 százalékra vál
lalt vonatforgalmi tervét 1 15 
százalékra, kocsi tartózkodási 
tervét pedic,. ameluet 101 szá
zalékra i,állolt, 1 1 1  s"?átalékra 
teljesítette. (Pogonyi Lajos tu
dósító.) 

* 

nek az .s dásnak a kézirata 
alapján Ismertetjük az ügy leg
újabb fejleményeit. 

A japán bíróságok az évek 
során több mint 90 tárgyalást 
tartottak az ügyben. Legutóbb 
1953 december 22-én tárgyalta 
az ügyet másodszor is a sendai 
felsőbb bíróság, s fellebbezés 
folytán a közeljövőben a tókiói 
Legfelső Bíróság elé kerül a 
japán vasutasok úgye. A leg
utóbbi tárgyaláson a fellebbvi• 
teli bíróság. engedve az ameri· 
kai és japán reakciós erök nyo
másán k, ismét bünösnek nyil
vánította a vádlottakat és kö· 
zülük Suzuki Mokotot, az Or
szágos Vasutas Szakszervezet 
fukusimai helyi csoportjának 
elnökét, továbbá három másik 
vádlottat halálra, két vádlottat 
életfogytig tartó fegyházra, a 
többi 11 vádlottat pedig ösz
szesen 104 és félévi fegyház
büntetésre ítélte. 

Az igazságtalan ítélet 
óriási felháborodást váltott ki, 
hiszen ezen a tárgyaláson is
mét bebizonyosodott, hogy a 
bírósági eljárásnak álcázott 
hajsza nem más, mint a mun
kásosztály ellenségeinek ke
gyetlen, erőszakos terrorja, s 
fő célja a japán szakszervezeti 
mozgalom elnyomása. A vád 
szerint 1949 augusztus 17-én 
Japán északkeleti részén, Mat
sukawa állomás közelében ki
siklott és felborult egy sze
mélyvonat, s három vasutas a 
baleset áldozata lett. A reak
ciós kormány koholt vádja 
szerint a szakszervezeti veze
tők siklatták ki a vonatot, 
mert „erőszakos forradalmat 
készítettek elő". 

Az átlátszó vád már az el.só 
tárgyaláson megdőlt. Az egyet
len bűnjelről, egy különleges 
szerszámról, amelyet a vádlók 
fel tudtak mut tní, bebizonyo
sodott, hogy azt eg11általán nem 
használ;ák a japán vasutak
nál. De ugyanakkor liebizo
nyosodott, a „bűnjelet" kizáró
lag a megszálló amerikaí ható
ságok alkalmazzák. Ezenkívül 
azt is fényesen bebizonyította 
valamennyi vádlott, hogy a 
baleset idején nem tartózko
dott a helyszínen. A legutóbbi 
tárgyaláson a tények egész 
sora világított rá a bíróság 
1gazságta lanságára. Igen sok 
c.lyan fontos ténvezöt hallgat
tak el a bíróság tagjai, ame
lyek kedvezőek lettek volna a 
vádlottak szempontjából, 

ROHÁNT/l 

V i l á g o s a n  bizo n y í l j a  
mindez, hogy a Matsuka\\ a
ilgy kétségkívül a reakcif,s 
erők politikai hajszája és ezek 
az erők kényszerítik a blrósá
got az igazságt, lan állásfogla
lásra. !gy akarják a reakciós 
erők szétzúzni a szakszerveze
tet és letörni annak a 600.000 
Japán vasut snak a harcát, 
akik 90.000 társuk elbocsátása 
ellen tii takoznak. A tömeges 
elbocsátások is a reakciós erők 
mesterkedései, mert így akar· 
ják a japán vasutat teljes el'(é
szében az amerikai megszál lók 
ellenőrzése alá helyezni. 

A Matsukawa-ügy húsz ál
dozatának megmentéséért fel
törő kiáltás - mondotta a pe
kingi rádió - már nemcsak a 
Japán nép, hanem az egész vi
lái: igazságot, szabadságot és 
békét szerető népeinek ki ál
lása. Japán és a világ minden 
részéből többezer levél. tilta
kozás és bátorítás és több mint 
40.000 dollárnyi segély érke
zett. Az áldozatok megmentése 
érdekében több mint 60 akció 
és mozgalom bontakozott ki. 

Sokan azok közül, akiket ed
dig félrevezetett az amerikai 
és japán reakciós erők hazug 
propagandája, meglátták az 
igazságot és csatlakoztak a se
gélymozg lomhoz. Diákok, 
írók, egyházi személyiségek 
emelték fel tiltakozó szavukat 
a nép jogainak védelmében. 
180 ügyvéd, tekintet nélkül 
politikai !elfogásukra. szerve
zeti hovatartozásukra, bele
értve még a reakciós japán mi
niszterelnök pártjának tagjait 
is, önként a vádlottak mellé 
állt és követelte a bíróságtól, 
hogy védje meg a törvényho
zás függetlenségét. ne vegye 
tekintetbe a politikai nyomást, 
hanem mondja ki az igazságot: 
a vádlottak ártatlanok. 

A pekingi rádió kommen
tárja a Matsukawa-ügvet a 
Rosenberg-ügyhöz hasonlítja és 
megállapítja, hogy a bíróság 
ebben az esetben Is az ameri
kai fasiszta, háborús uszító 
politika hatására hozta igaz
ságtalan ítéletét. 

A japán munkásosztály még 
fokozottabb harcot folytat a 
Matsukawa-ügy áldozatainak 
kiszabadítása érdekében, mert 
tudja, hogy ez az aljas ítélet 
az egész munkásosztály jogai
nak elnyomását jelenti. Az 
ítélethoz . tal napján számos 
tüntetést rendeztek, nemcsak a 
munkások, hanem a dolgozó 
parasztok is. A japán nép a vi
lág igazságszeretö dolgozóival 
együtt azért harcol, hogy az 
igazi bűnösöket találják me� 
és visszaszerezzék a szabadsá
got az ártatlan vasutas áldo
zatoknak, 

A dózismérő műszer mutatói nek minden élőlény számára, A háború éve! alatt a vasutaegyszerre szemmel alig észlel- amely közelében tartózkodik sok elásták a drága röntgenhetóen megrezdülnek. Mitől Ez a röntgengép alapvetően gépet, nehogv a fasiszták ke
rezdültek taeg a mutatók? Az különbözik a kórházakban, ren- zére jusson. Felszabadulás után 
újonnan felépített anyagvizs- delóintézetekben alkalmazott is még évekig vajúdott a labo
gáló röntgenlaboratóriumban röntgentól. Azoknak sugara a ratórium ügye. Az Anyagvizs
most kapcsolták be először a gyógyítás szolgálatában áll, gáló Intézet akkori vezetői nem 
300.000 voltos Metallix-Makró csak hosszú-hosszú állandó su· ismerték fel, hogy milyen 
rendszerű röntgengépet, ebből gárbehatása árthat az emberi nagy segítséget nyujthat az in
a gépből származó apró elek- szervezetnek. Ez a röntgengép tézetnek és az egész vasuti 

RÁKOSPALOTA · UJPEST 
ALLOMAS DOLGOZÓI meg
tették vállalásaikat a kon
gresszusi versenyre, de febru
árban csak ezy tényezőnél tör
tént túltelje�!tés, a többi pont
ban lemaradtak. Egyik oka 
ennek az, hogy a versenynyil
vánosság nem Jó, a doll'(ozók 
nem ismerik az elért eredmé
nyeket. A szol�álatt vezetők 
fordítsanak több gondot a ver
seny nyilvánosságára. 

Közel h6romezer tjít6si iavasfatof nyiíjfoffak be 
a rom6n vasutasok 

munkának az anyagvizsgáló 
tromos sugarak hatására len- műszaki célokat szolgál, su- röntgengép, Végre egy évvel 
dültek meg a szomszédos szo- gara sokszorosan erősebb a ezelőtt dúlőre jutott az épít
bá�ban elhelyezett vizsgáló-- szokásos röntge

.
nsugárnál. A 1 �ezés. � közlekedés- és posta

muszerek. MAV Anyagvl1sgáló röntgen- ugyl minisztérium 70.000 fo
Több mint egy évl megfeszf-

1 
gép sugara 300.000 voltos rintos ':ltelt biztosított az új, 

tett munka gyümölcse az új maximális feszültséggel akár k?i:_sz��u, minden lgé!'yt klelé-
. a1to rontgenlaboratónum meg-röntgenlaboratórlum. A gépi 100 mm vastag vasanyagot Is épfté·éhez. felszerelést, a csöveket, olaj- átvilágít, Ezért kelett a labora- 1 ' 1 6 1 jth t ti zga mas, ,e e e e en per-

cek voltak, amikor az új labo
ratóriumban először bekapcsol
ták a röntgengépet. Vajjon mű
ködik-e, nem sérült-e meg va
lamelyik fontos alkatrésze a 
hosszú állásban? Seres Károl11 
röntgengépkezeló bekapcsolta 
az áramot, mögötte állt izga
tottan Marosi Béla, a laborató
rium tervezője. Az áram be
folyt a transformátorokba. a 
kimenő feszültséget jelző mű
szer mutatója a :!-as számra 
ugrott. Kigyulladt az ellenőrző 
vörös lámpa és felbúgott a ve
zérlőgép, Minden rendben volt. 

* 

A M.A'rtSZALKAI PÁLYA· 
FENNTARTÁSI F0N0KS:€G 
IV. pályamesteri szakaszán a 
brlgádversenyben Kersánszkl 
J ózser brlgádJI' 139 százalé
kos teljesitménnyel vezet. 
Pályka János asztalosbrigádJa 
februárban 119 százalékos tel
jesítést ért el. (Krlcsfalussy 
György levelező.) 

* 

PUTNOK AU,OMASON 
Hamvas Ern6 forgalmi szol
gálattevő kocsitartózkodási ter
vét 128, átlagos terhelési ter
vét 101.8 százalékra teljesítette. 
Szabó Sándor tolatásvezető a 
kocsimozgatásban 1 18, a kocsi
tartózkodást tervteljesítésben 

Amikor az önmfiködő óra• 128 uázalékot ért el. (Rigó 
szerkezet kikapcsolta a rönt- Erzsébet leve�;:;ó.) 

A nalaQ d!0111lim•,.•I öt,lri r8nl�•n<,0Mb111 9IF'f t11nmbrons „apiil· 
caón�t htl)tznek a rOntaenc.ö •Iá. 

gensugarakat, csak akkor lép- * 
hettek be újra a mérnökök, MOHÁCS ALLOMÁS d I tecunikusok a laboratóriumba. gozól 8 rakodási időt a f�I= Előhívták az át_világftott adási kocsiknál 168, a leadási anyag alá helyezett filmet és kocsiknál 166 százalékra teljemegállapították, hogy a r�nt-

1 

�!tették. Kocs1kihasználási ter
�engép minden m1is1akl kove- vük teljesítése ezidáig 106 
telménynek me&felel, százalék, 

A román •1asutak dolgozói 
komoly újítótevékenységet fej
tenek ki. A vasutl munkások 
és technikusok tavaly 2830 újí
tási javaslatot nyujtottak be. 
1870 újítási javaslatot elfogad
tak s közülük több mint 1200-at 
már alkalmaznak Is a ter
melésben. Csupán a jármfija
vító műhelyekben 730 újftást 

vezettek be az elmult évben. 
Az újításokat magas össze

gekkel jutalmazzák. Például 
Jivan Juricin, a temesvári 
vasuti műhely munkása 20.000 
lejes jutalomban részesült kü
lönböző nagyságú facsavarokat 
gyártó újszera gépéért. Az 
1953-ban benyujtott újítások 
alkalmazásával a vasút eddig 
10,563.000 lejt takarított meg. 

A BUTORCSARNOKBAN 
(UJs,rhlr: Ebben az Evben kilenc sorso1'5 lesz. Ezeken 1 húzásokon közel 600 mlllló forint kerül a boldo11 nyeduek• hez.) 

A FELEStO: Apo, ne a komblnilt b.rendeússef tllr3<1J, hiszen 
1'011_, h;l'•lrkrt'n\re vau pfn1{ink. 

Á FE�: R•Jlett tartaltkalm nnnak, tudom éD mlkt oi!zom, 
euk 



b:14 március n.. SZOCl-'LISTA V-'SOTtRT 

<VaiuiaJ 

UJabb segítséget jelent a vas
utas dolgozóknak, hogy a 
családi lakóházépítésröl szóló 
minisztertanácsi határozat, va
lamint a bányász-sajátház akció 
feltételeihez hasonlóan, de ezek
től függet lenül - a MAV is sa
játházépitési akciót indít be
r„h:\zási keretein belül. A vas
utas sajátházépítési akcióról a 
szolgálati főnökségek a közeljö
vőben megkapják a részletes tá
jékoztatást, most az akcióban 
való részvétel feltételeinek lé
nyegesebb pontjait 1smertet1ük. 

A vasutas sajátházépítési ak-
cióban 

a szükséges hiteleket, u 
építési anyagokat, a mfi
szakl irányítá6t, stb. a 

MAV biztosítja. 
Az akcióban minden tényleges 
vasutas dolgozó résztvehet, akí• 
nek jelentkezését a külön erre 
a célra alakult bizottság elfo
gadja. Ez a jelölőbizottság az 
illetékes szolgálati főnökség és a 
szolgálati helyen lévő társadal
mi szervek előterjesztése alapján 
bírálja el a jelentkezéseket, tehát 
azoknak a dolgozóknak, akik 
részt kívánnak venni az akció
ban, szolgálati fönökségükhöz 
kell beadni kérvényüket. A je
lentkezők közül elónyben része
sülnek azok, akiknek nincs meg
feleló lakásuk, továbbá a több
gyermekes családok és azok, 
akik a MA V által kijelöli telep-

• 
.tajátház
építkezé .ti akeió. 

helyen klvánnak épltkeznl, vagy 
szolgálati érdek kívánja meg la
káshoz juttatásukat. 

Igen jelentős kedvezmény az, 
hogy 

a MAV Ingyen bocsát tel• 
ket az építtetők rendel.ke-

zésére. 
Körülbelül 1 50-300 négyszög
öles telkeket adnak, lehetöleg 
közművekkel ellátott városré
szekben. 

Az építőanyag szállítása, a 
mJnkák irányítása, stb. meg
könnyítésére a MAV meghatáro
zott helyeken csoportosan adja a 
telkeket, de az a dolgozó, aki
nek saját telke van, az 1/3. szak
osztály hozzájárulásával azon 
is építkezhet. Az 1/6. szakosztály 
az építkezők segítségére e/kész,. 
ti a lakóházak lipustervét s a ter
vekhez költségvetést és anyagki
mutatást is mellékel. A lakóhá
zak 1-2 szobás tervek szerint 
készülnek. További könnyítést 
jelent, hogy a MAV az egyes 
építkezési telephelyekre építés
vezetőket jelöl ki. 

A MAV a házépftkezés teljes 
anyagköltségére, valamint a 
munkabérszükségletre kölcsönt 
nyujt. A munkabérszükségletre 
nyujtott kölcsön nem lehet több 
az összes építkezési kölcsön 1 5  
százalékánál, s ez a kölcsön 
nem fedezheti a segédmunkási 
bérek költségét, ezért célszerü, 
ha az épílkezó dolgozók és csa-

ládlagjaik segítségei nyujtanak 
egymásnak. A MAV a következö 
kölcsönösszegeket folyósítja :  
egyszobás ház épltéséhez legfel
jebb 28.500, kétszobáséra legfel
jebb 36.600 forintot. A kölcsön 
visszafizetési ideje 20 év, évi ka
mata két százalék. Tehát a tör
lesztési kötelezettség minden 
ezer forint után évi 60 forint 50 
fillér. Az akciónál azok, akik rö
videbb törlesztési haláridöt vál
lalnak, előnyben részesülnek. A 
kölcsön törlesztését 1955 január 
l -én kell megkezdeni. 

A MAV az építkezéshez szük
séges anyagokat beszerzi és át
adja az építtetőknek. Tehát a 
MAV nagyobb részben termé
szetben nyujtja a kölcsönt, a 
szállított építkezési anyagok árát 
az anyaghitel terhére elszámolja. 
Az építkező által beszerzett, vagy 
már meglévö építkezési anyagot 
a MAV megfizeti. 

A rövidesen megjelenő részle
tes tájékoztató a továbbiakban 
ismerteti az anyagok helyszínre 
szállításánál nyujtott segitsége
ket. A szolgálati fönökségeknek 
megküldött tájékoztatókhoz szer· 
zödésmintát is mellékelnek. Vé
gül mégegyszer meg kell emlí
teni, hogy a vasutas sajálház
épífési akció függ�llen a csalárli 
lakóházépílésl akciótól, tehát a 
vasutas dolgozók az általános 
feltételek szerint ebben is részt. 
vehetnek. 

Ragasztott talpf ákkal kísérleteznek a vasút tudományos dolgozói 
A Vasúti Tu-111 ?�t���i�:t �or 

hogy igen sok értékes faanyag gyantát helyeznek ragasztó
veszett kárba mint hulladék a I anyagként, ami igen nagy fo
faragásnál. A kisérlet lényege kú szilárdságot biztosít a talp-
az, hogy a vasút és a faipar fának. A kisérletek már több 
tudományos dolgozói olyan el- mint egy éve folynak, eddig 
járással oldják meg a t alpfák 26 darab vasúti talpfát készí
készítését, hogy a faragásból tettek ragasztásos megoldással. 
származó fahulladékot a leg- A tervek szerint még ebben 
kisebbre csökkentsék. az évben 300 darab talpfát ké-

Az új eljárás szerint a talp- szítenek ezzel az eljárással, 
fákat nem egy farönkből fa- amelyeket hazánk egyik leg
i agják, hanem 3---4 rétegböl fontosabb vasúti fóvonalán 
állítják össze. A rétegek közé építenek be a pályába kísérlet
különleges fenoltartalmú mű- képpen. 

gozói nagyje
lentóségű ki
sérletet végez

. tek a Faipari 
Kutatóintézet 

munkatársaival közösen a vas
úti talpfák alapanyagának, a 
tölgy- és bükklák rönkjeinek 
gazdaságos kihasználására. 
Eddig egy rönkböl faragták ki 
a vasúti talpfákat, érthetö, 

_:_ ____ __,, _____ _ 

A Budapesti Elövárosi Vasút dolgozói párosversenyben harcolnak 
a kongresszusi verseny sikeréért 

A kongresszusi verseny meg· hessenek részt a v1:_rs_enyben, a I sé�en máris s�ép eredm�nyek 
mozgatta a Budapesti E/óvárosi brigádok egymás kozott 1s pá- szul_ettek. A faJla�os . kocs11;1oz
Vasút dolgozóit is. Szif!e/szenl- rosversenyt indítottak. Bódi An- gatasban a 107 szazal�k�s valla
miklós állomás dolgozói a kon- la/ forgalmi szolgálattevő bri- lással . szemben a tel1es1_té� 1

_ 
1 1  

gresszus tiszteletére páros.ver· gádja, Poór László és Sánta ló- százalek, menetren�szermti m
senyre hívták ki Pesterzsebet- zsef forgalmi szolgálattevő bri- dít�sban _ pedig a va!lalt. 90 szá
felsóá/ 'omás dolgozóit, 14 ver- gádját_ hívta versenyrl;; J;ogar�- �al;k he,yett 92_ sza.zalekot_ t!l· 
senypontban. Sz!getszen�mik:ós si Gyorgy vonatvezeto es b_r1· Jes1tettek, A va_lla lasok ko�ott 
állomási viszont Monor és FI· gádja lhos László és Szabó San- szerepel a munkas- és. szemely
laloriRál állomás hívták ver- dor vonatvezetök brigádját szó- vonatok késés�nek csokkent�se 
senyre. A szigetszentmiklósi lítotla versenybe. is 3-3 százalek alá. Az elob
dolgozók a versenykihívást el- , B�kásmegy_er-!'ünkös1fü,:�ö bi�él _a !elje_sités egyel!3re öt. az 
fogadták. Hogy sikeresen ve- állomason a vallalasok tel1es1te- utobbmal negy százalekos. 

A Z elenka-ifibrigád 

jó munkája a kongresszusi versenyben 
Közel egy esztendeje. hogy a tendö pergett le az idö naptá-

1 
gádjai az elsők között lé�le� 

világ proletá riátusának nagy rán, A munkás hétköznapokat kongresszusi versenyre d1_cso 
nemzetközi ünnepe, május 1 színessé, érdekessé tették a fia- pártunk I I I .  kongresszusa hsz
tiszteletére a Debreceni Jármű- tatok munkagyözelmei, eredmé- teletére. A fiata lok versenyében 
javító V. kocsiosztály ifjúsági nyei. jelenleg a Zelenka-brigád ve
alvázlakatosai megalakították A közel egy esztendő alatt so- zet 1 40 százalékos eredménnyel, 
a „Vörös Csillag" ifjúsági kat nőtt a fiatalok szaktudása. az ifjúsági üzemrész többi bri-
üzemr�szt. MegszGntek a 100 százalékon gádja szorosan a nyomában 

A �1atalok telve voltak le)• alul termelő brigádok. az egyik halad. Az Erdei-brigád 131 ,  a 
kesedessel, munka½edvvel,_ bt· DISZ-brigád valamennyi tagja Galambos-brigád 1 30. a Kocsis-
zakodással. Ezt feJezte k1 fo. h - t ki b · 'd 1 29 • a Hars · y· b · 
gadalmuk is: munkaterületün- elnyerte a szta ano�1_s_ a o e- nga es an 1- n· 
kön. /6 munkával, fegyelemmel

\ 

ve_let, a Zelen�a-tf,umunkás- gád 128 százalékos eredmény
példát mutatunk az üzem vala- brigád lagJal pedig eizyhuzam- nyel fejezi ki a párt Iránti hű
mennyi ifjiímunkásának. ban ál landóan a sztahanovista ségét. A Zelenka-brigád most 

N apok. hónapok teltek el a szint felett termelnek. versenyre hívta a vasúti üzemek 
fogadalom óta, majd egy esz- Az Ifjúsági üzemrészleg brl· valamennyi DISZ-brigádját. 

NYITOTT SZEM!,IEL 

a budapesti :8-IÁ. V �l agasépítő 
Ü zellli Vállalatnál 

A budapesti MAV Magas- számunkban is  hírt adtunk, 
épító -OV. viszonylag új, de fényképen mutatva be a szé
igen fonto, feladatkört betöltó kesfehérvárl kétlábú váltóál· 
üzeme a vasútnak. Munkájá- lftótorony építkezését 20 fokos 
nak értékeléséhez nem szük- hidegben, hóviharban, 

A vállalat vezetőségének 
azonban - éppen a párt- és 
üzemi szervek hiánya miatt -
sokkal több figyelmet kell for
dítania a dolgozók szociális 
körülményeire. Nem elegendó 
.csak azolmak a panaszoknak 
a tudomásulvétele vaizy or
voslása, amel�•ek befutnak a 
központb;i. Hogy mennyire 
nem elég. mutatja az a körül
mény 1s, hogy tavaly novem
ber 13-a óta - amióta külön 
iktatókönyvet „fektettek fel" 
a dolgozok panaszainak iktatá• 
sára (!) - mindö�sze 31 .  azaz 
harmincegy panasz és kíván
ság „iktattatott be". Elhl
hetó-e. hogy csak ennyi pa• 
nasz akadt 130 munkahelyen? 

séges hosszú ismertetés, hi- A budapesti MÁV Magas
szen dolgozóink számtalan he- épító -OV jelenleg i� 130 mun
lyen láthatják a vállalat által ko.helye11 dolgozik. Azért tart
emelt épületeket, hogy mast juk szükségesnek hangsúlyoz
ne említsünk, Székesfehérvár- ni ezt a számot, hogy tisztán 
állomás felvételi épülete, a lássuk: a felsorolt hibák és 
székesfehérvári 15 lakásos la- hiányosságok nem általánosak, 
kóépület, a miskoki laktanya de ugyanakkor .azért is, hogy 
és térfelvigyázói épület, Du- a vállalat vezetői és a többi 
dar-felső állomás felvételi illetékesek lássák és tudomáépülete, a hatvani villamosvo- sul vegyék: a hibákat és hiá-nal-felügyelóség épülete 
mind a vállalat jó munkájá- nyosságokat éppen ú1711 meg 
nak eredményei. A Magasépf- lehet és meg kell szüntetni 
tó dolgozóinak öntudatos ezeken a munkahelyeken, 
helytállásáról egyik legutóbbi mint a többinél, A budapesti MAV Magas

épító -OV. példája igen sok vo
natkozásban igazolja Rákosi 
Mátyás elvtárs emlékezetes 
szavait: ,,A terv teljesitése és 
a dolgozókról való gondosko
dás elválaszthatatlan." Ha a 
Magasépítő OV. vezetöi és el
lenórző közegei nemcsak az 
építkezések helyzetét vizsgál
nák, hanem meghallgatnák a 
dolgozókat is, ha törődnének 
problémáikkal, bizonyos, hogy 
a tervek teljesítésében is ked
vezöbb eredmények mutatkoz
nának. Azokat pedig, akik 
lelkiismeretlenül, nemtörödöm 
módon járnak el a dolgozók
kal szemben, akiknek fülébe 
úgylátszik nemcsak a dolgo
zók kívánságai nem jutnak el, 
de nem jutottak el kormány
programmunk nagyszerű cél
kitűzései sem, sürgösen fele
lősségre kell vonni. 

Ahol nem törőd nek a dolgozókkal 

Elsősorban a dolaozók sw
ciális védelmét kell szóv.\
tenni. Különösen Szolnokon, 
Debrecenben és Miskolcon pa
naszolják jogosan a dolgozók, 
hogy ők végzik a szociális 
építkezéseket, ugyanakkor az 
ó kívánsagaikkal nem törődik 
senki. Szolnokon a pályaépí
tési műhely laktanyájában 
például nincs mosdási lehető
ség, a szobák télen jéghidegek 
voltak, a kályha csak füstölt, 
nem melegített, de annak sem 
lett volna eredménye, ha me
legített volna, mert a szoba 
rosszul záródó ajtaján a szél 
szabadon hordta be a havat. 
Az ágyak lepedói piszkosak, 
azokat az ágyakat, amelye
ket huzamosabb ideig nem 
használtak, vastag porréteg 
borítja. De tévedés lenne 
azt hinni, hogy az egész 
műhelyben ismert-tlen foga
lom a fűtés és a takarítás. 
Nem, hiszen 87 irodahelyisé
gekben, az építésvezető és a 
munkavezető szobáiban tiszta
ság és jó meleg fogadja a be
lépőt. 

Ezt II helyzetet nem menti 
az, hogy a vállalat vezetőinek 
az ellenőrök hanyagsága miatt 
(akik egyébként írásbeli dor
gálásban részesilltek) csak el
késve jutottak tudomására a 
szolnoki állapotok. Az ellen
őrök hanyagsága viszont sem
mivel sem csökkenti a fóépi
téavezetó éa az építésvezetó 
felelösségét, akik a dolgozók 
többször megismételt kérésére 
sem tettek semmit. 

tikai oktatás. Az illetékes 
igazgatóságok politikai osztá
lyainak sürgősen meg kell 
szervezniök a pártszervezete
ket és addig is közvetlenül 
kell foglalkozniok a dolgozók 
ügyeivel, problémáival, neve
lésével. 

Az üzemi bizottságok hiá• 
nyáért, valamint azért, hogy 
az egész vállalatnál egyetlen 
függetlenített szakszervezeti 
funkcionárius sincsen, a fele
lősség nagyrészt a területi bi
zottságokra és a szakszervezet 
központjára hárul. A vállalat 
ugyanis 1952 óta többizben 
kérte a szakszervezettől, hogy 
legalább a nagyobb munkahe
lyeken szervezzenek üzemi bi
zottságot, ez azonban azóta 
sem történt meg. 

Újjászervezik a I< özlekedési Múzeumot 
Budapesten a Városliget szé- mas gyüjtő és újjászervező 

lén, a Május 1-úton lévó Köz- 1 munka folyik. A múzeum újjá
lekedési Múzeum hazánk egyet- szervezésével a Vasúti Tudo
len műszaki jellegű múzeuma mányos Kutató Intézetet bíz
volt. � háború nem kimélte ták meg és kormányunk a 
meg ezt a gyüjteményt sem. Az gyüjtemény helyreállítására épületet t��b bombatalálat ér- már eddig is többmillió forintot te és a gyuJtemény nagy része , . 
1944-ben tönkrement Juttatott. A tervek szerint a 

Az épület tetözetének egy Közlekedési Múzeum részé�e 
részét már helyreállították, A a réginél sokkal nagyobb épü• 
múzeum raktáraiban szorgal- !etet emelnek majd, 

Egy új 
kollektív szerzödés-tervezetröl 

Nem sokkal különb a hely
zet Debrecenben és Miskolcon 
sem. Azt is hasztalan kérték 
már többizben a dolgozók, 
hogy rádiót, ujságot és könyv
tárt kapjanak a !Rktanyákba. 
A dolgozók számára kissé el
késett vigaszt jelent az, hogy 
a kollektív szerzódés értelmé
ben az idén könyveket, továb
bá sakkot, dommót, röplabdát, 
asztaliteniszt is küldenek 
laktanyákba. 

A MAV Hfdépít6 -OV-né!
0 

el- hiányosságokat, amelyek za
készítették a kollektív szerzö- , varják munkánkat, hátrányo
déstervezetet. A vállalat veze- san befolyásolják munkatelje
tösége az ilzemi bizottság és sítményeinket és egészségünk
az ilzem dolgozóiból összeállí- re károsak. A szerzódésben a 
tott bizottság segítségével do!- vállalat vezetósége kötelezett
gozta ki a szerzödést és röp- séget vállalt ezek ldküszöbölé
gyűléseken ismertette a do!- sé.-e. Sérelmesnek találom 
gozókkal. A dolgozók részéról azonban, hogy mi üzemi vál
nagy érdeklödés nyilvánult lalati dolgozók sem kék mun
meg a tervezet iránt, A röp- karuhát, sem egyenruhát nem a gyúléseken sok felszólalás kapunk, aml pedig megilletne 
hangzott el és számosan tettek bennünket. Reméljllk azonban, 
kiegészítő javaslatot, sokan hogy az illetékesek az új kor
mondották el véleményüket a mányprogramm szellemében 
tervezet egyes pontjairól. A ja- ezt is rendezik. Összegezve: a 

És rzért kit terhel 
a felelösség ? 

Természetesen ezeknek a 
hiányosságoknak az az alap
vető oka, hogy nem hallgatják 
meg a dolgozókat, de a dolgo
zóknak nincs is lehetóségii.k 
arra, ho(J1J elmondiák pana
szaikat, kívánságaikat. Hol és 
mikor tehetnék ezt, amikor a 
vállalat 130 munkahelye kö
zül mindössze háromnál mű
ködik pártszervezet és nég11-
nél üzemi bizottság. Ennek a 
következménye, hogy a Ma
gasépítő űV vidéki építkezé
seinél nem folyik pártpolitikai 
munka, egyáltalán nincs pali-

vaslatokat és véleményeket a kollektív szerzódéstervezet jó, 
munkabizottságok feldolgoz- mert munkánkra műhelyünk
ták és beépítették a terve- re van szabva és' új életet visz 
zetbe. a műhelyekbe. 

Kiss Elek kazánfűtő {gy nyil- Ifj. Bencsik József lfjúmun-
vánította véleményét a kollek- kás lakatos a következóket 
tív szerzódésröl :  mondotta: 

- A két gyűlésen alaposan - Örömmel látom, hogy a 
megtárgyalt kollektív szerző- kollektív szerződésben az 
dés a mi szerződésünk, mert üzem vezetósége komoly válla
nem egyoldalú, Nemcsak kö- Iásokat tett a szakmunkás
telességeket tartalmaz, hanem továbbképzésre és az oktatás
jogokat Is, Benne foglaltatnak ra vonatkozólag, Ez a szerzö. 
a vállalatvezetőségnek a jobb, dés biztosítja nekünk, fiata
egészségesebb munkafeltételek ]oknak az utat a továbbtanu
megteremtésére vállalt kötele- láshoz, fejlődéshez, az elóme-
zettségel Is, A tárgyaláson ml netelhez. Gyulai Elemér 
dolgozók felsoroltuk azokat a tudósító 

...................................................................................... ·-······················· ............................... .................................................................................................. , ...... ... 

Duclú Unos, a H4min Kató fat6-
ház sztahanovista mozdonyvezet6je 
vállalta, hogy mozdonya javft,!if 
k81tst!gt!t 15 százalékkal csökkenti 
Eddig 1� rnlzal<'kra telJeslteltr v'1-

lalhát. Szénmeirtakarltásban 108 úá• 
zal6kol éri el. 

Vltl.rlus S4ndor, Buda-1-Kelell 
pályaudvar brltádvcz<"t4 flikocslmes
tere minden versen) tény�ziihen tül
szárnyalta váltalásit. A mrnetrend
�zerlntt Indításban p�ldául 98, a faj
lagos kocslmoz11atásban t7 sztzalt!
kot út el, 

PÍnkóc.zl LaJosnt! Budapest-Keleti 
pályaudvar 1ztahanovlda vezet6 fő• 
pt!rntúosa rgylke a l•llklvilóbb mun
kamódszerJtadóknak. A konfresnus 
llsztelelúe v!llalta, ho11Y mé11 Job-
1,aa elterJeuU móda:serét, 

Ivány! Józsrf, Ukosrendeza pilyo 
udvar gurltásl brl11idvrzetOje Jól
szervezett munkiJ'-val 106 szúa_Mkra 
leliesllette a kocsltartM�odhl ld6t. , 
napi trrvil u utóbbi ldaben mlndl11 
l1llul.rnyalta. 

CzelHrr lslvin, a MAV Felt!pllm� 
nrl Vasanyagja\lltó OV utahanovls· 
ta lakatosbr111ád vrzet6Jr vllllalta. 
hogy brlgidJa rgy hltlrl rlabb l•J•· 
TI h" a:t L nt"QVrdévf t�rvt"t Cz�l- lf"r 
elvtárs J•l•nle11I ,ttairtelJesllmmye 
141 aúzalt!L 

Erdilyl Antal, a Jllzsrfvárosl páh·a• 
udvar ,;Szabad m�Jus I'' rakodóbrt
l!lidJának vezetője vfüalta. ho11v a 
bt-llfád a mult havi 13'1 sdnlt!kos 
eredminyt mt!1 rbben a hónapban 
114 azúalt!kra növeli. 
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A hivata li szervek 
szakszervezeti vezetőinek értekezletén 

< 
□· t ._ . . 

J
" 

�í!Sc� 
J. M. Nyeprincev Sztálin-díjas 

szovjet festőművész látogatása 

Amint Ismeretes, a minisz
tertanács 1954 február 13-i ü1é
sén nagyfontosságú határoza
tot hozott a minisztériumok és 
állami hivatalok munkarend
jéről. Az utóbbi években mi
nisztériumunkban, hivatalaink
ban és szerte a vasút területén 
mindennapos jelenség volt, 
hogy a dolgozók egyrészének 
munkaideje gyakran a késő éj
szakai órákbg nyúlt. Nem volt 
ritka a 14-16 órás munkaidö 
sem. Ez a jelenség komoly gát
jává vált a káderek fejlődésé
nek és nem egy esetben rossz 
hatással volt családi életük 
alakulására is. 

A vasutasok szakszervezeté
ben megvitatták a miniszter
tanács határozatát az ország 
területéről összejött hivatali 
szervek szakszervezeti vezetői. 

Elmondották, hogy szocialis
ta építésünk kezdeti szakaszá
ban a szerteágazó feladatok, s 
az ebben való járatlanság sok 
esetben valóban megkövetelték 
a napi 14-16 órás munkaidőt. 
De azóta már a helyzet gyöke
resen megváltozott. A vezetés 
helyes módszere - ha vannak 
is még kisebb-nagyobb hiá
nyosságok - kialakult és az 
elvtársak többsége nem kény
!'zerból, hanem „megszokás
ból" tartózkodott ilyen hosszú 
ideig munkahelyén. Sokhelyütt 
szinte „szégyen" volt világos 
nappal hazamenni - és voltak 
vezetők, akik ilyesmi láttán, 
sok esetben ki is fejezték 
rosszalásukat. 

A túlzott munkaidőből fe
gyelmezetlenségek és lazasá
gok egész sora következett be. 
Gyakori lett a késés, munka
időben a sétálás, terefere, ma
gánügyek intézése. Elterjedt. a 
büffékben és ebédlőkben való 
ácsorgás. így a vezetőszervek
nél ügyes-b,ijos dolgaikat in
téző dolgozók a hosszú várako
zások miatt gyakrr n igen rossz 
benyomással tá,·oztak. Elma
radt a káderek fejlődése is -
nem volt idő tanulásra. kultú-
1 ára. szorakozásra. Világos te
hát. hogy a kormányhatároz ,t 
megóv bennünket az ilyen ln
bák to\'ábbi elkövetésétől. 

Azonban az új munkaidő be
vezetése egy sor feladat gyors 
megoldását követeli. Elsősor
ban meg kell javítani a mun
kafegyelmet, biztosítani kell a 
munkaidő maradéktalan ki
használását. Ennek érdekében 
�zéleskörű nevelőmunkát kell 
végezni a hivatali dolgozók kö
zött és meg kell szervezni a 
munkaidő kihasználásának tár
sadalmi e llenőrzését. Felül kell 
vizsgálni a munkaszerYezést és 
ki kel) javítani a még meg
lévő hibákat. Meg kell szüntet
ni a társadalmi munkák mun
kaidőben való végzését és a hi
vatalosan kiutazók társadalmi 
munkával való megbízását. 
Meg kell szüntetni az értekez
letek túlzsúfoltságát és végte
lenbe nyúló idejét, valamint 
a munkaidő alatti tanulást és 
újságolv,sásl 

� A DET K I  
� G É PÁ L L O M Á S O N  
A MAV Epülefszerelo és Elő- több mázsa l'asat takarított 

gyártó OV is bekapcsolódott feb- meg a gépállomásnak. 
Ezzel és több más hasonló 

munkával egy hét alatt pótolták 
a gépjavításnál történt elmara
dást. Február 18-ig 18 traktort. 
30 ekét. 19 tárcsát, 1 kultivá
tor!. 19 vetőgépet, 1 aratógépet, 
17 cséplőgépet és I kaza lrakó
gépet ja\"itottak meg. 

ruár elején a mezőgazdaság se
gítését célzó mozgalomba. A 
vállalat dolgozói a mátraaljai 
Detk község gépállomásával kö
tött szocialista szerződésben vál
laltak kötelez�ttséget arra. hogy 
a mezőgazdasági munkák kez
detére üzemképes állapotba he
lyezik a munkagépeket. Vállalá-
saikat nagy részben teljesítet- Az Epületszerelö dolgozóinak 
ték is. jó munkája lehetővé telte, hogy 

Amikor február 1 0-én az Epü- a gépállomás kollektívája határ· 
letszerelö és Előgyártó OV bri- időre kötelezettséget váll aljon a 
gádja megjelent Detken, új élet ta1aszi munkák elvégzésére. 
indult a gépállomáson. Stefáni Az á llomások között is akadt 
Gyula villanyhegesztö nyomban olyan. amely vállalkozott. hogy 
átadta tapasztalatait a gépál lo- segítséget nyujt a mezőgazda· 
más villanyszerelőinek. Schenk ságnak. Debrecen ál lomás ra
lános elvtárs kezében reggeltől kodógépkarbantartó műhelyének 
estig lángolt a hegesztőpisztoly dolgozói a helybeli „Rózsa Fe
és néhány nap alatt az ősz• renc" • •  ,Uj Hajnal". ..Kossuth". 
szes traktorkerekeket kijavította. ..Béke" és „Haladás» termelő· 
majd a lakókocsik vontatórúd- szörntkezet mezőgazdaság, gé
jának javítását \·égezte el. Csik peit és eszközeit jav ították ki 
János elvtárs két nap alatt 21 olyan módon, hogy nem ment 
traktor villanyvilágító berende• saját munkájuk rovására. Az al
zését hozta rendbe, közben a katrészek póllásál használt. ki
gépállomás három szerelöjének selejtezett anyagból végezték el 
adta át gazdag tapasztalatait. o'I javítások egy része még min• 
Parajdi Bertalan elvtárs a cso-

, 
dig folyik. de március 1 5-re va

roszlyak terheléséhez vas he· !amennyi gépet k i javítva adják 
lyell betont használt és ezzel át  a termelőszövetkezeteknek. 

-KÉRDEZZ -

Hogyan nyerhetők el o sztahanovista kitüntetések 

A vasúti munka hjányossáeainak kiküszöbölése. a szállítás iobbátétele 
lrdekében a minisztertanács és a SZOT elnök!'>éllének határo2ata alapián 
január 1 óta a vasUton is új Irányelvek szerint fob ik a munlrnverseny. 
Többen azzal a kéré!.sel fordultak ,z.erke�ztó�éqünkhöz: az úi rendelkezé!,ek 
alapján ml módon nyerhetik el a fizikai és nem ir3.nyitó munkát vét,ti:ő dol• 
gozók a sztahanovl5'ta kitüntetébt? 

A Mae-yar Allamvasutak Hivatalos 
I 

matosan teliesftl. elnverl .. a szakma 
Lapla február 16-f sz;amában me2ie kiváló dolqozóia"• cfmet. iel."énv� et
lent közleménv amelv a szocialista df-sioklevelet m?vanakkor fclha'-' 1 ke 
munkaver51env út alapokra helverésé resetének megfelelő oCnziutalomban 
re vonatkozó mfnt<ztertanácst és a ré. ie"Eül Azt a '!;Ztahano,·i�ta dole:o 
SZOT elnök éllf határozatnak a vasút zót akf � �lakma l-ivaló dulgoz.6-
terülelén •aJo vtgrehaiLi�áról intéz 1a" ctmet etm·erte - amennviben az 
kedik errenézve következöket előírt felte-teleket f..:,lvamatosan to-
mond.ia: vábbl hat hónar,on át fmá�fél hl  tel 

Az a doleozó aki az e16irt feltéte- 1ec.iti - l�méttlten kf kell tünte-tnl a 
Jeket eev hónapnn U teliesltf elnverf szakma kiváló doleozófa„ felvénv• 
a sztahanovf�ta cfmet Azt a c;ztaha nvel éCl dtszoklt\·éllel eev havi ke-r� 
novt�ta dofqozóf aki az e1öfrt felté setének mee'felelé\ oénziutalomban 
teleket három hónapon át folyamato• kell ré�zesltenl ezenklvül kormánv 
san te11eslll �ztahanovista oklevéllel kffúntE"lé�re- kell telttrlesztenl éc. 
kell kftOnfetnl. Az I sztahanovista eredmén\'elt be- kell frni a .:-.zolaálat1 
doJQ"ozó. aki az e13irt feltételeket helv dlc�fic;;éqkl'Snv,,é,be .&.mennvihen 
hat hónapon át folvamatosan telle a �ztahanovi„ta rlqJ2ozó az e1őlr1 
sítf. elnve-rl a .kiváló dols;!"ozó„ cl feltkteleke-t m1hifél év után i'.'= foh.·a 
mt'!i é� e-zzel ellVldefITleP meakaofa a mat"lSan te-lfe,ftl az el!vhavf i<e-"e 
kiváló dolllozónak hiró lelvénvt vale c::etének me-R'felf'l-' nénzfutalnm :Jdo 
mint a szol!?álatl f�ntik é� az Uz.eml m:\nvod.:-.át é,·e-nte . .. 11 �1.akma ki 
M:rntt�Atr ki'i71t� okleve'1ét v;iJn dolem.:óla'" iehrf.nv é.r:: . nl-:lPY"' 

.A.z a c:zfah1movf�t� rfnhzoz:ó akt a1 adom�nvndc;;;if nedia ketevenkent 
�tn(rt felté>teleke-t ellv 6ve.n át íolva rnt'!t' 1<e1J f<mHtlnf 

Aszódi furcsaságok 
Az aszódi állomásfönökhelvet

tes a mezőgazdaság fel lendité
séhez azzal járul hozzá. hogy 
tyúkfarmot létesitelt. I dáig ez 
rendben is van. l\ incs azonban 
rendben, hogy a t) úkketreceket 

a laktanya folyosóin helyezte el 
és a tisztálkodásra szolgáló 
mosdótálat a tyúkok tojófészek
nek használják. Senki sem 
haragszik a szeild szárnya· 
sokra, de nem is  k ívánja ve
lük megosztani a laktanyát. Ez 
csak egyszerű, mint a !\oium
busz tojása. 

Kinek a számára épült 
a laktanya ? 

Aszód felé tartott a ,·onatki
sérőcsapat, amikor Galgamá
csán értesítették, hogy nincs 
hely számukra: igazgatósági 
közegek foglalták le a laktanyát. 

A vonatkísérőcsapat így pihenés 
nélkül tén[eregte at az éjszakJt. 
míg az ő lakt anyájukban az 
igazga1óságiak jól kialudták 
magukat. Ez nem megengedhe
tő. J\z igazgatóságiak aludjanak 
a községben, \ agy menjenek éj
szakára haza. elég közel van 
Aszód Budapesthez. Sokkal kö• 
zelebb, mint ama bizonyos igaz• 
gatósági közegek a kinti dol• 
gozókhoz. 

Bankett a laktanyában 

Rózsa,•ö/gyi Sánclor vonat
,·ezetö megérkezett brigádjával 
az aszódi laktanyába. Meglepe
téssel tapasztalták, hogy olt 
[ ém·es bankettet rendeztek, per-

szc nem az ö számukra, hanem 
valamelyik á l lomási vnető szü
letésnapjának megünneplésére. 
t\em ültették le az asztalhoz a 
brigádot. de még k1 is hüldték 
a laktanyából őhet, mondvan, 
r.incs hely a számukra. el lenőrző 
közegek le[oglalták a, ágyakat. 
Aszódon igy esett a híres lako
ma. 

Mi van az akna mélyén ? 
A BVKr-J épü' e!fben nehéz 

munkát végezne', a h;v�lal5egé
dck. 60-70 kg·<J6 ektac•omago-
1<at hordana.:. napho•,1.at eme· 
!etről-eme:etre. A hivatal hé! 
eszlendővel eze!ott mcgrende;t 

a vasutas képzőm űvészeti iskolában 
!';zerdán este kedves vendéJ? 

érkezett a vasutrsok népszín
házutcai képzőművészeti sza
badiskoláiába. A magyar-szov
jet barátsági hónap alkalmából 
hazánkban tartózkodó Ju-rij 
Míhajloi:ics l\'.1Jeprincev Sztá
lin-díjas festőművész látogatta 
meg a magyar vasutas képző
művészeti iskola hallgatóit. A 
nagy művész közvetlen. min
denkihez van egy pár kedves 
szava. Mindent megnéz, taná
csokat ad. Akik beszélnek vele, 
úgy érzik, mintha már régen 
ismernék. Ha személyesen 
ugyan nem is találkoztak ,·ele, 
valójában régen ismerik Nyev
-rincev elvtársat. Művészetének 
híre eljutott hozzánk, Magya,·
országra is. Megismertük Va
szilij Tyorkinról és a pihenő 
szovjet katonákról festett kP
peit. Ezért a műért kapta mel!( 
a legmagasabb kitüntetést, a 
Sztálin-díjat. 

díjas muvesz. hogv nagy ma
gyar festőművészek tanulmá
nyait függesszék ki az iskola 
hallgatói műtermükben. még
pedig azokat a tanulmányokat, 
melyeket legnagyobb klasz
szikus festőink azokban az 
években alkottak. amikor még 
ők maguk is tanulók voltak. 

Me�tekintette Nyeprincev 
elvtárs az iskola neves művé
szénel<. Fejes Gt1u tána k .. Vas
utas sztrájk" témára készítet 
olaj- és grafitvázlatait. Nyep
rincev Sztálin-díjas művész 
forró kézszorítássa I fejezte ki 
elismerését Fejes Gyulának. 

Nem szobrász ugyan Nyep-

Kedvesen. barátian beszélget .. -----------..... 

1 

a nagy s7ovjet művész Hohstef- 1 
fe-r Józseffel, Megyeri, Margit- l-'endrei Ot tó 
ta!. akiknek rajzaiban külön- 1 1 903-1954 külön megmutatja és  megma-
gyarázza a helyes, jó gondola- ._ ________ _ tokat és rámutat a hibákra is. 
Sétál a festóállvá nyok között, Súlyos veszteség érte a mameg-megáll egy-egy rajznál és gyar vasulasdolgozók táborát : magyaráz. Vendrei Ottó, MA V töfelügyelo, 

Kling Gyö-rgy művében híbá- a Magyar Dolgozók PártJ3 
nak rója fel. hogy nal!(y méret- ! Központi Vezetősége ipari és 
ben ,·etette papírra a modellről kö�lekedési o. ztályának mun
készült rajzát, így a rajz mére-

, 
kdtársa, hosszas, súlyos beteg

te nem arányos a valósággal. ség után, március 10-én el
A valószínűtlenség benyomá- hunyt. 
sát kelti a szemlélőben. Né- i Vendrei elvtárs 1903-ban szü
meth Ferenc akt-tanulmányát - letelt. Már gyermekkorában 
jónak, alaposan kidolgozott- mint gyárimunkás dolgozott. 
nak tartja a szovjet mester. Né- Később a Dunakeszi Föműhely 
meth Ferenc kompozlciója munk,ísa lett s ekkor kapcsolo
nemcsak azért jó, mert kismé- dott be a munkásmozgalomba. 
retű, arányos, hanem azért is, A felszabadulás után Dunake
mért kidolgozásában reális. szin egyike volt a pártszervezet 
Hosszan, figyelmesen tanulmá- megalapítóinak. Fáradság-:,t 
nyozza Nyeprincev elvtárs Me- nem hmerve dolgozott az újjá
gyeri Margit anatómiai rajzát. építésért. majd a szocializmus 
Megyeri Ma-rgit mindössze fél- épiléseért. Aldozatkész, példa
éve rajzol, de műve máris érett mutató elvtár s  volt munkában 
tehetséget árul el. Vonalai biz- és tanulá.ban egyaránt. Érté
toskezú tanítványt sejttetnek. kes munkát végzett a Vasúti 
helyes arányérzékről tanus- Főosztály 2. szakosztályán, 
kodnak. majd mint a budapesti iEJazga-

Jurij Mihájlov!c� Nye-prin- tóság I. osztályának vezetöje. 
cev Sztálin-díjas festőművész Amikor fontos pártmunkára a 
nagy szeretettel adott tanácso- pártközpont ipari é, közlekedékat az iskola hallgatóinak to-
vábbi munkájukhoz. A szovjet s1 osztályára helyezték, akkor 
mester három pontban hatá- is a vasutasdolgozók érdekei 
rozta meg a feladatokat : min- vezették cselekedeteiben. Korai 
denekelőtt az arcfeli llesztést halála nagy vesztesége nem
tartja fontosnak, mert az arc csak a va utasdolgozóknak, ha
adja meg a mű egész karckte- nem az egész magyar munkás
risztikáját - jellegét. Másod- mozgalomnak. sorban. de nem kevésbbé fon- Vendrei Ottó elvtársat a párt 

rincev eh1árs, mégis haszna� 
tanácsokkal látta el az iskola 
szobrászai! is. G •akorlott sze
me azonnal felfedezte a jót és 
rosszat egyaránt. 

A magyar vasutas képzőmű
vészeti szabadiskola hallgatói 
meleg hálával köszönték meg 
a Sztálin-díja� szovjet mű
vésznek azt az őszinte baráti 
segítséget. melyet munkájuk
hoz adott. Késő este búcsúzott 
el Nyeprincev elvtárs. de láto
g tásának emléke. baráti ta
nácsai olt maradnak a vasutas 
képzőművészek szívében . •  1 

- 'SZOCIALISTA MEGOR
ZtSRE ,·ették át Hah an ál:o
más dol gozói a i\azarova
mozga:om keretében a távírda
gépeket és a vá:tókat. A vál
tök tisztántartásánál Vágó Fe
renc gépkísérö érte eJ a leg
jobb eredm�nyt. A táurászok 
között \' ág\ ö:g) i István gépe 
van a legjobb á:lapo ban. 

- .. A LAKT.4.V> AK OTTHO
!I OSSA T ETEL[" érdekében 
intézett r:ersenyfethit•ást a vas
úti építöváltala/oklr.oz a M.4: V 
Magasépítő 0\1. A versenyben 
első helyezést elért laktanyer 
személyzet 500, a második he• 
lyezett 300 forint jutalmat kap. 

- A VASUTAS SZAl(M UN• 
l(ASl(EPZES szinvooalának 
eme'ése érdekében a miniuter
tanács úgy határozott, ho� a 
vasutas szakmunk ásk�pzés irá
nyítását az 1 954-55. tanévtől 
kudödöen a Munkurötartalé
kok li ivatala vegye át. A vas,
ulas ipari tanulók ál lamí ellá
tásban részesülnek. 

- A 100 É\'ES SZEGED
BL.DAPESTI \ A �OT\"O'.\AL
RóL , 1\ agy körös ön k,á 'ítás 
ntilt meg. A kiállítás bemu
t�t,ja a \'Onal é!elét, íejlödését. 

,1 H 4 TVA S/ '-OK0.\10-
T/V OSZOi Es VIZILABDA
Zól túl okar/ák szárn11alni ed
digi eredményeiket, �zérl �o
rán kezdték el az ider edzést. 
Szabadidejükben Egerbe 11/aztosak a helves tónushatások, 

melyek a kompozició hangula
tát adják meg és igen fontos· k 
a rnlóság hű ábrázolá ához. 
Végül azt javasolja a Sztálin-

és 11 vasút halottjaként m<'irciug nak és az ottani tedetfuszodá-
13-án helyezik örök nyugalom- ban edzenek. A m;n/ef!t/ 2fJ 
ra a ráko;�keresz_túri _temetoben. , fóny/ csoport !elkesen késziU 

Emleket megonzzuk. az ev t•erseny�ire. , 

i�-� GYERJ\1EKKARNEVÁL 

�

✓

� a Benc�ur=utcaí napkö:;iotthonban 
Erdékes. de meglepő párbe-

, 
téz még marcona bajusz! is  ra•  rikhal szórták , olna be. 

szédre figyeltem fel a multkor g2sztott •
. 

sőt a műsorban éne· L'gyanis a napköziotlhon épitői 
egy tavasziasnak induló regge· kelt is, azt. hogy: .. Én a pász. valami különleges mGanyagpad• 
len a Benczur-utca sarkán. torok királ) a . ·• De felvonul- ló, a l  kísérleteztek. amiről azon-

- Te mi lyen jelmezben le- J lak a jólismer,t Csinn-bumm _cir- ban a tapasztalatok alapján el 
szel? kusz szereploinek .. k,csiny ,tett lehet mondani, hogy nem vált 

- ·em árulom el, hogyisne, másai" is. KPlemen. Bukfenc. be'. 
hogy megi�mérj> Szamóca A hang-tilat - noha De nem ,·á llunk át a kritika 

l\vilvám aló. hogv ei.,ry jel· a bü[eben csupán pirosló mái· vágányára, hanem fejeaük be 

mezbál előkészületeiről folvt a na, és aranyló narancsszörpöt azzal kis cikkünket. hogy a ,;
párbeszéd s ez farsang idején lehetett fogyasztani - egyre dám gyermeksereg ts a szülök 
nem is volt meg!epö. A szakai- emelkedell és még az sem tudta egyaránt [elejthete!len, szép él
lan csak az ,·olt. hogy a beszél- károsan befolyásolni. hogy a 

I 
ménnyel 1el1ek gazdagabbak 

getök életkora együtt\'he sem helyiségek prdlózatár�l furcsa ezen a gyermckkarneválon. 
lett ki tiz esztendőt. De nem i piros por szallt fel, mintha pap- Kostya György. 
leheltek többek öt hesnél. meri 
mint később megtudtam, a 
benczurulcai úi va utas napki\z1-
otthon kis lakói voltak mindket-

1 
len. S ezután már azt sem , olt 

egy teherfelvonól. Ta, aly JU nphéz kitalá lnom. hol!" a szén 
l iu,ban meg ·,; t>rkezett a lif• új napközíotthonba ís· ellátogat 
Azóta rozsda marja, eső Hri a I Karnevál -herceg, hog) még 
fe: \'onót. mert a liftakna 'épité- több örömmel, vidámsággal. 
séhez m<'g e mai napig "m szórakozássa I l!"atdagilsa a kis 
foR"ta,k hozzá Több mint 'ft''. esz· vasutas gvermekek másként is 
tendeJe mennek a kérelmek a? szines boldog életét. 
egyik szervtö: a masikig. épil�k Volt is ezen a sok-sok szív· 
meg a Jif•a,'<nál A kérelmek derítő jelmezbál között is talán 
mennek, 1oon(>k . .a lift p<><lig- áll leghangulatosabb farsangi mu
i\\égpedig az udvarban. eső,er- l atságon élet. jókedv. öröm és 

lén. pusztutLra lté!ten A .ifi ötlet. Trombita. tombola. lám
puszt11l, a bürokrácia é! Jobb p ionok. konfettik. kicsiny jelme· 
:enne. ha lordit\'a volna és az zek színes nompája. Ott típeg-ett 
ekna·kére'mek nem „ü•:,edné- a t orka árar!afhan Ja,icsi ké
nek el az aktatengerben! zenfogva Juliskát, János vi· 

1 
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A vontatási . szolgálat néhány időszerű kérdése 

,. 

A Vasútpolitikai Főosztály versenyzászlót adományoz 

2 a kongresszusi versenyben legjobb eredményt elérő Most - a jobb idő beálltá-
val - kettős feladat áll 

a vontatás dolgozói előtt: fel
számolni a .szállítási lemaradá
sokat és biztosítani a folyton 
növekvő vontatási feladatok 
maradéktalan elvégzését. A 
vasút előtt álló feladatok 
megoldása érdekében a Vasút
politikai Főosztály felhívással 
fordult a vasutas dolgozókhoz 
és a pártszervezetekhez. A 
felhívás a többi között felada
tul szabta a vontatási dolgo
zóknak a széntakarékosságot, 
a mozdonyok jó kihasználását, 
a fűtőházi tartózkodási idő 
csökkentését. a nehézsúlyú vo
natok nagyszámban való to
vábbítását, a tehervonati moz
donyok napi haszonkilométer 
teljesítményének március 20-ig 
130 kilométerre való emelé
sét. 

Mi tehát a teendő, hogy a 
Vasútpolitikai Föosztály fel
hívását és a kongresszusi ver
senyben tett felajánlásokat 
megvalósíthassuk? 

Nagyon fontos a mozdonyok 
mosástól mosásig teljesítmé
nyének fokozása. Ez elsősorban 
azt követeli meg. hogy szigo
rúan betart uk a kazánkő el
hárítási szabályokat. Ahhoz. 
hogy megvalósítsuk a napi ha
szonkilométer teljesítmények 
fokozását, rendklvül fontos, 
hogv megszervezzük a műszaki 
felügyeleti dolgozók bevonásá
val a mozdonyok bejárás utáni 
és kijárás előtti rendszeres 
mozdonyvizsgálatát. Eme)-i az 
is a haszonkilornétert, ha ,;zé
lesebb körben alkalmazzuk a 

„Szo!ovjov"-mozgalmat és ebbe 
beszervezzük az öso;zes moz
donybrigádokat. A íűtőházak
b1m olyan légkört kell kialakí
tani, amely elítéli a piszkos, 
hanyagul karbantartott moz
donyok gazdáit. A hanyagul 
karbantartott mozdonyok okoz· 
zák legtöbb esetben a szolgá
latképtelenségeket, a vonali 
ja,·ításokat és a hosszabb me
neteket. amelyek akadályoz
zák a fűtőház célkitűzéseinek 
n1egvalósítását. 

azok állandóan részt tudjanak 
venni az „500 kilométeres"
és a nehézsúlyú-mozgalomban. 
Ezt most már nem gátolja sem 
az időjárás, sem a rossz szén, 
mert az utóbbi időben javult a 
szén minósége. 

Népgazdaságunk számára 
elsőrendű fontosságú a szén
megtakarítás. A szénmegtaka
ritásért igen sokat tehetnek a 
mozdonyfűtők. valamint a 
mozdonyvezetók, ha elsajátít
ják a gazdaságos tüzelés elmé
leti és gyakorlati ismereteit, 
illetve a gazdaságos vonatto
vábbílás tudnivalóit. Ezért 
nagyfontosságú, hogy elterjesz
szük az élenjáró szovjet és 
magyar mozdonyvezetők és fű
tők tapasztalatait. Még széle
sebb körben keU be,·ezetni az 
egylapátos tüzelési eljárást és 
el kell érni, hogy minden út 
után elvégezzük a tűzcsövek 
kifúvalását. Ennek érdekében 
sokat tehetünk, ha megmagya
rázzuk, hogy a korommal és 
pernyével telerakódott tűzcsö• 
vek nemcsak szénpazarlást 
okoznak, hanem ez csökkenti 
a szénmegtakarítási prémium 
lehetőségeit  is. 

A feladatok megvalósításá· 
nak legfőbb akadálya, hogy 
rossz a mozdonyok javításának 
szervezése. Gyakori a vissza
térő 2-10 órás futójavítás, 
ami akadályoua, hogy a for
galom időben kapja meg a 
mozclonyok11t. Ránk vár az a 
feladat, hogy tudatosítsuk a 
mozdonyok személvzeténél : ha 
mozdonya nem tud vis ·zamen
ni fordulójában, vagy kisebb 
javításra szorul. akkor a moz
donyvezető idejében értesítse 
a fűtőházat, hogy a bejáratnál 
a lakatosok megfelelő anya
gokkal. szerszámokkal várják 
a mozdonyt. Nagy feladat há· 
rul a mozdonvfelvigyázókra is. 
Időben érdeklődjenek a for
galomnál, keressék a mozdo
nyokat és követelHk a forga
lomtól a gépek beállítását a 
fűtőházba. A műszaki felügye-

Jeti közegek azzal segíthetnek, 
ha időben elkeszílik a javítási 
és mosási tervet. Biztosítsák 
azt, hogy a mozdony, akkor 
álljon le mosásra és javltások
ra, amikor a vontatási műhely 
azonnal hozzá tud fogni a ja
vításhoz. Előre kell gondos· 
kodni az anyagokról is, mert 
gyakran nagy kilisések adód
nak abból, hogy hetekig kell 
várni a javításhoz szükséges 
anyagokra. Nagyfontosságú a 
vállalások teljesítése szem
pontjából, hogy megszüntessük 
a visszatérő javításokat. A 
forgalom igényeit nem tudjuk 
kielégíteni, ha mozdonyaink 
két mosás között is le-leállnak 
futójavításra. Az ilyen hibák 
elkerülhetők, ha jobban szer
vezzük meg a munkát. idejé
ben biztosítjuk a javításhoz 
szükséges anyagokat és alkat
részeket. 

V állalásunk teljesítése lel· 
kes munkát. nagy szak

értelmet igényel. J;;ppen ezért 
még jobban kell támaszkodni 
pártszervezeteink felvilágosító 
és nevelő munkájára. Biztosí
tani kell, hogy dolgozóink ta
nulmányozzák és felhasznál
ják a rendelkezésre álló szak
irodalmat. Különösen nagy se
gítséget n.vuit Hromcsenko: 
,,Korszerű fűtőház" című köny
ve, amely példát mutat arra. 
milyen módon kell megszer
vezni a mozdonyjavításokat. 
Az elmult nehéz időjárásban 
,·égzett munkáert a párt elis
merését fejezte ki. Most új fel
adatok állnak előttünk. Telje
sítenünk kell kongresszusi vál
lalásainkat. a Vasútpolitika1 
Főosztály felhívását. Minden 
lehetőség meg van arra. hog� 
ismét bebizonyítsuk: méltóak 
vagyunk a hősi címre, amellyel 
kitüntettek bennünket a téli 
forgalomban végzett példás 
munkánkért. 

CSAPO MIHALY, 
a Vasuti Főosztály vontatási 

osztályának vezetője 

� � igazgatóság dolgozóinak 
A vasúton folyó kongresszust ver

seny lendületének továbbt fokozása érde• 
kében a Vasútpoltttkat Főosztály elhatá
rozta, hogy versanyzászlót adományoz a 
MDP Ill. kongresszusa ttszteLetére kez
deményezett verseny keretében Legjobb 
eredmél!yt elérő igazgatóság dolgozói
/lak. A versel!yzászlót az az tgazgatóság 
nyeri el, amelynek dolgozót a Legjobb 
eredméllyt értk el a kulturált utazás biz
tosítása, a men.elrendszerintt közlekedés, 
az állomások és szolgálaft helyek ttsz
tántartása, a széntakarékosság, a vona-

tok átlagos terhelésJnek növelése és a 
vasutas dolgozók szociális, kulturálts 
tgényetnek Lehető Legjobb ktelég!tése 
terén. 

A Vasútpolittkat Főosztály felhívja 
az igazgatóságok dolgozót!, hogy fokoz
zák erőfeszítésetket az egész népgazda
ság fejlődését biztosító tavaszt szállítá
sok zavartalan lebonyolításáért, a 
Vasútpoltttkat Főosztály versenyzászla
jának elnyeréséért. 

Budapest, 1954 marctus 19. 
A VASUTPOLITIKAI FOOSZTALY. 

Rákosrendező á l lomás e lnyerte a minisztertanács 
és a SZOT vándorzászla ját 

A verseny harmadik helyezettje a szolnoki fűtőház 

A magyar dolgozó nép, mun
kásosztályunk sikeres harcot 
folytatott az 1953. évi tervek 
teljesítéséért, túlteliesltéséért. 
Az 1953 második félévi terme
lési eredmenyeinek alapján a 
minisztertanács és a SZOT el
nöksége a szocialista munka
versenyben megállapította a 
sorrendet és a győzteseknek 
odaítélte vándorz.ászlaját. 

A közlekedésben a munkaver
seny győztese és a vándorzász
ló nyertese: Rákosrendező ál
lomás. A második helyezett 
Budapesti MAVAUT után a 

harmadik helyet a szolnoki fű
tölláz érdemelte ki. 

Rákosrendező állomás átla
gos evi tervteljes1lése 102.6 
százalék volt. Fajlagos kocsi
mozgatási tervét 101 .6. a teher
vonatok menetrendszerinti in
dítását 1 17, a kocsikihaszná

eredmények elérését nagyban 
\ 

elrnult év tervteljesítésében el
elősegítette a szol�álati veze- ért eredményeit, maid új mun� 
töknek a mozgalmi szervekkel kagyőzelmek1 e buzdította őket, 
való szoros együttműködése. A A SZOT és a Vasutasok Szak
versenyeredményeket az állo- szervezete képviseletében Gróf 
máson naponta értékelik és József titkár elvtárs méltatta a 
hangosbemondón, valamint a versenyben hősi munkát végző 
szemléltető agitáció egyéb más rákosrendezóiek teljesítményét. 
eszközein keresztül állandóan Hangsúlyozta : bíznak abban, 
ismertetik a dolgozókkal. hogy ez a magas kitüntetés 

A szolnoki fűtőház különösen újabb munkagyözelmek, újabb 
jó eredményeket ért el az „500 sikerek �orrasa lesz a kon• 
kilométeres" mozgalomban. Az gresszus1 v1:�·seny sor_án. 
év első negyedében elnyerte az Szász Gyorglf kocs1m�ster, a 
.,500-as fűtőház" címet és a dolgozók neveb�n meg le!
szintet egész éven keresztül �e�ebb, meg Jobb munkat 
tartotta. Szénmegtakarítása a ig�rt és fogadta, . hogy 
tervhez viszonyítva 9.7 száza· R_akosren?ezö állomás rrundve
lék. A mozdonykilométertel- gig éleniar a kongresszusi ver• 
jesítmény a tervhez viszonylt- seny_ben is. Ezután . Hatvan ál
va 108 százalék, a nehézsúlyú lo�as d_olgozó1, akiknek l�g
mozgalomban továbbított napi utóbb birto�ában. volt a van
többterhelés 1620 tonna. dorzászló, unnepelyesen átad• 

ták a vörös selvemlobogót új 
védőjének, Rákosrendező állo
másnak. 

A z eddigiek során már ko- ,,A legtisztább állomás " címért ind'1tott verseny moly eredményeket ér-

lási tervét 1 10.3, a rakodási Rákosrendező állomáson 
időt 120.9, a szállítási tervet március 19-én, délután szé1i 
126.4 százalékra teljes1tette. ünnepség keretében történt 
Különösen kimagasló ered- meg a vándorzászló átadása. 
ményt ért el az állomás a gu- Az ünnepségen megjelent 
rításban. Amikor elegendő Bebrits Lajos közlekedés és 
elegy állt rendelkezésre, a havi 

I 
postaügyi miniszter és elismeró 

780.000 kocsit is meghaladta a szavakkal méltatta Rákosreo
legurltotl kocsik száma. A jó dező állomás dolgozóinak az 

Az állomás a zászlóval együtt 
80.000 forint pénzjutalmat is 
kapott. Az összeg nagyobb ré
szét az ünnepség végén kiosz
tották a dolgozók között. má
sik részét pedig szociális be-��:ga����a��

o
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���:= a kultúráit utazás szolgálatában 
galom további kiszélesítése A kulturált utazás és a szál-nemcsak ,·ontatási feladat, ha- litás zavartalan , égrehajtásánem megköveteli a kereskedel- k • t f" f l l ' t  I d mi és fo,·galmi szakszolgálattal na egyaran _ 0 e e e e __ a re1; 

1 • .. t "köd - t • és a t,szlasag. Ez a le,1smercs va o szoros egyut mu es 18· vezette Kiskunfé!egr1háza álloNem kevesbbé fontos, hoJIT a , d 1 ' "t •i< · t mozdonyirányítók. ,lletve moz- mas O gozo, .' ami_ or a par · 
donyfelvigyázók is állandó szo-

1 

_ko�gresszus tiszteletere vers�nyt 
ros kapcsolatban legyenek a md1lottak „11 legt1szt,lbb a//a
forgalmi és kereskedelmi irá- más" cím elnyeréséért. 
ny[tókkal. . • " A szegedi igazgatóság a ver-

Az ,.50_0 kilometeres -mozga- seny kiszélesítése érdekében a lommal ossze kell kapcsolni a . 1 . 
nehézsúlyú-mozgalmat. Ennek ver�e�nyel P,ar rnzamosan .,llsz-
azonban alapvető feltétele lasugi hetet rendez az 1gazga
hogv a fűtőházak úgy tartsák !óság területén március 1 5 és 
karban a mozdonyokat, hogy 23 között A tisztasági hét alatt 

Az ifi-esztergályos 140 százaléka 

Hrlvó János Jft-es>tergályos, a Hámán Kató fűtőház fiókmOhelyének 
te.iobb lfl-munk.i�a a kon.,.reo;;.-..:rus tiszteletére vállalt 1:?5 százalé.J..os telie�tt
minyét m,r 140 ,dzalékrt teljesítette. 

-.,., ... G. lel-r.) 

elért eredmények „ a legtisztább 
állomás" cím elnyeréséért indi• 
tott verseny eredményeinek alap
jául szolgálnak. A verseny szem
pontjából a szolgálati helyeket 
négy kategóriába sorolták. A 
nagyál lomások közül a z  első he
lyezett 2500. a második /200, a 
középállomások közül az első 
/600, a második /000. a harma
dik 600, a kisállomások közül 
az első /OOO a második 800, a 
harmadik 500, a kiadóörségek 
közül  az  első 600, a második 
500. a harmadik helyezett 400 
forint jutalmat kap. 

,\ tisztasági versenyhez a sze
gedi igazgatóságnak már csak
nem minden ál/omúsa csallako
zolt. Söt más igazgatóságok te
rületén is megindult a „legtisz
tább állomás" címért indított 
versenyhez való csatlakozás. El
sőnek jelentették be csatlakozá
sukat Kazincbarcika állomás és 
Saleótariá11-kli/.,ii vasutasai. 

A „Szabad /\'ép" szerkesztő
sége megbeszélést tartott több 
üzem szakszervezeti vezetőivel 
a kongresszusi verseny szervezé
sének időszerű kérdéseiről. Az 
ankéton Gáspár Sá11dor elvtárs, 

a vasutasok szakszervezetének 
elnöke beielenlette, hogy Kis
kunfélegyháza állomás dolgozói 
tisztasági vPrseny indílásáva 
új szempontokat visznek a vasút 
kongresszusi versenyébe. merl 
az utazóközönség kényelmét. 
egészségét tartják szem elölt. 
amikor a vonatok. az  állomások 
tisztaságáért versenyeznek. Gás
pár elvtárs bejelentette. hogy a 
vasutasszakszervezet feladatá
nak tekinti: iot•ább szélesíti ezt 
a ver.�enyt és ellenőrzi annak le
/0!11.;...úl. 

ruházásokra fordítják. 1 

80 nehézsúlyú vonatot továbbítanak április 18-ig 
a Hámán Kató fűtőház mozdonybrigádjai 

A Hámán K.ató fűtőház moz
donybrigádjai. átérezve a téli 
idiljáros okozta akadá:yok miatt 
e'.szá'lítatl anul maradt áru· 
menn}is<\g mielőbbi továbbítá
;ának lon.osságát, eddigi kong
resszusi váll alásaikon kivül 
újabb nagyjelentőségü célt lűz
\ek maguk e:é. Dudás János 
és Csá11yi Bé'a sztahanovista 
főmozdonyveze·ök kezdeménye
zésére elhatározták, hogy Rá
kosrendező ál lomással szorosan 
egvültmüködve murcws /0-lől 
április 18-ig 80 nehézsúlyú 
vo11atot továbbítanak az ország 
klilönbözú vidékeire. Ennek a 
lelaján" ásnak a mPg\'-aló,itá,á
ba a kezdeményezőkön kívül 
hét másik mozdonybrigád is 
bekapcso!ódo,t. A brigádok vál 
l alták. hogy a R:íkosrendezöről 
naponla indu'.6 482 számú hat
vani, illetve az 1 780 számú 
5zere"vényeket minden esetben 
túlsúllyal juttatják el a ren
de!teté.si ál lomásra. az „500 
kilométeres" mozgalom, kereté
ben. 

Az újabb kongres,zusí loga
da'om sikeres valóraváltásáho, 
a fűtőház fiataljai Is hozzá 
akarnak járulni Jl,oz1ó•i Gézr 

MUl1kaérdemrenddel kitüntetett 

keszeres sztahanoYista. val a
m,nt Gyeni János, Csonka l\.a
roly és Csöke fi. József, a j a,i
tóműhely l akatosai különbrigá
dot alakítottak. A brigád vá!
lalta. hogy a nehézsúlyú rnna 
tokhoz szübéges gépeket ál -

1 andó üzemképes állapotban 
tartja. 

A fütöház mozdonybrigádiai 
március 15-fo. hétfün. az áp
ri 1  :s 18-ig vál: alt 80 vonatból 
már a tizenkettediket indították 
útnak Rakosrendező állomásról. 

Mindenki versenye 

A kongresszu$1 verseny minden dole-ozó c;,zívüqyévé vilt. fdü,ek és na
talok egyaránt telkes lendfilettel kü,d,nek vállalásuk teljesltéséfrt é, túltei
Jeir;ítéséát. Képünk: Nógrádi Gyula, a fcrenc\'ároc;.I hitifház fiókmfiheh·énelr: 
esztergályosa 135 százalf'kos telje�ftmlnyEre :; százaléka� emelést vállalt. 
Vállal�sa t•1Jesllé,•b•n már ! 13 szhalékot Erl el. 

(Kovács G. lelv.l 



SZOCIALISTA VASOTUT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A szertárak párt szervezeteinek fontos feladata : 
a termelés pártel lenőrzésének megiavítása 

A kongresszusi verseny so·
, 

lanymotor fekszik hosszú idő és fGtc5házllk közötti kapcsola
rán fokozottabb nehézségeket óta felhasználatlanul és ha- tot, továbbá a népnevelői mun
okoz az anyag- és alkatrész- sonló példákat lehetne még kát. Mozgósítani kell a tartalé
hlány. Az anyaghiány azonban hosszasan sorolni. Nagyfokú kok és felesleges anyagok fel
nem minden esetben tényleges a szervezetlenség Is a szertá• kutatására, gyors bejelentésé
hlánybóJ adódik, hanem gyak- rak munkájában. Gyakran re a kommunistákat és párton
ran az egyes szertárakban fel- használnak fel új anyagot, kívülieket. 
halmozott készletek túlzott tá· amikor a javított Is megfelelő Az értekezlet a szertárak rolásából. Az egyes helyeken lenne, nem gyüjtik össze Idő- munkáJának megvitatásával meglévő anyagkészletek helyes ben a javításra vagy újraön- hasznos munkát végzett, de elosztásával mintegy tésre váró anyagokat és sok nem nyujtott klelégltó segítsé

Z.5 mllllárd forint ériékfi 
•nyai;ot, félkész- és kész
árut lehet felszabadítani 

a népgazdaság számára és ez
zel enyhíteni az anyaghiányt. 
Például a Landler Jenő Jár
műjavító ŰV osztószertárában 
27 tonna tűzeső volt felhal
mozva, holott havonta csak 
3-4 tonnát használnak fel. 
Ugyanakkor tűzeső hiányában 
a Hámán Kató fűtőházban 9, a 
miskolci fűtőházban 8 moz
dony javítását nem tudták el
végezni. Záhonyban 1000 kilo
gramm szikszóda, Debrecen 
fűtőház szertárában nagy
mennyiségű vashuzal és ács
kapocs, Nyíregyháza fűtőház
ban két darab vadonatúj vil-

helyen még elevenen él a get a pártmunka és a termelés 
munkát gátló bürokrácia is. pártellenörzésének megjavítáMindezek komoly gátjai a sához. Ez elsősorban az elő
mozdonyok, kocsik javításá- készítés hibája. A párttitkár nak, emiatt igen magas a for- elvtársak a kapott szűkszavú 
galomból kiesett mozdonyok értesítés alapján nem tudtak 
száma. kellően felkészülni, az értekez-

A hibák megszüntetése ér- let problémáját lényegében 
dekében a Vasútpolitikai Fő· csak Kunu:z elvtárs bevezető 
osztály párt- és tömegszer- előadásából ismerték meg. Ez 
vezeti osztálya március 12-én meglátszott a felszólalások tar
értekezletet tartott a szertá- talmán is. A helyi panaszok 
rak és nagyobb anyagfelhasz- felfedése mellett - melyek 
náló üzemek párttitkára! ré- bár igen fontosak voltak -
szére. Az értekezleten meg- csak kis mértékben ismertet
vitatták a szertárak munkájá- ték a felszólalók pártszerveze
nak fogyatékosságait, és meg- tük tevékenységét, gyakorlati 
állapították a pártszervezetek munkáját, pedig éppen ez lett 
feladatait. Meg kell javítani a 

I 
volna az értekezlet fő célja. 

termelés pártellenőrzését, a Helyes lenne, ha a jövőben a 
pártszervezet és a szolgálati hasonló értekezleteket gondo
főnökök, valamint a szertárak sabb előkészítés előzné meg. 

A versenyt az emberek viszik győzelemre • • •  
- Egy pártcsoport érteke�letról -

Oten lllnek az asztal körül, 
megfontolt, idősebb elvtársak. 
Hármuknak már ezüstösen ősz
re festették haját az évek és a 
másik kettő arcán is mély ba
rázdákat szántott az idö. Kom
munisták. A ferencvárosi fütöház 
műhelyének egyik pártcsoportja 
tanácskozik. 

Kozárl József elvtárs kissé 
elöredölve székén, szenvedélyes 
hangon. de megfontoltan be• 
szél. 

- Azt mondod, Takács elv
társ - a pártcsoportbizalmi felé 
fordul - hogy a kongresszusi 
verseny sikere felelösségtelje• 
sebb munkát követel . . .  Igazad 
van. Erezzük ezt mi is, de eh
hez jobb munkafeltételek is kel
lenek. Az eszlergaműhelyben 
sok a meddö idö, a várakozás 
anyagra. munkára. Emiatt sok
szor órák esnek kl a termelés· 
böl. Oda kellene hatnunk, hogy 
a szakvonal jobban érezze fele· 
Jösségél, biztosítsa a folyama• 
tos munkalehetöségeket. De 
van más hiba is - a fiatalok kö
zött laza a munkafegyelem. Itt 
van ez a Dinnyés gyerek. Nem
rég lett segéd, azóta pedig 
mintha kicserélték volna: hol 
bejön, hol nem. Hol dolgozik, 
hol nem. Az ilyen fék, akadály, 
az egész műhelyt visszaveti. Pe· 
dig én neveltem, oktattam - a 
saját fiammal sem törödtem töb
bet . . . De ha a szép szó nem 
használ, hát lehet erélyesebben 
is fellépni! 

Nógrádi elvtárs helyeslöen 
bólint. - Valóban erélyesebb 
eszközökhöz kell nyulni, de azért 
ne feledjük, hogy ml is hibásak 
vagyunk azért, hogy idáig fej· 
Jödhetett a dolog. Dinnyés volt 
az én kezem alatt is, dehát . . .  
- lemondóan széttárja a kezét 
- a tanulság az, hogy még min-
dig nem jó a nevelömódszerünk. 
Pedig nekünk kommunistáknak 
nemcsak a szakmát kell megta
nítani a fiataloknak, hanem ne• 
vetni ls kell öket munkaszeretet
re, egyenességre, vasutasbecsü
letre. E:s itt a hiba a mi mun-

kánkban. A versenyt az embe• 
rek viszik győzelemre. Valóban 
meg kell javítani az anyagellá· 
lást, meg kell szüntetni az 
ácsorgást, jobbá kell tenni a 
versenynyilvánosságot - de ez 
egymagában kevés. Ejsösorban 
az embereket kell nevelnünk. 

Leemeli szemüvegét, leljegy
zésébe pillant. Sürün irt sorok 
tanúskodnak arról: készült, gon
dosan készült a pártcsoport
érlekezletre. Aztán lolytatja: a 
népnevelök munkájával baj van. 
E:s ezt nemcsak a fiatalok kö
zötti lazaság bizonyítja. Olcsóbb 
lett a zsír, a hús, több kerül be
löle az asztalunkra. Beszéltünk-e 
már róla? Nemi Pedig ha vala• 
mi, akkor az ilyen intézkedés 
jobb munkára serkent vala• 
mennyiünketl 

A kicsiny szobában mind 
magasabb hullámokat vet a sza• 
vakból áradó felelösség. Esz
tergályosok, lakatosok beszél
nek. De minden szavukból ki
cseng az egész mühelyért. a fű. 
töházért érzett kommunista fe
lelösségludat. Tanácskozzák a 
fiatalok ügyét, a versenynyilvá
nosságot, a feladatot, melyet a 
miskolciak versenykihívása rótt 
a Vörös Zászló-rendes ferencvá
rosi csomópontra. Es a feltárt 
hibák között rá-rátalálnak a ki
javítás útjára. Az idös Kozári 
elvtárs elvállalja a Kátai „fiú" 
segítését: - Elérem, hogy segi
tésem nyomán megszünteti a 

100 szdzalék alatti teljesítését -
mondja. Takács elvtárs felül
vizsgálja a versenynyilvánossá
got, odahat, hogy az eredmé
nyek még aznap felkerüljenek a 
versenytáblára Bucsu elvtárs -
akinek olajos keze arról tanusko
dik, hogy épp az értekezlet 

előtt tette le szerszámát - ar· 
ról beszél, hogy még több ócska
vasból készítenek használható 
alkatrészeket, ezzel is enyhítve 
az alkatrészhiányt. Csak adja
nak idöt - teszi hozzá - és a 
megfelelö fizetséget. Mert az 
eddigi tapasztalat szerint nem 
méltányolják kellően ezt a mun
kát. Kremmer elvtárs - töb
bek közölt - azt látja a kommu
nisták feladatának, hogy ter
jesszék a jó munkamódszereket, 
elsősorban a:r; egyes, még pilla
natnyilag gyengén dolgozó fia
talok között. 

Lassan befejezödik a vita, vé
get ért a pártcsoporlértekezlet. 
De a csoport tagjai nem sietnek, 
megvárják egymást. Akiknek 
egyirányban vezet az út haza• 
felé - folytatják a beszélgetést 
az üzem problémáiról, sok-sok 
kérdést kell még megtanácskoz
niok, hisz holnap már hozzá
kezdenek a pártcsoportértekezle· 
len hozott határozat véll'rehajtá
sához. 

* 
A ferenc[)árosl füfőházban 

egyre nagyobb lelkesedéssel fo• 
lyik a kongresszusi [)erseny. A 
ja[JtJló eredmények a pártcsopor
tok mtJnkájáf dicsérik. A párt• 
csoportok rendszeresen értekez
nek, állandó segilséget kapnak 
a párfoezetőséf[től és személye· 
sen a pár/titkártól is. A párt
csoporfoezetők az értekezletek 
anyagát megbeszélik a pár/veze
tőséggel. majd tanulmányozzák 
munkahelyük problémáit és en• 
nek alap;án készllik el beszámo
lóikat. A pártcsoport tagjai is 
hasonló gondossáf!f!al készülnek 
fel a pártcsoport ülésére. Ennek 
eredménye az értekezletek tar
talmas munkája. 

A MÁVTRANSZ 
a mezógazdaságért 

Egy esztendövel ezelőtt, 1953 
április l -én alakult meg a 
MAVTRANSZ néven ismert MA V 
Szállítmányozást Uzemi Válla-

Az új 1-5-1 típusú szovjet mozdony 

lat. Egyéves fennállása alatt 
a MAVTRANSZ jól dolgozott és 
nagy mértékben hozzásegítette a 
vasutat szállítási terve teljesíté
séhez. Különösen a rendkívüli 
téli idöjárás alkalmával bizo
nyult hasznosnak a MAV
TRANSZ. amikor gépkocsijaival 
sokszor segítette a vasúti szál
lításl 

A vállalat dolgozói most 
újabb munkagyőzelmekkel ké
szülnek az egyéves jubileum 
megünneplésére. A kongresszusi 
verseny keretében a kommunis
ták kezdeményezésére akciói in
dítanak „MAVTRANSZ a mezó
gazdaságért" jelszó alatt. A kez
deményezés célja a város és a 
falu közötti forgalom megjaví
tása, a mezögazdaság fejleszté
séről szóló párt- és kormánypro
gramm megvalósításának elöse
gítése. 

A dolgozók a siker érdeké-

KONGRESSZUSI 
VERSENYHIRADÓ 

A CSOMOPONTI VERSENY, 
amelyet' - mint a mull héten 
je!entettük - a mis-kolci cso
mópont dolgozói kezdeménvez
tek, versenyre híva a ferenc· 
városi csomópontot s amelyhez 
azóta a ferencvárosi csomópon
ton kívül - amint arról lapunk 
más he;yén beszámolunk 
Rákosrendezö ál!omás is csat
lakozott - nagy méretekben 
kezd kibontakozni. A szolnoki 
csomópont do'.gozói Debreceni 
és Dombóvárt hívták ki páros
versenyre. Rákos á:lomás Hat
van csomónonlhoz, Szombat
hely Pécshez. Györ Komárom
hoz, Békéscsaba pedig Székes
fehérvárhoz intézett párosver
seny fe:hívást. A legújabb je
lentések szerint Nyíregyháza 
Szegeddel, Celldömölk pedig a 
pusztaszabo,csi csomóponttal 
kelt versenyre. 

* 

MEZOH EGYES ALLOl't\ASON 
igen jó eredményt értek el a 
kocsik ki- és berakásánáL A 
3.5 órás vál:alás helyett febru
árban 3.2 volt az átlag, ami 
106 száza.:ékos teljesítést jelent. 

Az eredményt a helyesen meg
szervezett értesltésekkel é,s elö· 
értesitésekkel érték el a keres
kecrelmi dolgozók, (Peták l'tU
tyás levelező.) 

* 

TERVEN FELOL 350 VO-
NATOT indítottak eddig a 
kongresszusi [)ersenyben a So
roksári-úti rendezőpályaud[)ar 
[JQSUlasai. 

* 

PESTERZSEBET-FELSO 
ALLOfAAS dolgozói komplexbri· 
gád szerzödést kötöttek a Cse
peli Papírgyár dolgozóiva 1, A 
vasutas do,gozók vállalták e 
kocsik ke'.lö idöben történő ki
áfüásál, a pontos értesítést, az 
okmányoknak a szállitmányok
kal egyidőben törlénö további· 
lását stb. a Papírgyár do!gozói 
pedig a szállítási tervek pontos 
be•artását, az ötórás rakodási 
idö teljesíté6ét. 

* 

H AROMSZAZEZER FORINT 
ERTEKO elfekvö anyag felku
tatására tettek válla.:ást a mis• 
kol:i Igazgatóság anyagszerke
ze'.ésl szolgálatának dolgozói. 
Vállalásukat március l ,e tel· 
jesítették. Most újabb vál'alást 
tettek 250.000 forint értékű el
fekvő anyag le!kutatására. 

* 

BANREVE ALLOMASON Ré
[)ai /sfoán forgalmi szo.gálat· 
leuő elegylouábbítási 1er[)ét a 
vállalt 100 százalékról I /8 
száza 'ékra, fü1ram1ai Béla szol
gá:afoezetö t•áltóör vonatfor
galmi ter[)ét a [)ál/alt 100 
száza'.ékról 110 százalékra tel
jesítette. (Sáfrány Jolán /euele
zó). 

* 

BUDAPEST DE:LI-PALYA· 
UDVAR dolgozói a fajlagos 
kocsimozgatásban március fo· 
lyamán 141 ,  a menetrendszer.n
ti indításban 1 00, a kocsilartóz• 
kodásban 220, a gözt.artási nor
ma teljesítésében 125 száza'.é· 
kot értek el. (Tarnai István le
velezö) 

* 

Btl(ESCSABA ALLOMAS 
do! gozólnak versenyében már

cius l 0-én a következö eredmé· 
nyek születtek: Farsang László 
forgalmi szolgálattévö és brl• 
gádja a tehervonatok menet
rendszerlntl Indításánál vá:lalt 
50 százalékot 1 00 súza:ékra, 
Balogh Káro'.y forgalmi szol· 
gálattevö és brigádja a sze
mélyvonatok menelrendszerinti 
indításánál vállalt 60 százalé
kot 93 százalékra te:jesítették. 

* 

1220 KOCSIT OURITOTTAK 
le Tatabánya·felső á·Jomás 
dolgozói a március 7-8-l 24 
órás maszak alatt. Ebben a 
munkában kilünt Pataki Ignác 
és Koródl Sándor gurílásveze
tő brigádja, amely 164 száza
lékos tel'esí!ményt ért el. 
(K. Molnár Ferené /e[)elező). 

ben elhatározták, hogy a pa- * 

A a:oovJet tervezllll, mirnfikllk & munUsok kitartóan dol11cnnak 6Jabb 
■a11ytelJttflminyO h u eddl11lek-nil Is tllUletesebb mcndonyok sz..-kent� 
Nil, A kllztlmultban a kolomenukljl & a ,orosllO'VJITidl mozdonygyárak• 
ban 111 tehervonati 11t1zmozdonyt iry,rtotlak. aruely a nehhsdlyO uerelvf. 
ayek vontathán:11 6rántEnt 90 kllomiter oebessle eli�•ire kipea. l{ipOnklln 

• 1-5--1 elrendezésO mozdonyt mutalluk � olvasóinknak. 
(Sz. Kuznyec<>T lel•.) 

rasztság részére a mezögazda-
ság munkájának elvégzéséhez KAPOSVAA ALLOMASON 
szükséges minden árut _ gépe- V:zeczki Viktor raklári munkás 
k és brigádja vá!"al !a, hogy az el, felszereléseket: vetömag?t egv jelenléti órára eső mozdí-- halad_éktalanul �tve�znek es tolt sú'yt 13 2 mázsáról 1 4.2 soronkfvul, percnyi kesedelem 

I 
mázsára emeli. Vállalását 2 1 .4 nélk�i továbbítják rendeltetési mázsára teljesítette. í2y ered-

helyere. ménye 150.7 százalék. 
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Francia mozdo11 yvezető levele 
Armel Marnay, a chateaudu

ni fütőhá1: mozdonyvezetöje, a 
francia szakszervezeti mozga
lom egyik aktív harcosa, aki a 
mu:t év augusztu�ában hazánk· 
ban járt a külföldi szakszerve-
1eti küldöttség tagjaként, to· 
vábbra is kapcsolatot tart a 
magyar vasutas dolgozókka:. A 
fiatal francia mozdonyvezelö 
legu !óbb Gáspár Sándor elv
lárshoz, a Vasutasok Szakszer
vezete el nökéhez intézett leve· 
lében számol,t be a francia va
sutesok he:yzeléröl . 

Franciaországban most egyre 
élesebbé [)á/ik az a küzde'em 
- írja a többi között le[)elé
ben - ame:yet a munkásosz
Mly folytat elnyomói ellen. Ez 
a küzdelem mind he[)esebb, 
mert a biztosi/ott minimális bér 
forog [)eszé·yben s a francia 
munkásosztály szen[)edése nap
ról napra fokozódik. Azt akar

lék 16/e, hogy a békét áh/fó 
francia nép érdekében [)itassa 
meg a Szor,jetunió jaaaslatait. 
Tá[)/rarunkat azzal zártuk, 
lwg11 a do:gozók élete csak 
békében lehet boldog, kiegyen
súlyozo/1. 

Orömmel látom - fo:ytatja 
Armel Marnay elvtárs - hogy 
Magyarországon ismét eme!ke
dett a dolgozók életszlnvonala 
az időközben bekövetkezett ár
csökkenések révén. Olvastam 
azt is, hogy a magyar vasu
tasok milyen hösiesen álltak 
he'.yt a rendkívül zord ldöjárás 
alatt. Valóban, ezt tekinthet
jük a megyar vasutasok JO 
munkája valódi fokméröjének. 
A f agyhullám egyébként ben· 
nünket, francia vasutasokat Is 
nagy próbára tett, sok helyen 
mínusz 20 fokra is süllyedt a 
hömér&éklel ami a mi vidé
künkön ritkaságszámba megy. 

juk, hogy a francia nép szilárd Véleményem szerint most, a 
egységben kö[)e/elje a béke, a tevaszi szállítási fe'.adatoknál 
nemzeti függetíenség és a j6- nagy könnyebbséget jelentene 
lét politikáját. a magyar vasutasoknak, ha 

A choteatJdun/ aasutasoknál sikerülne eme!ni a szerelvé
. / d " bb llá d / nyek sebességét, valamint ts m n JO an megsz r u ez csökkenteni a rakodási Időt, a küzdelem. Allomásunk és fü· 
tőházunk dolgozói nagy szám- mert ez igen meggyorsítaná az 
ban [)ettek részt azon a megyei áruk továbbltását. A magyar 
gyülésen. amelyet a bonni és vasutesoknak érdemes minden 
párizsi egyezmények ratifiká- eszk?zt !elhasfnálni ahhoz,_ho!_n' 
lása ellen tarzotlak. A francia m�n';_I eredmen)'.esel>b, gyumol· 
[JQSUtasok, köztük a ml fúló· csozobb "!�nkat vé�ezzenek, 
házunk dolgozói, a francia me:t mu�ka1uk e;ed�€nxelt az 
néppel együtt magukénak [Ja/;-

, 
egesz_ d?.go�ó ™;P � ok �a

ják Thorez e'[J/árs sza[)ai/: guk 1s elvezik. Nem ugy, mint 
„Franciaország népe soha, soha nálunk, ahol a vasútvonalak 
nem megy háborúba a Szo[)jet- sorozatos megszüntetése a 
unió ellen." A berlini tanácskozá- legsú!yosabb létprob!émák elé 
sok idején [)asutasaink táuiralban állítja a vasutasok ezreit. 
közölték a francia kormány 
külügymlniszteréuel, BidauJl
[)al. mennyire helyte:enitik a 
tanácskozáson kifejezésre jutta
tott állásfog:alását és kö[)efel-

K O R E A  

Armel Marnay e!vtárs végül 
legszívélyesebb üdvözletét kül
di ve!amennyi magyar vasutas 
dolgozónak. 

A koreai 1asufasok hósi munk6ja 

A koreai vasutasok már az 
újjáépítés elsö napjaiban moz
galmat Indítottak a nagy

terhelésü uonatOk továl>bitá
sáérl, a két mosá_s közti moz. 
donyki/ométerek nifoC:éséért, a 
mozdonyok szocialista karban
tartásáért és j avításáért, vala. 

mini a kocsiforduló meggyorsl
tásáért A munkaverseny a va
sút hivatalaiban és a javítómü· 
h6;yekben is szép<?n kibontako• 
zott. Az utasforgalom máris 
igen jelentős és á! lan.dóan nö
vekszik. 

:-----··-................................................................ �-

l 5ii A Vasútpolitikai Főosztály 1 
1 � felhívása nyomán született � 
f � VUlltpoliW:a munk4nk a szom- kilencet tnd(tot-
: Foosztál11 mult n•- széclo$ állomások- tunk. 
: ten megjelent fet- kal és a társszol- Fokoznt kell tel-
: hívása, am.el11 a gálatt ágakkal. jesítménvtmket a • f 11;1-(!11 tavaszi szál- Egy-két példát kocsitartózkodási : 
: htasi feladatok,  mondok erre: Rá- idő leszorításában : 
: m�(!Oldására moz- koss�entmthály ál- mert eredménvünk : 
: gositotta a va!utas lomas kezdemé- még csak 95 azá- : 
: dolgozókat es a nyezése, ame!11 zalék, viazont ko- : : pártszervezeteket, .,Fogadj, hogy fo- cstmozgatásban : 
: igen jelentős ae- 7adhaas"-jelsz6vat márciusban eddig : 
i gitség�t n11ujt indult é� amelyhez 105 százalékot ér- : 
: munk�nkhoz. A '! �t a_llomásu�k tűnk el a mult hó- : 
: .,Szoetaliata Vas- ea tobb körn11ezö al- napi 98 százalékkal : : útért"-ban közölt lomás ia csatlako- azemben A mun- : : felhívást állomá- zott, mária nagy- ka jobb · megazer- : : �unkon a ,_zo1:l7álat- ban h_ozzájárul a vezésével, vala- : : at�soknal umer- to7:16das�� meg- mtnt dolgozóink : : te_ttuk s a dolgozók szuntetesehez, az ver&envlendületé- : 
: ve!eménye szerint elegymoz11a!ás nek növekedésé- : 
: - amelyhez én � meggyorsítasahoz. vel e lértük hog : : csatlakozom - fo- A felhívás nyo- most két • tolatl : • ként abban van a · · · !ha • : : f lh. • man mi u e ta- mozdonn11al tud- • • e _ivas nagy moz- roztuk, hogy a kon- juk elvégezni az : 

góntó ereje, hog11 greaazusi versen11 ele'11/Tendezést, • megmutatja �o- még sikeresebbé mig taval11 kt&ebb : kat a __ szoroa ősz- tétele érdekében forgalom ., ,., : ,zefuggéseket na, , ... rom • 
amel11ek az egyea 

párorversenyre tartalékra volt : 
szolgálati ágak k

ő- hívjuk Kőbán11a- szükségünk. : 
zött fennállnak és 

felső pályaudvart. Mindezt azért : 
minden vasutas 

A kocaifordul6 idő tartottam azük.lé- : 
előtt világosan ért- meggyorsítá'áért ge,nek elmondani, : 
hetővé teszt: a vas-

vállaltuk 28 tpar- hog11 bizonl/Ítaam: :. telepünk grafikon-utasok hősi, önfel- szerinti, minőségi a jó eut/Üttműkö- : 
áldozó munkája kiazol.gálását, az dés az alapja a 16 : 
döntően fontos üre, kocsik beáll(-

munkának s éppen : 
eszköze dolgozó tását nedig az elő- a Va1utpalittkat : 

.. ., Fóosztál11 átfogó : népunk életszínvo- irt normaid6n be- felhívá&a ígen at- : 
nala további eme- lül vállaltuk és kalma, arra. ho(l1I : 
lésének. tel;esítjük. Az az ösazmunkát : 

Nálunk, a gya- irányvonatok kép- méajobban elélse- : 
korlatban máris zé1ében is jó ered- gitse. i mén11t sikerült el- : megmutatkozik, érnünk, mert a Nan, .József : hoay a felhívás márciiura vállalt állomásfönök, : 
n11omán összehan- nyolc irányvonat Kc5bánva : 
goltabbá vált a helyett már 111-ig teherpál11audvar f 
................................................................................. · 
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A MÁV VASÚTTERVEZŐ INTÉZET A kötelességtudás mintaképe : 

új Kossuth-díjasa: Pósa Jenó mérnök 
Mikó Sándor kazánkovács 

A kötelességtudás és helyt
állás gyönyörű példáját szol
gáltatta a nagykanizsai fűtő
házban Mikó Sándor kazán
kovács, akinek vállalkozása 
megmentett egy indulásában 
veszélyeztetett munkásvonatot. 

"'- A Kossuth-di; miatt, elu• 
társ? - kérdezi a portás, ami· 
kor a MAV Vasútteruező Szé• 
i:henyi-rakparti székházának be
járatánál Pósa Jenő, a vállal1t 
szakosztályvezető mérnöke után 
érdeklődünk. 

- lg-en, itt található, a III 
emelet 7-ben - adja meg- a fei 
világ-osítást nem kis büszkeség 
g-el a hangjában a porta őre. 
Maid még- büszkébben hozzá
teszi: 

- 0 a mi harmadik Kossll!h
dijasunk. Mert tavaly 
ilyenkor Ertl igazgató 
elvtárs és Lőrinczi fö. 
mérnök elvtárs kapott 
Kossuth-díjat. 

Valóban jogos a 
büszkeség, ami most a 
Vasúttervező OV vala
mennyi dolgozóját el
tölti, mert nyilván nem 
sok vállalat van az or· 
szágban, ahol „egycso• 
mában" három Kossuth-díjas is 
található. Ez mindenesetre amel
lett bizonyít, hogy szükség volt 
a vállalat néhány évvel ez· 
előtti élelrehívására és a fiatal 
intézmény máris kitanően tölti 
be hivatását a vasút fejleszté
sében. 

letté változtatfa a le2bonyolul
tabb váltóállítást is. Ilyen vál
lóberendezést létesítettünk Tor
bágyon és most építjük Székes
fehérváron. 

- Azért beszélek többesszám
ban - teszi hozzá magy.arázat
képpen Pósa elvtárs - meri 
munkámban elejétől vég-ig nagy 
segítsé,zemre voltak Solti Latos 
és Haidu János technikusok, va
lamint Szentkereszti Pál és 
Földes G11ula mérnökök. A Kos-

suth-dij dicsőség-e őket is itleti. 
- Persze magunkban nem ér

tünk volna el ilyen sikert, ha fe
lülröl nem kapunk áillandó, hat
hatós segítséget. Ezt a se!!ltsé
{!et azonban eltekintve a résztet
nehézsél!ektöl, amelqeket véf!ül
is sikerült mfadig legyőzni, meg
kaptuk. Maga a miniszter e1v 
társ is állandó fig-yelemmel kí
sérte munkánkat és megadot! 
minden támogatást. Altaiában 
nagyvonalúság, előrelátás jel
lemzi most a műszaki kutatók, 
tervezők munkájával való törő-

dést, amit a multban 
egyáltalán nem tapasz
taltam. Éppen ezért bi
zalommal teszem szóvá, 
hogy továbbhaladásunk
hoz most már szüksé
günk lenne itt a válla
latnál egy áramkör-la
boratóriumra, ahol kí
sérleteinket továbbfej· 
leszthetnénk. 

- A magam részéröl 
a nekem juttatott Kossuth-díj
ból azt látom, hogy népi álla
munk bőségesen jutalmazza az 
alkotómunkát és nem feledkezik 
meg arról, aki ad valamit a kö
zösségnek. Ez is egyik igen lé
nyeges különbség a régi és a 
mai rendszer között. Ez az, ami 
szárnyakat ad a tervezőmunká
nak. ez az. amiért érdemes dol
gozni minél többet és minél 
jobban. 

Az 1417. számú munkásvonat 
mozdonya csőfolyásos lett. 
Másik mozdony nem állt ren
delkezésre, nem volt tehát mit 
tenni, ki kellett javítani a cső
folyásos mozdon11t. De a fűtő
ház két kazánkovácsa közül 
egyik betegen lakásán feküdt, 
a másik, Mikó elvtárs pedig 
törött ujja miatt szabadságon 
volt. A javítást azonban el 
kellett végezni, ezért értesítőt 
menesztettek Mikó elvtárs la
kására. Amikor az értesítő elő
adta, hogy miről van szó, Mikó 
Sándor sürgősen jelentkezett 
szolgálatra és hozzáfogott a 
csőfolyásos mozdon11 javításá
hoz. Törött ujjal préselte fel a 
kazáncsöveket és a munkát 
elvégezve, biztosította a mun
kásvonat közlekedését, sőt me
netrendszerinti indulását. 

Mikó elvtárs egyébként is ál
landóan jól dolgozik, teljesít
ménye 130-140 százalék kö
zött mozo_g. A kongresszusi 
versenyben a fűtőház többi 
dolgozójával együtt nagy len
dülettel vesz részt, (Várnai 

László tudósító). 

Míg ez jár a fejünkben, má
ris belépünk a „ Vasú/terv, 9. 
szakoszlál11. Vasút biztosítás" 
feliratú ajtón Pósa Jenő elvtálr,
hoz, akit az önműködő térköz
biztosító berendezés előfeltételei· 
nek megteremtésében és kivite
lezésében, valamint a tisztán 
villamos [üggőség-ekkel dolg-ozó 
központos állomási biztosítóbe
rendezések megtervezésében vég· 
zett kiemelkedő munkájáért 
10.000 forintos, !mmzfokozatú 
Kossuth-díjjal tüntetett ki népi 

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

„A kongresszusi verseny ideje alatt teljesítjük 
a sztahanovista cím elnyerésének új feltételeit" 

államunk. 
Pósa elvtárs 55 év körüli, friss 

mozg-ású, szikár férfi. Markáns 
arcvonásait derü szelidíti, sze
me is jókedvűen csillog szem· 
üvege mögött, amikor a Kossuth
díj történetéről beszél: 

- Régi, kedvelt gondolatom 
volt a vasúti biztosítóberende
zések hazai korszerűsítésének 
eszméje - mondja. - Már a 
háború előtt g-ondolkoztam er· 
röl. de akkor inkább csak áb
rándozás volt ez, mert a ré{!i 
rendszerben neln adtak módot a 
kísérletezésre, teruez,zetésre a 
vasút urai. Az 1946-ban megtar
tott közlekedési ankéton annál! 
nagyobb kedvvel és bizakodással 
hozakodtam elő elgondolásaim· 
ma!. A vasút vezetői szinte kap
tak raíla és n11omban lehetővé 
tették, hof!q hozzáfof!iak a mun-

A ferencvárosi fűtőház dol
gozói között is nagy figyelmet 
keltett a minisztertanács és a 
SZOT határozata a szocialista 
munkaverseny új alapokra he
lyezéséről. A határozat óta lel· 
kesebben folyik a verseny, 
mind több és több dolgozó ha• 
tározta el, hogy kiérdemli a 
megtisztelő sztahanovista el
nevezést, illetve huzamosabb 
teljesítményével elnyeri a 
,.szakma kiváló dolgozója" cí
met. 

A fűtőház 424-111. számú 
mozdonyának kétszeres sztaha
novista vezetője, Kántor Lajos 
elvtárs mondotta: A régi fel
tételelc mellett brigádunk min
den tagja sztahanovista lett. 
Most elhatároztuk, hogy a 
kongresszusi verseny alatt tel
jesítjük az új feltételeket is és 
ismét elnyerjük a sztahano-
1;ista cimet. 

kához. Először is külföldi útra Jl:s folytatja: 
küldtek a hasonló berendezések _ Különösen helyesnek tar-
tanulmányozására. Az út 13· tom a határozatnak azt a pont
pasztalatai felhasználásával ját, amely kimondja, hogy a 
azután nagy kedvvel fogtam do- termelési értekezlet ítéli oda 
log-hoz és munkatársaimmal az arra érdemesnek a megtisz
együtt mef!szerkesztetlük az első telő címet. Ez a változás nagy
ma,war térközbizlosító berenda- mértékben emeli mindnyájunk 
zést, majd 1949 decemberében felelősségét, s fokozottabban üzembe is helyeztük Budapest- serkent a munkaversenyre. Kelenföld és Budapest-Ferenc

többl részével teljes egészében 
egyetértek és helyeslem. Ebben 
a hónapban például valameny
nyi továbbított vonatom nehéz
súlyú volt és átlagban nem 10 
százalékos többterheléssel 
mint ahogy az a feltételek kö
.tótt szerepel - hanem 25 száza
lékos többterheléssel. Ugyan
így helyesnek tartom a havi 
legalább 210 órás szolgálatot 

és azt, hogy saját hibámból ne 
forduljon elő szolgálatképte
lenség. 

Valamennyien helyeseljük a 
SZOT határozatát, mert érez
zük, hogy elősegíti közös 
ügyünknek, a szocialista vasút
nak megteremtését és éppen 
ezért minden tudásunkkal elő
segítjük a határozat megvaló
sítását. 

Budapest-Ferencváros elfogadta 
a miskolciak versenykihívását 

Jelentettük, hogy Miskolc 
csomópont dolgozói a pártkon
gresszusra való ünnepi készülő
dés alkalmából versenyre hív
ták Budapest-Ferencváros cso
mópont dolgozóit. 

A ferencvárosi dolgozók 
örömmel vették a versenykihí
vást és közölték a miskolciakkal, 
hogy elfogadják. Válaszukban 
közölték azt is, hogy Budapest
Ferencváros forgalmi, vontatási, 
kereskedelmi és pályafenntar
tási doigozói vállalták: az l._,Pe• 
gyedév 250.000 tonna lemara
dását április 4-ig teljesítik, emel
lett a jelentkező áruszállítási 
hátralék nélkül végzik. Az „500 

kilométeres mozgalom"-ban az 
elmult ne!!Vedév nvolc mozdo
nyának 170 kilométeres teljesít
ményét a kongresszus tisztele
tére tíz részvevő mozdonyra és 
175 kilométeres futásteljesll-

ményre növelik. A nehézsúlyú 
mozgalomban napi 7000 tonna 
túlsúly továbbítását vállalják. 
Napi gurítási tervüket április 
4-re 104 százalékra, április 18-ra 
pedig 105 százalékra teljesítik. 
A személy- és tehervonatok in• 
dítására megadott tervszámo
kat 100 százalékban teljesítik 
stb. 

A felhívás nyomán a miskolci 
csomópontnak váratlan verseny
társa is jelentkezett: Budapest
Ferencvároson kívül Rákos
rendező csomópont is csatlako
zott a miskolciak kongresszusi 
versenyfelhívásához. A rákosren
dezöiek csatiakozásával kibővült 
verseny igen érdekes küzdelmei 
ígér, hiszen mint köztudomású, 
Rákosrendező állomás jó mun
kájával most nyerte el a minisz
tertanács és a SZOT vándor
zászlóját és igen komoly ver
senytársnak ígérkezik. 

Blazsenov elvtárs, 
a szovjet nép küldötte 

A Szovjetunió dolgozói lelkes, lenyű(IÖZÖ erejű egységben vd• 

lasztolták meg küldötteiket a Szoujelunió Legfelső Tanácsába. A 

szoujet nép választásáual a békére, a kommunizmus építésére sza

uazott. A megválasztott küldöttek közölt van V. G. Blazsenov el�• 

társ, Moszkva rendezópályaudvar Sztálin-díjjal kitüntetett fű��

házának főmozdonyuezetöje. Blazsenov elvtárs neue és munka/a 

jól ismert a magyar vasutas-dolgozók elölt. A kiváló szovjet moz

donyvezető. aki állandó levelezö kapcsolatban áll Födi Sándor elv• 

társsal a Hámán Kató fűtőház munkaérdemrendes sztahanovista 

fömozdonyuezelövel, ittjártakor személyesen is igen nagy segít• 

séget nyujtott a magyar vontatási dolgozóknak. A magyar vas• 

utasok ezért őszinte örömmel üdvözlik Blazsenov elvtárs megvá• 

lasztását. Képeinken Blazsenou elutárs életéből, munkássáJZából 
mulatunk be egy-egy részletet. 

Blazsenov elvlán otthonában, kisfiával 11.lveszl a másnapi lslmfal fel• 
adatokat. 

(Folo: V. MasztJukov és V, K�sevol) 

város állomások között. Nagy - Az új feltételeket - ame
nehézségekkel kellett megküzde- lyek a tehervonati mozdony
nünk, mert az üzembehelyezés vezetőkre és fűtőkre vonatkoz
épílés. alatt álló. salaktöltésű pá- nak - alapjában helyesnek ta
Jyáln, épülő hidakon történt. Ai lálom. Az a) pontot, mely 
első balsikerek kételkedést val- kimondja, hogy a fűtőház
tottak ki egyesekből és kezdték nak a tárgyhavi átl;,.gos szén
mondo11:atni: .,Nem jó ez a be- megtakarítási százalékát leg
rendezés, nem válik be, nem kall alább 10 százalékkal túl kell 
ez nekünk ... " Mi azonban nem teljesítenie, megvalósíthatónak 
vesztettük el kedvünket és fél- tartom. A mi fűtőházunk pél
évi küzdelmes munka után ué- dául a mult hónapban ezt a 

................... , •• ,, •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,11111111111111,,,, ••••••••• , •• , •• , •••••• , ••• ,,,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

követelményt jóval túl- DICSŐ MULTUNK: f!Ülis f!I/Özlünk, működött az első szárnyalta. Azonban a b) pont, 
térközbiztosító berendezés, amely arról szól, hogy a moz
amelynek lényeg-e, hog-y mag-a a dony fűtőházi javítási költsé
közlekedő vonat működteti, úg-y. gét - a fútőház azonos soro

A Magyar T anacsköztársasag 
hogy az egymástól elszigetelt zatú mozdonyainak átlagos Ja- Magyarország elnyomott, ki
két sínszálat a vonat kerekei vítási költségeihez viszonyítva zsákmányolt népe 1919 már-

- 30 százalékkal kell csökken- cius 21-én elsőnek lépett a 
elektromosan összekötik. Ezt nagy Lenin mutatta útra, első
meg-érzi a pálya mellett felállí- teni, már komolyabb gond"t 

nek követte orosz testvérei okozott valamennyiünknek. Ezt tolt szerkezet, az úgynevezett ilyen formában nem tartom pél.dáját. A magyar nép kezébe 
,.uasbakter" és a mögöttes fel· megvalósíthatónak.. vette országának irányítását, 
zől „me,1?álli"-állásba helyezi megszervezte a Magyar Ta• 
mindaddig, míg a vonat el nem Fütőházunkban a 424 soro- nácsköztársaságot, amel11 rövid. 
hagyta a térközt. Il'/en módon z.atú mozdonyokon olyan elv- párhónapos fennállása alatt 
ug-yanabban a térközben kél vo- társak dolgoznak, akik mind többet tett a nép érdekében. 
nat nem tartózkodhat és bal-

�zfyügyüknek tartják a javí- az ország javára, mint a ki-
tási költségek csökkentését és zsákmányoló úri rend száza-es.et nem fordulhat elő. mindnyájan. el a�arják nverni dok alatt. A Magyar Tanács-

- Azóta elkészítettük ezt a be-
\ 

a szt�hanov1sta c1met Is. Il�e�- köztársaság jelentősége „rend
rendezést Tatabánya-felsőn, most forn:an valame��y\en . "'!m1: kívül nagy mind hazánk fej16-
f l "k f 1 1, l'd· málisra csökkentJuk a Javitási dése mind nemzetközi hatása 0 VI e szere e� a ceg e 1 vo- költségeket és _az így leszo�-

1 teki�tetében" (Rákosi). nalon, majd mas vonalakra 1s tott átlagból meg plusz 30 sza- A magyar vasutasok az MDP sor kerül. Biztonság-osság-án ki- zalékot csökkenteni nem igen 111. kongresszusára készülve. vül nag-y előnye, hogy jelentős tartom lehetségesnek. Hozzá új munkasikerekkel emlékez
forgalmi könnyebbítéseket ad, kell tennem, hogy ezt Is, mint nek meg a Magyar Tanácsköz
mert fokozza a pályák teljesítő- a többi feltételt huzamosabb társaság kikiáltásának évfor-
képességét, ideig kell teljesíteni, például a 

- J\\álsik fontos munkánk a 
1<ombn11omásra működő auto
matikus uállóberendezés, amely 
kiküszöböli a nehéz fizikai mun 
kát és egyszerű műszaki mfive-

„kiváló dolgozó" címért hat dulójáról. Büszkék arra, hogy 
hónapon keresztül a leanagyobb gazdasági ktzsákr 

Azt hiszem mindnyájunk mányolás és politikai elnyo
nevében kérem e versenypont más idején ez a párt, a Kom
felülvizsgálását, a 30 százalék munisták Maayarországi Párt
mérséklését. A követelmények ja mutatta meg a ;obb jövő 

felé vezető utat Cl hősies 
sztrájkmozgalmakat folytató 
vasutasoknak. A politikailag 
legtapasztaltabb, legöntudato
sabb vasutas dolgozók 1918 de
cember 29-én megalakították 
az államvasuti alkalmazottak 
kommunista csoportját. 

A Tanácsköztársaság kikiál
tása után a vasutas dolgozók 
alkotó, építő munkával vettek 
részt a tanácshatalom meg
szervezésében. Nagy lendület
tel kezdték meg a kapitalista 
közlekedés anarchiájának fel
számolását és a nép tulajdoná
ba került vasút szocialista át
építését. A vároa és n falu, az 

ipar és Cl mezógazdaság közötti 
árucsereforgalom megindítása 
és az ország élelmezésének 
megszervezése terén megtisz
telő feladat hárult a vasuti 
közlekedésre. A „Vörös U;&ág" 
május 31-í számában számol 
be an-ól, hogfl a tanácskor
mány határozatai értelmében 
a falu lakosságának iparcik• 
kekkel és mezógazda&ági eszkö
zökkel való ellátása terén nagv 

jelentősége volt az „tpari
vonatoknak". Ogyszintén a 
falvakban nélkütözhető élelmi
szereket a gyüjtő állomásokról 
a városok és ipartelepek dol
gozóihoz, az ú. n. .,földmúves
vonatok" továbbították. ,.Iparí
és földműves-vonatok bonyolit
ják le a vidék és a városok 
áruforgalmát" - írta a lap. 

Amíg a magyar nép egyik 
keze el volt foglalva az alkot6-
épitő munkával, a másik kezé
ben kard volt: védte az orszá
got a betÖ1'ó imperialista rab
lók és mar711ar úri bérenceik 
ellen. A vasutas dolgozók, kü
tönösen a főmühel11ek munká
sai, lelkeaedéssel vettek részt 
a külső és belsó ellenség elleni 
harcban. A „Vörö, Ujság" be• 
számol arról, hogy a Vasutas 
Szövetség helvf csoportjai ew
másután határozták el, hogy 
.,mtndann11ian belépnek Cl Vö
rös Vasutas Ezredbe é• utolsó 
csepp vérig készek megvédeni 
a proletariátus hatalmát." A 
bevonulások következtében le
csökkent vasuti személyzet fá
radságot nem ismerve, fegyel
mezetten és 11110rsan szállította 
a hadsereg részbe nélkülöz
hetetlen élelem éa lóaur-1dcin,. 

pótlást. A Magyar Tan4cskor
mány vezetői és a Vörös Had
sereg főparancsnokságának 
hadijelentései kiemelik a vas
utasok hősiességét és helyt
állását. A főparancsnokság jú,. 
nius 1-i hadijelentése a követ
kező mondattal fejeződik be: 
,.Dicséretet érdemelnek az ed• 
dig és mindenkor bevált derék 
va.rutasaink, akik önfeláldozó, 
6gy pillanatig nem szűnő 
munkájukkal e16segítették Cl 
csapatok gyözelmét." 

A Magyar Tanácsköztársaság 
megalakulása óriási lelkesedést 
t>áltott ki Szovjetoroszország 
dolgozót között. A szovjet és 
mawar vasutasok barátsága 
már 1919-ben kezdődött. Az 
orlovf kerület vasutas munká
sainak konferenciája testvéri 
üdvözletét küldte a Magyar Ta
nácsköztársaságnak Szamuell11 
Tibor elvtárson keresztül, aki
nek vonata Orel állomáson 
ment át. 

Becsületbeli kötelességUnk 
tanulni a Magyar Tanácsköz• 
társaság tapasztalataiból és 
soha el nem múló hálával ápol
nunk dics6 emlékét. 

Gadanecz Béla 
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• 
Az elegymozgatás meggyorsítása érdekéhen 

- A miskolci vasutasok között -

A debreceni fíítöház dolgozói 
jó eredményeket érnek el 
az áramtakarékosságban Úiabb lépés . . .  

Az idő nemcsak megenyhült, 
hanem ki is tisztult. A napo
kig t artó köd eltünt valamerre 
az Avas felé, a mlsko'.ci ren• 
dezőpályaudvar tornyából mesz
sz ire lehet követni a vágányok 
csi.l logó csíkját. 

- De nemcsak a derült !dö· 
nek köszönhetjük, hogy átvitt 
értelemben is messzebbre lá
tunk - mond,ia Bán/aki István 
elvtárs, kiváló vasutas, állo
másfőnök. - Köszönhetjük el
sősorban a Vasútpolitikai Fő
osztály multheti felhívásá,nak, 
amely átfogóan mutatta meg a 
vasút legfontosabb teendőit 
és köszönhetjük annak a len
dületes párosversenynek, amely 
a kongresszus tiszteletére fo
lyik köz'.ünk és Ferencváros 
közötl 

1>roblémát megbeszélnek, amit 
lehet, azt saját hatáskörükben 
aronnal megoldják, e fogasabb 
kérdésekkel ped ig közvetlenül 
az igazgatóhoo. fordulnak. aki 
24 órán belü: intézkedik. fgen 
sok prob!émát sikerült már 
így megoldani, hogy csak egyet 
em!ltsünk közülük: az 59-es 
gyorstehervonathoz he!eken ke· 
resztül későn Járt ki a gép. A 
legutóbbi komplexbrigádértekez
let óta, amit „taktikai megbe
szélésnek" neveztek el - pon
tosan tud indulni az 59·es a 
budapesti dolgozóknak küldött 
tej- és élelmiszerszállítmánnyal . 

A szolgál ati ágak pontos és 
tevékeny együttműködése len
dítette tú: a miskolciakat a 
kétségtelenül súlyos kezdeti 
nehézségeken és most, a tavaszi 
forgalom kezdetén már nem 
egy olyan eredményt értek el az 
etegyrendezésben, a kocsifor
dulóban, az elegymozgatásban: 
amely sokszor az öSzi forgalom 
százalékait is felülmut;a. 

Nem szabad említés nélkül 

hagyni az üzemi blz.oltság jó A debreceni fütóház villamos 
uersenynyilvánossáqot biztosító műhelyének dolgozói a párt
munkáját Az OB rendszeresen 
elküldi a jó eredményeket a 
dolgozók lakóhelyének községi 
tanácsához s a hangosbemondó 
a község dolgozói e: ölt is is· 
mer-teti egy-egy héten keresztül 

kongresszus tiszteletére csak
nem valamennyien tettek 
áramtakarékossági felajánlást. 
Vállalásaik teljesítésében már
is szép eredményeket értek el. 

a legjobb vasutasok munkáját. Csordás Imre villamosművezetö lgy ismerte meg Emöd dolgozó 
parasztsága Csongrádi Lász:ó 30 szazalékos energiatakaré-

gurításvezetö, Hágen Menyhért kosságot vállalt, ezt már telje
váltókezelö, Nagy József vá• sítette is : 27 kw-os megtakarl
gányfékező Mezőkövesd l akos- tást ért el csúcsidőben. Ezt úgy 
sága pedig Bartha Mihály gu• tudta elérni, hogy azokon a rításvezetö ió munkáját. És 
Onga és Böcs községek lakói helyeken, ahol tárolási lehető-
is megtudtál<, hogyon segíti a ségek vannak, mint például a 
vasúton a do'.gozó parasztság vízszivattyúknál, a vizet „fel
munkáját is K.ovács ISWán. tárolja" és csúcsidő alatt ener
illetve Bede László. Nagy Kál-
mán, K.uncz Balázs, ódor giát egyáltalán nem fogyaszt. 
Sándor. Élenjárnak az áramtakaré-

Az idő tiszta - a miskolci kosságban az ifi brigádok, 
vasutasok messzire látnak . . . amelyek vállalásukat mind túll�en, látják a K?zp?nti :'.ez�tö- teljesítették és már pótfelajánseg kongresszus, zaszla1at 1s a 
távolban lobogni s minden lé· 

I 
iásokat is tettek. (Vajda Lajos-

pésükkel feléje igyekeznek . . . né levelező). 

Ezekben a na• ismét beváltotta sek kiváltani o 
pokban jólesö é•· ígéretét. összesen dolgozók, olya11 
zéssel ;árom az félmilliárd forint magas az áruk. 
Utasellátó árudáii. év, megtakarítást Méa az alkalma-
a Közért-üzleteket. jelent ez dolgozó iásban levő, de 
mert látom, hog11 népünknek, s eb- alacsony bérekért 
ismét egy lépést - bői a hatalmas ösz- dolgozók család
mégh.ozzá ;elentós szegből minden jainak nagyrésze 
lépést - tettünk család, még a leg- is igen gyakran : 
pártunk határoza- kisebb is, legalább kénytelen vacsora : 
tának, kormá- havi 50 forintot nélkül lefeküdni, a : 
nyunk politikájá- ,,kap" - ennyit ta- munkanélküliek : 
nak megvalósitá- karit meg csak a tömegéről nem i.• ; 
sában, a dolgazók legszükségesebb beszéh:e. i 
életszínvonalának hús- és zsiradék· A vasut..sokat : 
emelésében. Egy félék beszerzés"· külön örömmel : 
éven belül har- nél. kell. hogy eltölts.: : madszor jelent meg De ugyanakkor, az, hogy az árle- : az üzletek kira- amikor nálunk szállítás feltételei- : 
katában az immár mindennap emel- ,iek megteremtésé• : ismertté való pla- kedik a dolgozók hez ők is hozzá;á- : kát: .,Ujabb ár- életszínvonala, még rultak. A kormány : leszállítást·• Ami- fájdalmasa.bb az a csak úgy tudta : 
kor nézem az ár- tudat, hogy a kapi- biztosítani az árle- : 

• ;elző cédulákat a talista országok szállítást, hogy a : 

: zsí-rhalmokon, a dolgozóinak nyo- vasút mindenhová : 
: felvágottak válto- mora mindinkábh megfelelő élelmi- : • zatos. ínycsiklandó növekedik. Aznap, szerkészleteket : 
, tömegén, ezek mö- amikor nálunk juttatott el. Ez a : 
• gött a kis cédulák megjelent a mi- tudat ösztönözze a : • ntögött békésen nisztertanács ha- vasutas dolgozókat : 

Az egész hatalmas rendezö
pál yeudvaron, de a személy
pályaudvaron Is sz inte minden 
lépésnél Bánlaki e:vtárs testet, 
jobban mondva valóságot öltött 
szavaival ta lá lkozunk. A gurí
tódomb mellett nézelődve, egy
szerre csak azt harsogja fü
lünkbe a hangszóró: .,Elvtársak, 
a kongresszusi verseny kötelez! 
Ugy dolgozzunk, hogy minden 
nap minden óráia közelebb hozza 
hozzánk a konwesszusi zászlót!" 

A kultúrotthonok vezetőségválasztása után 

vacsorázgató vas- tározata az ú;abb még ,obb munká- : 
: utas családokat Iá- árleszáll!tásról, ar- ra. Ne fele;tsük el. : 
: tok, amint az édes- ról is hírt adott az hogy a mostani á-r- : i anya vastagabb ujság, hogy Ausz... leszállftás is csak i • karikát szel a ve- triában új drága- egy lépés volt. i 

Ebben a szépen felfelé ívelő 
versenyhangulatban születtek 
olyan eredmények, mint Csong
rádi László gurításvezetö bri
gádjának 129 száza'.éka. És 
nyilván ennek a magávalraga
dó hangulatnak a hatása az a 
humoros eset, ami Fehér Lászlö 
elvtársról, az á llomás fiatal 
irányítójáról jár szájról-szájra. 
24 órás, kimerítő szolgál&! után 
dé! után 2 óra körül ért haza 
60 kilóméterre (!) levő l aká
sára és nyomban elaludt. Este 
hat óra felé felesége idején 
valónak találta, hogy fe!keltse 
vacsorázni. Fehér elvtárs, anél
kül, hogy kinyílo!ta volna a 

szemét, így felelt a barátságos 
kel legelésre: ,..Azonnal, azonnal, 
csak a 36-osról elmenjen a 
vasérc!" 

!gy élnek a munkában a 
a miskolciak, akik jól tudják, 
hog)' az elegymozgás meggyor· 
sítása, a kocsiforduló megrövi· 
dítése a legfontosabb feladat 
most a vasúton. 

- Az e:egymozgás meggyor
sításának legfontosabb feltétele 
a jó együttműködés a fűtöház
zaJ - mondja K.ardos József 
elvtárs, külső rendelkező for
galmi szolgála'.levö. - Ezért 
az érkező gépeket azonna 1 be· 
adjuk a fűtőházba, az induló
kat pedig mindjárt wnatra 
tesszük. A beadási normaidő 
az érkező gépeknél 102-105 
száza:ék. Sajnos, az indulók· 
nál még van elmaradá3. kü 1 Ö· 
nösen a bánrévei vonalon. De 
a helyzet javulására jellemző, 
hogy például a 17. t8·kor induló 
vonat már most, 15.30-kor ké
szen áll, a gép is rájárt, nem
sokára indulhat. 

A miskolci vasutasok mun· 
káját ezenkívül messzemenően 
segíti az igazgatóság politikai 
osztálya és az igazgatóság. 
Kezdeményezésükre a szolgá
lati vezetők rendszeresen kom
plexbrigádértekezletet tartanak. 
Az értekezleteken minde11 

A vasutas dolgozók kultúrott
bonaiban - egy-két kivétellel 
megtörténtek a vezetöségválasz• 
lások. A kultúrotthonvezetősé
gek megválasztása a szakszer
vezeti demokrácia további szé
lesítését jelenti. Eddig a kultúr
otthonok vezetőségei! általában 
kijelöl/éh. Ez az első alkalom, 
mikor a vasutas dolgozók meg• 
oálasztották a kultúrotthonok 
vezetőségét. 

A vasutas dolgozók megér
tették a kultúrotthon vezetőség
választás jelentőségét és lelke
sen vettek részt eirr-egy válasz
táson. Bírálták a volt vezetösé• 
get, de a felsőbb szakszervezeti 1 vezetést is. 

A dolgozók egyre nagyobb 
számban és egyre nagyobb sze· 
retettel járnak a kultúrottho
nokba. A kultúrotthonok azon
ban nem mindig elégítik ki a 
vasutas dolqozók egyre növek
vő kulturális igényei/. A kultúr
otthonok műsora még mindig 
nem elég színes, t•áltozatos. A 
berendezés, felszerelés hiányos. 
Sok helyen még a tisztaság kö
rül is van javitani való. 

Az új kultúroftho11 W!zefósé· 
geknek ezeket a hián11ossá{lokat 
a legrövidebb ,dön be 'ül, tervsze
rű munkával meg kell sziinte/n,. 
A dolgozók biza lmából kerül
tek a kul túrotthon vezetőségébe, 
így bátran forduljanak a dolgo
zók felé, kérjék segítségüket, a 

kultúrotlhorwk szebbé tételére a 
munka megjavitá�ára. 

Pártunk és kormányunk a 
kulturális és sportalap létesíté• 
sével hatalmas segítséget adott 
a kultúrotthonok munkájához 
szükséges anyagiak biztosítá• 
sára. Sokat jelent ez a kultúr
otthonok vezetőségének, mert 
ennek a révén több lehetőségük 
van arra. hogy a dolgozók pi
henését, szórakoztatását. neve
lését megszer\'ezzék. Az eddigi
eknél sokkal fokozoltabba11 fi
gyelembe kell venniök a dolga· 
zók kulturális igényeit. 

Rendezzenek az otthonok mi· 

Vasutas-színjátszók a gépállomáson 

A vasutas dolgozók naty kedvvel és örammel segltlk a gépállomások 
tavaszi munkáját. Nemcsak szakmai, hanem kulturális téren Is együttmüköd-
;':!u: JtP!��ifi:�c!°��rlj:

1v
:�gy l(:rk��;t ·ve:té�.::�::;:;n��álr:i�t"Iű!i 

patronált tamaszentmlklósl gépállomásot1. 
(Kovacs G. felv.) 

né! több vidám, szórakoztató tart fenn a tömegszervezetekkel, 
estet. Színes, változatos főképpen a DISZ·szervezettel, 
programmot ál lítsanak össze. amelyek segítségével a fiatalság 
Biztosítsák a dolgozók minden nagy tömegét be tudják vonni 
irányú kulturális igényének ki• a kultúrotthon aktív munká
elégítését, a klubélet kialakulá- jába. 
sát. Nyújtsanak módot arra, A vasutas dolgozók azt vár
hegy a dolgozók a szórakozás ják az új ku, túrotthonvezelösé
mellett tanulhassanak is a ku!• gektöl, hogy a kultúrotthont Da
túrotthonokban. Tartsanak rend- lóban tegyék otthonossá, olyan
szeres fop;la/kozást a gyermekek ná ahol minden vasutas dolgozó 
részére. Ezek a feladatok mind és családtagja megtalálja a szó. 
megvalósíthatók, ha a kultúr- 1 rakozás, a pihenés, a művelődés 
otthon vezetősége jó kapcsolatot lehetőségeit. 

b ír á l a t a  n y o m á b a n  
,,Fafrahányt bor;;ó és a panaszkönyv" 
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: rétegben keni a helyzet kivétel nél- bi lévések követ- i 
: zsírt kenyerükTe. küL valamennyi keznek s ezekhez i 
: Ez, a magam elé l1ciborús politikát nélkülözhetetlen a : 
: folytató államban. · k · k.. 

• 
:

• 

képzelt, de any- Angliában például, 
mi mun an ,. 

=:=:.!
:• 

• nyira valóságos ahol még mindig MOLNÁR 

: kép újabb élő bi- élelmiszer;egyek ISTVÁN 

: zonyítéka: pár- vannak, a ;egyes az Utasellátó V. 

tunk, kormányunk árukat sem képe- tudósítója. 
? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Szenes István, a 1 6  éves mííkorcsolyázó bajnok 
- moszkvai élményeiröl 

A Lenin.körút hokiválogalottat. Káprázatos 
1 9-es számú ház 

' 

gyorsaságuk. ragyogó teclmiká-
kapualjában a • juk valamennyi külföldi nézői 
dicsőségtáblán 

' 
elbüvöl!e a csehszlovákok és a 

�z á ll :  ,.Szere- , svájciak elleni győztes mérkó-
tettel köszönt- zéseiken. A szovjet korcsolyá-
iük a J\Ioszkvá- � ":.- zókkal közösen tartott edzése-
ból hazatért ken rengeteget tanultak Sze-
Szenes István " • � nesék. 

Január 9-i számunkban arról zetőség gyakrabban ellenőrzi 
közöltünk levelet. hogy a ferenc• panaszkönyvet. 

mükorcsolyázó- Mik Szenes István legköze-
a baj11okot, házunk büszkeségéC lebbi tervei? Először is beszá-

A fiatal, 16 éves Szenes Isi- melót készit moszkvai útjáról a 
ván. a Va.sútépítö lokomotív ki- Lokomotiv sportkörök tagja, ré
váló sportolója. ragyogó szem- szére. Nyáron is tovább folytat
mel meséli közel háromhetes ja szorgalmasan edzéseit a 
szo,·jetuníóbeli tartózkodását. A budafokiúti fedett jégpályán. 
lörtPnetet azonban kezdjük a hogy a következő korcsolyázó
vegen. Március 6·án és 7-én évadban még nagyobb sikereket 
tartották meg a csehszlovákiai és di:sőséget szerezzen a vas
Pardubiceben a magyar-cseh- utas es a magyar sportnak. 

városi vonatkísérő laktanya jég- A másik levelet az akkori pa
hideg s az állomásvezetőség meg naszoslevél írója, Szücs Ferenc 
sem nézi a panaszkönyvet. Bi- hatvani vonatkísérő elvtárs küld
rálatunkra két válasz érkezett. te. Levelében mege.rösíti. hogy a 
Az egyikben Budapest-Ferenc- bírálat hatásos volt, mert azóta 
,·áros állomásfőnöksége közli. kényelmes pihenési lehetőséget 
hogy a bírálat jogos ,•olt. a ka- találnak a laktanyában, melegviz 
zánok hibája és a rossz szén rs rendelkezésükre áll s a védő• 
miatt nem volt fűtés a laktanvá· ételeket, italokat is gyorsan ki• 
ban. Azóta a helyzet megválto· ,zolgáltatják számukra. Szóvá
zott. a fűtőházi fiókmühely a ka-

, 
teszi azonban Szücs eh-társ. 

zánokat elvtársi segítségként ki- hogv Salf!ó/ar;án, Szolnok és 
javította. holott ez a M.4 V epii- A�zód állomásokon még nagyon 
letszerelö és FennlarltJ Vállalat 

I 
sok a kivánnivaló a dolgozókról 

feladata lett volna. Most meleg való gondoskodás terén, különö· 
szoba és meleg fürdő várja a sen ami a �édöéleleket és italo
vonatkisérőket és az á l lomásve• kat il leti. 

szlovák mükorcsolyázóver�cnyt. -------------
,\ férfiak versenyét lendületes 1 
futással a 16 h·Ps Szenes Pista DZSAN YIN RODARIJ: 
nyerte meg az olimpiai helye• • •  ,, 
zett és főiskolai világbajnok A JQVQ VONATA 

,,Fityeházán történt" 

1953 december 5•i lapunk „Ot
közó" rovatában írtunk az élénk
forgalmú Filyeháza megállóhe
lyen levő á l lapotokról, a fület
len. sötét váróleremről. Dér ló• 
zsef el\'lárs. a pécsi igazgatóság 
II. osztályának fönökhelyetlese 
közölte, hogy bírálatunk után 

személyesen ellenőrzést tartott 
és meggvőziídött. hogy a hibák 
valóban fennállnak. Azonnal in
tézkedett s egy későbbi ellenőr
zésnél megállap itotta, hogy a 
hiányosságokat a pá lyafenntartá. 
sí dolgozók megszüntették. 

,,Dombóváron is baj van" 

Dombóvár ál lomásfőnöke de· 
cember 5-i számunk „Otközö" 
rovatában megjelent bírálatra a 
következőket közli: 

„Tagadhatatlanul több esetben 
előfordult, hogy a komlói mun
kásvonatokat olyan vágányról 
inditottuk, va<;[Y olyan vágányra 
fogadtuk. hogy az utasok csak 
kényelmetlen körülménvek között 
tudták elérni. A „Szocialista 

vasú/ért" bírálata után minden 
erőnkkel arra törekedtünk, hogv 
ezt a helyzetet megszüntessük. 
Jelenleg már hasonló eset nem 
is fordul elő. Allomásunk dolgo• 
zói a kongresszus tiszteletére a 
többi között azt is vállalták, 
hogy a kultúráit utazás feltéle· 
leít a legmesszebbmenően bizto• 
sítják." 

„Ahol még n -.m érvényesül eléggé 
a dolgozókról való gondoskodás" 

csehszlovák Fikar és a magyar 
bajnok Czakó György előtt. Ez 
mit Szenes István első nem· 
zetközi versenye. 

f:s most térjünk az elejére. 
Február I0•é1t tud/a meg· tőb· 
bedmagáual Moszkvába utazik. 
ho{ly ott eayü/1 gyakoroljon a 

szoviet mükorcso/yázókkal é, 
bemutatókat lar/so11 a már ott 
tartózkodó német és csehszlovák 
mükorcsolyázókkal együtt. Leír• 
hatatlan volt öröme és boldog· 
sága, amikor február 1 3•án re-
pülőgéppel útnak indul l 

Két és félhetes szovjetunióbeli 
tartózkodásáról naplót vezetett. 
Most abból idézi élményei!. Leg· 
nagyobb élménye volt a Vörös• 
téren a Lenin- és Sztálin-mau• 
zo'eum megtekintése. Voltak a 
Kremlben is, - megnézték a régi 
cári kincsekPt, a földalatti va•út 
káprázato. pályaudvarait, voltak 
a moszkvai Nagy Színházban 
és majdnem mindennap - a 
Dinamó Stadionban. Itt tartol· 
lák közös edzéseiket a szovjet 
versenyzőkkel és itt volt 45.000 
néző előtt a műkorcsolyázó· 
bemutató is. amelyen - mint 
mondja - a magyaroknak volt 

1953 december 27-i számunk• tásáról. de nem tett erőteljesebb a legnagyobb sikerük. 
ban a D11breteni /ármüiavító UV lépéseket ennek meg,züntetésére. . A szovjet �lvtársak kilünte�ö 
üzemi konyháján rendszeressé Bírálatunk után _ mint az üze• fti;ry_elemmel es szeretettel vetlek 
valt túlórákat tettük szóvá. A mi bizottság írja _ .. az á/dat- ko�ul a m��ar csa.?a!ot. L�nin
JárTT;üjavító üz�mi bizottsága vá- lan állanotot felszámoltuk. A mél! gradban

. 
l:tta� a torte�elm1 ne• 

taszaban egvetert birálalunkkal. 1 . . . k .1 . . . .1
1 

vezetessegu Telt Palotai. Moszk• 
elismeri, hogy a konyhai dolga-

tWIIIJZO _e . nar l!U_m,cSizma vában a világhírű, új Lenin-
zók munkakörülménve· e m azonnal kiadtuk, arn,nt azokat Egyetemet. 
fordítottak kellő gondo( Eli;�e· i{lén(Jlésünkre vé{lre kiutaliák".

, 
Legnacrvobb m k . t · A b h r. 

, • t 
. ,_, osz va1 spor -

ri azt is, hogy tudomásuk volt 
\ 

urgonya amozogepe is élményük: kétízben is Látták 
a dol�oz�k mu�kaidöutáni. sok- ü':embe á l lították azóta a kony- ;átszani a jé![korongvilágbaj
szor onkent vallalt foglalkozta- han. nokságot nyert szovjet ;ég-

Az á//omá�on 
naay a forgalom 
Es szüntelenül 

bömböl a 
megafon 

,.l\lég negyven
kilenc pillanat 

S a bo/uf!óközi 
gyorst•onat 

A JupiterPn 
keresztül 

Kifut: irány a világűri" 

Ott dübörög a 
peremén. 

Az utazás 
nem fárasztó 

A /\lars-meg
állón odafönt 

Zenés ebéddel 
várja önt 

Az é[!i Utas
ellátó." 

Már ropiil ts 
az égi 
szerelvény, 

mennybolt 

Egy utas szól: .,Dc ll21Jetllm 
vagyok! 

Hát nem lekéstem ezt a 
vonatot/'' 

A forgalmista vigasztal/a: 
„Hétvégi gyors indul a l\1!lfsra 
A Vénuszra és Szaturnuszra. 
Körülbelül egy óra mulva." 
Az utas ulyus-

mil hebeg, 
Hogy ninc.s 

a bolygókon 
most dolga· 

„E gy lég, tnxtt 
rendelek 

Csak idr 
megyek dt 
a Holdba!" 

( Fordította: Gerényi 1 ,bor) 
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A V A S Ú T I F Ő O S Z T Á LY É S A V A S t., TA SO K S Z A K S Z E R V E Z E T É NE K H E T I L A P J A i A  miskolci vasutasok a ferenrnirosi csomóJ)Qattal !ol) !alott páro,,venen) •  

-____________________________________________________ _;,,;__ 
: ben mind szebb eredményeket érnek el. Képünk: a z  .,állomás szí\'e·•, a.z 

XLVI. l::VFOL YAJ\\, 1 3. SZA.\\. 
: állomásirán} ító szobája, ahonnan ct mikrofonok � telefonok tömegéJt ke

ÁRA -10 (<,ILLÉR 1954 J\\AR.CI US 27_ 
: , .. ztüi irán ·,ítja a miskolci renduőpályaudvar vlrkertngésél Fehór Uszl6 

;•••••••�t:.tf::� •• �:�!: .. :�:��r.�.��!1:.�:!!!�:1 .. ��!�•-�1:.s.��.:� .. ����e�!::!���l:; .....• 

A forgalmi szolgálat néhány időszerű kérdése 
Írta: Lindner Józ�el a Vasúti Főosztály lorgai-'mi szakosztályának vezetője 

Alberti Gyula, a Munka Érdemrend aranyfokozatával kitüntetett 

sztahanovista esztergályos : 
S zel'te az országban a dol-

11ozók százezrei munkál
kodnak lelkesen és eredménye
sen kongresszusi t·állalásaik 
teljesítésén. A vasút dolgozói
nak 1s felelös,égteljes Ielada
tai \'annak abban a nagy 
munkában, amelyet az egész 
dolgozó nép ,·égez a kemény 
tél okozta elmaradások be
hozá,;áért, a ter\'ek teljesíté
séért. 

1\1 ég ma is sokszázezer ton
na elszúllítatlan áru ,,arJa, 
hogy adósságunkat: a szállítási 

hatralékot súrgösen felszamol· 
juk. Az ido megjavult, szenünk 
is van, napról napra löbb és 
több a megjavitott mozdony és 
kocsi. Erős ütemben kell lehat 
az elegylovábbitást meggyorsí
tani. Naponta 13-13.300 kocsit 
kell megrakni és 3.4-3.5 napos 
kocsifordulót kell elérnünk. 
Adósságunk törlesztése é� az 
úJabb ta,·aszi szállitási felada
tok parancsolólag követelik tő
lünk a legteljesebb terYszerü
séget és rendet a szállítások 
vonalán. A vasútüzemi munka 
megja,·Jtásánal< Jeladata min
dig a kocsiforduló meggyors1-
tásához kapcsolódil,. A kocsi
forduló az összes üzemi mun
kák cgybehangolásánal, sike
rét tükri:i,d vissza. Sajnos, nem 
mondhat.luk el, hogy ezen a té
ren rend van. Valahogyan úgy 
néz ki. mintha a tél nehézsé
gei elt'elejtették volna ,·elünlt 
a jól begyakorolt munkamóu
szel'eket, az „500 kilométeres" 
és a nehézsúlyú-mozgalom 
fegyve1·eil. amrlyekkel az őszi 
forgalomb3n háromnapos ko
csifordulót -.ikerült ' elérni. 
Mi ntha a vezetők is kienged
ték ,·olna kezükből az irányí
tást, az ügyek intézését. Igen 
nehezen állunk talpra és ki
csit kábultan nézünk körül a 
teendúk sokasagában. 

törekednünk kell a be- és ki- natforgalmi tervet tehát · élőn? 
futó kocsimennyiség növelésé- kell tennünk: parancs kell, 
re. A március elején bekövet- hogy legyen minden szolgálati 
kezett torlúdasokat főképpen ág számára. Ugy kell tervezni, 
az idézte elő, hogy Budapest- hogy az elegy csak rövid ideig 
t0erencváros, Rákos,·endező és várjon to\•ábbításra. A jó terv
Ráko> állomások nem tudták nek ugyanis elő kell segítenie 

gurítási tervüket teljesíteni és az állomásokon álló késett 
még Jrevésbbé tudták a feldol- elegy elvitelét. A jó tervezés
gozott vonatokat géph1ány és nek meg kell mutatnia, hogy az 
a vonal túltelítettsége miatt ki- egyes szolgálati ágaknak mi
küldeni az állomásból. A gu- lyen intézkedést kell tenniök 
ritódombok, rendezöpályaudva- az elegyácsorgás megszünteté
rok gyors és biztos üzemvitelét se végett. Ebben a munkában 
tehát minősé<>i munkával a a menetirányítóknak, állomás
hel}i viszony�knak legjobban f�nökök:,1ek és for�alm! s_zol
me"felelő munkamódszerek al- galattevoknek kell JÓ peldaval 
kahnazásáYal, a technológiai előljárniok. 
[oly:1mal_ok �gyb�h�golásával 

\ A munkas- és személysztJlító 
feltellenul b1ztos1tam kell. vonatok menetrendszerinti 

A z elegymozgatás me"gyor- közlekedése mellett a �eher

sitása már most, oaz év vonat
.
oknak - a_ :4 �n,s vo-

elején is éppen olyan fontos- natfoigalm1 _te1_v,zermt1 

sággal bír, akár az őszi forga- m.enet,·endsz_ermti köz!eke-

lomban. A jól „kiterhelt·', me- dese képez, � forgalo:31-
netrend szerint közlekedő te- b;2tos, tervsz�:u munka ve�-

hervonatok nemcsak az állo- zesének . ala�Jat. Az 1do• 
á k , ben kezbes1tett géprende-m so es vonalak egyenletes 1 . .. b' t f" ób foglalkozt t tt • g 

• 
t h t 1 

es az uzem 12 os opr a, 
. • • ':1 ° s_a a . ' . anem „ e - a vonatkísérő szakaszok időre 
��sitmenyuk_ 1:owles�t 1s e'.ose- tör,éno vezénylése és kiállít;\.,,ük, ezenk�:iil pedig az . ipar- sa rnenetrendszerinti indi-telepek grafikus kiswlgálasát t ·' · k" 1 k dt té k' · 
leszik lehető,·é. A forgalom �sa es :oz � ·e � se a 

. 
'1Je-

tervszerű, zavartalan lebom·o- !olt el_egyne'.'· az. indokolatlan 
lításának alapját a 24 órás �o- vo?ia

,
tfe�tartoz_tataso_k meg

natiorgalmi terv képezi. Az szun_'.etese, mt1;d-1:11nd a terv
utóbbi időben a tervet menet- szel'U n;iunkavegzest: _a� elegy

irányitóink és állomásaink nem n�ozgalas_ meggyor�itasat se
sok gonddal készítették el és git'.k _ �lo. A kocsik, gy�rsabb 
hajtották \·égre. A péc�Í és bealht_ .. sa, 1llet\'e kuw�sa a 

szombathelyi i"azoatósa<mál rakodohelyel�re _ujra kozpont� 
úgy ten·eznek, al;o� a ·vo:-ita- lelada_tunkka ,:alt. A vo_nalI 
fás \'alószinúség szerint ki  tartal�ok es tobbltttar(al.ekok 
tudja állitani a vonatgépeket. ��;ma�, ha „ennek szukseg:s
Országos viszonylatban pedig ��o_e foll'.'erul . - megfelel�en 
a 'forgalmi szolgálattevők a ler- 1�0\ �!111. kell . . Emellett meg kell 
vezésnél - a tutóházlól kapott Jav1tam az �pat'teler_ie� �-af1-
igéret alapján _ még bizonyos konsz�nnti ktszolgálasat es el 
tartalékidót is számításba vesz- kel l , erm a k'o_cs11;n�k a . r�
nek, hogy a menetrendszerinti k�do,1�lyekre . t�rt_eno bealll
közlekedést teljesíteni lehes- �asát e� .. kihuzasat - három 
sen. Dotnbóvárott például a oi·án belul. 
reggeli, déli és esti helyzetje-N ézzük csak meg ezeket .  a Jentésben napokon keresztül 

J gen sok teendőnk van 
a siktola tások gyorsitá

sánál. Az ősszel sok helyen 
jó eredményekkel alkalrnaz
lak az új siktolatási módsze
reket. Most, a növek,·ő üzemi 
feladatok fel tétlenül megkö
vetelik és a ked, ező időjád . .s 
módot is ad rá, hogy késede
lem nélkül folytassuk a �-or-

, , I nd ítsunk felszabadulási műszakot ! "  
üzemünk doigozói lelkesen csatlakoztak az J\1DP 111 . kongresszu�a tiszteletére ki

bontakozott munka versenyhez. A munka verseny során üzemünk - a Landler Jár
műjavító OV - dolgozói kimagasió ered ményeket érnek el. 

En vál:a1ta.m, hogy a kongresszusi ver senyben 1 70 százalékos átiageredményt 
érek el az abroncsok esztergálásáná! és minden munkámat ócska, használt nyers
anyagból \ égzem. Adott szavamat az ed digiek során álitam. Az abroncsok forgá
cso!ásánál l 75 ::,zázaiékos átlageredményt értem el. 

A napokban levelet kaptam a néphadsereg Jékierői egyik alaku'atánah pa-
rancsnokságától, ahol fiam katona i  szol gálato.t teljesít. Az elytár:o:ak azt írták, 
hogy fiam becsülettel teljesíti a haza iránti köteiességét, kivál.5an tanul és rövide
sen néphadseregünk légieröinek tiszt}:! lesz. Megörültem a lev élnek, de el is gon
do'.koztam rajta . A felszabadulásnak - m :;,Jynek április 4-én ünnepeljük kilencedik 
évfordulóját - kö::,zönhetjük új életünket. A felszabadulás adta meg a iehetöséget 
annak is, hogy fiamb5I katonatiszt lehet. 

Fe!szabadulásunk kiiencedik é •fordulójának közeledtével az ország ya}amennyi 
abroncsesztergályo�ához fordu'.ok és yer senyre hívom őket Javaslom, hogy a kon
gresszusi verseny keretein be'.ül indítsu nk .,felszabadulási műszakot" március 
29-től ápril is 3-ig. Vál lalom, hogy a „fetszabadu/ást műszak"-ban 1 80 �zázalékos 
átlageredményt érek el  az o. h. anyagból készítendő abroncsok forgácsolásánál. 
A ,.felszabadulást műszak"-kal kifejezzük hál ánkat a Szovjetunió iránt és  hozzá
járul a műszak ahhoz is, hog� még nagy :>bb eredmények szül€;ssenek a kongresszusi 
v·ersenyb1m. 

Alberti Gyula, 

a ,\lunka Erdomrend 'aran) fokozatával kitüntetett kétszeres 
a Land 'er Jármííjavító DV dolgozója. 

sztahano\'isla, 

.,. 
Uj módszert vezettek be a miskolci menetirányítók 

a gépek gazdaságos kihaszn�lására 
A Yasút szállítási önköltsé

gét nagy mértékben csökkenti 
a vonóerő gazdaságos felhasz
nálása. Ezért vezették be ha
zánk egyes vonalain a. menet
irányitói gép-cezénylést. Igazga
tóságunk területén a hatvan
somoskűújfului ,·onalon alkal
mazzuk ezt a módszert igen jó 
eredménnyel. A salgótarjáni 
medencében mindössze 7-9 
géppel mozgatjuk az eleg:)'el. 
Ez azt e1·edményezi. hogy a gé
pek jó karbantartásához szük
séges javítási időt mindig biz
tos1tani tudjuk. 

A munkamódszer lényege a 
kö,-etkező: 

Hatóránkinl szcrzödést kö
tünk a mozdonyirányítóval a 
gépek kiállítására. ·  illetve a 
közlekedő ,onatoknak a cél-

allomásra való időbeni juttatá
sára, hogy ezáltal a fordu!o 
gép a kelló időben rendelke
zésre álljon. A szerződésben 
megjelöljük az elkövetkező hat 
órára az igazgatóságunlt terü
letén tervezett vonatokat. A 
mozdonyiránJ·ító a vonatszám 
mellé beírja a vonathoz löállí
tandó gép számát. Ha a vonat
gép a fűtőházban tartózkodik, 
a mozdonyirányító azt feltün
teti. Ha azonban érkező \'onat
gépet akar ,·alamely vonattal 
visszafordítani. feltünteti azt 
is, ho'fr a vonatgép melyik köz
lekedő vonattal érkezik. Ter
mésze'.esen ezt a szerződést a 
mozdonrirányitó és a fömenet
irányitó kölcsönös megegyezés 
alapján szerkeszti meg. A 
szerzödés ét'telmében a moz-

donyirányitó minden lehető 
eszközzel igyekszik elérni, hogy 
a szerződésben m,egjelölt ,·onat
gép időben kijárjon a vonatra, 
a fömenetirányitó pedig a ,,o
nalas menetirányítóval kölcsö
nösen harcol azért, hogy a! szer
ződésben megjelölt vonatokat 
olyan időben ,'igyék a fordulo
állomásra, hogy az az ellen
vonattal a vonat megkéslelte
tése nélkül visszafordu!hasson. 
Ezzel a munkamódszerrel je
lenleg különösen a bánrévei 
,·onalon tudtuk a felhasználan
dó gépek számát lényegesen 
csökkenteni. Most azon dolgo
zunk. hogy a módszert to,·ább
fej tesszük. 

Makó Imre. 
menetirányító csoportvezető, 

. miskolci igazgatóság 

kérdéseket közelebbról. 60-60 pérsi rendeltetésű to
l, rendczupá!yaudvarokon a vábbítatlan kocsi szerepel. Fe
, onatok feldolgozásának g)·or- lelősségrevoná,kor pedig arra 
�G.!;)iÍga és 111inGsége nen, kielé- hivatkoznak, hogy a tervben 
g1tu. A gurítási tervsLámokat benne van. azonban ez a terv 
el'usen feszített nek találják és ol�·an !azé\, hogy emiatt az 
nem számolnak a,czal. ho;;ylrn elegy több orán keresztül , ár 
több koC'sil kell rnknu11k. ak- to"abbitásra. Záhony állomá
kor a gu1·ítást ls fokozni kell. son a kocsik megt·akása után 
Az elmult esztendőben világ- igen hosszú időbe Lelik, mig a 
t·súcs-sámba rnenu eredmé- ko1.:sik az állomást elhagyjak. 
nyck �2ülettek a gurílódombo 'l'eljesen helytelen a tervezés
hon. A rendezőpályaudvarok nek az a módszere, ahogyan azt 
,·ezetői. dolgozói mesterien Kisterenyén mű,·elík :  a már 
hangoltak össze a technológiai kész v011alhoz a gép még vala
folyamatokat. A ket telhúzás hol Hatvan körn�·ékén egy 
közötti idő esi:ikkcntese. az .,K"-szerelvényre t·árakozik -
frány,á,:ányo1< fol:-,amalos liri- a menetirányítók szerint ez a 
tése - mint elsorendú feladat vonat mozdonn)'al már fedezve 
- í• mr,reteq volt minden do!- van. holott gyakorla'ban a 
gozó elölt. Tisztába11 ,·o!tak az_ vonat csák 6-8 órával késobb 
zal. hogy a rrndezopál.nwdva- tud elindulni annál az idő
rokon átmeni, kocsik mennyi- pontnál, am1k01· indulnia kel
sége ko,·siparkunk jcl<c'ntus ró lett volna. A forgalmi szol
szét képezi és így nagymér- gálatte,•ők sem előre terYez
lekben W�g fi guntál, i dolgo- nek, hanem amikor már az 
ZtJk ju munkájától a koesifor- elegymenn� iség egy vonal 
duló idli alakulása. Tudták. elegymennyiségél jóval meg
hogy a gudtó munkájának jó haladja, illetöJ,-g a gépet már 
\-af<lY rossz következm'énvei az megkapták. Tehát .,túlságo
egész halóu.ton éreztetik- hatá- san is biztosítják" magukat. 
sukat. A gurítódombok telje- Tapolca környékéról a kő
sitményének csökkenése vagy I vonatok . például a rako
selejtes munkaja a vonalakon dás befűjezé3e után csak hosz
ác�orgásokban. feloszlatások- szú órák eltelté\'el indulnak el. 
ban és tc,rlódásokban jut kife- Mezőnyékládházán a Mezócsát
je2.ésre. Ezeket a szempontokat ra rendelt eleg)·ben igen sok 
mns1 is szc,m előtt kell tarta· a 3+-48 órá5 kocsi. Sajószent· 
ni. Az idén azonban már nem péteren \'olt ol:-,an nap, amikor 
t"lé�ségc, Uibbel gurítani. ha- -az elegyto,•ábbitasra kijelölt 
nrm -- mint ahogy eg_v tl'ii.k- rertdes vonat leközlekedése 
torgyá1·ban nem a legyártott után az állomáson még 1 10 

sabb és gazdaságosabb mun- 1 kát eredmfoyezö síklolatási Ko·· ze l  o·· tven eljárásokat. Ne forduljon elő mázsa súlyt mozdított egy 
a komlói B i rkás-brigád 

óra a latt 

és megmunkált traktortenge- rakott kocsi mal'adt. 
lyek száma mutatja a termelés 
eredményét, hanem a gyarból A z  elegymozgatás meggyor
kikerülő ké�z traktorok menY· sitását az igazgatóságok 
nyisé�e _ úg,• a rendezöpá.- rossz együttműködése is akadá
lya udvarokon 15 az eredményt lrozza. A miskolci és a debre
n<'mcsak a gurítási teljesít- ceni igazgatóság eg)'ilttműkö-

désének hián"a miatt a Szemény mutatja. hanem az állo- rencsról Debrecen felé irán:i,i
másba be- és onnan kifutó tott elegy rendszeresen késik. 
kocs irrern;' .ség is. Tehát a de ugyanii;- Füzesabo,yban is 
gurítás fokozása, al aranyosan Debt'ecen felé. A :H órás ,·o-

olyan eset, mint például Zá-
hony állomáson, ahol a tolató 
brigád nem tudja alkalmazni 
a megállás nélküli, szalasztás- Amint enyhúl az !dő, úgy I foglalkoztatási fokkal szemben I nagyszerű eredményen is túl
sal töt'téno tolatást. Az áJlo- fokozódik a rakodások üteme li6 , százalékos, a teljes1tményi tett Birkás Mihály rakodómun
más és az igazgatóság napi- Is._ A _pécsi i!;:a�g-:itóság �llom�- sz�zalék növelésénél a vállalt kás brigádja. mert az egy 
rendre tért efelett azzal_. hogy sa, kozul kl•lonos<'n l\.omlon 170-tel szemben 256 szá:talékos órára eső mozdított súly növe
az új modszerrel . nem lehet tapaszta_lható e:::, Göncz József eredményt é1-t el .  Másnap meg lésénél a. ,:állalt 15 mázsá1;al 

Zá'1on.vban dolgozni . Buda- és b!·1gadJa . ma:·c1us �6-án B!- ezt a jó eredményét is túl- szemben 49 ·mázsás eredményt 

pest-Józsefvát·os lolató bri- eg_,, Je.l;':11e1i ór�:-a es:i mozd1- •zámyalta : teljesítése 350 szá- ért el. A teljesitmém· nö\'elésé
gád.iának kellett „ helyszinr,n toH stt._Y no, �lescncl 15 ma- talékos ,-ol t. 

1 

né! 182 szá�alék voit a brioád 
bebizon�'Ítania. hogy ez a mód- 1 zs�� ___ vallal:1.saval szen;�_en_ 42 A dol_gozók versenykedYére teljesítménye. (Vál'11ai Lá;zZó 
szer sikerrel alkalmazható és I maz,al ,  a , <1Ila!L 63 szazalekos jellemzo, hogy meg ezen a tudósító.) 

az elegyrende-.ési idő - ezy ------------------------------------------
nagyobb kocsisor klhúz:isá-
nál - 20-30 percre csök-

1 
bályozásaval a $Zolgálati ve- Nemcsak 

.
a zárt it

.
·ányvonato-,

, 
szállítási ten•ünk teljesítését. 

kentheto. zetőknek befolyást kell gya- kat, de már a kisebb kocsi· még sok munkamodszerre 
. r. • • ,. korolniok az irány,·onatok csoportokat is figyelemmel rendeletre, utasításra leheln� Az „oOO . kilomeíeres moz- képzésére. Az állomásfőnökök- kell kísérni még a rnkott elegy bivatkozni, melyeknek betardonyfordul_o nem�sak a 11;0�- nek és forgalmi szolgálatte- kiindulása idejében. Nem sza- tása, alkalmazása ré,·én kiváló d?nyok Jobb . u:zem.eltet�cel, vőknek nem szabad arra a bad megtűrni, hogy az álJomá- eredmények, nag,•szerű mun

�ilometertel_1es,t:11enyuk nove- helytelen á lláspontra helyez- sok önhatalmúlag tartsák kagyőzelmek születtek a mak_eueset biztosi'.otta: hanem kedniök, hogy ezzel kapcsolat- vissza a leadásból felszaba- gyar vasúton. Ezek a módszelell.l _egesen el�eg_i�ctte , a ban mindent a szolgálati fel- duló _kocsijaikat azzal,_ hogy rek, szabályok és tapasztala
� �1.s_ �legJ'll1oz":at�st: . Nem sőbbseg oldjon meg, hanem egy-kct nap mul\·a ugy1s meg- Lok még ma is élnek. csupán 
�e esbt?e a nehezsul_'. u 111?2- önte'l'ékenyen - figyelemmel rakják. A kocsiszolgálatnál áz arra van szükség nogy a E!vaoalom ,s. 81:'ely "lZ uzemntel kísérve a · rakodásokat - ío- ötnapos berakási terv alkalma- korlalban er,·ény�sítsük őket. gazdas.agos:,ag�- es a k�csi- kozni kell az irám·vonatok zása képezze munkájuk alap- A kongresszusi \·ersenv hevü-fordufo 1do csokkentese re\'en • · t K' k 11 k" ,;b"l · ' 
érezhető hatással ,·olt az szarna . .' . E; -uszo o 111 a ját. Arra kell törekedni, hogy lete. a doli:ozó nép. pártunk és 

egész vasuti közlekedésre. ker�szt•s2alblasoka!.- el , kell ez tö<'vénnyé v<i.ljék. Ez terme- kormányunk irant érzett fele
Ezckel a mozgalmakat ter• e�:m, hogy _az _árukuld:menre� szelesen csak a szolgálati ágak lösségünk és szeretetünk biz
mészetesen nem lehet öncélú- rov1debb �tiranyo11 es mmel és a szállíttató felek szoros tosítékai annak, hogy a vasúl 
nak tekinteni. hanem annak n��'.obb tavolságra rer:dez�s együttműködése mellett lehet- dolgozói - úgy, mint eddi� is 
érdekében kell felhasználni nel�ul, gyorsabban tov'.'b�it: séges. A kocsiintézőknek az - becsülettel helytállnak. �n
azokat, hogy szállítási tervéink hato� le�en�k. A kocsuntezo eddiginél sokka� �er�szeb.ben, dületükkel ,  lelkes győzniaka
teljesítését, a gyors kocsi!or- szolg_:ila_tnal : elő kell ven.n1 na!,!Yob_b f�l:losse�állalass� rásukkal ebben az esztendőbrn 
dulót. a ten•

szerű munkát és az osz1 for„alomban bevált kell vegezm 1rányito munka- is teljesítik a vasút szállítá5i 
nem 'utobó sorban a gazdasá- módszereket é� er.:iteljesebben 

I 
jukat. tervét, méltó módon ünnepel-

gos üzemehet.ést elotnozdit- k�ll . fi�·e1embe . vennl . a _k�- �Í
_
ég hossz,í sorban lrhat- ve hazánk felszabadulásán4k 

sák. csiszW,seglet k1<> :yenhlesenel nánk ki ,ebb-na'>'t·obb hi- 9. évfct·duló'><L pártunk H L  
A rakodasok megieleló s.ta- a rakott elegy aramlásat. bákr0L amelye:, akad�lyozzák kr,r.gress\:.tlsát. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * A dolgozókról való fokozottabb gondoskodás 

A szegedi politikai osztály pártértekezlete utat mutatott 
a kongresszusi verseny lendítő ereie 

A Szakszervezetek Orszá- lenti, hogy ha a dolgozó a 
munkából való kilépéstől ,  szá
mított 30 napon belül ismét el
helyezkedik, akkor folyama
tosnak kell tekinteni a munka
viszonyát. Az új Munka Tör
vénykönyve megszünteti a 
csökkentett mértékű, vagyis az 
50%-os táppénzt. Ez a ked
vezmény azonban nem vezet,
het a munkafegyelem lazítá
sára. A fegyelmezetlenekkel, a 
vasúti szolgálatot veszélyezte
tőkkel szemben a jövőben is el 
kelCjá·rn'1, de clsősorbán ne
velőmunkát kell alkalmazni. 
Ennél vár nagy szerep a szak
szervezetekre, elsősorban a 
társadalombiztosítási aktívák
ra, akiknek állandóan ismer
tetniök kell a társadalombizto
s'itási rendelkezéseket és őr
ködni az ilyen rendelkezések 
végrehajtása felett. A notórius 
fegyelemsértökkel azonban szi
gorú rendszabályokat kell al
kalmazni. 

lakik munkahelyétől, akkor 
kétszer háromnegyed óra, il
letve egyszer háromnegyed 
óra szoptatási idő illeti meg. 
:Az anya kérésére a kétszer 
háromnegyed órás szoptatási 
időt együtt is ki lehet adni. A 
szoptatási idá" munkaidőnek 
számít, tehát erre az idöre át
lagbér jár. 

a kommunistáknak feladataik végzéséhez gos Tanácsának teljes 
ütése a soronlevő legfontosabb 
feladatnak a dolgozók anyagi, 
szociális és kutturális helyze
ténele további javítását jelölte 
meg. Az életszínvonal emelé
sének ele'l{1edhetetlen alapfel
tétele pedig a termelés foko
zása, a terv teljesítése és túl
teljesítése. A termelő munká
nak hatalmas lendületet adait 
4 kon.gresszusi munkaverseny. 
A SZOT tel3es ülése feladatul 
állította a szakszervezetek elé a 
kongresszusi munkaverseny se
gitését és támogatását. Ennek 
a segítésnek minden.re ki kell 
terjednie, minden szaks;:erve
zeti funkcionáriusnak tudnia 
kell, hogy a dolgozókról való 
fokozottabb gondoskodás a 
kongresszusi verseny lendítő 
ereje. Az üzemi bizottságoknak 
őrködniök kell afelett, hogy a 
dolgozók teljesítsék felajánlá
saikat, de ugyanakkor őrköd
niök kell a dolgozók törvény
ben biztosított jogainak szigo
rú betartása felett is. 

A szegedi MAV Fiúnevelő 
Intézet virágokkal és drapériá
val díszített kultúrtermében 
gyűlt össze a szegedi lrasútpo
htikai osztály pártértekezlete. 
Százhuszonhét küldött, az igaz
gatóság élenjáró kommunistái, 
köztük „kiváló" és „érdemes'' 
v&.sutasok, kormánykitüritetet
tek ülik körül az asztalokat. Itt 
\ao Szaladós Emil elvtárs, a 
makói fűtőház alapszervezeté
nek párttitkára, aki a kon
gresszusi verseny során egy 337 
típusú motorkocsi motorjának 
tervenfelüli főjavítását vállal
ta és teljesítette. Nem régen 
tett pótfelajánlást egy újabb 
motor főjavítására. Az elnök
ségben ü I Sári József, a sze
gedi fűtőház sztahanotjsta la
katosa, országgyűlési pótkép
viselő. Fűtőházuk vállalta 
és azóta naponta teljesíti -
hogy a mozdonyok javítási ál
lagát öt százalék alá csökken
tik. A küldöttek, szinte vala
mennyien, termelésben is élen
járó vasutasok. Ezt tükrözte 
a pártértekezlet munkája is, 

Már a beszámoló - melyet 
a politikai osztály vezetője, 
Mosonyi István elvtárs tartott, 
szorosan összekapcsolta a ter
melés és pártmunka kérdéseit. 
Jó példája volt annak, hogy 
•·,ak ott lehet eredményes párt
munkáról beszélni, ahol a párt-
5zervezet munkája kihat, szo
rosan összefügg a vasút felada
tainak megoldásával. Foglalko
zott a párt- és kormányhatáro
zatok végrehajtása terén elért 
eredményekkel és a hiányos
ságokkal. A júniusi határozat 
óta fokozottabban érvényesült 
az emberekről való gondos
kodás, 500 vasutas dolgozó 
lényegesen közelebb yagy iasc
helyére került dolgozni. De 
csökkentek a balesetek is, ja
vult a szociális ellátottság -
s mindez hozzájárult ahhoz, 
hogy tovább nőtt a párt tekin
télye, javult a munkafegyelem. 
A beszámoló nemcsal;: az ered
ményekkel foglalkozott, ha
nem bátran feltárta a vezet is 
és a politikai osztály munká
jána:c fogyatékosságait is. 

Sokat foglalkoztak mind " 
beszámolóban, mint a hozzá
szólók felszólalásaikban a me>
zőgazdaság segítésével. Többi 
között bírálta a beszámoló a 
megyei pártbizottságokat és a 
földművelésügyi minisztéri11-
mct, amiért nem ismertették a 
vasúttal, az igazgatóság terü
letén a mezőgazdaság fejleszté
sével kapcsolatos terveket és 
így a vasút akadályozva volt a 
szállításokra való felkészülés
ben. Az értekezleten a mező
gazdasággal való foglalkozást 
különösen megkövetelte az 
igazgatóság sajátos mező-
gazdasági jellege. 

Feltárták, mind a beszá
molóban, mind a hozzászólá
sokban, hogy a menetrend
szerűség megsértése mennyire 
kihat a városok ellátásárn. A 
szövetkezetek s az egyénileg 
dolgozó parasztok áruja a vo
natkésések miatt napokig há
nyódik, lekési a csatlakozáso
kat. Ilyen körülmények között 
s7ámos dolgozó paraszt nem 
vállalkozik arra, hogy áru;ával 
felkeresse a távolabbi piacokat. 
Az igazgatóság területén, külö
nösen a mellékvonalakon, több
ségükben egyénileg dolgozó 
parasztok vannak s ezért nag:;
fontosságú volt e kérdés fel
vetése, megvitatása. 

Az uionnan megválasztott 
p.'..rtvezetőségek és a kommu
nisták munkáját is dicsen. 
hogy az utóbbi időben jclentő
ser, megjavult a menetneend
szerűség és március hónapban 
már kilenc olyan nap volt, 
amikor egyetlen vonat sem ké
sett. Az igazgatóság dolgozói 
t.c-csülettel törlesztik a v1.;sza
maradt árukból fennálló adu�
ságukat. Február végéig a io
lyamatban lévő szállítási fel
adatok elvégzése mellett a vin-
5záffiaradt áruk 40 százalékát 
1� továbbították. Az értekezlet 
kifejezte. hogy ezzel nem elé
�cdnek meg, rövid tdő :.uatt 

minden árut rendelte�s; he
!yér e továbbítanak. 

A pártbizottság jelentését 
Téth Lajos elvtárs, a pártbi
ZLl�ság titkára tartotta mee;. A 
vasutas dolgozók nevelésében 
elért eredményekkel, a tag
és tagjelöltfelvételekkel, va
lamint a fegyelmi ügyekkel 
foglalkozott. Hangsúlyozt", 
r.'>!'.Y az alapszervek sok eset
ben nem eléggé körültekintő 

mt.don vizsgálják meg a feJ•.ré
telre javasoltak ügyét. Nem 
fordítanak elegendő gondot a 
part szociális összetételének iil
landó javitására, a fiahlokra, 
é� az éberség is sok esetben 
hiány• szenved. 

A beszámoló és a jeler:t.;s 
pá, tszerű, őszinte bíráló é.; on
J:-fr;, ló hangja leheté,.;éget n.n -
tott arra, hogy hasonló módon 
szóljarak a felszófató elvtársait 
is. Többen bírálták a p:JUtikai 
c.ztályt, elsősorban ambtt 
hogy keveset tartózkodna:� .Í 
területen, nem adnak elég 
módszert. Erről beszélt Vt
dovszki István elvtárs is: A 
politikai osztály munkatár
sai mondotta nem 
beszélgetnek eleget a dol
gc,zókkal. legtöbb esetb,m nem 
JUtlhak túl a pártir::-dán. Pósta 
Gizella elvtársnő a v,3sutru- nol': 
problémáit vetette fel. A pár:-

szervezet vezetői nem be,zel
i,€tr-ek a nőkkel, nem igyekez
nek megismerni az'.Jk ügyE's
bajos dolgait Sokszor liberális 
a fegyelemlazító nődolgozókkal 
szemben folytatott eljárás éh 
ez rossz hatással volt a mun
kájukat felelősséggel és jól vég
ző nődolgozókra. 

Több elvtárs számolt be az 
új vezetőségek javuló munká
járól, a termelés pártellenőrzE!-
séről, a kongresszusi verseny
ről, a propaganda- és nevelő
munka eredményeiről és hibái
ról. Számos félszólaló önbírá
latában feltárta az elkövetett 
hibákat - különösen az agitá
ció és a nevelőmunka terü\e
tén. 

A pártértekezlet tartalmas 
vita után héttagú pártbizottsá
got és huszonegy küldöttet vá
lasztott a megyei pártértekez
lctre. 

A módosított 
szervezeti szabályzat tervezetéhez 

A Magyar Dolgozók Pártja l(özponti Vezetösége megvitatás 
és hozzászólás céljából a párttagság elé terjesztette a módosított 
szervezeti szabályzat tervezetét. A tervezethez máris számos hoz
zászólás, kiegészítö és módosító javaslat érkezett lapunk szer
kesztöségébe. A „Szocialista Vasútért" szerkesztösége - a l(öz
pont_i Vezetöség utasításának megfelelően - nyilvánosságot ad 
a parttagok és a tagjelöltek javaslatainak, észrevételeinek, s rend
szeresen közli a szerkesztöséghez érkezett hozzászólásokat s a 
lapb�n közölt véleményekre vonatkozó esetleges megjegyzése
ket 1s. 

„A part szervezetei 
a fegyveres eröknél 

és a vasútnál" e. ponthoz 

A taggyúlések 
idejének 

megváltoztatásáról 

Pártunle javaslatára a kor
mány a közelmult időkben 
egész sor olyan intézkedést ho
zott, amelyek a dolgozókról 
való szociális gondoskodás ki
terjesztését biztosítják a külön
féle társadalombiztosítási szol
gáltatások terén. Ezek közé 
tartozik a táppénzszámfejtésnél 
beszámítható folyamatos mun
kaviszony szabályozása. A régi 
Munka Törvénykönyve sze
rint csak abban az esetben le
hetett folyamatosnak tekinteni 
a munkaviszonyt, hogyha a két 
munkaviszony között nem volt 
hét napnál hosszabb megsza
kítás. Az új Munka Törvény
könyve 30 napban állapítja meg 
a két munkaviszony közötti 
megszakítás idejét, ami azt je-

Ugyancsak a dolgozó anyák
ról és gyermekekről való gon
doskodás tiikröződik abban a 
kormányintézkedésben, hogy az 
egyévesnél idősebb, de két
évesnél fiatalabb beteg gyer
mek ápolására az eddigi har
minc nap helyett hatvan napra 
kell táppén.z"t folyósítani az 
anyának. 

A felsorolt intézkedések 
csak egy részét képezik 

a szociális ellátottság megjaví
tását biztosító rendelkezések
nek, de ezekből is világosan 
látszik pártunk és kormá- _ 
nyunk messzemenő gondosko
dása. Ezeket és a többi szo-

A Munka Törvénykönyve ciális határozatokat, ren,dele-
új rendelkezései is kü- teket állandóan tanulmányoz

lönbséget tesznek anyagi jut- zák az üzemi bizottságok, a 
tatás szempontjából a fegyel- társadalombiztosítási tanácsok 
mezetlenek és a becsületes do!- és agitációs érvekként is hasz
gozók között. Például az a dol- nálják fel azokat munkájuk
gozó, aki önkényesen elhagy- ban. Rendkívül fontos, hogy a 
ja munkahelyét, vagy fegyel- dolgozókat tájékoztassák a 
mi úton bocsátják el s új mun- párthatározatokról és a kor
kahelyén megbetegszik, c-�ak mányprogramm végrehajtása 
65 százalékos táppénzt kap- során hozott intézkedésekről. A 
hat, függetlenül attól, hogy dolgozók védelmét szolgáló ín
mennyi időt töltött előzőleg tézkedések ismerete növeli a 
munkában. dolgozók helytállását, verseny-

A dolgozó anyák és a gyer- szellemét. A határozatok is
mekek fokozott védelmét se- meretében a dolgozók mégin
gíti elő az a kormányrendelet, kább megértik, hogy a tervek 
hogy a szoptatós anyáknak teljesítése és túlteljesítése a 
gyermekük hathónapos koráig feltétele annak hogy kor
naponta kétszer félórás, hat- mányzatunk még' nagyobb ősz
hónapos koron túl pedig na-

1 
szegeket tudjon szociális, mun

ponta egyszer félórás szopta- kavédelmi és kulturális beru
tási idő jár. Ha az anya távol házásokra fordítani. 

Örömmel olvastam a Sza
bad Népben az MDP módosí
tott szervezeti szabályzatának 
tervezetét, amely váftoztatá
saival és kiegészítéseivel az 
eddiginél jobba" visszatükrözi 
pártunk harcának eredményeit, 
a párttagok jogait és köteles
ségeit. A módosított szervezeti 
szabályzat tervezetének XI. fe
jezete 40. pontja „A párt szer
'vezetei a fegyveres erőknél és 
a vasútnál" - című, a Vasút
politikai Főosztály szerepével 
is foglalkozik. Ez jelentős vál
tozás a szervezeti szabályzat
ban és hozzásegít ahhoz, hogy 
világosabban megértsük a vas
útnál folyó pártmunka jelen
tőségét és fontosságát. Azon
ban szerintem jobban és kon
krétabban kellene meghatároz
ni a politikai osztály szerepét 
a vasutas pártszervezetek irá
nyításának szempontjából és 
hogy milyen legyen a viszony 
a választott szervek, különö
sen a felsóbb szervek és a po
litikai osztály között. 

A párt módosított szervezeti 
szabályzatának tervezete ma
gában foglalja. hogy az alap
szervezeteknek havonta tag
gyűlést kell tartaniok. 

EGY HELYES KEZDEMENY EZES: 

Miután a párttagság körében 
- főként az utóbbi esztendő
ben - a sok értekezlet mia/1, 
számos helyen a taggyűlésekről 
való távolmaradás uolt tapasz
talhat_ó. jauasolom. hogy az 
alapszervezetek na havonta, ha
nem kéthavonta tartsanak tag
gyűléseket. Emellett javaso
tom, hogy a szervezeti szabály
zat írja elő a pártcsoportbizal
mi-. pártcsoport- és a népne
velöértekezletek rendszeres 
megtartását. Véleményem sze
rint, a párttagság aktivitását és 
a pártonkívüliek között végzett 
felvilágosító-, nevelőmunkát ily 
módo,i nagyobb mértékben le
helne elősegíteni és töb/J lehe
tőség ny/Ina a tapasz/a/a,iok 
megbeszélésére. 

Csomóponti munkavedelmi írtekezlet Miskolcon 

Szvadkó István 
a Nyugati pártbizottság 

agit.-prop. titkára 

Simon László 
budapesti politikai osztály 

munkatársa 

Miskolcon, a Járműjavító 
kultúrtermében tartotta első 
csomóponti munkavédeimi ér
tekezletét a Vasutasok Szak
szervezete munkavédelmi és 
társadalombiztosítási osztá
lya. Az értekezleten részt
vettek az igazgatóság nagyobb 
szolgálati helyeinek munkavé
delmi megbízottai, üzemi bi
zottsági elnökei. 

Az „efeUeo,,.os-OfJ" kétszáz könyvelő 
munkáját végzi el 

A szakszervezet társadalom
biztosítási osztályának ellenőr
ző orvosa, dr. Rottenbiller A Za
jos ismertette a vasutas egész
ségvédelem legfontosabb fel
adatait. Rámutatott, hogy -
különösen a vasútnál - mi
lyen szorosan • összefügg az 
egészségvédelem és a munka
teljesítmény. A közlekedés 
csak akkor jó és zavartalan, 
ha messzemenően gondoskod
nak a dolgozók egészségvédel
méről. Elsősorban jól képzett 
üzemorvosokra van szükség, 
akiket munkájukban messze
menően segítenek a szakszol
gálati vezetők, az üzemi bi
zottságok és maguk a dolgo
zók is. Megállapította, hogy a 
MÁV-nál még kevés a főfog
lalkozású üzemorvos. (Elénk 
péld-a erre éppen Miskolc. ahol 
hat szolgálati helyre. mintegy 
6000 dolgozóra, mindössze egy 
függetlenített üzemorvos jut. 
A szerk.) 

A vasút anyagkönyvelését a 
multban kézierővel végezték. öt
éves tervünk első évében épült 
fel a MAV Gépesített Adatfeldol
gozó Hivatal. melynek korszerű 
kártyalyu�asztó-, rendező- és NI 
bulátorgépeivel végzi', el .a vas
út bonyolult anyagkönyvelését. 
A különböző 5rolgála-ti fönöksé
gektől beérkező anyagbizonyl a
tok ada,tait ill kártyalyukaszt6-
gépekkel egy szátnosz!opos kár
tyára rögzitík apró lyukakkal. 
Ezután a kártyák a rendezögép
be mennek, ahol a gép számtani 
sorrendbe rendezi a kilyukasz· 
tot1 kártvák.at. Innen a már 
rendezett kártyalapok a tabul á
torba ke'.iilnek. Ezt a hata•lmas 
gépet „elektromos agynak" ne
vezik a dolgozók. A gép kétszáz 
könyvelő munkáját képes elvé
gezni. 

Két ilyen n agytel!esítménvű 
tabulá'.or és eredménvlyukasztó 
gép érkezett a Szov;etun'óból . 
a hival.al i  dolgO'Zók részére. A 
rertdezőgépt>k óránként 24.000 
kártyát rendeznek el akár abc, 
akár számtani sorrendbe, a „ki
íróg:épe/l'' P<'dig óránkint 9000 
„kiírást" végeznek. Korszerű 
e'lenörzőgépeken ellenőrzik a 
könyvelőgépek mun'icá;ját. Ezek 

a irépek óránk'nt 1200 té-
telt e!lenörlznek. 

Ha valahol hiba van, a gép hi
bajelet üt a kártyába és auto
matikusan megáll. 

Az ország lel!'korszerübben 
Q"épesíle:-t adatte: dol-g-ozó hiva
talában a, bonyolult gépeket fia
tal nódolgozók kezelik. KufFler 
Ferencné s.zt.ahanovis'.a gépke
zelő 160 száz.alékon felü:i tel 
jesítményt ér el. Ei !gen magas 
eredmény, teklnlve, hogy a szá· 
mokikal való munka fára,ztó!ag 
hat  az idegelore. A MAV- Gépesí-
te:,t Adatfeldolgozó Hivata1 dol
g-ozói pontos anyag:nyi1vánlar
tással segítik a vasúti szakszol
gálatok munkáját. 

A továbbiakban Rottenbi!ler 
elvtárs a leghatásosabb egész
ségvédelmi teendőnek, a meg
előzésnek a feltételeit ismer
tette. Három fontos tényező 
szükséges ehhez: a helyes ét
kezési rendszer, az egészséges 
munkahely, a tervszerű felvi
lágos'itó munka. A vasutasok
nál igen gyakori gyomor- és 

Bánlaki István ,.kiváló vasutas'\ Mfskolc·állomá.s fönöke szóvátette a 
miskolci munkavédelmi &-tekezleten. hoJry a miskolci vonatldsérőltnek ninc.s 

mellfetelő pihenöhelyük. 
(Kovács G. felv.) 

bélmegbetegedések jobbára az 
úgynevezett „ tarisznyaétkezés" 
következményei. Elengedhetet
len a rendszeres meleg étkezés. 
Javasolta, hogy a vonatkísé
rők, a mozdonyszemélyzet 
megfelelő étkezésének biztosí
tását tegyék lehetővé, hogy 
gyorsvonaton az étkezőkocsi
ban, személyvonaton az étszol
gálatnál meleg ételt kapjanak. 
A tehervonati vonatkísérőket 
lássák el termosszal, hogy me
leg levest, kávét vihessenek 
magukkal. 

Részletesen ismertette ez
után az üzemegészségügyi kö
vetelményeket, és leszögezte: 
az üzemnek tisztaság, kénye
lem, higiénia szempontjából a 
dolgozók második otthonává 
kell válnia. Felsorolt néhány 
na�obb szolgálati helyet, ahol 
sürgősen javítani kell az 
egészségügyi viszonyokon. Igy 
a Rámán Kató fűtőházban az 
ipari tanulók munkahelyein 
rossz a világítás. a békéscsabai 
fűtőháznál hibás a füstelszívó-

berendezés, a Szolnoki Jármű
javítóban rozsdás tartályban 
tárolják az ivóvizet, legtöbb 
helyen az üzemi étkezdékben 
támlanélküli padok vannak, 
úgy, hogy a dolgozók étkezés 
közben sem ülhetnek kedvező 
testtartásban. Leszögezte, hogy 
az egészségügyi hiányosságok 
megszüntetése legtöbbször nem 
anyagi kérdés, hanem ébersé
gen, jóindulaton és rendszeres 
ellenőrzésen múlik. 

A szakszervezet munkavé
delmi osztálya kezdeményezé
sének helyességét, a csomó
ponti munkavédelmi értekez
letek szükségességét bizonyít
ja, hogy igen sok, bár . nagy
részt panaszjellegű hozzászólás 
követte az előadást. Hiba volt, 
hogy a miskolci vasúti üzem
orvos - az értekezlet egyet
len üzemorvos-részvevője -
későn értesült az értekezlet
ről és hozzászólásában a fel
színen mozgott, általánossá
gckra szorítkozott. 

Sztahanovista ankét Hódmezíívásárhelyen 
A szegedi igazgatóság állo- mindig nem a kirakó ál lomások 

másainak sztahanovista keres- sorrendjében helyezik el az áru
kedelmi dolgozóit a Vasutasok kat a kocsikban. 
Szakszervezetének Területi Bi- Honti Pál ( Békéscsaba) arra 
zottsága megbeszélésre hívta hívta fel a figyelmet. hogy han
össze Hódmezőt'ásárhelyre. A golják össze a gazdasági vasu
megbeszélés a vasúti szállítás lak és a nagyvasút rakodási 
egyik fontos problémáját ölel- munkáit, mert a szervezetlen 
te fel: a rakodások meggyorsí- kisvasúti rakodás késést okoz az 
lását. árutovábbításban. Konrád Isi-

A sztahanovista ankétot, igen ván (Szeged) szóvátette, hogy 
helyesen, gyakorlati bemutató- Józsefváros állomás félig ra
val kezdték. A hódmezővásárhe- kott gyüjtökocsikat küld, még
lyi rakodási dolgozók, Tóth Fe- pedig számadás nélkül. 
renc brigádvezető irányításával, Bodó Attila a szavatossági 
bemutatták jól bevált munka- levél-mozgalom ellanyhulására 
módszerüket. A hódmezövásár- mutatott rá, holqtt a szavatos
helyiek a rakodóhelyeket meg- sági levél nagyban segíti az ál
számozzák, a megfelelő számot lomások munkáját. Javasolta, 
a fuvarleveleken is feltüntetik, hogy a számadáselválasztást el• 
úgyhogy a rakodásnál gyorsan. követő állomásokat jelentsék az 
pontosan tudnak tájékozódni, igazgatóságoknak. 
hogy hová kell rakni az árut. A területi bizottság részé
Rakodás közben nem kell keres- ről Esse Lajos elvtárs szólalt 
gélni, így a rakodás sokkal fel és megállapította. hogy a 
gyorsabban halad. A kirakás- szállítási hibák mint a helyte
ná l az érkezési bárcákat már a len bárcázás, nemcsak a vasúti 
kocsiban felragasztják az árura. szállítást nehezítik meg. hanem 

A szemléltető, jól sik�ült kárt okoznak az államnak is. Az 
munkamódszerátadás után élfok értekezlet végén Czinger Gyula 
vita alakult ki. Fazekas László elvtárs, a területi bizottság el
(Szeged) a felesleges átraká- nőke határozati javaslatot olva
sok e!kerüiés� érdekében ké;te, sott fel s egyben ismertette azt hogy a gyorsarukat ne szemely- f lh ' • t • ll · 1 1-I ·d  vonattal, hanem gyüjtökocsik- ! � - 1.v�s is, ame )e o : 
ban küldjék Szegedre. mert a mezovasarhely kereskedelmi 
gyorsárut Szegedről úgyis te-

, 
dolgozói az igazgatóság vala

hervonattal továbbítják. Bírálta mennyi állomását versenyre 
Józsefváros állomást, ahol még hívták ki. 
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Szeles-utca 6 szám a latt . . .  
f A kis kerteket 1 már minde-
nütt előkészítették a tavasz 
fogadására. A föld szépen fel
ásva, a porhanyós rögök el
gereblyézve, a fák, bokrok 
frissen nyesve. Néhány hét 
mulva szép, üde pompába öl
tözik az egész MAV-telep. 

A Szeles-utca 6. számú ház 
alacsony kerítésű kertjében 
kékzubbonyos fiatalember tá
maszkodik az ásóra. 

- Az esztergapad után ki
csit szokatlan a kertészkedés 
- mondja Szabó Mihály elv
társ a Landler-üzem kétsze
res ' jelvényes sit:.hanovista 
esztergályosa. - Persze azért 
ebbe is bele lehet jönni, ha 
van hozzá kedve és akarata az 
embernek. Mint például a fő
zésbe . , .  

Kérdő tekjntetünkre aztán 
már bent, az ízlésesen beren
dezett lakásban, felesége jó· 
1zu mosolyától kísérve el
mondja, hogy átmenetileg ő 
látja el a háziasszonyi teen
dőket. Ugyanis éjszakai mű
szakban dolgozik, reggel haza
felémenet bevásárol, aztán 
megfőzi az ebédet, úgy, hogy 
mire a felesége hazaér mun
kahelyéről, a Magyar Pamut
iparból, már kész az ebéd, sőt 
a három Szabó-gyerek, a 1 3  
éves Józsi, a 10 éves Misi és 
a 6 éves Laci is jóllakott már. 
Pedig három ilyen jóétvágyú 
legényt jóllakatni, nem cse
kély teljesítmény. 

- A mennyiséggel nincs is 
baj, a minőséggel sem. csak 

tam a dicséretet, mígnem egy
szer véletlenül elárultam ma
gam. Kiböktem, hogy a tésztát 
bizony nem én gyúrom, l'la
nem a tésztagyárban készül, 
készen veszem a Közért-ben. 

1 De a Szabó-családnak ! egészen 
komoly kilátásai vannak arra, 
hogy a menű változatosabbá 
válik. Ugyanis éppen látoga
tásunk alkalmával hosszabb 
megbeszélés zajlott le a két 
„háziasszony" Szabó és 
Szabóné között s a megbeszé
lésbe a nagymamát és nagy
papát is „bevonták". Pontos 
kalkuláció alapján kiderült, 
hogy a Szabó-család a zsír- és 
húsárak leszállításával ponto
san 125 forintot takaríthat 
meg havonta, egyedül a zsírnál 
45 forintot. 

egy kicsit változatosabb le- - Felteszem szavazásra a 
hetne az étlap, - jegyzi meg, 

1 

kérdést - mondta az értekez
mint ké�őbb_ ��gtudju_k, , nem let végén a nagyapa, mint 
minden el nelkul _Szabone. . ,,korelnök" (35 évet töltött a 

- úgy gondolJa a fel�se- vasútnál, mint váltóőr) -
g�m, hogy k1sse gyakori a hogy a megtakarított összeget 
tesztanap - mond1a enyhe , , . 
bűnbánattal Szabó e·lvtárs. - beruhazasr� ;'�� ped_,g_ 

. _a 
Eleinte pedig meg is dicsért konyha fel_Jav1_tasara kívanJa
érte, hogy milyen jó tésztá- tok-e forditam. 
kat gyúrok. Büszkén nyugtáz- Elsőnek Szabóné kért szót : 

E G Y  P A N A S Z  N Y O MA B A N  

- Amikor 1939-ben össze
házasodtunk, férjem kezdő 
szakmunkás volt az István
telkiben, én pedig szövőnő a 
Pamutiparnál. Kettőnk kere
sete alig volt elég a megélhe
téshez. Most már öten va
gyunk, mégis mindig tudunk 
venni valamit: bútort, rádiót, 
ágyneműt, ruhafélét. Miután a 
legutóbbi árleszállítás előtt is 
állandóan nőtt a „vásárlóké-
pességünk" javaslom, hogy a 
megtakarított összeget fordít
suk konyhánk változatosabbá 
tételére. Javaslom tehát, hogy 
az eddigi, heti két husos nap 
helyett ezentúl három legyen, 
s a töméntelen mennyiségben 
fogyó zsíroskenyereken vasta
gabb rétegben fehéredjen a 
zsír, az uzsonnakenyerek kö
zött pedjg több karika felvá
gott legyen. 

Miután a javaslat élénk tet
szésre talált, azonnal jogerőre 
emelkedett s végrehajtásával 
Szabó elvtársat bízták meg, 
aki - nyilván a kész metélt
tésztára gondolva, csak úgy 
magában dörmögte :  ,,Nem baj, 
a husos készétel is olcsóbb 
lett , . .  " 

Bisztra.y Kálmán 

Sztahanovista műhely - zuhogó esőben 
Sűrű cseppekben zuhog a már- nepséget. Indokolf;s: olyan körül- nénk az esztergapadot is és a 

ciusi esö, pocsolyákká változtat- mények között dolgoznak, ame- dolgozók végre fedett helyiség
n a bemélyedéseket. A Déli-fű- lyek szerint nem tekinthetők ben végezhetnék munkájukat. Itt 
töház javító vágányán j árunk. üzemnek. !gy tehát „lecsúsztak" biztosítani lehetne a veszélymen
cipőnk minduntalan belesüpped a sztahanovista címről és marad- tes külön javítóvágányt is. 
a latyakos mély sárba. tak - továbbra is a szabadban. A budapesti igazgatóság von-

- Csúnya idő van - mondja Meglátogatta őket a budapesti tatási osztályának helyettes fő
kisérőnk. Kalocsat József elvtárs. igazgatóság 1 1, I I I, IV. Vll, és nöke Kiss József elvtárs, akihez 
a fűtőház üzemi bizottságának XI-es osztályának több bizottsá-

1 
a fenti ügy tartozik, munkatár

elnöke. - És ebben az időben ga, maga Bedő igazgatóhelyettes sunk kérdésére a következőket 
a kocsíhívatal dolgozói, szám- elvtárs is, de helyzetükben nem mondotta: 
srerint negyvenhatan a szabad- következett be változás. - Valóban úgy áll a helyzet, 
ban dolgoznak a javításra váró Közben a mellettünk lévő vá- ahogyan az elvtársak a helyszí
személykocsikon. Több, mint gányon nagyot lódul az egyik nen látták. A megoldás ugyan
nyolc éve. 1 945 óta van a kocsi- kocsi és vagy húsz méternyire csak adva van: el kell helyezni 
műhelv a szabadban. A fűtőház szalad. a pályafenntartás 29 dolgozóját, 
yezetö-sége. a dolgozók hiába 1 - Dolgozóink élete is á_ll�ndó hogy a javítóműhely beköltözhes-
tárják fel évek óta minden érte- veszélyben van - ves�J at a sen az épületbe. Miután azonban 
kezleten. taggyűlésen, szakszer· szót ismét Szekfű . elvta'.s. A a pályafenntartás ebben az ügy
yeze,i, termelési értekezleten le· javítóvágányokon allando tola- ben még csak szóba sem haj
hetetlen helyzetüket. A mai na- tás van, amiről bennünket nem landó ái !ni velünk, jelenleg az 
pig - azonkívül. hogy vagy húsz értesítenek. Nem egy esetben aktát kénytelen voltam elintézet
bizattság megfordult már a hely- előfordult, hogy megtolták azt a lenül hagyni. 
színen és eddig mintegy negy- kocsit is, amin éppen dolgoz- A látottak és hallottak alap
ven oldalnyi jegyzókönyvet vet- tunk és dolgozóink csak az utol- ján mondjuk ki szerény vélemé
lek fel - semmi sem történt. só pillanatban tudtak félreug- nyünket: elég volt már a bízott-

- Pedig dolgozóink becsüle- rani. Több káreset is történt ságokból é� !e_gyzökönyve�ből. 

lesen teljesítik tervüket és vál- már emiatt. , 1954 tavasza! irJu�, . a_ ��rmany
lalásukat _ mondja másik ki- - Mi lenne hát a megoldás programm megval�s1tasa:_rt har

sérőnk. Szekfű elvtárs, termelési - tesszük fel a kérdést? colunk valamennyien. Turhetet-
f lelös. Szinte egyszerre válaszolják: len tehát, hogy egy sztahanovis-e 

K .. b - A pályíenntartás 29 fö ré- ta szinten dolgozó műhelynek a 
oz en végigjárjuk a „mű- t· · t · · · · 

1 1 „ A T 1 0  . .1 . . , szére laktanyának használ egy budapes i igazga osag negy ev te yt 
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épületet a jelenlegi javítóvágány- óta nem tud fedelet biztosítani. 
nyo� .. mun as O gozl - a zu-

tói 50 méternyire. Ebben igen Elég volt a szavakból, sürgősen 
hogo esob:n. Ten�el)'eket,_ k�re-

1"ól meiférne a műhely, bevihet- cselekedni kell. keket cserelnek, rugokat iavita- -
nak és egyszál lemez védelme 

A szegedi f őmenetirányítók versenye 

megszüntette a munkásvonatok késését 

Áramtakarékossági ankét a szakszervezet központjában 
A vasutasok 

szakszervezete 
értekezletre hl v
ta össze a Vas- 1,...=ll!!!!r.1.1 
úti Főosztály, 
az igazgatósá
gok, a járműja
vítók, a na
gyobb fütöházak és több más 
üzem energetikusail a villamos
energiával való takarékosság 
problémáinak megbeszélésére. 

Gáspár elvtárs elnöki meg
nyitójában hangsúlyozta: a vas
útnak, mint jelentős mennyiségű 
villamosenergia fogyasztójának 
elsőrendű feladata, hogy minél 
több áramot takarítson meg és 
energiaszolgáltató telepei vet 
annyi terhet vegyen át az erőmüvekföl, amennyit csak tud. A 
mai értekezletnek is az a célja. 
hogy segítse ennek a feladatnak 
a megvalósítását, ezen keresztül 
a kongresszusi versenyt. 

A vasút villamosenergia-
gazdálkodásának helyzetéről é� 
feladatairól Krajcsovics János 
elvtárs, a 7/A osztály munka
társa számolt be. Rámutatott: 
legelső feladat a. vil/amosvonta
lás teljesítményfelvételét egyenletesebbé lenni. Különösen a he
gyeshalmi vonalon, főleg a reg
geli és délutáni csúc, időben 
olyan nagy az igénybevétel, 
hogy veszélyezteti a zavartalan 
áramszolgáltatást. Meg kell 
vizsgálni, miként lehetne úgy 
szerkeszteni a menetrendet, hogy 
a délutáni csúcsidöben kevesebb villamosvontatású vonat közlekedjen. Ezzel a problémával kü
lön szakbizottság foglalkozik 
majd. A szakszolgálati yezetök 
és a mozgalmi szervek feladab: 
magyarázzák meg a villamosí
tott vonalak forgalmi, pálya
fenntartási és vontatási dolgo
zóinak. hogy az 5 együttes jó 
munkájuktól függ, mennyi vil-

!amosenergiát takarítunk meg. Erdélyi András (budapesti igaz• 
A villamosvontalású vonalakon gatóság IV. o.) higanygőzlám· 
fokozott mértékben csökkenteni pák újbóli alkalmazására, 
kell a vonatmegátlítások, a /as- Reichelt Gyula a sötét műhelyek 
sújelek számát. Energiapazarlás tetővilágítássa/ való ellátására 
az is, ha a villamosvontatású hívta fel a figyelmet. Bölczy La
vonatok kis terheléssel kőzleked- jos javasolta, hogy az áramla
nek. A Budapesti Elővárosi Vas- karékosság legyen prémiumU
úlnál még sok tennivaló van az nyező. Gyomai Ferenc (1/Bi . 
áramtakarékosság terén a sze- O/rok László (szegedi igazga
relvények felgyorsitásánál és tóság) felszólalása után Szántó 
futtatásánál. Lajos elvtárs, a záhonyi fűtőház 

A következő legnagyobb vil- képviseletében bejelentette, hogy 
lanyáram fogyasztók a jármű- fütőháza csatlakozik a miskol
javítók. Komoly hiba náluk a ciak versenyfelhlvásához. Kérte: 
többi között. hogy a villamos- a szakszervezet hasson oda, 
energiával termelt sűrített leve- hogy a munkaidőn túl terjedő 
gö csőhálózatok elavultak és áramtakarékossági tevékenységet 
nagy a szivárgási veszteségük. díjazzák. 
A csőhálózat javítása, karban- Krajcsovics elvtárs a felszóla
lartása a legfontosabb feladat, lásokra adott válaszában bejelen
ezenkivül flleg kell szüntetni, tette, hogy az energeliku�ok fel
hogy sűrített levegőt használja- adatkörének, szerepének tisztá
nak kovácstűzélesztésre és szel- zása és premizálásuk ügye 
lőzletésre. Megtakarítást lehet most van elintézés alatt. A szük
elérni a sűritetllevegi.í-hálózat- séges túlórák dijazására sor ke
ban hulladékhövel való elömele- rül. A munkavédelmi szempont - , 
gítés útján. ból szükséges világítás és az 

A lűtőházakra és az állomá- áramtakarékosság szempontjai 
sokra is nagy feladatok hárul- között meg kell találni a kö
nak az energiatakarékosságban. zéputat. . 
Ki kell emelni a miskolci fűtő- Gáspár elvtárs zárószavában 
ház kezdeményezését, amit a ismételten hangsúlyozta. hogy a 
„Szocialista Vasútért" ismerte- világítással való takarékoskodás 
tett. Itt máris szép megtakarí- nem mehet a dolgozó ember ro
tási eredmények vannak. Kívá- vására, de keresni kell a módo
natos lenne, hogy minél több kat, miként lehet még jobban laszolgálati hely csa.tlakozzék a karékoskodni az árammal. Az 
miskolciak áramtakarékossági energiatakarékosság érdekében versenyfelhivásához. végzett szükséges ttílmunkál k; 

A hozzászólások során Bluszt kell fizetni. Legyen minden do/
Ernő (7/D.) a többi között a gozó éber őrizője a villamos
munkagépek üres járásának ki- energiának. Tudatosítani kell. �üs��b�lésér�. a gépek. lépcsös hogy a jóminöségű munka elö-1t1dtlasara luvta fel a figyelmet mozdítja az áramtakarékosságot. 
és több megbecsülést kért az A2 ötletnapokat is erre kell be
energetikusoknak. Göndör Imre állítani. Annak a reményén,'k 
(Nyugati Műszaki Kocsihivatal) 

1 
adott kifejezést, hogy ha az itt 

a műhelyek nagyfényü ívlámpái elhangzottakat megszívleljük és 
helyett a gépekre szerelt kisebb alkalmazzuk, az eredmények 
fogyasztású lámpákat ajánlott. nem maradnak el. 

Ujahh gondoskodás nyugdíjas vasutasainkról 
Pártunk és kormányunk fo- vasutaslap 1954- január 29-í kérdése a kapitalista államok

kozottabb gondoskodása jut számában. De lehet-e ott egy- ban nemcsak az ö�gek ajká
kifejezésre az öreg és rokkant általában szociális gondosko- ró! hangzik el, hanem száz és 
dolgozók iránt a m iniszterta- dásról beszélni, ahol a hivata- százezer fiatal életerős ember 
nács március 24-i rendeleté-- los statisztika szerint egy két- is ezt kérdezi a kétségbeesés 
ben, amely április 1-vel fel- személyes brit család heti határán, a nyomor, a munkaeme�i a nyugdíjakat. �z őreg. háztartási költsége minimáli- nélküliség hínárjában. rokka�t vasutasok . es �a.s- san 9 font 8 shilling, ugyan- Nálunk, ahol népünk gaz-utas ozvegyek március vegen- akkor az átlagnyugdíjak ösz• . . . . 
'1:� megkapták felemelt nyug- szege heti 1-2 font. Sorolhat- dalkodik a �aga Javaiv'.11, 
diJukat. 

1 nánk az adatokat, amelyek a ahol . a dolgozok s�rsa :12 �!
Tudjuk, hogy a nyugdíjasok tőkés országok kiöregedett dol-

1 
��nd�: folya�atos J�vulas ut

nagy családjáról való szocia-
, 

gozóinak szomorú sorsát pél- Ja� Jar, az oregek eletének is 
lista gondoskodásban az eddt- dázzák. De a „mi lesz velünk" mmd szebbé, gondtalanabbá 
gi intézkedések csak kezdeti szomorú, állandóan visszatérő kell válnia. 
lépéseket jelentenek. Szocia-� ...................... •••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................... . 

A Nyugati Müszaki Kocsihivatal dolgozói 
a kultúrált utazásért 

lista hazát építő társadal-i 
munk. növekvő erejéhez ká-f 
pest mind nagyobb mértékben: 
fog gondoskodni azokról, akik: becsületes, munkás életük: 
után rne_gérden:e�t nyugalom-! A kongresszusi ve.-seny során a vasút dolgozóinak egyik legfontosabb 
ban toltik napJa1kat. ' : célkitűzése, hogy elősegítsék a Jcu1turált utazás feltételeinek megvalósitá-

1 sát. A Nyugati műszaki kocslhfvatal dolgozói kongresszusi felajánlásként 
Igen, a kezdeti lépést 1e-: vállalták. hoitv elkészl<fk e11v úi. Ch-ielzé.•ü. E-kocsiból álalakftolt sze-

lenti a minisztertanács ren-: mélykocsi mintadarabjál. Villalásukat határidő előtt egy hónappal, már-
delete, de meg lehet állapita-: clus is-ra teliesí!ették. 
ni, hogy ez a lépés is igen! 
sokat jelentett a vasuta�t 
nyugdíjasok szempontjából is.: 
Több mint 8000 nyugdíjas! 
vasutas, járadékos, rokkantsá-: 
gi díjas, baleseti járadékos ka-: 
pott kézhez felemelt nyugdí-: 
jat. A vasutas nyugdíjak fel-: 
emelésére kormányunk havon-: 
ta közel negyedmillió forintot: 
fordít. : 

Pártunk és kormányunk! 
gondoskodása ismét csökken-: 
tette az öregek, nyugdijasok! 
anyagi gondjai t  - az egés�: 
alkotó, szocializmust építő tár-: 
sadalom, a mai generáció e,-J 
kölcsi feladata, · hogy az öre-: 
gek életét minden vonatkozás-! 
ban örömtehvé, nyugalmassá.f 
derűssé tegye, Egészítsük ki: 
1ni pártunk és korniányunkf � képeinken látha,tó k?csi átalakít.is:í�a� fttvef�t Csizmadia rerenc 
szüle,.inl· és nagvszüle· k • . 

t ·• elvfars. a Nyu„aii J\\üszak, Kocslhlvatal lonoke kész,tette s a dolgozók a "' 
. • ., lfl 11'an li kocsi építése }(özben Igen sok hasznos javaslattal járultak hozzá ahhoz, 

gondoskod_asat szeretettel ési hogy minél kónyelmescb1'é, korszerCíbbé tegyék. 
alatt hegesztenek. Ahogy körül
pillantunk, mintegy 40-50 ton
na vasat látunk ázni, rozsdásod
ni a szabadban: tengelyek. ru
gók. kocsikerekek, ütközötokok. 
a népvagyon értékei hevernek 
mindenfelé szanaszét. Két ki
mustrált kocsijuk van: az egyik
ben etkeznek és laknak is néhá
nyan {minden óvintézkedést sut
ba hányva ebben a kocsiban Yan 
a karbidgázíejlésztö készülék is, 
pedig a karbidgáz köztudomá
súan rendkívül ártalmas az em
beri szervezetre) .  a másik mű
helyül szolgál. 

A szegedi igazgatóságon 
o:ajos Mik'.ós lömene'.irányitó 
és br igád( a, valamint Berényi 
József főmenetirányitó és bri 
gádja párosYersenyre léptek 
egymással a kongresszusi ver
seny keretében. Vá!lallák, hogy 
a munkásvonatok késését telje
sen megszüntetik, a személy
száll ító vonatok késését 7.7 szá
zalékra csökkentik, a tehervona
tok menetrendszerinti közleke• 
dését 34 százalékra emelik, a1. 

utazási sebességet pedig 97 
százalékra teljesítik. 

odaadó tisztelettel Ezzel i.•: mutassuk meg, hogy a nu: 
épülő szocialista társadal-i szemé:yvonatok késése pedig munkban megbecsülés és sze-t az utóbbi napokban 6.8 száza- retet övezi az öregeket, nem·: 

lékra csökkent. úgy, mint a kapitalista álla- ! 

A menelirányitók az áruirá- mok�an, a_hol a létért vívott j 

Kalocsai elvtárs elmondja 
még, hogy a kocsijavitómühely 
dolgozói állandóan sztahanovis
ta szinten végzik munkájukat. 
Az elmult nyáron felterjesztették 
őket sztahanovista kitüntetésre. 
� \ár az ünnepség napja is ki 
\ ol tűzve, amikor lefújták az ün-

A nemes versengésnek már· 
is meg van az eredménye, 
mert a munkásvonaiok késését 
sikerll:t /e!jeS&n fe:számo[ni, a 

�e_me_ny kuzdelem az öregek : nyí:ókkal is szorosan össze- 1ranti szeretetet is kiöli. a szi- i működnek és együttesen fok-0z- vekból. Lehet-e a szeretet, a :  
zák a külszo:1eál attal való ösz- tisztelet szikrájáról is beszél-: 
szedolgozást. Ennek eredménye- ni ott, ahol ilyen levél jelen-:

1 
k•ént március 12-én az ígazga- het meg a �ajtóban egy fia
tóság terü!etén a napi kocsi- talember tollából; ,. . . .  Meg. 
megrakás 1242 kocsi vo:t a ter- kellene szüntetni a nyugdíja-: 
vezett 1084 helyett. ami 114.5 kat és az úgy megtaka·rítottJ 
százalékos teljesítést jelent. f

ös
l
szeget a kcsaládi pótlékok: e emelésére ellene fordítani.i Ugyanakkor a terveze!t 1 180 A nyugdíjak feleslegesek, ald% 

kocsi he:yelt 12 13  kocs it rak- nem dolgozik, ne egyék többé.: 
tak ki �z igázgat?sá

!i: 
terüle- Az öregek jobban tennék, f

f 

Az 6J kocsit gözfütéssel. vlllanyvilágitással, poggyászlartókk,il ké-
t én, ami 1 02.8 szaza!ekos lel -

, 
ha meghalnának." Már pedig nyelmes ülónelyekkel sz..-elték lel. A <k>lgozók észszerfisitésl Javasta'tainak 

jesitésnek felel meg. (Sziládi szóról szóra e.z a levél jeleni: köszönhdő, hogy u_ átalakítás kevés költ&é,gel járt, mégi6 az új kocsi _ , _ • R .1 . ,. : a legte!iesob�b mérlekbffl mellfelel a kulturaltabb utazáa minden köv.c· Sandor leve.ezo.) meg a „ ai ay Rewiev angol• iehnén,ének. 
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A· Vasútpolitikai Főosztály felhívá3a után 
Igazgatóságunk dolgozói é r  a_ �arm,adik, hel�'T� , ½e�_üliünk I dolgozóinak, hogy a közöttük deklódéssel és örömmel olvas- 9i>.i) szazalekos _telJ_es,_t_esunkk_el kialakuló , ersen_v elosegítse a7 ták a „Szocialista vasútért" • t d t k k · 

-
_., mene ren szerin 1 _ozle ·edes- igazgatóságok közötti ,erseny-multheti számában, hogy a Vas- ben � tel_ie�v?natoknal �8.2� a ben való tredményes részvé.teulpolitika, Főosztály verseny- szemelyszalhto vonatokna l  :>D.8 lünket. Az állomások é,, a szolzászlót adományoz a kongresz- százalé��s. telj:sité'�1 ért_ünk _el. giilati helyiségek tisztántartasá>tUsi versenyben legjobb ered- _ A ,\_ �sutpoh!1ka1 , Fooszt�ly ért jelenleg is , ersenyben ,í_lJ Mt ményl elérő igazgatóság dolgo- z!iszla1aert megmd�lo nemes ve- á llomásunk. SzékesfeMrvár és zóinak. /\\int a budapesti igaz- telkedes folyaman azonban Győr. Ezt a Yersenvt most galóság munkaügyi osztályának olyan yersenypontokban (s küz- igyekszünk Jdszéiesíten·i. esetle•-' munkamozgalmi főelőadója. aki delem mdul. amel}'.ek edcli� !'em a kiskunfélegyháziak , erseny"'. 

igazgatóságunk egész területé- szere�eltel, .. a_� 1gazg_atosagok felhívá,ához rnló csatlakozi;s
nek versen>�r�dményeit á ilan- e�'m�s :,-o:oth _versenyenek f:1· �al. ,·a lamennyi osz'tály siak
dóai, figycle'11 és nyih•ántartorn, tetel:' k�zott (-'zek: a k�ltura_lt instruktorál  felhivluk. hogy ki 
különösen ö,ülök a Vasútpoliti- utazas b1ztos1tasa, az a ! loma- utazásaik alkalmhal az á l lomá
kai Főosztály á ltal kitúzötl juta- s?k . és :zolgá lati hel}iségú sok. szolgálati helyiségek tisL· 
lomnak. mert meggyőződésem, hsztantartasa. a dolgozok kul- taságiil és a dolgozók szociáli .,. 
hogy nagymértékben hozzájárul turális és szociál is igényeinPk kulturális i"émeinek lehető le�·
a kongresszusi verseny tendüle- kielégítése. A ,·asútpoliUkai Fő- jobb kielégítés�! is ellenönaék 
(ének további !okozásához és azt osztály \'ersenyzászlajának el- Igazgatósági épületünk közpon. 
eredményezi. hogy szolgálati he- nyerése nagy dicsőség-el jeleni ti ver,envtábl�ját  a zászlóért 
lyeink gyorsabban és maradék- majd bármelyik igazgatás/tg folyó ,·erseny szolgalstába �llit
talanabbul r,ó1olják a tél okozta dolgozóillak. Arra törekszünk juk. Flsö �lkalommal össze
lemaradásokat. teh�t. hogy teljesítményeinket gyüjtjük rajla az o zt.ilvok leg-

i\ budapesti igazgatóság ed· úgy a régi. mint az iíj verseny- jobb v,i ! Ja lásail. majd áilandóan 
dig is eredményesen \ett részt pontohban fokozzuk és biztosít közöliük a ,·állalások teljesítését. 
az igazgatóságok egymás közöt- suk első helyünke'. a zászlóért Tudjuk. hogy a többi igazqa
ti , ersenyében. hiszen a legutób- fpli,ó küzdelemben. A Vasútpoli- tóságon is folyik azóta a ké
bi értékelés szerint januárban is, likai Főosztály 1·ersenyfelhívása s2ülödés a zászló elnyerésér�. 
februárban is mi n\'ertük el az után nyomban lépéseket tettünk. ,\\i. a budapesti i gazgatódg dol
ebő helyet a többi igazgatóság- hogy mi>:él .. eredm�nye��bben gozói álljuk a versenyt és min-
gal szemben. Februárban a versenyezhessu.nk a_ zas,zl_oert. . A den erőnkkel arra törekszünk. 
· , . . . . kulturall utazac b1ztos1tasa er hogy a mi birtokunkba kerüljöa szentakare�?ssag, .. versenypon_t- dekében megtartott értekezleten a dicsöséiet jelentő lobogó. ban IS elsok lett��k 1 0.9 sza- a főigazgató elvtárs prémiumot P�ter Lajos. 
zalekos melé:takanta_s�al. az át- 1 tűzött, ki a Keleli. a (\"YU.fI�li és a budapesti igazgatóság mi.Jnka-
lagos terheles emeleseben pedig a Delr Mllszaki l(ocs,hwatal ügyi osztályának dolgozó]a. 

Egy újítási herce-hurca következmény e 
a tapolcai fűtőházban 

Hogy an lehet egy fűtőházban 
- amely még csak nincs is a 
Duna közelében - védekezni az 
árliz ellen? - Ez a furcsa kér
dés foglalkoztatja már idesto\"a 
három é,·e a tapolcai fűtőház ve
zetőségét és dolgozóit. A fűtő
háza I nem a Duna ,·agy a ,·a
Jami,el közelebb fekvő Balaton 
\"Í ztömegei fenyegetik, hanem 
egy egyszerű artézikút. Ez az 
artézikút viszont a fűtőház te
rületén \ ag, de ez így helyes is. 
meri hiszen a kút fedezi a fűtő
ház vízszükségletét. Nem helyes 
azonban, hogy a kúthoz épített 
Yiztároló medence időnkint ki
önt. Annakidején. a medence 
építésénél elrendelték. hogy biz
tosító zárat kell felszerelni a 
kútra, amellyel szabályozni lehet 
a vízbeömlést a medencébe. A 
hónapok, az évek multak. a sza
bál) ozó zár azonban nem készült 
el és a tapolcai fűtőházat azóta 
is nernc�ak tavasszal. hanem az 
év minden sz.akában .,ár\'izve· 
szély'' fenyegeti. 

\'égre úgylátszoti. megszüle-

tett a ll)egoldás. /
í

iss !,Iván 
ehtárs. a fűtőház műszaki dol· 
gozo1a szabályozó zárat szer
keszzett, amelfet fel is szereltek 
a bővizű kútra f miután az úii
f ás közmegelégedésre bevált, a 
fűtőház főnöksége elküldte a 
szombathelyi igazga1óság újítá.;i 
bizottságának. 

A bizottságtól. meglehetősen 
későn meg is érkezett a válasz, 
amely azonban majdnem annyi
ra lesuj totta a íűtőház dolgozói!, 
mintha c:;aládi otthonukat , e
szélyeztelle , olna .,árvíz1·e
szély". Az újítási bizottság tö
mören elulasitofla az újítási ja
vaslatot amelyről tudjuk, 
hogy a gyakorlatban bevált -
söt lllasítást adott a szabályozó 
zár leszerelésére. Ez meg is tör
tént és nem sokkal ké:;öbb <:sat
tanós válaszképpen az újítási 
bizottság döntésére - a tartály 
ki/ÍJ'adt, elönföfle a szemafor
anyagraklá.rf és a szivufiyúhá.
zat. A , eszprémi pályafenntartá
si főnökség XVI l .  pályamesteri 
fzakaszának nyugtája tanusko
dik arról. hogy csupán a helyre-

állilási munkák bérkö1isége 
281 .60 forint volt, viszont arról 
nincs írás, mennyi volt az .,ár
vízokozta" kár. A szemafor-rak
t.írb.an ugyanis viz alá kerültek 
&Z érzékeny berendezések. a zsá
kokban péppé ázott a gipsz. a 
szivatt)úházban a Vorlinglon
szi attyu valósággal tenger
alaltjárón;,k lát,zott. 

A sajnálatos .. �rvizeset" t1-
paszlalalai arra indították a fű. 
tőház vezetőségét. hogy meg
fellebbeue az ig·azgatóság iíjí
bisi bizotls�gának elutasító vég
zését. Az újítási bizottság azon
baJJ még a szomorú tényektől 
sem hagyta befolyáso!JJi magkt: 
a ja,·aslatot újólag elutd.síloiia' 
Gv. 4 1 3�196 1952 szám a latt. 

·Tehbt a tapolcai fűtőház már 
több mint egy éve ismét ,,árdL
\'eszéllyel" küzd, holott a bevált 
védekezési eszköz a kezében 
van. Csak eltil!ották a haszná
latától. Deh,it akkor legalább 
adjanak helyette m�s megfelelő 
eszközt. Va�y vizsgálják felül :  
csakugyan olyaJJ használhatat
lan-e a kipróbált újítii,? 

A JEL ZŐK OR VOSA I 
Az f'1 után feltűnik a jelző. 

É,Jes; vörös fény vág a moz
donyvezető szemébe, az kezé
vel a fek foggantyÚja után 
ny1Ü. A vonat megáll. Az uta
sok kíváncsian hajolnak ki a 
kocsik ablakán. ,.Nem áll a. 
jelző" - ezéi-t állt meg a vo
!lat mondogatják. Bodrogi Fe,.. 
renc, Budapest-Keleti pálya
udvar 1. számú blokkmesteri 
szakasz-ának Vezetője is az 
eg-:< ik fülkében utazik. Elmoso
lyodik, amikor utitársai mél
taUankodnak a jelző miatt, 
türelmetlenül nézegetik óráju
kat. Bodrogi Ferenc jól tudja, 
hegy a jelző a forgalmi szol
gálattevő parancsát közvetíti 
a mozdonyt'ezetönek, ó�·ja. vé
di a vqnatot, az · utasok testi 
épségét. 

Bodrogi elvtárs annak a lel
kes !tis munkáscsapatnak a 
ve/etője. akikre Budapest
h.eleti pályaudvar és környé
ké'1ek jelzőit bízták. ők mász
m,k fel a jelzők árbocára, ha 
megakad az egyensúly, ha 
C.' ak félál!á,ba billen a jelzó 
szá,:nya. Ők vannak készenlét
r-en éjj.el és nappal. télen és 
ryáron, ha valahol baj van a 
b · :,,tosítóberend :zésekkel. T1·é
fá,:«n: a beteg Jelzők or,·os9.i
nak . hívják őket. Fehér köpeny 
11-�lyett olajos zubbonyb9.n. 
derekukon biztositóköléllel, 
tnásznak fel a jelzők arbocára, 
í--8 méter magasságba. Az or
suokra beteg emberek életét 
r.ín,;.k, a szen:iafor-munkások
ra sokezer utas éleMt, a nép
,•agyon milliós értékeit bízták. 

Télen, a dermesztő fagyok 

idején hónapokon keresztül 
hcsies. önfeláldoLó munkát 
vég;:ett a kis csapat. Nemcsak 
a gondjaikra bízott jelzőket 
keJI rendben iartani, ók gon
dl'skodnak arról is. hogy a 
váltók jól működjenek, h )gy 
tökéletes biztonságban halacl
h&sson keresztül a vonat a ki
térökben. Télen egy-egy éjjel 
5-6 váltó is befagyott. Kaló· 
.4.ndrás szemafor-munkás ifjú
m;mkás társaival olajos kócot 
tett a váltó dobjaba. égő kóc
��1 oh•asztotta a jeget. Volt, 
amikor· kél éjsr.aka és két nap 
megsrnkítás nélkül dolgoztak 
azért, hogy a forgalom egy 
rillanatra se szenvedjen fenn
akadá3t. 

l\Tár beköszöntött az enyhe 
te.őjárás, de a szemaforosök
nak még mindig jéggel kellett 
megküzdeniök. Egy napon JJ... 

zsefvárosba hívták őket. Kern 
tudták alhtáni a váltót. Meg
,izsgálták minden alkatré
s2ét, de nem jöttek rá a hibá
ra. A pályamunkások is ta
nácstalanul állottak. Kaló 
e1ndrás, társaival felbontotta 

1 
a vonóvezetékek csatornáját és 
rögtön rájött, mi a hiba: a dró
tokra karvastagságú jég tele
p�dett. A nap melege a föl-
c'ön elolv_asztotta , a havat, a 
,·íz befolyt a ,·onóhuzal cia
tornába. Éjszaka megfagyot: 
a víz, a jég akadályoz.ta a �-ál
tóh állítását. 

Komoly. felelös�égtelje 
niunkát végez Kovács Ant0? 
ntü,zerész és Győri István 13-
katos. ők vigyáznak a djnami-
lrns váltók motorjainak, érin
tőinek épségére. ők ügyeln�1t 
·a BEV vonal fényjelzöire. 

Egyszerű emberek ők mind
nyájan. akik mindennaD 
munkájukat jól. becsülette 
látják el. Olyan emberel· 
akiknek figyelmes, odaad , 
munkájától függ a vonatfc 
galom biztonsága. Rajtuk J 
múlik, hogy az utasok tízez 
rei, az áruk ezertonnái. a·, 
élelmiszerek, gyóg_vszerek é. 
más iparcikkek minden nao 
re.ndeltetési helyükre é1'jenek. 

Pe most, a megenyhült idő 
sem jelent pihenést számukra. 
A jelzőket nemcsak a fagy 
ostromolja, hanem az eső és a 
napfény is. A növekvő fo1·ga
lom is fokozottabban veszi 
igénybe a jelzőket, könnyebben 
adódhat eló hiba. 

„A K Ö N YV E K  N É M A  TANÍT Ó K" 
- Könyvtári séláti -

f � 1 „A. kö-nyvek I munkához. A könyvtári órakat Bozsó Isl\·án a VII b. osztály 
f 14; ••= t'"iMk' 

1 
rendszeresen megtartotta, va- dolgozója, Kiss András eszter-

l „ Y:,'. f - állapították lamenn:i i könyvet átnézte gályos. Kelemen Dezső villany-
:.: :.... · nieg a l'égi la- hogy n1egismerje „anyagcit1·: szereló. Horvtith Dezsőné la-
·- • · tinok. Ma is maga is laza�an kezdett olvas- kalos. Székel·yhídi István ka-

helytálló ez a ni, hogy tájékozott legyen. ért- zánkovács. akik a könyvtár l eg
- ,. felismerés és sen a könyvekhez. Férje, aki szorgalmasabb látogatói közé 
mind többen ébrednek rá igaz- a reszelövágóműhel:v dolgozója tartoznak és mint mondják, 
sagara a mi korunkban, a mi s mint régi munkásmozgalmi már „mindent kio!v<U1ta.k". 
hazánkban is. A könyvek ma ember, mindig feladatának te- Szeretnék. ha néhány száz új 
is némán tanítanak, csendben, kintette az önképzést, olvasott- kötettel gyarapodna a könyv
szinte •észrevétlenül, de annál ságával. ismereteivel sE!"Ítet- állomány. Főleg régi és új ma
eredményesebben tormázzák te éít. i\Iéginkább javul t  a i1ely- gyar írók könyveit reklamál
a tömegeket. amelyek a múlt- zet az idén febrnárban. amikor ják, több Jókait, Mikszáthot, 
ban el vol_íak zárva ettől a ta- Cseh elvtársnőt függetlenitetr G árdonyit. Móriczot, Veres Pé
nitástól. lék könyv1árosi posztján és te-·t. Illés Bélát. Gergely Sán-

Ez· jut az eszünkbe, amikor most már naponta délután fél dort akarnak. hogy egy-egv 
a S:zo1-no7,i J árműja'vitó OV n6gytől esle kilencig áll az könyvre ne kelljen · hetekig 
kultúrotthonának .,i·örös te,·- olvasó], rendelkezé ére s veze- várni. Készülnek is rá nagyon. 
mében" a könyvtári órára gyü- ti a klubnak berendezett vörös hogy a könyvtár [ejlesztését 
Jekezőkel nézzük. Amint vége termet is. ahol sakkoznak, do- be\·étet.ik a kollektív sz"rzc
a műs:mknak, mind sűrűbben minóznak. más társasjátékok- désbe és elvárják. hogy az 
nyílik az ajtó, a könyvtáros. kal �zórakoznak. folyóirata- üzem igazgatóság� megér�éssel 
Cseh GyulAné elvtársnő alig kat olvasnak a dolgozók. kezeli ezt a kérésüket: gondos
győzi a köny, et cserélni. Cseh elvtársnő tudja. hogy kodik a könyvállomány gyara-

Nemrégen ÖJTend ilyen for- a. jó könyvtáros 11épne1:elö is. pításáról. 

A jármújavító üzemi válla- kf Jármújacitó eredménye 94 me-1m11t já.rműjdvitó 1on szá.zd galomnak a SzolJÍQki Járműja- Fárnclhatatlanul agitálja a dol- Tass-i elvtárs kultürigazgató 

tatok javítási tervüket március míza.lékos teljes-itéssel. lchon tel·ür teljesítette. A leg• vító könyvtára. Alig egy éve gozókat az oh-asá,ra. Sikerült és Acs István elvtárs kultúr-

Hogyan teljesítik javítási tervüket a járműjavítók 

második dekádjaban a követ A futójavítások tervet darab- 3obb eredmén·yt a. szolnoki 80-100 rendszeres ol\:asója is elérnie, hogy a. kö-nyvtárnak. nevelési felelős szintén szlv-

kezőképpen teljesítették: sámban a Landler Jenő Jár- iizem érte el 174 száza.lékos t�l- volt csupán. A könyvtárosok amelyet ta1:a.ly áprilisban 198 
ügyüknek tekintik a könyvtár 

A gózmozdony-fövizsgála.tok mújov:tó kii:ételével ·i:a.la- jesíiéssel. surűn ' áltogalták egymást, olcasói:ai rntt át. ma már 618 
dolgát. A tervük az, hogy 

tervét a Szolnoki Jár-múja.i:ító ___________________ társadalmi munkában végezték álla.ndó kőlcsönzöje van a épületátalaknással kü'ön he-

f.JV darab•zámban 118  szá1,a- leladatukat � bizony legtöbb- l:i,iséghez juttatjak a könyv-

tllkn1. a Miskolci Jái-mújavító Az igazgatóságok versenye szór tessék-lassék módon. Nem 2980 darab könyvhöz. Míg az- tárt s függetlenítik a vörös 

OV 177  százalékra teljesítette. • tartották meg rend ·zeresen a elotl havonta álla� 4oo könyvet teremtől, amelyet gy,tkr:;in 
heti két könyvtád órát a, kölcsönöztek k1 , most 900- használnak értekezletek tar- · 

A többi .iá1·müja.vító darab- Az igazgató�ágok egymás- ga.tóság 34 pont, 5. Szegedi , · · -

1zá.mte,.1esitése LOO sz�::.a.lék közötti versenyében. amelyben igazgatóság 41 po,it. 6. Deb1·e- olvasok gyakran zárt ajlókr& lOOO darabot. lására is s ilyenkor a 1,ünyv-

a!att marndt. · v · 1· "k · F" ceni iga.zga.tóság 43 pont. találtak és elszoktak a köny,•- A fe.ilödes tovább tart, a osztás zaval'ja a tanácskozást. mostma� a asutpo 1t1 a, • o- . , , tár igénybevétel,éröl. Az el-
A föja. cítások tervét darab- qsztály zászlajáén is küzde- A budape�ti _ ,gazg�losag: múlt év elején ja,·últ a hely- múlt héten is hat ol\'asót szer- a tanácskozás a kön_,,vo• ztást 

:1Lamban a Landler Jenö Jar- n�k a cl?,lgozók. februárban a amely mar 3anuarb�n _ 1s el�o zet. a fordulat azonban ápli- vezet( be Cseh elvtársnö. Ezt az elkülönítést még ebben 
miíja·vító t :35. a Szolnoki Jár- kovetkezo sorrend alakult k1 · helyen vegzet!. multev1 rend-

l 

ti5ban következett be amikor I lyen szaporulat mellet1 azon- az esztendöben ,,égre ak:irjó' 
mújavi�ó [33, a Debreceni Já.r- 1. Budapesti igazgatóság 28 szeres 5-;-6-ik helyéröl fokoza- Cseh Gyuláné kapott ' meghí- ban ·ma. már keves a 2980 da.- hajtani. hogy a könyvtár mér 
m_ű;a�i_tó _t�O. a S�om_batheiyi pont, 2. Pecsí ,�az�atóság. �l losan nyomull fel a': elsö hely:- zást a konyvtár vezetésére. rab könyi·. Enöl panaszkod- eredményesebben töllhes,e be 
Jarrnu;a.vLto 13 1  szazalekra tel-

, 
P
_ 

0111. 3. Miskolci 1gazgatosag 
I 

re a mull ev utolso negyede- UJonc ,·olt a .,szakmában··. de nak V. Korács Jánosné. a VIII. fontos kulturális tiivatásút az 
Jesítette. Leggyöngébb az f;sza.- 33 pont. 4. Szombathelyi igaz- ben. kedn,el. lelkesedéssel fogott osztály belsős múvezetöje. üzem dolgozói között. 

Békés István. 1 l(e-leniöldi-páha 
udvar rendelkező forgalmi i:.zoJgalaÍ• 
tevöjc elcrytovábbitá�i tervét 205 
száxallkn. , :.l koc�itartózkod:íst a vál
lalt 108 >2íiz.alé�ról I J4, az átlagter• 
be.lést pedig- a vitltalt 103 s:z.ázaléJ..ról 

1u.; �zá.zaltkra teljebítette. 

Fodor lnireJ a Hámán Kd.iú Hilo11áz 
mozdonyvezetöje a lc.ottgresszusi yer
scn1ben � klszabáshoz viszonj·itva 
1 12 százalékos s:cénmegtd.k.<u•[;á�t ért 
el, mozdonyA\lu.l eddig 30,000 kilumé· 
terl te"t m�� a „Mos.is ól-mosási,iz'' 
mozgalomban s javitásJ költsigét 30 

százalékra csöLk.en et�e. 

ll'ardos Jóurf, Mi<1okok· rendnőpál) a
udvan- rendelL.ezö forgalmi szolgálat
tevője a tehe-rvonaiok. áthtg-ns te-rh�· 
tési tenrét 134. százalékn., rhtnetr�d
�zerintl indítását s,eclig too száza
lékra telje!,itdtf' a. korigresszus.i vu• 

seny eddi&"I szakaszában. 

farka!. József. s Kelenfö'.dI-pállaud
v.ai· fép�isétöj� a. gyorstehervonatok 
laJ"lózkodá.si idejének csökkenLtisét 
JO!! százalékra vállalta, eadig 125 
százallkol ér! el. Vállalta továbbá, 
hogy a vi11a11ymotdonyok ford,tásl 
ideiét :?O per\,re c:sökken�i. ió �:zervf'
ztitnunkával elérte. hog:y jek11leg Ui ' per� a fordit:bi idő. 

Bányai Andr.is pályttmu'.,r. kí"·áló 
,,asuü1t;.''. ,zakas:1ával, a f'eren..:városi 
pályafenn!a,rlásl fönöksöt 1 1 1 .  szaka
ulln sztahano„ista· szintet é!'t ei 
A szakasz februári tervé! a z.ord idő· 
já.1.b ellenére teljN>itdte is jelenlegi 
teljesítmbt}'e átlagosan 103 százaléli.. 

Bodoni L-a1tu, koC"sht1e:-.tr,r, 8-uda.petÍ• 
l(elenföldi.pA.lvttlfd\ ar, jó -nen·ezé>-
manká.val J 12 Sll.izat.lékra o:fikkentet• 
1e a kocsltartózkodisl ldót, a fl .:in• 
tehervonatok tartózkodá�i idej�:-1ek 
csökkentésében pedit a \'átlalt 188 
szá.ealék helyett 125 százalékot ért el. 
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KILENC ESZTENDEJE ... 
K ilenc esztendövel ezelött kezdödött Magyarország úJ 

történelme. Kilenc esztendeje annak, hogy a diadal
mas Szovjet Hadsereg kiűzte hazánk földjéröl a fasiszta el
nyomókat, megmentette országunkat és népünket a teljes 
pusztulástól Népünk soha el nem múló gyülölettel gondol 

az egykori kapitalista urakra, akiknek királykodása Idején vá
rosainkban és falvainkban uralkodott a nyomor. A munkásla
kásokban állandó volt az éhség, gyermekek tízezrei pusztul
tak a népbetegségektöl, a kenyértelenségtől. Az ország ural vá
sárra vitték hazánk függetlenségét, fiaink életét, nyakunkra 
ültették Ho�thyt, Szálasit és Weesenwayert, majdnem sirba rán
tották egész országunkat. A Szovjet Hadsereg győzelme vetett 
,·éget 25 éves dártdójuknak. Népünk soha el nem múló hálá
val gondol ezért a nagy Szovjetunióra, amelynek hös fiai 
vérük hullatásával váltották meg hazánk szabadságát, vala
mennyiünk életét. 

Kilenc esztendeje kezdödött Magyarország új történelme. 
Olyan kilenc esztendö volt ez, amely szebb, szabadabb életet 
hozott minden egyes magyar falu és város, minden magyar 
vasutas számára. Bizony nehéz a magyar dolgozók mai élete 
mellett ·elképzelni a felszabadulás elöttl életünket. Nehéz egy 
magyar falu, üzem, vagy akár a vasút mai élete mellé elkép
zelni a felszabadulás elötti falut, üzemet, vasutat. A gépesítés 
nemcsak a gyárak és falvak dolgozóinak munkáját könnyí
tette meg, hanem a vasutasokét IS. Miskolcon és Ferencváros
ban a saruzók nehéz munkáját már hidraulikus vágányfék 
végzi, a rakodásban motoros targoncák segítik a vasutasok 
munkáját szerte az országban, de lehetne hosszasan sorolni 
a pél�ákat. Hol van már az az !dö, amikor a vasutasok feje 
fölött állandóan o!t lebegett az elbocsátás, a munkanélkiiliség 
réme? Ma a vasutasok népi demokráciánk megbecsült dolgo
zói, akiknek sorai köziil sztahanovisták, Kossuth-díjasok, kor
mánykitiintetettek százai kerültek ki. A mi gy_erm,:kelnk már 
nem ismerik a nélkülözést, az éhséget, napfényes kertekben 
nönek fel. bölcsődékben. óvod,,kban vigyáznak reá \uk, neve
lik öket. Hol van már a Horthy-Magyarország, amelyben min
den hatalom a gyárosok, a földesurak, a bankok és kulákok, 
a jegyzök és szolgabírók basáskodását hirdette? 

M inden Ilyen számvetés, amely a multat összehasonlltja 
a mai életünkkel, szörnyű vádlója az egykori el

nyomóknak, az egész kapitalista rendszernek. Kilenc esztendö 
számvetése b6 ke blzonyitvány arról, mit tudott alkotni a 
párt vezetésével a magyar dolgozó nép néhány év alatt, s 
egyben büszke bizonyítvány a népi demokratikus rend, a szo
cializmus csodálatos teremtö erejéről. L�hetne végtelenségig 
folytatni a számvetést, az összehasonlítást mult és jelen kö
zött, tőkésrendszer és népi demokratikus rendszer között. 
Amerre nézünk az országban, minden föld, minden traktor, 
minden üdülö, minden kórház új, szabad életünket hirdeti. 
Ezt zúgják a ringó búzatáblák, ezt danolják messzehangzóan 
a vonatsípok, ezt hirdetik egyetemeink és föiskolálnk. Minden 
ebben az ország!>an a felszabadulás nagy művét dicsőíti. 

Dolgozó népünk hatalmasat alkotott kilenc év alatt. De 
nem egyedül alkotott. Azért tudott ilyen eredményeket el
érni, mert az elsö pillanattól kezdve állandóan segítette, erö
sítette, védte öt a szabadság szülöhazájának, a Szovjetuniónak 
népe. 

A Szovjetunió nélkül nem lenne Sztálinváros és Komló, 
nem lennének új életű városaink és falvaink. A Szovjetunió 
nélkül nem lenne szabad Magyarország. A Szovjetunió nélkül 
nem lenne béke és boldogság hazánkban - hiszen elsösor
ban a Szovjetunió ereje és bél.eakarata szab gátat az imperia
listák támadó terveinek. A Szovjetunió nélkül nem tudtuk 
volna megvédeni hazánk szabadságát; a Szovjetunióval együtt 
- legyözhetetlenek lettünk. 

K ilenc esztendös mtlt!kánk, kormányprogrammunk, 
amit alkottunk eddig és alkotni tervezünk, a mi béke

akaratunk és békevágyunk blzonyitéka. Ezekben a napokban 
friss lendülettel fol�k egész országunkban a kongresszusi 
munkaverseny. A kongresszusi versennyel népünk a felsza
badulást, dicső pártunkat köszönti. Ezért múlja minden ed
digi verseny lendiiletét felül a kongresszusi verseny. Alberti 
Gyula, a Munka tremrend aranvfokozatával kitüntetett szta
hanovista esztergályos írta levelében: " ••. Felszabadulásunk 
kilencedik évfordulójának közeledtével az ország valamennyi 
abroncsesztergályosához fordulok és versenyre hívom öket. 
Javaslom. hogy kongresszusi versenv keretein belül indít
sunk „felszabadulási műszakot". Vállalom, hogy a ,,felsza
badulási műszakban" 180 százalékos átlageredményt érek 
el ... A "felszabadulási műszakkal" kifejezzük hálánkat a 
Szovjetunió Iránt és hozzájárul a műszak ahhoz is. hogy még 
nagyobb eredmények szülessenek a kongresszusi verseny
ben." De nemcsak Alberti elvtárs, hanem a vasút minden 
dolgozója ezekben a napokban munkája legjav(ival harcol a 
kormányprogramm sikeréért, a zord ldöjárás miatt feltor
lódott árumennyiség elszállításáért, az iparclkkeknek, vető
magvaknak gyorsan a falura szállításáért, az elegymozgás 
meggyorsitásáért, a kocsiforduló rövidítéséért, a menetrend 
vastörvényének betartásáért. Az elért eredmények arról ta
nuskodnak, hogy vasutasaink lelkesen követik a párt szavát, 
odaadó munkával fejlesztik tovább eredményeinket, küzdenek 
kormányprogrammunk gyözelméért. 

S zabad életiink tizedik évébe lépünk. Ezt az évet né
pünk még szilárdabbá kovácsolt egySéJrben nagy 

vezetöjével, a l\tagyar Dolgozók Pártjával kezdi melí. A párt 
és a nén ensége, összeforrottsáll'a. a nén hűsége és bizalma 
a párt lrá'lt: minden eredmén)-ünk hatalmas eröforrása. Új, 
nagyszerű feladatainkra ezért úgy készülünk fel, hogy tovább
fejleszt.iük népünk "ll'Y�égét, tovább mélyit.iük szeretetét és 
blnlmát pá,1.unk és felszabaditónk, a nagy Szovjetunió 
lránL 

A kereskedelmi szolgálat néhány időszerű kérdése 
Írla: Vermesy S6ndor, a Vasúti Fóoszt6/y kereskedelmi szakoszt6/y6nak vezetője 

A mezőgazdaság, a bányá
szat, az ipar és a kereskede
lem sokezer tonna árut kíván 
elszállítani, hogy azt a felhasz
náló és fogyasztó helyeken a 
dolgozó nép rendelkezésére bo
csáthassa. 

gyobb tömegű, kocsirakomá- mennyiségű, egy állomásra és kirakási tervek nem teljesl
nyú áruk zavartalan fuvarozá- rendelt darabárut továbbíta- tése azután lényegesen hozzá
sát segítettük elő. Ezért a fej- nak, amely árumennyiséggel járul ahhoz, hogy a hét vé
lesztés elsősorban a kocsira- külön állomási kocsit is lehe- gén kocsihiánnyal kell küzdeni. 
kományú áruk fuvarozását he- tett volna indítani. Például Nem szorgalmazzák az állo
lyezte előtérbe, s minden erő- Budapest-Nyugati pályaudvar másokon a kereskedelmi szol
feszítés arra irányult, hogy a március 17-én, a 228143 számú gálat dolgozói az üres kocsik 
kocsirakományú forgalom za- Békéscsaba rendeltetésű átra- beállítását, a továbbításra váró 
vartalan lebonyolítása biz- kókocsiban 3430 kiló Mező- rakott kocsik kihúzását és to
tosítható legyen. Bár a darab- hegyes rendeltetésű vaslemezt vábbítását, a leadási kocsik 
árufuvarozás meggyorsítása továbbított, jóllehet a mező- rakterülethez történő állítását, 
és fejlesztése érdekében szá- hegyesi áruval külön állomási illetve kirakásuk után kihúzá
mos rendelkezés látott napvi- kocsit is indíthatott volna. En-

, 
sát és továbbítását, a beraká: 

lágot, például az úgynevezett nek következtében ezt az áru- sokat a 24 órás vonatforgalm1 
.,C"- és „D"-vonatok beállítása. mennyiséget Békéscsabán át- I tervhez helytelenül jelentik be, 
stb., mégis a kocsirakományú kezelték, ami az állomás mun- s ennek következtében a vona
fuvarozás fejlesztése mellett a 

I 
káját nagy mértékben megne- j toktól visszamaradnak a továb-

darabáruforgalo.n fejlesztése hezítette. bítandó áruk. 
bizonyos fokig náttérbe szo- Gyakran megtörténik, hogy A kereskedelmi szolgálat dol
rult, elhanyagolt területté vált. a gyorsdarabárus „C" és a «ozóinak pedig a be- és kira
A darabárufuvarozás tekinte- teherdarabárus „D" vonatokat kások területén munkájukat 
tében „tehát _áruf�varozási mPgkésleltetik, mert az állo- feltétlenül meg kell javítaniok, 
rendszerunk_ _f':Jl_esztese nem másokon a berakandó darab- hisz pártunk és kormányunk új mondható k1eleg1tonek. áruküldeményeket nem készí- programmja következtében, a 

A második negyedévi fuvaro
zási tervekben elénk tárulnak 
a feladatok, melyeknek telje
sítését tőlünk, vasutas dolgo
zóktól várja állandóan fejlődő 
népgazdaságunk. 

A megnövekedett feladato
kat a fuvarozási tervek pontos 
és reális elkészítésével, a meg
bízható ötnapos kocsiigénylé
sek tervszerű kielégítésével 
tudjuk csak biztosítani. Ez vi-

A darabáruforgalom a folyó tik elő, a be- és kirakodások- fokozott lakásépítéshez a szük
évben csak tovább fog emel- ró! az állomások és a vonat- séges építkezési anyagokat 
kedni tekintettel arra, hogy kísérő személyzet egymást köl- gyorsan és akadálytalanul kell 
pártunk és kormányzatunk csönösen nem tájékoztatják. elszállítani. Az építkezési 
gazdaságpolitikája az eddigi- Emelkedő darabárufor- anyagok gyors rakodásának 
né! nagyobb mértékben teszi galmunk zavartalanul tehát elvégzéséhez az állomásokon 
lehetővé a fogyasztási cikkek csak az esetben bonyolítható megfelelő rakodóterületet kell 
forgalmát, különösen pedi� a le, ha az állomások a fuvaroz- biztosítani. 
mezőgazdasági cikkek értéke- tató felekkel a legszorosabb A be- és kirakodások gyors 
sltését és vásárlását. kapcso(atot tartják fenn és elvégzése érdekében gondos

felkészulnek a fuvarozásra kodni kell a kocsik előjelenté
feladott küldemények előírás- sének és az ezt követő értesí
szerű továbbítására, ha a tésnek sokkal jobb, megbízfia
feladásnál, árukezelésnél és a tóbb pontosabb megszervezésé
ki!_�demények t.>ei:<:kás/inál a, �öl és ellátásáról. Ezzel nem
elo1rásokat betartJ_1il:• ha__ az csak a felek segítsél!ére sie
elf_uvarozásra. kerulo .. kulde- lGnk, hanem elősegítjük a ko
menye� ré;zere. a szukség�s csifordulóidő megrövidíté
men;1:i-:1s�gu d_ar_abáI-us kocsit sét is. E területen a munka 
kello 1doben 1genyhk, ha a még igen hiányos és elégtelen. 

szont a fuvaroztató felek és A raktárkapacitás terén 
a vasutas dolgozók legharmo- mutatkozó szűk ke-
nikusabb együttműködését resztmetszet akadályo:lta a 
követeli meg. A kereskedel- helyesen rakott darabárus ko
mL szolgálat az árufuvaro- esik indítását. Ennek követ
zás egységes technológiai fo- keztében egyrészt az árudara
lyamatába már az árufel- bok sérülését okozzák, más-
vétel előtt bekapcsolódik részt pedig a fuvarozási idő 
szervező- és tervezőmun- tetemes növekedését idézik 
kájával. Elsősorban tehát ezt a elő. A raktárkapacitás terén 
munkafoiyamatot kell hatéko- mutatkozó szúk keresztmet
nyabbá tennünk. Bár ez első- szetet helyes szervezési intéz
sorban a fuvarozási tervszer- kedésekkel úgy lehet felszá
vezet dolgozóinak feladata, de molni, hogy az árukat bera
ezen túlmenően feladata ez a kások előtt megfelelően cso
kereskedelmi szolgálat minden portosítják. 
egyes dolgozójának is. Nem A darabáruk kezelésénél 
szabad tehát megelégedni, hogy dolgozóink egy része nem ér
az érdekelt szállítók a havi fu- zi azt a felelősséget, amelyet a 
varozási tervekhez a tervadat- közösségi vagyon megóvása 
bejelentéseket, továbbá az öt- érdekében tanúsítani kell és 
napos kocsiigényléseket gépie- így ennek következményeként 
sen készítsék el és irreális ada- darabáruforgalmunkban eddig 
tok alapján nyujtsák be az ál- nem tapasztalt gondatlanság, 
lomásokon, hanem a kereske- kíméletlenség és lelkiismeret
delmi szolgálatnak fel kell ku- lenség mutatkozik az árukeze
tatni az elmaradt szállításo- !és területén. Elegendő kocsi 
kat, meg kell tárgyalni a fu- áll rendelkezésünkre ahhoz, 
varoztató felekkel a lemaradt hogy az állomások mindenkor 
szállítások fuvarozását, a szál- az előírásszerű darabárus ko
lítások fokozásának lehetősé- csikat indítsák. 
geit és el kell érni, hogy az el- Dolgozóink ma is elsősorban 
maradt szállítások pótlása és a azt a célt tartják szem előtt, 
fokozott szállítások ellenére is 

I 
hogy jól kihasznált darabárus 

mindezek a szállítások terv- kocsikat indítsanak, még ha 
szerűen legyenek lebonyolit- azt helytelenül is rakták meg. 
hatók. Az így indított darabárus ko-

Az árufuvarozás fejlesztésé- csíkkal különösen megnehezí
vel és az új módszerek beve- tik az átrakó állomások mun
zetésével a nehézipar fejlesz- káját. Igen gyakran az átra
tése érdekében szükséges na- kókocsikban olyan nagy-

Épülnek az új lakások 

\ kormányproJZramm nyomán soke:zer úf lakás Epül a dol,tozók számára. 
'(fpünk a rr:rörl lakásépítkezések CJllikét mutatja be. Berkes László te2yvlzs
t.!�ló boldo1tan mutatja ,·asuta11; tárll'iának. ho2v ebben a most épülő lakó-

laázban fof a Is lillknl 30 más vaiutassal együtt. 

(Fcrkls Emil felv.) 

kocsik beállítását, kihúzását, 
általában a kocsik cseréit sür
getik és ha a kocsikat min
denkor a szabályoknak meg
felelően rakják meg. 

Meg kell szervezni a kül
demények kirakását is, 

és szükség esetén kényszerki
rakást kell végezni. 

A kirakások végrehajtásánál 
E szempontok azonban azonban a legnagyobb körülte-nemcsak a kereskedel- iúntéssel kell eljárni. Semmi 

mi szolgálat dolgozóira vonat- kórülmények között sem tűr
koznak. A kereskedelmi szol- hető, hogy tégla, cserép, beton
gálat mindezeket csak akkor gi•úrű és egyéb törékeny anya
tudja megvalósítani, ha az �ok, gondatlan kirakás követárufuvarozás munkafolyama- keztében eltörjenek, hasznave
tában a forgalmi és vontatási hetetlenné váljanak a népgazszolgálat dolgozói is segltsé- daság számára. 
gére sietnek. :f:ppen ezért fel-
tétlenül szükség van a keres- A fokozódó rakodások na
kedelmi és különösen a forgal- <zyobb lehetőséget nyujtanak az 
mi szolgálat dolgozói között a áruk irányvonattal történő to
legszorosabb együttműködés vábbítására, amire múlhatatla
megteremtésére, illetve fenn- nul szükség is van. Különösen 
tartására. Azokon az állomá- szorgalmazni kell az irányvona
sokon, ahol a jóviszony a két toknak rakodással és lépcsős 
testvér szakszolgálati ágnál rakodással való képzését, mert 
meg van, ott mind a darabáru, ez lehetővé teszi a rendezőpá
mind a kocsirakományú áruk lyaudvarok mentesítését és 
beállításánál, illetve kihúzfisá- :zzel a kocsifordnlóidő nagy
nál hibák, mulasztások nem mérvű csökkentését. 
fordulnak elő. A rakodásokat úgy kell rrieg-

A kereskedelmi és forgalmi szervezni, hogy a berakot'I ko
szolgálat dolgozói a fentieket csikat minden különösebb tola
állandóan tartsák szem előtt tás nélkül a forgalmi szolgálat 
és jól véssék emlékezetükbe, vonattá állíthassa össze és az 
különös tekintettel a már így képzett vonatokat a lehetö 
megindult zöldségforgalom le- legtávolabb fekvő rendeltetési 
bonyolítására. öntudatos, jó állomásig közlekedtessék. 
munkájukkal igyekezzenek a Azokra a rendeltetési állomá
darabárufuvarozás terén je- sokra, ahova nagyobb mennyi
lentkező hiányosságokat saját ségű kő, kavics stb. kerül el
vonalukon megszüntetni, hogy 

I 
fuvarozásra, elsősorban cél

a darabáruküldemények fuva- irányvonatokat kell szervezni 
rozásával kapcsolatban népgaz- és összeállítani. 
daságunkat semmiféle károso- A kereskedelmi szolgálat dol
dás ne érhesse. gozói az elmúlt idő alatt szám-

A kocsirakományú küldemé- talan esetben bebizonyították, 
nyek fuvarozásával összefüggő hogy feladataikat meg tud
legfőbb hiba, hogy az állomá- ják oldani. Most ismét rajtuk 
sok és igazgatóságok kereske- van a sor. Pártunk és kor
delmi dolgozói a kiadott be- és mányzatunk elvárja tőlünk, 
kirakási tervek teljesítésére hogy a soron következő felada
nem törekednek. Ezeket a terv- tokat is ugyanaz.zal a lendület
számokat túlzottaknak tartják te! és munkakészséggel oldjuk 
annak ellenére, hogy a be- és meg, miként a multban meg
kirakási tervszámokat minden- tettük és az elmaradt szállí
kor a szállítók havi fuvarozási tásokat pótoljuk. Erre meg is 
tervei alapján állapítjuk meg. van az alkalom, hisz a kon
Ennek következménye, hogy gresszusi verseny folyamán má
gyakran - bár a kocsiigény- ris eredmények születtek dol
léseket az állomások teljes go7óink jó munkája nyomán. 
egészében kielégítik - mégis a Elóre tch.it a kong1esszusi 
havi tervtől elmaradnak. A be- verseny sikeréértl 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBOL * 

A szegedi ,11azgatóságon a párttsoportok megvitatták 
a módosított szervezeti szabályzat tervezetét 

A szegedi ,\\AV igazgatóság 
dolg?zói a napokban pártc�o
portertekez leteken vitatták meg 
az MDP módosított szervezeti 
szabályzatának tervezetét. A 
vita során az elvtársak össze
hasonlításokat tettek a meglévő 
és a módosito!I szen·ezeti sza
bályzat között, majd elmondták 
észrevéteieiket é, javaslataikat 
a szen·ezeti szabályzat terveze
tével k�pcsolatban. A l l l -as 
a lapszer\'ezelnél a tagjelöllck 
kötelessséQ:eivcl és io!!aival ös,
szefüe:!:!ésben a, kö\'etkező kérdé 
�k vetődtek fel: a ta[!jelöilek jo 
gai azonosak a tal'okél'al .  kivéve 
a z t; hogy nem választhatók és 
nem szavazhatnak. Éppen ezért 
nem tarlji,k helyesnek azt a fo
galmazást, hogy „a tagjelöltsé(!. 
célja, hogy a tagjelölt megis
merkedjék a piirt célkitűzésé
vel . . .  " A tagjelöltnek - véle
ményük szerint - ismernie kel: 
a párt célkilüzéscit és politiká
ját. mert máskülönben érdemle
gesen nem is tud résztvenni a 
párttagság tanácskozásán. 

Szügyi Mihály elvtárs az ú; 
párttagok felvételéYel kapcsola( 
ban a következő módosítást ja 
Yasolla: amikor a taggyűlés új 
párttagok felvételéről határoz 
és ezt a fe1sőhb pártszerv eE 
terjesztik jóváhagyás végett. 
nem helyes a szen·ezeti szabá ly
zat fogalmazása, mely így szól · 
.. . . .  illetve, a Központi l'ezető
ség által erre felhatalmazon 
üzemi pártbizoltság hagyju 
jót'á." Ez így félreérthető, mert 
úgy tűnik, mintha a felső párt
szervnek kötelessége lenne • 
taggyűlés j avaslatát elfogad 

nia. A következő megfogalma
zás lenne helyPsebb: . ,a határo
zatot a felsőbb pártbizottság 
t'iZ<l(álja felül és érdemi t•ila 
utát1 e/ön/se rl a párttag felvé
telét." Nem tartják helyesrek a 
I l i -as alapszerv párllagjai azt 
sem, hOl!Y ha ,·alakít kizárnak 
a pártból, ant1ak tagkönyvét 
nem t•onják be, amíg a felsőbb 
párlszerv jóvá nem hagyja a 
<izárásl Ez azt eredményezheti, 
hogy 

jogában áll-e a tagnak fe
lülflzetéseket eszközölni 

ezzel is kife;ezve. ho!!V fokozot
tabb mértékben támogalja anya
gilag is párlunkal. Ezt a kér
dést több más ell'társ is fel
\"eletle. . 

Dr. S,mon Ako.< rlvlárs a 
tagdijfizetés�el kapcsola1ban 
javasolj a, hogy a szen czeli 
szabályzat a fizctéshn viszo
nyíto!I százalék a . apján hatá
rozza meg a tagd1jíiz,,1és mér-

a kizárt tag visszaélhet a vét. 
tagkönyvével Több elvtárs foglalkozott az-

azalatt az idő alall. míg a fel- zal a kérdéssel. hoKY a tagfel
sőbb pártszerv az ügyét tár- vételnél az  aján lónak csupán 
gplja és a döntés eljul  az egyévi párl!agsággal kt-11 ren-
alapszervezelig. delkezni. A meglévö szen·ezeti 

·;\ SZ<'rwzeti szabá:yzal ter - szab:í iyzat kél évei ír elií. ,\z 
\·ezele fo1Zla lkozik azzal a kér- eldársak ezl helyesebbnek tart
déssel, hogy a párttagnak joga jlk, merl a tapasztaltabb. hosz
rnn bírá lni a pártszernzel szab,u párttagsággal rendelke�ü 
munkáját. L:gyanakkor ez má- elvt�r��k helye�eb_be� t�tdjak 
sik helyen is megta lálható me�_1lem1. hogy k,t ja, asoljan<1k 
mell' szerin[ a párttagnak köle- 3 P•:rtba. . . . .  
less.ég-e bírálni . Kérik az elvtár - Lang Jozse� el\"lars az\ l'.er1. 
sak, hogy a szcrveze!i szabály- ! h?ffY a szenczch szabal)zal 
zal tisztázza .  v, Jagosabban fogalmazza m�g 

a 7. pontot, amely kimondja. 
hogy „új pár/tagot úl/aláhan 
csakis a tagjelöltek soraibf,/ ,'e
het feluenni". Nem , i lágos. 
hogy lehel-e pár!lag olyan sze
mély. aki nem , ol l  l al!jelölt és 
ha lehet, akkor ehhez mi lyen 
feitételek szükségesek. L.'g-yan
akkor java�olta azt is.  hogy· az  
új szer\'ezeti szabályzat fogla l 
kozzon azzal :  akit a pártból 
nem mint ellenséget zártak ki. 
lehet-e visszavenni a piírtba és 
ennek mik a {elé1elei 

a párttagnak joga-e, vagy 
kötelessége a bírálat és ez 
egy helyen legyen t isztáz
v,i a szervezeti szabály-

zatban. 

Az igazgatóság I I .  alapszer
veze!ének kommunistái is cso
porto�an vita!ták meg a szer
vezeti szabá lyzat tervezetét. 

Aradi József elvtárs a tag
díjfizetéssel kapcsolatban ja
vasolta. hogy a szervezeti sza
bályzat t isztázza. hogy meg
határozott összegen kivül Sziládi Sándor tudósító 

A módosított s�ervezeti szabályzat tervezetéhez 
A politikai osztályok munlá ját demokratikusan választott 

területi pártbi1 ottságok végcnék 
/1 módo�itott szen·ezeti sza

bályzat tervezete 40. pontja fog
l alkozik a Vasútpo,ilikai Föosz
tá ly működésével. A ten·ezet 
szerint a Közponli Vezetőség 
utasi!ása alapján működik. veze
tő munkatársait ugyancsak a 
Központi Vczetö_�ég nevezi ki. 
Figyelembcvhe az eddigi gya
korlatot és a tervezet szö,·egét, 
az alábbi gondolatok ,·etöd!ek 
fel bennem a demokratikus 
centralizmus elvét i lletően: 

/. A \'a.<títpolitilwi Föosz
lály a K.özpo11li l'ezetöség 
egy osztálya iogát•al rendel
kezik s a Központi i'eze/ií
séf[ utasítása szerint a poli
tikai osztályok munkáját, a 
politikai osztályok pedig a 
demokratikusan megválasz
tott pári.<zerr•eze'ek munkáiá: 
irányítják. A politikai osz/á• 
lyok a párt vezető szervei a 
uasúto11, amelyeknek munká
jában a ten.·ezell sZÖi..1eg 
1 1  /b. po11/ja érle/111ébe11 „ér
vénye.sülnie kell a párftoeze
tés legfübb lenini elvének. a 
kollektív vezetésnek". Ennek 
az elvnek a politikai osztá
lyok vezetése nem felel megc 
egyéni vezetés t•an. 

káját nem ellenőrizte párftoá
la.<ztmá11y. mert ilyen nem 
t•olt. de a politikai osztályok 
munkája sem volt ellenőrizve 
a t•asút területén válasz/olt 
púrtsur.• állal. 1 'élembuiem 
szerint a felsőbh pár/szere• 
be<zcímoltatási kötelezettsé
ge nincs megvalósífra a t•as
úlnál. 

,\ módosított szcrveze(í sza
bályzat l1elyes eh·eiből kiindul
va a fentiek a lapján és a demo
kra!ikus centralizmus fokozot
tabb megvaló.<itását figyelem
mel kísérve a következő módo
sítást javaslom: /1 40. pontban 
a második mondat után a követ
kező szöveget iktassák be. 

.,A vasú'nál - fftazf!atósáitonként - a pártszerveze e!, re·söbb szerve a forílletl pártértekezlet. amelyd 3 terű• lc:i pár!bf:toUiáll évc-nk'nt CilJ'SZf'T ösc;7ehh•. A pfrtértc!�ezlef metthaltllatia a teríiletl pár blzottsátr beszámolóhH és mel'.!választia a lcrüle:I o:ir bizotbáe:ot., .  
Javaslatom szerint megmarad

na a Vasú!pol it ikai Föosztály, 
minl a Közponli \'ezetöség ,·as-

úli osztálya. amely irányítaná a 
Központi Vezetőség ulasilúsa 
szerint a poli l ikai osztá lyok he
lyét elfoglaló !eriileli pártbizo!l
ságokal. amelyek a piirtszen·e
zel irányitásá! végeznék es 
apparátusát a polilihi osztá ;voi, 
'llOstani munkatársa i képeznék. 

A móclositol! szen·ezeli sza
bá lyzat 35. pontjárnl  kapcsolat 
han nem tünik ki. hog-y az iisz
szevonl párttaggyíiléf.cn milyen 
ídöközben kell 5- 1 1  tagú párt
vezetőséget választani. Továbbá 
ugyanezen ponlon belül !,evés
nek lartom az évenkén!i egyszeri 
beszámolást. A gyakor lat meg
mutatta. hogy a párl!agság ré
szére sürübben kell beszámo;ni, 
mert az  erősíti a párllagság és 
a pár,h·ezetösél! közölli kapcso
latot és a párttagok érdekelteb
bek lesznek a pártmunka véf!
zésében. A fentiPk a lapján kö
vetkező módosítást javaslom. A 
35. pont harmadik sorától a kö
vetkező lenne a szö,·eg: 

., . . •  működik, évenklnt estvszcr l.isszcvont pár fagflyülésen .1- 1  ,· a(!ti pártvrzc�öséflct vál�sztannk. A c,i: t Vf'Zetó,él! kötelf"c: félé\'enk�nt rJTvszcr b_esz:á�?lnl az ÖS'-Zevon· oárt íl2'J?Yfi-l�nck. Tőzsér Ernö 
Vasúti röosztály, ,1\DP-tag 

2. A Vqslitpolttikai Főosz- _A f<lajn·ar 1?,o!gozók . Pártja 
I 

güket és aktívan dolgoznak a lály és az alárcndell polili· K_ ozpont , Vezetose_ ge elenk ter- do:gozó nép an,_•agi és kulturá-kai osztályok nem válasz- t fl ód t toll szervek. A politikai osz- Jesz '; e a m ostt<;lt szerveze l l(s szinvonalának á l landó emc-
szabalyzat tervezetet. A terl'e• leséér!. 

Azokról, akik nem végeznek pártmunkát . . .  

Hamar Emil, 
a miskolci vas,ítpolitikai osz
tály propaganda alosztályának 

,·ezetöjc 

1 
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( ,,nunyhí..,adtf-

AZ OROSZLANYI VAS-
A S. -L • u�, , ·· t ' UTASOK jó eredményeket ér- z-szervezefl rltOfSl0'le Seg 

nek el a szén szállitásában. ,_: I, • ' <--'- '--< • ·-� ' oka 
Vállalták, hogy a szén 75 sza- régre,_,fÓ IZOttSOf0lffll( -CSI II. flSSZ 

zalékát irányvonaUal tovabbit-
A nemze:közi szakszervezeti 

ják. Leg-utóbb 107 százalék- mozgalom jelentős eseménve 
ra teljesítették irányvonat! tcr-

mit a Szahzervezeti \'ilágszö
viiket. Dicséretesen dolgozik 
Tolnai József forgalmi szol,rá- ,etség ,·égrehajtó bizottsi]zának 

Jattevö, aki ezt a munkát a bécsi ülésszaka. A március 23-
kocsirendezökkel szoros kap. tói 28-ig tartó ülésszakon részt

csolalban. személyes irányítás- vettek a nemzetközi szakmai 
·szö\-e1ségek (a Sza.1-:szen·eze' i  

sal végzi. A napokban a bi- \'ilágszövetség- szakm�i tagoza
nya rakodási terve 4-100 ton- tainak) fötiikárai is. 
na volt, ezt 9 orakor 1100 ton

nával felemelte és ezt is túl· A ,·ég,-eha j ló bizottságnak a 

teljesítve másnap reggelig f i  f. szakszerveze.i ,·illgkon-
gresszus óta ez ,·ott az e1ső 

6012 tonnát rakott be. (Molnár üléfe. Ezért az  ülés napirendjé
Józser - Fejős J{1J10s levele- nek első ponlja,. amelynek 
ző.) Louis Saillanl fötitkiír Yolt az 

CSOJ<KEJ\.T A SELEJT a előadója, a 1 1 1 .  szah,zerveze!i 
Szegedi Fe!építméniti Vas- l'i l ághongresSzus határoz:1tainal 
anyagjadtoban a konqresszusi végrehajtásáról számolt be. 
verseny ke=ctete óta. Az év ele- 1'\egál tapitotta Saillant eldárs 
jén a= öntőmúhely selejtje még hogv a határozatok eredménye
s-3.5 százalék i-o!t. Február ként mef[élénkült az a harc, 
l-től márcms 15-!Q 2.5-re csök- amell{ a kapitalista ors:::á.'!Ok· 
kentették az öntök a selejt- ban az összes dolgozók ákció
sza.:alékot a sorompó és egyéb eP.t/Sé1<éért fol11ik. A .<:::akszert•e
alkatrészek öntésénél. A selejt zefek most szervezettebben é� 
csötckentesében nagy érdeme e/[t/Sé.[!e<eóben lépnek fel o 
van 'l'akács József öntö mÜ1•e- munkakörülmén11ek rom 1ása el
zetöJtek. (Katona Lajos tudó• len, a dolao:::ók kövefeléseiner 
sztó.l te!iesiiéséért, o bére.k emelé-

KAZINCBARCIKA ALLO- séért. Saillant el,·tílrs fokozot 
MAS DlSZ-SZERVEZETE tabb harcra hi\"la fel az ü 'és
versenvre hívta a miskolci szak részve,•őit a nemzetközi 
,ga�.gatoság \'alamennyi OISZ- szakszert'ezeli U!l/Sé[! mea
szervezetét. A kazincbarcikai teremlé.<éérl, a béke és a nem
llatalok 5 százalékos árammeg- zeli fü,!f,et/e11ség védelméért. 
taJcaritást és három irányvonat Az első napirendi pont felelti 
továbbitását ,·állalták · Hatvan vitában beszédet mondott N. M 

á l lomásig. Vállalták továbbá, Svernt/i� elvU, rs. a Szovjetunió 
nogv a fiatalok 1 o százaléka Szakszervezetei Központi Taná
eléri O sztahanovista szintet. csának elnöke, a Szakszervezeti 
( Vékány Sarolta levelező.) \'ilágszö, e!ség- a lelnöke. Beszé-

dében hangsúlrnzta, ho!l'V a T I I .  
MÁTÉSZALKA ALWMA- konITTesszus óta erősődik az  a 

SON l"arkas János forgalmi mozr<a!om, ame/11et a dol[!ozók 
$Zolaálattet·ö és Veres János tömer;ei a fe1<11verkezési haisza 
tolatási:ezetö 2 1 3  százalékra és az 1íi vilár<háború előkészité-
1eliesítették a 1-ocsitartózkodá- sére iránquló politika ellen in
si ·tervet. A menetrendszerintl dítot/ak. 

során Liu. Csi'a11-se11, a Szak• 
szervezeti Vi lágszövelsfar titká
ra a v i lágszö,•etség l itkársá!!a 
nevében javaslatot teriesztctt elő 
olyan bizo1lság me1Zalakitál:lára, 
a,melv me[!szerkef,zli a dol1<ozók 
�zakszert·ezeti ioQa,nak alap• 
okmán,1tercezetél. Az ülés a to
\"ábbiakban meQ:vitatta a �zak
$Zervezei i  jogok mcg,·édés�nek 
liarci f,·ladata1I és leszögezte: a 
monopóliumoknak és a kapita
l ista kormányoknak a szakszf'r• 
Yezetek c!leni és a dolecozók ki
tar .ó harca eredménvckénl béve
ze'.elt szoci á l is  tön·én\ek el leni 
táma.dásai miatt f'iengedhetcl
len, ho![Y 1934 mái11s C'lseiét a 
<:z.akszervezeti ioe:ok és a tlemo
krafikus szabadsáaioffOk kdt'á
sa és védelme ielszavát•al ünne
peljék me�. Az ülésszak rész
,·e,öi végül elfogadták a Szak
szerveze,i Világszövetségnek a 
közelgő május I me!:!ünneplésé
vel kapcsolatba,, a v i lág dolgo• 
zóihoz intézeit fdhínisi� és az 
elhangzott beszámolókkal kap
ceolatos halározij,tokal. 

A Szakszervezet i Világszö· 
vetség \'égrehajtó bizottsága a 
záróülésen nyilatkozatot foga
dott el a berlini értekezlet ered
ményeiról. A nyilatkozat le
szögezi :  a Szalcszervezeti Vi
lágszövetség töretlenül harcol
ni akar a d".llgozók nemzeti és 
nemzetközi akcióegységének 
megvalósításáért, a leszereté
sért, a. nemzetközi feszültség 
enyhítéséért és a béke nagy 
ügyének győzelméért. A végre• 
hajtó bizottság ezenkívül elfo
gadta a Szakszervezeti Világ
szövetség fótanácsa V 11. ülés
szakának összehívásáról szóló 
határozatot. Eszerint a f.öta
nács VII. ülésszakát 1 954 no
vember 25-re híYják össze 

indításban 107. a terhelési ten• A végreha i ló bizottság ülést Varsóba. 
te!jesítesénél I 37 százalékot é'r
r"k el. (Kricsfalussí Györgv BRAZILJA 
levelezö.) 

A KOCSIFORDULO MEG- Sikerrel j6rt a brazilíai vasutasok béremelési mozgalma 
r.YORS1TASA érdekében jó 
,nunkat végzett Szegect-ren- Az lmprensa Popular c,mu 
rtezöpályaudvoron Löuei Tibor lap közölte, ho!:!V a hosszabb 
fnrgalmt szolgálattevő és bn- ide;e sztrájkoló brazíliai va:;
�ádja, Kormos Györg11 forgal- utaook kiharcollák béren:e'ési 
mt �zolgálattevo és brigádja. A kö,·ctelésük teljesílését. A \ aS· 

ti tnditasáL mindketten 100 EGYIPTOM 
&Zázalélrn��n biztositották. 

utasok képviselői és a munka
ügyi miniszter közön létreiött 
megegyezés értelmében 40-G0 
százalékkal ern�lik a , asu,asok 
bérét. 

fPhen·onatok menetrendszerin  • 
1 

BÉirnscsARA ALLOMAS Az egyiptomi közlekedési dolgozók 
GOCPONTI ARUIRANYITOJ 6/talános sztrájkja 
vallalták a havi szállitási ter-
vek alapján megadott berakási 
kocsinormák 5 százalékos túl• 
teljesítését. Vállalásukat már
cius folyamán 122 százalékra 
teljesítették. 

A SZElllÉLY- ÉS TEHER
VONATOK állomási tartózko
dásának csökkentésében Mu

hari Péter forgalmi szolgálat
tevö bl'igádja Jászberény állo
máson Vállalását 1 14 százalék
ra teljesítette. olyan módon, 
hogy a mozdonyszemélyzetlel 
és a ,·onali menelirányítóval 
állandóan érintkezést tartott 
fenn. 

KIEMELKEDŐ TELJESIT 
MENYT értek cl az „500 kilo 
méteres mozgalom"-ban a ver
seny során a k;skunhalasi 
fűtőház létszámába tartozó 
Takács László .;s Szénási 
László mozdony,·ezetök, aki!; 
fütőikkel a 1 40 k ilométeres 
s7.inttel s,:emben napi 206 kilo
mHeres eredményt értek el.  

Tekin(eltel az egyip!omi ese
ményekre, 2z egyiptomi szak
szerveze'ek március 20-én á l ta 
lános sztrá jkot indítottak Mini 
az „Al-Ahram" című lap jelen
tette, a sztrájk egymil l ió dolgo
zóra terjedt ki . A s.zlráik!Jan 

rész\\·et'ek az e!n iptomi köz!e
kedési dolgozók is. Ciabb ie'en• 
tések szerint hé!fön éi iel Kaáró· 
ban befejeződött a közlekedési 
dolgozók á ltalános sztrájkja. A 
je!entés közli, ho!!v éjfélkor a. 
vasutasok is munkába í.{lt.ik. 

A Keleti pályaudvar vasulasai az iparvidékek dolgozóinak 
gyors zöldáruellátásáért versenyeznek 

Az idén a korai zöldáruk, a, 
úgynevezeti primőrök a szokott 
ná l  egy hónappal kor;i,bban ke 
rültek a piacokra, az üzletekbe 
Ezekr.ek [!Vers todbbílása nain 
feladatokat ró a vasútra is. 

Budapest-Ke:eti pá lyaudvar 
kereskedelmi dolg-ozói a forQ:al
mi dolgozókka 1 e1.7Yültmüködv, 
elhatározták. ho!!V a zöldárul
szállitásJ:1ak ee:ész időtar:2-má
ra vesren1Te hí,·ják Szabadszál 
lás térsé:; ős!,zes feladási á l lo 
másait. Dunaföldvár. �\isko'.c 
Ozd, l\azincbarcika. Tatabánya-

fel�ő és Dorog- á llomás do!!!O• 
zóit. A veri,env célja. ho![Y a 
,a,gv ipari városok lakoss,iga -
a bányászok, a koh[lszok s a 
többi dolgozók - a •zöldárukat 
TJár a kora re,rneli ór�kbán 
irissen mee:vásárolhasr•ák. A 
versenv kezdeménvezői fe!hid
sukban a többi közöli vál lal ták, 
hoe-v a vasúton feladott zöld
trukat soronki\·ül. hésede'em 
,élkül todbbi1ják és gondos· 
lcodn�k a küldeményeket szál
.Hó vonatok menctrendszerin'.i 
közlekedéséről. 

tál11ok részéről a választo!. zet hűen tükrözi vissza azt a páriszen•netek felé most a, fejlődést. mel\•et pártunk a 1 1  irúm1ilá.< az ef!11éni vezeié, konirresszus óta megtett. F z  a ulasllása. l'élemé111Jem su- módosi 1ás megfelel a jelenlegi rint ez kifoaúsolható. merr s az e:kö,·elkezendő ni:hánv ea!Jrész1 nem t•álasztott szert· i, fe i lödi:si kö\·etelménveinek. ,11asit t•úlusztotl .<zen·ezefe. Pontosabban határozza meg a kel, másrészt az utasírás párt szen·ezeteinek. vainmint a eg!Jéni. amelyböl az köc•et- párttagoknak. illetve tagjelölliezhet, hoal/ nem muidie: jó teknek jo,rait és hötelességeil. és a személl{i ilultusz is ki- Ez a !ervezel lehetőségei nyújl fejlödhet. arra. hogy jobban tudják akli-

Kongresszúsi vállalásukat 

3. Végül o fert•ezell szö- vizálni pMtunk tagjait. ueg l I /e. pontja én elmében 
.. a vezető szervek kötelesek A párlszervezeteknél még sol< 
a pártszernezetek elölt rend- a tennivaló a párttagok aklivi
szeresen beszámolni levé- zálásáná l. !\agyon sok még a, 
kenysél(űkröl" és a 26. ponl .úgyne\'ezett „könyt•es párlfaq". 
értelmében az adott terület aki meggyőző munka ellenér, 
pártsurvezeteinek felsőbb sem akar �emmiféle P"rtmunkát 
szert•e a púr!ér/ekezlel, amc- végezni. Éppen ezért helyes 

' lyen meghallgatják a párt· rnlna. ha a szervezeti szabály
/Jizol/.<áf!. és a re;;iziós biZo//- zatba felvennénk egy ilyen pon 
ság be,zámolóját. A párt- lol: ... -1zokul a párftagolwt. akik 
értekalete1 az illetékes párt- a mef!gytző felt·ilágosító mun
bizollsiíg évenként egy,zer ka ellenére sem hajlandók hu
üsszehít•ja. Jelen'eg a ,•a .<- zamosabb •cleig semmiféle párl
lit feni/etén a pártszervezetek munkát t•égemi párlrendeZt>P· 
felsőbb szerve az igazgató• nyekre nem iárnak, az alavszer
ságo11kénl évenként összehí- ,,ezet fllp,1?ijűlésen zárja ki u 
volt pá, lértekez/et, amely párttagság soraiból. " 
azo11ban csak héttagú pártbi- Az a véleményem, hogy eg)• 
:zo/lságol válasz/olt a párt- ilyen pont a s,ervezeti szabály
fegyelmi ü1wek intézésére. Va- zatban nagy mértékben mP� 
/amint fe/sóhb szervek a kine- tudná javítani a p�rttagság ak
,·eze/1 politiilai o,ztá/yok. t<ét tivitását és pártunkban olvan 
párfertekrzlrt közötti id,ibrn tagok len11ének. akik harcos 
a hé/lugtl partb,zo/faúg mw1- !  odaadá��al végzik el J..ölelc,�é-

már 18 százalékkal túlteljesítették A minis.zlertanács fásítási határozata után 

facsemetéket ültetnek 
a Landler Művek diszistái 

A Landler Jármü;avító kocsi- gyüjlik a fémforgácsot, YaS• 
osztályának kivezető váe:fövát hulladékot. szer!edobált szeme
fiatal facsemeték szeQ:élyezik. tet. A XII I .  osztálv fiatal ia i  már 
Vékonvka törzsük ha jladozik a az első napokban vagonnyi hul
szélben. sovány á!!acskáikon ladéktól tiszti'.otW, rreg mühe
msr nviladoznal, a rügvek. Ok lyük körnvékét. otthono�.ibbá, 
az e'sö ,.cseme:ék", melyek új r'erüsebbé té\-e munkahe'viikel. 
.. o.,ho11ra" talá ltak a na<TVüzem A szemét helyén nemsokára fű 
udvarl\n - már a minisz'er• zöldel. \ ir.ie: nvilil,, , agv fa
tanics fásítási határozatát kö- cseme!e ágaskodik a na,p fe'é. 
,e!ő első napon. A fiatal fák derekán aoró táb-

„A fák he'e" csak florilis lák ielzik az ü"e'ő ifiúmunkás 
második hetében lem. De a nevét. aki  védnökséget is d l• 
La,7d1er Művek diszistái addirT· lait a facseme:e n<',•e!és?n. Az  
ra  már  be akarják fejezni lervü- ültetésben élenjárnnk a Dombi, 
l<et, a mintegy 130 facrn.ne!e Czibulvás. Pesz!en és a Némedi 

.. Mf sem maradunk le a konS!resszusl versenyben·• - mond:a Somosn·I Lafos ülteiését. ifihricrád tagjai. 
"'lvtárs. érdemes yasu 1as, lí!lÖri fömozdonive-ze'ü Kaldancckcr eldárs. l A fák ül•e•/.sét esrvbek:ipcsol• Néhánv év muh·a már dús� 
fiitönek, mikor a vasutasujságból ér1esül a legújabb versenyeredm�n) tkröl ták a DISZ kezdem,;.nyeztr 'ombú fakoronák vetn-ck i'rn\'é
�omoqyt ,M.lrs ,.ltlal.isa nem üres szó: [etaiántá,át már 18 százalékkal 1 :-''.:<z!a�a

.
·l!_i _ _  hón.ao�-pal .  . .  �:\mka• kot a _ m�h1;1\·e�re, d;cs_ém• a 

túltelje,lle:t,, s ezzel példJt 1tU1ta1 \&sulas társ•lnak. 1do utan 1f1umunkasok 1arr•k az l 'e'kes d:sz,stak l;;r�adalm1 mun-
(Ferki• Emil felv.) udl'arokal, műhe:yeket. Ossze 1-�ját  . • •  
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H ogJ·an kell dolgozn ia 
a jó 1nunká ellátá, i hizotL·ágnak 

,,Április· 18-i vállalásunkat teljesítettük - újabb felajánlással készülünk 
május l -re és pártunk kongresszusára'· 

� niunkj<cllá t.,, fontos és 
id6szrni l<érdese;•;iJ tartott ér
Jek,•zlete! o Vasutasok Szaksz,•r
\ LZe'enck muri(á sel latási esz 
t.ilya. \z  erlekezlt•tcn m integy 
25v munk,ise , : á t .is, bizottsági 
rlnók \dt ri· szf. Rer1u / , tvtin 
clvt;irs, a s -kszernzet mun
ká5el látási  usz fáh :,nak nzető
Je ismertet e a ii;wlt. 'Í.!"� fö 
ft• ladatait  f e ' Í\ l a  a bizottsá
goka t  arra, ho;:y 

minden erejiikkl'I harcol
janak a swciális <'s mun
káscllátási beruh,í7ási ten· 

teljesítéséért, 

azért hn,,, az elöi r:.n) zotl üsz
:zci<:kd t--�11orqu1. ,., hely,��en 
hu ,znúljuk fel u t·a uluz,•mek� 
he11. Ezutar1 '-mrrlt'l,e a le�je· 
lentöscbb ber,1haz:i,uh,1t. ,\ , as• 
utas lal-ásnk tatarozására kiizel 
h a fmil l io forintot, t (,f< csa lád i  
l 1 az  építés(•r� tobbmil l io forintos 
kölc,önken•tet ir;1n) zott elö a 
, a, t, ezenkl\ u l  27 új laktany.il 
épifenrk. \ SZOT h;ilároz.ila 
frlclmében küzcl 1 11.rnillió forin 
tn, elöiran\'7al ln l  '.! 1.()()(1 , a suta, 
csatad hat '·c' fti részletí,z?tésn• 
5zrrezhc!i be tüzeliiszüb,·g-,r
lél. 

\ munká,cllátá,i bizottság-ok 
nak tcikclélesen �d I ismerniük 
működé<, szabúh z.1tuk:1t, m,•rf 
c-�,1K •�� v�ge1.hétnek jo mun

f,,felösség ferhe:i a szakszrr\'c 
zt•l i  lerulefi bizottságokat, \'ala
minl a ,zaks1erwz0 I kiizpontja 
nak munká<el,;i fá< i  o�zfál, á t  i < ,  
111t•rl n,·m gondoskodtak · a bi  
zot l!-.éÍl,.!Ok l<i:,.!ja iniik  oktatásúrOI. 
r.,•;n adt ,,k munkájuhhoz <·lég <e· 
t,!íbl·J?d. Dt„ az iÍ,:l•mi b1zottsa 
g'Oknak  i<  jobban ke.t  •e;i:ilem a 
r1tinká<-r.1 1atbsi b'zott...:.a�-:kat J,l 
rrunkáj;., rl dicséretet érdem •I a 
dombú, ári  fütoha znál Gyopu., 
•l,·tjrs, .1 oud�p,•st r igazl{aló 
ságn,il {r,tlt Ida el\'lársnö, a 
Déli fütohaznál  llort•ú/lr eh
lars.  ,·alamint a B\'K l l -n.íl mü
köd,i munkáselláfa<1 biznflsa:::. 

rzut.n brrwrlc! I•• a munkás 
r l lát:,s i  brzofbágok lenni\ :.'ü,t 
1.c�ll•nyt'!{t sebb ,i l.:olll�ktiv 
,z,•rzödé, ,·onalknzu ponlj;i inak 
az i .,m,·r,• 'e  ,\ bizot tságoknak 
L'llccii,rizniök 1--�ll az ,• . l átási in•  
tézménYckb,·n doll{ozok m unk.1• 
k,iri· lményeit. fi�y,•ll'mnwl kell  
k1si·rnii,k ,12 inlézménvekct 
igén) ben·, ú dolgozok ,·éÍemé
m d.  i.;ondo,kodniok ke!l a pa• 
'l�szkiin) ,·ckbe irt hibak :::� or · 
,�eg,z,rnl,•tés,·rúl. órködmök kc,1 
af elt. hO!!y a z  új laká-okat 
ebflsorlrnn arra érdcn,C>s dol�o· 
zoh kapj,;k a lla lában 

a legkisebb részletekben 

lobb pály afcnnlnrfá•i dnlgoZ<Í· 
juknak miCg mind;g ., dii!edezö
félben lr\'Ö , olt rnnt atási lakta· 
nn, 1 1  néidolgozojtlknak 'pedig 
egy kirsiny lwlyi é{,! �zo1gá1 
. . otlhon,iu l"  \ f isztJ lkodá,i lr
helöségrt mindössze ��·-két , Í!· 
cs.1p jetrnli a laktanyaba n l'S 
eí!retlen zrkrénvi1i< sincs, aho
\'.i ho!mijukat telH•lnck 

Szati,; l ,í,zln (miskoki igaz 
gató,úi;!) hangsúly,,zta. hogy 
\\jsl<n,c tfr,,•gébrn igen sok új 
létesilmém I kaptah a do:goz6k, 
azonban :1 munk.isel lát.isi b i 
wltságnk rrötkn munkája 
miatt  mé� �ok hiba is \ "an A 
l:.ktan, :,kban ,ok helvult még 
ma s(m·s két lepedő ·a, ágya
knn h i ,inrzik a sza lmapapucs· ,., 
112 a ,ztalnkról a lerilii, Többszö
ri süq,retl·�iikrP az \ny.ig-t' l iátási  
l �a zg;1 ló��� elöirányzat-hi..inyra 
hivalkowtl. 

\ z  ér'eknlet , a !anrPnnyi iel 
szóla!ója bir,i l2 tol mondott. f ' z  
n"m is  lenm· hiba. ! l i ba  azon• 
ban. hol!) a panaszok meltrfl 

1 l..ta lnws áru hegyek l-c\zött 
motoros f argonc.ik rikaznak. 
irrii lnek-felnrk a hosszú ko,•;; 
�orok. ,,gy p i l l an atr;, sem pihen 
a .\·!'"""li-ponk , á l lozafosan 
zajló élete Az ország darabáru 
fnrgalrrii,nak , .,zit•e" most kiilö
nc\sen élénk. 

:,.;ng) on meg,zaporndlak ,1 
\'efomag-1-iildemények. soha még 
fr.nyi \ Pliinwgol m•m raktunk 
bt•. nw1t az  i dCn magvarázz:t 
a hirtel<•n lllég11ö,·,•l-cdet Í  forga· 
lom ok,;t Ba logh I ,\11húly eh 
(.ir�. J ponk t>gyik Ieijobb be
rak,i L"S;>p:il\ ezdőjc . .  ,ki doll{ozti 
far"' ' •" · J,íl.-a Kúro/11 eh lüssal 
éppc·n 1110<1 i, ,·etoni'agöt rak be 
egyik 1-n.,iba. Szinte i•g kelük 
;1 l a it a munk,1. Pedig nem eréi l 
kiidnek l\yugodtan. lempósJn 
dolgoznak, rni•gi< gyorsan nö ,1z 
r1<yrnú, folé tornyozott zsákok 
�ldtn„1 

Semmiség- a1. cgé,z ,zene bot '. rk le ,·a'amennyit a mondja • zerénwn Balogh e l ·, . . . • • titrs C'.'>,1k ei\' k i s v él ltoztat .1 ,;agon /afuhoz .ug!I, hogy a :•
:
.)a-

,1 mód"tl·n�n ·cm ('<'Y\"f'S{•yef ra/ kok mpg11iaracl1una� t•gymu
_
:on 

• • . _ • 1 , '""· � ,. .. lgv gyc,r�aUb;in te:,k a h.o(.��,. a Jllk ". Z,.Jko.at a kctk,_re.u tar· heÍ\'ct i ,  Jobban ki lcnct ha,z l{O�<:_a r a . nem is egyese� PI emd -
, 

ná lni. .\\;'ir lobben .Íl\'l'llek tögetJtik le onnan, amint a l tufaban 1 .. k . t · d 1 c:zok�..::. hanem n,,gyet-l,t6t te- un ez a mo szer . 
<zü11k egynuís /c;,•jihe é, egy- \\eg is l a ts ik Balog-h 1. ,\\ i ·  

hal\ ek eredményei n  ez a rnunb. 
,\\JÍ-cius második dekád jában a 
lerc•be11 pt,;i,dny.:ott 1973 1011'1a 
he/1tpt/ 4385 tonna úl<íl mo;:d, 
lotÍak. ami 25n �zúzalékos 11avl 
te/1esi11né11ynek felel meg. I lyen 
körülmi•Jl\'ck közöl( nem csoda. 

1 
heg\ B alogh cl\·tár� mar 1 !l,j5 
1anÜ�rf1nál  tar1 citheö fen e  tel
JeSJteseban. 

A pártkongresszus liszlelelére 
5 tonna súl\·többletet ajánlott 
fel ápri l is t ll:ig. ezt már feljesí• 
tt'lte. ezért me�toldotla még Cí!Y 
tonnával. 

f'rröJ a ko\·etkezökct mondia: 
--- Azért. mert a J..·onf}.re�szz1.,I 

e/hala ,ztot !tik, ter111észete.,e11 a 
felajú11/ú,t ltattiridüre. de lelte/6-
leg hatúridri r/611 lelje,ítjük Ez 
huzafia,· k,,te/esséRÜnk. Erre ht• 
Po11i fel r..•a{amennyi ,.:as,aa5tár
·amal i.,� Ila u ,•ú/la/,h/ le/1e

sitet!ük, le{!yü11k tijubb felajii11-
lást a 1111111kássúg nemzetközi 
nagy ü1111epire. máju, l -re. Ma
gam is így ne/ehzrm majd. 4z-
11,,i11 pedig fo/yla»uk to,•óbb a 
ko11gre."z11si ,·er en!{I 1i1abb {e!
aiúnlú,ok alapján 111<i1u, 'J.f-i,r!, 
!i'og!{ a ,'a"illlak ltódithasrnk 
nieg a párt kongre,·szu,i za.-..z. 
lafál. 

kát. 
Nem szabad elofordulnia 
annak, hogy ne ismerjék 
hatáskörüket, kötelességei-

is szem eltilt kell tartanio� 
a dolgozók érdekeit. 

,1 bes,amo!ó l-id·teti•n, 1  - n,·m 
tórfént emlité az  t·redménwk 
röi. ;s.rn, ,i:.mnltak br ai új 
iizemr lrnnylrnk, napközi- i-s csc·
c<emé,o!t honok n:üködé. érol. nc,n 
ismer!rtték a ja\'u l,\ l.1k! am ni  e l 
l�t ríst l·� í 1  tfibbi ionfo.:.. ;, hor 
múnypro�ra mm mq,:\aló-itás..it 
jl!l zij brruh.i,.á5okal. Miért ha l lgat a kultúragitárció a vasúton 

ket t'., jogaikat. 

,\zér!, hog) ez mé;:is elofordul, 

.\ bes amolol élenk  ,., a hó
,. ttc Júmbur Dez iJ ( 1 <'rCOl'
' ,, ros) elrnondfa, hogy �zamat 

Gróf Jríz5ef elv tár . a \'asu' a · 
00k Szak zen ezeténrk l itká·a 
z.irósza, ai,· a l  ért ,ég t az ér• 
lek�zlel 

--------�---------

Hatvani vasutasok a versenyben 
Halt·an {,l!omús dolgozói a 

téli lcmarad:\s behozására eg\·
re Jobh Pr,ulményekel i·1·nek el 
a kongressZUSI vcrsen,·ben. Az 
Induló gépek r::öztart,bi tervét 
peldául a níl lalt I 0J százclék
kal szemben Jelenleg 1 19 szá
zalékra lelJMit i l, ,  Ezzel nagy
mértékben closegitik a szén-

takaréknssagot. F1Qyelem re
rnéltó a ja,·ulás a menetrend
s:erin t ,  t·onatmditasban is. I t t  
Várhenyi Ferenc forgalmi  szol
galutte,·\, (•s brigádja eredet i  
,·üllalásnl W szúzalékkal t úl
leljcsit<'lte. A tolatási •dn csök
kcnt�scben Kó/·ai Ferenc s1k-

tolató brigádja 103 s1.,ízalékos 
vállalá,á,·ftl zemben 1 :)2 szá
,aleko ért el  A guritódomb 
dolgozói küt.ül Balá=s .Tó: .sc_( 
brigüd,ia l'rl el kiemclkcdó 
eredmém·t : 1 o:J százalékra \'i\l
lnlt gurítási tervét 1 1 2  száza
lékra tcljcsílc-tte. 

(Pogonyi Lajos tudósító.) 

Hat köszonőlevél és ami mögötte van 

-

A Kelet i l\lü
szaki Kocsihi
,·atal ,·erseny
híradóján na
ponta -újabb é, 
újabb ne\'ek 
mind magasabb 
szaznlékok hi r

det ik a kongresszusi versen�· 
munkagyozelmeit. Az e11yszerü 
fekete táblák szuksza\'Ú fel
irntai  h,isi munkarol beszélnek. 
De a 1>\blúk környéke Ures. A 
dolgozók elmennek clottc, csak 
nngy ritkán éri egy-ero· futó 
p11lantás. ld,ínkint mt'gszolal a 
h.angszóró i" - ajándékleinczt 
ki\zn•til ,·ulamel_\"i k  dolgozó
nak. 

SzC'rén)' ,·ersenynyih·ános-
sagol. gyenge ,·ersenyag,tációt 

A d ús,::\'Öf, 1,,t11h ... z.oriok«'g A duri-ah•nQerm1í toJ'ább 
1 

•II 11érP t •l,at. l101}11 a= ídü- arul el a t:\bla üres kör-
\'a kos napi po tájab m már- 1,•1Tte/jesr r e  t•he: k<.'rjitk a járás ol:oztn neh,;zsé(l•I: mwtt 11\'éke es az id<inké>nl meg
cius 2:l-án feltünt hat eg;- futM,á: clol.?o:ói11ak tti moqa- nrhr.·ebb l:i,rii lmények k&:ött szolaló hangszórn. [�gf,,képri 
forma bor,tek. Nem is <'SMA. ta <>! • "  segtt �(lét. EIJ'•ársi s:n/17ci/tál, ki a kohás:ato . a ,·c,·sen\"( ,e �i l,1 kulturagitá
hog,· egrform _.k ,·olt�k.  hbzen 11dt•i>2 /•1tPl: A d11nahenl}erm,i meqi� 20 .• i68 forin t ta l  11a:cla- c,o nema,ágat h i,·det, .  Bér-
m nd ci:,· Jw!\'l'/if. Dio IJ1fnr- ú:em i-e=et6.«'(W.'' ságosabba11 clolgo:tai;, c:i La;osné el\"társnő kultúr-
Vas9yárbö/ érkez'ek, \'illa- A koha•za t  termel · ,ének A füt,,h,,z ,·ezcfn egC' n7. ft>IC'los. azonban „mcg\'igasz-
menn\'it a Len in Kohás=ati sC'gile«'bC'n kíilönoscn ki lün- f'lmult h<',napokban rlerle, tnt · · :  m á.,/Jol meg ross:abb. Az 
Mlii-tik küld ti". De nPmcsak nPk Töról.- Károly, i·rnc:el hog,· az igazolntl,rn hji\n\'7.a- ül lnmá 011 például még ennyit 
külsore. be! n t arta lomra i Sándor. \ 'n!en.s=kí l.ti.nlo. Rí- sokat és a fegyC'lm<'zet lensé�e- sem tesznc>k. !\fajd hozzáteszi 
h"l onlók \'Ol tak :  mindeg\'ik  hár Gyula. Urbán Lajo.,. Je- k<:'t csükl:0nten i  tudta .s ma A ,·erseny utol�ö napjaira tar
köszönetet tJrlalmazot f Csu- /enol'ics Béla és Bö.s;iiri Lajos már iga;olat lan  h iány:á.s egy- fogaljuk eriin l,ct, Akkor majd 
p4n annyi külc\nb<ég volt köz- darukormám·osok, Nc>!dk a á /ta ltin 11p m  ,fordul l'lrí. /1. hinrnk utt <iröket köszönteni 
ti.ik honv uz <''1 vikbC'n a llen- loro- és robbnnti1i..i7Pn1rész \·e- ftitohSz ve;.,ef,;..:é�C' n nni�7.nki uz C:·lcnjúróknt .  népi zenekar 
aerdeí �n11ac1ni��gatai. u tüb- ✓f•to ·Ca� nén,z rint it•Jt.."Zte ki �rtelm1sé�:ekl,rl kar()Jl\'e. D fogja ]<Írni a n11 1 h<)lyC'ket. ,·i 
bib !1 a dttri·aheng?rm 1l. a fi- kij-.;zünel ·t. n1ozit:iln1i :--zc--:Tek �ce,íbégé\'f'l rágc-.okrnkat adunk át a leg-
nomhe119ermii, tt m � rtlr1�crl- A d ió,,::,,, 1 r, tuhaz közt11dn- •i.�?é/esilette a: uj,tli.si  mo:- j<>bbakn,,k 
mii és a 11auu1,o,·ác.siizem,  a ma,ul1>g bef,o ÜZ<"nwt ellátó nalmat, F.n n·•k kü•,zonhrt11• /1. melle\ l(' allö <'l\'tiirs élén-tlirii- 1.;s rohban t!jii�em fejez- �zol�·.t lat i  h�lv é, n1i n t  i l�·cn- hoJ:!.v a �C•'-k�1:v�\'OinközLi ken hcln.'s(•l _ Ggu tes:iink. te ki kihzónel ' t a dió,,::\'ori 11l'k e. upár, kiiltséo- es mel- mol<! ,m·c:k _foJ.a_nl? at. 

-
� !(�•�- m i n t  a futó, aki a fini .sre tar-fút ,hazr, k azért, bog\' dOIC\O• lek•eljesítmenyi ten·e ,·an. lnruk fnr \ , ta.,.,t e, r,,, IZo-.1• I t ; H·  I . 

k 1 · - 1 1  1 - , t  1. 1 .1  m .-,1• a ·a· t oga ;a ere}(r. a mo mm-z<u C'l'edn1t:nvc ·en seg1tel1c a.z �zcntcn·,·,, l'"i a <H(n, C'nn!'- Ja a u. 1 � ti.' ina • s 1 ·  d011t n1cgt,•nnénk. akkor a ü7e111ct ten:tet.1 ,sué-cbcn. l6si tenT<'I J1('tn t·<'ndelkezik. ma�a ,·e-:i21 .  c�ak a n1ozclo- . . .• ,. . .,,. . . • . 
Ezt mnndla az pg_,·ik IC'\'�] - Va n a:onban tP/je.sit mé/111,;- ,wok fo1j11\'ltá,:i,iúl 1 94.000 fo- .. l,aJraban ma_r . �-111 , olna e, -
. .  A duri·ahengermu11é/ szol- 11•/· PIJ/I 1<'ll'n i<í é., jel •11 1ö,,;g. •·int é\'i nws:takarit;i. t ért el .  

l 
d�kes az ag,tacw. 

r,alatol te/j„síto ke.skpn 1,nyom- t /jcs fokmero_ie: a m agyar A S;:tal1a11ot·-mo=galom ba n  Furcsa t"1Tclcs. D c  meg kell 
tár1i mnzdon11nk feladatukat i oar  !Jiisikeséqének, a Le11i11 is Hép t'l'l'rlrné'lyekknl dics<'- mond�n(, ezért <;l so,orban _  nem 
a·  e/m ult idoben példásan el- l{nháo;;:ati  Mu rehn"k tertctel- kedh<'l a fut?1h'íL. A :',J AV kö- ,1k a h 1bth:ik. A 1erulct, Bizotl
látták. jelrn/Pg is kitünoPn jesitiósP, a mely á llandóa n nö- telékébe ,·alo at,·étclekor sá:4 kullúrfc>lelúse - aki elé!( 
rAu:zk s ez=el értél:es segit- t·eb:ik. eg\'etlen sz1nhanovistáJa- ,em C!\'akran ellátogat ide és sok 
se*! n yujtanaf:é terriik telje- Ha a füti,lu'.lz mellékkilomé- volt. Két é,·i nevel<>-. okta!<>- hasznos lanúcsot ad - sem 
site<ilhez. Sem a h u lladék el- ter-tel iesítméni-é-1 \'ag_,· fajta- munkn eredmém·eként m a  mutat clég,::é utat a terme
szci//itá.sánál, .sem a melegön- �"' üsszkiil l s�Qi tervét ,·izs- mar 23 .<:tah'lnflristá1·al do/- lési agit,ki6hoz. A sz:ik
tecs bes:állitasánál nehfo:mé- !(:i}iuk. akknr is ki túnik jó no:il.-. A mozdonvja\"ilóm,i- szer\"C•zet i központ kultúrncn•-
11 11ek nPm menilnek fel, ,ny 

I 
munkája. Tavai\' deC"rmberi helv lrnvi tnvel állandóan 1 2n lési 9sztály11 sem nrujt kielé

forna/mi •ararok nelkul 1·e bér, tapfeJha,wá
. 
lilsa például -z:izalé1- felet• .  a knc irnúhclv !!>ln sc>gít,égct. Kaptak u�;van 

ltet tink ré zt a kongress:us, r,79.471 ro,·iilt vol t .  janu:\rban 1 :io-1 :)8 ,, ,atek között zok- nrhán\' hete (pontosan már 
1·e„ enyben. p,•cJig 6J8.!102 for int .  4 n nak a teljesitc·ni . senki sE'm t'mlék,zik, olyan 

t·ég \"Olt )  cg� pár csasztuska 
szó\'cget. melybe csak „a helyi 
/:onkrétumokai·• , a neveket 
kellett bcirn1. De hát m inden 
nap a neveket sc>m lehet ütir
ni. mert az unaln1assá válik. 
tgy hát ('l a SZÖ\'("g i!\  vég-
1,,ep clsüll.Yc>dt , alamch• ik  [i
o;,ban,  Legyünk ószinték 
nem is kár crtc. 

Ue kár az. hogy a kongresz
szus, ,·ersen,·t nem segíti kul-
1 „ .-agit,,c ;ó, Pedig a jó kulfúr
agilii.ció t'gyikc a leghufásosab!J 
r.l'pne,·elő munkának. Töme
gekhez szol C'gys7.erú nyeh•en, 
dcrut. vidúm"\got kel l ,  mun
k.íra serk<"nt. Dicséri az élen-
1:"u ók11t. biztatja a lemaradó
kn:. A korsihi,·atalban azon
ban a kulturmunka folc>g .1 
s:·orakoztatásm i rúnyul. Nem
ri•e kul t t" n·eliiadást tartottak 
[ ,''ssuk néhány s?.ám c1mét; 
•. Fut ba !l-a na lf a bét a·'. .. Für jál. 
Res:e17inét" . . . Bes:éfjiin k  ma
lJ!larul·'. l'\em h i ba a Yidám
súg. nem is  itt van n bn i .  
De a szórakozt�f;i , Pcm szerit
hal  ia háttérbe se-,, b poli tikai 
nc,·clest. sC'n1 a kungres!-izusi 
\'C'rs�nyrp \"a ló moz�ósit?i._t. 
Kt!!ségtPkn nz. l ,og:v ;iz elv
társak ii,?vekezlek 1n�Qí�lelni a 
1 { \'p}P.s és Ol0/('.'4)r i1ás fc,)ada
fr, lllak is. Például c-gy-egv 
,z,ímot ,·alamel'.',"ik élenjáró 
cJ"lgo,óna k ajánlott úk és volt 
c�y-két olvan .. �,Hn1 is. amelv 
1,-.,·mclésre mozgósított. Hoe:v 
npm .iártak t!:'lje<; c..ik<'1-rel. azt 
s,,k köriJlménv befolyáso l ta .  a 
dolgozók közii1 t n incs ol.Yan. 
;;k1 dar:ibol tudna írn i .  a mú
so. , lE'h.ít - m1's se�1 lség híj
· ;:ín - ,·•'f" ,.;zc1 �1ték b('. ahoJn· 
. t�,t t :-,k. lnr1fn---,1 •nan. A kul
l l  nnJ�orok bsszcállitüsához 
tt>bh scgítM•·� szin,·cnnlasabb 
m }sorfozc-te,. ;c,bh darabok 
kel i· nén<'k 

Szétesóben ,·an mind a kettő. 
Azelött eljartak más szolgálat i  
hclye'5re. kultúrotthonokba 
mint  ahogy hozzájuk is el
jártak mások - felléptek : s1-
k1?.-t aral!ak. ,Jó kedvvel, vi
C:aman dolgoztak é, állandóan 
fr'ss műsorral szórakoztatták 
saját üzemük dolgozóit is. 
Azonban most más a >,::: . .:et. 
, !indenütt h i\'alasos muvészek 
lépnek fel s számukra nincs 
,.hely" a kulturotthonokban. 
Ai',hoz pedig - s ez teljesen 
érthető - nincs kedvük he
tcl<ig próbálni, hogy egyszer 
előadhassák müsorukat. A 
l:ultúr,gárda hanyatlása ter-
nészetesen kihat a termelés 
� ultúragitációjára is. S meg
kell mondani. ez nem egyedül 
ennek a kullúrcsoportnak 
problémája. 

A kul túragitáció helyzetéért 
<.'lsö orban a Területi Bizott
sag és a szakszer\'ezet i  Kö�
ront Kultu,·ne\'elési Oszt-íl v,, 
a felelős. So·,kal komolydbb, 
H,krétubb és otletescbb ti r'.• 
p,•ításra. irihb müsorfüzetekre 
virnak az ü, .. mi kultúrfehb
<nk és kultúrcsoportok, hrc:: 
1 ;,egfelelhc;�c„L·k fontos frl
nc'atukn:ik : a dolgozók s:,ó
'"'1koztatásának. ne,·elésénck, 
·.-ersenymozgósitásának. 

Fémgyüjtő hónap :  

április S-május S 

A miniszterlanáes hatá,ro-

zata ért�lmében a fémgl·üjtés

bl.'n legjobb l'redményt eléro· 

ket kormánykitüntetéssel, illet
ve a „Ki\'áló fémgyiijtö''

jelvénnyel tüntetik ki, vagy 

pénzjutalomban része itik. A 

A kot·,í11 i ,·afalnak több é\'- fémgyüjtö hónapra a ,·asút
tizcdes multra vísszalC'kintii ze- üzemek. elsősorban a jarmú
nckara. kulturcsoportJa \'an. ja\'ÍtÓ iizemi ,·állalatok dolgoi\ , t  lehetne Yárni hol!\' a kor-
mányprog, umm <ilu ezek mé;: zói, élükiin a Dl. Z-fialalokkal. 
;:,·orsabb tem póban fcjliidnek. minden elókészülftet mt>g
Sajnos épp az ellenkezojc iga7. tettek. 

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

M U N KÁN KAT MEGKÖN NYÍTI ,  É LETÜ N KET SZEBBÉ  TES Z I  A KORMÁN YPROGRAMM 

PJ.rtunk l, 1t,  1':orm.-$n} unk a do11,!'lntl,; 
�1n�a�i. s1od.ilis f, knlt 1r„lj,:,;, heh• 
zd�lll'k •illa11dú fdleut -. ft alapt1..1r• 
, i!-m nr-k lc-l.i•1tl \ iohh c!et. a l!"IHt
talanahb {11\ 6 r-lJrf .. �nl"k •l"nl't"dhr-• 
t•�de,n fclt lrlto a , a,u1nn fi ,1:;illilj,f 
1lle,111 fokot, sa, az t-lmar3dt szilflit,l 

,,k p•;tl;t!'>;J, a ml'nf'frl'ndi;.1l'rinH $.ü1-
kke-d, .. , h('h rc;il lit,1..,a. Lnnd.: a mun
k.1nak adott fi\ lt"ndiiletct 1 ,·a�uton 
a 1,.ongre s.1.u.,1 , cr!.CO)· k.-n ft.·bl'n a 
í<"l,,Jb�dul.i.ir.l mfi,1ak i�. rl lch<"l 
mondani. hue> • V3"uta-. dolgozok 

1tlkt-�rn lrh�k me-1rt ,á l lal.\"alk::tl t'� 
lcndiikte,i;,en t.1 �1.:o"Zlak .1Ltrt. ho!l, 
adnt t 1avuknak mf'eif'll'lirne-k Jól 
I.HjiH. . horzy J..ilzld,rdcbl kormJ.nyz�
hmk mindent tlkö,rt. hn1,ty munka• 
i11kban t,._ nttdtdl� l,.iirii'mi-., , l'  kbf"n 
�•H re foL.ozódó iile-111brn ja, il&óft, A 

Hpl"lnken JáthaM ,·a•wtJt orforony. 
a , ,t�.1n)·f,"l.torony f kü1. qie11 ) (, a 
V4�nta,ok munláianaL mc-�künn} ité• 
,rt ("lloua. o\ balo'dall Ltp�n 1.1"'
ható , i,t(lron\" P'°ld,UJI a ,nntatdc.i 
dol1roz:ók munL.aját konn}th mci:'. De. 

l•o�,-1.an ,orulh.1.hdnk II tlnll{onikról 
\· aló fokozott l!ondO!<okt>d:!-. l.ithalú JC
ltft. mint pt'ldául I lrc111ühhi bflrrrn
dtüst, amtlHt uiab!> tii .!lán,,, b:'r
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. 
ki1Hlni. \\ind, mind bh 

1.on, itéka p,irlunk � knrmin}unk 
mr ·�umrnu ft>ndo kodJ. dnak. Ami• 

lor dohfoLólnk 1.1tj.i.k h Erz1k l"Zt 1 
�ondo,koda"t mé� iriltábh rrt'J!irLk, 
hoq-} a \ J�út "-7..lllitjo;.f tenlnek 1f'I• 
je,ik'e ts 111lttlihih'"t tcn.ibbi lcpc t 
jeltnl niajd a jobb r, Hbb rlt>1 
leli. 
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Szentakarekossagi ankét „Öriiattel tsatlakoztunk 
a �zakszervezet központiában · • kiskunfélegyháziak tisztasági rersenyél,ez11 

J<ormányprogrammunk meg• 
valósításának, a tervek teljesí
tésének egyik nélkülözhetetlen 
feltétele az energia. Az ener• 
giaforrások közül a vasút szá
mára legfontosabb a szén. A 
vasút az ország egyik legna
gyobb szénfogyasztója -•a ter
melt szénmennyiségnek mintegy 
18 százalékát használja fel. Ez 
a körülmény nagy feladatokat 
ró t:: vasút�a a szénenergia 
takarékosság terén is. 

A Vasutasok Szakszervezete 
március 30-án értekezletet tar
tott a vontatás élenjáró szak
embereivel a szénenergia gaz
dasá!!"OS felhasználásáról. Vas
vári Rezső elvtárs, a Vasúti 
Főosztály 7/a osztályának mun
katársa bevezető előadásában 
elmondotta, hogyan lehet szenet 
megtakarítani a vasúton. 

A széntakarékosság a minő
ségi szénátvételnél, a szenek 
helyes tárolásánál és előkészí
tésénél kezdődik. Rendkívül fon
tos - elsősorban a szénkeve
rés miatt - hogy a fűlöházak 
1 5  napos szénkészlettel rendel
kezzenek. Ezt a mostani idő
szakban kell biztosítani. A fí.ítő
házaknál lerakott szénmennyi
séget azonnal szabályos priz
mákba kell rendezni. Ez csök
kenti a szén legértékesebb ré
szének tönkremenését, akadá
lyozza a málást, ezzel óvja a 
szén minőségét. 

A fíitőházvezetés fontos fel
adata a mozdonyra kerülő szén
keverék helyes megállapítása. 
A szénkeverésnek üzembiztos
nak és gazdaságosnak kell len
nie, emellett törekedni kell, 

hogy a keverés állandó legyen. szénfogyasztásban megtakarí
Ez biztosítja, hogy a mozdony- tás csak akkor érhető el, ha a 
személyzet megismeri a keve- mozdony jó állapotban van �s 
rék sajátosságait és kítapasz- ha a vontatást az összes szol
talja a legelőnyösebb eltüzelési gálati áq messzemenően segíti. 
módját. Helyes, ha a nehezebb Az előadáshoz hozzászóltak 
pályaszakaszokra jobb szenet Solymosi. Nagy, Bán, Orosházi, 
tartalékolunk. A szén nedvesí- Cserháti, Ocsovoi, Reinhart, 
tésének szakszerűnek kell len- Hetman, Sándor, J(iss, Fonó, nie. A leghelyesebb, a minőség �\arinics, Feitér és Tasnádi elv
figyelembevételével a széntéren társak, az ország különböző 
nedvesíteni. fűtőházainak dolgozói. Elmon

A pakurás tüzelőanyaggal a dották, hogy minden tudásukkal 
tél folyamán nehézségek voltak. segítik az energiatakarékossá
azonban a jobb idő beálltával got, azonban számos akadálvba 
me!!"javult a keverék minősége ütköznek munkájuk során. Sa
és így jól felhasználható, Jehe- m�tt- és lángboltt�la hiá,nya 
tővé teszi a jobb szenek tarta- miatt nem megfeleloek a lang
lékolását nehezebb időszakra. boltok. A légszivattyúkhoz nin

A szén eltüzelésének módja c�_enek megfelelő alkatrészek. 
is nagyfontosságú a széntaka- 1 To_bbe� .�anasz_k�.d�a� a dt;gaty
rékosság szempontjából. Vé- �}'.UITT;_�ru� . mmose��r.e es a 
kony, egyenletes rétegekben kell 1armu1av1_tok munka1�ra. Ta'.
tüzelni a szovjet egylapátos talmas vita _alakult �1 - az a!'h• 
módszerrel. Nagyon fontos a dur-berende�es kezelesenek_ �s _a 
kazán állapota és tisztasága. pakurakev_e'.ekek fe_Ihaszna!asa
Elsösorban a lángboltnak kell nak . emhtese sora�. Szamos 
tökéletesnek lennie Fontos az elvtars vetette fel, milyen nagy
is, hogy a füsts;ekrény lég- j:len�őségü az -�n�rgi_atakaré
mentesen zárt és valamennyi k?ss�g • szempontiaboL 1s a _ne-
berendezése hibátlan legyen. hezsulyu vona_tok_ !'agy szam: 
Komoly energiaveszteséget ban való tovabb,tasa . . Sok_ szo 
okozhat a gőzkifuvó helytelen e�ett_ a m�netrendek fo!p'�le½o�
beállítása is. Oe,ryelni kell a saga•�?� es a . �e!'etiranyitok 
mozdonykazán fűtőfelületének, munkaianak h1ba1�0I. _ me_ly�k 
a k11Eán vizoldalának és a csö- nem egy esetben tobborás alla
vek tűzoldalának tisztaságára. s?kat s ezzel nagy szénpazar-

last okoznak. 
Gondosan kell elvégezni a Az értekezlet hasznos mun-

k�zánr:1,osá�okat, . me� kell előz- kát végzett, elősegítette. hogy 
n, a tuzcso-folyosodasokat. Igen a vasúton újabb eredmények 
fontos a gőzszabályzó helyes szülessenek az energiatakaré
kezelése. Vasvári elvtárs még kossági mozgalomban. 
számos módszert sorolt fel és 
összefoglalva megállapította: a - ALAIRTAK A KOLLEK-

A nap fppen rásüt az állomás 
épületére, sugarai visszaverőd
nek 11z élénksárga falakról. vé• 
gigsiklanak a perron kőkockáin. 
Szinte reflektorfényben fürdik az 
állomás, még belül, a váróter
mek satkai is éles megvilágí
tásba kerülnek, Bizony, nem le· 
het mindegy, hogy mit találnak 
a kutató napsugarak: tisztaságot 
vagy piszkot. 
Vonatindulás után néhány perc• 

cel vagyunk. I lyenkor csendes. 
valósággal kihalt Göd állomás 
és környéke. A kis állomás olyan 
kedvesnek és gondozottnak tüi;it 
a vonatablakból, mint egy bala
tonmenti üdülőhely állomása. lé:p
pen ezért szálltunk le, hogy kö
zelebbről is megnézzük. Es így 
sem ért csalódás: Keller Jár1os 
málházó éppen az előbbi vonat 
utasainak „nyomait" tünteti el, 
összesöprögeti a cigarettav�ge· 
ket, a papírdarabokat. 

- Amikor olvastuk J(iskúnfél
egylráza állomás felhívását „a 
legtisztább állomás" cfmért indí
tott versenyre, mindjárt bejelen-

tettük csatlakozásunkat - monq, 
ja Keller elvtárs. - A nagyobb 
állomások, mint itt a közelben 
Vác és Dunakeszi, azt mondják, 
könnyű egy i lyen kis állomást, 
mint Göd, tisztántartani. Pedig 
nincs igazuk. Mert igaz, hogy 
ott nagyobb az áru- és utasfor• 
galorn, viszont többen is van
nak az állomás dolgozói. En itt 
egyszemélyben málházó, raktár
kezelö, kézbesítö, elöérlesítö 
és lakariló vagyok, ezenkívül én 
intézem a gödi vasutasok tüzelő
ellátását. A forgalom pedig ná• 
lunk is alaposan megnőtt. Csak 
az áruforgalom szerény számítás 
szerint 30-35 százalékkal emel
kedett. Tizenhatki lométeres kör
zet tartozik a mi állomásunkhoz, 
termelöszéívetkezetekkel, a zsír
begyüjtö vállalat kirendeltségé
vel, TOZEP-teleppel, tőzeg
teleppel, konzervgyári célgazda
sággal. Mégis elmondhatjuk, 
hogy késett, kirakati an kocsink 
soha sincsen, mert a feleket idő
ben értesítjük, úgy, hogy már 
várják a szállítmányt. 

- Amikor csatlakoztunk ,,11 
legtisztább állomás" címért indi. 
tolt versenyhez - folytatja -
elhatároztuk, hogy nemcsak a 
tisztaságra ügyelünk, hanem 
arra is, hogy állomásunk minél 
csinosabb legyen. Parkosítjuk a 
külső perront, a bokrokat, fákat 
szépen nyessük. Jó lenne, ha 
ehhez a munkához segítséget ad
nának a pályafenntartási sza
kasz dolgozói, valamint a váltó
kezelő ei'vtársak. Biztos, hogy 
együttes erővel legalább a vonal 
legszebb, legtisztább állomásává 
tudjuk tenni Gödöt. 

A kulturált utazás egyik fon
tos feltétele, hogy az állomások 
tiszták, csinosak legyenek, nem 
is szólva arról, hogy a vasutas 
dolgozók is sokkal szívesebben 
végzik munkájukat tiszta állo
máson, tiszta irodákban. tiszta 
raktárakban. Ezért nem lehet kéí
zömbös, hogy minél több állo
más - kis- és nagyállomás egy
aránt - csatlakozzon a tiszta
sági versenyhez. 

Már a Szónyi-úti új versenyuszodában edzenek 
a Lokomotív-úszók 

r • Hónapok _ óta - Eppen itt az ideje, . hogy 
N számolg�ttak a saját uszodánkba

. 
n edzhessünk 

�•, heteket es a na• - mondja Gyenge Vali. A Nem-pokat a Loko- r S t dáb . 1 molív úszói és ze -'r /�r usz�t 
:n mar o ya_n 

w� .� vízipólózói, hogy z
l 
s� 0 sag VO .

h t 
og� e_gy

t 
p� 

� � mikor vehetik yan egyszerre a an 1s usz unK 
.., birtokukba a Pedig nekem most sok edzés 

---------------•--------- TIV SZERZOD!l:ST. Az 1954. 

Szőnyi-úti sporttelepen épülő kell, mert felajánlottam, hogy a 
úszóstadion nagy versenyme- Lokomotív-uszoda megnyitásán 
dencéjét._ A tavasz érkezése �eg- megkísérlem az 1500 méteres 
hozta vegre ezt az esemenyt: nöi gyorsúszás világcsúcsának már�iu� 21-én az építők áta_dták megjavítását. 

A nagy versenymedencétöl n�
hány méterre épül és rövidesen 
befejeződik egy 25 X 1 5  méteres, 
hatpályás kis medence építkezé• 
se. Itt van a 10 méteres ugró• 
torony is. A torony beosztása le
hetővé teszi a háromméteres és 
az ötméteres magasságból való 
ugrást. A medence mélysége 
4.80 -méter. 

Rövidesen hozzákezdenek az 
öltözök építéséhez is. Az öltö3iík 
terv szerint június l -re készülnek 
el. Ideiglenesen egy összerak
ható 1 200 személyes tribünt is 
feiállítanak a versenyévad kez
detére. Egyelőre még senki 
sem tudja, mikor tartják az első 
versenyt az új Lokomotív• 
uszodában. Az azonb,m már bi
zonyos, hogy az új uszoda je
lentös mértékbe11 elósegíti majd 
a vasutas úszósport további fej• 
lödését. Módot nyujt rá, hogy 
még ebben az évben 1000 vas
utasgyermek és ifjú kapcsolód
joh be az edzők keze alatt az 
úszós portba. 

„Liszt"-rapsiódia 

Kelenföldön feladtak egy kocsi 
takarmánylisztet Füle állomás
ra. A kocsit ahelyett, hogy 87 
kilométeres útján elvitték volna 
rendeltetési helyére, Siófokon ke
resztül Balatonszentgyörgy
Tapolca útirányon át továbbítot
ták és így az 305 kilométeres 
utat tett meg. Emellett másfél 
nap helyett egy teljes hétig uta
zott a liszt a Balaton körül, míg 
végül megérkezett Fülére. A ba
latoni körutazást bízzuk az 

!buszra. Az árut viszont a legrö
videbb útvonalon továbbítsuk 
rendeltetési helyére. 

Baj van az ar6nyokkal 

A Cegléd állomásról induló 
személyvonatokon nincs pogy
·Tvászkocsi. !gy a vonatvezetök 
a mozdonyt követő !!:sö sze-

mélvkocslban fog] alnak helyet. 
Ez ·1gy rendben is van. Nem 
jó hatást vá:t ki azonban az 
utazóközönségbéíl. amikor azt 
l átja. hogy a negyven személyt 
befogadó fülkében ott ül egye· 
dül a vonatvezető, amíg a 16 
személyes fül kében 30-an, 
negyvenen is összezsúfolódnak. 
Erdekes, hogy ez i'. letékesek 
arányérzékét ez nem bántja. 
Az utas okét annál jobban. 

�alandregény 

Raffai Mária, a békéscsabai 
fütéíház bérfelelöse rabja lett 
dal iás főno1<ének. Mégped� a 
szó igazi érlel méhen. Ugyanis 

évi kollektív szerződést, amely-
ben az idén már 20 vasútüzemi 
vállalat vesz részt, március 
29-én írta alá a közlekedés- és 
postaügyi minisztérium képvi
seletében Prieszol József elv
társ miniszterhelyettes, a Va
sutasok Szakszervezete részé
ről pedig Gáspár Sándor elv

a fűtőházfőnök bezárta őt az társ elnök. Az új kollektív egyik irodehelyiségbe és meg- szerződés április l-én lépett 
parancsolta, hogy senki ne hatályba, 

* 

az uszoszakosztálynak a lel1esen . . • _ . elkészült 50 X 20 méteres gyö• Az uszo�� me�ny,tasarol s�J-
nyörú versenyuszodát. nos egyenlore meg nem beszel-

A Lokomotív vízilabdázói Laki hetünk. Jelenleg még csak a 
Károly edző vezetésével március nyolcpályás nagy versenyuszo-
2!.! óta m'ár az új uszodában da van készen. Ez azonban Jeg
ta_rtják e�zé�eiket: A .�ízilabd�- szebb az országban. Vize táv• 
ga_rda elo_�zor :,furd!k �gy �1- vezetéken jön a Széchenyi-fürdő
cs,t. A !1_uk latha!?an elvezik, bői. A 72 fokos forrásvizet a hogy saJat uszoda1ukban edz- tt 1 1- • k · t· - k · · hetaek. Majd megindul a kapu- spor e ep ar e:' . u Jana v,z�-
radobálás és egymásután hull- ve! 23 fokra h_utik le. A_z egyik 

_VID�_M :z'A�KA:EST: ".4,, v:a� nak a gólok mindkét .kapuba. r�Jthely alatt es az egyik oldasutpol!hkat F_oosztaly •husa(l1 Reméljük, így lesz ez az elkö- Ion kis ablakokat építettek a 
�;'::!:lya :s �95v4 

as�ta�0
1_k vetk�zendéí bajnoki mérkőzése- medence falába. Az ablakokon 

• erveze e ?-Ptí is 

I 
ken 1s. keresztül az edzők ellenőrizni 1�·;tn, s�o�baton este 8 orakor A bejáratnál hirtelen feltűnik tudják úszóik vízalatti lábmunvi am ar �-estet rende:? _ a Gyenge Valéria olimpiai baj- káját és a helyes fordulást. Az kongressz1:s• verseny?en_ kitunt 

I 
noknőnk. Az új uszodát jött ablakon át vízalatti filmfelvévasut� f;ata�ok _ �zamar� az megnézni. Március 3 1 -töl már teleket is készítenek majd ami Észa_k, Jarmu3avito ku.lturott- az. úszók is itt tartják edzései- az úszásoktatás szempontjából honaban. kel. _ szintén nagyjelentőségü. · 

Az 'íij uszodában „fürdési na
pokat" jelölnek majd ki a vas• 
utasdolgozók számára. Oktatók 
tanítják az úszni nem tudó dol• 
gozókat és előkés:titik őket az 
MHI<-úszópróbára. 

merészelie kiengedni. Ejjel f.él 
12·kor értesíteUék az esetről 
az OB-elnököt, aki hajnali 
fél háromkor hal áltmegvetéí bá
torsággal kiszabadította rab
ságából a !eányt. Olyan ez a 
történet. mint egy kal andos 
folytatásos regény. Megjósol· 
juk: ez ügynek lesz folytatása. 
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Szép anyanyelvünk 
Szép a mi anyanyelvünk, 

páratlan a kifejező ereje. Az 
ember nem is hinné, hogyan 
sikerül egyeseknek úgy e:szür
kíteni, elsekélyesíteni. Mintha 
tudományosan kimunkált mód
szerekkel támadnának eleven 
anyanyelvünkre a bürokraták. 
A MAV hivatalos lapja 7. 
számában olveshatunk e�• pá·. 
:yázati hirdetményt, mely a 
többi között ezt írja: Pályáz
hatnak azok a tény/eues állam
vasúti szol{!áiatban álló, továb
bá nyugdíjas, ke{!ydíjas_ vég
ellátást élvezö dolgozók, illetve 
özve{!yek. akiknek gyermekei 
elhalt MAV-alkalmazottak tel
jes árvái és az 1954/55. tanév
ben az áltatánosiskola bár
mely osztályában, a szegedi 
Vasútforgalmi Technikum I
ll. osztá;yában, vagy más kö-

zéplsko/.a (technikum Jll-!V. 
osztályában folytatják tanulmá· 
nyal kat." 

Lám egy példa szép anya
nyelvünk kerékbetöréséről .  Jobb 
volna már a bürokráciát kerék
betörni. 

ötven évvel ezelött, 1904 április 19-én kezdödött a ma{!J/ar vasutasok történetében e{!yedülálló, naf!.11ielentősé{!ű sztrájk• harc, a ma{!yar vasutasmozga• 
lom ef!yik le!!kiemelkedőbb eseménye. A magyar vasutasdolgozók nemigen ismerik a sztrájk iRazi történetét. Ez nem is cso
da, hiszen az osztrák-magyar monarchia, s késöbb a Horthyrendszer uralkodó osztályai lökés és naf!qbirlokos kormá
nqainak, valamint a vasút veze
tőinek érdeke volt elhail{!alni, 
me!!hamisítani a vasutasok haladó ha{!qományait. A Horthy
rendszer le{!szívesebben leta• 
gadla volna méf! a sztrájk !é,ezését is. 

A felszabadulás után a leR· utóbbi idókil! mi is elhan.tia{!ol
tuk a magyar vasutasmozga
lom történetének feltárását és a vasutastömegekkel való meg
ismerretését. Becsületbeli köte lességür1k s emellett a vasutasdol{!ozók - különösen a fiatalok - nevelésének halaszlhatat 
tan feladata fén.11t deríteni " maf!_l/ar vasutasok törléMtére. A ,.Szocialista Vasútért" az 1904. évi nagy vasutassztrájk 50. évfordulóiának alkalmából kö zölt cikkekkel akar hozzáiáruln, e mulaszlá.s pótlásához. 

:*] 

A századforduló ideién, ami 
tior Maf!qarorszá{! az imperia 
/izmus korszakába lépett, a dol 
f!OZók százezrei a lel!$Zörnyúbl 
Rörülménqek között éltek. Elet 
színvor1aluk ióval alatta marad: 
a fejlett lökés orszá!lok dol{!o
zói életsznívonalának. A vas• 
úti munkások és alkalmaZf)ttaJ. 
mé!! alacsonqabb munkabéreke! 
kaplak, mint a mapánüzemek 
dolt,ozói. 1904 áprilisában a ke• 
reskedelmi miniszter is· kény/e-

Ötven év távlatából 
Az 1904. évi nagy sztrájkra emlékezünk (l) 

len volt elismerni, hOf!.11 „a ma-
1!.fJar kirá/.qi államvasutak alkal
mazottainak illetményei 30 év 
ófa vdllozallanok, noha ezen 
llo.sszú időszak alatt a me{!élhe• 
tési viszonyok nemcsak a szé• 
kesfövárosban, hanem minde
nüit az orszáf[ban tudvalevöen 
tetemesen drá{!uliak, másfelöl a 
személyzel/Pl sumb�n is a szol
{!álali ' i{!én_qek fokozódtak". 
Ami{! i,á/lozatlan maradt a vas
úti alkalmazottak illetménye, 
nagy mértékben megnövekedett a 
MA V tiszta bevétele. 1890-ben 
21 millü5 forint, 1900-ban 41 
millió forint és 1904-ben eléri a 
88 millió aran.11koronát. 

A századforduló éveiben más 
üzemekb,m a munkásoknak sike
rült bizonqos béremelést kihar
colni. Azonban a MAV-nál 
ll..1/akran me{!lörtént, ho{!y a ko
rábban kih:arcolt fizetést is tsök
kentették. A MA,V-l{!azg'!tóság 
189 l-ben a fúló házi munkások 
i{!en alacsonq napibéréhez en
f!edélyev:11 20 szcízalékos pótlé
kot. Ezt a pótlékot 1894 óta 
senki sem kapta tne/l, A moz
donyszemély.zet kilométerpénu 
is mindi!! az illető fellebbvaló 
kef[yétől füll.f!ölt. A maaasabb 
beosztású hivatalnokok és önké
nyeskedő szol{!álati felettesek 
élei-halál urai voltak . .,Ha va• 
/amelyik kinevezett alkalmazott, 
akire a tisztviselő hara{!szik, 
belel!, annak bárcát nem ad s 
Íf!.11 saiál költsé{!én kénytelen 
ma{!át orvosolta/ni. Nem elé!! 
ez, hanem mé{! a saiát köllsé
/l,én helyettest is kell állítani ... " 
ír;a 1904 februáriában az e{!yik 
rá/<osrendezöi vasutas a „Nép
szavá"-nak. A szol{!dlati fele/le
sek ke{!yeinek tnellszerzése ér-

dekében a vasuti munkások és 
szol{!ák, de sok esetben méf! az 
altisztek is in{!qenes munkát 
vé{!ezlek és „önkéntes aiándéko
kat" vittek a maf!asabb beosz
tású tisztviselöknek és szolgá
lati fönököknek. 

A MA V alkalmazottai és mun
kásai a s,zázadforduJó éveiben 
többször kérték fizetésük 'rende
zését és az úi szol{!álali sza
hál11zat elkészítését. A vasutasok 
llazdasá{!i helqzelének me{!iaví
tása érdekében 1904 februáriá
ban széleskörű moz{!alom kez
dődött. Minden üzletuezefóséll. 
terü/.eli központjában f!!JÚlésekel 
tartottak, ameltJek harcos léll.· 
kőrben folqtak le. A „Népszava" 
e1<11ik cikkében - már február 
derekán tne{!említi, hogy 
„anntJira betelt keserűsé{!f!eJ a 
vasuti alka/mazoliak pohara. 
Mf!IJ már a munka ahbahaf!tJÚ· 
.<qrql beszélnek". A na1wflirlo
kos és lökés kormántJ, a vasw 
vezetói nem hittek abban, hofl..ll 
a vasutasok sztráikolni mernek. 
A vasutasmoz{!alom élén á/lo 
hivatalnokok nem akartak sztráj
kot, a vasutasok felháborodásá1 
alkotmányos mederbe i,gyeke"J.
tek terelni 

A pénzü1wminiszfer ntJlfatko
zata után, hOf!I/ a vasutasok fi· 
zetésrendezése csak az 1904. évi 
költsé{!velés tárn°alása utáu 
lép életbe, ,.a vasutasoti me{!.ru 
hanlák a vezelö embereket, a 
helyi bizoltsáll,ok elnökeit, holl.11 
sürgösen hívianak efltJbe érti<• 
kezlelet, hol!tJ felháborodásUR
nak méltó kifejezést adhass1t 
n.aJl' 

/(ipa/tant a túre!metlensep_ 
szikrája és tüzel fogott 40.000 
vasutas lelkében. Ettöl kezdvé u 

vasutasmoz{!alom úi, harcosabb 
;eile{!et kapott. A sztráik lt,
robbanlásának közvetlen oku, 
ho{!q a vasutasok na/!,y orszáp_u:s 
tiltakozó f!ttúlésének me1Zlartn
sát a rendőrséf! nem enuedt'• 
lyezte. a vasutasmozgalom v�
zetöit a MA V i{!azgatósálla /el• 
füf!{!eszletle. 

Amikor a Rákosrendezö állo
máson dolgozó vasutasok 19-én 
este 8 órakor értesültek a l(.IJÚ· 
lés betiltásáról, a vezetők fel• 
fü{!f!esztéséröl, me1<állítotlák u 
vonatokat. Az állomásfön61i 
igyekezett csitítani az embe[.e• 
ket és utasítást adott a m'bz
donyvezetöknek a vonatok továb
bítására. A vasutasmoz{!altNti 
e{!yik vezetöje - Turtsánui -
is arra kérte a vasutasok<ll, 
hogy engedjenek be egy vonatot 
Budapestre. Amikor a mozdony
vezető felszállt a mozdon.111a, 
hog,11 elindul;on, a ;elenlévö va.<• 
utasok a vonat elé rohantak é.• 
lefeküdtek a sínre. El vo/lak 
tökélve, hOf!tJ a vonatot csak 
testükön keresztül eri{!edik el 
Rákosrendezöröl. Az e{!yik al
kalmazo/1 ekkor leadta a 7-,s 
számú „Minderi vonatot meu 
kell állítani/" jelzést, amelynek 
hallatára a ielenlévök e{!elvern 
éljenzésben törtek ki. Tilosra ál
lították a karjelzöket, besölélí
tellék a központi torony vdros
felöli részét, letépték a tiszt• 
viselök kariáról a karszala{!ot. 
eloltották a váltólámpákat. A 
vasutasok kisebb-nagyobb cso
portokba verödve eayéni pana
szaikkal növelték az összessél! 
elkeseredését. Me{!kezdödött u 
nal!I/ vasutassztrájk. Másnap a 
Maf!yar Allamvasulak vonalain 
szer/e az orszáf!ban mindenütt 
tnell,álltak a vonatok, megkez
dődött a Mf!Y küzdelem . .  , 

Gadanecz Béla 
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S Z A K SZ E R V EZ E T É NE K H E T I LA P JA 1 Zelenka András alvázlakatos fll-brl11ádfa a Debreceni JármOlavlló OV-ben 

1
139 százalékra teliesltette 130 százalékos konstressz:u!tf vállal.hát .. A hfirmü� 
lavltó lel!'.iobb Ifjúsági brl11ádfa mo•t úfabb felajánlást doll!'.oz ki mtlus 

J-re ts 24-re. 
XLVI. EVFOLYAM, 15. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 

A pályafenntartási és építési szolgálat 
néhány időszerű kérdése 

Írta: Papp Károly, a pályafenntartási szakosztály vezetóje 

A kemény i }!�n:r'�:!: é! 
építési munká
kat igen későn 
kezdhettük el. 
Vonalaink ál
lapota a téli 
hónapok alatt 

nagymértékben leromlott. 
Dol,gozóink éppen ezért nehe
zen várták a jó idő beköszön
tését, hogy a munkálatokat 
nagy erővel megindíthassák. 
Nagy erővel azért, mert tud
ták. hogy ezeket a munkákat 
csak úgy tudják időre elvé
gezni ha közel másfélhóna
pos 'lemaradásukat sürgősen 
behozzák. 

Az idén - eltérően a több
éves gyakorlattól - fenntar
tási vonatkozásban ezzel a 
jelszóval kell indulni: .,Min
den erőt a fenntartásra." 

Vonalaink állapota a napról 
napra fokozódó szállítási igé
nyek, nem utolsósorban pedig 
a mezőgazdaság fejlesztése, 
megköveteli tőlünk, hogy 
ebben az esztendőben többet 

. foglalkozzunk a fenntartással. 
A tavaszi mérések, talpfaje

lölések már mindenütt befeje
z'\d�k. Ezek alapján a legsür
gősebben meg kell indítani az 
átszegési munkákat, talpfa
cseréket és ezzel párhuzamo
san a vágányszabályozásokat. 
Ezt megelőzően azonban felül 
l<ell vizsgálni a talpfajelölése
ket. Nem szabad megengedni, 
h:>gy túlzott elővigyázatosság
ból - figyelmen kívül hagyva 
a szúkös talpfahelyzetünket 
- olyan talpfákat cseréljenek 
ki, amelyek még évekig a 
pályában maradhatnának. 

A vágányszabályozásokat 
- lehetőleg mindenütt - sza
lagszerű fenntartási módszer
rel kell folytani. Kerülni 
kell az ugrásszerű fenntartási 
'TlUnkáltatást. Ezt csak ott kell 
alkalmazni, ahol a páJya ál
lapota azonnali javítási mun
kát igényel. A „Minden erőt a 
fenntartásra" jelszó, vérévé 
kell hogy váljon a pályafenn
•artási dolgozóknak. Nem sza
bad megengednünk, hogy új 
vo:ialaink idő előtt tönkre
menjenek. A jelenlegi elkép
zelés az, hogy azokhoz a vona
lakhoz, amelyeket az elmult 
évben cseréltek, öt-hat évig 
r,em kell hoz�ányúlni. Ez a 
helytelen gyakorlat odaveze
tett, hogy a két-három éve ki
cserélt felépítmények tönkre
mentek, a sínvégek elveród
tek. Az új vonalak felépítmé
nyét sokkal jobban kell fenn
'•r!ani, mint egy 50-60 éves 
von.! felépítményét. 

tennivaló. A nyilt vonalakon, gépek kihasználtsági fokát és 

de különösen az állomási vá- amennyiben egyes gépek nin
gányokban a legsürgősebben csenek kihasználva, vissza 
el kell kezdeni és be kell fe• kell azokat adni a vontatási 
jezni a talpfacserét, a vágány- szakswlgálatnak. Nemcsak 
szabályozást, a perronok mur- azért, mert sokba kerülnek, 
vázását. Az összes épületek, hanem azért is, mert az elegy
kerítések és figyelmeztető je- továbbításnál e gépekre szük
lek színezését, illetve máwlá- ség van. Sokkal jobban kell 
sát május 15-ig be kell fejezni. szervezni a munkákat, mint 

. . erldig tették. Nem szabad A virágosítást feJlesztei;I olyan esetnek előfordulni, kell. Erre számtalan lehe� 
1 hogy bizonvos vágányrészek 

ség van. Meg kel! hallg�tru a felbontása �lkalmával csak a pály��e�_ter elvtarsak :s az síneket szedjük fel az anyagutazoko�onség javaslatait t \ vonattal, a talpfákat külön amennyiben, �zo� hel!e�e. • motoros pályakocsikkal. Enmeg kell val_os�tam. A pecsi
k

e,s nek a módszernek alkalmazá
s�_ombath�lYI �zga�ósá_g 

veo-r·- sa nemcsak drága, hanem hátzott folyó virágo�itási ráltatja tavaszi talpfacseréinseny sok meglepetesben ré- ket is szesíti majd a Balaton mellett 
pihenő dolgozókat. Negyedszer: meg kell javí-

, á k n tani az anyagkezelést. Ha a A határal!om s_o ra ugya - váUalatok fi,zyelembe veszik a� v�matkoz,k, mint a �alato- szűkös anyaghelyzetünket, maru allomások�a. Termeszet<;- guknak is rá kell döbbensen ,a balat?m állom�s°.kon es niök a jelenlegi helyzet tarthatarállomasokon k1v_ul van hatatlanságára. H ha a m�g egypár olyan fürdőállo_- MÁV Magasépítő OV 1953. masunk, amelye�et hasonl_o évi anyagelszámolását megszemponto_k alapián kell csi_- nézzük építésvezetőségenként. nosítanl,_ illetve . ��nntar!m. megdöbbentő helyzet tárul A fentieken kivul sz os szemünk elé. Ezeknek a megolyan nagy állomásunk _van, cáfolhatatlan adatoknak biramelyek jelenleg egyáltalaban tokában minden-ki előtt vilánincsenek vlrágosftva. Ezeket gos a mostani anyagkezelés az �omásokat eb�n az esz- tarthatatlansága. Ha figyet<;nd°.ben feltéUenül virág o- lembe vesszük azt a tényt, sitam kell. hogy minden munka vissz
S uikswlgálatunk másik 

nagy feladata az építés. 
Vállalati vonatkozásban nehéz
ségeink nagyobbak, mint a 
fenntartás területén: a hideg 
miatt két hónap késéssel tud
ták csak elindítani a beruházá
si és felújítási munkákat. Külö
nösen a határidős munkáknál 

nyereménye egy másik mun
ka elvégzéséhez szükséges, 
még inkább akuttá válik a 
kérdés rendezése. Mik a fel,
adatok? 

Először: lekiismeretes anyag
kezelésre van szükség minden 
egyes dolgozó részéról. 

nehéz a helyzet. Vállalataink Másodszor: a jelenlel(i laza 
dolgozói awnban mindent el- anyagellenörzés megszigorítá
követnek, hogy a lemaradása- sára, szükség esetén a legszi
kat behozzák. Igyekezetüket gorúbb felelósségrevonásra. 
idáiit siker koronázta. Feladata- Harmadszor: vállalati vo
ik között sok nagyjelentőségű nalon a generál tárolószaka
beruházási munka szerepel. szok mielőbbi megvalósítá
Például a ferencvárosi rende- sára. 
ző. Székesfehérvár, a buda
keszi tüdőgyógyintézet, a Ke
leti Főcsatorna építésével 
Ö<:<zefüegő vasútépítési mun
kák stb. :trthető, hogy sok 
tennivalójuk van_ 

Negyedszer: a szakszertárak 
azonnali visszaadására a pá
lyafenntartási szolgálatnak. 

ÖtÖd.$zör: a vissznveremé
nyek sokkal gondosabb keze
lésére és a rendel kezé•eknek 
megfelelően azonnali elküldé
sére az új felhasználási he
lyekre. 

Ezeket a követelményeket 
azonnal meg kell való

sítani, ha az éves tervünkbe 
beállított, valamint az évköz
ben felmerülő i'!ényeknek ma
radéktalanul eleget akarunk 
tenni. 

A jelenlegi szűkös létszám
helyzet ellenére mindent 

el kell követni vonalaink, de 
ülönösen új vonalaink jó 

n,tartásáért. Nehéz feladat, 
,'e nem megoldhatatlan. Pár-

lőször is: biztositaniok kell 
a munkák kivitelezéséhez 
szükséges létszámot. A dolgo
zókkal meg kell szerettetni a 
vasúti munkát. Olyan elhe
lyezést kell nyujtani számuk
ra, hogy második otthonuk
nak teldntsék munkahelyüket 
és szívesen kell foglalkozni 
legapróbb problémáikkal is. 
Sok helyen nem számolják el 
a dolgozók által végzett egyes 
munkafolyamatokat, aminek 
az a következménye, hogy a 
dolgozó kevesebb fizetést kap 
és otthagyja munkahelyét. 
Másik jelenség a munka szer

Meg vagyok győződve róla, 
hogy minden pályafenntartá
si dolgozó legfőbb óhaja a fel
adatok maradéktalan teljesí
tése és a jelenleg fennálló hi
bák megszüntetése. 

vezetlensége, ami miatt a Szolgálatunk dolgozói a ta
dolgozót szintén keresetcsök- valyi őszi és téli forgalom 
kenés éri. Az eredmény alatt értek el kiváló eredmé
ugyanaz. Ezeket a hibákat a nyeket. Bebizonyították, hogy 
legsürgősebben meg kell minden nehézség ellenére fel-
szüntetni. adataikat maradéktalanul tel-
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BEHOZZUK A LEMARADÁST 

Az oroszlányi Yasutasok nehézsúlyú 6rányvonatokkal harcolnak 
a kongresszusi verseny sikeréért 

Oroszlány állomás dolgozói
n k nincs könnyű dolguk a 
kongresszusi versenyben. Tel
jesítményeik elbírálásához tud
ni kell, hogy az állomás lét
száma meglehetősen kicsiny, a 
havi kocsiforgalom pedig köz,!l 
jár a 7000 darabhoz. A dolgo
zók fele fiatal, de DISZ-szer
vezet nincs, amely összefogná 
és jobb munkára serkentené 
őket. Igy is megteszik azonban 
kötelességüket. A pártszervezo?t 
jól dolgozik, az üzemi bizott
ság ellenben csak nehezen éb
redezik téli álmából. 

Ezért a felajánlások ne
hezen születtek meg. Végül is 

azonban egy-két kivétellel 

mindenki tett vállalást. Igy hogy a politikai osztály elk.ill• 
aztán az utolsó grammig t'l dött állomásunkra egy kultúr
tudjuk szállítani azt a szenet, br _:ádot, amelynek dalai, tán
amelyet bányászaink kitermel- cai még több és jobb munkára 
nek. Most már napról napra ösztönöztek bennünket. Dol
nő a s,:ázalék, gurul az irány- gozóinknak rendkívül jólesett 
vonat s a Tolnai forgalmi és a a kultúrbrigád látogatása és a 
Zsugonics kereskedelmi bri-

1 
dalok, táncok hatása alatt 

gáddal az élen elértük, hogy olyan jókedvre hangolódtak, 
április 3-án elhagyta állomá- hogy műszak után maguk is 
sunkat az 1200-ik irányvonat I táncra kerekedtek és megfor-
2000 tonna terheléssel. A kon- gatták a tánccsoport női tag
gresszusi verseny további fo- jait. 
lyamán is arra töreksz�nk1 Párosversenyünk Dudar áll'.>hogy minél több nehézsulyu 

á al álto , d , kk J irányvonatot indítsunk. Május 
m s� v . zo er� menye e 

1-i vállalásaink ls erre vonat- folyik. Mmdenkeppen azon 
koznak_ leszünk, hogy a versenyt mi 

Nagy segítségünkre volt a nyerjük meg. (Fenyős János 
munkaverseny eddigi során, levelező.) 

Kimagasló eredmények a Miskolc-Ferencráros-Rákosrendezö 
csomóponti párosversenyben 

Aprilis 4 tiszteletére a vasutas bekövetkezett 250.000 tonna le
dolgozók felszabadulási müsza- maradásukat április 4-ig behoz
kot tartottak. Az ünnepi mű- zák. Ezt a vállalásukat 438.399 
szak az eddiginél is nagyobb tonna továbbításával 175 száza
lendületet adott a kongresszusi lékra teljesítették. 
v _r�enynek. Különösen nagy volt A miskolci csomópont dolgozói 
az igyekezet a csomóponti ver- a nehézsúlyú mozgalom kereté
senyben részvevő állomások ben a vállalt naoi 5000 tonn, 
munkájában. A ferenct•árosi cso- túlsúly helyeit 5083 tonna túl
móponl dolgozói a többi között 

I 
súlyt továbbitottak. Gurítási ter

vállalták, hogy a téli hideg miatt vüket a vállalt 101 százalék he-

Ivett 106.3 százalékra teljesítet
th. Tóth Kálmán guritásvezetö 
és brigádja a vállalt napi 2500 
kocsi helyett 2735 kocsit gurított. 
Teljesítményük [09 százalék. 

Rákosrendezö csomópont dol
gozói a nehézsúlyú mozgalom
b3n napi 2500 tonna túlsúlyt to
v&bbítottak Márciusban -gs.048 
tonna túlsúly továbbftá�ával 124 
százalékos eredményt értek el. 

Eríífeszítések az igazgatóságok versenyében a menetrendszerinti 
közlekedés javltására és a terhelés növelésére 

Amióta a „Szocialísta vas
útért" hasábjain nyilvánosság
ra került hogy a Vasútpoliti
kai Főos;tály versenyzászlót 
adományoz a kongresszusi ver
senyben legjobb eredményt el
érő igazgatóság dolgozóinak, 
az egyes igazgatóságok terüle
tén megélénkült a versenrszer
vezés és nagyot lendült a ver
seny, főleg a menetrendszerinti 
közlekedés, a terhelés növelése 
és a szénlakarékosság érdeké
ben, de a tisztaság, a kultu
rált utazás biztosítása és a dol
gozók szociális, kulturális igé
nyeinek minél jobb kielégíté
se érdekében is. 

tervének növelésénél 102 szá- dítását a tervhez viszonyítva 
zalékot vállaltak, eredményük 107 százalékra vállalták, már-
122 százalék. cius 20-ig 117 százalékra telje-

A menetrendszerinti vonat- sítették. Egyénileg kimagasló 
indítás megjavítása érdekében eredményt mutatott fel Gellén 
erőfeszítéseket tesznek a sze- Mihály rendelkező forgalmi 
gedi igazgatóság állomásai is. szolgálattevő, Balogh Károly 
Különösen Békéscsaba állomás 

I 
külsős forgalmi szolgálattevő, 

dolgozói tűnnek ki jó eredmé- Lehel János tolatásvezető, akik 
nyeikkel. A személy- és teher- brigádjaikkal 121 százalékos 
vonatok menetrendszermti in- teljesítményt értek eL 

A nöi dolgozók jól teljesltik vállalásaikat 

• �nk és kormányunk joggal 
várja tőlünk, hogy ezt a fel
>datot is sikerrel oldjuk meg. 
Ehhez pedig az kell, hogy he
lyesen gazdálkodjunk a birto
kunk'ban lévő anyaggal és 
munkaerővel. 

Szakszolgálatunk másik fon
tos feladata a balatoni vona
J3k és határállomások rend
behozatala, csinosítása. Eze-
11.�t a munkákat most Jóval 
ei"bb kezdtük meg, mint más
·111.,r. Itt sok még azonban a 

Másodszor: a munkaerő
hiány csökkenése végett nö
vekvő mértékben kell egyes 
munkáknál a rendelkezésünk
re álló gépeket alkalmazni. A 
gépek kihasználtsági foka 
igen alacsony. Ezen javítani 
kell sürgősen. Az :E;pítési Gép
telepnek csökkentenie kell a 
gépek javítási idejét. 

jesítik. A kongresszusi ver
seny új lendületet adott a 
munkáknak. A versenyben 
már idáig is kiváló eredmé
nyek születtek. Ezek az ered
mények lendületet adnak a 
iemaradások behozatalának, 
a feladatok maradéktalan tel
jesítésének. 

Különösen nagy igyekezettel 
fokozza a versenytempót a 
debreceni igazgatóság, amely
nek területén a hosszú tél és 
a munka egyébkénti hiányos
ságai miatt a szállítási és tel
jesítményi terveknél erös a le
maradás. A debreceni terület 
vasutasai megfogadták, hogy 
május 24-re, a pártkongresszus 
idejére mindazokat az árukat 
és eszközöket, amelyekre ipa
runknak és mezőgazdaságunk
nak tervteljesítése érdekében 
szüksége van, hiánytalanul 
rendeltetési helyére továbbít
ják és mire a kongresszus össze
ül, tervlemaradásuk nem lesz. 
Debrecen állomáson igen jól 
harcol a vállalás teljesítése ér
dekében Papp Imre állomás
irányító és Kiss Sándor szta
hanovista rendelkező forgalmi 
szolgálattevő. Brigádjukkal a 
tehervonatok átlagos terhelését 
104 százalékra vállalták. telje
sítésük máris 107 százalék. A 
tehervonatok menetrendsze
rínti indításában felajánlották, 
hogy teljesítményüket az előző
havi 26 százalékról márciusban 
46 százalékra emelik. Teljesít
ményük 63 százalék volt. Ki
emelkedő eredményt ért el 
Mátészalka állomáson Bartha 
András sztahanovista tolatás
vezető és négy főből álló bri
gádja. A Bartha-brigád kocsi
tartózkodási tervét 101 száza
lékra vállalta. Teljesítésük 
márciusban 129.4 százalék. A 
tehe1 vonatok átlagos terhelési 

� vasút nól doh?ozól Is mel!érllk: az.zal !frutnak hozzá l•,riobban a •on
(?',·csCitus slkerChez, ha fól dolizoznak. telie&ftlk és túltelie hlk "'álla1'sal• 
kat 111·0· htr Matild a Debreceni Jármota,:ftó lakato a. az iiz.em esn lk 
te�bbb nöl dohtnznla Jelenltrtl 138 szúalékos átlaeteffesftmfnlének ffllt· Harmadszor: gazdaságosab· 

ban kell dolgoztatni. Felül 
kell vizsgálni az anyagvonati 

Karöltve a több! szakszol
�álat dolgozó;val, harcoljunk 
tehát új munkasikerek eléré
séért, a kongresszusi zászlóért! 

lésével kéuül a konsrresszusra. 
(Kovács G. felv.) 
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* A MÓDOS ÍTOTT SZERVEZET I  SZABÁLYZAT T ERVEZETÉHEZ * 
Mi legyen az dapozen ezet l aggyülésén kizárt párttag taglöny, én.-1 

Örömmel olvastam és tanul
mányoztam pártunk módosí
tott szervezeti szabályzatának 
tervezetét. A · tervezet Xl V fe
jezetéhez azonban szeretnék 
hozzászólni a pártfegyelem 
kérdésével kapcs()latban. 

szabályzatnak ez a módosítása 
1 a tagkönyvvE:I való visszaélésre 

adhat okot. Eppen ezért a kö
vetkező módosítást javaslom : 1 

ne adjon lehetösége-t s�avaz�,:,ra. 
Amtkor a felsőbb pártszerv dön 
tést hozott. akkor annak mee::e.�-e-
16e.n van• vlsszak.ipja az il l,tö 
eJvtárs a könyvét. v?g)' v1ssLa· 
�ra"J�tl a

7
1g:!!�:::�=�

C

�.a�•�st.�:�� 

KI J\\AGASLó ER EDM�NYT 
ért e! a kongresszusi \'ersenyben 
a székesfehérvári fíítónáz létszá• 
mába tartozó Vadászi Jenö Jel
vényes sztahanovista főmozdony
vezető. aki március 1 5-ig be
fejezte ötéves tervét. Vadászi 
elvtárs :: szénmegtakarításban, a 

Nemzetközi szövetségUnk Moszkvában tartja 

szakosztá lyi Uléseit 

A XIV. fejezet 49. pontja azt 
tartalmazza. hogy az alapszer
,·ezeti taggyűlés állal kizárt 

1 párttag az i lletékes pártbizott · 
ság döntéséig me�tarthatia tag
köny,•ét és részl\·ehet az alap- , szet"\'ezet tagg_vülésén. Véle
ményem szerint a szervezeti 

Az alaps?crve.zct a kizárási határou1 után , onja be a párttag�á'!'i könyvet és azt hel):ezze 1e· tétbe. Azonban .:11. ufap<zervezet 
<t tasrkönyv be\'orác;.1.ró!. f!tetvf' le-_ 
��1��;

e
��'jfr:,'i1pa�l�a\�Y E;

g
;; Igazolás n) u_itson leheiöségtf arra. hog)· a párttaq ré'i7..fV<'hcs�cn 

a pj11.rendezvén� eken. satát a!ap:,,.7crvezr1é-nek tautn Ulé:se·n ts ott a \ ltában. A.zonb.m az igazolás 

alapf;ln mt'qakadát, o'Znánk. heg, a fe!söbb párf�7erv ffönfésé�g , 157. s7:aéltt törtfnhessen a pártta�
S.illgi k8ny,•ve!. de ug, anakkrr lf· n_yegébt'n me(?marad a párh:lemokrBda lcfszéle,ftésft cé!zó czen·czeti 111:1:�"AJnat módosítása is. 
mel) el kifeju a t9. pont. 

BORBtLY S \i\. OOR 
a \"a,b pol'. f kal Föo,ztály MDP

szervezeMnek tagja 

A fagjelölHé ,·aló " isszan■ i nősítésről 

Pártunk módosított szerve-
, 

het visszaminősíteni. Az elv- ezen változtasson. Megítélésem 
ZE1" szabályzatának tervezetét t�_rs

. 
v�leménye s�erin_t -�zzel a szerint a más ok.októl törté,1ö 

pártcsoportértekezleten vitat- buntetessel csot'bat eitunk a vis•zaminösíLés valóban csöl<
tuk meg. Az egyik elvtárs hol- tagjcl01 g •negtisztelő címé'1. kenti a kitüntető tagjelölt d
zá ,-J1asában helytelenítette a Ha nem is egészében, de én met. Javasolnám. hogy a szer
XIV. (ejezet 47. pontját, mely is e.cyclél'tek czz · � véleménv- vezeti szabályzat pont, san ha

nerint azt a párttagot. al<l nyel. Én azt javasolnám, hogy tározza meg, mi lyen esetben 
valóbaa a lkalm 1zzunk ilyen alkalmazható a visszaminős1tes 

nem teljesíti vagy elhanyagol- pártbüntetést, de csak ob·an mint pá11büntetés. 
ja párt iránti kötelességeit. párttaggal szemben. aki ideo-

1 
Pethes Imre 

pártbü �t:tésként egy évig ter- lógiailag nem rlég fejlett és a Vasúti Főos,tály 3-as alap-
jedő határidőre tagje,öltté le- nem is körnt el mindent, hoID· szervezetének tagja. 

l\Ii, a nagykanizsai fútőház 
kommunistái a módosított szer
vezeti szabályzat tervezetének 
XV . .,A párt anyagi eszközei" 
cimú fejezetével kapcsolatban 
a következő módosítást javasol

· juk : 
Az 54. pont kimondja, hogy 

a párttagok és tagjelöltek ke
resetükhöz mérten mennyi tag
díjat fizessenek. tgy aki 1201 
forinttól 1500 forintig keres, ha-

A tugdíjfi,::.ptésről 

vonta 10 forint pártbélyeget 
fizet. Aki azonban 1501 forin
tot keres, az már 30 forintos 
bzlyegel köteles vásá,·olni .  Mi 
úgy gondoljuk, hogy ez a hir
telen ugrás nem helyes. Helye
sebb lenne. hR volna 15, 20, 
25 forintos bélyeg is. 

A szervezeti szabályzat ter
vezetében feltüntetett tagdíj
javaslatnál 300 forint fizetés
emelkedés melJett nem ,·álto
zi k a tagdíj. De akinek 301 

forintot emelkedik a fizetése, 
annak már 20 forinttal kell 
többet fizet me. Mi ezt igazsáei
talannak tartjuk. Ha lenne 1 5, 
20 és 25 fari ntos bélyeg is. ak
kor 100 forintos fizetésemelke
désenként 5 Forinttal növeked
ne a tagdíjfizetés. Vélemé
nyünk szerint ez igazságosabb 
volna. 

A nagykanizsai fűtóluíz 
pártszervezetének 

kommunistái. 

Az u tasok íobb e l i á t ásá� rt 
dl.;:, (lllaullú/6 (l}úl/alat 

le.tJio.bh. ko.nlJ-ltal)JlliJkeuuk ankit;a 
A MAV UtaselJátó ÜV leg- a vállalat melegkonyhai szol- fúzni a konyha és az étterem jobb konyhafönöke1 - mint- gáltatását és ezzel az utazó kapcsolatát. A vendég az étteegy husronöten - március vé- dolgozók ellátását. remben a kezébe ,·eszi az étla

gén ankétot tartottak. A részt- Igen érdekes volt l\'othnagel pot, de gyakran nem tud azon vevő szakemberek tanácskozá- Anlal elvtá,·snak, 3 Nyugati- kiigazodni, mel't nem ismeri a 
sán számos gazdag tapasztalat pályaudvar üzemi konyhafőnó- feltüntetett ételeket. Következ
vetódött fel, melyeknek elter- kének felszólalása. aki arról ménye az. hogy legtöbbszö, 
Jesztése eredményesebbé teszi beszélt, hogy szorosabbá keU olyat rendel, ami közismert. 
.................... ••••••••• ........................................................ . tgy nem használja fel a bő 

fválaszték nyujtotta lehetöséget. 
iAzonban, ha szorosabb a kap
;csolat a konyha és az éttel'em 
iközött, akkor a felszolgáló tá
:iékoztatni tudja a vendéget az 
fételek elkészítési módjáról, a 

A győri fűtőház dolgozóit képviselte 
a megyei pártértekezleten 

fc1:i��1J
ü
t���s:,��J;t':

Ó
��('�

0

;á
k
r��r1�t��le�;�á�� 1::��t���vt!�nk�J:�:r;; !felhasznált anyagok sajátossá-

maqatartásá\•a l  érdemeltt ki az eQ.)kori s.z.énrakodll munkás a vasutAs dol· jr!áról. az ételek ízérö1. lgy vál
llozók bizalmát . . Do?Jonko� elvtár� �-z;�rj(.tl��san tc-vább �épezte maJ.r.lt a :�ozatosabb módon étkezhetnek felszabadulás utan es a cárt sea1tsee<"vel. w munkáia revén elöbb moz- :az utazó do! ·k dony"Vezetö, maid mozd<.>n\·feJviJ!'Jázó lett. f9.j8 óta tae-ia pár.unknak é& i g.ozo · 
bnmár nce}'edik éve. hoitl a dolflozók bizalm.'\ból a l!\'Öri iütöilá.z oár,t.tkára. Sommer Jozsefné elvtá1·snó 

arról beszél, hogy az Utasellá-
ftónak nem szabad elhanyagol
:nia a táj-jellegü ételek készí
!'ését. Sok utas amerre utazik,  
i•-innak _a vidéknek sajátos éte
. Ie1vel 1s szeretne megismer
fkedni. Például szegedi ltalász
ilévcl, alföldi gulyással, bácskai 
irizsesltússal, erdélyi fatányé
irossal, balatoni fogassal stb. 
:Éppen ezért helyes lenne, ha 
:a melegkonyhás üzemekben be
i vezetnék az ilyen ételkülönle
ige�ségeket, melyeket minden 
•
i

tdoben kapni lehetne és olcsó-
sága, t·alamint ízletessége 

:miatt is népszerü,·é válna 
� Az értekezleten szó került a 
:vasúti éttermek étlapjainak 
Í"áJtozatosságáról, a ,·asúti sön
i tések ételárukkal és büíécik
:kekkel való bő ellátásáról 1s .  

Hibás mozdon.v ne-m haJn-lnlf� ti a !ülőházat. Oomonko� elvt.lrs � _füt?- i Varga Vendelné, a baJai pálvahá.z mUvezetőiével l!s a munkat véQ"zlS lakatossal meabeszéll a fav 1tasna.l fudvari üzeni konyhafónök felmerülő r,roblémákat és helyszínen m uit hasznos ú�mutaU.st. .. l k . 1 tb . e ez
.ze apcso a an beJelentettP., 

, . •· : · ,, +•·· :hogy uaponta már 700-800 da-• ·• !L"ab pogácsát sütnek és azokkal :nemcsak saját pályaudvarukat, 
:hanem Bácsalmás, Bátaszék, 
:Szekszárd pályaudvarainak 
fsöntésüzemeit is ellátják. 
Í _Az ankét megvitatta a kony
ih�k �''. zak1 problémáit is, a 
f�epes1tes lehetőségeit és a 
t'rnnyha, dolgozók munkájának 
:könnyítését célzó szociális be-

l

• ruházás1 terveket. Bo,-os Fe
renc, a Keleti-pálvauclYari ,:i1mtaüzem konyhafőnöke ver
senyt kezdeményezett az Vta.,
sllátó ko_nY!_,a/őnökei és onáJ l<i 
szakácsa, kozott. A verseny fel;iilelné az értekezleten felvetó

:dött kérdéseket. valamint \'er
:sengés indulna a .. �·állalat 

Oomonko,; Phtár> a munka után bold"I? nal.ídi kfirben e-,· �rmebhel foQ• 1 1„g;'obb 8
„

aka
·
csa

'• � ,. t lalko1.:va olhenl ld fáradc11mi'ltt k másnap frisMm eredmén \>·e�en doJ�o.z.ik : - - cimer • 
1-Jv'i>b. A ,nOrJ fú1öh.ii; küldötte a rueC',ei párferff'kf'7lrten Is ió munki1 f B ( ( • 

"�e-ult. .. erey s van, 
IFerkl1 Emil r,lv.J ; a .\\:\\ Ltast!látó G\ do:iozója 

1 
javítási költség csökkentésénél 
és a száz elegytonna továbbítá
sánál ért ti különösen jó ered-

ményt. Szo!!lálatát baltsetmente· 
scn végezte. 

* 

A ZAHO.'\YI FOTOHAZ , il· 
lanytelepe elsö negyedévi ter,ét 
1 25.5 százalékra teljcsílelle. Az 
�nergiatakarékosság során már
cius 22-ig 1 1 .087 kw;óra áramot 
lakaritott meg. Az esti csúcsidő
ben az országos körhá lóza tot 
3599 kw órá,·a l  me.ttcsi(ették. 
( Szánthó Lajos /e.Je/ezó.) 

* 

BUDAPEST Elö l ".4ROSI 

l'ASOT Békásmegyer-Pünltösd
fürdö állomásán Tóth Gyula for
i;almi szo/i;álaltevő brif!.ádja a 
korsi/nrlózkodásban 3í6. Hor
t·áth I I József forgalmi szo/gá
lalle:•ü bríl(ádla a rakodási idő 
c<ör.kentéséné/ 226. Börcsök 
A/ária for{!almi szo1gá'afteuö 
brii;ád_•a a failagos kocsimozdí
tásban 238 <Zózo1ékos eretfmémtl 
ért el. ( Csengődi Imre le\"elező:) 

* 

BIHARKE RESZTES ALLO-
\IASO:-.: Zag� ,·a Balázs forg3 Imi 
szolgálatte,·ö és brigádja a \"O· 
na tok menetrendszerinti indítá
sát a tervhez ,iszonyítva 1 1 2  
százalékra, a l<ocsimozdítási ter
,·et 1 1 4 -százalékra tcljesitette. 

* 

PHDAMUTATóAN VtGZI 

M U N KAJAT Pcster7Sébet-felső 
ál lomáson Gombás Ag-ota terv• 

hivatalnok ét Szulinszki László 

külsős raktárnok. Példamutatá

suk serkentőleg hat a kereske

delmi szolgálat többi dolgozóira 

is. Ennek tulajdonítható, hogy a 

kon,grcsszusi versenyben március 
20-tól 31 -ig a rakodási idő 1 43 
százalékra alakult az á llomáson. 
Március folyamán a rakodási ídö 
teljesítése 1 06 százalék, ami a 
kereskedelmi szolgálatnak a fu. 
varoztató felekkel nló jó hp
csolatát is mutatja. ( Hcrcska 

Gábor levelező.) 

* 

U J S Z  .4 S Z  ALL0.\1ASO.V 

Fricker Jlárton forgalmi szalgá
la!tei·ó és brigád_ia a i,ona.tfor
ga!mi tervet f39 szá:::a 1ékra, a 
kocs•/ar/ózkodási tervet /0/ szá
zalékra. a failngos korsimozpa
tá�I ped'I! // 1 százalékra tel;e
siiette. 

* 

AZ .. 5(l() K ILO.'I ÉTERES 
.\\OZGALOW'-B .�'l kimagasló 
ered mém t ért el Kövesi Károlv. 
a nagykanizsai fűtőház moi:
donyvezetöje. aki Csitneki Fe
renc és Der,alics LáHló fűtők 
segitségé,·el 424-es mnzdonván 
227 k ilométeres napi áilagtelje 
sitményt ért e 1. 

* 

A SZOLNOKI JARMCJAVITó 

OV tehcrkocsifutórészlegc már

cius 26-án befejczt� el<ö n•�,·ed 

évi tervét és azt 17 darab teher• 
kocsilutóval túl is teljesítette. 
{ Cseh Zoltán tudósító. ) 

A Köz!ekedési, Kikötói és tartja meg szakmai tagozatai
Ha!ászati Dolgozók Szakszer- nak ülését. Ennek keretén be
vezet! Nemzetközi Szöt:etsége !ül a vasutasok a szakmai ta
az idén március végén �s ápri- gozatának ülésére április 15-én 
tis első felében Moszkvában kerül sor. 

K Í XAI  X É PKÖZT.\ RSAS.ÍG 

A vasú/ügyi miniszter a kínai vasutak fejlódésérol 

A Kínai Népköztársaság vas
útügyi minisztere. Teng Tai
jua11 legutóbbi nyilatkozatában 
kijelentette, hogy a kínai vas
utak teljesítménye jelentésen 
megnövekedett az elmult négy 
év folyamán. Ez a fellendülés 
a kinai vasutasok odaadó, lel
kes munkájának és a szovjet 
vasúti szakembet'ek állandó se
gítségének köszönhető. 

Kína felszabadulása óta több 
mint 9990 k i lométer hosszú 
vasútvanalat állítottak helyre 
és 1 473 ki lométernyi új vasút
vonalat építettek. A kínai vas
utak teherforg;ilma 1 952-ben 
32.3 százalékkal nöt·ekedPtt. 
1953-ban pedig további 14.9 

százalékkal. Gyorsan növeke
dik az utasforgalom is s a 
vasúti költségek folyamatosan 
csökkennelc. 1953-ban például 
17.7 százalékkal csökkentek a 
viteldíjak. 

A vasúti forgalom gyors fej
lödésével párhuzamosan nö
vekszik a kínai vasutasok élet
színvonala. Nagy gondot ro,·
dit.anak a vasutasok szakmai 
képzésére is. A kínai vasutasol, 
ezenkívül nagy számmal lá
togatják a fóiskolákat és az 
esti iskolákat. Az esti iskolá
kat jelenleg 147.000 vasutas la
togatja. föi•k.oh1 i  tanulmányo
kat pedig 21 .000 vasutas foly
tat. 

XY� GATN i M ETOR S ZAG 

Kétezer mozdonyvezető tiltakozó nagygyűlése 

A nyugatnémetországí moz- sok ellen. amelyeket az 
donyvezetök most tartották a amerikai ugynevezett „racio
háború befejezése óta harma- nalizálási"' rendszabályok nyo
d ik  nagygyülésükel. amelyen mán léptettek hatályba. Ezek
egész Nl'ugatnémetországból nek . _a n:mdszabál�okna� �z 
2000 megbízott vett részt. A alapian csokkentettek a f1zete-

.. . . seket és még több vasutast bo-
mozdonyvezetok a nagygyu!e· csátottak el. A mozdonyveze-
sen éle�e? t1ltako7:tak a va�ut- tók a nagvgyúles végén. tekm-
1gazgatosag k1zsákman;i:oló 

I 
tettel az állandó áremelkedé

módszerei ellen, főként a szol- sekre, azonnali 25 százalékos 
gála ti 1dore vonatko�ó clöirá- fizetésemelést kö, elellek. 

Al' S Z'l'RIA 

Ahol sz6z éve mitsem v6ltozott 
a pólyamunkások SO(Sa . . .  

Az alábbi közleményt szóról Ii. Agynemút például teljes két 
szóra az osztrák vasutasok lap- hónapon keresztül nem cserél
jából, a .,Betriebs=eitu ng"-ból tele. az emberek dzhiányban 
vettük át: szenvednek úgy, hogy rend�-

,.Az osztrák pályaíennta�·tási sen meg sem tudnak mosakod
munkáknál középkori ,·,szo- ni .. Az üzemi ebéd - ahol van 
nyok uralkodnak. A munkaidőt - 1:�ndkí_vül _ rossz_ minős�gű, 
egyáltalán nem tartják be, a 

l 
legtobbszor hideg es az etei• 

pályafenntartási munkások el· ben hajszálak és papírdarabok 
szállásolása pedig kritikán alu- találhatók". 

xon,·t«.: 1 A  

A fegyverkezési hajsza új szörnyszU/öftje : 
vasúti alagut a hegycsúcsra 

Az Atlanti Szövetséght>z tar
tozó, háborús lázban égő ftlla
mok gyakl'an produkálnak 
olyasmit. ami a józan ész leg
merészebb elképzeléseit is meg
haladja. Ezek a kormányok a 
leghatalmasabb összegek felál
dozásától sem riadnak vissza. 
ha azokat háborús célokra [or
dítják, de a legcsekélyebb be
ruházást is megtagadják akkor. 
ha szociális juttatásokról van 
szó. 

A norvég honvédelmi mi

nisztérium például közölte, 
hogy stratégiai jelentöségG 
rn úti alagút építését kezdte 
meg a középnorvégiai Tele-

mark Gausta nevú hegy gyom
rában. Az alagút nem vizszin• 
tes, hanem függőleges irány
ban �O fokos emelkedővel ve
zet fel a· hegy belsejében a 
hegy csúcsára, ahol viszo:it 
egy katonai rádióállomás épül. 
Az alagút hossza. illetve ma
gassága mintegy 800 méter lesz 
s drótkötél vontatású, egyvá• 
gányos rnsúti pályát építenek 
benne. A munkák már meg
k.ezdiídtek és 1956-ban befe
jezödnek. - Még az a szép, 
hogy a jelentés hozzátesz, : a 
vasutat elóreláthatóla'I pol
aári turisták •is igén11bevche• 
tik. 

A Franco korm6ny terrorja 
spanyol vasutasok ellen 

Az ocana! fasiszta katonai A Franco-fele fasiszta rezsim 
törvényszék tizenegy spanyol 

I 
mindjobban fokozza a spany?l 

vasutas• felett itélkezetL Közü- munkásság ellem terrQi--poht!· 
lük nyolcan a földalatti Spa- ká_iá{. A börtönök zsú[oltak es 
1,yol Nemzeti Vasutas Szak- a letartóztatott munkásokat -
szervezet  tagjai, illeto1eg funk- akik között igen sok a vasutas 
·ionáriusai .  A vádlottakat 2- - válogatott kinzásokkal pró-
1 5  évig terjedő börtönre ítél- bálíák .,\'a llomásrn" birn, K ü-

* 

PóTFr:LAJA:-. LAST TETTEI{ 
1 lék, azonban a büntetések lönösen felbátol'odtak a (ran· 

ténylegesen jó\'al hos&Zi'lbb id<'i- coista hóhérnk, mióta a spa-

'llájus 24-rc a debreceni f.íítöház 
dolgozói. miután eredeti \á lla lá
sukat teljesítették. 1� , á lla l lák 
·,égy mozdony időszakos javít á 
sát Ezt  a ,·á l l a  lást március 3 l •re 
· c!Jesitették és ezzel első neg� ed
évi tcnük„t 10 százalékkal telje
sitelték túl. 

* 

BUDAP EST-Kf l[TI rüTö

HAZNA K a konirresszu - i  \'er
senyben eddig elért szénmeg
takaritása 1 6!'9 tonna a , .il la l f  
1 400 Ionná, al szemben. 

1 
tartamú::ik, me1·t a vasutasok nyal kormánv mc>g)üjtötte a!!
egyrészl már hosszú ide1c rpsszív s,:e,-ziiclését a, Egyesült 
c·izsgálati fogságban voltak. Al lam„kkal. A snan\'OI haza
má$ré.szt l 9�íl-ben már elitélfék fiak kinzá ánál a lestbarbárabb 
őket. de akko.r a közvéleménv eszközöl,et ves>ik ieén,·be. cok-

! nyomására kénytelenek voltak s1or R l'é't:utóztatott hazafii'lk 
felfüggeszteni a büntetéseke1 . feleségét és gyermekeit is le
:,zonban a fasiszta törvények fartózt11 1 .ii>k s az ö iPlenlétük
értelmében az akkor elenge- ben kínozzák a .,vádlottakat". 
det! büntetést is ki kell most A fasiszta Fra nco-konránv 
tölteniök. A mostani . t árgya- teJTorpol iPkái� ellen a Köz!e
lást titokban. Madndtól llO k d · · TC 1 T.. · H 1 • t · 
kilométerre tartották r ,eg. ·e es,. t '° °' es a asza 1 
mert a fasiszta hatóságok Dolgozók Swh�:zeri:ezeteinek 
:n int az an<:(ol ,·asutaslap. .. ;'\.:emzetközi S:öi·etsége erélye• 
.,Railu;ay Retciev·• közli sen t iltakozott a span�·ol kor
.,el akarták terelni a nyUi:á- mánynál és az ENSZ fotit'ká• 
nouág fig11elmét az üg11ról". ránál, 
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Egy sztahanovista munkája két pártkongresszus között 
A hege,;ztGpálca éle, fén�·e 

mél( a kínl i  napfény után is 
s?.mt� fáJon hasit a szembe. 
A Debrecen i  .Tármújat•ító 
mozdony»ereldéjébcn szikrá
zik az erós fény, néha úgy 
tun.ik, mint ha egyenesen Tas
nádi Jó=�cf eJ\·társ kezéböl 
pattannán::ik c!ó a s21!,rák. 
Vajjon �zalatt a -�9 év alatt. 
m;ót.a Tasnádi cl\"t:Írs orvo
solgatja a megrokkant moz
donyokat. mcnn_vi, hány bil
lió és t ii l lió szikra p3ttant 
elei elektroda-rudjaibóJ • És 
kulönösen az utóbbi é,·e:-ben. 
a:nikor cgne r.ot t  a szikrák 
száma - egyen.e-s arányban 
Tasn.adi ch•társ te!jesi ményc
\"el. 

A II. kong.•esszus id::jé:i „ 

- Tudja-e az elvtars. mi
kor leltem sztahanovista '? -
kc:·dezi és hangiában bü..zke
ség cseng. - 1 9:il  februárja 
vég�n. KeL�zere·,en hü�zke ,·a
gyok erre, mert a sztahano
Vtsta szinte'! pártunk 1 1 .  kon
g ·es�zusának tiszteletére. az 
2 kkor1 kon3res3zus.i muszak
ban érte-n el. l\le,:fo�adt:.m 
2kkor, hogy a kon�es. zusi 
müszakban elért eredménye-
1net n!?mcsuk .,e�tarto:n, ha
nem !okozon, is. 

Tasnád el\'társ már nem 
fiutalembcr, öt,·enneg_ved1 k  

szüksége Ú j  munkára, íg:,• biz-
, 

- Nem akarom ugyani · 
tc,sílotta to:yamato3 ellátását. magyaráZ7a mi n1egy _ mente: 
Azóta nincs is fennakadása a getózYe. de egyben Joked, u 
munkában. A . aját tapaszta- büszkeséggel is - hogy tanit
lata alapján °vózödötl meg vánrom lefózzön a kongresz-a. 

szusi versen?bcn, Ba loglt Zol-
/,.t+�-:- � tán Cl\"tá•·s nz �gy1k le�kon10-
}'jr-:tr-· 1. ·abb ,·cr -�nylar,nm. aki az 

/:l;k'�:' · .J\_ 
én kezem alatt töltö:te átkép-
zvs idejd s most már nrn ugy, 

-�--'. , 
';,,i,I!' 

hogy 1 60 szá1.alékot is elér. 
, 1 · .:.r- \ Az én átlagos teljesítményem 

• • • � < 1 56 szá7.alék a vállalt 1 50 he-
�'f( � ,,,_,_ � 

�
' • • .·. ,I ';'..',• 

1_,·ctl, ugy, ho�y ujabb , álla-

-. lást ,s tehe: tem május l -re és 
# ' 24.-re. 1 64 sza,alékot írtam a, 

- . ... u1abb \'alla lási lapomra. de 
bízom benne, hogy már május 
l -re telies1tcn1 tudom felaján
lásom naa,·rc,zet es 24-rc me� 
egy d,l lal.;,1 la pot írhatok 
alá. Ezenkívül minden felaján-
Jásomban mi nösé1,;1 munkára 
1s tettem ,·:illalasl. 

Üzemek közötti 
verseny híradót 

arról. milyen elönyt jelent a 
munkaidő teljes kihasználása. 
A jó munkaszervezássel meg 
tudta tar•ani  a partnak adott 
sza,·át A II. kongresszus óta 
á l landóan sztahanovista sz•n- Azt rzerel ném még hoz-

zátenni - mondja búcsúz,\ul len dolgozik. 1 952-ben meg- _ hol!Y jó l<'nne, ha !egalatbb kapta a jet,·ényt, tavaly pedig a ko�gre. szusi n•rsenyben kétszeres Jeh enyes sztahano- me!l\sme"'he:nénk a tvbbi Jar
vista lett és . . muj,i,·itoban dolgozó eh·tar-

És mosf 
a Ill. kongresszusra . . .  

é\"él tapossa. ismeri az adott , . .  és az idén - ,·eszi át a 
szo súlyai. Sokszor bizony ne- szót 1sm t Ta3nadi el\'tár, -
hPZebben ment a munka. nem talán az az öröm ér, hogy épazért. m in tha munkaked\"e pen púrlunk kongrcsszusanak csi,kkent ,·olna, hanem. mert idején kapom meg harmadat yagh•ány, vagy rossz szer-
,·ezés miatt nt'm kapott idö- s,or 1. a sztahanonsta Je l
ben munkadarabot Tasnádi ,·en�·t. 

5ak lC'ljesítn1tnyl't. U:?.\' L' l'tPn1 
ezt. hogy nen,cc..uk ma�an,,k 
az lizemnck glo\>á)is teljc
sítrr.én:vét. am�t mo . ..;t ,� 1,nH'
rllnk, hancn1 az cµyc•"·• o:-.1t.:.
lyokét. az <'�YPS bri gádoRél.  
sót az egyéni teliesitmenreket 
is.  Én például '7h·esen lépnék 
pélros\'err--cnyrc Fabián Janw; 
elvl árssa l, a Landle 1 - üzem 
\' i l lar:.vhegesz•öjc\'el. ak i  tan
[olramtársam ,·ol t  „nnakid<'· 
Jén. azonban most semmit 
sem tudok munkájáról, erl'd· 
n�ényeiröl. Azt hic.zem. egy 
J IYcn üzemek között i  ,·ers�m·
hfrndó igen jól rli'.relendt •e11é 
a versenyt. 

el\'társ akkor elhatarozta: Tamadi elvtárs kicsit türel
ncm bi:za a t:éle:lenre. mikor- metlenül forgatja kezében az 
rn kap1.·a ""'íl az ÚJ munkát.  l elektrodafogot. latszik. szeret
Mar ket-harom lv'ltel előbb ne mar visszaterni munkájá-
ktszám1toi•a mikorra lesz hoz. 

Ujabb ,-állalásokkal készülnek az Északi  
Járműjavító dolgozói május l-re és a pártkongres zusra 

Az f:szalcí Jcirmúja,·,tó OF n· ::r seregs7emléjének ünnep6-

1 

lakalos 1 55. 7.�iro.s Ist rán al
doli;:ozó1 a kongresszusi ver- re és majus 24-re. a kongresz- \'azlakatos 1 �4. F111ó Sundur 
sen,· clsó p?rcétől kezdve szus úí idiipontjára motol'lakalo . 50 szá1.altiklwl 
naprol napra (okozódn len- Az új�bb ,·:il lalásokban " dolgozik. A, o<Ztál�· i lyen ered-
dülett.e1 IHl l't'Ol lak ,·a l lalá- XII .  o.>ztúly dolAozói jarnak menyek mellett két honnP•ll 
s�,k tcljesíté;eért. Ennek clen, akiknek már több, mint át elsci hclvre kt'n t az o

.
,1.1 a-

eredményeként a kongresszus felr be!eJezte öté\"l'S ten·ét. AI. l vok közötti ,·er,Pn_,·b„n· ;\Jé::: t iszteletere tett vállalás,ukal <'Z osztály dolgozói közü l  Forgó jobbak lchctnenek azonban a, 
npr,J1s l8•í liatar_idő előtt. már-

\ 

Lajos asztalos és_ brig

. 

adja 1 72. eredmények, ha aI. anyagot " 
nus 31-re 1 1 8  szazalekban lel- Magyari Ferenc ,zekrénrl aka- szükségletek és a muaka,·ég
;<?.s1tették. A dolgozók most tos l i l ,  Bat ar Lajoi villan�·- zés gyorsa ágának aran,·ab 1r ú_i t:állaldsokkal k,szü]n-,1< szerel.'\ 1 69, Deuő Gábor réz- oszt;,inák el az osztalyok kozött 
május l-re, a munkasosztály müves 15íl, Sas Istuan motor- (Tősmag•i Mihály levelezo.) 

A szakmai oktatás színvonalának emelkedése 
javítja a komlói dolgozók versenyeredményeit 

Koml'.ó ál lomás dolgozói nap- szinronalának észrr1•el1etó munkával .  11 párt•zer,·ezct 
rol napra uiabb munkagyóz<!l- e melkedéu mrll�tt. Neháriv es sz.akszer\"ezet segít,égé-
meket aratnak Különöse'l di· hónappal ezelött az oktatás.o- \'el t•á llalását tulle'Jesi-
c,erel<'s a komlóiaknak 117 kon a dolgozóknak míndiss2e tette. mer t  mar<"1u.sban 11 meg-
1rany,·onatképcésben elé:! 30- 60 s,ázaléka jelent meg. ;e!ené.,i arány 98 .•zázale
tijabb gyózelmc. A február !\1aro.• Jenő eh·lárs. oktató- ko• 1·01t. ;l.l un kájának hatása a 
26- 'tn elért rekordiuk után, l1,1t kongresszusi \'álh1lásá- ,:'zsgaeredménvekben_ is !ne�
am.kt'r három i i ám·\'onatot in- \ ban el�ös,.Jrban FI fogad(a lats1.1l , meri �- marc1us_ .ll -,m 

me�. hog, n megJel_hnP.st sza-
, 

megtarlott , 1zsAak a t lag," chtotlak. árml 1s  l-én, 2-án, és zalékot 90-re eml'li .  Szivós. eredmén�·e 4 1 (Görbe Zoltan 3-á., újabb csucsteljesítmény�k kitartó agitacios es szc>r\'ező- tudósító.) születtek. A hónap elso két 
n pján 5-5 i rányvonat indult 
k i  az allomásból, ketto ki>,·�!. 
három szénnel, 3-án pedig öt 
sz ·n- é: két k<3-irán�·,·onat.:>t 
indlbltak útnak. Apritis el ;,; 
harom napján tehát 1 7  iránv
\'on;1t i ndult Komlóról, annyi. 
mint január elsü húsz napja
ban. 

Ktemclkcdlk  Szabó Imre for
� ni szolgála tte, ó és brigád
Jának jó kljesítménye. A S2,1-
bo-brig.id március folyamán 
1 31 százal<•kra telje,ílette tcr
hLlési ten·ét. Nem sokkal ma
rJd el Palkó lsti:án forgalmi 

szo álattc\'ii és · brigádja se,n. 
melyn<'k ten·teljesill',e 1 1!1 
s„ za 1ekr,s. 

Ila ,·1,.sgáljuk, mi az oka a 
komlói dol:;oz,,k JÓ <'redmé
n·emck. nem szabad .<zó ne!
·ur elmenni a s:akrnai oktatás 

A tíz forintos 
( A  ,.Sub1d ,c1uAd" )9'4. 

aorills :\-1 z.imából ) 
Fr:zy pár napµal Ptt-l,)tl 1f;r ént 

.\1111,ka 'Jttlrr Sal11.01uri1.111 -kii./,{, 
ot.il11m,d,1ar péri ilc'tt uhoz ·.-"ellem. 
hogy megc•uif.(.um a mertPf;eQ!ft� 
mtl. \11r11an frl,za111am a \.'Ostil1 
ko,;-;;ba, P�y(.zerr...;ak t-gy r•a •Ht1a,
egyenrul1tíha 0/1öziit1 , ,;/no(, ,;zl}. 
hP pénzl,iro�nú it�le111 mr,r E.'-
111011J1a, ho:;11 egy daril.b 1izfa
ri11/o., 1,e •y�rt kello/ ,ic/lam neki 
- é< az eg11 darab tíz[orinto,1 
:i• a 11oz/11. 

TübhNJ ü/1ür1'1 abba_., a koc,i-
barr \ 'alamerlfl/lÍ •aa, 
ket•nn�r, sui�zódi51! 
is. /\,ntk ,u � n� 

1ekin!e!t 
t,,,.�l!,ií 

iol , lyen 

e.,emn,ut la/ni. arnPft1 az /ín. 
iudar é.< a ,zociali.,ta tár a
c!almi Plet uy11mo/cse \ em ,ai• 

I ·,(:11a a fá, ad, ,igof. fe1l.·erl., �le u 
kwo, ·,llat. am:"kor rú.1ör1 a li:r•e 
dé.;rl'. Az tmbrr "!!!I ,r2.z errl' a 
tízforfrtfo. ra, rmntha az. l1•1111f' 
rdirtia.· , . l  I éle·tlrtkhl'h nem min 
dm a pénz. mindennr/ /o11!0,ahh 
a bt'l liulet � <'11 �•af!yok ennek a 
bzzc11yt1éka/" 

7 url sikné, .a 11ag11 z,•rú. pénz• 
f•iro, pé!damu ·a 1c1an ,ü„f Pl k'.J 
fe/r; é{J,ének 1r•:e�,1é,P ko:r.en 
_;, t"a'ame,ir.�11 rétt':luro,·, t·a'a• 
m6nrI111 doI!!ot,; :·egye,1 rrldtd e 
,zago �=�rú r Jr?;/. 

CSECSL El'A A l  FX -1 .\ DRA 

Csehszlovák vasutasok tan ulmányúton 

hazánkban 
A szomszédos baráti Cseh

szlon',k Köztarsaságból negy
tagu. ,·a,utas szakemberekből 
álló killdcit ts�g érkezett hazi>nk
ba " l\lA V motoros üzemének 
tanulmánrozására. 

i·aclal' J trngmann.  a közlc
kedésügvi min iszténum jármü
javító fóosit>Íl�•ának vezelvjn. 

Jiri  Gryuar, a Cseh,z!o, ak Al
lam\'asutak .iúrmujavit<1Jának 
vezeto f6mérnöke, Jowf· Stttr
ma technolóqus é-s Bratislat: 
Bartn üzt'mmérnök me:(!áto
gatták a7 Északi  .Já,·müja,·ito 
motorosztálrát. a szentesi ,·on
tatási rr,oto:os üzemet . a �ze�e
di kesken�•nyomközú Diesel-

elektromos üzemPI. A \'endP· 
gek megtekintették az Uttiin',. 
vasútat, behatóan lo:(lalkoz
tak :iz Uttönivasút motoros
Ü7emével. Csehszlo\'ák \'endé
geink  elismerés el és tetszes 
sel nvilatkoztak a :\1 AV e:zyre 
íejludó motoros jarmuparkjá
na k üzemeltetésérul. 

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

Még sohasem 
I 

e!panaszol\·a. ho,:?\' már ka rá- nyeként a kirakók és a ponk 

• 

nytlvanul

.

t meg cs

.

onyra

. 

1gérték az: ti) ültö:ő at- több< dolgo2öjának bére::éset 
olyan ,1ag11 ér- adását. de az még most sem felülri2sgalják és igyekeznek 
cleklödés a .Vyu- törtenl meg. jar1tani.  A nyolcórai munka-
'ali pa/ya ud- Számos hozzúszolás hangzott 1döt 1s meg\'alósitják. de nem 
·ar rakodó- még el és minde;:?�•1kbiil kicsen- ll órától 1 6  óráig. hanem 1 0-töl 

QOllkjának ter- dült t'g,·éb más mellett a m,rn- 18-ig terjcdo időtartammal, 
mclési ertekez- kaidó es a l>ére=és rende�ésé- me1 t a feladasokat 16 órakor 
lete irá n t, m i n t  nck 1'irn11sága. n.-m lehet ie1.ární. A népgazda

óprili.i; 7-én .  
Felkér eh társ. a ponk ,·eze

tóje beszámolójJban rámuta
tott. hog�· a ponk n1árciusbun 
jól dolgomtt · terréf a megs:a
bott .1.'l .OOtl tonnci helyett 
:/9.282 tonna .s úly mo:d11asúrnl 
globálisan 1 1 9 s:á0alé1'ra tel
jes1tette. A mult év múrciu,á
,·al szemben ez 1 .; <:a:alékos 
to11nas11ly enidkedest jelent. 
Azt mulatja t'Z. hogy a dol
gozók ültal.iban dcrcka�an 
helvtálltak. De mé'.l mindig 
,·a� nak, :,k i k  napokra elma-
1·adnal; a m u n l;abol, 1·ag11 
ké<i·e jdcntke=nek é., hama
rabb l,ag11Ják ott a nur n kát. 
A sz:ímacló,elnilasztósok szá-
111� n:árciu�lwn az C'lozó hu,·i 
l ''6-ról 1 76-r;i t'melkedt•lt .  A 
munkafegyel•--n1 lnzn�ága, a 
lumrneság kö,·etkezlcben na
gyon !iol: a• c, ru ktir is é.� a c�o
rortg111ijtö 1,or.�ik allomcisi 
sorr�1idJenek bl' nem tnriása. 
A csapa t re:ei6knek meg kell 
s:u ntet 11iök c:eket a llibá-
1.at .  

Hang:ul.\'ozttt a be.-.zan1otó· a 
szol;\, lat i  tonökség tisztaban 
,·an \'ele. hog\' a dolgozók ne
ke� kárii lmen ud� kó:ii f t  ,·é�-
7ik munk,í 1ukat .  nwn a µ0111'011 
n 111ikaerol11any ra11 ('S c,n :au 
a m u.nkai<lo n api t t.: ('s fef ()ra. 
I.rrncl; a tor l'én 11es 11110/c örá
ra rn/,, lec�iil.:/{PHtt>,"ieC'rt rni11-
de11l rl kell /,üret 11 i .  Kcrte a 
jelC'nk',·ukel. tt.•�,·t'nt·k c1Tc- ja
,·aslalokaL d<' a nnak f1g11Plem
be1·ételerrl. hog11 a kocsika t 
m i ndennap meg /;el/ ra/,ni és 
J,i ralca lan 1'oc,ünak nem s=a• 
bad marad11í. \'é�ül elotcr.1esz
tctte azokat ,1 dolgoz/ikat. ak i k  
elért(lk a szt»hanovi:-.ta szin
t(> . k(•rtc. , ita�s�ík n,eg. ,;1 de
n1e-..ck-e a s1.tahanovi-..tr,-ki
tünteté. n•. 

!\'émcth Pal cs.ip,ltvl'zeto 
nvitotta 111<'g: a hozz:j::-1.olá:-.ok 
sorát .  Biral ta a ,zol�álati fo
nökseget, hogy a f<'len nC"m 
segllette rléggl- a clolgc,1.ókat 
a munka ,·égzL•,ében. A szak
szer\'l'Zel c...eg1tö k01.et �etn 
erezték. A kemén_,. tc'li hicle�
ben sokat S7<'m·cdtek a dolgo
zók a szelJ,i,, huzatos ponkon. 
mert nem kaplak meleg ,·édo
ruhát, sem \"E'dóétPll. Mn,t p� 
diq már több mint  rg,· hónap
ja n i ncs melegdz a,. öltiizö
ben. <'miatt nem tuclnak rcn
clescn l iszwlkodni .  A csapat-
1,e:etök hatrányos brsorolas(lt 
lcttP ezut:in vóvá. kérvl", ho11s 
2:l pontos rakt:írnoki besoro
lást kapiannk. amint azt ne
héz. fel<'l•iss&glel ;es munk,íJuk 
után mcgérdt>ml ik, \'a la mt>lll/· 
n ui dolqozótár.<n nerel>Pn kér
te a t,= �• felórá.• m11nkaidó 
megs:fí 11 teté.•ét  . .Ta\'asolta, hoa�· 
a munkaidiil 8-tól 1 6  órái' 
ál lapihak meg, hogy 
rlet re. szóra krm\sra, 
désre é-� c:.onrtnlásra i: 
idöt ford1tani. 

Bodrogi elv
t:irs azt telt<' 
,zú, a. hogy �z 
1 rukán1k <"Sök-
1· nt,;sé• l't', ki
nnt ;í�á1-:i sen1-
l1i fele t·:-.1.kö;,. 
.. ,.,•r�zllm nf"01 
áll rt'ndt>lkezé

:,,,likr�. Se tu. se cérna a sin� 
kacit z:-.al«>k bcva1T,,sc-t1';1, se 
..,z<'g. ,e knlap,i<'s a 1tirött túciák 
n"il'gsze�elt'"t_)re. C ul-yus e:\'tá,· :-
c-l t;,uJvnormu IP�zul l i l cí,tn kerte. 
ho�:i,-; a �ün��·(l1Pgt•k 1iel e1nel
k<>d.iék a kereset. Prihéli és 
Ta .�si ('I\ t{,rs <;,;,{n·ü tE: 1 1C" ;:i 
kézikocsi!, Ol\"an rossz állapot
ban y;,innak. hogv lehetetlen 
\'Clük dolgozni Ta. si el\·társ a 
22-er.. r::ikod/J cif'1 �nzc11nc1k elé
gedetlen,�g�t is tol mií,:s.-,11 ", 

Kr,zsa n Jo=sef pártt i tkár sági érdek. a fontos s:állitások 
el\'túrs rámutatott. mi l\'t'n na- nem iga=od/Jatnak a pon k mun
gyot n, ltuzott a dolgozók hel�·- kaidejéhe::. hanem a ponk mun
zete a mulltal szemben :  íme kaldejének kell iqa:odn i  a nep
ny1ltan fellá1·halJak bajaikat, gazdasági érdeJ;hez. Megnyu:,.
kh·,,nsa,:aíkal feb,ibb \'ezcto1k tató kijelentéseket tett Rigó 
elült e, kiiZ\'t't knül tolük kér- el\·társ a ,•écliír11hák,·a és az 
hctnck orn,slást r.zokra. eg�·éb szociál is Juttatásoi;ra is, 

Ennek .iz :illi tásnak bizon.,·- ,·ismnuisképpcn a mu nl-a/e
ságául mincliúrt fel is állt szó- gyelem m ng,s:i lúrditásci.t kérte 
lúsra Rigó el vt:írs. n, igazg:ató- a dolgozóktol. 
ság Vl. o,z!ál _qinak jeienlévö Ennek szükségességét han
, ezeU,jc (•s küzöltc·. hogy a ki- goztalta i\Iarkó Lás=ló á llomás
ransagoJ;at.  amelyeknek leyna- fonök 1s. Huszonkét sz• hano
r,11obb resze jogos, lcljeg11e=te 

1 
,·ista-ki tüntet(,s megsza\'azása 

es gondoskodik te/jes1 té .� iikről. után a sok fontos kérdés meg
Rcndki,·ül örül, ho�y részt,·etl oldását elumuzdító termelési 
az ért<'kezletcn, mert ezek a érl<'kezlet - amclrnck azon
ki,·ánsagok és panaszok eddig ban ,·ol t  eg,,· súlyos hiányos
még nen1 jutottak t.�I hozzá s{lga. hogy nem esett szó a 
(A tanulság ebbol a=: a felső kongresszusi \'ersenyról, em 
t·ezetök ,járJanak tijbbet a do/- a má .ius 1-i felajánlásokról -
gozói: kö::é. - A s:erk.) A ma, Felkér ch·tórs válaszai\'al ért 
term,:,lési értekezlet credmé- ,·éget. 

Ünnepélyesen felavatták 
a Benczur-utcai napköziotthont és óvodát 

Aprti ,.rHt-1.. k ln, a,7taln1' kii7.iitt l ' \iil(tk "''7f' a mcq:hí,ottak a o\1 .\ V  . , Prlúfi" narti,.;)- int hon �, büln,idr- iinnt'p:•I H· '- mt-(!n\ itJ.,dn A mt(t· if'ltn ' tl. ku7(,•f \ ,1n Prh•,1111 .ló,..,tf th· ' ;ir, rninl\ztn•ttf,tft�,. Ra 1 kó nna eh,tJr,uU, a C.../O í lilk,,rJ, Ci,i'>p.ir ",j11dor e-1, t.ír<. a \',1,utai;;ok s,..ak,ttr\.eu·c�rtC"h C"fn<lkc. C. �•1.,di < , , iirt!\ rh Ur,, a \\ \V , ttirli.:,t1catoio1 h mig okan m.i,ok a , acu: \ ,"t" ül l', d,11'?'1)7•)1 kii7.ii1 \l r -r ii" 1 ,zl.1t�• .ir..tvtiJ 111�11lJbol nt'pl d ·1nökr.kiJnk fE:lil L!OD-• ~ 

„1 ,inc lánc, e,1,lerlanc . . . ", 1nfg a mackó is táncra p,rdíil a 
, ídá111a11 jáhzó gyermekekkel az 1ij napköziotthon tetőteraszán. 

do,kndac;,;if_ let! í1.•lt,•ttt"bb kin\",e - a (!\C"rmek iránt � mf'l,{itlenfek arc.irtil ee-, oer(rt> c;C"m tunlk ti a d,ru - .iho, .i B '>Ztm tekint: a7 abl�kokat bontó ma(!, J!'O„ mo· íntmn�kal ,_1:éitt ÍÜiH!ün,ül.rt. a falakat di,zitö me-.aa1;-okra. ar aran,halakkal lt>h ,tkv.irimnr�, a já fé�októl ro�l..c1do;,ó pokokr.,, - mind t-löld#zul t d,ru-. h.in:,:ulatnak. 
<\T iinntt'l.::h k�l"dl't1.•re , ,,rók hall 7"-tln'!,io;;át r,iittömmt (!'\trf'k C\illn• g,W h:rni.:Ja „7akfl1u tn\'J,l. l\erhC"o; vtiL.t fcj�t hatafrnact rl,zuc,nkor mögl r«"iti: ,·rr,hC"n li<h ü,11 a mrl,!ielenlC"krt, Maid (,t-an;,íd 1 G,ürin th·lár� mondj„ ti tinnC"r,i mC"1.! ll\ ilti h, ,,fdt'L tlJn1,!,i"1l,oua. hu)l\ :.1 , .1,út lrruleti-n .t kormJn, programm me;zvaló�u-

Honfi Panni ki, pa)tá�ával az ahárlumbun 
arnnyha lakat „tanulmányozza". 

l --..1nak idtnfö, rrc-,lm#-n\C" rz a 1110,t .itJ.dj�ra L.trUlo 21i1.0 sntrm,li. rr 7frt 
fnl1ett n<tí'ka7lol hon é< büh:,i,dC". 1'C"m.-,c1\. a l!\l'l"1C"ktk t.í!.f. i.,i!'J.t fti1ft· dé„t·t -..r11íll ht1nl"m h,nl:.iiárul ahho, 1,, hne, ;, ,/"lilnk Cn'ld·alanabbul f, 
iobh.-1.11 , ��,ft7he,,H (f'rmeli,nmnk!"iiuk..-11 r l't .,. célt ,;;1:0111.il l;t a, 1 , hO)l'I 
a 11Jr,� il"lhl'n rt1, lrll",;,t'n 1!'111d ,-.kodnJL. ,.., ula,:úqo!o.ólat.)t trlie,ítnk c,·tr• 
mek�lntk 1-iirll tll,í1j,árlll t„ a U,otlJkóL. �Hrmtl.tintk kllliin ant ,l;lu-,,10" 
türlfnö :,.,;illit,.h nll, 

Csanádi rh tár-. 11 biil, �••dC" f-� naokö71 fc-1 ztrtli-r.�1 az. itt ,,tthnnra 
htlált ,n�rmrl.c-k rlt.ttn:t,.ie.it l.lh rt,ndö ot:ldaként C"mlittlt,r a v1�b• •_,.,. bilh:'-6dtli. f, nar,t..O.cik z.tmára 

U iínnrrii ht, r"dt"f a J,.�iohb c!oltn7(1l, iutalmad, a, m■id a kic\Jft , t• 
,u111('t, ,zi,·tt dt<I 1t•J L.11 l , 11 1m1i,,,rd ktt, tltr. 
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Szovjet módszerrel nagyarányú házeltolási munkálatok 
kezdődnek a Ferencvárosi-pályaudvaron 

„Három, ffl,U,§Sff Öcsl.avasból 
- 1.erél.píi:r . . .  0 

Budapest-Ferencváros állo
más. A kívülálló, aki arra jár, 
a vágányok látszólag kúsza 
hálózatát látja csupán. Moz
donyok, vonatok jönnek-men
nek, hozzák-viszik a sok-sok 
árut, gépet, építőanyagot, élel
miszert, 

A kormányprogramm óta 
különösen fontos szerepet tölt 
be Ferencváros állomás. Sok
ezer tonna közszükségleti áru
cikket továbbítanak naponta az 
itt dolgozó vasutasok. Egyre 
fejlődő, szépülő életünkkel 
együtt nő, terebélyesedik az ál

anyag takarítható meg, továbbá 
az építési idő több mint felére 
csökken. !gy az új vágányok 
már az őszi forgalomra nép
gazdaságunkat szolgálják. 

A r1asuli üze
meknek az ed
digi fémf!yü;té
sek idején sem 
kellf!ll széf!yen
kezniők eredmé-

mo.st ez: , .Elöre a lef!iobb Mm• 
gyüjtóbrigád cím elnyeréséért." 

Hárs István, 
a Landler-müvek eszter• 

gályosa, DISZ-tag. 
* 

A fémgyüjtö hónapnak már 
_____________ lcmás. Megépült Európa egyik 

! 
legkorszerűbb gurítódombja, a 
'.,keleti_ !7Urító", elkészült az 
illatosuti „emeletes rendező
pályaudvar". Az állomást azon-

A házak eltolását Ferencvá
rosban is azzal a módszerrel 
végzik a MAV 1/;pületszereló 
Vállalat dolgozói, melyet eddig 
is sikerrel alkalmaztak. Mó
dos István elvtárs irányításával 
a ház új helyén előre elkészí
tik az alapot, ezután sínpályát 
fektetnek le a házak régi és 
új helye között. A falakat el
választják az alaptól és meg
felelő rögzítéssel a sínpályán 
lévő görgőkre helyezik az épü
letet. Ezután hidroelektromos 
prések segítségével görgőkön 
,,elgurítják" a házakat új he
lyükre. 

nyeik miatt. A 
mostani fémgyüjtö-hónapban 
azonban - féként mi fiatalok 
- szerelnénk mé{! ;obb J!t/Üitó
munkával hozzáiárulni a hónap 
sikeréhez. Tudjuk, ho{!y a mi 
munkánk itt az üzemben is csak 
akkor lehet eredményes, csak 
akkor teliesfthetilik konvesz
szusi vállalásainkat, ha ele
gendő nyersanyagunk van. 

lónösen mevagadta a fif!yel
münkel, hogy másfél mázsa 
vashulladékból 10 kerékpárt le
het készíteni, tehcít /1a nálunk, 
a V !l l. osztáltton hárorrt mázsa 
ócskavasat g11ü.ilünk, akkor az 
osztáltton dolf:!OZÓ minden fiatal 
.,kerékpárszüksér.letét biztosítot
tuk". De természetesen mi nem
csak a magunk kerékpáriához 
akarunk vasat euü-jleni, hánem 
sokkal többel. Szándékunk ko
molusá11ál hizonflílja hoetl fia
taljainak már a fémgqü.jló-hónav 
elsó napján nttolc mázsa színes
fémet gyüjtőttek. 

az első napjaiban kiváló ered· 
ményt értek el a Keleti-fütóház 
fiataljai. A mult hét első felé
ben 55 mázsa vasat és 30 kiló 
színesfémet g-yüJtöttek össze. Az 
értékes „zsákmány" számbavé
telekor a fiatalok kiszámították, 
hogy ebből a vasmennyiségböl 
két traktort lehet készíteni, 11 

30 kiló színesfém pedig sok 
közszükségleti és vill�mossárri 
cikk elkészítéséhez elegendö, hi• 
szen -például egy falusi ház te[. 
jes villanyfelszereléséhez hat 
kilogramm rézhulladék szfiksé
ges. 

□ t 1'1 " " -
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Névnapi köszöntés 

Felavatták a budapesti Ben• 
czur-utcában lévő gyönyörű 
napköziotthont. Ez igen ör
vendetes tény. Az is örvende
tes, hogy az óvoda vezetői 

lelkes, jó munkát végeztek. 
Nem örvendetes azonban az, 
hogy az egyébként jó munkát 
végző vezetők olykor „túlbuz
góak". József-napon például az 
óvodai hitel terhére 87 forint 
összegben virágot vásároltak és 
két József keresztnevű igaz
gatósági vezetőembernek ked
veskedtek vele. Ez nem helyes 
dolog. Az ilyen hajlandóságok
ról sürgősen le kell szokniok. 
Ezt nem jó szemmel nézik ma
napság a sándorok, péterek, 
bélák, andrások, jánosok, ist
vánok . , ,  Nem is szólva arról, 
hogy az apróságokat, akik „át
adták" jókívánságaikat, � 
szolgalelkűségre nevelik , ; 1 

Kár is mosakodni 

Az alsócsingeri fűtőházban a 
dolgozók létszáma 76, a tisz
tálkodás céljait szolgáló mosdó
tál pedig 1. Ez rossz arány. 
Panaszolták is a szombathelyi 

IV. osztályfőnöknek, aki kije
lentette: ,,Ha mindenáron akar
ják, kiutaltatok 6 lavórt, pedig 
tudom, hogy az emberek a moz
donynál mosakodnak, vagy 
piszkosan mennek haza." A 
,,jól tájékozott" IV. osztályfő
nök tájékoztatására közöljük, 
hogy a dolgozók meg szoktak 
mosakodni és a kegyesen ki

utalt 6 lavórt használatba ve
szik, feltéve, ha megkapják . ,  . 

Furcsa állásfoglalás 

A pécsi állomáson a 3-as 
számú vágány folytatásaként 
egy csonkát kellene építeni. 
Erre azért van szükség, mert 
a raktári 3-as számú vágány 

ban tovább kell bővíteni. Még 
több vonatnak kell naponta át
futni Ferencvároson, még 
több gépet, építőanyagot kell 
a vasútnak elszállítani. 

A Ferencvárosi-rendezópá
!yaudvar bővítési munkái 
olyan műszaki feladatok elé 
állítják a vasutasokat, amilye
nekre még nem volt példa az 
országban. Kilenc, egyenként 
átlag 70-80 méter hosszú, ösz
szesen 168 lakást tartalmazó 
házat kell jelenlegi helyéről 
mintegy 150 méterre eltolni. 
Ezek a házak jelenleg az aszó
diúti városi lakótelep épületei 
és mostani helyükön útjában 
állnak a rendezőpályaudvar 
bővítésének. 

Töhhmillióforintos 

megtakarítás 
Eddig négy esetben végeztek 

a vasutasok házeltolási mun
kát. Gödöllőn, Miskolcon, Laki
telken és Ferencvárosban. 
Azonban ezeknél jóval kisebb 
házakat toltak el helyükről 
és teljes sikerrel alkalmazták 
ezt az érdekes szovjet építési 
módszert. A házak eltolása -
ahelyett, hogy lebontanák és 
újra felépítenék az épületet -
népgazdaságunk számára igen 
előnyös, mert tetemes költség 
és még nagyobb anyagmegta
karítást jelent. Ferencvárosban 
például ezzel a módszerrel elő
reláthatólag 2-3 millió forin
tot takarítanak meg. Ebből az 
összegből pedig 20-30 új két
szobás lakást is lehet építeni, 
de ami még hasonlóan fontos, 
2400 vasúti kocsit kitevő építési 

l\1esszemenó gondoskodás 
a lakókról 

Az áthelyezésre szánt házak 
lakóiról messzemenően gondos
kodik a MA V. A munkák ide
jére egészséges, tiszta lakáso
kat biztosít számukra a vasút 
a város belsejében. Természe
tesen a költözködéssel járó 
minden költséget is megtéríti 
a vasút. Az épületeket új he
lyükön azonnal kifestik, be
padlózzák. Az elköltözés követ
keztében ideiglenesen lakóhe
lyüktől távolabb került dolgo
zók gyermekeit naponta autó
busszal szállítják iskolába és 
onnan haza. 

Máris megindultak a nagy 
építkezés előkészületei Ferenc
városban. Megjelentek a ha
talmas talajgyaluk, melyek si
mára egyengetik a talajt a „gu
ruló házak" előtt - mint aho
gyan ezeket az épületeket tré
fásan elnevezték. Néhány hó
nap mulva pedig a nagyarányú 
építkezések helyéről hosszú, 
fontos árukkal megrakott te
hervonatok indulnak majd az 
ország távoli vidékei felé. 
Ezek a vonatok szállítják majd 
bányáink, kohóink és földjeink 
kincsét, a szenet, acélt és bú
zát. 

Hasznos javaslat a lémgyüjfés 
előmozdító sara 

Ml, a Landler-művek DISZ
fiataljai a fémgyüjlö-hónap ke.z
delekor megbeszél/ük felada
tainkat, példákat mondtunk 
egymásnak, hogy mi minden 
készülhet hulladékfémböl. Kil-

En a mar.am részéról bízom 
abban, hof[y most is sikerül lef!
alább olyan eredményt elérnem, 
mini az össze/, amikor több 
mini 20 mázsa vasat 1!.IJüitöt
tem és ezért oklevelet, ;e/vényt 
és pénzjutalmat kaptam. Osz
tályunk fiataljainak a ielszava 

Az Épületfenntartási fönökség dolgozói közel 50 százalékkal túlteljesítették 
ióléti építkezési tervüket 

Az Epülelfenntartási Fönök
ség dolgozóinak április l -én 
megtartott termelési értekezle
tén Bqrabás J án.os elvtárs, épü
letfenntartási főnök arról szá
molt be, hogy a fönőkséa saj
nálatosan lemaradt a pályafenn
tartási fónőkségek versenyében 
és az élüzem szintet el nem érö 
pályafenntartási főnökségek kö
zött is csak a 24-ik. A lemara
dás oka föleg az, hogy a pálya-

mesteri szakaszok nem közlik 
rendszeresen versenyeredmé
flyeiket, amelyek lehetóvé len• 
nék, hOJíY menetkózben mef{ia
vílsák a munkát ott, ahol szük
ség van rá. A vállalat egyéb
ként túlteljesílelfe negyedévi 
beruházási tervét, mert a terv
szerinti tíz objektum mellett két 
másik objektumot is elkészített. 
Az eredeti nyolc munkából álló 
jóléti építkezési tervet is túltel-

jesítette. mert tizenhárom ob
jektum építését fejezte be, vagy• 
is majdnem 50 százalékkal töb
bet az eredeti tervnél. 

A hozzászólások során szá• 
mos felajánlás történt május 
l -re és a kongresszusi verseny
nek április 18 után terjedö má• 
sodik szakaszára. Vámos elv• 
társ a I I. szakasz nevében fel· 
ajffenlotta, hogy a J<áplár-utcal 
munkát határidő előtt befejezik. 

Megválasztotta üj vezetőségét az Angya lföldi Lokomotív SK 
A SZOT határozata értelmé- Ugyanezt kell elérni a röp· na a munkába. Szabados Osz

ben a Lokomotív SE sport- labda szakosztálynál is. kár kifogásolta, hogy a beszá
köreiben március 20-tól május Hiányosságként emlitette a molóból hiányzott az elnök ön--

1-ig kell megtartani a vezető- beszámoló, hogy a vezetőség kritikája, pedig a mulasztá

ségválasztásokat. Az elsö vá- nem tudta kellőképpen aktivi- sokért, hiányosságokért ő is 
zálni a · DISZ-t és sem a sport- felelős. Javasolta : a jövőben 

lasztások már lezajlottak. kör, sem a fűtőház nem tudta negyedévenként tartsák meg 
Aprilis l-én az elsők között teljesíteni MHK-tervét. Elis- a vezetőségi üléseket, hogy a 

tartotta meg sportvezetöség- meréssel szólt az új pártveze- tagság jobban ellenőrizhesse a 
választó értekezletét az An• tőségröl, amely Gál fűtőház- vezetőséget. Varga Antal és 
gyalföldí Lokomotív SK. főnökkel együtt minden támo- Szalai Ferenc a céllövészet 
A jól előkészített értekez- gatást megad a sportkörnek, fejlesztése érdekében szólalt 
leten a sportkör tagjai bírálta ellenben a Lokomotív fel. Szalai elvtárs beJelentette. 
teljesen megtfütötték a Rámán SE országos elnökségét, amely hogy megkezdi működését a 
Kató-fűtőház kultúrtermét, je- már háromszor tett ígéretet a motoros szakosztály is. Ludá
léül annak a szeretetnek és sporttelep teljes helyreálZításá- nyí János az országos elnökség 
ragaszkodásnak is, amellyel a ra, de máig sem teljesítette nevében, mint a budapesti 

Nagyon sok állomáson az ál- Számos helyen tapasztaltam fűtőház dolgozói sportkörük ígéretét. igazgatóság területének egyik 
lomás két végén és az ál- azt is, hogy a valamikor kor- iránt viseltetnek. A beszámoló feletti vita so- legjobb sportkörét üdvözölte 
lbmás közepén elhelyezett táb- látnak, kerítésnelc használt Bányai Mihály elvtárs, rán a felszólalók alaposan az Angyalföldi Lokomotívot, 
la sínacéloszlopokra van fel- földbeásott sínek még meg- sportköri elnök beszámolójá- megbírálták a vezetőséget és de megjegyezte: vezetésében 
erősítve. Ezeket igen jól vannak, de a vízszintes síne- ban ismertette a szakosztályok hasznos javaslatokat tettek az nem érvényesült eléggé a kol• 
lehetne helyettesíteni egy- ket már azóta régen leszerel- elmult évi munkáját. Felsorol- új vezetőségnek. Cs. Faragó lektív szellem. Kövér elv• 
szerű vascsővel, vagy más ték róla és így a meglévőknek ta eredményeiket, hibáikat és Béla azt kérte, hogy az új ve- társ, az országos elnökség kép. 
egyéb megoldással. Javaslata- sincs semmi gyakorlati jelen- név szerint megbírálta a funk- zetőség nagyobb fegyelmet viseletében az elhangzott kriti• 
mat azért tartom fontosnak, tőségük. Ezeknek összegyüj- cionáriusokat. Mint örvendetes tartson a sportolók között. kára válaszolva kijelentette, 
mert az acélsín fontos nyers- tése is nagymennyiségú vas- eseményről számolt be, hogy Horváth Vendel kifogásolta, hogy a jövő évben az Angyal-
anyag és népgazdaságunk szá- anyagot eredményezne. sikerült megszervezru az asz- hogy a sportkör vezetése túl- földi Lokomtiv lesz az első, 
mára nélkülözhetetlen. Emel- Karsay József talitenisz szakosztályt. A sakk ságosan egykézben összponto- amely nagyobb beruházási 
lett semmi nem indokolja azt, .' . szakosztályt sikerült úgy fej- sult, Bányai elvtárs, mint el- összeget kap és felépíheti tor-
hogy az ilyen táblákat ne ke- a Budapest-Nyugat1-palya- leszteni, hogy tagjai most már nök, túl sokat vállalt magára, nacsarnokát. 
vésbbé fontos anyagokra erö- udvar XVI. alapszervezet 

I 
teljes számban a vasutas dol- ahelyett, hogy a többi vezető- Ezután került sor az új ve-

sítsék fel párttitkára gozók közül kerülnek ki. ségi tagot 'jobban bevonta vol- zetöség megválasztására. 
.......... , ............................ , .................................... , .................................. ,.,,, ..................... , .. , .... ,, .......................................... � .............. , .... . 

Az, 1904. évi nagy vasutas 
sztrájkra emlékezünk (II.) 

Az 1904 április 19-én este Rá• 
kosrendezón elkezdódölt sztrájk 
híre gyorsan lerje/1I. Elsónek Bu
dapest-Nyugati-pályaudvar moz• 
donyoezelói csatlakoztak, akik 
megtagadták a sztrájk letörésé
re kirendelt rendőrök vonalának 
továbbítását. Aprilis 19-ról 20-ra 
virradó éjjel a MA V legtöbb ál• 
lomása csatlakozott a szirájk
hoz. 20-án már nyoma sem volt 
a MA V 15.000 kilométeres vona

rendelte a vasut/ szolgálatot tel
jesítók katonai behívását és 
vasúti szolgálatra való beosztá• 
sál. 

( ·löl állandó veszély fenyegeti lán a megszokott zajos sürgés

az l-es számú átmenő fővágá- forgásnak. Nem füstölögtek a 
mozdonyok és nem lehetett az '1yon áthaladó vonatokat. Az állomásokon egyenruhás vasuta• 

.:.uomás dolgozói be is nyujtot- sokat látni. A fövárosi és a 
1k a csonka megépítése iránti fóvárosi gyalésre érkezett vidé• 
érelmüket. Ezt minden szerv ki vasutasok a sztrájk/anyákra 
elyeselte, csak a kereskedelmi siettek. A sztrájk/anyákon együtt 
,akosztály nem, mert félti a tömörült a hivatalnok és a szol• 
·,otorostargoncákat az „el- ga, az ellenőr és a váltóállító. 
1 ' téstől". A vonatokat úgylát- a mérnök és a fütó rangkülönb
szik nem féltik, csak a targon- ség nélkül. 

félemlítése céljából letartóztatott 
és toloncoltatotl több mint ezer, 
vidékról érkezett vasutast. A kö
vetkező nap azonban már ként1• 
telen volt tárgyalásba bocsátkoz• 
ni a sztrájkolókkal. Bünletlense
get ígért, hozzáiárult a vasuta.< 
nagygyülés megtartásához, meq• 
ígérte az új szolgálati szabály
zatot, ezzel szemben követel• 
le, hogy a vasutasok azonnal ve
gyék fel a munkát. A sztrájk/a
nyán a kormá11ye11gedmént1ek 
felolvasása után a vasutasok ki• 
jelentették: követelik az IBOl . ./:.< 
1903-i memorandumaik összes 
pontjainak teljesítését. Azok tel
jesítéséig nem tesznek szolgála
tot és a sztráiktanyán marad
nak. ,,A jelenlévók esküre emel
ték kezüket, kalapiaíkat lenget• 
lék és így kiáltottak: Esküszünk/ 
Itt matadunk . . . inkább éhen 
veszünk, de nem megyünk/" -
irlák a tudósítók. 

azonban hiányzott. Nem volt ve
zetője, irányítója a sztrájkoló 
vasutasoknak. A polgári ellenzék 
a sztrájk elófti idóben kacérko• 
dott a vasutasok mozgalmával s 
felhasználta azt a kormány el
leni harcában. U gyai1akkor félt 
a tömegek harcos megmozdulá• 
saitól, nem akart sztrájkot. A 

sztrájk a vasutas mozgalom 
polgári ellenzéf/ befolyása alatt 
álló vezetőinek akarata · ellenér" 
robbant ki. A sztrájk mef!kezdi>
se után a polgári ellenzék lef!
fóbb gQndja a kormány és a 
vasutasok közötti megegyez/>s 
minél előbbi létrehozása volt. 
Ilyen körülmények között a 
sztrájk vezetésére megválasztott 
tizenhármas bizottság tagjainak 
- akik a demokrata párt. bef<>
lyása alatt álltak - ,,nem volt 
ef(_t/éb feladatuk, minthogy a re'/1-
dP.I fennlarlsák és a sztrájkolók 
nevébe,i tárgyalásokat folytas
sanak, amelynek elfogadása. 
vaf<y visszautasítása felett ismét 
csa� a ,,tömeg volt hivatva dön• 
lent . . .  

eszközzel /gyekeztt II vasuta.so: 
kal távollarta11i a sztrájktól. Jól 
tudta, hogy: ,,nincsen olyan or
szágos szervezettel bíró munkás• 
szakma, melynek sztrájkja any
nyU árlhátna a közgazdaságnak, 
olyan mértékben veszélyeztelné 
a társadalmi rendel, annyira 
mef!bolygathatná és oly széles 
területen a sokat emle{.!eletl hé
két, mint a vasufasoké". ( Nép• 
szava. 1904. IV. 21.). A szoriál• 
demokratp párt „visszaulasilot
la" s megtagadta a párlveZPiő
sél!hez forduló vasuta.sok kérésé
nek teljesítését. A Népszava a 
.�ztrájk letörése után kifecséf!le: 
h.og/J: ,,a szocialista párt maga 
őrizkedett attól, hogy segítséget 
adjon a szlráikoló vasuta.sok
nak." Azzal dicsekedett a Nép
szava, hogq a párfvezelóség se
f[ílségnyujtás helyeit a sztrá.ik 
beszüntetését, a munka felvéle• 
lét iavasol/a a vl!suft,soknak. 

A sztrájk brutális letőrése áp• 
rilis 23-án kezdódött. Ezen a na
pon 200 gyalogos, 90 lovas• 
rendór és egy század huszár ke• 
rí/ette körül a sztrájtanyát 
A tartalékos · katonáknak a 
sztrájk/anyán k�zbesítették a be• 
Tzívókal. 24-én este hat órakor a 
rendórség megszállta a demo
krata kört és a tizenhármas bi• 
zollság tagjait letartóztatta. ,.Az 
egész város ostromállapotban 
volt. Rendőrórjáratok cirkáltak 
az utcákban . . .  a vidéki állomá
sok és pályatestek katonasággal 
voltak megrakva . . .  a vidéki vá• 
rosokban is megkezdték a pót• 
tartalékosok behívását . . .  Ara
don szuronyos katonák kísérték 
a mozdonyvezetóket a vonal• 
hoz . . .  mindenfelé örült zavarok 
és még őrültebb erószakoskodá
sak . . . " írta a Népszava 1904 
április 26-i számában. 

�ákat. Ez a csonka-állásfogla- A pályaudvarokat, vasútvona
lás abból a sovinizmusból táp- lakat megszállta a katonaság és 
lálkozik, amel!ből úgy . látszik 

I 

a csendőrség. A sztrájk/anyákat 
az 5. szakosztalynak egesz tar- a rendf>rség vet/e kőrül. A kor
goncára valója van. mány 20-án a sztrájkolók meg• 

A szlráik gyózelmes befe;ezfl:. 
séhez, hósies bátorság és el
szántság mellett, határozott ve
zetésre lett volna szükség. Ez 

A szociáldemokrata párt -
amely abban az időben már /a,. 

tózkodott a nagy lömef[eket 
mozgató, súlyosabb következmé
nyekkel járó bérmozgalomtól -
szinten nem vállalta a sztráj
koló vasutasok vezetését. A szo
ciáldemokrata párt a nagybirto
kns és nagytökés kormány érde
kében minden rendelkezésre álló 

A polgári ellenzék, de különn• 
.�,m a szociáldemokrata párt 
áruló magatartása kedvezó fel• 
tételt teremtett a kormány szá
mára a sztrájk lelórésére. 

A kormány katonai segédlet
tel kezdte meg a vasúti forgalom 
meaindítását. Ausztriából Buda
oestre vezényelték az olt állo
másozó vasúti ezred 150 fónyl 
legénységét. Behívták a Buda
pesten . tartózkodó vastifí ezred 
póltartalékosait, s a király el• 

A magyar államvasu/i alkat• 
mazottak 1904. évi sztráikját a 
kormány leverte, a sztrájk vere• 
séggel ért véget, ennek ellenére 
a vasutas-sztrájk jelen/öségére 
nézve felülmúlta az eddigi 
sztrájkokat, kezdete volt anna� 
a nagyarányu forradalmi sztrájk• 
hullámnak, amely a k.óvelkezó 
évek során az egész országoll 
végigvonult. 

Gadanecz Béla 
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A vasutassza kszervezet időszerű feladatai 
Írta : Gáspár Sándor, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke 

•

- Szerte az or-
1 

forduló eredményességét túk- értékelésen keresztül és újakat 
szágban a do!- rözi. kell alakítarn, ahol még ez
go_zók s�ái�z- � kongresszusi _Yersenyben idáig nem voltak. A komplexrei - koztuk szuletett meg a miskolci cso-
a vasutasok 

I 
rnópont dolgozóinak vállalása brigádok eredményes munká-

- ..,. 
i_s - lel�esen és kezdeményezése, melyben 

jávai nagyban hozzájárulhat
•--- _ . es eredmeny_e- versenyre hívták ki Budapest- nak a vasutasok és a mezőgaz

. . _s�n . munka!- Ferencváros csomópont dolgo- dasági dolgozók az áruk for
kod�ak celkitu�es_etk „ megol- zóit. Ehhez a kihíváshoz nem- ga!mának meggyorsításához, a d:3san,. hogy �e!toa� unnepel- csak Ferencváros, hanem Rá- kocsik be- és kirakásának, vaJek maJus l-et es partunk III .  kosrendezö, Rákos, Szolnok, kongresszusát. _ Békéscsaba, Nyíregyháza, Cell- !amint az állomási tartózko-

A vasutasoknak felelosség- dömölk Dombóvár és Pécs stb. dási idejének csökkentéséhez. 
teljes feladataik vannak e�- csomóp�nt dolgozói is csatla- Vasutas dolgozóink körében 

ben _a nagy munkában. l\�eg koztak. A csomóponti páros- - ott, ahol ismerik a minisz
ma 1s sokszázezer tonna aru k 'h '  · l · · · 1 ·  tertanács e·s a SZOT ko"zo"s ha 
elszállítatlan, s ezt a hátralé- verseny- � iv�s :'- _apJa es ce Ja .

. , � 
kot sürgősen fel kell számol- - a napt szallltas, feladat_ok ta1ozatát_ a_ munkaversen! t:J 
nunk. Emellett az egész do!- m�llett - az elmara�t ��ál- 1 rendszererol - fokozódik r1 

gozó nép komoly erőfeszítése- htas1 fela�atok telJes,�es_e. ,·ersenylendület, mint például 
ket tesz a kemény tél okozta Ez_ . a I)arosversenykihiv:3s Pusztaszab.>ks állomáson, a'lol 
elmaradások behozására, a k
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cel- a váltókezelő Budai-brigád m,,r 
k J · . • • . .  t t · lt 1 · 1 uz se e erese en. y a terve te ies1teseer . u e Je-

lld" .. 1k. f „ t-h , : 1 H _ két hónapja tartja a sztaha-
sitéséért és ezt a tnbbletárut ce, omo .1 u O azna 07:, 
szintén el kell szállítanunk. vath . LaJos _m_ozdonyvezeto, 
Ezt várják tolünk a kohászok, Tarc, Imre . fu_to 4 von�ttal 
bányászok, mezőgazdasági 1432 tonna tulsulyt tová_b�tt?t
munkások és a többi ipari tak. Vagy a m1skolc1 futohaz
dolgozók. Ezt a feladatot kell nál G_ergety Jenó i:n,ozdo�};'e
hogy segítse szakszervezetünk zető es B. Nagy Janos futo 6 
mindenegyes aktívája és tag- vonattal 1454 tonna túlsúlyt 
ja. továbbítottak. ör"endetes je-

Az idő megjavult sze- lenség, hogy a kis fűtöházak 15 
nünk is van, napról napra be tudnak kapcsolódni  az 
több a megjavitott mozdony „500 kilométeres"-mozgalomba. 
és kocsi - a feladatok végre- !gy a zalaegerszegi fútóháznál 
hajtásának lehetősége meg- Karács János és Karlot•ics 
van. Ezért üzemi bizottsága- Isti·á.n mozdonyvezetők brigád
inknbk, -területi blzott againk- jaikkal 375-ös sorozatú mezd<.-
nak jobban fel kell karolni az nyukkal. az előírt 140 kilomete
,,500 kilométeres'·, a nehéz- res szinttel szemben teljesítmé
súlyú és az irányvonatok to- nyüket 192 kilométerre emel
Yábbitásának mozgalmát, ame- ték. 
Jvekkel az 1953-as ószi forgal- Dolgozóink eredményei bi
mat és a többi nagy feladato- zonyitják, hogy segíteni akar
kat sikerült megoldanunk és ják a vasút feladatainak meg-amelyekkel el tudtuk érni a 
vasút történetében elóször a oldasát. Rajtunk a sor, szak-

szervezeti aktívákon, hogy az háromnapos kocsifordulót. eredményeket állandósítsuk és üzemi bizottságaink, területi 
bizottságaink, de a központ általánosítsuk. Tegyük vas-

! utas tömegmozgalommá az egyes osztályai is reszortfe -
.,500 kilométeres" és a nehézadatnak tekintik ezt a munkát 

és nem a szakszervezet egésze Súlyú-mozgalmat, mert csakis 
munkájának. Különösen áll e mozgalmak élővé tételével 
ez a debreceni igazgatóság te- tudjuk nagy feladatainkat 
rületére, ahol a területi bizotl- megoldani. 
ság nem foglalkozik kellőkép
pen a munkaversennyel, mi
nek következtében a járműja
vitó állandóan az utolsók kö
zött van, a forgalmi szolgá
latnál pedig élüzem már igen 
hosszú idő óta nincsen. 

Szakszervezetünknek erős 
ütemben meg kell javítani ez
irányú munkáját, hogy a vasút 
feladatát jobban tudja teljesí
teni. Szakszervezet i  aktivistá
inknak elő kell segíteni ,  hogy 
naponta 13-13.500 kocsit 
megrakjanak és elérjük a 3.4-
3.5 napos kocsifordulót. A va$· 
útüzemi munka. de szakszerve-
7.etünk versen�·szervezó mun
kájának javulása is a kocsi-

A mezőgaz-�1\1-1;@ f:J�ft
b

:
n

ta���� 
i munka. Az ed-
\', _ digi né! sokk,l 1 
11, J' · , nagy_ob_b meny-
á .::;,,cl"� ny1segu tpar
...-=-=--.,,. cikket, vetóma

got, műtrágyát, üzemanyagot 
kér a falu. A vasuti szállít.'1s 
zavartalansága most mégin
kább dolgozó népünk ügye, 
ezért üzemi bizottságainknaK 
még szorosabbra kell iüzni 
kapcsolataikat a mezőg•udasá
gi dolgozókkal és ja1, ita111 az 
együttműködést. 

Élóvé kell tenni a komplex· 
brigádok munkáját rendszeres 

A BALESE TEK ELLEN 

A Ya\uta,ok Szakszervezetének munkavédelmi osztálya munkavéd�lmt ván
dork1,ill it.i-,;,al i\ se"iti .a ,, asutas dolgozók baleset ellent küzdelmft. A 
"andorkiállítá�t a lt.im.in Kató fütűh.izban n)itották me-f, innen indul majd 

a kl.illilás an) ara orszáitJáró útjAra. 
(Kovát> G. felv.) 

novista szintet és most a szta
hanovista oklevélért, mari R 

kiváló dolgozó jelvény meg
szerzéséért harcol. 

Aktivistáink, bizalmiaink és 
a szakmai vezetők feladata az, 
hogy állandóan ismertessék R 

dolgozókkal R minisztertanács 
és a SZOT közös határozatát. 
a végrehajtási utasítást, a 

sztahanovista cini, oklevél, ki· 
ualó dolgozó. a .�zakma kiPáló 
dolgozója-jell'ények elnyerési 
módját é,; jutalmazását. 

l!t: 
;�Ií�:�=i��;f f� 
sák a harcot a 

& � zá:��f!����!é-
i;l!ért és jó 

munkájukkal azt ki is érde
meljék elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a verseny 
nyilvánosságát üzemi bizott
ságaink, aktíváink, bizal
miaink az üzemekben megja
vítsák. A verseny ny,·v.:inos�.:
gának középpontjába kell �Jl í
tani a kongresszusi vers�nv 
vállalásáért folyó harc ered
ményLit és naponta biztosíta?,i 
kell mindenegyes dolgozó szá
mára. hogy elért eredmé
nyeikről r-,nct5zeres tájékozó
dást nyerjenek és ezzel bizto
sítsuk az eli>'.iünk álló fel0ds•  
tok teljesíl6:;ét, ilietve túltelJe
sítését. 

Nem lehel 1;,egfeledkezni eu-
ben a nagy rnunkában a dol
gozókkal való törődésről, foko
zottabb gondo•kodásrol. ELt a 
feladatot ne engedjél� ;,izem; 
bizottságaink, bizalmiaink, ak
tíváink félré'.<!nni. HarcolJi.n;;k 
a Munka Törvénykönyvében, 
a tervben lefektetett szociális 
berendezések megvalósításáért. 
Az e tére:1 ,-Jért e1·ed111Pnvek 
alapján dolgozóink na,:: obb 
kedvvel és lendülettel fog,,ak 
hozzli a munkához, mert isme
rik munkájuk célját. 

Az előttünk álló hclekben, 
hónapokban f �11tos '• !:id·.1,ci.< 
hárulnak ránk. ,·fer.1 kis t•níb
szítésre van szi.lkségünk ahho?, 
hogy feladata,rikat meguJJju1<, 
de megvannak azok az eló
feltételek, amel_,-€k a i!.\'<>ze
lemhez szüks�t?.e')E-'\.. tJ.v a 
vasutas dolgozók egyre ,1 ,, e
kedő öntudata, a felad„tok 
iránti felelősségérzete, a pún 
iránti 51eretete. Ezek olyan té
nyezők, amelyek biz•osítékck 
arra, hrygi· a va�utas do1gozúk 
százezres tömege ; kongress:w
si versenyben ,s me6:',J!ja a br

lyét és kivívja rnt.gána� !o
vábbra 15 dolgozó népünk:<ii � 
i•as11tastecsület megtisztelö cl· 
ismerését. 

1954 APRILIS 17. 

Jó kirakási eredmények a pécsi igazgatóság területén 
A pécsi terület dolgozói 

márciusban mindent elkövet
tek a szállítási lemaradások 
behozásáért. Első helyen kell 
megemlékezni a MAV Száttit
mányozási OV. dolgozóiról, 
akik szervEzett munkájukkal 
jó eredményeket értek el a 
raktárak és rakodóhelyek ki
használásában és a kocsifor
duló csökkentés:föen. Súlyter
vüket 137 4. pénzügyi tervü
ket 1 18.1 százalákra teljesítet
ték. 

A pécsi rakodási főnökség 
dolgozoi április 4-én, hazánk 
felszabadulásának tiszteletére 
45 kocsi különféle küldeményt 

Pécsett, Pécs-külvárosban. 
Pécsbánya-rendezön és Me

csekatja állomáson átlagosan 
három óra alatt raktak ki. 

Pécsbánya-rendezó állomás 
dolgozói március harmadik de
kádjában a feladási kocsik 
rakodási tervét 121, a leadási 
kocsik tervét 115  százalékra 
teljesítették. Ez az állomás 
nagyon jól együttmúködik a 
bányával. A jó összhang ered
ményeként irányvonati tonna
tervét 116 százalékra teljesi
tette, 48 nehézsúlyú irányvona
tot közlekedtetett 6597 tonna 
túlsúUyal. 

Az üzemek közötti verseny
ben elsö helyen áll Mohács ál-

lomás, amely a rakodási idót 
a feladási kocsiknál 157, a le
adásiaknál 167 százalékra tel
jesítette. Az állomás dolgozói 
a vállalatok:_al való jó együtt
működés �redrnényeként egy 
31 kocsiból álló irányvonatot 
3.6 óra alatt raktak ki. 

ViUány állomás még ezt a 
kivá.ló eredményt is túl
szárnyalta. A villányi dolgo
zók. Szili József állomásfőnök 
jó szervező munkájával, 25 ko
csiból álló iranyvonalot 1.8 
óra alatt raktak ki. Jó munká
jukhoz hozzájárul a pécsi góc
ponti áruirányítók idoben le
adott előjelentése is. (Várnai 
László tudósító.) 

Miskolc személypályaudvar a csomóponti versenyben 
.\mióta a konf.(resszusi wr

�env me2:indult, a �zokoltnál  is 
élénkebb a munka M•,kolc sze
mél11púli1audl'Gr forga lmi irodá
jában. \'alamennyi brigád lett 
fo öa jánlást a kon(!r<'sszu� füz«!
!e1ére és május 1 -r�. A váll,a 1á
lá�,Jk tariz ·a.. .JlJ.iw'I elfíbb le/Cr
/eszteni a téli advs.Hi11ot. 

,\ lelkes munkának mez is van 
az eredmén1 e: ,1/iskolc szemé/_11-
pál11auduar e/s6 11eu11edéui /er
t•ét három nappal korúbba,i fe• 
iezte be. Ennek az eredm · nynek 
érlékelé-.foél figye'embe k„11 
\'enni ,  hogv CJIV hónappal ez
előtt mi lyen leljesitményekböl 

indultak ki a dolgozók. ,\ sze-
1 

kocsimesler szovjet �íktolalá�í 
mél_v:o�a-lok menetrendszerin�i mód�zer a_!kalma�ásával a ko1;si
md1tasat 77.5, a tehcrvonatoket tartoz.koda.s1 /eruet 114 szaza-
9 1.5 százalékra, a !!Urílási ler l lékra, Csongrádi László sztaha
\'�t pedig 87 7 százalékra telje- novista guritásvezelö guritá.,i 
sítették. Ma a kon(!resszusi és a tervét 108 százalékra teliesi
csomóponti verseny lendülecé- tette. 

ben Urbún L,hzló . ztahanovisia 
for!.!almi s.zol2:A laftevö például 

Szüksél!" is v.a,n ezekre a ma-
f,!as teljesítményekre, mert a személ11vonalok menetre11d

szeri111i indítását 120.3 százalék
ra. Bálok Ferenc sztahanovista 
forga lmi szolgáliatievö a teher
vonatok menetrendszerinti indí
tású/ 162,/ százalékra teliesi
telte a tert•számltoz uiszo1111íwa. 
Het,yesi Tibor sztahanovis;,a 

.\\iskolc csomópont meg 
akarja előzni BudaJ)('st-Ferenc
várost és IH1<osnmdezöl a cso
móponti versenyben és el akarja 
nyerni a kongresszusi zászlót. 

Makó Imre levelezö, 
miskolci igazgatóság. 

Egy /,éttel rövidítették meg a vágányzárat 
- ezzel is segítik a folyamatos elegyáramlást 

Szék,•.,feltén•ár á l lomás át- tl'ljes munkára rövid idö-tar- 1 mwzkála/okat t•é�zó sztahanoa lakil-• sa során a Celldömölki ta_m�a. á?rilis 6:tól 2 1 -!g kú_tek vista brieádok álla11os teljesc;
\'asútépító OV. székesfeh�rvüi vaganvzarat )(ozben a llandoan mét111e 145 százalék volt. Hat�
üzem\'eze .őségér.á több cso- arra tőrekedlek. hogy ezt a ha- sos segítséget nyujtol!ak nekik 
ponkitérő ki\'étc lél és betolását táridőt is  me2:róvidítsék és a az á l lomási forgalmi dolgozók 
kellett elvégeznie. Számos vá- vágtin,yzár,a,t a tervezettnél ha- és Uzsoki Imre üzemibizo!tság-1 

marabb fel lehessen oldani. elnök. A L11kács István építésgánvátépítéSt ,és eltolást is vég- Szorgos munkával sikerült is veze,ö irányítása a J.a,t( végzett rehaj tottak. A la\'aszi szi'i litá- napi 2-3 órát megtakaritaniok, munkában kitüntek: fíovárs Lasok za\'artalansál!a, a menet- így a vágá11qzúrat már ápri/i.< ios főpályamester, K.iss Gt/Ör{lg rend betartt:,,. gvors munkát 14-é!i 14 órakor fl'I lehetett ol- főpá lyamester, Berde Gyula . 
kívánt. �zért a dolgozók kon- doni. Csák József, Zele Jó�·ef, Csuzi 
grcsszusi és má jus 1 - i  fola ján- 1 A V'asútépitök 180 s:zúzalékrc /sluú11, Bo{!dún lstvá,1 elömun-láskénl a nehéz és felelősség- teljesítel/ék /ela;á11/úsukat. A ká:sok és brigádjaik. 

Így lcel l  harcolni a száll ítási lemaradások behozásáért 
,\ kon_gre_sszusi vemmybcn és 

I 
az állomáson nagy az ele1,ry- munkás\'onatot ,·illek ,\\iskolc-

� mu,�kassag nemzetkoz1 nagy lorlodás. Hog11 az úllomást fel- ra. Egyhuzamban 31 órán ke
unnepcrc, május l -re való ké- szabadílsúk, t•állalták e[!t/ deb- resztül voltak gépükön és szol
s�_ülödés során nap min( nap „úi 

I 

rereni ir
,
ún�vo11�;(1ak _ _  M_ezópá:- gálat�k a l att 42 mázsa szenet 

hoslellek szulelnek. I lyen hos- kanyra talo 1?0abb'.tas11t . F�- takantoltak meg. ( Tarcsi La;os 
lelte! érdemelték most ki do!- zcsabonyba ,·,sszaterve 1smet leuele:ző.) 
gozótársaik el ismerését és meg-
bccsülésél a miskolci fűtőház-
ban Csorba Júnos mozdonyve- ÚJ DIESEL-ELEKTROMÖS TOLATÓMOZDONY 
zclő és líerékgyúrtú 1. /:;tt•ú11 
fü(ő, 

Csorba eldársék április 7-én 
az 1 52�. számú személyvonatot 
to,·ábbindilollak l l ídasnémetibe. 
Hidasnémetiben közölték velük, 
hogy egy 2 123 tonnás nehézsú
lyú vonatot sürgősen Felsőzsol
cára kelkne vinni. Csorba elv
társnak eszébe jutoltilk népne\'e
löjének sza\'al, hogy a téli le
maradások kövclkez.ében 500 
ezer tonna felgyülemlelt áru 
vár még elszál lításra. Ezért fű
töjével együtt vá l lalta a nehéz
súlyú vonatnak Felsőzsolcára 
valö továbbítását. Felsőzsolcára 
én·e nyomban fordultak és gép
mene ben ismét l l idasnémelibe 
mentek, hogy or.nan az 1 521 -�s 
,, zemélyvonatot közkkedtcssék 
,\\ í skolcról a 461 .  számú mun
kásvonatot vitték menetrendsze
r:nli pontossáJrcal r-üzesabony
ba. Ftizes.ibonyban látták, hogy 

A Ganz és a MAVAG-11iirakban mo,t Hszült el az új. 600 lóen,, Oi„el
e-lrk1romos tolatómozdony. KEpünk: u: 6j mo1:dony munka közbrn R.ilroe 

,1100141 1urlt6dombián. 
(Kovács G. !elv.) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Segítsék pártszervezeteink 
az üzem i MN DSZ-szervezeteket 

A felszabadulás óta a nők a 
népg-azdaság minden területén 
eredményesen doig-oznak. A vas
ulon is minden szoig-álati ág-ban 
találunk nődolgozókat, akik jól 
meg-áll ják helyüket, fevékeny 
részesei a szocializmus építésé
nek, kimag-asló eredményeket 
érnek el a kongresszusi verseny
ben is. 

i s  v i lágosan kell látniok. Hiszen 
az otthon például minden eset
ben befolyásolja az üzemi mun
kát a férfiaknál is, de hatványo
zottabban így van ez a nőknél. 

Helyes, ha a pártszervezet 
vezetői időnként összehívják a 
szolg-álati hely nödolgozóit, 
megbeszélik velük problémáikat 
és segítik azok megoldását. 
Helyes az is. ha állandóan tar• 
tan�k családláto1<atásokat s az 
aktívák is  állandó feladatuknak 
tekintik a nök helyzetének meg
ismerését és á segítségnyujtásl. 
De emellett továbbra is fontos 
teladat a nők pol it ikái és szak
mai nevelése. 

ciális helyzet okoz kPSeriiséget. 
Gondolunk itt elsősorban a tisz· 
taság és higiénia terén meg
mutatkozó hibákra. 

Ezeknek a problémáknak me1<
oldásához elsősorban a párt. a 
szakszervezet és MNDSZ-szer
vezeteknek kell segítséget nyuj
taniok. A mozgalmi szervek ön
tevékenysége, a szolg-á lati főnö
kök bevonása - a jelen körül
mények között is - sok helyen 
csökkentheti és orvosolhatja 
ezeket a panaszokat. 

E '\.LASSAGY ARMAT AL· 
LOMASON a gócponti áruirá
nyitó brigád tagjai Márton Jó
zsef, Bacsa József és Szász 
Endre márciusban 126 száza

. lékra teljesítették a rakodási 
idöt. Irányvona.ti tervük tel
jesítése 130 százalékos. Ezzel 
túlszárnyalták a sztahanovista 
szintet és megkapták a szta
hanovista kitüntetést. (Merész 
József levelezö.) 

* 
MEZŐHEGYES ÁLLOMÁS 

dolgozói a pártkongresszus 
tiszteletére tett felajánlásaikat 
túlteljesítették. A rakodási idő 
teljesítésénél például a 130.5 
százalékos felajánlással szem
ben 140 százalékot érlek el. 
(Peták Mátyás levelező.) 

*· 
TISZATENYŐ ALLOMAS 

dolgozói április 10-,-e teljesí
tették a kongresszusi verseny
vállalásukat és új felajánlást 
tettek. Felajánlották, hogy a 
mezögazdaság megsegítése ér
dekében társadalmi munkában 
30 munka.napot fordítanak a 
t iszatenyói „Lenin" termelö
szövetkezet kultúrházána.k 
épitésére. (Gyoroki István le

1954 április n. 

A világ dolgozói május 1 előtt 
,,Tőlünk, egységes fellépésün/1- válságból, a nyomorból kivezető 

tői és éberségünktől függ, hogy utal csak a proletariátus nem• 
eliövendö úi sikerekkel lefo1úuk zetközi összefogása nyithat szá
az ágyúkufárok bűnös Aezél" - mukra. A pro1etariátus erejét 
mondja a Szakszervezeti Világ- fogja világszerte tükrözni a z  
szövetség május 1 - i  felhívása s idei ünnep. Nem véletlen, hogy 
ez a felhívás v i lágosan lükröz1. a sztráikmozgalmak éppen a 
hogy az idei május els�je, a pro- máius J-él megelözt5 idö5zakba1i 

letár nemzetköziség ndgy ünne· lángolnak fel újult erö�el. A 

pe, egyben a békéért bzrcoló Francia Altalános M,mkásszö
népek seregszemléje is. A de- vetség (CGT) például közvetle
mokratikus szabadságjogok és a nü l május I előttre, április 28-ra 

béke ellenségei a kapitalista or• hirdette meg a francia dolgozók 
szágokban. mindent e lkövetnek. általános 24 órás sztrájkját, tii• 
hogy elhal lgatlassák az ezen a takozásul a kormány háborús 
napon még erőteljesebben !eltörő nyt>morpolitikája e l len. 
követeléseket. New Yorkban pél- A magyar dolgozók milliói 
dául egyszerűen betiltották a a szabad országokban élö dol
máius J-i annepségeket, elárul- gozók százmillióival - a boldog 
va ezzel féleimüket, rettegésüket öröm, a jól végzett munka vi· 
a munkásosztály minden meg- dámsága jegyében készülnek a 
mozdulását i l letően. 

1 
proletariátus nagy ünnepére. A 

Pártunknak 1 953 november 
20-án határozata jelent meg a 
nödolgozók neYel�ével kapcso
latban. Az MNDSZ-szervezetek 
a multban nem vették ligvelem
bc tömegszervezeti jel legüket és 
a párt módszereit i gyekeztek le
másolni, mely természetesen hi
bákhoz vezetett. A határozat 
megállapítja, hogy az üzemi 
M.\'DSZ-szcrvezetek korábbi· 
megszüntetése ennek el lenére 
hiba volt, meri így a nödolgozók 
sok esetben magukra maradtak. 
Eppcn ezért a párthatározat elő
írja. hogy ismét létre kell hozni 
az üzemi ,\\NDSZ-szervezetekel 
ott, ahol a nődolgozók száma azt 
szükségessé teszi és el kel l  érni, 
hoi:ry azok ú j  módszerekkel és új 
tartalommal doli:rozzanak. Ahhoz, 
hoi:ry az üzemi MNDSZ-szerve
zctek valóban a nödolgozók har· 
cos, segitö tömegszcrvezelei le
gyenek, elsősorban a pártszer
nzetek fokozottabb támogatása 
szükséges. 

A pártszervezet nyujtson se
gítséget az  t\ lNDSZ-választáso
kat elökészítö bizottság tagjai
nak kiválasztásához i s  és a bi
zottság tagjaival hetenkint rend
szeresen beszéljék meg a munka 
során tapasztaltakat. Természe
tesen a pártszervezetek segítő 
munkája nem fejeződik be az 
MNDSZ-szervezetek iétrehozá· 
sával, hanem lényegében a fo. 
kozott segítség akkor kezdődik, 
amikor az i\JNDSZ-szervezetek 
dolgozni kezdenek. Ezért a párt
vezetőség az a11:it.-proP. titkárt 
bízza meg az  MNDSZ á l landó 
segítésével. 

Jó az a módszer. ahogy 
Ambrus elvtársnő, Szeged á llo
más nöfelelőse dolgozik. 0, -
együtt a szolgálati vezetővel. -
az egyik vasutas asszonynak 
biztosította az ál landó nappalos 
beosztást. mert másként az elv
társnő nem tudta volna ellátni 
két kisi:rvermekét. Hasonló mó
don segíti a nőket a Szolnoki 
Járműjavító AINDSZ-szern
zele. ahol az MNDSZ vezetői 
meglátogatják a beteg nödolgo
zókat és igyekeznek gondoskod• 
ni róluk. Természetes az. hogy 
azok a nödolgozók, akik i lyen
formán is érzik a párt i:rondos
kodásál. az lo·INDSZ segítését. 
sokl<al jobb kedvvel és nagyobb 
lendülettel doli:roznak. Ez a he
lyes és eredményes foglalkozás 
módja. ! gy a nödolgozók. az 
AINDSZ-ben segítöjüket. táma
szukat fogják látni és szívesen 
részt vállalnak a szervezet mun• 
kájában is. 

velező.) 

Az i dei május l -re - az ural· magyar vasutas dolgozók is  az 
kodó körök korlátozó rendsza· újabb felajánlások ezrei\ el ta
bályai el lenére is  - minden nusitják, hogy á!érnk: job_b 
előkészületet megtesznek a ka· munkájukkal fejezik ki legbesze• 
pital ista országok doigo'zó tö- desebben szolidaritásukat a vi-

*' mege, 1s, mert tudják, hogy a 14g valamennyi dolgozójával .  
VESZPRÉM ÁLLOMÁSON , . , •• , Szalai László forgalmi szolgá- KJNAI NEP KOZTA R SASAG lattevő márciusban 1 16,6 szá- 1------------------

Nézzük mei:r, hogy a párt ha
tározata után mi lyen feladatok 
állnak a pártszervezetek és a 
megalakuló üzemi MNDSZ
szervezetek elöli. 

Pártszervezeteinknek az  eddi
ginél jobban meg kell érteniök, 
hog-y a nödolgozóknak más pro
blémáik is  vannak. mint az üze
mek Jérfimunkásainak. A nő
dolgozókat is kell szakmailag 
és politikai lag nevelni, de nem 
szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy vasúton dolgozó asz
szony szolgálat . után feleség-, 
családanya, akinek munka 
után otthon _sokszor nem kisebb 
feladatot kell e l látnia, mini 
üzemi munkája során. 

A pártszervezeteknek elsősor
ban meg kell ismerniök a nő
dolgozók helyzetét. Ez nem egy
szerű feladat. Nemcsak üzemi 
munkájukat, hanem c&aládi éle
tükben előforduló problémáikat 

A megalakult MNDSZ-szerve
zeteknek elsődleges feladata a 
nödolgozók nevelése, zavartalan 
munkájuk eiöfeltéleleinek bizto
sítása. Csak ez teszi lehetővé 
azt, hogy a nők nyugodtan, ki
egyensúlyozottan tudjanak dol
g-ozni, termelni és csa ládi életet 
é,lni .  

Melyek a vasútnál dolgozó 
nők leggyakoribb problémái? A 
legnagyobb nehézséget a szociá
l is létesítmények elégtelensége, 
sokhelyüll teljes hiánya okozza. 
Az anyáknak elsősorban a böl
csődék és napköziotthonok hiá
nya okoz gondol. Sokan közülük 
szomszédokra hag-yják gyerme
keiket, vagy munkahelyükre vi 
sz ik szolgálati idejük tartal· 
mára. A gyermekükért aggódó 
anyák nem végezhetnek teljes
értékű munkát, sok esetben 
visszamaradnak a tanulásban is. 
De minden nőnek, a számos szol
gálati helyen uralkodó rossz szo-

Az i lyen pol it ikai munka fo
kozza a nödoli:rozók öntudatát, 
serkenti őket, fc1<yelmezettebb, 
jobb munkára és elösegiti olyan 
légkör kialakítását. amely nem 
tűri meg azokat, akik munká
jukban és magatartásukban fe
gyelmezetlenek. 

Az MNDSZ-szervezetek létre
hozásában és működésüknek se
gítésében tehát nagy szerepet 
kell vállalniok a pártszerveze· 
teknek. Allandó és tartalmas, 
módszerbeli és eszmei segitség-
nyujtással tudják elérni azt, 
hogy erős, jól dolgozó MNDSZ
szervezetek segítsék a vasút nö
dolgozóit. 

TASNADI ER.ZSEBET, 
a i'asú/po/itikai Föosztály 

munkatársa 

zalékos átlagteljesítményt ért 
el hét részlettervben. Eredmé
nyét a kereskedelmi szakszol
gálattal és a szomszédos állo
más dolgozóival való jó kap
csolata révén érte el. (Benkő 
Pál levelező.) 

*' ' 
A BÉKÉSCSABAI ALFÖL-

DI KISVASUT vontatási mű.
helyében a felszabadulási mű.
szakban Baukó József és Oláh 
Béla. kocsilakatos 165, Szabó 
Pál és Marksteiner László ko
csilaka.tos 238, Hugyecz Pál 
villanyhegesztö 168, Betyán
szkí Pál asztalos 146,3, Gyula.
vári András és Király József 
fényezö 184 százalékos ered
ményt érte/e el. (Tolnai Béla 
levelezö.) 

"*' 
A KISKUNHALASI FűTO-

* A M .ÓDOS ÍTOTT SZERVEZETI SZABALYZAT T ERVEZETÉHEZ * 

HÁZNÁL Szénási László moz
donyvezető és Babos István 
fűtő a 324-es sorozatú gépükre 
megállapított normát 165 szá
zalékra teljesítették. A javítá
si költséget a sorozat átlagja
vítási költségeihez viszonyítva 
17 százalékkal csökkentették. 
A terv)lez képest 6,5 százalé
kos széomegtakaritást ér
tek el. 

' 

Hozzászólás Tőzsér elvtárs javaslatához 
A módosított szervezeti sza- A vasútpolitikai osztályok 

bályzat tervezete 40. pontja - mellett működő pártbizottsá
véleményem szerint - nem , gok határozatát a jelenlegi 
fejezi ki az új szervezeti sza- körülmények között a politi
bál··zat többi pontjában ki- kai osztályok vezetői jóvá
domborodó kiszélesítését a hagyhatják, vagy elutasithat
pártdemokráciának. Helyesnek ják. Ha a pártbizottság az 
tartom Tözsér Ernő elvtárs osztály vezetőjének elutasítá
javaslatát. amely a „Szocia- sával nem ért egyet, akkor a 
lista. vasútért" _ 1954 április 3-i Politikai Főosztály vezetője 
számában megjelent, hogy a. egyszemélyben dönt. 
vasutas pártszervezetek ira.- A pártdemokrácia megsér
nyítását választott szervek vé- lését látom abban is, hogy a 
gezzék. A politikai osztályok- Politikai Főosztály mellet t  
nál az  utasításszerű vezetés működő pártbizottságot nem a 
att!'.>l kezdve, hogy a vasutas vasutas párttagság választja, 
pártszervezetek a politikai hanem a Politikai Főosztály 

nevezi ki A főosztály mellett osztályok vezetése alá kerül- működő pártbizottság kinevetek, döntően megváltozott. Vé- zése azt az érzést kelti a 
leményem szerint a szervezeti vasutas párttagokban, mintha 
szabályzat tervezete ezt figyel- nem lennének egyenjogú párt
men kívül hagyta. Igaz, hogy tagok a párton belül, mivel 
a pártdemokrácia érvényesül 

! 
n incs meg az a joguk, hogy a 

a pártfegyelmi ügyekben, tag-, vasút területén a legfelsőbb 
taf''elölt felvételi kérelmek 

I 
szervet ők maguk válasszák 

cl_birálásában, de itt sem tö- meg. Jóllehet választás esetén 
keletesen. ugyanazokat választanák meg. 

Egyetértek azzal, amit Tó- '*1 
zséT elvtárs felvetett, hogy a PUSZTASZABOLCS ÁLLO-vasútpolitikai osztályok ala- MÁSON Hajdú József rendel
kul ianak át pártbizottságokká, kezö forgalmi szolgálattevö és mint ahogy azelőtt volt, ami- brigádja március 13-án a faj
�o_r a _ _vasuta� pártszervezetek lagos kocsirnozgatásban 124 rranyitasa szintén a vasutas százalékos. a kocsitartózkodási pártbizottságok alá tartozott. terv teljesítésében 128 száza
A_ vasutas. területi pá_rtbizott- lékos, a terhelési tervnél pesagok felsobb szervekent hoz- 1 dig 106 százalékos eredményt zuk létre az országos vasutas ért el, 
pártbizottságot. '*' 

Tekintettel a vasút nagy PAROSVERSENYRE LÉ-
fontosságára és szerepére nép- PETT Sárvár és Keszthely ál
gazdaságunkban, valamint ar- lomás. A személyvonatok me
ra. hogy a Központi Vezető- netrendszerinti indításában 
ség irányítása közvetlenül ér- 96,4 százalékos teljesítésével 
vényesüljön, javasolom, hogy jelenleg Sárvár vezet Keszt
a Pártközoont a Vasúti Főosz- helv előtt, amelynek teliesitétályra, valamint az igazgató- se 91 százalék. A vonatforgal
s�gok területeire országos mi tervet a fajlagos kocsimozpa_rtszervezőt küldjön ki, gatást és a kocsimozgatási egymint ahogy ez a gyakorlatban ségidőt Keszthely teljesíti érvényesül a népgazdaság más jobban, mert 103, 106, illetve 
nagyfontosságú területein. 100 százalékos teljesítményé

Bicskei Jenö, 

a Nyugati Pártbizottság 
szervezőtitkára 

vel ezekben a versenypontok
ban megelőzi a 101 .7. 75,7, i l
letve 98 százalékot teljesítő 
Sárvárt. 

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

Munkánkat megkönnyíti, életünket szebbé teszi a kormányprogramm 

Az lillomásokon, a lütöházalmál mlnd több olyon létesítményt láthatunk, 
amelyek már a kormányprogramm óta épültek. Uj, tágasabb őrházak, 
-•íí, kén)'elmes l<özépillomá>l laktanyák, & jobb vizeUátht ,:zolgáló 

.! x- .. 

víztornyok teszik könnyebbé a vasu!asok munkáját, nyugodfabbá a pihe
n�süket, Képeinken a legújabb Jétesítm(ny0kből mufafonk be néhányat. 

iKovács István rajzai) 

Hogyan 'dolgozik az első kínai menetirányít6nő 

Saan Hsiao-Chu, az elsö kínai De amikor jobban megismerték 
mene.irányílónő érdekes cikket a vonalon, megszerették jó mun
írl a „China Reconslrucls" című kájáért. Sokat tanult továbbra is, 
folyóiratba. A jelenleg 24 hes átvette a régebbi meneiirányitók 
kínai leány 18 éves korában ke- tapasztalatait, szovjet könyvek• 
rült a vasúthoz, eleinte jegyvizs- bői egészítette ki tudását s fő
gáló, majd pályaudvari bemondó ként a Zagorko-módszernek kő• 
volt. Erdekesen írja le, hógyan szönhette későbbi eredményeit, 
lelt később kocsirendező. A;riikor vagyis annak, hogy személyesen 
á llomásfőnöke megkérdezte !öle, is leutazott vonala állomása-ira 
akar-e kocsirendező lenni, Tie11 és megismerkedett az oltani dot• 
Kuei-yingre, az első kínai moz- gozókkal, megismerte az á/lo
donyvezetőnő szép eredményeire mások adollságail. Jó munká
gondolt és így felelt: ,.Ha. ö jára jellemző. hogy az ő kezde
ilyen jól tudja végezni nehéz, ményezésére_ indult meg a vo
na.gy ügyességet klvánó munká- nalon a nehézsúlyú mozgalom, 
íál, miért ne tudnék én is meg- az ő meggyőző s zavaira vál lal
felelni a feladatok11ak". koztak nehézsúlyú vonatok to• 

Az :íl!omás férfi dolgozói vábbitására olyan mozdonyveze
eleinte bizony nem fng1dták szí- tök is, akik azelött \'onakodtak 
vesen az új kocsirendezöt. ,.Mióta ettől. A legmesszebbmenően se
Pan-Ku a káo•zbót kiformálla giti a vonalon dolgozóK, a for
tiz eget és a. földet. soha senki aalmis1ák és mozdonyvezetők 
nem hallofl még nöi kocsiretule- ';iunkáját s ennek a jó együtt
zörö1" - mond,ák n cregek, működésnek a gyümölcse, hogy 
de ez nem vette el a leány bá- lényegesen meggyocsult az  
lorságát. Két hónapon keresztül eiegymozgás. hogy a vonatok ' 
nagyszerű eredménnyel végezte ma már 2000-2500 tonnán fe• 
nehéz munkáját, ú ,;:y:1ogy fel - lü l i  terheléssel menne� olyan 
figyeltek rá a vasúligngatósá· nehéz szakaszon - Hsinlw1 és 
gon is  és diszpécsen-é képezték Yia11 közöli - ahol azelőtt csak 
ki. Büszke volt új beosztására, 700 tonnát vittek. 
hiszen K;na j apán m�gs,ál lása Amikor megkérdezték a fiatal 
alatt még kínai férfiak sem tölt· menelirányi'.ónötöl, mi a titka 
hellek be i lyen fontos munka• eredményeinek, igy feleli: .,A 

kört. 
1 

menelirányílónak ol11annak kell 
A háromhónapos kiképzési lennie, mini a jó hacl,-rzémek. 

időt a f i�ta i  kínai leány szcrgal- Ismernie kell a terepet és har
mával 35 napra rövid ítette. Uj cosail. Területemen ú,zy ismerek 
beosztásáb�n is yoJ!c; 1< e!einte minden állomásfőnököt, forgal• 
apróbb kellerretlenségei, pél- mis/át, mozdonyvezetö!, mintha. 
dául. amikor elöszcr szólt be a családom tagiai lennének. Mi
mer:etirányilói hangszóróba, az vel pedig ismerem az embereket, 
á llomásról csodálkozva kérdez- akikkel dol{!ozom, kép�s t•a.g!Jok 
ték vissza: ,,Kinek a gyereke be- olyan fert>eket készíle•ú, ami/1et 
szél a me11etirúnyíló szobából?" leljesilenek". 

FRANCIAORSZÁG 

A francia vasutasok /apja 
a magyar úttörővasutasok vidám életéről 

„Ui szórakozás a budapesti 
kis vasutasok számá,•a.'' címmel 
a „La Tribune des Cl1emi110/s" 
terjedehres riportot közöl a ma
gyar ú . törö-vasutarnk vidám 
éleiéröl. , .Kis vtsutasoknak ne
wzzük őket - írja a lap -
nem pedig gyermek yasuiasok-

At:'SZ'l'RIA 

nak, mert 11iszen igazi Hsutasok 
ök, akiknek komoly kiképzésen 
keli álmenniök, mielöit szolgála
tukat átvehetik.'' A lap ezután 
megírja ,  hogy az úttörÖ•\'as
utasok most - ,.új szórakozás
ként" - zer.ekart alakítottak és 
képet is közöl a zenek.1rról. 

Az osztrlk gazdasági élet „csodája" . . .  

, .c;��f, nem �olt minden hiáb�-
1 

sá_gkutaló Intézet hi�a_l;ilos ada
valo? - c,mmel az oszlrak ta, szerint a 400 ml ihomcs 50 
,·asut·sok lapja, a „Be/riebs- száza'.ékának 2 mi l lió schi lling• 
zeilung" fe:veli a kérdést: mi nél több az évi jövedelme, de a 
értelme volt a háború ,·irontá- többinek is jóval felül van az 
sának, mi értelme voll az újjá· egymillión. J\\egállapitja a ]2p, 
építésben hősiesen résztvevő hogy egy milliomos átlagos 
osztrák vasut ·sok erőfeszítései- . . szeré11y" havi 120.000 schi/
nek. ha az eredmény az, hogy /inges iöuede/méért egy vas
a vasutasok nyomora mellett a utasnak 12 éuig kell dolgoznia. 
milliomosak száma növekszik? Két Ofz!rák mil l iomos egy évi 
Az osztrák gözdasági élet cso- átlagjövedelme elég lenne arra, 
dája - írja a lap - hogy hogy teljesíthessék valamennyi 
amíg- ál landóan növekedik a osztrák vonatkísérő béreme:ési 
munkanélküliek száma, ugyan- köve'._elését, . amely összese� 3.2 
akkor az osztrák mill iomosok m_l i ho schillmf'.et tenne k1 e_,·en: 
száma éverite százzal nö. J kent. De termeszetesen az arulo 

e- sz::.kszervezeli vezetők. a ,·asúl-lenleg 305.000 munirnnélküli ig-zg-atósággal egy követ lujva, mellett 400 mi lliomos ,·an ezt a jogos követelést sem �e• ,\usztriában. Az Osz!i,ík Gazda- gitik megvalósuláshoz. 
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A NAGY VASUTAS-SZTRÁJK 

50. ÉVFO RDULÓJÁN � 4 7- ES SZÁHU JELZÉS 
: A magyar vasutasok haladó h�gyomá�yl:,ént „tiszt_elik az 

külországban vannak, s éppen i 1904.. évi nagy vasutas-sztrajk emleket. B�szkek ar�a, 
a sztrájk idején jut eszébe a i hogy az államvasúti alkalmazottak 1904-ben a!1yag1 he!l'.zetu_k 

Habsburg-csá�árnak és ki- : megjavításáért, az új szolgálati szabályzat k1harcolásaert es 

rálynak Fe,·enc Józsefnek. : országos egyesületük engedélyezéséért igazságos harcot foly• 
hogy a 'Habsburg-ház esküdt : tattak s még a mun.kabeszüntetéstől sem riad_tak vissza: A 

ellenségének csontjait sa.ját i vasúti alkalmazottak - a vezetők akarata ellenere -:--- dlcsere

költségén. hazahoza.tja. Na- : tes bátorsággal kezdték meg s fegyelmezetlen, elsz'.'!1t�_n toly

gyobb lett ettől a kenyere a !  tatták több napon át az 1904-es év legnagyobb sztraJ.kJat: 
mozdonyvezetőnek, vagy a fú- i . A_z ország k��vélem��ye a sz�rájkoló vasutaso� m_elle _am. 
tőnek? Nem. De ugye nem is : Fiumeban a tobb1 kozlekedés1 alkalmazottak IS altalanos 
illene ezt a na.gy nemzetközi : sztrájkba kezdtek. A magánvasutak alkalmazottai rokonszen· 
kérdést a konyha szegénysi,- t vükrol biztosították a sztrájkolókat és kijelentették, hogy nem 
gével kapcsolatba 1wzni! És : segítenek a· sztrájkolók elleni. intézkedések végrehajtásá!1an. _ _ 
az urak tudják ezt. Még arról i (1. vasutas-sztrájk elindítója volt anna� a_z egy?Ja�t _ero 

sem beszélhetnek hangosan a : �ztrajkhullámnal:,, amely . !90�b�� egyre_ . mkab� k1feJezesre 

vasutasok, hogy Ferenc József i Juttatta az _ osztalY,harc k1e�ezodeset. _ _  Apr_1lis 2�-an J?�bre�e�

cívi!-listáját (fizetését) ugyan-
1 

ben e:e�. reszve:-o_vel általanos sztr'.'Jk tort !:,�· _Aprihs 26-a� 
akkor felemelték 1,ét millióval. el�ezdodott .a �ovaros .6000 fu

_
va�_osanak sztraJkJa. Budapest 

A mozdonyvezetők fizetése pe- egesz munkassaga sztrajkra keszult, 

Hosszú, éles sípolás. A ké
mény mellől vékony gázsugár 
tör utat magának, a napsugár 
töve hegyes, mint a toll, a 
mozdony tűzte kalapjára. A 
sípolás meg száll, mint va
lami rikoltozó madár - állo
más felé tart a vonat. Rákos
rendező. Távolból idehunyo
rognak a város gázlámpáí. 
A vonatkerekek elzakatolnak 
az őrbódé előtt. Nagybajuszú, 
vénülő ember ál! a váltó mel-

a szemaforok becsukják vörös, 
zöld, sárga szemüket. A kézi
lámpások fénye körül pedig 
na.gy a csoportosulás. 

- Betiltották a nagygyúlé
sünket! Abcug Tisza, abcug 
Tisza, le vele! 

A forgalmi tisztviselők leté
pik karszalagjaikat. Sztrájk! 
Mégis: akad egy sztrájktörő. 
Egy mozdony elindulna, mér
gesen sziszeg a gőz a kerekek 
körül, de . •  , Egyik vasutas 

Az aniyalföldi sztrájktanyán, A vasutasok sztrájkja 1.;.000 
vonalon megbénította a forgalmat... 

ldlomélernyl 

lett, megpróbálja. kihúzni ma
gát, ahogy az előírás megpa
rancsolja az ilyen váltó
kezelő vasúti szolgának. Mert 
a hivatalos neve: szolga! 
Mint ahogy szolga a többi 
váltókezelő, a �·asúti fii.tő, 
a tehervonatkíséró és 
túl -rajtuk ezen az 1 904-es 
osztrák-magyar monarchia
béli Magyarországon milliók. 
Mindenki, aki munkájából él. 
Szolgák és urak és az urak 
közt a legfőbb úr: Tisza Ist
ván, a miniszterelnök. Ambár 
néki is van gazdája: Bécs. A 
csaszár . . .  

Itt, a lokomotívon, a moz

donyvezető kormos arcához 
emeli olajos kezét. Korom és 
olaj ennyi csak az élet. 
Erről beszéltek a minap is egy 
nagygyűlésen a ligetben, a 
,.Trieszti nó"-söntésben. Fel
állt egy uriemberforma, kék
zubbonyos, aranygalléros hiva
talnok. föltillt bizony a kocs
maasztalra. - Barátaim, kezd
te - ők meg, már mint a moz
donyvezetők, ui a sarokban, 
egymásra néztek . .,Barátaim!" 
- Igy azelőtt nem igen beszél
tek velünk a hivatalbéli urak. 
No, persze most már, hogy 
minden drágul, hogy a jogai
kat is elvették. a hivatalnok 
urakat is szorítja. a csizma, a 
megélhetés. ".i:s ha úgy vesz
szük, aki vasutas, az végtére 
mind mostohagyerek . . •  

Korom és olaj - ez a mi 
életünk - mondta akkor a só
gor a sarokban - ha meg le
szállsz a gépről, úgy nyom to
vábbra is a gond, mint ha el
akarna lapítani. Hejh! . . .  No, 
de most talán! Ma este - ép
pen április 19-e van - holnap 
nagygyűlés lesz . . . Ott majd 
elmondja a küszködést, a nyo
morúságot, a magáét, a töb
biekét. Zökken a váltón a vo
nat, aztán tovább zakatol: ke
nye-ret . . .  ke-nye-ret . . .  ke
nye-ret . . .  

Bolond áprilisi szél fúj. Be

érnek Rákosrendezóre. S ekkor 
hirtelen, mintha megszállta 
volna a buzgóság, végig a vo
nal.on megszólalnak a jelzó
harangok. Minden váltóbódé
nál, minden órháznál (erre 
felé sok van), minden állomá
son. Kiling, kiling, kiling . . •  
7-es számú jelzés, 7-es számú 
jelzés! . . . Minden vonatot 
meg kell állítani! . . .  Minden 
vonatot meg kell állítani! . . •  
A szemaforok varos szeme 
,,Megálljt!" int. Megállni! 
Megállni! Kézilámpák emel
kednek, himbálózó fényük 
parancsol: Megállni! Megállni! 
A mozdony fujtat, lassít, aztán 
rándít egyet, s megmerevedik. 
A vagonok csörömpölve egy
máshoz ütődnek. A mozdony
vezető leugrik a gépről. S a 
mozdony felé már fut is egy 
lámpás ember: Egy lépést se 
tovább! . . .  Sztráj1colunk! Gya
log indul el. A sínpárokon 
mindenütt megdermedt vona
tok, kiabáló utasok. Amott a 
mozdonyból kieresztik a gőzt. 
Sztrájk! A fények, a.melyek a 
vonatokat lcalauzolják a sín-. 
párok között, sorra elalszanak, 
nem égnek m6r a váltólámpák, 

kezdte el, a többi gyorsan kö
veti a példát, 300 ember fek
szik máris a síneken. Indul
jon el, ha mer! . . .  ,,Szolgák" 
- így hívják őket, de most 
uralják a pályát. Valaki lo
bogva hozza a hírt: l\fonoron 
felszedték a síneket! Egy má• 
sik fut az újabb hírrel. Pest

rő! jönnek a „konstáblerek", 
de katonák is . . . ".i:s zúg rá a 
felelet: Abcug Tisza, abcug 
Tisza! . . •  

I gy kezdődött a nagy vasu
tassztrájk 1904-ben, április 
19-én, este 8 órakor. Négy na
pig tartott általánosan, de 
vagy egy hétig, míg mindenütt 
újra elindultak a vonatok. 
Sztrájkba tört ki a vasutasok 
elkeseredése, sztrájkba csúcso
sodott ki az a nagy küzdelem, 
amelyet éveken át folytattak 
a �·asút dolgozói abban a fe
rencjózsefi, tiszaistt•áni világ
ban, sorsuk megjavításáért, 
nagyobb darab kenyérért. ".i:ve
kig túrt a vasutasság (köztük 
ötszríz nő is volt), huszonhat
ezer szolga, tizenháromezer al
tiszt, hétezerhatszáz hivatal
nok - nem is szólva a negy
ven.négyezer mun/Gásról, akik 
a vasút műhelyeiben dolgoz
tak. ".i:s ezen. az áprilisi estén, 
amikor még olyan távoli he
lyekről is, m int Zágráb, Pes

ten voltak már a vasutasok 
képviselői, hogy nagygyűlésen 
tanácskozzanak ügyeikről és 
helyzetükről - valaki megszó
litotta a 7-es számú jelzést. 
Detektív, -rendőr. csendőr, ki
-rályi ügyész kereste, kutatta 
azt, a.ki leadta. Nem tudták 
meg soha, pedig tudhatták 
volna: a végsőkig elkeseredett 
emberek. Nem egy ember, 
ezer, meg ezer, 

A 7-es számú jelzés végig
fut az egész országon. Tizenöt
ezer kilométernyi sínpáron el
némult a vasuti ke,·ekek zaja. 
Amikor egy sztrájkoló moz
dony-i:ezetó megállítja Deb
recenben vonatát, a kalauz 
nem azt kiáltja: Debrecen 
tíz perc, hanem ezt lelkesen, 
Debrecen háromezer perc! Pes
ten pedig az angyalföldi 
sztrájkta.nyán ezrével ülnek 
együtt a vasutasok. Ezt is. va
lamint a herminaúti reklám
kertbeli szt,·ájktanyát a ren.dó
-rök veszik körül. A Tisza-kor
mány a sztrájk másodnapján 
mozgósítja az úgynevezett vu.
suti ezredet. de ennek emberei 
csak a bécsi vonalat tudják 
üzemben tartani. A pálya.udva
rokat m indenütt megszállja a 
katonaság. Szuronyos bosnyá
kok próbálnak egy-hét moz
donyvezetőt felültetni a gép
re . . .  Nem sikerült. Az ország 
csendben, de nagy rokon
szenvvel kíséri a vasutasok 
.,lázadását". Hiszen Tisza el
len zúdÚlnak. alei markában 
szo,·itja az országot. Ferenc Jó
zsef császár és kfrály is eleget 
hallhatott a bécsi Burgban a 
cari Ofoszországban. erjedő 
munkásmozgalmakról ahhoz, 
hogy most ijedten rendelje 
magához Tiszát. - ll:fi lesz 
- mondja neki - ha háború 
tör ki $ mi ennyire nem azá-

míthatunk a vasutasokra . . , 
Még több csendőrt, még több 
rendőrt, katonákat a sztrájko
lók ellen! És összefogják a 
mozdonyvezetőket, a /ütőket. 
Nyolcszáz vasutast visznek be 
a toloncházba.. Hiába. A 
sztrájkta.nyák megtelnek. A 
hír pedig világgá röppen. 
Mindenütt rokonszenv kíséri a 
magyar vasutasok küzdelmét. 
Táviratok jönnek Ausztriából, 
Poroszországból, Olaszország
ból. S a negyedik napon a 
magyar „királyi" kormány a 
legdurvább intézkedésre hatá
rozza el ma.gát: a sztrájkolók 
közül a ka.tonavise!teket be
hívja. J\l[ég erősebb rendörgyú
rú veszi körül a sztrájktanyát 
s katonai bizottság is érkezik. 
A rögtönzött sorozóbizottság 
a helyszínen. kiosztja a sárga 
behívó lapokat. Csak az egyik 
tanyáról kétszáznyolcvanhá
-rom vasutas tartozik azonnal 
bevonulni a közös hads�reg 
laktanyáiba, kétszáztizenöt a 
honvédekhez. Azonnal beöltöz
tetik őket és indulás a pálya
udvarra! Országszerte nagy a 
fölháborodás. Még sohasem 
fordult elő, hogy a tartalékoso
kat foglalkozásuk szerint hív
ták volna be és nem a koruk 
után . . .  

A naqy vasutas-sztrájk ösz
szeomlik. A vezetö 13-as bi
zottság tagjait letartóztatják. A 
letartóztatottak védői között 
van. Landler Jenő is. Ha 1-'a.
laki, ó tudja igazán, hogy ez 
a sztrájk, amelyet az akkor 
még szervezetlen vasutassáq 
robbantott ki, nem múlik el 
nyomtalanul . . .  lgy beszél a 
bíróság előtt: ,,Lehet-e elítélni 
e mozgalmat? A magam -ré

széról csak csodálkozni tudok, 
hogy egy évtizedeken keresztül 
ennyire megsa.nyarga.tott, meg
alázott, mesterséges eszközök
kel rabszolgává aljasított osz
tály annyira, amennyire öntu
datra tudott ébredni és -rá 
merte magát szánni életfenn-

dig egy esztendőre 693 fo- • A vasutas-sztrájk hírére az ungvár-nagybereznai vonal�n 
dnt . . . De arról már beszél- f a vasútépítő munkások körében zendülés tört ki. ,.A munka
hetnek, hiszen hivatalos adat, i sok már r�g�ta �!ége�e�lenek _voltak helyz�tükkel, s _mos!: 
hogy a sztrájk hét napja több : hogy a vasut1 _szJraJk �t'?rt, ol:, _,s. a.bbahagyta_k a '!l�n.kat • • •  
mint hatszázha.rmincezer ko- i -:: !rt_a _ a zend�esrol szol� _t�dos1tasaban a !r•�s UJsag. � v� 
rona költséget okozott. Eny- i sutep1!0 _munkasok zi:nd�leset csak nagyszamu katonasag es 
nyibe került, hogy kivezényel- : csendorseg tudta elfoJtam. 
ték a katonaságot. hogy moz- i A vasutas-sztrájk hire eljutott az ország legtávolabbi zú
gósították az összes csendórö- : gába is s forradalmasítólag hatott a falu elnyomott és kizsák
ket. rendőröket. ; mányolt népére. Közvetlen hatással volt a földmunkás- és 

Veres Péter megírja F'a.lusi f parasztmozgalmak további kibontakozására. A vasutassztrájk 
Krónikájában hogy az ó falu- : befejezése utáni napon, április 26-án Élesden elemi erővel rob
jukba.n a sze�énység milyen : b3:nt ki a •�mán és a magyar földmunkások, szegényparasztok 
nagyuraknak vélte az egyen- ! elegedetlensege. 
ruhás vasutasokat. S ha ilyen t A sztrájkoló magyar vasutasok küzdelmét rokonszenvvel 
na.gy urak sztrájko!hattak, bi- ¼ kísérte egész Európa vasutassága. O1lvözlő táviratok 
zony eljő az ideje - monda- érkeztek a szomszédos országok vasutasaitól. A német, a fran
ga.tták az öregek - hogy ka- cia, az angol és az olasz stb. vasutasok gyüjtést is indítottak 
szára, kapára kap a nép az Í a sztrájkolók támogatására. 
urak ellen . . . • A magyar vasutasok sztrájkját „gróf" Tisza István nép• 

_El!ó az idej_e? f;lesden úgy t ellenes kormánya staláriummal törte le. A nagy küzdelem vere
�-e!tek a roman es magyar i séggel ért véget. A sztrájk letörését megkönnyitette, hogy a 
föld"'.'-u�kások._ éppen a sztr?_jk j polgári ellenzék pártjai, , alamint a szociáldemokrata párt a 
befe1ezese uta.n, hogy elJott • nagy harc idején a nepellenes kormány mellé állt. A sztrájk• 
már az ideje . . .  Gyilkos csen- j nak statáriummal való letörése, de különösen a szociáldemo
dórsortűz _ fele�te rá, Jt_ogy 

: krata párt árulása és további magatartása hosszú időre vissza
nem. Harmmcha.rom szegeny- • vetette a vasuti alkalmazottak politikai öntudatának fejlődé· 
parasztot kaszaboltak ott le. i sét. A szociáldemokrata párt által elárult és a szuronyokkal 
Nem, akkor még nem jött el 

1
• szolgálatba kényszerített vasutasok, vezető hiányában nem 

az ideje . . . tudták a sztrájk tanulságait és tapasztalatait felhasználni osz-
Nekünk, embereknek. ötven • tályharcos vasutasszövetség megalakítására. A Kommunisták 

év nagy idö. A félszázad

,

• Magyarországi Pártjának 1918-ban történt megalakulásáig a 
óriási erdeje az esztendóknek. vasúU alkalmazottak körében egyáltalában nem volt osztály• 
mérhetetlen erdeje nap_iaink harcos szervezkedés. 
történelmének. Mennyi minden Az 1904. évi nagy vasutas-sztrájk előre vetítette a képét 
történt a félévszázad alatt t an.nak, milyen hatalmas erők szunnyadnak és várnak kíbonta
nálunk a világban. A vasutas- f �ozásra a magyar vasutasok között. A szociáldemokrata párt ' ! aruló magatartása az 1945-ös felszabadulásig meggátolta, hogy a 

; vasúti alkalmazottak tízezrei csatlakozzanak a magyar mun• : kásmozgalomhoz, s a vasutas dolgozókban rejlő forradalmi erők 
J a munkásmozgalom erejét növeljék. 
: 194.5-ben a felszabadult magyar vasutasok igaz vezetőre ; találtak a Magyar Kommunisták Pártjában, amelynek vezeté: sével a felszabadulás óta eltelt évek során bebizonyították. : hogy méltó örökösei a századforduló idején hősies sztrájkharc: ban részvevő vasutasoknak. A népi demokrácia győzelméért, 
! a szocializmus épitéséért folyó küzdelemben kivívták az egész : magyar nép és nagy pál'tjának, a Magyar Dolgozók PárUának 
f bizalmát, megbecsülését. A magyar vasutasok az 1904. évi nagy 
: sztrájk tanulságaiból leszíirték a forradalmi párt szerepénelt 
f jelentőségét s megtanulták, hogy v·ezető párt nélkül győzelmes f harcot folytatni nem lehet. Ezért készülnek napjainkban oly : lelkesedéssel a párt III. kongresszu�ára s ezért tömörülnek 
: még egységesebben a magyar nép kipróbált élcsapata. a Magyar 
: Dolgozók Pártjának zászlaja alá. 
i GADANECZ BtLA 

A Tisza-kormány mozgósifotta az úgynevezett vasl(ti 
udvarokat megszállta a katonasag. 

ezredet, a pál) a- J ,,,,, ...................................... , .. ••••••• .................. � ..... .... 

tartá.$a érdekében ilyen elha
tározó tettre. De méginkább 
csodálkozom afölött, hogy 
nem fogant meg a gondolko
zástól elszokott agyukban az 
a gondolat, hogy bajukon csak 
úgy segíthetnek, ha sírt ásnak 
a könnyelmúen. rosszakaratú 
-rendszernek. mely őket a két
ségbeesés végső fokára jut
tatta . . .  " 

Igy beszél Landler a védői 
székből, de szavait nemcsak 
a bírósághoz intézi, ha.nem a 
,.szolgákhoz" az egész ország
ban. És hogy megértették, 
jelzi, hogy Budapest és a na
gyobb vidéki városok utcáin a 
sztrájk után új szin jelenik 
meg: piros plakátok virítanak 
a munkások követeléseiről, 
sztrájkfe!szólításokról. Ma a 
teherfuvarosok sztrájkolnak, 
holnap a pékek, aztán a sza
bók, később a vas- és fém
munkások. Hiába tiltakozik 
lapjában, a Népszavában az 
általános sztrájk gondolata el
len. a megalkuvó szociáldemok
rata párt. Az elbukott sztrájk
nak nagy sugara van. A bí
róság nem meri elítélni a va
sutasok vezetőit. Nyilatkozatot 
adnak ki, amelyben mélysége
sen elítélik a sztrájkot, még
sem hoznak ítéletet - me,·t 
nincs rá paragrafus . • .  

A vasutas-sztrájk történe
tére tegyünk itt pontot. De a 
kor képéhez tartozik: valahogy 
el kellett terelni a nyomor kér
déseiről az ország figyelmét. 
A nagy kuruc fejedelem, II. 
Rákóczi Ferenc hamvai még 

sztrájk napja csak szép hősi 
dátum, azóta már nagyobb 
szelek dagasztották vitorláin
kat. De akárhogy van, ötven 
év mégis nagyon na.gy idő. ".i:s 
most szemben ülök egy fiata
los külsejű öregemberrel, a.ki 
úqy emlékszik az ötven év  
előtti nagy napra, .. mintha teg
nap esett ,_,olna.". ltt beszélge
tek a Csáky-utcai lakásán a 
79 éves Komlós Manóval, az 
ötven év előtti tizenhármas bi
zottság élő ta.gját•al. Huszonki
lencéres segédmérnök 1,·olt, 
amikor a mozqalom egyik ve
zetője lett. Most sárna okmá
nyokat keresgél elő, kinevezés, 
megbízás. t•ádirat, ítélet. Az 

okmánya/e írói, másolói réa ha
lottak már. Porladozó ví!ágot 
költöget: 

- Vgy volt . . .  - kezdi mon
dani az ötven éves történetet. 
Ha. l!ga.tom. A szavak kinyitják 
a mult kapuját, árad be a sok 
vasutas. zúg a jelzóha.rang, he
tes számú jelzés, hetes számú 
jelzés . . .  És ahogy sorakozik 
a sok emlékező mondat mon
dat után. az őreg harcos várat
lanul ezt mondja: ".i:vtizedek 
óta gondola/e erre sokat, de 
most tudtam csak igazán meg
fogalmazni: ha ilyen erő van a 
vasutasokban, azt kéne hirdet
ni, hogy a világ vasutasai fog
janak össze - most a békéért. 
Ahogy akkor ott lefeküdtek a 
sinekre Rákos1·endezón, úgy a 
világ va'suta.saina.k összefogása 
meg tudna akadalyozni min
den háborút . . . Mi vasuta
sok . . .  

Mosolygok. Hát a munkások, 
parasztok, az orvosok, mérnö-

kök - és mindenki? Vissza
mosolyog: - Igen, de mi, a 
vasutasok . . .  

Komlós bácsi már évtizedek 
óta nem vasutas. ".i:letrajzának 
csak utolsó mondatát mondom 
el, oklevelekkel többször ki
tüntetett mérnök a VATI
nál. De ahogy a mozgalomról 
beszél, most is vasutasnak 
tartja magát. Büszke rá . . •  

A mi  vasutasaink is büsz
kék erre a napra. Mennyi 
névtelen hőse és áldozata �·olt 
a zúdúltisnak, helyükről elker
getett fűtők. istenhátamögé át
helyezett mozdonyvezetők. el
csapott hit•atalnokok. Ma is 
vannak a vasútnak hősei. 
Azok például, a.kik az idei 1ti
deg télen harcot vít•tak az 
időjárással, a hófuvással, s 

úgy vezették a szerelvényeket, 
hogy meg ne akadjon orszá
gunk vérkeringése. Följegyzik 
Himmer Pál ifjúmunkás moz
donyvezető nevét, aki 375-ös 

kis mozdonyával ezer tonnát 
vitt el Vácról Budapestre. 
Varga Károlyét, Bélyi Istvánét 
és Pócsik Istvánét, a.kik szol
gálati idejük letelte után pi
hrnés nélkül újabb vonatot 
indítottak el a legnagyobb hó
fúvásban. Beszélnek az új fel
adatokról, amelynek célja, 
l�oqy pótolják mindazt a Fál
lttast, amit a téli időjárás meg
a kadályozott. Minél több ne
hézsúlyú ronatot vinni, hogy a 
télen át felgyúlt sok ám mi
nél előbb · eljusson helyére. 
Nem tudom, hogy �-an-e ennek 
olyan különleges harangjelzé-
se, mint amilyen a hetes szá
mú jelzés volt. De a legJobbak 
kongresszusi ígérete messze
hangzó je Izés az egész va
sutasságnak: Minden vona
tot teljes gőzzel előre! . • .  Min
den vonatot! . .. . .  

Hiszen most a mi mozdo
nyunk fut a jelen és a jövő 
sínpárján . • • 

BODÖ BÉLA 

l(aioriaság, rendőrség és polgáriruhás dctektí\'ek 6rizték a mozdonyokat. 



4 SZOCIALISTA VASúTERT 1954 április n. 

� főváros jó zöldáruellátását 

f't,étdo.mutfdó.a.t,,, u�k a �cúuá.wUi vo..suta.,�k 

Egy kis állom ás 

példás kapcsolata 

a dolgozó parasztsággal 

Nem kell túlságosan mesz
szire mennünk Pátrohától, 
hogy erre is bizonyítékot 
találjunk. Balmazújvároson 
április elsö napjaiban a szak
&zervezet tenileti bizottságá
nak kiküldötte csodálkozva 
kérdezte: 

A budapesti nagyvásártele
pet a környéken „Budapest 
gyomrának", .,Budapest éles
kamrtijánalc" nevezik. Találó 
név mindkettő. Hatalmas lá
dahegyek. kntmpliszsákok hal
maza, spenóttól, 5alátától, 
úgynevezetl pnmór áruktól 
roskadozó vagonok igazolják 
az elnevezést. Innen él, innen 
táplálkozik a főváros. 

vásártelep munkásai komplex
brigádot alakítottak. A kon
gresszusi verseny eredményei 
kifejezik. hogy a brigád tevé
kenyen hozzá,iárul a főváros 
zöldáru ellátásához. A kocsi
tartózkodás ideiének csökken
tésében 102 százalékra teljesi
tették kongresszus, vállalásu
kat. Ez az eredmény elsösor
ba n Szilágyi Orbán és Keszt-

Leit időre biztosítsa az üres 
koc�ikat, a szállító fele�. pon
tosan meglcapjálc az el�1e_(e7!-
téseket. A jó együttmuk?des 
eredménye az is. hogy _az allo
más gazdaságosan k1 tudJ_a 
használni a kocsikat. A kis 
állomás jó munkájával ahhoz 
is hozzájárul, hogy 

- Elvtársak, egyáltalában 
tudnak-e arról, hogy kon
gresszusi verseny van? 

A vásárteleptöl nem mesz
sze, a vasút, vágányok mellett 
kopottas épület terpeszkedi lc 
budapest-sO!·oksáriúti állo
más. A kissé elhanyagolt kül
sejü épületről nehéz elhinni 
fontosságát: kocsik százait 
irányítják innen a vásártelep
re, a szabadkikötö rakomá
nyait továbbítják szerte az or
szágba, nyersanyagküldemé
nyekkel látják el a környék 
hatalmas üzemeit. 

helyi József kocs,mestereket 

becsületnek. A kirakási időt 5 
óráról 3 és fél órára csökken
tették, a kocsikihasználásnál 
pedig a 8.2 tonnás terv,zámol 
9 tonnára emelték. A primőr 
áruknál tovább kívánják emel
ni kocsikihasználási eredmé
nyüket. Az 5 tonnás árukból 
(spenót, retE:k, saláta. sóska, 
stb.) 9 és fél tonnát vállaltak 
május 24 t iszteletére lett újabb 
vállalásukban. 

Az á l lomás lelkesen csatla
kozol! a Keleti-pályaudvar do!• 
gozóinak felhívásához. 

Pátroha kicsiny állomásán 
olyan az élet, hogy úgy tűmk, 
az állomás szinte mérel<;•ben 
is megnövekedel t. És valoban, 
ezen az élénk forgalmon �e
resztül lehet legjobban lemer
ni :  milyen jelenlós a kis 
ál lomások szerepe a tavasZJ 
szállításo�nál és még i �kább 
azt. hogy milyen fontos ?s�ze
kötő lcapcsolc ezek a k,saLlo
másolc a mezőgazdasággal, a 
dolgozó parasztsággal. 

a nagyobb állomások is 

jobb eredményeket tudja

nak elérni. 

Ugyanis az állomás dolgo
zóinak még vállalási lapjuk 
sem volt. S mintha a verseny
szellem hiánya az állomásra 
érkező vonatokra is  sugározná 
hatását, éppen az állomáson 
tartózkodott, immár 320 per
ce az 5598-as tehervonat. En
n;k a vonatnak a tartózko
dási ideje 103 perc. De nem 
ez az egyetlen ilyen eset. 
Ugyanez a vonat április 4-én 
- tehát vasárnapi napon -
223 percig vesztegelt az állo
máson, április l-én pedig az 
5591-es kezelő tehervonat 98 

perc helyett 170 percig. A bal
mazújvárosi vasutasoktól és 
nem utolsósorban Nagy Sán
dor állomásfönöktöl ezekután 
joggal kérdezhetjük: vajjon 
tudják-e, mennyire rontják ez
zel az egész vonal utazási se
bességét? Tudják-e, hogy ez 
mennyire hatással van a 
kocsiforduló időre és ezen ke
resztül az egész vasút szállí
tási terveire? Tudják-e, hogy 
a vasutasok ezrei a dolgozó 
milliók,kal együtt milyen cé
lokért küzdenek a kongresz
szusi versenyben? 

Az állomás vasutasai vilá
gosan látják munkájuk fon
tosságát. A forgalom, a keres
kedelmi dolgozók s a nagy-

dicsér1. akik lelkiismeretes 
munkaval hatnak oda, hogy 
n.inden, zöldséggel teli vagon 
percnyi késeclelem nélkül 
hagyja el a rendezőpályaud
vart. Pálinkás Mária forgalmi 
szolgálattevő lelkes segítőjük. 
0 m:ír teljesítette - sót a faj
lagos kocsimozgatás tervénél 
túl is teljesítette - vállalását 
és új felajánlást 1s tett május 
1 és május 24 tiszteletére. 

Különösen a nagyvásártele
pen dolgozó vasutasok mutat
ják szép példáját a vasutas-

A dorogi vasutasok és bányászok 
jó együttműködés megtermi gyümölcsét 

tgen nagy feladafok hárulnak azokra az ál lomásokra, amelyek ax lnar 
kenyeret, a szenet Indítják az orsz,íg különblizö részeibe. A jó, zökkenö
me-ntes uénszál l í tás a vasutasok és boínyászok szoros cg) üttmüködésén 
múlik. Dorog álfomá� dolgozói tuctják. hogy saját munkájukat könnyítik 
meg, ha a Szénbányászati Tröszttel a leQ'messzebbmenöen el?'vüttmüködve 
harcolnak. 

BánsJgi János elvtárs, Dorog álJomásfönöke az állomás dotgo26ival 
,s a pártszervezettel karöltve új tervet dolgozott ki, amely szerint a bá• 
TI) ánál megtöltött és lcmérl kocsikat azonnal irán)ok szerint rendezik. 
tzzel a módszerrel 50 százalékkal csökkentették a kocisitartózkodásl idöt 
é5 U.!l) ancnnylvcl növelték az irányvonatok kép7ését. Bánsági clvi.trs köz• 
vctlenül a bánya dolgoz6ival is megbeszéli a fcl;_1datokat. Els6 képünkön 
83.nságl elvtárs Antal Józseí Köztársasági l:rclcmércmmel kitüntetett bá
nyásszal beszélget a széu minöségéröl. a bánya és a vasút cg) üttes fcJ. 
adatairól. 

A jó, z:tvartalan munka egyik feltétele a balesetmentes szolgálattétel, 
amel)nek alapja az utasitásszcrlnti, tervszerű munka. Cseh János kocsi• 
mester Jan)"ik Miklós tolatásvezetövel és brig;idjával (második kép) rész• 
letesen megbeszéli a napi feladatokat. Igy elérték, hogy a régebben oly 
g)"akorl balesetekkel szemben az idén az elsö neg) cdévbcn csak egy ko• 
csi s�rült meg. 

A széncsatából a keresk�delml szolgálat Is kiveszi a részét. Horvá� 
Já1105 elvtárs. aki ;az őszi forgalmJ versen) ben elnyerte az lf{azgatósag 
legJobb tervfelelőse cimet, óráról órára tartja a kapcsolatot a Szénbányá
S?ati Trös-il kereskedelmi osztál�·ával és a fontosa�b felada!okat a hely• 
sdncn beszéli mejl. Hannadlk képünkön Horváth )::mos elvtárs �om-0gy
vári t-lvtárs á llomásf6nókhelyrttessel és JóJ::i.rt elvfárssa.!, a Szenbány�: 
szatl Trös7t kereskedelmi os:ztályának s1tahanovh,1it vezetojével .. megbeszeh 
■ bá"'·a kocsi,zük�éJ?letét. lgy a termelés iittmével ponfo'i osszhangban 
birlosftják a szállitást és er.zel dérték. hou-y az elsö negyedévben Dorog 
illomáson egietlen „sztnöntés'· sem fordult clö. 

(Ferkls Emil felvételei) 

Biztosít j ák, hogy a pnmor
árukat hozó vonalakat fel tartóz
tatás nélkül közlekedtdik és a 
nagyvásártelepre érkező mene
teket azonnal beál lít ják a ra• 
kodó vágányokhoz. 

A nagyvásártelep raktárai 
mindennap friss áruval telnek 
meg - s így friss áru kerül 
a főváros p1aca1ra, üzleteibe 
is. Ezért dicséret illeti a 
bu-apest-soroksáriúti állo
más dolgozóit. 

Magyar vasutasok az európai kollektív 

biztonsági szerzödés tervé;ől 

Hazánk különböző részéből 
számos távirat érkezik az Orszá
gos Békelanácshoz. A táviratok
ban a dolgozók széles rétegei 
helyesléssel üdvözlik népköz• 
társaságunk kormányának nvi· 
latkozatát. amelyben bejelen
tette, hogy kész résztvenni az 
összeurópai kollektív biztonsági 
szerződésben, A dolgozók nagv 
várakozással tekintenek a genfi 
értekezlet elé is. 

A sáloral iaújhelyi MAV fűtő
ház dolgozói táviralukban igy 
írnak: . ,Epyhan((úlaf!. hel11esel
jük az európai kollektív biz/011-
sáf!. megteremtése érdekében lel/ 
szovjet javaslatot. A nwf{qar 
vasút dolgozó111ak szívü1.we a 
béke. A genfi értekezlet véf[ez
zen eredményes munkál a ie· 
sziilt nemzetközi helyzel e11ylzi• 
lése terén. Ehhez sok sikeri ki· 
vá11nak a fűtőház és az anyaz
szerlár dol{!ozói". 

Megjutalmazták a sztálinvárosi 

nagykohó építésében kilünt 

,asutasokat 

Kedden délelőtt Németh Jó
zsef elvtárs. az AUamvaRutak 
vezérigazgatóhelyettese átadta 
38 vasutas dolgozónak a sztálin• 
váro3i nagykohó építésében 
elért kiváló eredménveikért a 
kohó- és gépipa•i miniszter ál
tal adományozott pénzjutal
makat és elismerő okleveleket. 

A vasutasok bec ülettel vet
ték ki részüket a nagykohó 
építéséséből. Hatalmas új ren
dezőpályaudvarokat építettek 
Sztálinvárosban és megszer
vezték a nagykohóhoz irányí
tott koksz- és vasérc-szállít
mányok gyors továbbítását. 
A kohó- és gépipari minisz
ter ezekben a hatalmas mun
kákban kitünt vasutasokat ju
talmazta TT'0rt 

-----

Pátroha állomáson a vasúti 
dolgozók igen 

jó együttműködést terem

tettek a környék három 

nagy termelőszövetkeze

iével, valamint a löldmú-

vesszövetkezetekkel. 

Komplexbrigádot alakítot
tak s a községi tanács mező
gazdasági osztályának bevoná
sával havonta komplexbri
gád-értekezletet tartanak. 
Ezeknek a megbeszéléseknek 
legfontosabb eredménye az, 
hogy 

az eredetileg ötórás rako

dási időt három órára 

csökkentették. 

Az állomás szolgálati ve�e
lője, Mányik András elvtárs 
személyesen ügyel arra, hogy 
a vasút is teljesítse a kom
plexbrlgád-szerződés feltéte-

Mátészalka állomás például 
nem tudott volna annyi bur
gonya-irányvonatot indítani 
a Nagyvásártelepre, mmt 
amennyit indított, ha az ösz
szeállításban nem segítik a 
jól dolgozó kisállomások, mjnl 
Pátroha. Mándok, Tornyos
páca, Nagydobos, Vásárosna
mény, Fehérgyarmat. Csenge_r. 

Pátroha állomásnak keves 
dolgozója van, de a jó veze
tés, a jó felvilágosító munka 
valamennyiükben nemcsak 
felkeltette, hanem állandóan 
fokozza a versenyszellemet. S 
itt, ennek a kis állomásnak 
a munkájában is tükröződ ik, 
mint cseppben a tenger, hogy 
a jó versenynyilvánosság, a 
jó versenyszellem a munka 
lendítöereje. 

De ennek a megállapításnak 
fordítottja is van : 

ahol elhanyagolják a ver

senyt, ott lehangolóak az 

eredmények. 

A ferencvárosi vasútépítők törlesztették adósságukat 
- 8 új irányvágány készült el a „keleti rendezőn" 

\ ferenc,árosi pá lvaudvaron 

I 
töségén�k dolgozói a pártkon· n,a,pra tervezel! munkát 38 nap dolgozó vasútépitőknek igen ko• [!resszus t is.zteleiére me!lfogad· a latt vé!lezték el. Különöscen kimoly tervfeladata ik vo1tak az tá/k. hoe-v az első negvedévi e l ·  emelkedő teliesítménn.yel dalelső ne!!'vedévre. Be kellett vol- maradást behozzák, adósságukat !loztak a lemaradás behozálsáért n,a feiezniök 2 1  csoporlkilérő április l S· i!l törlesztik. Busi Sándor. Galvácl Sándor és fektetését. továbbá ös.szeFen 7 és Csütörtökön büszkén jelentet· 

félki lométer hosszúsá!lú 8 irány• ték. ho!lv adott szavukat becsű- Répás József brigád jai. 
vágánv építését. \z erős téli hi· let'el valóraváltották: a ferenc- A nyolc új gurítói irányYá
deg és a hócltabritási munkák városi oálvaudvar ,.keleti ren- gányt - a hozzájuk tartozó 80 
miatt a tervfeladatokhoz csak dezőién" az ú jabb 8 irányvágánv 

I 
tonna s.úlvú hatalmas vágányfék 

március elsején kezdhettek elkés,zült és a 2 1  csoportkitéröt beemelése után - előrelátható· 
hozzá. Ekkor a ,\\AV Vas.útépitő is lefektették. Dereka s  helytáll�- la!2' ,a, jövő héten á lad ji!; a far
Vállalat ferencvárosi épilésveze• sukat bizonvíti;1. ho!2'y a 75 12'alomnak. 

AMIRŐL MÉG NEM ÍRTUNK 

A Debrecen i K isvasutak a kongresszusi verse nyben 
A tavaszi t á - sák a nagy vasúthoz s ,  hogy a 

I 
A fűtőházi fiókmühely doJgo

jak fr iss pom- dolgozó parasztságot ellássák a zói mo
.
zdony- és kocsijavitási 

pájában kedves szükséges mezőgazdasági anya- tervüket az első negyedévben 
lálvány a szar• gokkrl. A forgalmi és kereske• 1 1 2 százalékra teljesítették, s 
galmasan siető delmi szolgálat jól együttmű• most a kongresszusi verseny
gazdasági va- kődve április közepéig 1 02 szá- ben 1 19 százalékos átlagnál 
súL De termé. zalékra teljesítette havi szállí- tartanak. A második negyedévi 
szelesen a kis- tási tervét. A forgalmi szolgálat terv teljesitésél határidő elölt 

vasút jelentősége nem abban az utazási sebesség növelé- ö( �appal vállallák s minden ja-
van.  hogy vá l tozatosságot visz sénél, v,tasl 
az  a l földi táj mozdulat lanságá• J,11 százalékot ért el, a keres• ba. A mezőgazdaság fej lesztésé- kedelmi szolgálat 10 munkája ről szóló határozata óta állan- pedig lehetővé telte. hogy a ko• dóan nÖ\'ekedik a gazdasági csikat I 32 százalékos átlagter vasutak jelentősége - a k is  heléssel közlekedtetik, míg a szerelvények a szó szoros érlel- kocsik kirakási tervénél 1 1 7 számében éle'et visznek a tanyák. za lékos az eredményük. a szántóföldek vi lágába. A Debreceni Kisvc,súlaknál a 

minőségi munkával 
végeznek. A kongresszusi ver
seny lelkes hangulatát jellem
zi. hogy a verseny ideje óta 
minden dol{foil'ó túlszárnyal/a 11 

I 00 százalékot. 

A Debreceni Kismrnlak tlol- feladalok teljesítésére biztosíté
gozöi - akikre nem kisebb fel.  kot nyujt az, hogy a kongresz-

Több mint 44.000 köbméteres adat vár, minthogy a multévi szusi verseny időszakában még
őszi forgalom leg-erősebb idö. inkább javul a kapcsolat I! for-

földmunka· egy hónappal sza�ához szabott tervet teljesít- galom és a vontatás közölt. A 

A Debreceni /(isva.su/ak igen 
fontos összekötő szerepet tölt 
be a tanyák, a falvak és a vá
ros között. Jelentősége sú lyál 
mutatja az  is. hogy előrelátha
tólag jövőre mintegy 170 kilo
mélerre növelik a debrecenknr
•iyéki gazdasági vasú/vonalak 
hosszát. A Karcag-Tiszafüred 
-Debrecen háromszög mező
gazdasági lag fontos vidékén 
épilik meg az új gazdasági va
súthá lózatot. Ezzel újabb, ,,,,_ 
/almas lerii/elet kt:>�c<o!nab he 
az ország közlekedési hálóza
tába. 

h I sék _ a kongresszusi verseny vontatás dol!2'ozói konl!resszusi 
a aláridö e Ölt 'ó lendü letének felhasználásá- és május l ·i felajánlásukban 
• , E . �al már nagyrészt behozták " több nehézsúlyú vonat A Szuzhalombalta es rcs, . . . f b , . 1 d " t ,\ l 'bb'I' · t  ·1 1 lt'k 'l l 1 ·  állomás közötti v,a,sút\'onalat J�nuari· e ruar, . .  emara as . . ova , a_sa va. a a � v_a a _a. 

• 1 951  52 b ,1 • •tették k1svasut dolgozoinak legfonto. sukat maris ugy tel1es1tettek. 
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k·. 10 ;etek és egyéni leg dolgozó pa• kos eredményt értek el a „ne-pa va 1 min e!ly 1arom 1 · 1 1 • • • t · l "bb 1· tt / · ·1 · 1 " b  méter hosszúS1á1tban 5_7 méter rasz o, aru1a  m,e o e JU as• ,ezsu yu mozga om . an. 
mélységű „bevá!2'ásban" húzó- 1 

dik. A télen a nal2'v hóesés, ma jd  
az olvadás és az esőzés meg
rongál ta  a vasúti felépítményi, 
ezért ,a, bevágást ki kell szélesí
teni. hO!lV a pálya két oldalán 
a víz levezetéséhez szükséges, 

Példás együttműködéssel sikerült biztosítani 
a Mátravidéki Erómü szénellátását 

A Mátravidéki Erőmű szén· jó kapcsolatot az áruirányí- fennakadás nem fordult elö a 
ellátásának feladata a hatvani tókkal és a forgalmi menet- szénszállításban, a kocsik /o
vasutasokra há.-uL A hatvani irányítókkal, ennek következ- lyamatosan érkeztek kirakásra, 
gócponti áruirányítók kezde- lében a kirakásoknál állandó a beállítások időben megtör
ményezésére komplex-brigád a zsúfoltság, fennakadás. téntek és a kirakást az Erömú 
értekezletet tartottak a hatvani A bírálat eredményeként az a legrövidebb idö alatt végre-

árkokat megépílhe51sék. 
A na!lvszabású földmunkához 

a Budapesti Vasútépítő OV. er 
csi éoítésvezetőségének kubikos
brigáldiai március elején kezd 
lek hozzá. A oárlkongresszu, 
tiszte letére elhatározták. hogy is 

44.200 köbméter földet az ere 
detíleg tervezeti júniu!'> 30 he 
Ivett május 3 1 -re kitermelik. A 

· 1 50-200 száza lékos át lagtel je-
sítménnyel dolgozó, ee-vmás,,-,a· vezetőinek részvételével. Az ér· pécserek nyomban felvették e ra teljesítette, Ez hozzájárul oárosversenvben álló brigádol 

iárási pártbizottságnál a Mát- Erőmű három diszpécsert állí- hajtotta. Az Erőmű rakodási 
ravidéki Erőmű, a selypi Pe- tott be a munka megjavítására tervét márciusban a febru• 
töfi-bánya és Hatvan állomás 24-48-as fordulóban. A disz· ári 6.4 órával szemben 3 1 órá• 

tekezleten megbeszélték az ér- kapcsolatot az áruirányftókkRJ ahhoz, hogy Hatvan állomás 
kezett rakott kocsik pontos b�· és a forgalmi menetirányítók- dolgozói idejében ki tudják ál
állítását, azok kirakásánal< ka1, közösen beszélik meg és lítani az üres kocsikat a nóg
gyors módozatait. Az értekez- háritják el' a nehézségeket. rádi szénmedence részére. 
let vasutas rész\'evői szóvátet- I,,gyüttmü ködésük következté- (Bakó János levelező, miskolc-i 
ték, hogy az Erőmű nem tart ben márciusban már semmiféle igazgatóság). 

jó ütemben ha1adnak a v iz'cve 
zető árkok földmunkáival és áp 
rílis 1 5- ig 20.000 köbméter fölr" 
kitermelését végez!ék el. Ez r 
kezdeti siker biztosíték arra 
hogy vállalásukat má!jus 31 -rc 
teljesítik, 
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'önműködő kavicsrostáló gép dolgozik Cegléden 
A kavicságy rosta hatalmas 

géptestéből mint csápok nyúl
nak ki a különböző transzpor
tőr szalagok, melyel, a töltés 
mellé szórják a kirostált ho
mokot, elporlott köveket. A 
kavicságy rosta a vágányokon 
jár, százméteres drótkötélen 
,,csörli" előre magát, így ha
lad munkaközben. A talpfák 
alól kikapart ágyazati anyagot 
a szállítószalag a vibrációs 
rostarendszer be szállítja. A 
rosta elválasztja a tiszta követ 
a homoktól. A kő a gép végén 
visszahull a töltésre. A földet 
pedig a töltés mellé szorJa, 
vagy egyenesen vasúti kocsik
ba hullatja a gép. Hatalmas 
145 lóerős áramfejlesztő táp
lálja a kilenc kisebb villany
motort, amely a kaparószala
gokat, rázórostákat és transz
portöröket mozgatja. 

Az igazgatóságok mozdonykarbantartási versenyében 
első a Rámán Kató-fűtőház 

A kavicsrostáló &"ép munkaközbcn. 

(Németh Gy. felv.) 

erdekes talál-
kozó színhelye: 
volt április 
1 3-án a l-lámán 

Kaló-fütőház. 
Az i!lazgatósá
!lok karb.a,ntar-
tási versenyé-· 

ben első helvezésit elért mozdo
nyok bri!ládja i  sorakoztak fel 
gépeikkel. A talá lkozónak méltó 
keretet adott a mozdonyok!<al 
szemben felá l l ított munkavé
delmi kiál l i lás, a versenynyi l - ;  
vánoss�il!ot biztosító hirdetötáb-· 
lák és a tisztaság. 

Szerdán délután kezdte meg 
munkáját Ceglédbercel köze
lében a MA V új önműködö 
kavicsrostáló gépe_ A gép in
dulásánál megjelent a vasút 
számos vezetője. Bognár Imre 
elvtárs, a Vasútpolitikai Fő
osztály vezetője, Gáspár Sán
dor elvtárs, a Vasutasok Szak
szervezetének elnöke. Csanádi 
György elvtárs, a MA V vezér
igazgatója, Németh József 
elvtárs, a MA V vezérigazgató
helyettese és Papp Károly 
elvtárs, a 6. szakosztály veze
tőjének jelenlétében indították 
el a hatalmas, 15 méter hosz
szú gépet, amely acél kaparó
szalagjával kotorja ki a talp
fák alól a kavicsot és az ágya
zati anyagot megrostálva he
lyezi vissza a vágányra. 

kotorni a 40 centiméter vastag 
zúzott kőágyazatot a vágány 
alól, kézzel kell megrostálni a 
zúzott követ, hogy abból k i
kerüljön a homok és egyéb 
szennyeződés, ami elveszi az 
ágyazat rugalmasságát, vízát
eresztő képességét. A tiszta, 
jo állapotban levő ágyazat 
pedig, elengedhetetlenül fontos 
nagy forgalmú föútvonalain
kon. Könnyen képet alkotha
tunk arról, hogy milyen ne
héz az ágyazatrostálók mun
kája, ha arr.i gondolunk, hogy 
egy ki lométer hosszú vágány 
ágyazati rostáját 500 ember
rel végezték el, egy folyóméter 
vágány kavicscseréjét pedig 
egy ember 3.5 óra hosszat vé
gezte. 

A kavicsrostáló gépet két 
ember kezeli E két ember a 
gép segítségével 150 pálya
munkást mentesít a nehéz, 
megerőltető munkától. 

Nehéz munká ja volt az érté-'. 
kelő bizottságnak. mert ,a. sor
rendet csak beható műszaki vizs
gálattal tudta megál l apítani. 
Végre a Hámán Ka tó-fűtőház 
424-245. számú mozdonybri
gádjának kellett az elsős.�get · 

A mozdonykarbantartási verseny első díjának nyertese. 
(Kovács G. felv.) 

A gép egyik munkahelyről 
a másikra ,.saját lábán" 
elektromotorral közlekedik, 25 
kilométeres sebességgel. A 
hatalmas alkotást négy részre 
lehet szétszedni és 10 perc 
alatt le lehet venni a vonal
ról, vagy vissza lehet tenni a 
vonalrn, ha a vonatközleke
dés így kívánja. 

odaiJélni .  Bezze{!h József, Ko- Gellért, G11őrki Mihá/11 sztaha
uács Gqör{!c/ fömozdonyvezetök novista fömozdoQYvezelök és és fűtöik: Molnár l{?nác, lehőcz fütöik: Saia Sándor, Kón11a SiSándor, illetve Abon11i Pál és mon, i l letve Bán Káro/q és 
Németh laios büszkén vették át Széll Antal, akik 25.702 kilomé
a megérdemelt pénzjutalmat. lert leltek me!l két mosás kö
_\\unkájukat a jó üzemeltetés és zött. 
két mosás közötti 30.300 ki lo- A további helyezések sorrend-
méter dicséri. je: a dombóválri fűtőház 424-

058., ,a, debrecen i  fűtőház 424-./1\élló versenytársuk volt a 048., a szombathelvi fűiöház 
szegedi fütöház 424-030 számú 328-680., a ferencvárosi fütö
lTJOZdonybrigádja :  VoUmann ház 424-1 43. számú mozdony 

500-as ifibri!ládja és a miskolci 
fűtőház 424- 197. számú moz
donya és bri!ládjaik. 

Az értékelés wrán tőbbezer 
for int j utalmat adtak ál a moz
donyok !lazdáinak. Különös je
lenlöséget adott ,a, versenynek, 
hog;y a zord télen erősen ígény
bevelt mozdonyok jobb és gyor
sabb j avítását se!liietle elő. Az 

elmaradt száll ítások pótlása 
csak jól karbantartott mozdo
nyokkal lehetséges. 

A kavicsrostáló gép mögött 
dolgozik az aláverögép, a má
sik korszerű pályaépítő szer
kezet, amely 16 kis kalapácsá
val szinte másodpercek alatt 
tömöríti a talpfák ágyazatát. 

Vasutas fiatalok I elkesen gyűjtik az ócskavasat és fémet 

Vasutasok előtt közismert, 
hogy egyik legnehezebb vasúti 
munka a pályafenntartási dol
gozók munkája. Nehéz testi 
munkával, kézi erővel kell ki-

Egyelőre két svájci gyárt
mányú, nagyteljesítményű ka
vicságyrostát állítunk üzembe 
ennek a nehéz testi munkát 
igénylö munkafolyamatnak a 
gépesítésére, 

Az uJ kavicsrostáló gép 
könnyebbé, gyorsabbá teszi a 
pályaépítés és fenntartás ne
héz munkáját, 

A vasúti ü zemek és műhelyek 
fiata l j a i  mellett lelkesen vesz
nek részt a fémgyüj lésben a 
forgalom. a vontatás és a pálya
fenntartás fiatal dol!lozói is. 
Békéscsaba állomáson például 
Csányi Pál vonalkisérö és bri
gádjának tagjai szabadidejükben 

egyetlen nap alatt 1 8  mázsa fémgyüjtésben is a Landler 
vasat, 20 kiló ólmot és 10 kiló másik három ifjúsági brigádja ,  
rezet gyüjlötlek össze. a Győrfi-. a Sáp,i- és a Pribéli-

A Landler Jenő lármiljauitó- brigád is. A Győrfi-bril!ád egy 
ban a Dombi és Treánszki ifi- nap alat t  23 mázsa ,·asat. a 
brigád gyüjtésének e!lynapi má_�!k, két b�igád pedi)l eg_y 
eredménye 21  mázsa vas vol\. l gyu1tes a!kalma,·al ket-ket ma
Ugyancsak jó munkát vé!leZ a zsa rezet adott be. 

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

Az egymás iránti megbecsülésről Egy hónappal határidő előtt készült el 
,,, vasúti fegyelem meglazulá-

1 

a1-aJ·ják tudomásul venni, hogy vasút feladatát csak a szolgá- a Keleti-főcsatorna ideiglenes vasúti híd ja sán,,k egyik k_üls� "':�uy, l, ána· egyenruhában nem érvényesek lati ágak szoros együttműködé-la�• a tlsztele adas luanya. Mé_g a női előjogok és a legritkább sével képes ellátni. Nincs von- k · · • t"bb t h tatták hogy munkás és valamennyi dol-mmdlg sok a panasz_ ,  hoRy s_za- esetben rrntatnak h� lando'sl· _ Az épülő tiszalö i v1z1ero- o en az ango� 
1 ,h t t . .. uk. mos ,•asulas dolgozo nem hsz- . . J tatás forgalom nélkül, de pá- 1r.űnél a görögszállás-óhatpusz- a miniszter elvtars „ e e e - gozo,ars 

tele". nem üdvözli fe letfeseil got az egyem uha':ak, a �d� lyafenntartás és a többi szol- takócsi vonal bonyolítja le a lent" kíván. Bebrits elvtárs a Aztán jöttek a Hídépítő VV 
sapkához emelt kézzel. Ez ma- gasabb rangielzesnek Jaro gála,. ág nélkül sem. Éppen vasúti forgalmat. A vonal át- vasutasbecsületre, a vasutas XVII. építésvezetőségének dol-
11,ibanvéve egyszerű alak i  !egyel- t iszteleladás1 , Meg kell azon- ezél't az egymás irá 1t kifeje- szeli a Keleti-főcsatornát. A hősiességre hivatkozott, amely gozói és Veress József építés
mezetlenség_ Azonban az alaki ban mondani, hogy fordítva ,s zett ti:;ztelet, amely a tisztel- zavartalan forgalom érdeké- nem ismer lehetetlent és sok vezető irányításával hozzáfog
fegyelem hiánia más fegyelme- gyakran előfordul. Egyes , as- gésben is megnyilvánul - egy- ben ideigler,es vasúti hidat és nehéz feladat megoldásához tak a hídveréshez. Éjjel-nap
zetlenségeket Is szili . " lapaszla· utasok „tekintélyük" csökkené- ben �!ismerése a több, szolgá- terelővágányt. építettek a hozzásegítette már a dolgozó- pal folyt a• munka, amelyben 
lat az. hogy aki i lyen A1líl)'Vetö 'sét látják abban, hogy nő- lati ág segítő munkájának. készülő csatornán. Százötven kat., Pálfi Balázs f.őművezető, Ruba 
és könnyen leljesithetö ut»llá1>t -dö,gozónak - még ha feljebb- méterrel odébb közúti híd János munkavezető, He(lyi Já-
nem hajt v�gre, az többnyire a va,ó is _ előre tisztE"'�gjenek. Tovább ez így nem mehet! épül. Nem is csalódott a minisz- nos cölöpverőgépvezető, Le-
szolgálatában sem végez uta,,- Tenni kell valamit! A külön- ter elvtárs: a Debreceni Vasút- hóczki Károly cölöpverő, Nagy 
tásszerin!I. oonlos. íel!velmezetf A szakmai sovinLmt••, amely böző ellenőrző brigádok eddig A vasúti híd és a k itérővá- építő OV. 11 . számú építzs- József munkavezető, Farkas 
m11nk,a. Sok szó esik erröl mos- ellen már oly rége küzdünk, nem sok eredményt értek el. gány elkészítését eredetileg vezetőségének dolgozói kettő- György, Kovács János, Karap-
tanában értekezleteken. meg- a tisztelgésben, helyesebben a március 31-re tervezték. Ez zött iPVekezettel fogtak mun- csák Ja' nos, Tóth I. Károly és Ezért javaslom :  a szolgálati I t t 1 h gy ak B · 1 fő · 1  beszéléseken és meqállaoithat• nPmtis-telgésben 1 u,önösen azt je en et e vo na, o cs kához. angó Kara y pa ya- Birinyi János segédmunkások 
Juk: a probléma mind ége·öbbé főnökök ta,·tsák elsőrendű kö- ezután lehet megkezdeni a Ke- mester állandóan köztük sür- jártak az élen. 
válik. A „Szodalisla vasútért" érezhető. Sok kékparolis vas- telességüknek a dolgozók is- Jeti-főcsatorna két híd közötti gött forgott, parancsokat. taná-
ezért megnyitja hasábj,,Jt annak utas dolgozó azt hiszi, hoJy mét�lt szigo. ú kioktatását, az- szakaszának kiásását. Ekkor csokat osztott, mindenütt segi- A vasútépítők és a h ídépítők 
megtárgyalására. mt a teondő az nem köteles tisztelegni a piros- tán kezdjünk új e llenőrző kam- pedig nem lett volna április tett, ahol csak szükség volt rá. egymást segítve dolgoztak. 
alak, fegyelem mc111a·,ftasa ér- parolis dolgozótársának még 4-re víz a csatornában, ami- Tőkés Ferenc előmunkás és Együttes, ió munkájuknak 
dckében. Várjuk a hoáászóláso- a kkor sem, ha az történetes"n pányt. Attól, aki elmulasztja nek a mezőgazdaság látja ká- brigádjának tagjai hősi kitar- meg is lett az eredménye: feb-
kat, egi•úttal alább közölJiik Ger- a kötelező tisztelgé5t, bizonyos rát. Február 10-én megláto- tással fúrták a fagyos földet, ruár 27-én 12 órakor átengedmagasabb rendfokozatot had. 'd " k ll · • · · gely József, Rákosrendező állo- 1 ore meg e vonni az egyen- gatta a munkahelyet Bebrits hozy a robbantók elhelyezhes- ték az elso vonatot az UJ, 
másfőnökénck nil lt levelét ,,ezc- A pirosparolisok tetemes ré- ruhaviselés jogát. Az ilyen miniszter elvtárs és felhívta sék benne tölteteiket. Dícsé- ideiglenes hídon. Utána meg-
tölJrsalhoz. sze szintén így gondolkozik " eseteket aztán széles körben rá a dolgozók figyelmét, hogy retes munkát végzett Kiss Gá- kezdődhetett a meder mélyí-

. k városon 
kék.Jarolisokról és sajnos el le- nyilvánosságra kell hozni, hogy határidő e lőtt eqy hónappal be bor előmunkás brigádja is. El-

T
té

1
_s
s
e
za 

é
v
�
,
-
�e

áp
h
r

0
i_l
m
is

po
·4
1
-
Y
é
=
n
o
·'
tt

n
a
tá

c
r
sa

a
-A kármerre jarun het ezt mondani a zöld- meg a a példából m indenki okuljon. kell fejezni a hídépítést, hogy ismerést érdemel id. Pásztor -' ::: 

v2 ,Y falun, itt is, ::Ht is meg- barnaparolisokról is. 

1 
április 4-re víz hőmpölyöghes- István, Barna Gyula, Gyetvai tornában. A környék termelő-

csillan valamilyen testület jól- • Ezek az elvtársak nem Gergely Józser sen a mederben. László Alföldi Lajos, Kovács szövetkezeti parasztsága most 
szabott egyenruhája. Örömmel akarják megérteni, hogy a Rákosrendező-állomás főnöke. Az építkezés vezetői közül Bálint: Cserbik András pálya- már megkezdheti az öntözést. 
kell megállapítani> hogy mind 

........................................................................... .... 
a fegyelem, n1ind a feljebbvaló !, ....................... � .......................................... , ......................................... -.. ........ , •• ,, • .,,.. 

it'.árüi megbecs_ülés eg�_re foku- f mégsem becsülték a multban a mondják a pályamesterekről, Negyvennégy kilométer vá- tekkel_ vágott_ neki a 1!7áSfél 
zod1k. A honved, rendor, penz- : A pályamester pályamestereket. Amolyan is- ha a vonat fütyül, megindul a gányt tart karban, 200 cso- kilometeres utnak. A felelem 
ügyör, tüzoltó, POSlá_s és a tbb_- : 

pánfél.ének tekintették, akitől házuk, me l't minden anyag, portkitérővel. 70 emberével szorította torkát, vajjon nem a 
bi egyenruhás testulet tagia1, : 

megköveteUék, hogy haj�sáros- ami benne van, vasúti. Neki őrködik a hihetetlen mér-
még az ipari tanulók is kölcsö- : kodjon a munkások felett és hiába fütyül a vonat, nincs tékben igénybevett vaga-
nösen, keményen, katonásan : alázatoskodjék az urak előtt. háza, intézeti lakásban lakik a nyak felett. Az ő vágányain 
üdvözlik egymást. Sajnos nem :  Bányai András ferencvárosi ferencvárosi állomáson. ts nem a kocsik ezrei, a vonatok szá-
egészen így van ez nálunk, i pályamester mellét szép ér- szabad általánosítani, _rágal- zai gördülnek keresztül napon-
a vasútnál. A · vasút vezetői ! demé,·em díszíti :  ,,Kiváló vasu- mazni. ta. Végzik a fenntartást az em-
m indent elkövetnek, hogy a f tas." Szolgálati vezetői eszten- _ Lehet, hogy egy napon berek és mind_u�talan ki „ke,l l  
dolgozókat valamennyi mun--: dők óta kitüntetésekkel, pénz- csakugyan megi ndul a ház, de állniuk a vaganyok. k.ozul. 
katerülrten egyen"llhával lás- i jutalmakkal viszonozták oda- nem a füttyszóra, hanem azért, Ezért aztán kisebb a teljesít: 
sák el. Felsőbb vezetésünknek ! adó, nagyszerű munkáját. mert kell a hely az állomás ményiik, mint a kevesb�e 
ezzel nemcsak az a célja, hogy ! Nincs is kifogása, megelégedett bővítésére és odébbtolják a igénybe vett szakaszokon_ es 

az életszínvonalat . elje, ha- : .. , • • a megbecsüléssel. Az fáj csak házat néhány méterrel. persze kevesebb a keresetuk is. 
nem az is, hogy növelje tlZ j Ko_zepte,r';1e,tu, 5o eszte'.1-dos! neki, hogy gyakran gúnyolják Visszakanya,·odik a beszél· Pedig válo�atott �m_berek. E� 

.. •t ·t . , • t datát és szi- . kemenykotesu ember Banyai k . . , t k t getés a munkájára, életére, micsoda e!őmunkasai vannak. 
e?:�ve a'. ozas u , . : András pályamester. Amikor az egy on pa,yames ere e ' Itt van például a Győri. Maga 
lardit_sa a vas . 1 _szo_Ig_a_ latban :. ott áll valamelyik bl'igádnál, még az értekezleteken is jel- Panaszolja, hogy sok az admi-

i·s e'ne'z' I,ogy vesz k:i az egy 
f t lk l I etet l·t·k ·, k lt k · · nisztrációs munká;a, Ember • ,, • annyira nn os. ne u oz 1 - : összehúzott szemmel nézi a em 1 1 • mi.yene vo a a reg, ' 

szakadt csavart, hogyan nyul 
1 f I t • ·1 t k ak'k kosa·,  alig érti, hogy van ez. Valaha en vas egye me · 

. •• munkát, hallgat;a a csál:ány pa yames ere ' i -
I,ozza· ngy ki's1klott kocsihoz. ' · k t 'k f' falato az osztálymérnökségen 15-16 • � • 

A J·elek szerint azonban sza- ••• ütemes verése·t, • szamra ap a a mom -
Olyan a keze, az ügyessége en-ugy magasa- k t k · t  

, 
·v l te;et li hivatalnok dolgozott, ma pedig 

mos do!gozótársunkban nem :. dik a többiek föl•_·, m'ntha a ,  son a parosa a ' ' ' - nek az embernek, hog11 szíve-' 
b · ' k  t b t 120-an. Mégis ma annyit kell 

ébreszti az együvétartozás ér- : gránit talapzaton állna. Lesik at, tyu 0 ' 01: · körmölnie, mint soha. Pedig sen tanul tőle. 
zését a vasutas egyenruha, és : a pályamunkások szeme villa- Egyes pályamunkások Bányai András ott lakik a 
nem figyelmezteti köte!P.ző, fe- i nását, az ajkán fodrozó elisme- ilyenkor úgy nézllek ránk, pá- ferencvárosi állomáson. Szép 
gyelmezett tiszteletadasra a f rő mosolyt és úgy érzik, érde_- l11amesterekre - hát ezeknek háromsz�bás_ lakását . melfosz-
fel iebbva ló és egymás iránt. • mes odasuhmtani a talpfa ala, engedelmeskedjünk, ezek ve- totta a Zányaval, ve3evel es _a 
Sok vasutas úgy megy el tisz- � érti _és érté_ke_li a munká�, aki zetnek bennünket ? kisunokával. H': �zamegy, vi-
telgés nélkül a másik mellett, • ott al( a v_uganyo� menten. ő is pályamester volt a fel- dámság veszi korul, a kisun?k_a 
mintha soha nem is hallott vol- i Talan nincs meg e(ly olyan szabadulás előtt. ölébe kérezkedik. ts meg,s 
na a kötelező tiszteletadásról. i vasúti foglalkozás, amely olyan �� -•�- valahog-y sohasem nyugodt 
Ezek a fegyelmczet;enek elfe- :. so_koldalúságot követel, mint _a - Igaz, hozzám is beállított odahaza. l\Iindig arra go_n• 

l t é N k egyszer az egyik pályamunká-
leJ' tik, hogy az dmulasztott • pa yames 

.
e� · emcsa a _

P
_
a- dol, rend_ ben va_n-e mm-. : ly f t t b l lt ·· som egy nagy kosárral, mus- ? p d h b tisztelgés nemcsak rájuk, ha- : a �nn ai a� , o�yo u muve- den odakint . e ,�, . .  a aJ 

nerii az egész testu· le,re árn
_
yé- J 

le_teit keU verev� _v1ltan . tu_d- tot, szőlőt hozott. Nem értet-
van, hamar megtalalJak, be-

ma de a magasep,teshez is er tem, mit akar vele. Azt mond- két irodai segítsége is van és 
kot i;et csökkenti a vasutas- '. . . . - ta, hogy ez így szokás. Leg- - kopognak hozzá, 30330n, 
b .. ' . ,, 1 ' k  . • tenie kell, a z  adminisztrattV a beosztott pályamestere is ·t ltkor is éjjeli ecwletet _es a „o gozo sze- i teendőket is hiba nélkül keU alább is a régi pál·yameste r  napestig az íróasztal mellett �egi _se;1-. A mu 
les tom�gene� a vasutasokbo : ellátnia, emellett értenie kell ezt így vezette be. Megmond- görnyed. Nincs ez jól így. Egy- almabol ve:t�� jel, hogy oda� vetP.tt bizalmat. ! az anyagszerlceze léshez, a for- tam neki, hogy ez nem he lyes szerűsíteni kellene az admi- lent a provizonumnál nagy baJ 

Különösen a , ődolgozókn4Z i galomhoz és nem utoljára tud- és visszavitettem vele. nisztrációt, mert rengeteg erőt történt. Beszólt a laktanyára a 
1:>an baj, a tisztelgéssel. Nem ; nía kell vezetni, s?ervezni. Es Aztán arról beszél, hogy azt von el és pénzt emészt. készenlétesekhez és siető {ép-

provizóriummal van-e baj, 
nem az ő embereinek hanyag
sága okozta a hibát? A siet
ségtől és az aggodalomtól kö
vér izzadtságcseppek lepték el 
homlokát. Nem volt nagy baj 
és ami a legfontosabb volt szá
mára, nem pályahiba okozta a 
balesetet. 

Mosolyog. Ilyen az ember. 
előbb magára gondol, aztán a 
vasútra, a közösségre. Dehat 
húszéves, folttalan pályames• 
teri muitját féltette és nem 
akarta, hogy besárosodjék az 
a szép jeher érde mes érem, 
amelyet a mellén visel. 

A pályamester acélos tekin
tetét előre szegezi, a gurító• 
dombot nézi, a gondjaira. bízott  
vágányerdöt, a roskadásig te li 
vasúti kocsikat, a hosszú sze• 
relvén11eket és szeretö nézése 
odatéved embereire, a.kik ke• 
zükben csákánnyal, emelőve� 
őrködnek a ferencvárosi lük
tető élet zavartalansága fele tt. 

(-) 
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D/SZ-fiatalok vidám tarka estje 
az Északi Járműjavítóban 

Rc1ge1ig vidáman szórakoztak a fiatalok az ifiús;.igi iarkaesten. 
( Kovács G. felv.) 

Már a kezdet nagyon kedves 
\'olt: mindenki egy megszámo
zott piros szívet kapott. gom
bostűvel. Ekkor még nem lát
tuk tisztán. miért kell feltűzni 
a szíveket. a-nná 1 hasznosabbak
nak bizonyultak később, úgy 
éjfél után. amikor a zenekar 
vezetője egymálSután jelentette 
be a számgk elöli: .. A következö 
ráncot a 129-es szív küldi a 
218-asnak." Vajjon aztán, a vi
dám forg-atagb.aJJ, a lánc hul
l ámzásában megtalálta-e a 
129-es a 218-ast? Lehet - de 
yalöszínűbb. hogy már előbb 

ei::ymásra!alált - n<>m a kéi 
számozott. hanem a két va lödi. 
dobogó sziv. 

Mindenesetre sok szeretettel
l<"S találkozás színhelye volt 
múlt szomb,aton estétől egészen 
vasárnap reggelig az Északi 
Já:rmüiavító „Pierre Semard"· 
kultúrotthonának „összes terme". 
A kitűnően sikerült vasutas if· 
jüsági tarka est ugyanis alkal
mat adott a munkában élenjáró 
vasutas f iataloknak arra. hogy 
személyesen talá lkozzanak egy· 
mással, s nyilván nem egy 

hosszú időre szóló barátság 
szövődött sok sztahanovista fi.a· 
tal közöli. Hozzái árult ehhez a 
jó műspr. amelynek keretében a 

műsorbemondö több élenjáró ifi
brigád lel iesitményét is emli· 
rette. A továbbiakban pedig al 
kalmunk volt  meggyőződni ar· 
röl. hogy a fiatalok a vidám. 
r<>gi:relig tartö tánc. szórakozás 
közben módot kereslek és talál
tak tapasztalataik megbeszélé
sére is. A dombóvári Fűtőház 
kél fiatal mozdonyvezelöiét, Fü-

1öp Laios és Koronlos Miklós 
elvlársat például élénk beszél
getésben l áttuk Hernádi István 
elv\árss.dl. a miskolci fütöhá, 
fiatal, iá tapasztalatátadásáról 
ismert mérnökélre l, vagy tanul 
lehettünk, amint a Landler és 
az Északi két legjobb ifjúsági 
lakatosbrigádjának vezetője, 
Czibult1ás. i l lel\'e Uduardi elv
társ „fehér asztal melletti" meg
beszélést tartott. A várpalotai 
dombövári, miskolci, szombat
helyi, békéscsabai, szente�i é, 
más szolgálati hel,vekröl meg
h ivott fiata lok talá lkozása " 
budapesti élenjárö fiatalokkal 
biztosan ú jabb munkasikerel• 
forrása lesz - és mind a• sok
száz fiatal résztvevő életében 
kedves, szép emlék marad ez a 
vidám éjszaka, amelyet az é 
tiszteletükre. a kongresszusi ver· 
senyben élenjáró fiatalok tiszte
letére rendeztek. hozzájuk méltó 
szeretettel és megbecsüléssel. 

A MÁV dokumentum- es k isfi lmcsoport munká járól 
Hazánk felsza-

�
a

:�� is 
u

��� 
szített szakok
la tó filmeket, 
hogy ezáltal is 
elősegítse a 
vasutas dolgo-
zók szakmai 

fejlődését és jö munkáját. ley 
került dolgozöink elé a ,.Pá
lyaőri szolgálat". a „Kocsifor
duló•', a „Gőzmozdony mosá
sa". az ,.500-as mozgalom" és 
még számos más oktatófilm, 
melyek nagy segítséget ad
tak dolgozóinknak' szolgálatuk 
helyes, utasításszerű ellátásá
hoz. 

Ezeket a filmeket a Magyar 
H iradó- és Dokumentum Film
gyár készítette. Azonban a 
filmgyár évente csak egy-két 
filmet tudott a MÁV részére 
gyártani - amely mennyiség 
megközelítően sem elégítette 
ki a szükségletet. Ezért a 
népművelési minisztérum hoz
zájárulásával a vasúti főosz
tály oktatási szakosztál.va ke
retében filmgyártöcsoport lé
tesült. Ennek a csoportnak a 
feladatkörébe tartozik az ok
tató-. híradö- és dokumentum
filmek gyártása. Természete
sen évenként egy-két fimet a 
Magyar Hfradö- és Dokumen
tum Filmgyár is készít, a 
fi]mcsoport közreműködésé
vel. 

részből és kritikai jellegű hir
adöból állnak. Különösen jöl 
fogadták dolgozóink e filmek
nek kritikai híradó részét, 
amely a gyakorlatböl vett és 
sürgősen megszüntetendő hi
bák feltárásával szemlélteti a 
szocialista vasút építését gát
lo mulasztásokat. 

A fi lmcsoport most újabb 
filmek előkészületeit kezdte 
meg. ,.Kulturált utazás" cím
mel kíván filmet készítem 
kétféle változatban. Az egyi
ket a vasutas dolgozók ré
szére, a másikat pedig a mo
zilátogató nagyközönség szá
mára. Ezek a filmek az új kor
mányprogramm célkitűzései 
alapján készülnek. Mindkét 
fi lm oktatö, nevelő jellegű 
lesz. 

A filmcsoport. filmgyá.rtö 
munkáján kívül, segítséget 
nyujt a Magyar Hír::tdö- é; 
Dokumentum Filmgyárnak is, 

amely rövidesen megkezdi a 
., Tolatószolgálat" (Siktolatás, 
gurítás) című oktatöfilm for
gatását. A film vetítési idő
tartama 60-70 perc lesz és a 
tolatöszol!!álatot. szabályozó új 
utasítás alapján készül. Igen 
nagy segítséget nyujt majd a 
dolgozóknak az utasításban le
fektetett új munkamödszerek 
elsajátításához. Nagy gondot 
fordít a film az élenjárö szov
jet tolatási módszerek ismer
tetésére. 

Ugyancsak előkészületben 
van az „óvd az árut" című 
film is, amely különösen a ke
reskedelmi dolgozök részére 
ad majd sok használható 
szempontot a munka ellátá
sához. 

Kísérjük figyelemmel e fi l 
meket, amelyek megkönnyítik 
munkánkat, élenjárö tapasz
talatokkal gazdagítanak ben
nünket és szép munkánkal 
még jobban megszerettetik. 

Verseny „a legjobb fiatal futó, dobó, ugró" címért 
A Vasútpolitikai Főosztály 

iíjúsági alosztálya a Lokomotív 
S E országos e lnökségével 
együtt versenyt írt ki az ,.195�. 
év legjobb fiatal futója, dobo
ja, ugrója" cím e lnyeréséért. 
A verseny célja, hogy azokat a 
vasúton dolgozó fiatalokat, 
akik semilyen sportágban nem 
rendelkeznek minösítéssel, be
kapcsolják a rendszeres test
edzésbe. az a tletikai szakosz
tályok munkájába és így biz
tosítsák az évi MHK-terv tel
jesítését. 

nyerte a SZOT 1 954. évi SZd· 
badfogású bírkózó-csapalbajnok· 
ságát. A Lokomo\ív 1 .  a szér 
sikert mindössze három hibd 
ponttal, 1 0:6 gyözelmű arán} 
ban vívta ki. 

A felnő// mezei fulóbajnokság
ba11, a nők versenyében 1 50( 
méteres távon Kazi Aranka; a 

Lokomotív S E versenyzője ny�r
(e meg a bajnokságot 5:07.4 per
ces idővel. 

Motoroshajtókáka·t 
kapnak a pályamesterek 

A kormányprogramm vég
rehajtása során határozta el 
a KPM I. Vasúti Főosztály 6. 
szakosztálya, hogy újfajta, 
korszerű motoros járművet 
bocsát a pályamesterek ren
delkezésére. 

Az új motoroshajtóka cső
a lvázas, négykerekű, kétülé
ses. Csepel motorkerékpár mo
tor meghajtással 30 kilométe
res sebességgel közlekedik. Az 
ülések rúgózottak és elöl szél
védővel vannak ellátva. 

Az első mintapéldány elké
szítése után még ebben az év
ben előreláthatölag 15-20 da
rab motoroshajtökát készíte
nek el. 

A következő években to
vább folytatják a gyártást és 
tokozatosan az összes pálya
mestereket motoroshajtókával 
látják el. 

TAPASZTALATCSERE A NAPKÖZIBEN 

A Benczur-uical új napköziotthonban sikeres tapa�ztalatcscre-érlekezletct 
tartottak a vasutas napköziotthonok vezetö óvónöi. Képünkön a részvev6k 

eay csoportja a .l!Yermekek munkáiból rendezett kiállitá1>t tekinti me2. 
( l(ovács G. !elv.) 

A vasas-/,irdi hídépítők példát mutatnak a versenyben 
Harmadik hónapja \eljesítik a léssel maradtak adósai az  or-

, 
lézlek a vállalat valamenn4! 

sztahanovista szintet Kucsera szágnak. i\li ennek az olea? dolaozójához oz első félé,,i 1eru 
J\lihály szegecselő és brigádjá- A fö ok kétségtelenül az, hogy sikeres végrehaj1ásáért. Ez a 
nak tagjai. a MA V f/ídépíiő OV. a dolgozök 50 százaléka az év felhívás nyitotta meg a vál la la\
szentesi épí!ésvezetöségének do!- első két hönapjában fagy- nál a kongresszusi versenyt és 
gozói. Pedig a télen szabad ég szabadságon volt. De nagy- felélesztette az egészséges ver
al att. havazások. esőzések köze mértékben hozzájárult a rossz senyszellemet. A vasas-hirdiek 
pelte. ál landóan nagy hidegben tervteliesítéshez a helytelen mindjárt jö példával is szolgál
dolgoztak. Első neayedévi ter- munkaszervezés és az anyaa lak: eg_{J tíz órára tervezett vá
uiiket túl is leliesíte//ék. terv- aazdasáatalan mozaatása is. aányzáras munkát hat óra alatt 
te/;esilésük 122.3 százalékos. Ezeket a hibákat sürgősen ki vé,!.ez/ek el a leamoslohább 

Sajnos. nem ez a helyzet az kell javítani. körülmények között. Jó mun-•gés2: Hídépilönél. A vállálal csu-
1 

A vasas-hirdi építésvezető- káiukkal 2 1 .000 forintot takaríoán 69.7 százalékra teljesítette ség dolgozói belá\ták, hogy a toltak meg a népgazdaságnak. első negyedévi tervét. A dolgo- tervteliesités hazafias köteles- Gyulai Elemér 
zúk majdnem egyhónapi terme- ség, ezért versenyfelhívást in- tudósító 

Fábián elvtárs válaszol a párosversenykihívásra 

A „Szocialista Vasú1érl" leg- 1 a „Szocialista Vasú/ér/'' olva- zítö !éceinek hegesztését is vál
ut!5bbi _;zámába� oh·astam Tas-. söi t is - értve alat\a elsösor- la l\uk. Május 1 .  és május 2-1. n�d, !ozs_ef elvtars: a Debrecen, ban a kazánhegesztő brigádok tiszteletére újabb felajánlást te\-Jarmu!av1tó UV ke\szeres __ _ �zta- tagjait és az üzemi bizotlsáao- tünk: 700 darab tcngelycsapágy· 
hanov,sta \'i l lanvhegesztoienek . " csésze és egyéb alkatrészek he
munkájáröl szóló éikket. Különö- kat - segit�enek �n?ek a ver- gcsztését vállaltuk terven fe-
sen a cikk befejező részé\'el sze- senynek a letrehozasaban. !ül a kocs,iosztály részére. 
retnék behatöbban foglalkozni. Annak ellenére, hogy a mos- Befejezésül annyit: szerelném, 
amely rám is vonatkozott. tani adofüágok mellett nem le- Fia Tasnádi elvtárs felhívása -

Azzal kezdem, hogy valóban het n1egva_lósí\ani , a párosve�- amely hozzám szólt ugyan. de 
helyes lenne, ha sikerülne egy senyt Tas11ad, elvt3.rssal. bnga· ez nem zárja ki, hogy más ha
jöl, részletesen tájékoztató ver- dom �ag1a1val egyu(t nagy lel- sonló munkakörben dolgozö elv
,enyhiradöt éle\rehívni a jármű- kesedessel veszek reszt a kon; társ is elfogadja - s az én mos
javiló üzemek között. Az ered- gr�ss�us,_ Vf!rsenyben. !ele� leg, tani felhívásom visszhangra ta
mények. a teljesítmények pontos te)Jes ilmenyunk - a kel hona� látna és még nagyobb lendüle
ismere(e ösztönzően hat a ke- elotti 1 20-a! szemben - 1 b te/ adna kongresszusi verse
vésbbé jól dolgozö üzemekre százalék, s terven felül vál la l - nyünknek. 
osztályokra ' luk és megcsiná ltuk a darupálya 

I 

Fábián János. 
. T· · . .- . ívhegesztését. ezenkívül szintén a Landler-üzem kazánhege>ztó Ami as_ná_d,_ el_vlars paros- terven felül kocsiágyak fémrög- brigádvezetöje. versenyfelh1vasat i l let, - meri 

azt a megállapítását. hogy szí-
vesen lépne ,·ersenyre velem, ha 
ismerné !eljeóítményeimet, ver
senyfelhívásnak vettem - öröm
mel elfogadnám. A cikk alapján 
tanácskoztunk is  erről a műsza
ki vezetőkkel .  valamint az üzemi 
bizottság elnökével, azonban ar
ra a megállapításra jutollunk. 
hogy sajnos nem lehet reál is 
versenypon\okat kidolgozni. 
Ugyanis én egy héttagú kazán
hegesztöbrigád vezetője vagyok, 
Tasnádi elvtárs pedig egyéni 
dolgozó és munkaterületünk is 
különbözik egymás'.öl. \'iszont 
Tas11ádi elvtárs javaslala adta 
azt az ötletet. hogy jó len•1e. 
ha brigádunk hasonló brigádver
senytársa/ találna akár a debre
ceni. akár más járműjavító üze
münknél. Kértem üzemi bizott
ságunka!. hogy \egyen lépéseket 
ennek érdekében és mo;t kérem 

Fájós fogakról szólunk 

A j ászberényi vasutasoknak 
régi fájdalmuk, hoi.>Y nincs fog
orvosok. Ez a fájdalom akkor 
vál ik aiig elviselhetővé, amikor 

közőtöl" a dolgozók. Magunk 
sem tudjuk. Mindenesetre meg
írjuk a dolgot, hátha ennek lesz 
hatása. Várjuk a fejlemények�l 

Ez is egészségtelen 

A filmcsoportban komoly 
munka folyik .  Ez a munka 
szokatlan és újszerű a MÁV
nál. Egyaránt megköveteli a 
vasúti szaktudást és a film
művészeti, filmszakmai tudást 
is. A gyakorlatban ez a mun
ka a témaválasztást, a forga
tókönyvek megírását. a filmek 
rendezését. az opera tőri mun
kát, valamint a felvételek la
boratöriumi előhívását és azok 
1eljes e lkészítését jelenti. 
Ezenkívül a csoport irányítja 
és látja el filmekkel az egyes 
igazgatöságoknál működő 
filmvetítő részlegeket. Cél, 
hogy a dolgozök elé kerülő 
filmek minél jobbak, haszno
sabbak legyenek és hogy 
azokból minél több dolgozö 
tanulhasson. 

Az alapszervezetek versenyei 
április 20-töl május 15-ig a 
sport.körök székhelyein, a terü
leti versenyek május 20-töl 
június 21-ig az elnökségi szék
helyeken lesznek, az országos 
versenyt pedig június 20-tól 
július 25-ig Budapesten tart
ják. Az alapszervezetek verse
nyén résztvehet minden 16-'.!8 
é� közötti fiatal, aki sport
minősítéssel nem rendelkezik. 
Az MTH-tanulók még akkor 
is, ha 16 évnél fiatalabbak. A 
verseny nagydíját. a vándor
serleget az a DISZ-sZE>rvezet 
nyeri el, amely a fiatalok szá
mához viszonyítva a legtöbb 
versenyzőt mozgösítja és 
amel;vnek versenyzöi közül a 
legtöbben jutnak fel a területi 

VIZSGA-K IÁLLÍT ÁS megfájdul a foguk és Budapestre 
kell utazni kezelésre. húzásra. 
A miskolci igazga!öság 1. osz
tálya már régóta ígéri, hogy 
rendet teremt. Ideje volna már 
orvosolni az ügyet 

A komáromi fűtőházban a 
4 1 1 .355-ös mozdonyt begyujtot
ták. Ezzel nyilván az vol t a cél
juk. hogy gőzt Fejle,szenek. r\ 

gözhőz viszont nemcsak tűz. de 
víz is kell. Az pedig nem volt 
a kazánban. Csak \üzeltek-\ü
zeltek és halvány „gözük'' sem 
volt röla, hogy nincs a kazán-

A flmcsoport első önállö 
munkája - az igen sok dol
gozó által már ismert -
.,Védd a szocialista tulajdont" 
című dokumentumfilm volt, 
mely az árukárok és árudézs
málások ellen indított harcot. 
A néző elé tárja a film két 
vonatfosztogató társaság le
leplezését, a bírósági tárgya
lást és az ítélethozatalt is. A 
csoport eddigi munkáia so
rán elkészítette az „Épül a 

szocialista v�sút" című film
sorozatának 1. és 2. sz. film
jét. Ezek a Vasutas Hirndök 
dokumentum részből, oktatö-

versenyre. 
* 

Az elmult napokban a Loko-
motív sportolók nagy sikereket 
érlek el. A Lokomotív /. meg-

A Hámán Kató fütöh:íz ipari átképzős ni.>vendékei tanulságos kl.íl 1 itást 
rendeztek vlzsgamunkáikból. A kiállításnak állandóan sok nézóje van. 

( l(ovács G. !elv.) 

Tisztaság - fél egészség 

Ózd á l lomáson a dolgozók ér
dekében korszerű melegedőt, 
fiirdöt, oktatótermet építettek 
Ez igen helyes. Nem lehet egyet
érteni azonban azzal, hogy tér
dig-érő törmelék, szemét borítja 
az á l lomás területét. A dolgozök 
egészségük jogos védelmében 
több,zör sürgelték a bánrévei 
pályamestert, hogy szállillassa 
.,J a törmeléket. t�remtsen ren· 
det. A pályamester rt füle bot- ban viz. /llikor rájöttek erre, már 
ját sem mozdítja .. A kitöri abla- késő volt, ki lágyult a tüzszek
kokat sem pótolja, a csapokat rény. Ez a gyakorl at olyan el
SPm javítja meg. Vajjon milyen l lentétben á l l  a legelemibb mun 
möd6zerrel lehetne hatni a pá kaFei::velemmel, mint a tűz a 
lyamesterre? Ezt kérdik az „üt- vízzel. 

SZOCf o\L1STA VAS(l1 f..RT _ A Vac\111 Fttn1:zfál" fc I Va:cuta=of< Szak szervezetének hetilapja. :\i\ee:Jel�ník '111'lden !tnmbaton. Sterf<ecztf , sztrl:tszt6bizotf'lág Laptufa!don'"t5: a Rözlekedé�. �- Pos!aOqyl Minf�z1�. 
rhn• l. Vasú1t Főosztálya é.t I Vac.uta�ok Sz.ak3zervezete. Szerl\tszfö.:ég: Budape�t. VI .  Sz1;ílin-úl e::s. sz. - Tel�t� n: ',tJ8-895 4�8-317, 428-3Jt f\zemt te-lelon; 16-76. 39- 49 Kiadóhivatal; V I I .. Rákócz. t Ut 54.. - 18.'.00 .,:iéldan1. 

- Szikra Lapnyomda, Budapest. VI I I „ Rökk Szilárd u. 6. Felelös r,yomdaveteiö: Kulcsár Mihálv. 
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Feladataink 
a budapesti pártértekezlet után 

Írta : Be11l.·odcs De::só, a budapesti Vusú'politikai Osztály vezetóje 

Alig két 
hetc- annak, 
hogy a buda
pesti ,asutas 
pártsze1·veze-

tek küldöttei 
résztvellek a budapesti párt
értekezleten. A budapesti 
pártértekezlet fontos tanulsa
gul smlgált valamennyi kom
munista vasutas számára is. 

A beszámoló és az azt kö
Yető vita megmutatta, hogy 
Budapest dolgozúi a kommu
nisták vezetésével számos te
rületen jelentős eredményeket 
értek el a párt 1953 júniusi 
és októberi határo�atainak 
megrnlósításában. a kormány
programm végrehajtásában. 

Az eredmények mellett 
ar..onban a beszámoló és a hoz
zászólások súlyos hiányosság
ként jelölték meg, hogy eg__ves 
üzemeknél különösen a 
közszükségleti cikkeket gyártó 
iparban - komoly lemaradás 
mutatkozik a tervek teljesíté
sében. Másutt a tervek telje
sítése az önköltség emelkedé
sével. a minőség romlásával, 
a munka- és bérfegyelem la
zulá,ával járt együtt. Ezek a 
hián.vosságok kesleltetik a la
kosság több és jobb mi
nöségü közszükségleti cik
kel rnló ellátását. gátolják 
a mezőgazdaság fokozottabb 
megsegítését, a selejtes, rossz
minőségű áruk lazítják a mun
kás-paraszt szövetséget és kül
földre kerülve. rontják a ma
gyar népi demokrácia jóhi. ne
vét 

Mindezeket figyelembe véve 
a pártértekezlet azt a célt 
tűzte a budapesti kommunis
ták elé, hogy álljanak a ter·• 
melékenység emeléséért. a:1: 
önköltség csökkent<'séért, a 
minőség emeléséért, a munka
és bérfegyelem megszilárdí
tásáért folvó harc élére. hogy 
példát mutatva ragadják ma
gukkal az egész dolgozó né
pet. vigyék győzelemre e je
lenleg legfontosabb feladato
kat. 

A budapesti vasutasok -
a vasúton dolgozó kommunis
ták - munkájának jelentős 
szerepe van abban, hogy a 
pártértekezleten vállalt meg
tisztelő feladatot a budapesti 
kommunisták becsülettel tel
jesíthe�sék. !'\ termelést erő
sen befolyásolja az, hogy a 
vasút pontosan, kés1c.�elem
mentesen szolgálja-e ki az 
Ü7.P'neket, bizfosítja-e az üze
mek nyersanyagellátását, a 
készáruk - elsősorban a me
zőgazdasági cikkek - időben 
és épségben való elszállítását. 
Az sem közömbös az üzemek 
t,ervteljesílésére. hogy a vi
dék:röl bejáró dol!(ozók me
netre,.d szerint. kultúrált kö
rülmények között érkeznek-e 
meg munkahelyeikre. 

A kongresszusi verseny első 
szakasza lezárult. A vasutas 
dolgozók most arra készülnek. 
hogy újabb felajánlásokkal, 
újabb munkagyőzelmekkel ün
nepeljék május elsejét, a nem
zetközi munkásosztály harcos 
seregszemléjének napját és 
hoizy a győzelmekre támasz
kodva, még nagyobb eredmé
nyeket érjenek el a koN,;resz
szusi verseny harmadik 
május l-től 24-ig - a kon
gresszus napjáig tartó szaka
szában. 

Ezekben a napokban párt
szervezeteink és üzemi bizott
sál(aink fontos feladata, hocy 
ll kommunista és pártonkívüli 
�asutasok figyelmét a hiányos
lágok. c;zúk kPrP�7tmet�7�tek 

felszámolására irányítsák, 
hogy a dolgozók vállalásaik
kal. azok teljesítésével és túl
teljesítésé,·el Javítsák tovább 
a vasuti szállítást és ezzel se
gítsék eló a budapesti üzemek 
és vállalatok tervteljesítését. 

figyelemmel a vonalakon moz
gó vonatok útját és to\·ább 
építve kapcsolatait a forgalmi 
szolgálattevőkkel. különösen 
az 500-as és a nehézsúlvú vo
natok számára biztosítsanak 
zöld utat. 

A nődolgozók emel i k  tel ies ítményeiket 
a kongresszusi  verse nyben 

, Állomási és A ,·ontatási szolgálatnál a 
• kereskedelmi haszonkilométerek növe!ése 
· pártszerveze- érdekében új 500-as forduló

teink indítsa- ka_t. ,.pendli-fordákat" kell be
nak harcot a állítani. A mozdonyszemélyzet 
rakodási idők körében feh-ilágosító munkat 

Ieröviditésé- kell végezni, hogy harcoljanak 
- ért. a kocsik a menetrend betartásáért, az 

Amint  közeledik május el· 
seje és a pártkongresszus dá
tuma, a nődolgozók is fokoz
zák teljesítményeiket és jó 
munkával készülnek a prole
tárnemzetköziség. valamint a 
pártkongresszus megünneplé
sére. 

Áp1ilis első dekádjában Hor
váth Józsefné forgalmi szol
gálattevő és brigádja, Komló 
állomás dolgozóinak eredmé
nye emelkedik ki a nődolgo
zók teljesítményei közül Hor
váthné elvtársnő és brigádjá
nak tagjai a kocsiforduló 
gyorsítása érdekében Yégeztek 
jó munkát azzal, hogy a ko-

esik átl.a.gos tartózkodását 12 
óráról 10.2 órára csökkentették. 
Ezzel 1 18 százalékos eredm§n·yt 
értek el. Komlói viszonylat
ban eredményük azért is ki
emelkedő, mert a legutóbbi 
hat hónap alatt egyetlen hely
beli brigád sem tudott elérni 
a kocsitartózkodás csökkenté
sében 1 1 0  százalékosnál jobb 
eredményt. 

Sztálinváros állomáson Hor
váth Ella forgalmi szolgálat
tevő brigádja 134 százalékra 
teljesítette a kocsitartózkodási 
tervet. 

Jó eredményeket érnek el a 
nődolgozók a távirdai szolgá-

latban is. Majoros Jánosnl 

elvtársnő, Eger a llomás 
távirásza 108 százalékos átla
gos teljesítménnyel versenyez. 

A MÁV vállalatoknál az 
Épületszerelő és Elögyártó ÜV 
„Zója" ifjúmunkás női bri · 
gádja tűnik ki jó munkájával. 
A „Zója" brigád 146 sziualé
kos teljesítménnyel sz1llt sík
ra a kongresszusi verseny si
keréért. A bri�ád tagjai a 
magor-lemezt készítik. amely 
az építkezések egyik fontos 
segédanyaga. s ezzel a telje
sítményükkel elősegítik az 
ideiglenes felvonulási épületek 
határidő előtti elkészítését. 

jobb kiterhelé- esetleges késések rövidített 
séért. A raktá- menetidővel való behozásáért. 

rí munkásokat és kocsirende- Fűtóházaink közül Ferencvá
züket minél nagyobb szám- ros fűtőház 112.6 százalékra, 
ban vonják be az .. órd az Rámán Kató fűtőház 108.5 szá
árut"-mozgalomba. Jó felvilá- zalékra teljesítette széntakaré
"Ositó munkával érjék el, kossági tervét, azonban Balázs 
hogy kíméletlen rakodás és to- Ferenc elvtárs, ferenc,·árosi 
tatás ne okozzon kárt az üze- mozdonyvezető példája, aki a 
mek dolgozói által termelt kongresszusi versenyben feb
áruk minőségében. A mezőgaz- ruár l-től április 4-ig 625 má
daságnak feladott árukat - zsa szenet takarított meg, azt 
Budapest-Nyugati pályaudvar bizonyítja, hogy a munkamód
dolgozóinak példája nyowán szerátadás Kiszélesítésével fű-

Az igazgatóságok versenyének első negyedévi győztese 
a budapesti igazgatóság 

még aznap továbbítsák. tó'házaink még nagyobb ered
Építsenek ki szoros kapcsola- ményeket érhetnek el. Az igazgatóságok közötti Márciusban a következőként I tett eredmények alapján a 

verseny lendülete és érdekes- alakult a verseny: helyezési sorrend a következő: tot a nagyobb szállító-vállala- A vontatási műhelyek dol
tok pártszervezeteivel. segítsé- gozóit mozgósítani kell a nyi
gülckel érjék el. hogy a- fel- toti- és pőrekocsik gyorsabb
és leadásokat a:t ötnapos szál- ütemű javítására, a minőségi 
litási terv alapján végezzék, tényezők fokozottabb teljesí
hogy ne rendeljenek olyan tése mellett. A mozdon\'Ok fu
kocsit. amelyet aznap nem tójavításainak gyors elvégzése 
tudnak megrakni. továbbá, érdekében meg kell szervezni, 
hogy a vállalatok, üzemek hogy útközben bekövetkezett 
szombaton is tartsák be a ra- hiba esetén előre értesítsék a 
kodási időt. Ahol erre mód javítóműhelyt, amely így 
van, ott szervezzenek új anyag-, szerszám- és munkaerő 
komplex-brigádokat és a előkészítésével a beérkező 

sége fokozódott. amióta a 1. Szombathely 25 pont. 2; 1. Budapest 27 pont. 2. Pécs Vasútpo!itikai_ !'_'őoS2t�ly_ ver- . Pécs 27 pont. 3. �z'-!]ed 3_� .30 pont. 3. Suged 37 pont. 4. 
senyza5z_l6t tuzott kJ a �on- P07lt. 4· BudapeSl 31 po7:t. �- Szombathely 38 pont. 5. Debre-gresszus1 versenyben legJobb Debrecen 42 pont. 6. Mtskolc _ . . eredményt elérő igazgatóság 1 47 pont. cen 39.fo pont. 6. Miskolc 
dolgozóinak. Az első negyedé\'i összesí 39.11 pont. 

Miskolc személypályaudvar lemaradása veszélyezteti1 

a miskolciak esélyeit a csomóponti versenyben 
A miskolciak által elindított nek felel mea. Február l-től 

I 
radtak a gurítási terv teljesí

r:somóoonti verseny a részvevő 10-ig 84 irányvonatot képeztek, tésére tett vállalások végre
le!(több állomáson jó eredmé- ezzel szemben április első de- hajtásá·val. A vállalt 101 száza
nyeket hoz. A miskolci cso- kádjában 1 28 irányvonatot ál- lékos teljesítéssel szemben 97.5 

móoont dolgozói különösen a litottak össze, ami 44 vonat- százalékot értek el. Lema-

komplexbrigád-szerzódéseket mozdonyokat a lehető legrö
rendszeresen értékeljék. Az videbb idő alatt meg tudja ja
áruirányítók. kocsirendezők és vítani. 
forgalmi szol�álattevők között 
végezzenek felvilágosító mun
kát az irány- és közvetlen vo
natók számának szaporítása 
érdekében. 

A kiterjedt iparvágány-há
lózattal rendelkező állomáso
kon ellenőrízzék az iparvágá
nyok grafikonszerű kiszolgálá
sát, állítsanak be vágányfele
lősöket. E módszerek alkalma
zása megrövidíti a kocsik be
á-' ításának és kihúzásának 
idejét, növeli az állomás dol
gozóinak teljesítményét. Kom
munista gurítóbrigád- és tola
tásvezetöink álljanak az elegy
rendezés meggyorsításáért 
folyó harc élére. Budapest
Fet·encváros. Rákosrendező és 
Rákos gurítóbrigádjai harcol
janak a napi minél több ko
csi gurításáért. Síktolató állo
másainkon szélesítsék ki a jó
zsefvárosiak által kezdeménye
zett Archipov-Lucskov-mód
szert. melynek segít�égével 
Budapest-Józsefváros állomá
son a kocsitartózkodási egy
ségidőt 5.4 óráról 4.2 órára szo
rították le. Pártszervezeteink 
érjék el, hogy kommunista gu
rítóbrigád- és tolatásvezetóink 
álljanak az ele<;!.vrendezés 
meggyorsításáért indított küz
delem élére. 

Terjedjen ki 
figyelmük a 
f()l·galmi szol

gálattevők 
munkájára is. 

Hallgassák 
meg észl·evéte
leiket, orvosol

.iilk esetleges sérelmeiket, kez
deményezzék a tolatós-brigá
dok, kocsirendezők, forgalmi 
szolgálattevők közötti jó 
együttműködést. mely előfelté
tele a 24 órás vonatforgalmi 
terv teljesítésének, a vonatok 
menetrendszerinti közlekedte
tésének. A meneti1·ányítószol
gálat fokf"IJ'('tt-:ohhan kf�Pri..o 

Állomási pártszervezeteink 
foglalkozzanak többet a kocsi
vizsgálói szolgálattal. A k-..
csivizsgálók tegyenek vállalást 
arra, hogy a műszaki ellen
őrzést - lehetőség szerint -
a vonatok összeállítása után 
azonnal elvégzik és a gép rá
járatása után a fékpróba meg
történhessen. 

túlsúlvtovábbílásban értek el többletet jelent. radtak a személyszállító vona-
jó erPdménveket. Február első . tok menetrendszerinti indítá-
tiz napjában csak 13.835 ton- Az eredmény�_J< mem�tt azo:1- sánál is. A személypályaudval'-
nát. áorilis ugyanebben az idő- ban vann�k hianyok ?5 �is- nak ezek a gyengébb eredmé
szakában azonban már 68.1 18

1 
kolcon. Miskolc szemelypalya- nyei veszélyeztetik a miskolci 

tonna túlsúlvt továbbítottak. udvar dolgozói például április csomópont esélyeit a verseny
Ez 54.283 tonna túlteljesítés- első dekádjában adósak ma- ben. 

U;ahh háromszázalékos árammegtakarítási felajánlás a miskolci fütöházhan 
A villamosenergia-takaré-A járműjavítók dolgozóinak 

kossági mozgalom kezdete óta figyelmét a felvilágosító mun- a miskolci fűtőház villamoska fokozásával a kocsijavítási 
átfutási idők lerövidítésére és műhelyének dolgozói élenjár-

nak az árammegtakarításban. a mozd?ny?k javít�sána� A műhely dolgozói pártunk 

százaléknál tartanak a telje
sítésben. A kitűnő eredmény
ben főrésze van Bückner Jó
zsef villamosfelvigyázónak, 
Kovács Géza művezetőnek, 
Gergely János villanyszerelő
nek, Otáh Béla művezetőnek, 
Kovács Pál villanyszerelőnek. 
De a villamoskörzet valameny
nyi dolgozója mindent elkö-

vet, hogy a felajánlást minél 
jobban túlteljesítsék. 

Gergely János villanyszere
lő például kijelentette: 

- Nem allunk meg az ed
digi eredményeknél, hanem 
tovább megyünk és május 
1 tiszteletére további há
romszázaiekos megrakar!tást 
érünk el. 

me�o�·.s1.�á�_ara kell !rány1: III. kongresszusára felajántam. Külonosen hangsulyozm lották hogy körzetük áramkell, hogy a forgalom és a 
f ' , 't h 't · 1 · kk 1 vontatás dolgozói csak minő-

1 
o�asztasa e szaz� e a 

ségi munkával megjavított csokkentlk. Jelenleg mar 33.7 
járművekkel tudnak megfe- , _______________________________________ _ 
lelni a rájuk háruló, egyre nö
vekvő szállítási feladatoknak. 

, 
ták példamutatása. Pártszer- zék meg a rendszeres verseny-

. . . . vezeteink pártcsoportértekez- értékelést és ennek alapján az A_ P_�ly3!enn!artas dolgozot leteken segítsé)c és ellenő1·iz- agitáció minden eszközének az 1do3aras miatt késedelmet zék a párttagok és tagjelöltek igénybevételével javítsák toszenvedett fenntartási munkák vállalásainak teljesítését. A vább a kongresszusi verseny meggyorsításával, a vágány- pártcsoportok élenjáró dol- nyilvánosságát. 
záras munkák idejének lerö- gozóinak pártmegbizatásként Vegyék igény-vidítésével, a lassú.ielek csök- kell adni hogy módszereik át- m he pártszerve kentésével vehetik ki méltóan adásával ' segítsék a szakmai- •·eteink a fia= részüket a kongresszusi ver- lag gyengébbeket, s ezt az ralság Iendüle-senyből. elvtársi segítséget terjesz- •ét e feladatok 

A kultúrált utazás megte- szék ki a környezetükben lévő megoldásához, 
remtése érdekében különösen pártonkívüli dolgozókra is. bátran bízzák 
nagy személypályaudvaraink Ellenórízzék és semtsék á me� a fiatalo-
Pártszervezetei mozgósí1�•k a szakszervezet munkáját. A kat egy-egy szűk keresztmet-
dolgozókat „A legtisztább ál- bizalmiak versenyszervezJ szet felszámolá�ával. 
lomás"-cím elnyerésére. A munkájának megjavításával, Pártszervezet.?ink a verseny műszaki kocsihivatalok dolgo- a vállalások rendszeres érté- minden mozzanatában, napzóival közösen érjék el, hogy kelésével teremtsenek reális nap után tudatositsák a vasua személy- és munkásvonato- alapot a versenynyilvánosság- tas dolgozók kózött, hogy kat időben és tisztán bocsássák nak. Segíteni ke11 a szakszer- munkájuk szerves tés:i:e a koraz utazóközönség rendelkezé- vezetet, hoay különös gonddal má.nyprogramm végrehaJtásásére . .  A személyvonati vonat- foglalkozzc·, az egyes dolgo- nak. :amelv szAmukra is „ kísérő személyzet között vé- zók, brigádok, szolgálati he- magasabb életszínvonalat, az �ezzenek felvilágosító munkát, lyek között folyó párosver- elmaradt kategóriák bérének hogv a fel- és leszállásolmál. sennyel, különösen a miskolci rendezését, jobb munkafeltétca jegyvizsgálat alkalmával 

és a ferencvárosi csomópont lek biztosítását, a szociális �s tanusítsanak udvarias maga
tartást. s ezzel is segítsék elő kihívása nyomán egyre széle- kulturális beruházások felemc 
a dolgozók kényelmes utazá- sedó csomóponti versenymo7- lését jelenti és érjék el. hogy 
sát. A feladatok végrehajtá- galommal. a vonalak egymá, · ez a fefümerés uta5ításszerin
�•.in.-:-.k 1--;-.t.n„í+,t:1.r!:I kfJmrn1tnis- k��-;.;tti ve-r �-1yével. S7�rvez- I ti1' ba1eqet,-.en.&.�s n,,,n 1�ára, a 

nehézségekkel szembeni bátor 
j1elytállásra lelkesítse őket, 
Vigyék harcba a budapesti 
kommunista vasutasokat, hogy 
a budapesti pártértekezlet ha
tározata nyomán példamutató 
vállalásaikkal, a kongresszusi 
versenyben elét-t kimagasló 
eredményeikkel ragadják ma
gukkal a vasút minden dol
gozóját. Járjanak e harc élén 
a Vörös Zászló Érdemrenddel 
kitüntetett ferencvárosi csomó
pont dolgozói, a SZOT és a 
minisztertanács vándorzász
laját jó munkával kiérdemelt 
Rákosrendező pályaudvar dol
gozói, az élüzem-jelvénnyel 
hatszor kitüntetett Északi Jár
műjavító ÜV és az élüzem
jelvénnyel többszörösen kitün
tetett Rámán Kató fűtőház 
dolgozói. valamint az öszi for
galmi csatában mát· eddig is 
oly nagy eredményeket elért 
többi budapesti szolgálati hely 
dolgozói. Adjanak újabb len
dületet a vasutas szolgálati 
helyek doli,:ozóinak a Közpon
ti Vezetőség kongresszusi 
zászlajának elnyeréséért f<r 
lyó versenyben. 



fl ien május elseie, a proletá rnemzetköz iseg harcos ünnepe, 

a béké ért küzdő népek hata lmas seregszemléje ! 
�"""""'-•�,,� ·�"�"� \\\�\.\�,,�"�"�""-"""'-'"�''""""""\\�\\"-""'-""\\�\.\"-"""'\\�"�"�''"'-"""\1'-"""'''�"�"�""••''"'""'�"�"�"�'....,.,... 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * KONGRESSZUSI 
VERSENYH ÍRADÖ A kádermunka feladatai a vasutas pártszervezetekben 

Az u1onnan megválasztott 
vasutas rártvezetöségek nagy 
lendülette . akaraterővel fogtak 
hozzá n pártszervezetek mun• 
káj ének me1tJ avítésához. Ered• 
ményeként aktívabb lett a párt• 
tagság és pártunk I l l. kon• 
gresszusára indított munkaver
senvre pártvezel6ségeink sike
resen mozgósilották és moz-
l?ós!ti úk a vasutas dolgo-
zókat. Megjavult az egész 
vasút munkája. Pártunk Köz
ponti Vezetőséf.;�pek júniusi 
és októberi hatátozatainak si
keres elősegítése érdekében 
azonban még sok akadályt kell 
leküzdeni a vasút területén. Az 
elmult években, de különöfen a 
tél folyamán isméretessé vált. 
hogy a vasutas dolgozók. a 
kommunisták példamutatására. 
képesek leküzdeni sokszor le
hetetlennek látszó akadályokat 
is. 

A párt nevelöhatására több
tízezer vasutas vált a párt. a 
termelés élharcosává. A most 
megválasztott pártvezetöségek. 
h11 további sikereket akarnak 
elérni a pártmunkában és a 
termelés frontján szükséges, 
hogy megjavítsák kádermunka· 
jukat, mely jelenleg a vasutas 
pártszervezetek túlnyomó több
ségénél még nagyon gyenge. 

Hibás nézetek 
a k6dermunk6r61 

Számos pártszervezet titkárá
val és vezetőségi tagjával be
szélgettünk az elmult ldöben 
11 kádermunkáról. Elmondották 
líszlnte önkritikával, hogy párl· 
szervezetük munkájának l ecr
gyengébb pontja a káderek 
egyéni nevelése. Nem is csoda. 
mert sok helyen az a vélemény 
a lakult ki. hogy nem érnek ró 
kádermunkát végezni a sok fel
adat miatt. lllV nyilatkozott 
többek között Molnár elvl�ts 
Is. az eszaki Jármiljavft6 UV 
pártbizottságának titkára. A kis
ú;szdllásl pál110Fenn/artl'ísi párt
szervezetnél pedig azért nem 
vé�eznek kádermunkát, mert az 
a véleményük, hogy „a tagság 
nem elég fejlett''. Ezek beszédes 
bír onyítékai annak. hogy még 
sokan nem értették meg: 

a kádcrmunka legfőbb elve 
a káderek nevelése. 

zatiisaikat. Segítsük öket ne
hézséi;relk leküzdésében. Ha ió 
munkát végeznek, ne fukarkod
junk u dícséretekkel és ha hi• 
báka\ követnek el. id6ben fi
gyelmeztessük őket. bíritljuk 
munklijuk és magatartásuk fo. 
gyatékossiígait. 

Gyakori Jelenség - különö
sen a forgalomnál és a vqnta• 
tásnál - hogy túl könnyen 
váltanak le funkcióból párt• 
csoportvezetőket. népnevelöket. 
Különösen akkor fordul ez elií. 
ha valamilyen nehezebb feladat· 
ID I nem tudnak kel 16 eredmény• 
nyel megbirkózni. I lyen esetben 
levái\ás helyett célravezeiöbb a 
türelmes nevelés, a segitség
nyujtás. mely átsegíti őket a 
nehézségeken. 

A káderek nevelése 
állandó feladat 

Sok funkcionáríus arról pa• 
naszkodik. hogy pártmunkával 
való megbízatása óla nem ér· 
deklödtek munkája. egyéni pro· 
blémái iránt. Sőt előfordul az is. 
hogy amikor megblzzák funkció· 
val, nem is ísmertetik teendőit. 
R idegs�get és türelmetlensége1 
árul el az i lyetl „módszer". 
Sztálin elvtárs arra tanrtoll 
benünket. hogy , .. . . úgy becslll• 
/ük a kádereket, mint a párt és 
az dllam aranykészletét. . . is
merjük a kádereket. gondosan 
tariulrnányozzuk minden egyes ... 
funkcionárius Jó oldalait és hi· 
bdit, hogy tudjuk, melyik he• 
tye11 bontakozhatnak ki leg
könnuebben képesséaei . . .  ne 
sajnáljuk az idö/, ami ahhoz 
kell, hogy türelmesen „t•eszöd
jünk" ezekkel a munkatársaink
kal és siettessük fejlődésüket." 

E lanllás pártszervezeletnk 
munkájának mindennapos gya
korlatává kell válnia, hogy ön
tudatban növekedő vasutasok 
további ezrei nevelődjenek. 

A vasutas pártszervezetek 
vezetőségei tegyék munkájuk 
f6 feladatává a kádermunk vég
zését. De llhhoz, hogy a káder· 
munkát megfelelően tudják vé
gezni. szükséges. hogy reális 
célkitűzéseket á l l ítsanak maguk 
elé. A pártszervezetek vezetösé· 
gei határozzák meg, hogy egy• 
egy vezetőségi tag melyik párt· 
csoportvezető. népnevelő, va,;zy 
tömegszerveZéti vezető nevelé· 

sével foglalkozzon. A titkár 
elvtárs pedig foglu lkozzon ,;lsö
sorban a vezetőség tagjaival. 
Nem szabad azonban megleled• 
kezni az egy5?.erű p�rttagokról 
sem, akik közül éppen a nevelés 
eredményeként ú j  funkcionliriu
rnl< nőnek . fel. Ilyen gyakorlat 
már egyés helyeken kialakult. 
Például a debreceni á l lomás 
pl\rtbizottsiigán és Rákosrende
ző al l9más pártszervezetének 
vezetőségénél kidolgozták, hogy 
a vezetőségi tagok kiknek a ne· 
velésével törődnek. Tervbevet• 
lék, hogy megism�rik a hozzá· 
juk tartozó kádereket. azok 
családi problémáit, munka köz
ben rendszeresen felkeresik 
llkel. elbeszélgetnek velük. Ezen 
túlmenően egy-egy pártcrnport• 
vezető. vagy népnevelő munká
j;it megtár1ZYaiják vezetőségi 
ülésen is és igy nyujtanak se· 
gilséget számára. Feladatul 
tűzték azt is, hogy \·ezetőségl 
ülésen időnként értékelik a ká· 
dermunkát. Fő céljuk, hogy 
eizyéni beszélgetések és szemé· 
lyes segfüégnyuJtássa I kom· 
munista szerénységre, párt 
Iránti őszinteségre, bátorságra, 
a haza iránti szeretetre. munká• 
ban való helytállásra nevelik 
elvtársaikat. 

A káde,ekkel �zemben le• 
gyünk igényesek, de ugyanak• 
kor figyelmesek is. Ne tilrjük 
azt. hogy komoly ok nélkül 
egyik helyrBI a másikra „dobál· 
ftík" öket és védelmezzük 6ket 
az igazságtalan vádakkal 
szemben is. A vezet6ségek úgy 
foglalkozzanak a káderekkel. 
ahogy azt magukkal szemben 
Is elvárják. 

A vasutas pártszervezetek 
kiidermunkéját segítsék elő a 
politikai osztályok, főleg az in• 
struktorok. Hogyha a vezetősé· 
gi tagok elmélyülten, rendsze· 
resen foglalkoznak munka• 
végzés közben az  aktívákkal, 
al1kor ök ugyanugy foglalkoz• 
nak majd a párttagsággal. a 
dolgoiók széles rétegével. I gy 
tudjuk még egységesebbé ko· 
vácsolni sorainkat és elősegíte· 
ni a vasút Jó munkájával a 
párt és a kormány júniusi hatá
rozatának megvaló�ltását. 

Szalai Pál, 
a Vasútpolilikai Föontály 

káderelökészitő alosztályának 
vézetöje. 

RAl(OS ALLOMASON Lft· 
bnncz István kocslmester és bri• 
gádja elegytovábbftási tervét 124 
sz:lzalékra, Mátyás Oéza forP-al• 
ml szolgálattevő és brigádja 
túlsúlvtovábbítási tervét 292 
százoiékra teljesítette. A Mátyás• 
brigád annak köszönheti ma�as 
száz�lékát hogy 2�03 tonnát 
továbbltott terven felül, 

* 

A BEV-VONALAK egymás· 
közti versenyében az első ne· 
J!yedévben az első helyet a bu
dapest-g-c·döllői vonal nyerte el .  
,\ vonal menetrendszerinti köz
lekedését 98.9, kocsit�rtózkodási 
ee-ységidejél pedig 104.8 stáza· 
lékra teljesítette. 

* 

A SZEKESFEHtRVARf PA· 
L l'AFEVNTARTASI FóNOK
SEGE.V. a Bar/ha Oyörf(y pá• 
loamestl!r vezetése a/a lt álló 
Xl 'I. •zal?!l.�z dolaozói teUes'/et• 
fék felajú11!dsai/1a/. Németh Mik

lós és csapata 1.19. Jt1hdsz /,/. 
tJán /82 százC?IJkot ért el vá• 
gó1111szabál11ozás1tál a KotJafjov· 
módszer és a /fzperces•mozga• 
lom helyes a/ka!mazásdval. 
Fürsl Ferenc és Gödri János 
ácsok 15/, Hádo11 lózstf és 
Virág István kőmíl.1esek 141 
százalrkos eredmén11yel verse• 
11yez11ek a Gazda• és a Rőder• 
mozgalom segítségéoel. (Murá• 
nyi István levelező.) 

* 

BALASSAGYARMAT ALLO· 

MAS VONATK ISBROI kifogá
solják, hogy Vác és Aszód á l lo• 
mások, ahonnan visszafordul•  
nak.  nem az F2-es számú utasi· 
tásnak megfelelően á l l l!jék ösz• 
sze a tehervonatokat. A közbe· 
eső ál lomások kocsijai a vona• 
tok végébe vnnnak sorolva, igy 
ezeken az ú llomásokon a tola• 
tások hosszú kocsisorral történ
nek. Ez a \attózkodásokat na
gyon meghosszabbítja és rontja 
a menettartamot. Kérik Vk és 
Aszód á l lomás dolgozóit, hogy a 
tehervonatok összefültásánál 
tartsák be at F2·es utasllást. 
(Merész József levelező.) 

* 

A NYl�EOYHAZI FOTöHAZ 

De azt Is mutatja, hoJIT igen 
sok helyen nem ismerik a ká
dermunl<a lényegét. 

A pártszervezetek • vezetősé
geinek azt kell megérteniök. 
hOfn' a kádermunka nem külön 
feladat és nem Is egyík feiadat 
a !ok közül. hanem az  összes 
feladatok megoldásának ku lcsa. 
Ahol törödnek a káderekkel, ott 
eredménye�ebb a politikai mun
ka. lelkesebb a munkaverseny. 
nagyobb segítséget kap a ve
zelöség az akllváktól és az 
egész párltagságtól. Nemcsak 
u egyszer(! púrttagok, hanem 
a párlcsoportvezetök, a népne
velők, o szakszerveze!i funkcio
náriusok és o szakmai vezetők 
is elvárják, hogy a pártvezetö
ség rendszeresen foglalkozzon 
velfik. Rossz gyakorlat az, hogy 
a káder csak feladatot kap, de 
azután magára marad a feladat 
megoldásánál. .Munka köiben 
állandóan figyelnünk kell. ho
gyan hajtják végre az elvtársak 
a halárotatokat és pártmegbi-

A kommunisták niagánélete 

feddhetetlen legyen . . .  

. 

is 

létszámába tartozó Berzédf Ar· 
pdd motorvnető vállalta, hogy 
nyolcszázalékos haltóolajmeg· 
takarltást ér el. W.llalását 1 6  
szátalékra tel lesftette a klsza• 
báshoz viszonyítva. Uvvanakkor 
vonatiait vontatási késés nélkGi 
továbbltotta. A módosított szervcteti sza

bályzat tervezetéb;n eddig_ m,e�• 
telt javaslatokat cs hozzaszola
sokat é lénken figyelve a Javas
latok na� többségét helyeslem. 
Különösen egyetértek azokkal a 
javaslatokkal, melyek fokozot
tabb követélményeket szabnak a 
púr!ta�ok magatartásával kap
csolatban. I lyen írányú Javaslat 
jelent meg a Szabad Nép má�· 
cius 22-i számában Búzás . Jo
zsef alá írással, valamint az 
!':szak-Magyarországban április 
7-én, Tarnai Sándor elvtárs alá
irásávat. 

üzemünkben Is volt olyan 
időszak, amikor volt pártlunk· 
cionárius helytelen erkölcsi ma• 
gatrrtásával nagymértékben 
rombolta a pártszervezet tekin
télyét s e:Ízel leheHíséget adott 
ellenséges agitációnak is. 

.. , > 

A M E Z O G A Z D A S A G E R T  

A mezö11azdasá,rl határozat me11valósltbát a vasutas dolj101ók 62v sel!il• 
�etrk elff lel!etedtnényesebben. ha állandó, ló kaouolalban állnak a mező· 
eudadJ1I anvuokal és terményeket szállító felekkel. Ercsi állomáson köz
-.etl•n. éUJ u eoilttmfik6dés a mez.611azdashl szervekkel. Kéoilnk6n Szabó 
Imre elvtárs, rakf«rnok. fontos küldeményt vesz At a Székesfehétv,rl Te.r• 

mén\·lorl(alml VAllalat mellbizottiától. 
(l'erlds Emil felv.} 

Javaslom, hogy a szervezeti 
sz1bályzat mondja ki: * 

azt a pár/tagot, aki családi 
életében nem feddheteile11, a 
pdrt erkölcsi szabály_ainak nem 
megfelelő éle/módot ·folytat. azt 
mini a párt tekintélyének rom· 
bólójáf, a párttagok soraiból ki 
kell ziírnl. 

A KOMLOI RAKODASJ FO
NöKStGE ' számos hiba akad 
a versény köriH. Baj van a ver· 
senynyilvánosságf,(81. Január óta 
nem vezetik a komplexbrigád
naplót. Nem törődnek a kocsi
átadó kö-nyvek 10 napos zárásá-
val. A verseny hátra lévő részé

z. Burján István ben ki kell javítani a hibákat. 
Miskolc, MDP-tag 1 (Várnai László tudósltó, Pécs.) 

l�s BÉKETANÁCS 

FELHÍVÁSÁHOZ 
Az Orszáaos Bé· 

ketanács a mu/t 
szerdán ülést tar
tott · és az ülésről 
felhit•ást bocsátott 
kö;z:zé, A békesze
re lt'J ma{<yar nép 
egéstéhez, min
den becsületes ma
f<t/ar ember szlué
hez szól ez a fel· 
hívás és milliókat 
{ndit erélyes til/a
kozásra az új há· 
ború halálos t•e
szélyét szító pak· 
tumak e/lm. a né· 
rne I militarizmust 
feltámasztó ,.euró• 
pai uédelmi közcs
séa" ellen az 
atommal és . hidro• 
s.é11bombdval z�a
•oló hdbora.� ü2é· 
rc>k müködése el· 
ltn. 

Az Orszá�os Bé· 
kelanács felhívása 
az es.ész, békét 
szerelő és a békét 
megvédeni akaró 
ma1<qar néphez 
szól, de különösen 
stól awkhoz, akik 
a békeharc egyes 

frontszakaszait irá
nt/Í/ják - a legki· 
sebb 1ól a legszé· 
/esebb fronfia. Mi, 

vasutas dolgozók 
jelentős erö/ kép· 
viselünk a béke
harcban, a:zonban 
mes. kell monda11i, 
békeóizottsá(?alnk 
nem mindenütt 
hasz11áliák fel mew 
felelöe,1 ez/ az 
erőt. fii nálunk, 
Budapesl-Déli pá· 
lya11duaron is in
kább kampánys2e
rűc11 fo(!ja fel fel· 
adatát a békebl· 
zotlsáa, laf?jai pe
dir.r emiatt nem ér· 
zik kölelessér;nél is 
többnek: hivatás
nak a feladatukat: 

A va,utas dol[!0· 
zók. akik nem egy· 
sur hősi munkával 

bizonyílotlák bl!, 

hóf[!f hiI /a((jai a 
béketábomak, méq 
;obba11 me1< akar· 
ják ismerni az 
igazságot a há
ború és a béke 
mostani 11allt/ küz· 
delmében, figye• 
lemmel a.kar/dk ki· 
sérni a Jlenfi fa• 

nácskozás me11etét. 
Ehhez - az Or
szdqos Béketandcs 
felhívásának sui/e• 
méhen - a béke
bizottságoktól udr
riak hathatós segif. 
sé1<el. far/alma� 
butámolókal, é/ö 
vitákat. Azt hi
szem, sokezer va�-
11/as dolaozó nevé
ben khem a vasált 
b�kl!bizot/stí,;oka.t, 
ho!lt' munká'uk P/e• 
t•enebbé tételével 
és l!i:er;észlésével 
teqyék még eröseb
bé a mi békehar
cU11.kal. 

pá/qaudvar. 

MOLNAR ISTVAN \ 
lu.dósltó, 

l !Judapest-Déli 
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• A világ dolgozói rr. ájus l-re J.·észülriek 
A K.özlekedési, Kikö/6i és fia• 

•ás2ipari Dolgozók Nemzetközi 
Szöt•elsége ( a Szak�zervezeli 
Vilá1<szöve/séa sz1kmai tagoza
ta) körlevelet és felhívht adott 
ki május elseje alkalmaból, 

A Ill. szakszen•ezeli világ
konvesszus elhatározta. hogy 
19'4 má fus 1 -ét egy nagy nem
zetközi kampány kiind-'1/ó ponl
;áu[ jelöli meg. amely:iek céljJ 
a fzakszervezeli Jogok es d d�
mokratikus szabadságjo�ok meg
védéBe és l<ivlvása, a békeharc 
�rlísrtése. 

A Szakszervezeti Világszövi:1· 
�eg, i l letve a szakmai tagozat 
felhlvása nyomán a világ dol · 
gozói mindenütt fokozták elöké• 
�züle!eiket május l -re. A világ 
népei a május 1 előtti Időszak
ban még erőteljesebben I övéte
llk fogaik érvényesítését. a reak
ció, a fasizmus és a �áború út· 
fának elvágását. Világszde fel• 
lángolt a békeharc, a világ né· 

CSEHSZLOVÁKIA 

peí követelik az atom- és hldro, 
génfegyver eltiltását. 

A tömef,(es tilbkozás hullám,1 
zúdult végig Japánon, �nol ha
lálos á ldozatot is követelt ,a,: 
eszteirn hidrogénbomba-kísér
let. A tömegmozgalom nyoma
sára a japán parlament m.indké. 
háza határozatot fog�dott el az 
atomfegyver eltiltásáról. /11diá
ba11. Delhiben tömeggyu'es t i lt•
kozo t a hidrogén- és dombom 
bakísérletek ellen. Mind erélye
sebben hangzik fel a i ' takozás 
lmlonézidban, Ausztráliában, a 
Fülöp-szigeteken, Burmában e; 
az amerikai hidrogénbomba-kí
sérletek térségének 1,özvetlen 
közelében lévő más crszágok
ban. 

Az idei május 1 -i ünnepen • 
világ dolgozói még jobban ösz
szeíorrn�k a hatalmas .iéketá 
borral s a béketábor szilárd er�
je önt erőt az e'nyomott, kt· 
zsákmányolt népekbe -�. a Jo• 
ll'aikért, a sz badságultért v1volt 
küzdelmükben. 

,,'ú; élet felé" 
A csehszlowlk w1su!Mok lap. pár'.ban, a konmányb;in é6 né

;a ,  a ,,la Soc/al/stlcku Zelez- pemben, hogy segltenek rajtam, 
nicu" érdekes ci<k.ket közöl ,,Dj csak azt nem tudtam elképze'.n i, 
élei felé" címmel. At alábbi hoi:rvan. Nehéz sorsomban a 
réu 1eteket ebbö: 11 cikkböl vet- Csehszlovák Köztársaság dol
!ü1<: gozói nyujtottak baráti segit-

Az elmuil  év végén hagyta el �éget. A pönyörü csehsi.lovák 
köztáMaságunkat Chriszfo fva. íö:dön szü ,ettem ú;Já - kezeket 
nov Chrlsztov bo'.gár mozdony. kPptam. NemC6llk an-n ak örü'ök, 
vezető, aki baleset köv.,,!kezlé· hogy ismét vannak kezerm, 
ben mindkét kezét elve6ztetfo. hozy a csehszlovák orvostudo. 
A bolgár mozdonyvezetőt a cseh• mány meggyógyí!o'.i, h.ane-m 
sz.lová-k orvos:,k meggyógy[\ot. annak is, hogy a közlekedési 
lák és o!y,an míl'kezeket késZí- mih iszlér!um. vala,11 int e vas
le:itek számára . hogy képes 15• u:as 6Zakszervetet 'közp<>nli bi
moét önál lóa,n mozdonyt vezetni. zottsáf,(a lehe'.övé tette számom. 
Chriszto luanou elvtárs eluta• ra. hogv vi6szatérjek munkám. 
záea, e'ött sajátkezfí.leit írt l evé'. .  hoz. e mozdon yra. Búcsúzáskor 
b� búcsúzo!I a cséhsz'ovák tei'es szlvemböl mondok köszö
vasutaa e!':'t ársakrol._ A levé! netet kedves vasutas e:V:ár• minde!,1 �rat a szoc ft l i�te e�- saimnak. Hazámba visszatérve ber t.>rhe.ellen ere;e es hite h f , dk ha1ia ,át,  so asem . e,e �zem m�� a 

Amikor mk-0két kezemet e!•

, 

t'Sehszlo,·,3k vasu a.sok bara I se. 

vesz'.e1term - frja a leyé:ben - qÍ.!,sé!,féről és '2rró'. az erBs aka. 
akkór sem vesztet'.em el az ratukról ,  a,rne:l yel a békéért, a 
é:e.be ve:ett hitemet. Hit tem a boldoi. jövőért harco,ln.ak, 

Mit jelent az eur6pai sz6llitási pool 
- a vasutasok szempontjából 

A belga vasutasok lapja a profitot a töke számára, akár 
.,L'Actlon Ouvrlere Unltalre" a munkaviszonyok súlyosbítá
a fenti címmel érdekes cikket sa, a munkabérek csökkentése 
közölt. A Nyugateurópal Szál• és a személyzeti létszám apasz• 
litási Pool mult év októberé· tása révén is. 
ben jött létre amerikai kíván· Az európai pool hatásai már 
ságra, hivatalosan tizenhét kezdenek mutatkozni - álla
nyugateurópai ország részvéte· pítja meg a lap. - A háború 
lével - írja a lap. - A pooi óta az amerikai töke befolyá
céljai a következők: 1. A szál· sa. valamint a hadikiadások 
lftások megszervezése béke emelkedése miatt harmincöt 
idején az állítólagos „éurópal százalékkal csökkentették 
védelem" érdekében. 2. A pool- Franciaországban a vasutasok 
ba tartozó európai országok létszámát. Nyugat-N'émetor· 
szállítóeszközeinek, vasutal- szágban ötvenezer vasutast 
nak az amerikai tőke uralma bocsátottak el és további öt· 
alá rendelése. 3. Az amerikai venezret fenyeget az elbocsá
háborús politika érdekében a tás veszélye. Az olasz vasuta
nemzetközi töke kiveszi a szál- sok létsz�!11a 197.000-ről 
lítóeszközöket az egyes nem· 163.000•re csokkent: a holland 

, • , vasutasoké 42.000-rol 35.000•re. zete� kezebol es azo.ka� a nem- A lap végül felhfvást intéz a zetkoz1
. 

(főleg amerikai) bank-
, 
nyugateurópal vasutasokhoz, 

konzorciumoknak szolgáltatja hogy védjék meg személyi és 
ki. 4. Biztosftani a legnagyobb nemzeti Jogaikat. 

Munká ban, uasgyüjtésben az élen 

A vu.suta, fiatalok szette az orszll�ban eredményesen JlY6itlK a va�at & • 
f6met. BrJirádok slá.tal se,títlk hrv nép,11u.da!láKUnkat abban. ho&rv minél 
több kötszükséitletl cikket a-yárlhassanak Üzemeink. Képünkön u tszakl 
JármUlavltó e11ylk kiváló vas11yíllt6 brtiilldiál ldtluk munka kO,ben. A Tóth• brl!lád e,ch• rövid Ida alalt 12 rnlbsa vasat h 32 ke rezet 11vUtl8tt. 
Eirvébkl!nt • Visúll föo,ttály kon11res,zuo1 venenyértékelésében mbodlk 
helyezé•t éti cl; állae;o, teljesltml!nfill 179 százalek. ( Kovács G. lelvélelel 



Dicsóslg a világbéke, a szabadság legföub védelmezőjének, hazánk felszabaditójának: 
a kommunizmust diadalmar.an építő Szovjetuniónak I 

Éljen és virágozzék a Szovjetunió népei és a ·magyar nép megbonthatatlan barótsága t 
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0/lSllJCOSRN MEGEMLÉKEZTEK 

ll M//1/ /Ja5UÍ1lf 5ZT��--.-r-.. 

Az 1904. é\'i nagy \'asutas
sztrájk 60. évfordulóJál  hazánk 
vasutas dolgozói orsz.igs,erle 
megünnepelték. Aprilis 19-én, 
hétfőn este a budapesti vasuta
sok a Vasutasok Szakszerve1-dé
nek székhlizítban rendeze,t ün
nepségen emlékeztek 'TI.!g a ne• 

vezele évfordulóról. i\t 'innep 
ségcn megjelent Bebri ,s Lajot 
közlekedés- é& postaügyi mini:;z 
ter, Katona An,a l, a mir1iszler 
el�ő helyetteee, Pries.wl Jó.:,e 
é� Földvári Lásiló miniszter· 
helyettesek, Zentai Ernő, a SZOT 
titk!irn, Bu14nár Imre, d V -1Gut 
politikai Főo,ztály vezetője, Né· 

meth József, a MAV wzérigaz
gatóhelyetlese. Ott v.Jltak az 
ünnepségen a sztrájkbJn részt
vel! idős vasutasok. s töb!:>en a 
vasú! párt•, szakszervezeti és 
szakvonali vezetői, valam11 1t  a 

szoci!J lista épilömunkiiba:1 kitűnt 
vasutas dolgozók közül. 

den év augusztus má5odik- va
sárnapját vasutasnappá n: i lvá
nítotla. s rend�zeresíter•e a „J<i
váló vasutas" és „E:rJemes va
sutas" kitüntetéseket. 

A nagy vasutassztrájk - forradalmi örökségünk 

- ötven év távlatából jogos 
büszkeséggel tekinthetünk vissza 
az  1 904. évi nagy vasu'.a:;sztrájk
ra. Vasufrsaink a felszabadulás 
óla eltelt években bebizonyítot
ták. hogy méltó örökös�i a ,zá
zadlorduló idején hösl"s szlrájk
h�rcban részvevő vasutasoknak. 
Ml haladó hagyomány'<ént kezel
jük a vasutasok 1904. évi meg
mozdulását. Landler Jenő és 
társainak hősi harcai ösztönző
lrg halnak mai vasutasaink mun
kájára is. A magyar dolgozó nép 
- s köztük mi vasutasok is -
a Magyar Dolgozók Pártjának 
vezetésével kemény ·,üzdeltnet 
vlvunk a szocialista vasút me_g
teremléséérl, a nemzetl.cözi pro
letariátus harcos össz�fogásáért. 
a \ · i l ágbéke megszilárd ításáért 
- fejezte be beszédét Gdspár 
elvtárs. 

Gróf Józsefnek, a Vasulusok sztrájkot, umelynek híre iger 
Szakszervezete titkár.Inak meg• nagy riadalmat keltett a népel· 
nvító szaval után Oás11ár S,in- lenes uralkodó osztály köreiben. 
dÓr elvtárs, a szakszen·ezet el- Magyarország dolgozói - külö
nöke mondott ünnepi hesz�del. nösen a nagyüzemi prol-.lariátu, 
� Ma, 1954 április 1 9-én 50 éve. - a legnagyobb roko,iszenvve 
hogy az egész or�zágban leadták fogadták a vasutasok sztrájkját. 
a 7-cs számú jelzést - mondot- A A\AV 40.000 ki nem 'levezet 
ta - ami azt jelenl�!te. hogy munkása kijelenletle. ho:zy szo
minden vonatot le kell á ! litini. l idaitást vál la l  a szlrájkolókka· 
Megbénult az ország \'érkerin- és ha a vasut szirájktörésre 
gése. Mindez azért történt, mert akarná őket felhasználni. beszün
a századforduló Idején 11agyon telik a munkát. A vasulac 
�!ralma& volt a vasu1i dolgozók sztrájknak jelentős visszhangjt 
helyzete, s ők ezen változtatni volt külföldön is. A 'llU!h,áselle 
akartak. nes uralkodó osztály fegyvere, 

A továbbiakban részletesen erő Igénybevételével � �ztrájko 
beszélt a sztrájkot megelöző letörte. 1904 után 1 9 1 2-Mn é 
eseményekről, majd ismer· 191 7-ben harnnló megrnozdulG-
telte a sztrájk ki törésének soknak voltak szereplői akkon 
közvetlen okait és annak rnsutasaink, de az első világhá-
lefolyását. Emlékeztetett arra, ború után, a Tanicskőztársaság 
hogy 1 904 áprllis 1 3-án vo,t bukásával végleg megoecsélelö
a vasutl munkások biz�lmi fér• dölt a vasutas dolgozók sorsa: 
fialnak első értekezlete. Itt meg- a Bethlen-kormány 1 921  decem
indítolták a gyűjtést azért, hogy herében az áruló �zodáldemo
polilikai l apot adhassanak ki a krata vezetökkel. éiükön Peyer 
vasutl munkások. A kormány J(árolly�l. megkötötte a hírhed, 
azonban hatalmas akadályt gör· Bethlen-Peyer paktumot, amely 
tittett a l ap megjelet1és�nek út- súlyos béklyóként nehezedett a 

jába. A sajtószabadsá�ról Ha• vasút dolgozóira. !gy a magyar 
való rendszer nem átal lott 20.000 vasutasokra, de az egész ma gyar 
korona óvadékot követelni azért, munkásosztályra is a Horthy-pri 
hogy az újság első számát ki- békek állal diktált gy�szos 25 
nvomhassák. A MAV v�zetö1 sem év következett. 
nhték jó szemmel, hogy a va- Beszédében ezután hang
sutas dolgozók politikai lapot súlyozta· - Magyarországnak a 

akarnak kiadni. A szolgálati he- hös Szovjet Hadsereg áltaii fel 
!yeken fenyegető rendeletet füg- szabadítása gyökeres változást 
gesztettek ki. A vasuti munkás- hozott a vasulasok é'etében 
ság azonban nem törődött a le- helyzetében is. A f"!lszabadulá� 
nyegetéssel és összegyüj(ölte a me!lhozta részünkre a szervez
lap megindilásához szükséges kedési joi;rot és 1 945-ben . meg
nagy összeizet. Igy 1904 április alakflhattuk szakszerveLe:ünket. 
1 5-én megjelent a „Magyar Va• A magyar vasutasok minden ere 
sutas" első száma. A bizalmi fér- jüket lalbavetve, fáradságO' 
fiak mei;rvála•zlásával i llegáli- nem l•merve n�p mint mp szi
san működni kezdett a mai va- vós küzdelmei folytatn3k a va 
sutasszakszervetet elö�ie. 2 Ma- sút előtt á l ló mind nagyobb fel
pl/arórszá[<I Vasufi Manká"ok adatok megoldásáért. a nép
Országos Szövetsége. 

1 
gazd·  ság á ltal igényelt kocsik 

I lyen eset?ények el6zt�k :11.et;; napi megrakásáért, _a ne�ézsú_)Yú 
az 1 904 aprilis 1 0-én k1torl vonatok továbWásaétt. Legfobb 

Az önmííködő vágány/ék 
doleozóink munkáját könnyíti meg 

Ho.tahnas gödOr tátong a ferencvM.r06f rendezlipályaudvar keleti rendező
/én, az újonnan épilett nyolc irányvágány torkánál. Mérnökök, munkások 
álllák körfil a mé.ly verrnet, méregetik, hrili(v fér tnll.fd el rz <- ll'st :-rélszerke1.et, melyet két többcmelet maga■ gffzda.ru helye:,; Ide. Hu:szonegy 
méter ho'5szü és 800 n1ázsa stíJ,Ya van annuk a g�pczetnek, mely a kor
szerr�rtclt emetofo1 rendezr,ndlytudvar (11 1rá11yv4Q"á11yánál mcS,!lék�zl a k
gőrdül4 kocslkatt megs7tlldfti r-ohRrtásukat. 
A Nyugutf pályaudvar tdvkO'dö és blzto9ttóberendetét 57.trelésvcz.eföbégé
nek do!go,ól jóval á határJda el6tt elvégezték az önmflKlidG vá�&ni iék be
t:melé::éhn; s'i.Uksél{U rlöké-!2:ítö munkáklt. AI. IAC4. évi nallV vasutas.·z�rf 'k 
50. évfordui,"1n, aorllls l9•én, úf nn"ytelfc•ltméllyQ váJtllnyl6kket �azdal'odott a v„út, 
Vannak m�g rendnöpál_yaudvArck, cllol ■ sarusok kézze-1 hcly�z•k a ro• hanó koc,lk elé a fasarut. Nehéz, -az etnbernek minden ld�g''izál.i.t igénybevev6 munka tz, nyári hőségben, vagy zord Wen. a J•II•• vágányok közOlt et?varár'lt. Az úi hid--n.11likus váJ,?'ányfék épp�n ettől a veszélyes_ munká!óJ mentesíti a vuutasokal. 
Képilnkün a 40 �s 50 tonoi!s datuk könnyedén emelik a ma,lasba a váRánl'ftktt is lusa.n, óv■to!$an helyezik a .,verembe'', Jó',.s.'{, me!-e.., l!':?é:3: tii. 11"1.t�szei:a llét'tPut kerntt � korm�,v p-o•·u1n„kod4sa révén a vasútra. hOR'Y jobb�, ko11nye�bt tesire dolfozólnk munkája!, 

céljuk a vasutasoknak •s, hogy 
lervük túlteljesítésével hatható
san elő�egílsék a párt határoza
ta inak, a kormány programmjá
nak meg\'alósltiisát, ,iz egész 
dolgozó nép életszim ona!ának 
emelését. Pártunk és kormányunk 
a vasutas dolgozók munkáját -
épp úgy, mini a többi 1olgozó
két � elismeri és me6becsül i .  
Mind több és több vasutas ré
szesül magas kormánykilünle
tésekben. A párt és a kormány 
l vasutas dolgozók m,•;:becsülé
sét fejezte ki azzal is, hogy min -

A tizenh6rmas bizotts6g tagja beszél 

Megható látvány volt, amikor uralkodó osztály m�gíusztott 
a beszéd után kis úttörő vasu\a. bennünket. Engem és számos 
sok léptek a terembe és virág- társamat igazságérzeiünk. dol
csokrokkal köszönlöllék az ün- gozótársaink iránti meg-becsülé
nepségen megjelent idős harco- eünk késztetett arra, hogy a 
sokat, a sztrájk részvevőit. Ezt mozgalomban résztvegyüni< és 
követ/len Komlós Manó �lvtárs. annak élére á l ljunk. Egy nem
a sztrájk \'ezetöségének egyet- zet életében - mondotta !(omlós 
len. még élő tagja emelkedett elvtárs - ötven év talán szere
szólásra. - JóleslJ érzéssel ün- pet sem játszik, de Magyaror
nepeljük ma - mondotta a töb- szágon ez a két dátum kél telje
bi között - azt a napot. amely sen külön világot jelent. A mai 
1904-ben az egé�z világot bámu- Magyarország egészen más, 
latba ejtetle. Harcunkat nem- mint az ötven évvel ezelö:t l .  Ma 
csak az országon belül, hanem _ a hazánkat lelszabadltó Szov
a határokon kivül is a dolgozók jelunlóvál az élen - a világ bé
tömegei�ek �gyüttérzése k isé_rte, keszerelö népei _ köztük a ma-mert zaszlonkon ez a felirat 

1 
, . é volt: ,.Harc a szociális jogokért." gyar _ne� :s - szoros e�s g• 

Célunk az volt. hogy az évtlze- ben tomorulnek, hogy a meg ka
dek óta elnyomott nsu!?s dol-

1 

pita lista elnyomás alatt lévő 
gozók részére kivívjuk mindazt, dolgozók részére Is kivívják a 

2mi jár: a megélhetést, a jogot, szabadságot, a szebb és boldo
a szabadságot - amitől az gabb életet. 

Komlós Manó elvtárs, az 1904. évi nal(y vasutassztrálk tl!Ylk vezetője, 
az Úl!ynevezett .,IS-as blzottsá11" ta11ia beszél. 

„ T ov6bbi sikerekre, újabb győzelmekre 
lelkesítenek bennünkat" 

Az ünnepségen fe!szólall Beó- megvalósítására irányuló !öreJtl. 
rits Lajos elvtárs. közlekedés- véseinkben - fejezte be beszé
és postaügyi miniszter is. Sze- dét a miniszter. 
mé!yes élményei megelevenilése Az emlékünnepség fényét rö
után meleghangú �zankkal vid kultúrműsor is emclle: Pá
méltatta az 1 904. évi nagyará- ka Jolán, az Allami Operaház nyú magyarorszag1 vasutas magánénekes.nője és Reiter Já. sztrájk jelentőségét, amilyeahez nos MAY-tiszt, az A!lami Operahasonló csak az utóbbi években ház tagj a, a Vasutas Szakszer zajlott le Franciaországban é, vezet J<özponti Enekegyütlesé O laszországban. - 1 904-ben ke- nek szólistája adott elö énekményen á l lta a magyar vasutas- számokat nagy sikerrel. ság a harcot - mondotta löb- t k bek között Bebrits elvtárs _ és Az 1904. évi vasutassz ráj 

50. évfordulójáról ugyancsak a vasutasok egységes, erős meg- ünnepség keretében �mlékezlek mozdulása meggondolásra in 1 
, 

tette az uralkodó osztályi. A 
meg az ország kü önböző re• 
szein lévő nagy vasúti csomó• sztrájk eredményeként a vasuta- pontokon. Emlékünnepséget tar• sok helyzetében kisebbmértékfi tottak Rákosrendező pályaudva• javulás be is kövekezett. Szép ron. Debrecenben, Miskolcon, és dic�öemlékű megmozdulás Szegeden, Szolnokon és Szomvolt ez - folytatta - hibái el• bathelyen. Az ünn�pségekre 

!enére is. Ami 50 évvel ezelőt1 meghívták azokat a még élö idő• 
hiányzott, az azóta megtörtént. sebb vasutasokat, akik annak
Ma a magyar vasutasok széles idején maguk is  résztvettek a 
tömege a párttal. a harcos szak- sztrájkban. 
!zervezeti mozgalommal a leg- _A yasutas _ _ Szakszervez�I el- ~ 

szorosabban együttműködve vesz nökseg� a . reg1 1;1agy szlráJk. va
részl népi demokráciánk szocia-

, 
s�tas hose1t �gyebkent n:i_egh_1vt_a 

r t , ftlj k • .  "b A kelhetes ha1dúszoboszlo1 udu-izmus, ep :nun aia _an. , z lésre, amelyet nagy éTömme! fo. ! 904. ev1„ e�eme�yek . oel_da�ent 

I 
gadtak el. Az ünnepség részveai lnak elotlunk es tovabb1 s1ke- vői a későesti órákig maradtak rekre, újabb győzelmekre lelkesí· együtt, felelevenítve a mull di

lenek bennünket a szo=ializmu, cső harcait. 

HARCBAN A DISZ KV V ANDORZÁSZLAJÁÉRT 
- Az Északi Járműjavító fiataljainak kongresszusi versenye -

Az újdonat
új szénbukta• 
tó csillék -tu
catja falként 
veszi körül az 
Udvardi DISZ· 

lakatosbrigád 
munkahelyét, 

Az elkészült csillék mögött a 
DISZ-brigád kongresszusi pót
felajánlása határidő elötti te!� 
jesítéséért, a nrsz központ, 
vezetősége vándorzászlajának 
elnyerésérét dolgozik. DISZ
brigád . . . Talán ezért tűnik 
fel elcónek, hogy a csupa fia
tal között egy idosebb . el�;árs 
is dolgozik: - az „apank -
mcndják a dlszesek. 

Udvardi elvtárs, a brigád 
vezetője, az „apa", vizsgálódó 
•ckintettel lép közelebb. Lát• 
rtl rajta, nem szereti, ha mun• 
kájában megzavarják. A bri
!?,l d pontosan. szervezetten, 
rt>tnden percet klhasználva dol
i;ozik. Igy érték el, hogy a Va
s11r.i Fllosztáty versenyértékelé
sében február hónapban a 
DJSZ-brigádok között 178 szá
zalékos termelésükkel, selejt• 
n.entes munkájukkal az első 
helyen álltak. A második és 
hiu·madik helyet is az !!:szaki 
Járműjavító DISZ-brigádjai, 
a Pákai- és a Vajda-brigád 
foglalták el. 

Március hónapban már volt 
némi változás. Az Udvardi
�,l f  gád 177 2 százalékos ered· 
ményével a harmadik helyre 

.i.orult". Vigasz csak egy vo1t 
1zámuk1 a :  az első és a máso
:::lk het:vet is Ismét az !!:szaki 
rá rmü,iai;!tó diszesei, a Hegyi
éf a Tóth- brigád foglalta el -
tgy az Ozem megint csak kc
zelebb került a DlSZ központi 
,:e;etllség zászlajának elnyeré• 
-éhez. 

Ebben a hónapban Udvardi 
elvtársék ismét e1sők akarnak 
lenni, s ahogy a brigád veze
tője mondja: brigádon be!üL er-

re megvan minden 1ehet5sé-

, 

mereven kitért a fiatalok 
gük. A fiatalok sz!vesen, lel- kezdeményezése elől. 
kesen dolgoznak s a DISZ- Ez a bánásmód leháhgolta a 
alapszervezet is segíti öket. A diszístákat, lehűtötte a DISZ
DISZ-szervezet segítségével titkár lelkesedését. Az ifjú
szereztek a napokban nyers- sági szervezet munkája erősen 
anyagot, ők nyujtottak segít- visszahanyatlott, nem dolgoz
séget. hogy megoldódjon a vil- tak az aktívák, a vezetőségi 
lanyhegeszt.és problémája és ők tagok. A DISZ-bizottság Is -
szervezték meg - együtt a amely egyébként lelkesen és szakszervezettel - a műhely jól dolgozik - ebben az eset
kultúr- és sportéletét is. Most ben komoly hibát követett el : 
alakult meg a műhelyrész !ab- segítés helyett ígérgetett és darúgócsapata, és nemsokára ami még súlyosabb semmi a többi üzemrészekkel már sem lett az ígéretekből. „bajnokságot" is játJzanak. A 
napokban közösen megtekintik 
a .,Tavasz a jégen" című fii• 
met is - ez lesz elsö kollektív 
mozilátogatásuk. 

Azonban vannak a Jó mun
kának akadályai Is. Az anyag
hiányon például csak időnként 
tud segíteni a DISZ, akkor 
azonban tehetetlen, amikor az 
elöfrt anyagból egyáltalán 
nlncb a szertárban. 

Valami htba van a ter
vezés és az anyagellátás k/Jrüt 
- mondják az elvtársak. Elő
írják a munkát, de nem bizto
sítanak anyagot hozzá. Ilyen
kor aztán más munkát Is köz 
be kell venni. kizökkennek a 
„tempóból", felborul a brigád 
terve. A panaszt - mely nem
csak egy brigádé - meg kel
lene hallani a Vasútt Fllosz
táZy 71D osztál11án és a kohó
és gépipari minisztériumban is. 

Ha meghallgatják 
a fiatalokat . 

Nem könnyű feladat visz
szanyerni a fiatalok bizalmát, 
fellendíteni a DISZ-szervezet 
munkáját. A hibákra már fel
figyeltek és ez érezteti hatá
sát. Új osztályfőnököt nevez
tek! ki a mozdony-osztályhoz, 
Sas József elvtársat. Sas elv-

társ meghallgatta és meg
valósította a fiatalok Javas
latait, mely hozzájárult ahhoz, 
hogy majdnem duplájára 
emelkedett a termelés és vele 
együtt növekedett a kereset 
is. Azonban a szervezeti éiet
ben lassúbb a fellendülés. 
Hiába, régi igazság: a hibát 
könnyebb elkövetni, mint i{i
jav(tanl. 

A mozdonyosztály DISZ
szervezete egyedül nemigen 
tud megbirkózni a feladattal, 
több segítséget kell nyujtania 
a DISZ-bizottságnak. Többet 
kellene törődni itt is a fiatalok 
kultúr- és sportigényeinek ki
elégítésével, mint ahogy te
szik azt a többi üzemrészek 
DISZ-alapszervezetei. És ak
kor a mozdonyosztály fiatalJai 
is olyan termelési eredmé
nyekkel köszöntik a kongresz
szust, mint az Udvardi és a 
járműjavító többi DISZ-bri
gádjalnak fiata.ljai. 

Az anyagellátás hibái nem 
sze�ték kedvét az Udvardi-bri
gádnak, de r.sökkentették a 
munkatempót például a moz
dony-osztály fiataljai között. 
Tóth József, a mozdony-osz
tály alapszervez�tének DISZ
titkára elmondotta, hogy 
anyaghiány és rossz munka
szervezé3 miatt a fiataloknak 
csökkent a keresete is. A 
DISZ-szetvezet számos Javas
lattal igyekezett enyhíteni a 
helyzetet, azonban az osztály
főnök - Molnár elvtára -

Az tszald Jármatavttó DISZ-fiatalJaJ lendületesen vesznek részt a koni;tresz,r, szusi versenyben. Képünkön a HéJ?Yl-briszád taafatt látfuk. akik március hónaob:i.n kltcin6 eredményt irlek el. Teliesitm5nvük 187 száza1ék volt Terven folUI vtllalták. ho11y 100 darab szll:rato11óberendezést készítenek a kon,1tresszush!. Felajánlásukat thárclu5 27-én teljes:ltctték. Most, máius 1-re és pártunk 1 1 1 .  kon11resszudra e11v 25 tonnás 111!:zdaru löjavllását váll.:lták a derék llatalok. 
(Kovács G. felv.) 
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ELJEN HAZANK SZOCIALIST A EPITESENEK VEZETO EREJE. 
A NEPJOLÉT MEGTEREMTÉSÉNEK ÉLHARCOSA, A MAGYAR MUNKÁSOSZTÁLY! 

Jó oktatómunkával - a nődolgozók szakmai tudásáért 

! 
A ft'lás�dik Békekölcsön 
negyedik sorsolása előtt 

) Hétfőn iswét megperdül a 
1 szeren{'sekerek. Kecskeméten. 
$ a Katona Józset színházban 
/ kezdöclik a Második Béke
) kölcsön negyedik sorsolása. 
< Ez a tizenrivolcadik álla::u
/ kölcsön-�orsolá, lesz. 1950 
'
) 

szeptemberében volt az elsó sorsolás és azóta összesen 1 
milliárd 59.2 millió forintot fi

Í zetett vissza államunk a köl
$ esönjegyziiknek. A mostani 
) sorsolással 1 milliúrd 123.3 
) millió forintra emelkedik uz l' államkölcsönökre , isszafize

tett nyeremények és törlesz
tések összege. 

} A stati,zti ka pontos és be-

lyen arányban részesültek a 
jóval több mint l milliárdnyi 
összegből. Hiszen csak a leg
utóbbi húzás - az ötéves 
Tervkölcsön VI I I. sorsolása 
- alkalmával példáu l  Drei
saclcer Emil jegyvizsgáló 
50.000 forintot, S.zecskó József, 
orosházi jegyvizsgáló 25.000 
forint felét.  Borza József, a 
hódmezővásárhelyi pályafenn
tartási fiinökség dolgozója 
:ló.OOO forint negyedét, Forgö 
Sá11dn1·11é MÁV nyugdíjas pe
dig 10.000 forintot nyert. -hogy csak a nagyobb nyere
mér;iyek közül ragadjunk ki 
néhányat. 

/ szédes adatai azonban nem 
. . . , szólnak arról - talán nincs A vasut naizv .(!ondot iord1t a nödol�ozók szakmai okl�1-íf>ara. és tovabb / . . . . , . �· Ezután a kedvező „előzmé

nvek" után a vasutas dolgo
.lók örömmel, érdeklődéssel és 
bizakodússal várják a m'Ost 
kezdődő sorsolást. 

kéoLés:'.!.rl!. Kéoünkön Papo I mre elvtárs. a budapesti j<YaZJ?atósjg  közpon , ),  1s stabszt1ku.s. ak.1 ki i tudna oktatója je.l(ypénztárosi ,-izsR"ára készíti elö Réczei Kl,ira clvtársnöt, Ercr ! szán1ítani - hogy a vasuta-
allomás dol)!"ozóiá.". sok közül mennyien és mi-< ferkis Emil fel\'.} -------------------""".....-..,.__._,,..,._��..-..� 
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Kozmás öndicséret 

A miskolci igazgatóság mun
kaügyi osztályának előadójára , 
Kozma Zol!ánra bízták, hogy 
ál lí lsa össze a legjobb munkat 

végző és ezért pénzjutalomra 
javasolt dolgozók névsorát. 
Kozma eleget tett a megbíza
tásnak. szép hosszú névsort á l
lított össz� és hogy méltó mó
don kezdje az érdemesek listá
ját. önmagát írta be elsőnek. 

Nem kételkedünk jó munká
jában, de úgy véljük. hogy egy 
szerénységi versenyben n�m 
sok eséllyel indulna. 

Éberség 

A veszprémi pályafenntartási 
főnökség személyzetügyi cso
portjának tagjai egy szép na
pon ebédelni mentek, de elfelej
tették bezárni szobájukat, s 

a páncélszekrényt is tárva-nyit
va hagyták. 

Amikor visszatértek, nyugodtan 
folytatták munkájukat, a lapo- · 
san mérlegre tették, hogy a 
tanfolyamra küldendő előmun
kások közül ki hogyan viszo
nyul a munkájához, mennyire 
Yiseli szívén a rábízott nép
vagyont és mennyire - éber. 

Ez aztán a fegyelem 

Vámosi József miskolci moz
donyvezétő a 470-es számú vo
nathoz járt ki gépével. A fék
próba után odajött hozzá a 
váltókezelő és kérte, hogy in
duljon el. A mozdonyvezető 
igen helyesen kijelentette, hogy 
csakis az utasítás szerinti me
nesztést fogadja el. A váltóőr 
megnyugtatta, hogy akkor estig 
is ilt á l lhat, mert a szolgálat
tevő úgysem jön ide menesz
teni. Hetven percig állt a vonat. 
mig végre a szolgálattevő meg
jelent. Megmutatta. neki van 
.. igaza". Valóban. ha ezt meg
tűrik az i l letékesek . .  _ 

A Vasutasok Szakszervezete 
az elmúlt n,a,pokban rendez!e 
meg ankétjai sorában a kocsi
vizsgálók és a járműjavítók 
kocsi javítálssal foglalkozó dolgo
zóinak együttes, megbeszélését. 

Gáspár el\·társ, a V2sutasok 
Sza-kszervezetének elnöke meg
nyitó szav.a<iban rámutatott: az  
értekezlet jelentősége föleg ab
ban á l l, hogy elsőízben ültek 
össze i lyen· értekezl<oire a kocsi
vizsgálók és ezzel rátértek arra 
az útra, ame!y munkájuk meg
javításához vezethet, ha kriüká
val és önkritikával beszélnek 
tennivalóikról. 

A műhelyi és műszaki kocs.i
szolgáilat szerepéről Fábián 
László elvtá!rs, ,a, Hámán Kató-

„Füzesabonyban 
még mindig az őszi 

forgalomra mozg6sífanak" 

Szóvá tettük, hogy Füzes-· 
abony á l lomáson ,a; kongresszusi 
verseny idején még a multévi 
őszi forgalomra „mozaósított" 
a ver�ylá,bla. Az állomás ve
zetősége. pártszervezete és üze
md bizottsága birálatunkra vála
szolva megál lapítja, ho!!Y a bí· 
rálat helyei, volt., mert sem a 
szakvonal, sem a szakszervezet 
nem fordított elég gondot a ver
seny kiszélesít-ésére és nyilvá
nossá:gának biztosítására,. Meg
á llapítja a levél: 

,.A Szocialista. Vasútért bírá
lata lendületet adott az állomás 
kongresszusi persenyének. \la/a.
mennyi dolf!.OZÓ fela.;ánlást tett 
és párosversenoek indultak . .  Már 
az eredmén11ek is mutatkoznak: 
Takács Anna. foraalmi szolgálat
tevő és brigád;a az ele}Zqtováb
bításnál válla.(t 105 száza.lék he
lyett 125 százalékot ért el, Tassi 
Imre ielvén11es sztahanovista 
kocsimester kocsimozd!tási ter
vét 103 százalékra vállalta és , 
114-re teli e sítette, Biró János 
vezető váltqór a menetrendsze
rinfi indításnál 104 százalékoz 
ért el. Szintén szép eredmények
kel vesz részt a versenqben Hid
VéJZi Benedek sztahanovista for
galmi szol,zálattevő, Ficsor Sán
dor jelvénqes sztahanovista ko
csimester. Kozák József sztaha
novista. forf{almi szolgálattevő, 
Ujvári Simon jelvényes sztaha
novista átmenesztő és Szalai 
István sztahanovista kocsimes
ler. ,4/lomásunkon a verseni;t a. 
Szocialista Vasútért bírálata 
óta minden nap értékeljük és 
új, ízléses versenygrafikont ké
szítettünk." 

fűtőház létszamába tartozó ko
csivizsgáló számolt be. Elmon
doi!a. hogy az .-gyre növekl:ő 
forgalom a. kocsir.,•izsQúlóktól is 
tudásuk lei!iar.,•át követeli. Al
landóan fejleszteni kell �zakiu
dásukat, mert a műszaki kocsi
szolgálat rendkívül sokréiű. bo
n,olult munkából áll . 

A kocsivizsrúló legfontosabb 
felad.afa.ira. mint a behaladó 
vonatok állandó figyelésére, a 
lebárcáizolt kocsik hibáinak be
jelentésére (neho!!Y vonatba ke
rüljenek) . a rrttrítás, a síktola
tás ellenőrzésére (a  kocsisériilé
sek elkerülése érdekében ) . a he
lyes vonatősszeá llíiásra. a sza
v,a,tossági levélre és több más 
fontos szempontra hívta fel ez-

után a fü,yelmet, majd rámuta
tott, ho!!Y a kisorozás nélküli 
kocsiiavítás, a Scöeblikin-mód
szer még mi.ndig nem terjedt el 
elée-gé a magvar vasúton. Kö
,·essenek el mindent a kocsivizs
gálók. hogy olyan jól és ered
ményesen alkalmazzák. mint 
Bála.széken teszik. s akkor si
i<errel hozzájárulhatnak a me
netrend betarlá,sához, a kocsi
tartózkodási idő megrövidítésé
hez. 

Bírálta a műhelyek munkáját: 
feli.if.e.tesen véi[zik a iavításokat. 
Például gyakr.an elhanyagolják 
a csapágyak vizsgál atát. Ez is 
eavik oka, hop-y növeksz;k a ja
,·Ításra szoruló kocsik száma. 

A hozzé.s.zólók, számsz-erínt 

,,Szép anyanyelvünk" 

Aprilis 3-í sz.ámunk „Otköző"
rovatában a MAV hivatalos 
lapjában megjelent egyes ren
deletek nyeh-eze'téről ,rtunk. A 
cikk és.zrevéte!eire az l/3. szak
osztálytól a következő választ 
kia,ptuk: .,A szakosztályunkat 
i l lető bírálatot elfogadjuk és kö
szönettel vesszük, meri a lkalmas 

volt arra, hogy hozzájáruljon 
munkánk további meg-javításá
hoz. A MAV hivatalos lapban 
kiadandó rendele:eink szerkesz
tésén{,! a jövőben n,a,e-yobb gond
dal járunk el �s fokozottabban 
törekszünk arra. hogy a rende
letek nyelvezete tömör, helyes 
magyarsálgú legyen." 

,,Bai van az arányokkal" 

A budapes,ti igazga!óság vá- megá llapította, hogy a vonatve
Iaszolt április 3-i számunkban zetők részére sohzor nagy fül
megjelent birálatunkr.a,, amely két foglalnak le. míg az utasok 

Csehszlovák és magyar hídépítők 

közös munkája Komaromban 

A fasiszta vadállatok a második vllágh.iborúban felrobbantották a komáro• mi közüti és vasúti hidat Most, csehszfovák és magyar vasúti hídépítők lelkes munkája nyomán koratavasszal megkezdödtc-k a felrobbantott híd újjáépítési munkálatai. Képünkön a keszomnunkások oxigénsz:olgá1tatását btz!osító berendi;-zést mutatiuk be. 

f A forgalom és a von1a�4s k:ipcsolata 

� 

( 

1 
! 
i 
{ i '\ koni:tresszusi versen-,,ben és a májrn„ elseici eWkéS>ziilet�!< során m�J! iob)an . meR"erösödött a forgalom és a vontatás ee:yiittmükBdése. A kölcsünüs e,titsél! különösen Pusztaszabolcs állomáson érezteti kedvc-z:ö h;ttását. Ké-i ·ünkön Fii1öo Ferenc állomásfőnök és Kristóf István. a fiító"haz sztahano• lista fönöke me1?beszéli a közös feladatokat. ( ferkis Emil felv.) 
._,,._,_____...___,____,�.�,,.� 

huszonhárman. a többi közöl' 
szóvátették, hogy a forgalmi 
szolgállat a lee-több á llomásor 
nem segíti kellőképpen ,a kocsi
vizsgálókat. ezenkívül anyag
hiánHól. helyiséghiánvról. a ja
vítóműhelyeknek a kocsikkal való 
„labdázásáról". a forgalomnak 
a jadtási bárcákkal való vissz,a
élései·ről. a kocsi,·izsgálók szo
ciális problémádról beszéltek. 
De csak iaen ket•és felszólaló 
akadt. aki elmondotta volna. 
hoi!11an i,zl!ekeznek a kocsivizs
i[álók munkáiukat mei[iavilani. 
ho(!t/an vesznek részt . a kon
aresszu.si versenl!ben. 

A folszólalásokra Fábiáln elv
társ. a 7'A. osztálv részéről flá
moros elvtárs, válaszolt. 

a zsúfolt kis fülkében szoronga
nak. Az igazgatóság vál,a,sz� 
közli, ho!!Y az érdekelt á l lomá
soknak ismé1elten szigorú utasí
tást adiak a szolgá\ali kocs,· 
nélkül közlekedő személwona
tok szerelvényeinek helyes ös,z
szeál l í!ására és a vonatveze'.ő 
helyének megfelelő ki jelölésére. 

Jó !enne. ha a, budaot'sti ie-az
gatóság példáját többi igazga
tóságunk is követné. 

,.Névnapi köszöntés" 

Április 1 0-i számunkban, az 
.,üiköző"-rova(ban megírtuk, 
hogy a B-enczur-uicai napközi
otthon két József keresztnevű 
igazgatósági vezető emberének 
névnapja .a,lkalmával az óvodai 
hitel terhére vásároltak virágot. 
Az I/3. szakosztály közli, hogy 
az ügyben vizs,gálatot rendel,ek 
el, a felhasznált hitelt megtérít· 
tetik és a mulasztási elkövetők 
ellen eljárnak. 

A vas- és fémgyüjtőhónap 

híreiből 

P{irnás-,,agitáció" 

,1 1 ! iskolc-
Bdn,-évs�-ózd 
között Mzleke• 
dö ,zeméiyvo
nat pá, nás f i.il-
iu!jében iejem 
felett süngJ 
kép ,uáírása 

1neggyőz5dés. 
tői át- és át

-�---� fűtött hangon a 
következőket közli= .,fléc:iz ma 
már nem a kiváltságosaké, ha
nem a dolgozók százailwk nftúit 
pihenést." A kép előterében mé
la rekettyés, a. háttérben slrand
épi.ilei. Középen víz. A „dolgo
zók százai" az a.dott lencse
viszonyok mellett magára. a 
képre nyilvá11 nem fértek rá. 
Minden bizonnyal az ábrázolt 
fériől iobbra és balra lubickol• 
nak. Ji.'em lelt volna helyle!e11 
tán, a kép szélei felé tarió ma• 
gyarázó nyilakkal érzékeltetni 
ezt a. dolgot. Aláfirka.ntani? 
Hát - ez is megoldás. 

líöé·etkezü kép: 
két kislány i.il 
a- füben ( egyi• 
kiiknek, sze-
génykének a 
jobb keze és a 
fél ülepe a 
kép alsó szélén 
levágva ) a 
szemlélőnek 

hált a l a János• 
hegyet nézik. Aláírás: ,,A fö• 
városi üze1nek dolgo::-ói szfoe• 
sen keresik fel .a budai !tegye• 
kel." Barátom! Ismét micsoda. 
ragyogóan igaz, és emellett 
demokratikus megállapítás. Ha 
rajtam áll. én azt is odairlam 
volna, hogy a dobsinai jégbar
langot is szívesen keresik fel. 
Márminthogy a dolgozók. 

A ltarmadik 
/kép és az alá
íirása niégis a 
tlegjobb. 1Jit 
,iá egyene• 

- · --= -� � /Sen kolosszá-
Uis. Szinte a 
1Plüssbe gyöke
trezett az al
testem. Sajö• 

------''--., szentpétertől 
Bánrévéig egyszerűen le sem 
tudtam enni róla a szememet. 
A kép: alkonyi napsütésben csi/• 
logó folyó, ra.jfo rembra.,ul/t 
ellenfényben egy ( egq darab!) 
úgynevezett , .szkif"-csónak ( egy• 
párevezős) fekete sziluellje. A 

A vasutas fiatalok vasgyüj- csónakban ülő ámyíigura épp• tése a héten tovább folytató- úgy lehet a megboldogult ifjú dott. A Landler Járműjavító őrgróf Pal/avicini, m,nf Naqy fiataljai ezen a héten is újabb János kazánkovács. A felvétel eredményeket értek el. A 
Treánszki ifi-brigád már 6600 nagyon hangulatos. Címéül ia• 
kilogramm vasat és 69 kilo- vasalható: .,Magány" .,Al• 
gramm szfne�fémet gfüitött kony" - vagy esetleg az ismert 
össze. Négy ifjúmunkás: Pán- volgai dal an.a/ógiájdra: .,Csend 
cél. Zsarnóci, Kalmár és Far- i.il a. Duna vízén". De nem. A 
kas elvtársak 5 mázsa vasat kép aláírása egészen más. Azt gyűjtöttek néhány óra alatt. A mondja: .,Felszabadult hazánkDombi ifjúsági-brigád 2400 ban ma már az et·ezés is tökiló és a Mátyus ifjúsági bri-
gád 1800 kilogra'llrrl vas össze- megsporttá vá!t. Hát nem _a.r�
gyüjtésével segítette a fém- nyos? Nem kPll mef!,etini? 1 a/un 
gyűjtő hónap sikerét. Értékes I nem igaz, hogy tömegsporttá 
:':�dmény� �rt el . Sipo� �ózsef vált? De még mennyire igaz, 
1f,1umunkas 1s,. aki ;gyernleg __ �o de .a kép ennek e/lenkezőiéi á/-
�!lo�;amm sz:nesfe_met gyuJ- /ítja Az ilyen verífékszal[tí tott ossze. Sz1getvarott Tomp : . . . ,. bár ámás Sándor 148 kilogramm vasat a „agdac10 . P • 
dombóvári fűtőház 22 ton�a vona.tfi.ilkékben láthato or!zag• 
vasat, a pécsi fűtőház J 7 tonna szerte még fapadosnak ,s se• 
vasat és Komló állomás 70 má- lejt. 
zsa vasat gyüjtött össze. RAJKI M.:DRAS 
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A tizedik 
szabad május elseje 

� 

Május l -én tizedszer lenirenek szabadon a 
vörös zászlók hazáak városaiban és falvaiban. 
tizedszer ünnepeljük a szabad május 1-ét. Ezen 
a napon százmilliók emelik mairasra május else
jének, a proletárnemzetköziséirnek harcos lobo
iróját. 

\ájus I a nemzetközi p roletárszolidaritás ünnepeként szü
letett meg. 181'9-ben, a vi láir szocialistáinak párizsi kongresszu
sán határolták el a viláir munkásai . hoiry minden évben munka
beszüntetéssel ünneplik május elsejét. 

,.Május elsején. amikor a természet felébred téli á lmából, 
erdők, hegyek kizöldülnek, mezők és rétek virágba borulnak, a 
nap melegebben kezd tűzni. a levegőt átjárja a megújulás öröme, 
a természet pedig táncra perdül és ujjon1rásba tör ki - úgy 
döntöttek - írta Sztálin elvtárs - ho1ry éppen ezen a napon 
fogják az egész világnak harsán}an és nyíltan tudtára adni: 
a munkások hozzák az emberiségnek a ta, aszt és szabadítják 
meg a kapita lizmus bil incseitől. a munkások hivatottak megújí
tani a vi!ágot a szabadság é a ,zocializmus alapján." 

Azóta minden esztendőben május elsején a világ munkás
osztálya kinyi latkoztatja: a dolgozó emberisél( szolidaritása le
győzhetetlen erő. és nincs elyan tilalmi politika, amely me11 
tudná akadályozni. hogy a munkások diadalra vigyék a májusok 
nagyszerű eszméjét. 

A felszabadult orszáirokban május I a dol1rozó nép nagy 
eredményeinek .eregszemléje. Az idei május 1 az eddi1rieknél 
még erőteljesebben hirdeti. hol(y a béke erői legyőzhetetlenek. Hisz 
ezekben a napokban. a nemzetközisé11 ünnepének küszöbén ült 
össze Genfben az a konferencia. amelyet a Szovjetunió kezde
ményezett, s amelyen mar ott van a népi l(ína is. az ötödik 
nagyhatalom. Genf: a békés nemzetközi tárgyalások eszméjének, 
a békeharcnak újabb nagy sikere. 

Az amerikai imperialisták nem akarták Genfet. Mindent 
megtesznek azért, hogy megakadályozzák a nemzetkö1i meg
egyezéseket. De a népek erősebbeknek bizonyulnak. Genfben 
i mét tárgyalóasztalhoz kényszerítették az imperialistákat. A né
pek szefogása, békeharca erö"bb, mint valaha is volt. I:• 
ebben a harcban, melynek élén ott áll a zovjetunió - ott áll 
a mi  népünk <'s a mi kormányunk is. Kormányunk az el,!ész 
nemzet érzéseit fejezte ki, amikor kinyi latkoztatta. hogy kész 
résztvenni az európai kollektív biztonsáir rendszerében. A l(öz
ponti Vezetöséir május 1 -i jelszava is békeakaratunkat h irdeti: 
, .Éljen a vi lál( néoeinek szüntelenül erősödő békeharca! f: l ien a 
népek közös harca az atom- és hidrogfobomba betiltásáért! 
Diadalmaskodjék a békés tárlly,llasok eszméje minden vitás 
nemzetközi kérdés megoldásánál!'' 

Május elsejét a magyar nép e11ytitt ünnepli az e11ész vilál! 
bél.e,zeretö embereivel. Valamennyi orszá11 munkásosztálya har
cos ünnepet ü l  e napon. Es az i mperialisták foko1ódó terrorjára 
május elsején is választ adnak a téíkés országok dolgozói. Tokió
ban a magánvasutak alkalmazottai 24 órás sztrájkot hirdettek. 
A japán

. 
ya�utasok_ munkabérem_elé,t �öveteln�k. F�a'!.ci�ország

ban is sz!rajkba lepett a munkasosztaly. Az 1mpenahstak resz
ketnek május elsejétől. A newyorki hatóságok betiltották a má
jus t -i felvonu lást. ezzel is kifejezve a dol1rozóktól való félel
müket. Megmozdultak a munkásosztály árulói, a jobboldali szo
ciáldemokraták is. yugat-Németországban a jobboldali szociál
demokraták próbálják megakadályozni a német munkásság má
jus 1 -i harcos seregszemléjét. felhívást bocsátottak ki, amely 
szerint ez évben ,.úgy ünnepeljük me11 május 1 -ét. hogy közö
sen a Szent Pál ,zékesegyházba vonulunk, ahol ünnepi ájtatos
ságon veszünk részt". A majna-trankfurti munkások 11yüli'se 
már válaszolt Adenauer lakájainak: ,.Felvonulunk és tüntetünk!" 

Május elsején forróbban, barátibban mint más
kor, egymásra tekint a különböző országok 
munkásosztálya. Dolgozó népünk érzi és tudja, 
mi lyen nagy ,egítsé1ret nyujt számára a vilá11 
népeinek békeharca. De május elsele arra figyel
meztet minket, hogy nekünk is elvtársi kötelezett
ségeink vannak a vi láir proletariátu,a és népei 
iránt. Ránk is figyelnek a földkerekség elnyo

moltjai, akiknek harcát segítjük, ha sikereket érünk el a szocia
lizmus építésében. 

[z a mi első május elsejénk népi demokráciánk új fejlődi'si 
szakaszában a kormányprogramm óta. E!!v esztendő alatt ér
tünk el eredményeket: több élelmiszer jut a városnak. több ipar
cikk és gép a 1a·1unak. De népünk is, a nemzetközi proletariátus 
is többet vár tőlünk. 

Vasutasaink odaadóan küzdötték le a nehéz telel és most 
tavasszal is hősies munkával hozták be a lemaradá\t. /\\inden 
feltorlódott árumennyiséget máius elsejére rendeltetési helyére 
szállítottunk. Ez azonban nem jel•nti azt. ho11y most már keve
sebb a feladatunk. Tovább kell csökkentenünk az önköltséget. el 
kell mtlyitenünk a népi val(yonnal való takarékossáirot, a szo
cialista tula ldon me�édését. A. ,·asút feladatai méir fegvelme
zettebb munkát követelnek. Munkánk mel(iavításával kell elő
segítenünk pártunk politikájának mtl(valósulását: az emberekről 
nló gondoskodás elvének fokozottabb érvényesülését. 

Jobban kell harcolni a kormányproirramm me1rvaló<ításáért 
falun is. Vasutasainknak a mezii1-1azdasáll részére feladott áru
kat a legrövidebb időn belül kell rendeltetési helyükre továb
bítani. 

Dolgozóink többsége teljesitetle május 1 -i felajánlását, de 
mo•t. a kongresszusi verseny harmadik szakaszában, mél! na
ryobb eredményeket kell elérnünk, hoirv mtltóak legyünk népünk 
és a nemzetközi proletáriátus bizalmára. Május I hazánkban a 
béke, a munka, a jólét és a felemelkedés, a proletárnemzetközi
ség harcos ünnepe. Emeljük magasra ezen a napon népi demo
kratikus rendszerünk győzelmes zá<zlaját, amelyen pártunk 
harcbahí,ó jelszava ragyog: .. Marx. Engels. Lenin, Sztálin dia
ulmu zászlaja alatt döra a szocialista Maoarorszáirértl" 

, 

6lit11 máiUJ tluie, 
a pro/etámemzetküziség harcos ünnepe, a békéért 
küzdő népek hatalmas �eregszemléje! Oicsöség a 
,,i/ágbéke. a szabadság legfőbb t•éde/mezöjének, ha
zánk fe/szabaditójának, a kommunizmust diadalmasan 
építő Szovjetuni'Jnak! E/jen é:; ,1irágozzék a Szovj!!l
untó népei és a magyar nép megbonthatatlan barátsága! 

* 

('\'. K,1 ·!)u\',. kij p!ak,H1 r) 
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A miniszter és a szakszervezet yándorzászlajával kitü ntetett élüzemeink 
A szocialista munkaverseny 

új alapok,·a helyezésével meg
változott az élüzemek értéke
lési módja. Megszűnt az él
üzemek helyezési sorrendje, 
az egyes szolgálati ágakon be
lül kijelölt üzemek egyformán 
élüzemnek tekintendők. A 
multtól eltérően a forgalmi, a 
vontatási. a műhelyi és a 
pályafenntartási szolgálat él
üzemein kívül ezután kijelölik 
a távközlő és biztositóbet·ende
zési, a szertári . a kereskedel
mi szolgálat élüzemeit is. 

Miskolc-gömöri állomás. 1 06
1 

Hódmezővásárhelyt pálya-
százalékos tervteljesítés, 

. 
2.24 fenntartási főnökség. Fenntar

százalékos túlteljesítés. tás; terv 100 25 százalék, beru-
Eger állomás. Az élúzem házási és felújítási terv 120.34 

szintet 1 1 2  százalékra. 2,74 szá- százalék. igazolatlan távolléti 
zalékkal túlteljesítette. órák 0.0 százalék. egy mun

Az 1954. év első neo11edévé-

VONTATÁSI SZOLGÁLAT 
Diósgyőri fútöház. Fajlagos 

kocsimozgatási terv 1 04.5 szá
zalék, fajlagos összjavitási 
költségmegtakarítás 107,6 szá
zalék. időszakos mozdonyjaví
tási terv teljesítése 1 1 2  száza
lék. 

nek eredmén11M alapján a mi- PÁLYAFENNTARTÁSI 
niszter és a szakszervezet köz- SZOLGÁLAT 
ponti vezetőségének rándor- Eszterg·oml pályafenntartási 
zászlajaval kitüntetett élüze- rönökség. Fenntartási terv tel-
mek 4 következők: 

_ _ _ _ jesítése 100 százalék. beruhá-

kaegységre eső köl tségcsök
kentése 4,58 százalék. 

TÁVKÖZLO- ts BIZTOSITÓ
BERENDEZ2SI SZOLGÁLAT 

Miskolci TBKE. Az élüzem 
szint minden feltételét maga
san túlteljesítette. kivéve a 
fenntartási tervet. ahol a 97-
100 százalékos élüzem szinttel 
szemben teljesítése csupán 99,4 
százalék. 

Élüzemek és ' pénzjutalom
mal kitüntetett 5zolgálati he
l11ek: 

PÁLYAFE NTARTÁSI 
SZOLGÁLAT 

Dombóvári pályafenntartási 
főnökség, szegedi pályafenn
tartási főnökség. 

TÁVKÖZLÖ- ts BIZTOSITÓ
BERENDEZ&sl SZOLGÁLAT 

Szegedi szerelésvezetöség. 

SZERTÁRI SZOLGÁLAT 
Budapest-Ferencváros fútő

házszertár, Miskolc fútőház
szertár. 

KERESKEDELMI 
�ZOLGÁLAT 

l\lÁV Jegynyomda OV. 
Vezérir;,azgatói e!ismeré•bPI\ 

és pénzjutalomban részesülnek  zási és !clüjitlí. 1 terv 163.57 
ÁLLOMÁSI SZOLGALAT százalék. Igazolatlan távolléti 
Komló állomá�. 1 1 0  százalé-

, 
órák 0,0 százalék. Egy munka

kos tervtel_jesítés. . A . zintet egységre eső költség csökken-
VONTATÁSI SZOLGÁLAT a köcet�e�ő sz�lgálafi helyek: 

1 
Nagyteteny allomas, Novaj

Bán_!'é_�·e_ fűtőház, Sárospatak idrány állomás. Szin állomás, 
4,78 szazalekkal tultelJcs,tette. tése 3,33 százalék. KV futohaz. Ujudvar olajrakodó, 

A szakszervezet, az igazgatóság 
és a „Szocialista Vasútért"  közös sztahanovista ankétja Debrecen ben 

A debreceni iliazgatóság te
rületén dolgozó forgalmi, von
tatási, kereskedelmi és pálya
fenntartási sztahanovistákat d 
szakszetTezet Területi Bizott
sága, a „Szocialista vasútért·· 
,zerkesztösé,ae és az igazgató
ság április 15-én Debrecenben 
ankétra hívta öss,:e. 

Az értekezletet - melyen 
135-en vettek részt - a Terú
leti Bizottság elnöke, Kádár 
János elvtárs nyitotta meg, 
majd Buczkó Ferenc elvtárs, 
Nyíregyháza állomás sztah,1-
novista rendelkező forgalmi 
szolgálattevője mondotta t'l 
vitabevezetőként. hogyan nyer
te el a sztahano\•ista címet. 

Nálunk a sztahano,·is�a 
eredmény több dolgozó mun
káján alapszik. egész brigádo•, 
teljesítményén múlik. A szta
hanovista cimet tehát én is 
csak úgy nyerhettem el, hogy 
zgész brigádom jó munkát 

vél(zett. A kongresszusi ver
senyben állomásunkon az e1-
só helyen állunk és brigá
dunkból húsz elvtárs n11erte 
el a sztahanovista cimet. 

Eredményünket annak is kö
szönhetjük, hogy 

számos szovjet módszert 
vettünk át 

és használunk fel munkánl<
ban. Alkalmazzuk a t•ona!i me
netirányitás szorjet módszeré•, 
mely elösegíl! azt. hogv a von,1-
tok minél kevesebb ácsorgá;
oal jussanak el a t·endelteté�i 
állomásukra. A szovjet vasuta
,októl tanultuk a 24. órás vonat
forgalmi terv elkészítését zs, 
amelyből látjuk, mikor, milyen 
vonatok érkeznek, milyen in
tézkedéseket kell tennünk az 
elegytorlódások e lkerülése ér
dekében. Sikerrel alkalmazzuk 
az ipartelepek g,-afikonos ki
szolgálásának szovjet módsze
rét is. Kezdetben idegenke.1-

A SZOVJETUNIÓBÓL 

A Grúz Közt.irsas.isrban hatalmas. U i  üdülő&7.Matóriumot l'Dítettek a 

vasutas dohmzók számára. Az úi szanatóriumba most érkez:nek a vasulas 

üdülök els6 csoporttal, 

( P. Lucenko frh.) 

tünk ettől és csak most, hogy 
bevezettük, látjuk: mennyire 
megkönnyíti munkánkat és l�
hetővé teszi a tartalékok terv
szerinti felhasználását. Ugyan
csak jól bevált a csurgatás ,s. 
Eredményességét bizonyítjd: 
alkalmazásával a tolatási há
nyadot majdcsak felére tud
tuk leszorítani. 

A továbbiakban elmondtd 
Buczkó elvtárs, hog,· közvetlen 
telefonkapcsolatot létesítettek 
a mozdonyfelvigyázóval. ko
csimesterrel. kocsivizsgálókka1, 
átmenesztőkkel, vezénylőkkel. 
Ez megkönnyíti és meggyor
sítja a munkát, elősegíti 
a balesetmentes elegyáram
lást. Az „500 kilométeres" 
mozgalom fejlődését úgy 
-egítik elö, hogy a vonatok 
terhelésénél minden esetben 
meebeszél i  a mozdonyszemély
zettel: , •. . yen állapotban van 
gépjük. mennyi túlsúlyt tud
nak vinni és mindezt figye
lembevéve állíttatja össze a vo
natot. Ezenkívül álllandó ii
gyelemmel kbéri az 500-as 
'(épek helyzetét és biztosítják, 
ho<'V mindenkor a fQrdulójuk
ban maradjanak. 

A felszólaló elvtársak is szá
mo• asznos tapasztalatuk..it 
mondották cl. Laczkó elvtárs 
(Debrecen állomásfönöke) be
számolt arról, hogy a szovjd 
tapasztalatok alkalmazásáv'.11 
a megnövekedett forgalmat le 
tudták bonyolítani kisebb ka
pacitású állomásokon is. Hang
súlyozta, hogy a jó munka é,·
dekében az állomásokon :-iz 

ipan·ágányokra kell a 
legnagyobb figyelmet for-

dítani. 
A szolgálatot teljesilö dolgo
zók között felosztották az i par
vágányokat. s ezekért felelös
sé tették őket. Minden i parvá
gány felelósnck jelentenie kell. 
hogy a grafikonos kiszolgál.is 
megtörténik-e. - Az a tapas�-

talatom - mondotta - ha a 
dolgozoknak ól"áról-órára meg
szabjuk a feladatok<:t s ellen
őrizzük azoknak végrehajtását, 
akkor nincs torlódás és javul 
a minoség is. 

Tóth Sándor, záhonyi kn-
csimestcr azt javasolta, hogy 
Záhony állomás gyakori túl
zsúfoltságának megszüntetésá
re Tuzséron rendezzék elő a 
záhonyi vonatokat. Igy több 
lesz a helyük és képesek les.,
nek a Szovjetumóból · érkezö 
elegyből több irányvonatot k;?
pezni. Tóth elvtárs felvetette: 
hiba az, hogy az átrakó ki
szolgálásért nem kapnak pré
miumot és így nincs, ami na
gyobb eredményekre serkente
né a dolgozókat. 

Biikvai Lajos (Debrecen fú
töház) e lmondotta, hogyan se
gítik elő a sztahanovista szi'lt 
elnyerését. - Amikor hazajön 
egy útról a mozdonyvezet,,, 
akkor értékeljük munkáját és 
tudatosítjuk a hangosbemon
dón. Ugyanakkor ismertetjük 
azt is, mit kell tennie, hozy 
to�á_bb javítva eredményeit, 
elerie a sztahanovista szintet. 
I '.'v látjá� a;,, elvtársak, hogy 
10 munkaval lehet teljesíteni 
a sztahanovista szint követel
ményeit. 

Le nte József elvtárs. a Deb- • 
1·eceni Jármújavitó szakszertá
rának dolgozója súlyos h ibát 
vetett fel. Elmondotta, hogy a 
szertári dolgozók közül 1948 
óta mér( egyetlen ezy sztah:1-
novista vagy élmunkás sem 
került ki. Súlyosbítja a hibát 
az, hogy minden valószínűség 
szerint azért, mert a dolgozók 
nem tudták. milyen eredmé
nvek szükségesek a sztahano
vista szint eléréséhez. 

Az értekezleten még számos 
javaslat, bírálat han!!,Zotl el, 
amelyeket. ha a jövöben fi
gJ"elembe ,·esznek, gyors üte-n
ben javulhat meg a debreceni 
igazgatóság munkája. 



El ien a m unka·s-paraszt szövetsé g,  népi demokrác iánk sz i l á rd a lapia ! 

* A MÓD O SÍTOTT SZERVEZET I SZABÁLYZAT T ERVEZET ÉHEZ 

A politika i osztályok működése megfelel 
a pártdemokrácia elveinek A KOCSIKIRAKÁSOK 

GYORSITASA l!:RDE.Kl!:BEN 
ü:,,emi versenyt indítottak a 
második negyedévre a komlói 
rakodási fónökség dolgozói. A 
versenyben eddig a Várnagy• 
brigád jár az élen : nyolcórás 
műszakonként átlagosan hat 
kocsit rak ki. (Lomnici István 
levelezó.) 

A módosított szen•ezeli sza
bályzat tervezetének 40. pontja 
a Vasútpolitikai Főosztály mü
ködéshel fogi a lkozik, Ehhez a 
ponthoz szólt hozzá a „Szo
cial ista Vasutért" április 3-i szá
mában Tőzsér Ernő elvtárs és 
jayasolta, hogy a politikai osz
tályok munkáj át demokratiku
san megvá lasztott területi párt· 
bizottságok végezzék, Vélemé
nye szerint így ' nem érvénye
sülne egyszemélyes vezetés, 

teket. Tehát a Központi Vezető
ségnek amely választott 
szerv - utasításait hajtják vég
re és a Központi Vezetőség á l
tal jóváhagyott utasítások alap
ján működnek. 

A politikai osztályok szoros 
kapcrnlatot tartanak a helyi 
pártbizottságokkal és á l landóan 
résztnsznek a pártbizottságok 
értekezletein. A politikai osztá
lyok munkatársai közül többen 
tagjai a párlvála�ztmánynak is. 

mint ahogy szerinte jelen leg az Véleményem szerint biztosítva 
érvényesül és nem állna fenn az van az is, hogy a politikai QSZ· 
a helyzet sem, hogy vá lasztott tályok tájékoztassák munkájuk
pártszernzeteket nem vál asz- ról a ,·a sutas alapszervezeteket. 
tolt szerv irányít. Végezetül pe - Biztosítva van azért, mert éven
dig arról ír ,  hogy je len körül - ként össze kell hívni a pártérte
mények között a politikai osz- kezletet és ez alkalommal nem
tá lyok munkáját nem ellenőrzik csak a politikai osztá ly mellett 
vá lasztott szeryek s ebben is a működő pártbizottság tesz je
pártdemokrácia sérelmét látja. lentést az általa végzett munká-
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nyem szerint nem szükséges a pártértekez lelet . A pár!érlekezle
politikai osztály he lyet t  területi len lehetőségük van a küldö(
pártbizoltság, A politikai osz- !eknek, hogy bírálják a politikai 
t á lyok a jelenlegi ·felépítés sze- osztá ly munká ját és megál lapit
rint a párt Közponli Vezetösé- sák, hogy a párl irányvonalá
gének határozatai a lapján irá - nak megfelelően végezték-e az 
nyitják a vasutas pár!szerveze- .eltelt idő a latt a félada(ukat. 

A politikai oszlálÍ·ok müködé
sének helyességét a módosított 
szen·ezeti szabályzat tervezeté
nek 24. pontja is aláhúzza: .,A 
Központi l 'ezelösé1< a . szo
cialista építés fontos feriUetein 
a pártmunka megerősítése ér· 
dekében politikai osztályokat 
szervezhet, pár/szervezőket 
küldhet ki. A politikai osztályok, 
a párlszeruezők a Közponli Ve
zetösé1< utasítása szerint míi
ködnek," Ez is bizonyítja, hogy a 
vasútpolitikai osztá lyok jelenle 
gi fe!épitése nincs el lentétben 
a párldemokráciával.  megfelel és 
a lkalmas a vast1tas pártszern
ze(ek irányítására. 

A politikai osztá lyok munká
ját segítik a me llettük működő 
pártbizottságok, amelyeknek 
tagjai t  évenként demokratikusan 
választják. 

Mindezeket figyelembe Yé\'e 
véleményem szerint a Tőzsér 
Ernő elvtárs á l ta l  javasolt \'á l 
!ozta!ások nem szüksége�ek a 
módosított szervezeti szabá ly
zatban. 

l(ovács József 
a szombathelyi MA V. igaz
gatóság pár/bizottságának 

ti/kára. 

* 

A SZOLNOKI, DEBRECENI 
ÉS DOMBóVARI CSOMÓ
PONT versenyében a kocsi
tartózkodási terv teljesítésénél 
Dombóvár eredménye a leg
jobb. A 104 százalékos válla
lással szemben 106 százalékos 
teljesítést ért el. Mindhárom 
csomópont lemaradt a gurítási 
terv teljesítésében. Fokozzák 
teljesítményüket, hogy lema
radásukat ebben a verseny
pontban is behozzák! 

* 
MOZDONYTISZTASÁGI ÉS 

- Hozzászólások, levélreszletek -

KARBANTARTÁSI VER
SENYT indítottak a miskolci 
fűtőház dolgozói a csomóponti 
verseny keretében. A legutób
bi értékelés alapján a verseny 
első helyezettje Galambos Ist
ván. Somosvári Vilmos. Kecs
ke méti Gyula mozdonyveze
tők, Timár László, Vincze Mi
hály, Szombat i  István, Mada
rasi János. Sziládi János és 
Bukovens::ki János fűtök 
424-197. számú gépe lett. 
(Kozma Zoltán Levelező.) 

Véleményem szerin t  Tőzsér 
elvtárs javaslatai helytelen 
következtetésből indulnak ki .  
Azt hiszem, azt senki sem kí
vánja vitatni, hogy a párt leg
felsőbb szerve .a pártkongresz
szus és bizonyára mindenki 
helyesli azt is, hogy a két koh
gresszus közötti időben a Koz
ponti Vezetőség irányítja a 
pártot. De azt a jogot sem le
het - véleményem szerint -
elvenni a Központi Vezetőség
től, melyet a módosított szer
vezeti szabályzat tervezetének 
24. pontja foglal magában:  ,,A 
KV a. szocialista. építés fontos 
területein , . ,  politikai osztá
lyokat szervezhet . . .  " A 40. 
pont, amire Tőzsér elvtárs hi
vatkozik, csak a 24. pont fo
lyománya. Ami Tőzsér elvtárs 
aggályai( illeti - ,,egyéni ve
zetés van" - véleményem sze
rint nem eléggé világos. Mert 
miért kell ezen aggályoskod
ni? Hiszen a politikai osztá
lyok a párthatározatokat hajt
ják végre, azokat, amelyeket a 
Központi Vezetőség hozott. A 
gyakorlatl tapasztalat is azt 
mutatja, hogy a pártélet egész 
területén és így a vasúton is. 
mind jobban érvényesül a kol: 
lektív vezetés. Ez azonban 
nem homályosítja eL sőt felté
telezi a személyes felelőssé
get . .  , Tőzsér elvtársnak fi
gyelembe kellett volna ven
nie a vasút különleges hely
zetét is, mert így megértette 
volna, hogy a politikai osztá
lyok speciális feladatokat haj
tanak végre a Központi Veze
tőség határozatainak szellemé
ben . .  , (Bia! Bertalan, a mis
kolci MAV igazgatóság párt
bizottságának titkára.) 

irányítás nem volt meg(elelö, 
mert a területi pártbizottsá
gok konkrétan nem tudtak 
foglalkozni a vasutas párt
szervezetek elölt álló felada
tokkal. Amióta a vasutas párt
szervezeteket a politikai osz
tályok vezetik. azóta ezek a 
hiányosságok nem tapasztal
hatók . , .  Nem értek egyet az
zal a megjegyzéssel sem, hogy 
a politikai osztályok munkája 
nem volt ellenöriz,•e a válasz
tott szervek által. Vélemé
nyem szerint a politikai osztá
lyok munkáját a Vasútpoliti
kai Föos:,,tály, a Vasútpolitikai 
Fóosztály munkáját pedig a 
Kö-zponti Vezetöség - mely 
választott szerv - ellenörzi . , . 
(Csontos István, Diósgyór for• 
galom pártfükára.) 

*' 

, . .  Felvetődöt.t az -a kérdés, 
hogy a Politika.·i Főosztály ve
zetője egyszemélyben feleiös-e 
azért. ami a vasúton történik. 
Véleményem szeri nt igenis fe
lelős, De ez korántsem azt je
lenti. hogy minden politikai 
munkát, minden feladatot 
egyedül, egyszemélyben k"U 
megoldania, Erre nem is vol
na képes. Azok a.z elvtársak, 
aki.k a Politikai Főosztályon 
és a politikai osztályokon dol
goznak, felelősek egv-egy rész
letfeladat megoldásáért, me
lyek végrehajtásáért - füg
getlen ül  a vezető egyszemélyi 
felelősségétől - szintén fele
lősek. Véleményem szerint a 
Politikai Főosztály vezetője 
munkatársaival együtt végzi 
feladatát és így nem találhat 
talajra a. személyi kultusz, 
vagy akár az egyszemély 
,.diktatúrája". Hozzá kel! még 
tenni, hogy a. Politikai Főos.z-

. . .  A t.uolasztalat azt mutat- tály-vezető utasításai nem le
ta, hogy �g a vasutas párt- hetnek ellentétben a Központi 
szervezeteket a területi párt- , Vezetőség határozataival . •  , 
bizottságok irányították. ez az Annak én is szükségét látom, 

Befejezés előtt 
az új sztál ingrádi pályaudvar 

A h3s város. "1131ingr.1d dolgozói lelke� munkával szebb. 
tályaudvart épitettek a fasiszta pusztítás helyén. 

l.orszerí:íbb 

'f '4-. M.tlkszilnov felv.) 

hogy a pártbizottságok tájé
koztassák a kommunista. va�
utasokat, Ennek megoldására 
helyesnek tartom Tőzsér elv
társnak azt a javaslatát -
mely egyébként a szervezeti 
szabályzat te,·vezetében is 
megtalálható - hogy évente 
�gyszer hivjaMk egybe párt
ertekezletet, ahol a pártbizott
ság jelentést tesz és a pol'itikai 
osztá_ly _is beszámol a végzett pol,tikai munka.ró! . . . (Maj-
zik István, a szegedi MAV 
igazgatóság 3-as' alapszerveze
tének MDP-titkára.) 

*" 

Tözsér Ernö elvtárs azt írja 
javaslatában, hogy a politikai 
osztályok munkáját demokra
tikusan megválasztott pártbi
zottságok végezzék, Ezzel nem 
értek egyet. Ha helyes az, hogy 
a Vasútpolitikai Főosztály 
millt kinevezett szerv tovább 
is irányíthatja a választott 
szerveket ( ezzel Tözsér elvtárs 
is egyetért), akkor nem 
tartom helyesnek azt a felve
tést, hogy a politikai osztályok, 
mint kinevezett szervek ne 
irányíthassák továbbra is a 
választott szen eket , , . A po
litikai osztályok rendszere he
lyes. Amióta létrehoztuk a 
politikai osztályokat, azóta 
azok vezetésével. irányításával 
hatalmas feladatokat oldottak 
meg vasutas pártszervezete
ink. (Schmal Imre, a MÁV 
pécsi igazgatóságának MDP 
tagja). 

'*' 
. . .  Bicskei elvtárs hozzászó

lásában azt írta, hogy a párt
fegyelmi és tagfelvételi ügyek 
intézésénél sem érvényesül a 
pártdemokrácia a vasutas 
pártszervezeteknél, mert a 

* 
A MATÉSZALKAI PALYA-

FENNTARTASI FŐNÖKSÉG 
élenjár a kongresszusi válla
lások teljesítésében. A magas• 
építmények fenntartásánál 
144.6 százalékos eredményt ért 
el. Az egy főre eső produktív 
munkaóra emelésében a vál
lalt két százalékkal szemben 
a teljesítés hétszázalékos. A 
vágányszabályozás önköltsé
génél ötszázalékos csökkentést 
vállaltak, ennek teljesítésében 
azonban lemaradtak, mert az 
önköltséget a mult év hasonló 
időszakához képest 1 .3 száza
lékkal emelték. 

*' 
A MEZŐHEGYESI FOTÖ

HAZ VEZET a kecskeméti 
fűtöházzal folytatott páros
versenyben. Mezőhegyes moz-
donykilométer tervét 159, 
elegykilométer tervét 152, 
széntervét 105, műhelyi tervét 
129 százalékra teljesítette. A 
kecskeméti fű tó ház tervteljesí
tése ugyanezekben a verseny
poniokban 105, 135, 1 15, 121 
százalék. 

'*• 
S�UHAKALLŐ ALLOMA

SON Csontos Emánuel forgal
mi szolgálattevő a kocsi tartóz
kodási tervet 121  százalékra 
teljesítette. Az elegytovábbí
tásban 1 55 százalékos teljesí
tést ért el. (Szabó N. levelező.) 

* 
A KOMAROMI FÜTÖHÁZ 

dolgozM az első negyedévben 
22 százalékkal túlteljesitették 
szénmegtakarítási vállalásu
kat. Százelegytonnakilométer 
tervüket 102 százalékra vál
lalták, azonban csak 89 száza
lélcra. teljes'itették, Kövessenek 
el mindent a komáromiak, 
hogy a kongresszusig behozzák 
a lemaradást. (Horváth Gyula 
levelező.) pártbizottság javaslatát a Po

lit ikai Főosztály vezetője el-
utasíthatja és megváltoztat- ÓZD ÉS DIÓSGYŐR-VAS-
hatja. GYAR ALLOMAS dolgozói 

párosversenyben harcolnak Valóban a pártbizottság kongresszusi vállal-ásaik telje-döI1tését a polit ikai osztály sítéöéért. Ózd állomás április 
vezetője hagyja jóvá: Ha nem első dekádjában irányvonat
ért egyet a pártbizottság ja- indítási tervét 1 45.2 százalékra 
vaslatával, abban az esetben teljesítette. A versenyben 
a politikai osztály vezetöjé- Besztercei Pál forgalmi szol
nek joga van a pártbizottságot gálattevő, Szmeskó Zoltán to-

latásvezető és brigádja jár az utasítani, hogy az ügyet újból élen. Nagy segítséget ad nekik ,·izsgálják meg, Ha másodíz- az állomás vontatási brigádja 
ben sem hagyja jóvá a politi- Szél Ede vezető kocsivizsgáló 
kai osztály vezetője a pártb•- irányításával. (Rigó József le
zottság döntését, akkor ettől velező.) 
függetlenül a pártbizottság feL * 

terjeszti az ügyet jóváhagyás CELLDÖMÖLK ÉS FUSZ-
végett a Politikai Főosztály TASZABOLCS CSOMÓPON
mellett műj{ödő .pártbizottság- TI PÁROSVERSENYÉBEN 
hoz. Vitás ügyekben minden Celldömölk dolgozói értek el  

jobb eredményeket. A túlesetben végső fokon nem a súlytovábbítási tervet a válpolitikai osztály, vagy föosz- lait 1 20 helyett 203.3 százalék
tály vezetője - mint ahogy ra tel jesítették. Pusztaszabolcs 
azt Bicskei elvtárs állítja - állomás 112.4 százalékos telje
hanem a Központi Ellenőrző sítést ért el. Mindkét állomás 
Bizottság, illetve a pártkon- lemara?t �z eleg:v_továbbítás
gresszus dönt _ . .  (Kardos Zol- �a�. vallalasát eF1k _sem tel-

Jes1tette. A szemely- es tehertán, a Debreceni Jármüjavító vonatok indításánál Puszta
ÜV XII. MDP alapszervezet szabolcs állomás ért el jobb 
tagja.) eredményt. • 

Kétmillió francia dolgozó sztrájkja 
- május 1 előtt 

Beszámoltunk arról, hogy a 
CGT április 28-ra 24 órás ál
talános sztrájkot jelentett be. 
A francia kormány - részben 
a sztrájkbejelentésre válaszul, 
részben amerikai gazdái uta
sítására - április 26-án meg
jelent rendeletével betiltotta a 
párizsi dolgozók hagyományos 
május elsejei felvonulását. Loi
re megyében szintén betiltottak 
minden máJus elsejére terve
zett ünnepsé11et. A Laniel-k,n·
mány úgy vélte, hogy ami jó 
New Yorkban - ahol, mint 
ismeretes, szintén betiltottak 
minden május elsejei ünnepsé
get - az beválik Párizsban is. 
A két egyforma rendelkezés is 
bizonyítja: az Egyesült Alla
mok és Frnnciaország kormá
nya egyformán fél attól, hogy 
a dolgozók felvonulásukban ki
fejezésre juttatják a méltóbb 
élet kivívására irányuló törek
vésüket. 

A kormány rendelkezé,e 
azonban nem félemlítette meg 
a sztrájkra készülő francia 
dolgozókat. A felvonulás betil
tása mély felháborodást és til
takozást váltott k i ,  s ez, a sza.
badságJogok elleni újabb tá
madás, egy okkal több volt 
arra. hogy még nagyobb 'lendü
lettel készüljenek a sztrájkra, 

Az április 28-i sztrájkban a 
francia munkáso3ztály meg is 
mutatta erejét. Az egész or
szágra kiterjedő sztrájkban 
több mint kétmillió dolgozó 
vett részt. A sztrájkról érke
zett jelentések különösen ki
emelik a francia. vasutasok 
helytállását. A sztrájk ará
nyaira jellemző � hangzik a 
jelentés - ami a francia vas
utak hálózatán történt. Fran
ciaországban naponta rendsze
rint 10.000-12.000 vonat köz
lekedik. Szerdán azonban, 
minthogy a. vasutasok tel:in té
lyes része nem jelent meg 
n, unlcalielyén, csak 3000 vona
tot tudtak elindítani. 

Franciaország dolgozóinak 
egységes sztrájkja részben mát' 
választ adott a kormány ter
rJr-rendelkezésére, a hagyo
mányos május elsejei ünnep
ségek betiltására is. Az ünnej) 
előestéjén lezajlott sztrájk elő
jele annak. hogy a fr,rncia 
dolgozók május elsején 1s mó
dot találnak majd hangjuk 
hallatá5ára, éppen úgy, mint a 
többi nyuiiateurópai állam, 
mint Nyugat-Németország dol
gozói, ahol a kormány szintén 
síri csendbe a karja fojtani má
jus el;;eje nagy ünnepét. 

Üdvözlet 
a kínai, a román 

és a bolgár vasutasoktól 
május 1 ünnepe alkalmából 

A Kínai Vasutasszakszerve- j Szállifómunkásaillak Szövetsége 
zetek ősszkinai Bizottságától 

1 

�ÖZP_Ollti biw//sága a következő 
üdvözlő távirat érkezett szak- udvozletet ku ld(e lapunk szer· 
szervezetünkhöz május else- kesztöségének: 
je alkalmából. A távirat sző- . . Május elseje, a nemzetközi 
vege így hangzik :  .,Megkap- prolelárszolidaritds és a mun
tuk távirattl kat, szívből kö- kdssdg nagy ü11nepe alkalmából 
szönjük az őnök hozzánk in- szit•élyes elvtársi üdvözletü11ket 
tézett üdvözletét. Ugyanígy küldjük önöknek és hazájuk 
üdvözöljük  a magyar vasutas- dolgozóinak. Kívánjuk, hogy a 
dolgozóknak a. boldog, szocia- dolgozóknak a jobb életért és a 

lista társadalmat építő mun- bék'éérl t•iuo/1 harcát siker ki• 
kájában és a. világbéke meg- sérje az egész világon." 
őrzéséért vívott harcában el- Szívélyes üdvözlösorokat 
ért új eredményeit." küldött a Román Vasutasok 

A Bolgár Képköztársaság Szakszervezete is. 

JAPÁN 

Japán vasu/asok nagyaiányií sztrájkja 

Tokiói jelentés szerint a ja
pán magánvasutak alkalma
zottainak szakszervezeté be 
tartozó 60 vasutas-szakszerve
zet tagjai 24 órás sztrájkot hir
dettek. Ez a sztrájk 1 952. óta 

a legnagyobb arányú sztrájk 
Japánban. A sztrájkban 12 

nagy vasúti fővonal, köztük 6 
tokiói vasúti fővonal dolgozói 
\·esznek részt. 

A gazdaságtalan szá l l ítások kiküszöböléséröl 
tárgyalt a Tudományos Akadémia 

A Magyar Tudományos Aka 
démia műszaki osztályának ren
dezésében Ruisz Rezső. a Bu
dapesti Városrendezési Tervező 
Intézet gazdasági és közleke
désten·ezési osztályának nze-

lője felolvasást tartott a gazda
ságtalan szá l l ítások kiküszöbö 
lésének módszereiről. 

Az előadást Csanádi Györ{!g 
elvtárs, a MAV vezérigazgatója 
vezet te be. 

Fa l i  u jsá g-k i  á l l ítás 
a buda pest i  i gaz.g atóságon 

A budapesti il!aziratós:il! i,olHlkai osztálya falin isál.!kiállrtást rendezett 
az iltaz!latósáe- kultúrtermében. A2 ö!letes és tetszetős kiállltásnak állandó· 
an sok Játoe'atóia volt. A biráló bizottsáe:nak a ttazdat!' anva.itból na.llv 
1!'onddal kellett kiváloa-atnia a iutalomra méltó falluisá.1tokat. A blzottsá.ll 
- Isten helvesen - azokat a faliuisástokat részesítette iutalomban és df ... 

c.séretben. ameh1ek a dohrozók mindennapi probJémá�val foitlalkoztak. 
amelveknek hamziában nevelő bírálat volt. Az elsö diiat - Turáni Kovács 
Imre vasutas•szobr.ic:.7mfivész Ady-szobrát - a Keleti-fütöh�z falittisáqi;, 
nyerte. A verseny többi nyertese· a Ke1eti Mü-.7akl Kocsihivatal, a budapestt 
Igazgatóság VI.  osztálya. a Vasúti Föosrlály oktatási szakosztálya. • 
RVKH. a J\.\AVTRANSZ-központ. a VasMi Fönc:zt.ih1 föJ,ii,1vvelltséar. 8n
dapest-Ferencváros .:íllomás, a ferencvárosi p:\lyafcnniartás. Dicséretben 
részesültek: Tura állomás. Grör pálvafenntarfás. a !t\AV HfMoftö ov. 
Szolnok fűtőház. A budapesti VasUtpoHtJkat Osz:U.Jy faliu1-.áe-l--láJ1f'ása kö� 
vetésre méltó kezdeményezés. ( .Kovács G. felv.) 



Munkások, m unkásnők ! Anyagtakarékossággal, az önköltség csökkentéséYel, a minőség javításával, 

a tervek maradéktalan teljesítésével készüljetek a Magyar Dolgozók - Pártjának III. kongresszusára ! 

Néphadseregünk tagjai és vasutasok 

az esztergomi élüzem-ünnepségen 

,, YI 1'0 T T  SZEJIAIEL 

A sa jószentpét er i  1 1 h idmérleg-ügy" nem ápol ja 

a vasút és � mezőgazdaság jó kapcsolatait Néhány nappal ezelőtt az 
esztergomi pályafenn tartási 
dolgozók között tutótűzként 
terjedt el a jó hír: megnyerték 
a közlekedésügyi miniszter és 
a vasutas szakszervezet ván
dorzászlaját és az élüzem cí
met !  Mindnyájan tudták. hogy 
a téli fagyok. tavaszi esőzések 
jdején végzett önfeláldozó. lel
ke� munka eredménye ez a 

győzelem. 
A szovjet va utasoktól át

vett „kisbrigádos" módsun·e! 
dolgoztak az esztergomi pá
lyafenntartásiak. Ennek lé
nyege. hogy egy kislétszámú 
munkacsapat állandó kezelés
be vesz át egy 6-1 0  km-es vo
nalszakaszt. Azelőtt mindig 
más-más területre vitték a 

pályafenntartási munkásokat, 
al ig ismerték meg az egyik 
M� nkahely sajátos viszonyait. 
mindjárt más helyre kerültek. 
Ez sok nehézséget. felesleges 
fáradtságot jelentett szá
mukra. 

Tavaly ilyenkor még az 
utolsók közöt t kullogott a ver
senyben az esztergomi pálya
fenn tartási főnökség. A veze
tők és a dolgozók tudták, 
érezték, hogy ezen a helyze
ten gyökeresen változtat ni 
kell. A vezetés munkáját kel
lett mindenekelőtt megjavita
ni. Kassa Gyula. a pályafenn
tartási főnökség vezetője és 
Csern11i Kálmán mérnök fel
mérték a tennivalókat. rend
szeresen meglátogatták a sza
kaszokat és a helyszínen ne
velték. il'ányilották a dolgozó
kat. jobb munkám lelkesítet
ték öket . Segített a pártszer
\·ezet és az üzemi bizottság. 
melyek a versenvsze1Tezés 
élére állottak. lgy · leltek az 
c,ztergomiak az utolsókból -
az elsők. 

Az élüzemava!ó és zászlóát
adási ünnepséget hétfőn este 
t� l'totlák meg néphadseregünk 
n1eghívására az esztergomi 
tisztiklubban. Katonák és vas-

utasok ünnepeltek együtt a 
hatalmas teremben . Azok a 
harcosok. akik fegyveresen 
védelmezik épülő hazánkat és 
a vasutasok. akik télen és nyá
ron. é,ijel és nappal éberen őr
ködnek a vasúti pályák épsé
ge. jó állapota felett. akiket 
nem kis büszkeséggel .. a nép
hadsereg testvéröccsének" ne
vez dolgozó népünk. 

Ezen az estén katonák és 
vasuta ok együtt ültek a kö
zös asztalnál. Beszélgettek. 
Korom Károly tiszt elvtárs 
megdicsérte az esztergomi 
vasutasok fegyelmezett. kato
nás magatartását. (A többi 
zolgálat i  helyen is kövessék 

a \'a utasol, az esztergomiak 
példáját !) 

Késő éjszakáig maradtak 
együt t a vasutasok néphadse
regünk harcosaival. Ennek a 
találkozásnak emléke még so
kái� n1egmarad harcosaink és 
vasutasa ink szívében. 

A sajószentpéteri vasutasok helyen tárolják. A M AV- rökönyöd\·e vették tudomásul, 

hazánk ú.i iparvidékén sem fe TRANSZ Vállalat pedig az ér- hogy ezentúl nem tudják mér

ledkeznek meg arról, hogy kezelt árut haladéktalanul legeln i küldeménye;ket, mert 

minden erejükkel segítsék az házhoz szállítja. hídmérleg van ug�an , .  de 

állami gazdaságot. a tei:rnelő- mégsincs. A h1dmerleghez 

szövetkezetet. Azelőtt lassan, . De nemcs�k a va�uta�_ok se- 70.000 forint kell. A miskolc i  

vontatottan ment a mezőgaz- g,t,k a mezogazdasag, uzem;-

1 
igazga tóság 6. osztálya nagyot 

ket. hanem a komplexbngad "Ondolt Mi lenne. ha a 70.000 
dasági üzemek értesítése, ha szerződés alapján pontos tel'V· "'ror,·ntot· a ,,a' llalatok adnák számukra áru érkezett a vas-
úton és sokszor elöfordull. beadás�al segít ik . a v�sutas össze? A gondolatot tett kö-
hogy csak késéssel jutott a 

dolgozok munkáJat az allam1 ,•ette és az állomásfőnök el
fontos traktor vagy vetőmag gaz�aság. a MEZOKER do] i ndult pénzsz�rzö körútra 

a cimzellhez. A miskolci igaz- gozot 15· Sajószentpéteren. A MEZO
gatóság 6. osztálya segített 8 Van azonban olyan hiba KER 20.000 forintot ajánlott 

hibán. Egy kel'ékpárt küldött Sajószent péter állomáson. ami fel a hídmérleg felál lítására. 
Sajószentpéterre és az idös nehézséget jelen t a mezőgaz- 50.000 forint azonban még így 
Tóth Ferenc éJ'tesítö most már dasági vállalatokkal való jó is hiányzik . . .  
gyorsan halad új kerékpárján \'iszony fejlesztésében. Ez pe-

A mi véleményünk szerint 
a szálliltató felekhez. Az éjjeli dig a hídmérleg ügye. Az ál-

a hídmérleg-ügy ilyen megol• 
órákban érkezett árukról reg- lomási felépítmény cseréje dása e"yáltalán nem szolgálja 
gel. a délelőtt érkezellekröl miatt a MAV Magasépítő Vál- a vasút  és a mezőgazdaság 
ped;g már kora délután érte- lalatnak új helyre kellett te- közötti jó viszo_nyt. 
sít i a mezőgazdasági üzeme- lepíteni a hidmérleget. 
ket. Hozzá is fogtak a munkák-

Alta lában vetőmag és ter hoz még ta\·a ly. kiemelték az 
mény érkezik az állami gaz- 50 tonnás hidmérleget, ezzel 
daság számára és a vasutasok egyben be is fejezték a mun
gondoskodnak anól, hogy az kát . A �ídm·érleghez ,verem 

* 

A „Szocialista Vasútért" 

Többmi l l iós megtakarítás az anyagellátási igazgatóságnál ·· ·d  • . .  · · t t  t „  k kell. a , e, emhez pedig -esos . 1 OJal'a_s mta . on re �6

, 

70.000 forint. Ennyi hi telt pem -�Jen az ertekes a l'U. Az al- dig nem kapott a Maaasépílő 
!ami gazdaság részére érkezett Vállalat. A MEZŐKER és az 
ki.Udeményeket mindig fedett állami gazdaság dolgozói meg-

szerkesziósége a sajószenipé
ter; hídmérleg ügyét a Vas
úti  Főosztály 6. sza kosztályá
val megtárgyalta. Papp Ká
roly elvtárs. szakosztály,;ezető 
ígéretet lett arra, hogy a 
helyreállitás iránt a legrövi
debb időn belül intézkednek. 

Május 1 ünnepe az Anyagel
látási Igazgatóságnál is a kon
gresszusi vállalások teljesítésé
nek napja lelt. 

A D-osztálr fémcsoportja a 
'i D. II I., a 7 A és a hivatal A. 
osztálya dolgozoinak támo
gatásával komplex-brigadot 
alakított. A brigád azért ala
kult, hogy a raksúlyfelemelés
sel kapcsolatos kocsiá!alakitási 
munkálatokhoz szükséges 
ólom bronz-csapágyak anyagát 

terven felül előteremtse. Erre 
az anyagra ugyan is a Tervhi-

rn !al nem biztosított keretszá
mot. Márpedig enélkül az ál
alakfüísi munkálatokat. ame
lyek mái' az őszi csúcsforga
lom hoz szükségesek, nem lehet 
megvalósítani. 

A brigád az első negyedé,·re 
tett vállalását az ólomnál 100 
százalék. a, a vörösrézné l  1 30 
száza lékm teljesítette. A ter
ven felül előteremtett ólom- és 
rézanyag- 3250 teherkocsi csap
ágyainak kicserélését teszi le
hetőL-é. A brigád a pártkon
gresszusra pótfelajánlást tett. 

E.szerint  a második negyedéi:
ben to-i:ábbi 5000 teherkocsi 
csapágyának kicserélését te
szik lehetővé. 

A e-osztályban működő \'e
gyicsoport másfélmillió forin
tos forgóeszközcsökkentést 
éri el. az E-os2tályban műkö
dő leltár I .  csoport pedig  több 
min t  kétmillió forintos elfekvő 
fogyóeszköz anyagot kutatott 
fel és bocsátott népgazdasá
gunk. rendelkezésére. 

MAJOR GÁBOR PÁL 
t udósító 

A MÁ V H ÍDÉP ÍTŐ Ü V -NÉL  
69.7 százalék.. Ennek az adat-

, 
akkor, amikor máshol égetö 

nak a nyomá?a_n _ i�d
. 

ul lunk el szükség le_t t volna rá s mind
a l\'IAV H1dep1to ÜV-hez, erre a kozpont csak elkésve 
hogy megtudjuk :  mi okozta figyelt fel. A formális ellen
a. t.·allalat első negyedéL-i ter- 1 örzések következménye az 
t.·énél ezt a súlyos 1emara- is, hogy a lemaradt épitésve-
dást. zetőségek mindegyikénél 

Az ellenőrzés 

hiányosságai 

A kimutatások szerint  a 

gyenge a terv- é� a mu11-
kafegyelem, 

sok az igazolatlan hiányzó, 
aránylag nagy a balesetek 
száma. 

Az ellenőrzés módszerr11 

- de miért ilyen késön? Mi
ért nem lehetett előbb teljesí
teni a dolgozóknak ezeket a 
jogos kéréseit?  És szóvá kell 
tennünk - bár ezért nem a 
Hídépítő OV vezetőségét ter
heli a fe:elösség - hogy a 
dolgozók sűrűn panaszkodnak 
amiatt. hogy a januárban ese
dékes kék munkacruhát még 
nem kapták meg. 

A Munka Tört:énykönyve 

Keményen fel kell  lépni 
külsö építésvezetöszgek közül 
ctak hat teljesítette negyed
é\'i tervét. 16 többé-kevésbbé 
lemaradt. Az objektív nehéz
ségek, főként ami a szigorú 

sürgősen -i:áltoztatni kell. Ezt 
egyébként a vállalat vezetö
sége is észrevette már és mc,st 
készül új alapolffa helyer ni 
az i nstruktori hálózat mükö
dését. UgyaACSalt · gyak,aebm, 
kellene felkeresniök a külső 
épitésvezetőségeket a párt- és 
a szakszervezet megbizoltai
nak is. Az építésvezetösége-k
nél ugyan is csak bizalmiak 
működnek. akiket a párt- és 
szakszervezeti funkcionáriu
sok havonta egyszer keresnek 
fel. Ez kevés, különösen azok
nál a helyeknél. a.hol gyengén 
működnek a bizalmiak. 

biztosította a dolgozók szá

mára a hivatalos munka időt, 
a magassag1. · i l letve veszé
lyességi pótlékot. a nődolgo
zók számára a megfelelő be
osztást ,  mert a mullban elő
fordult, hogy nődolgozókat 
nehéz fizikai munkakörbe osz
tottak be - de ugyanakkor 
biztosítja a védőrnhát is, te
hát ezt a kérdést i s  sok'kal 
lelkiismeretesebben kell ke
zeln iök az illetékeseknek. 

a béralaptúllépőkkel szemben 
A közlek,ú.:.és- és postaüg.yi 

minisztérium április 26-án dél
előtt nagyaktívaértekezletet 
tal'tott. Az értekezleten részt
Yetlek a min isztérium vezetői 
mellett a vasú t . a posta. a köz
lekedés epítőipari v,,llalatai
nak igazgatói, fömérnökei, bér
felelősei. 

A nagyaktívaérlekezleten 

Beb1·its Lajos elvtárs. közleke
dés- és postaügy i miniszter •,ir
tott beszámolót a minisztérium 
felügvelete a lá tartozó éi;cme:, 
és vállalatok bérhelvzetéről. a 
tapasztalt hibákról ·és felida • 
tokról. 

A miniszter beszámolójáb:m 

elmondotta. hogy ktilönösen 
sok szabálytalansá..( U:icté•lik '.l 

cél prémiumok kifizetésénél, 
több e. etben fordul elő a níl
lalatoknál normalazitás. Rész
! . '  esen rámutatott. mllven hi
bákat követ tek el a közleke
dési vállalatok vezetői a b·é
rek. normák. prémiumok libe
rális kezelésével. 

- Igen sok vállalatnál 
mondotta - még mindig nem 
vezették be a müszaki norm· -
kat. pedig ez igen fontos �el 
!étele a helyes béralapgazd·\!
kodásnak. Komoly hiba az r_l. 
lenörzés hiánya a bél'ezésr.,'.' 
Ezeken feltétlenül segíten i kP J 1 .  

A föosztálvvezetők köteles.ik telet i lleti, már elmul!ak, bár 
ellenöl'izni ·a termelés és a bé.- a cementellátás még koránt
alap tervszerinti alakulásá�. A sem zökkenőmentes, a munka 
béralap alakulását a jövőbeT\ azonban még most sem fa
menetközben ellenörzik, s így dult meg olyan lendülettel, 
azonnal meg tudjuk maid. ami biztosítaná az első ne
hogy a hónap elején elkövetert gyedéi;i lemaradás gyo,·s be
hibákat hogyan lehet már a hozását. A dolgozók pedig a 
hónap végéig kijavítani. kongresszusi verseny lelkesítő 

erejével felvértezve i ndultak 
A miniszter hangsúlyozl·1 :  harcba a félévi terv teljesílékemén�-en fel kell lépn i a b�r-

lazítókkal, a béralaptúllépók- séél't, az elmaradás pó!lásá
kel szemben. Felelőssé kell ter>- ért . A \·ezelöség. valamint a 

ni mindazokat, akik az állain pál'tszervezet és szakszerve
pénzét pazarolják. zet feladata, hogy a verseny 

feltételeit biztosítsa. i l letve 
A beszámolót hozzászólá,ok ébren tartsa, sőt fokozza a 

követték. versenyszellemet. 
------------ -- ------------- Nézzük. vajjon megtesz

nek-e mindent ezért. A külső 
építésvezetöségek szak vona l i  
ellenörzése nagyon sokszor 
csak formális. Emiatt a terv-

Miskolc a csomoponti verseny é lén 
A csomóponti vel'senyben 

nagy harc folyik a kongresz
szusi zászlóért . Nagy lendüle
tet adott a versenynek a 
május elsejei műsza k. En
nek soran a miskolci cso
mópont dolgozói töl'tek az 
�!re a túlsúlytovábbílásban 

es a rakodási idő teljesítésében 
elért eredményeikkel. A mis
kolciak. a ,,állalt napi 2000 ton· 
na helyett 6536 tonna túlsúlyt 

to,;ábbitottak, ami 131 száza- Budapest-Ferencváros állo- lemaradásban .,vezető·' épí-
léknak • felel meg·. A rákos- más sem teljesítette. tésvezefőségeknél nem s ike-
rendezöi csomópont dolgozói A fűtőházi fiókműhelyek dol- rült még most sem jól meg-

1 23 százalékot értek el túl- gozói a budapest-ferencvárosi szer\'ezni a __ m1;nkát és ezért 

súlytovábbításban. és a Hámán Kató fűtöháznál a 
fordulhat elo, hogy az anyag

javitási állag csökkentésére tett ellátás nehézségeit  még fo-
A kocsitartózkodási tervben felajánlásukat elvégezték. lcozza a helytelen L'agy elke-

sett anyagmozgatás is. Példá
A pályafenn tartási dolgozók ul az erdöhátpusztai építésve

eddig mindhárom csomópont- zelőségnél 120 köbméter be
nál 1 00 százalékban eleget tet- tonkavicsot és 50 köbméter 

Rákosrendező eredménye a 
legjobb annak ellenére, hogy 
két százalékka l elmaradt vál-

lalásálól. Ezt a versenypontot tek kötelezettségeiknek. zuzalékkövet tároltak, ugyan-

·v • --t-:•, ... 

A Munka Törvénykönyve 

és a dolgozók 

szociális körülményei 

A Hídépítő űV építésyeze
löségeinek munkájában mu
tatkozó nagy i ngadozásokat 
meg kell szüntetni s minde
nekelőtt ki kell deríteni, mi  
okozza a feltűnő eltéréseket 
a tervek teljesítésénél. A jól 
dolgozó Yasas-hirdi, csongrádi, 
sztálinvárosi, budapest-orbán
téri építésvezetőségek ered-

A központ instruktorainak, ményei mellett még feltűnőbb 
párt- és szakszervezeti fu nk- a simontornyai ,  rétszilasi, tár
cionáriusa inak több figyelmet noki. ürömi, kabai ,  répcelaki 
kell jorditaniok a dolgozók építésvezetőségek gyenge tel• 
szociális körii lményeire is. Az jesítménye. Ezek az építésve
elszállásolás sok helyen nem zetöségek - és maga a köz
kielégílö, nem is beszélve ar- pont - ne törődjenek bele 
ról, hogy az épitésvezetősége- abba, hogy az elöző évek 
ken sehol nincs sem üzemi rossz gyakorlata alapján „az 
konyha. sem fi.irdö és kevés utolsó negyedévben úgy i s  
a szórakozási lehetőség. Az 

I 

s ikerül teljesíteni az év i  ter
idén ugyan egyes építésveze- vet". hanem jó munkaszerve-
töségek zéssel, az anyagellátás meg-

mozgó konyhakocsit kap- javításával, a munkafegyelem 
nak és hordozható fürdő· 

1 
megszilárditásával a terv ál-

barakok építését is terve- landó, folyamatos teljesítését 
zik, tegyék középponti feladattá. 

. Schkripek . Mária, 8

. 
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Hogyan te l jesítette a MÁV 
a szabadságolási tervet 

ll 
Március 3 1 -ig 

ki kellett adni a 
,null évről el
marad1 szabad
ságokat. N ézzük 
111eg, hogyan 
lel jesítetle a 
vasút 1 953. évi 

szabadságolási ter\'él. hogyan 
folyik az idei szabadságolási 
tervek végrcha jlása? 

Az elmult évekhez képest 
1933-ban sokat jarnlt a helyzet 
a szabadságok k iadása tekinte
tében. mert amíg 1 951 -röl 
430.000 nao ki nem adott sza
badságo1 ketlell átvinni I 952-re. 
1 952-ről pedig 2 1 6.000 n apot 
vi ttek át 1 953-ra. addig 1 953-ról 
már csak 90.000 napot kellett át
hozni 1954-re. 

Hogy elmaradás többé ne 
fordulhasson elő. a szakszer
vezet munkavédelmi osztályá
nak javaslatára az elnökség 
olyan határozatot hozott, hogy 
az elmaradt szabadságok pót
lásával együtt már januárban 
meg kell kezcleni az azévi sza
badságolc kiadását és azokat 
a szabadságolási tervekbe fele
arányban kell beilleszteni. 

Az idén ennek értelmében 
jártak el  minden szolgálati he
lyen . .fanuárban, amikor a for
ga lomkorl átozások miall a terve
zettnél több dolgozó mehetett 
szabadságra. 48.800 elmarad! 
szabadságnap kiadása mellet! 
a z  idei szabadságokból is töb
bet kiadtak az előirányzottná l .  
Jgy az  ide i  szabadságokná'J 1 1 4 
száza lékos, az elmaradás erre a 
hónapra eső pótlásával ped ig 
összesen 1 67 százalékos vol1 
januárban a vasút szabadságo
lási terv!el :esi!ése. 

Februárban, amikor a t artós 
rossz idő miatt a dolgozók foko
zottabban igénybe voltak véve, 

az előirányzott 1 03.000 nap idei 
szabadságból csak 85.000-et ad
tak ki .  Ez 83 százalékos !erv!el
jesitésnek felel meg. 

1Wárciusra 1 3-POO nap idei 
szabadság kiadását tervezték. de 
a dolgozók fokozott igénybevé
tele következtében csupán 
1 24 .500 napot sikerült kiadni. 
/92 százalék} .  A még !arnlyról 

fennmaradt 1 6.080 napból l � 
ezer 1 00-a! adtak ki 1980 nap 
tehát kiadnl/an maradi az 1953. 
évi szabadságokból. 

Ez az előző évek bennmaradt 
szabadságaihoz képest nem 
nagy szám. mégsem szabad 
megengedni. hogy a dolgo,;ók 
�nny ,vel is károsodjanak. Ezért 
a szakszervezet tárgyalásokat 
kezdett a Vasúti Főosztál lyal. 
hogy megtalá l ják a módját a 
fennmaradt 1 980 nap kiadá
sának 

Az idei szabadságolási terv 
!el jesitésében most. az első ne
gyedév elteltével 1 3.5 százalék
nál kellene tart an i .  ezzel szem
ben a lelies,lés 1 2.9 száza lékos 
A lemaradás 0.6 százalék. Ez 
nem jelentős szám. a mult  évek

hez képest tehát lényegében 
sikerült megszüntetni a lema· 
radásl. A szakosz1á/yok11ak 
és B szakszervezet munkavé-
delmi osztályának azonban 
mindent el kell kövelnie-
ho�q ez a csekélq lemaradás is 
e//űniön. és pontosan be lehessen 
tartani az ide, szaóadság_olási 
tervet. A szakosztályok feladata. 
hogv �ondoskodianak meg_fe!e/ö 
s,dmú tartalékról a szabadsá_g_ra 
menö do/f!OZók heil;et/esítésére. 
a szakszen·ezet munkavédelmi 
osztályának pedig éberen kell 
őrködnie. hogy a terveket hónap
ról hónapra pontosan betartsák. 

figyelemreméltó önköltségcsökkentési 
eredmények a vasúton 

Az „F:.pítsiink 
jobban és ol-

csóbban'' moz
galomhoz csat
lakozott MÁV 

l építőüzemi vál-
lalatok figye-

lemreméltó 
eredményeket értek el az egy
más közötti nemes vetélkedés
ben. A MÁV Budapesti Ma
gasépítő ÜV_ központi osztá
lya i n  dolgmó elvtársak egy 
sor újítást dolgoztak ki, mely
nek eredményeként 188.000 
forint megtakarítást értek el. 
Például a debreceni óvoda 
építésénél 12.000 forinttal. Zá
hony ívesrakodónál 76.000 fo
rinttal. az Apaffy-utcai iroda 
építésénél 80.000 forinttal 
csökkentették a munkálatok 
költségeit. Hasonló eredmé
nyekről számolhatnak be a 
MÁV Fatelitö ÜV dolgozói is, 
akik a fenvő bányafák háncso
lás nélküli telítésével évi 50 
ezer forintot takarítanak meg 
népgazdaságunk számára. 

A MÁV J,;pítési Géptelep 
ÜV dolgozói, amikor csatlakoz
tak az „Építsünk jobban és 
olcsóbban"-mozgalomhoz, 2961 
normaóra megtakarítását vál
lalták_ A dolgozók ezt a válla
lásukat 30 százalékkal túltel
jesítették. Ez idő alatt csupán 
a csillevágányok elkészítésénél 
5030 forin � megtakarítást ér-

tek el. A MÁV Felépítményi 
és Vasanyagjavító ÜV dolgozói 
:345_000 forint megtakarítást 
vállaltak és ebből már több 
mint 281 .000 forintot sikerült 
is rrtegtákaritaniok. Nem ma
radt le a versenyben a MÁV 
Budapesti Vasútépítő ÜV sem. 
ahol évi megtakarításul 
1,884.500 forintot ajánlottak 
fel. Például a Budapest-Város
széli telep bővítésénél terv
modosítással és újítással 52.500 
forintot. Baracska-Kápolnás
nyék közötti felépítmény cse
rénél jobb munkamódszerek 
alkalmazásával 206.300 forin
tot. Isaszeg-Gödöllő között i  al
építményi munkálatoknál 72 
ezer forintot. Érd-Nagytétény 
közötti felépítményi munkála
toknál 291 .000 forintot takarí
tanak meg. 

A mozgalomhoz nemrégen 
csatlakoztak a MA V CeJJdö
mölki Vasútépítő ÜV dolgozói, 
akik összesen 3.173.956 forint 
megtakarítást vállaltak. 

Az ,.F:.pítsiink jobban és o!
csóbba.n"-mozgalom �gyrn szé
lesebben terjed a vasúti üze
mek között és a máris mutat
kozó eredménvek bizonyítják, 
hogy dolgozóink magukénak 
érzik e mozgalmat, melynek 
sikere a kormányprogramm 
mielőbbi megvalósítását segíti 
elő, 

SZOCIALISTA VASúTl:.R.T 

Jó eredményeket érünk el a vasgyüjtésben 
Az eddigi vas- és fémgyüj- ményekkel dicsekedhetnek a 

tés; kampányok során a vas- dolgozók. A ceglédi építésve
úton az a tévhit alakull ki. zetőség dolgozói versenyre 
hogy csak a műszaki szolgálat hívták a vállalat valamennyi 
dolgozói érhetnek el kim a- építésvezetőségét. Jelenleg 
gasló gyüjtési eredményeket. Sztálinváros á!l az elsó helyen 
Erre most alaposan rácáfoltak 26.410 kiló vassal. I t t  Dudás 
Szeged-Tisza-pályaudvar ke- József elvtárs végez szorgal
reskedelmi főnökségének do!- mas gyüjtőmunkát. Második :  
gozói. ak ik  1 00 kilogrammos Ercsi építésvezetőség öt ton
vállalásukkal szemben saját nával. harmadik Isaszeg 4,5 
területükön 1600 kilogramm tonnával. 
ócska,·asat gyüjtöttek. A pécsi fűtőház fiataljai Szép eredményt érlek el  Bé- egyetlen délutánon 471 kilokéscsaba állomás DISZ-fiatal- gramm vasat gyüjlöttek ószjai is. a_kik hasonló _körülmé- sze Apnhs 20-ig 7445 kiló vas 
1;Yek kozott �:8_7 lol�gramm a g_vüjtésük eredménye. ez ocskavasat gyuJtottek es szol-

1 

azonban csak a tervnek mintgáltattak be. egy 50 százaléka. Május 5-ig. 
A Budapesti Vasútépító ÜV a vasgyüjtö hónap végéig ösz

épílésvezetőségein még foly ik  szegyüjtik a másik 50 száza
a gyüj tés. de máris szép ered- lékot is. 

A Vasúti Főosztály 6. szak
osztályának építési és ipari 
vállalati osztálya felügyelete 
alá tartozó nyolc vállalat vas
gyüjtési eredménye április 
157i g  385 tonna. Ebből a leg
többet a Felépítményi Va,
anyagja.vi.tó ÜV. az Építési 
Gépte!ep és a Fatelitő dolgo
zói gyüjtötték. A gyűjtésből a 
Vasúti Főosztály dolgozói is 
kivették a részüket :  április 
9-én a Felépítményi Vas
anyagjavító ÜV telepén hét 
tonna ócskavasat szedtek b;z
sze. 

A Keleti Fútőluiz D ISZ-szer
vezele 9 tonna vasat és 200 i<'· 
logramm színesfémet gyüjlött 
össze. A gyüjtés oroszlánrészét 
a Li ttkei-brigád végezte. 

13.000 forint értékű munkát végeztek 
a „május 111-műszakl,an 

A Szegedi Felépítményi és hegesztését és öt darab tar- gítségükre voltak a műszaki 
Vasanyagjai;ító ÜV dolgozói a gonca elkész1tését vállalta. A 

I 
vezetők, akik a munkaidő meg

kon_gressz�'.si �-erse'.1y ker'.'tébe� sorompó 
O 

és . _ n:iotorsze1:előc�o_
- kezdése előtt m inden reggel ,,maJus 1 -muszakot ta1 tottak poi t dol..,ozo, J .3 OOO forrn t  e1 - . kommunista 10 pei·cet·• tartola munkásság nemzetközi imne- tékü sorompóalkat1·ész javítá- t' k , 

gt · ·gy lt · k vel k pe alkalmából. Az ötnapos mű- sát és gyártását, valamint két a es me ar · a a u ' 
szakra kongresszusi felajánlá- darab pályakocsi elkészítését hogyan teljesíthetik legeredmé-
saik mellett újabb 1;állaláso- vállalták. nyesebben vállalásaikat. 
kat tettek. A \'egyeslakatos I A dolgozók vala mennyi fel- Katona Lajos 
műhely 100 méter blokklánc ajánlást te/jeS'itették. Nagy se- tudósító 

T eljesífefték póffelajánlásukat is 
A Debreceni Vasúlépi!ö Vál-

1 
lomnak és ,·onla lásnak. hogy a kel l  megmozgatni a kongresz

la lat  miskolci ép ,lésvezelöségé- gur ilódombhoz vezelö kihúzóvá- szusig a vasútépitőlrnek. ·em 
nek dolgozó, jóva l a határidő gányn_ak r�sszak a lejl\·iszonyai. ri_ad_i ak  viss�a a nehé� munká
elött lel ·esítették a á.rtkon- Elha!aroztak. hogy meg a kon- tol es a bngadok egymassal ver· J . . P , gresszusig 8�0 méter hosszban senyezlek a jobb eredményekért. gresszusr_a . !elt felaJanlas��at. 70 cent ive l  megemelik a kihúzó- A verseny meghozt a  gyümölA :er?1eles1 erlek<;,;leten _ potfel- Yágányl. Nem kis  elhatározás 

I 
csét. i\\ost már  a felemel! kihú-

3J an laM tettek. Jol tudtak. hogy volt ez. Azt jelentette. hogy méi:r zóvágányon hal adhatnak a gu
sok nehézségei okoz a forga- csaknem 600 köbméter földet rilódombhoz a szerelvények. 

Egy hónap alatt nyolc gépet kapcsoltak be Miskolcon 
az ,.500 kilométeres·'-m ozgalomha 

A miskolci fütóház vontatá
si dolgozói a kongresszusi ver
senyben arra törekszenek. hogy 
tovább fejlesszék az „500 kilo
méteres··-mozgalmat. Törekvé
sük sikerült is. 

Míg februárban csak egy gép 
érte el az .,500 k ilométeres·' 
célkitűzést, márciusban a kon
gresszus-i ve,·seny és a cso1nó
ponti ve1'seny hatására 1ncir 
n yolc gépre tűztél, fel az 500-

as jelvényt. a kapcsolt-mozga
lomban pedig 13 gép közleke
dett igen jó e,·edménnyel. A 
mozdonyüzemi-nap megtakarí
tá,s a mozgalom révén márci�s 

ban 20.000 forintot eredménye
zett. A legjobb 500-as brigád, 
amelynek Füzéri Béla. Vesz
prémi Mihály. Sziget i  Géza 
sztahanovista mozdonyvezető, 
Takács József. Peti-uska Ist
ván. Bányász István. Kovács 
Dezső. Pázmándi József és Po
loncsár István fűtők a tagjai, 
naponta átlagosan 228 kilomé
tert tesz meg. 

Még jobban k ;Jejleszthetnék 
a miskolci fütöház dolgozói 
500-as mozgalmukat, ha in
dulás elölt mindig minden 
esetben felvennek a kapcsola
tot a menetirányítóval. előre 

megbeszélnék a vonatok vondli 
áthaladását. és a wmat mene
tével kapcsolatos egyéb kérdé
seket. Mozdonyvezetői-ni� Fü
zesabony mentesítésére még 
mindig nem végzik el a keze
lést Emódön. a forgalmi szol
gálattevők gyakra n m egállítják 
a vonatokat a jelzőnél. Menet
il'ányítóink nem mindig kísé
ri k figyelemmel az 500-as vo
natok· sorát és nem minden 
esetben biztosítják részükre a 
zöld utat. 

Kozma, Zoltán 
levelező 

A nyíregyházi fűtőház dolgozói pótolták lemaradásukat 
A nyíregyházi fűtiiház dolgo

zói kivétel nélkül leltek fel aján
lási a pártkongresszus lisz!ele 
lére. Legtöbben leljesilellék. so 
kan  tú l  is leljesilellék a vál la 
lás! ,  de - történtek lemaradások 
is. A lemaradók megfog11dlák. 
hogy május l -re, a munkásosz 
tály nagy ünnepére behozzák le 
maradásukat. söl lúl is teljesí
tik. amit vál l a ltak. 

A legtöbb lemaradás az u!a 
zószemélyzetnél volt, mégpedig 
a széntakarékossági vá l l a lások
ná l .  Sokan azért nem tudtak 
szenet meg!akarilani, mert a 
kec•erés egyenlöllenül történt és 

amíg az egyik pár jó keverékei 
kapott. a másik gyengeminösé
gű szénnel volt kénytelen utaz 
n i .  1 n!ézkedés lörlént ennek a 
hibának a kijavílására .  Azóta a 
mozdonybrigi,dok egyre-másra 
j >tvílják meg eredményeiket. Ki
váló eredményt ért el az  if i  
mozdonybrigád, amelynek tagjai  
Z,tik R.1ulolf, Mcff!n<ász Lujos 
mozdony,·ezeiök. Liská11y József 
és Ara11yosi lst,•án fütök 

széntakarékossági vállalá
sukat hat százalék helyeit 
18 százalékra teljesítették. 

A nehézsúlyú mozgalomban át 
lagosan 13 száza lék túlsúlyt to-

vábbitoltak. 4 1 1 -359-es számú 
mozdonyukkal m árciusban el
ér/ék a sztahanovista szinte/. 

Mihály János és A lüller Fe
renc mozdonyvezetők fülöikkel: 
Belme 1 /. Lász!óual és Vincze 
Józseifel a kongresszus tisztele
tére vá l la l ták, hogy 324-442-es 
számú mozdonyukkal 50.000 
ki lométert tesznek meg maJUS 
l - ig. Vá l la lásuk teljesítésében 
ápri lis 22-én már a 48 ezredik 
kilométernél tarlollak. május 
! -re pedig túlleljesilellék vál la 
lásukat. 

Ertsey László 
gócponli tudósiló 

195t április U. 

Az öntevékeny Jönök 

A szép n, iregyliázi á l lo-
más gyermekvárótermében az 
ágyacskákon nem volt védőháló. 
Ezért a gyermekehet a szülök 
nem merték leiektetni. A főnök 

. többször jelentette az ügyet az 
igazgatóságnak, de n nem 
in!ézkede!l. Egy napon a főnök 
vásárolt egy köteg zsineget, 
akadt egy ha lászmester is a z  
á l lomáson, a k i  megcsomózla é s  
ma m á r  használják az  á gyacs
kákat a kicsinyek. A szolgálati 
vezetőktől öntevékenységet vá 
runk. Kövessék a nyíregyházi 
főnök példáját. aki sajá l  erejé
ből oldolla meg ezt a gordiusi 
csomót. 

Aki nem volt Ő11 levéke11y 

A székesfehérvári főnök nem 
rnlt ennyire öntevékeny. l l i ába 
figyelmeztellék. hogy a gyer
mekváróterembe a higién• -t a 
gyermekek egészségvédelme 

szempontjából nem szabadna 
beengedni még a szülőket sem 
nagykabátban, vagy bundában. 
Mert a nagykabát mindenhova 
dörgölőd ik,  magábaszívja a bak
tériumokat. Al l i! lasson fel a 
gyermehárólerem előterében 
néhány fogas!. A főnök belálla. 
hogy a javaslat  helyes. de sa
ját erejéből nem tudta megolda 
ni ezl a fogas kérdési. 

Az, almahéj 

A miskolci váróteremben egy
vidám társaság almát hámozott 
és a kanyargós almahéjakat 
szég)-enkezés nélkül a földre 
dobálta.  A hangosbemondó 

megszóla l t .  arról beszélt. hogy 
mi lyen egészséges dolog az  
a lmaevés. de anná l  egészség
telenebb, ha a héját eldobálják. 
A társaság szégyenkezve szedte 
össze az a lmahéjat és mások i s  
körülnéztek. nem dobá l tak-e e l  
pap iros!. ételmaradékot. J\\eg
d icsérjük a miskolci hangos
bemondó kezelőjét. Figyelmez
tesse továbbra is , az utasokat a 

1 rendre, tisztaságra. Nemsokára 
beérik a cseresznye és jön a 
d innyeszezon is . . •  

.. ••••••••••• .. ••••••••••••• ....... ••••�♦ ... H♦♦H♦ .. ♦ ....... ♦ ............................................. ••••••• ...... ••••••••+♦♦♦♦ .. ♦♦♦♦♦♦♦H .. ++ .... ♦H♦♦♦♦ ....... ♦♦♦+♦♦H .... ff♦♦♦♦♦ff♦ .. ♦ .. ♦ ... + ..... ♦ .... ♦♦♦♦♦ .............. ••••••••••••••••••►+ 

MU N KÁ N KAT MEGKÖ N N Y ÍT I , É LETÜ N K ET SZEBBÉ  TESZ I A KORMÁNYP ROGRAMM ! 

.,Mivel a fizlkainaK nevezett , mun• 

1 

nya. Azóta a, éikeresen mee:v;.ílt,)zol1 
k.isrétel?' évi szabadsáuának kerdése- a hclvzet. A lkotmán,·unk biztositia él 
csak elenvészöen kisszámú ioar.iJ?ban dolgozók üdülését és n<>m a munkc 
és kereskedelmi áflban szabáhozta- elvesztése ie1entf a pihe-nöt! A felsza 
tott. oihenöt c�ak a munka e1ves:z.- badul.ás óta tíz- é� tizezer ,•asuta< 
tése jelent" - írja a Székesfövárosi 

I 
dolP'ozó íidült az or<.7:i<1 q,•örn·öríi 

Shtfr„ztlkai l'::vkiim v 1984-es kiadvá-
vidékein berendezett üdülö'<ben, s a 

korm:
_
i�1vproR"1:�11

_
111:n 

• 
lel�etövé 1es�i 

l 

l ;��i íi�ij.)ű.� �- rétri �-•í l t6(ir_h�!vek h�- 1 i:te._ . .  �. va:úto_n e_gyre•r�:tsr� s�_ü_l_et_? 

1 

� felkesí1_ me(!valósításukra. Ezért hOi!V a �zolintlatt ve7.etők a doh!ozo� h cn coulo u1 -.zolfralntl eouletet e� szoc1ahs letesitmen,ek ue-,et kulono- vesznek reszt lendiíletesen a vasutas évi szabadsál(.it biztositani tudiák egy vasutas c,;aládih{tzat mutatunk 

I 

sen a kormánvoroe-ramm nvom.jn si- dol.l!ozók a konJ[resszusi z.iszlóért in• Emdletl a ,1a-..11ti munka e,,.,,éb te- be olvasóinknak. Ool!!ozóink iól tud· kerül t  elörelendíteni. A oárt lobo.itóia dított vcrscnv küzdelmeiben ezért rületén is me{!értö gonclo,;kodá�sal iá-k. ho9'v az eredménvck nrm szü- vezette és vezeti f!VÖzelemre dol(!ozó követik doll!OZóink ei:t,emberk
.
ént 2 fo{!'lalkoznak � dol{!ozó emberrel. Ké· I letnek önma1tuktól, Néoünk kc-mé-nv néoünket. a oárt iiizfe ki a vasubsok I Mao-var Dolzwók P.írPának zás�• oünkön a kom.irvárosi és balatonb9g. harccal. á ldozatos munkával küzdött felemelését szolsráló nemes célokat is laját. (l(ovác� István raji:ai) 

S70CI A. LIST .1\ V 4S ól l: R'f - A Va!Út1 FOf\cztály @� a V:1�uraa:olt Szak nerveZP11."nek hetilapJa. \\e�'_ie!enik fT'li'lden t.1tomhaton. $,zerfceo::ztf , �zerkeo::zf�biznflsl\!;!! taptulaJdon„5:: 2 Köz!�kedé5. éc Pocfa0g-yl "1\;nf�zt�. rlum l. Vasúti Főosztálya é..s a Vao::ufasok Si:ak�zervezele Szerl.:tsz!ő.,.ég: Budapec1 VJ Sztiiiin ÚI S3. i;z - Tel�tcn: 2:28- 895 4�1F1 -3J7 428 33 1 ttum, �rlefnr. 16-76 39-49 K!adóhivatal: VTL, Rákóczi Úl 5-1. _ 18.000 µéldány. Szikra Lapnyomda, Budapest. Vil i„ Rökk Szilárd u, 6. Felelös •i•omdave1e1ö: Kulcsár Mihál» 
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A „Szocialista Munka Hőse✓

, 

kitüntetést kapta három vasutas dolgoz6 

Csermely János 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa újabb húsz kiváló 
dolgozónak adományozta a 
;.Szocialista Mun ka Hőse" ki
tüntetést. Népi államunk ma
gas kitüntetésében ezzel az ;,l
kalommal három vasutas rtol
gozó is részesül t :  Arató Fe
renc elvtárs, a pécsi füt5ház 
főmozdonyvezetöje, Dér Sán
dot' elvtárs. a hódmezővásár
helyi pályafenntartási főnök
ség vezetője és Cse,·mely Já-

Arató Ferenc 

nos elvtárs, Budapest-Keleti 
pályaudvar állomásfőnökhe
!yettese. 

A „Szocialista Munka Hó�e" 
kitüntetést és a velejáró „NJp
köztársasági Érdem1·end"-et 
csütörtökön délután Dobi Ist
t•án .  a Népköztársaság Elaoki 
Tanácsának elnöke adta át 
rövid beszéd kíséretében az el
nöki tanács fogadótermében. 
Az átadási ünnepségen a kor
mány több tagja is megjelent. 

Dér Sándor 
(Rév Miklós feh ételei) 

Az ünnepség után Bebrits 
Lajos elvtárs, közlekedés- fs 
postaügyi miniszter, valamint 
Csanádi Gyö·rgy elvtárs, az áJ
lamvasútak vezérigazgatója 
hosszasan elbeszélgetett a ki
tüntetett vasutas dolgozókkal, 
akik megfogadták, hogy pél
dás, odaadó munkával fejezik 
ki hálájukat kom1ányunk és 
egész dolgozó népünk megkü-
lönböztetett elisme1·éséért. 
megbecsüléséért. 

A minisztertanács határozata a bérfegyelem megszilárdításáról 
A minisztertanács határoza- gyelm.i eljárás alá kell vonm 

I 
szakszervezeteket, hogy feh:t

tot hozott a berfegyelem meg· a _bér_alapot rendszer:esen tú_ll�- lá11o�tó munkával segits�k e(ö 
szilárdítására. po vallalatok, 1pangazgatosa · a berfegyelem megszilardtta-

A határozatot az tette szük- i.(ok vezetőit. A visszaélések sát. 
ségessé, hogy az utóbbi hóna- megszüntetésére a bércsalások A bérfegyelem megszilárd{
pokban nem egy helyen l&- elkövetőh bíróság elé kell álli- tása a vasúti üzemeknél is el
zult a bérfegyelem: liberáli- tani. A határozat előírja. hogy sőrendű fontosságú. mert a ha
:san kezelték a bérkérdéseket a jövőben anyagilag is felelős- tározatban említett esetekhez 
és ezzel lehetővé tették. hogy ség terheli azokat, akik meg I.asonlóak a vasútnáJ is for
egvesek az államot és a be- nem dolgozott munkáért fizet- dultak elö. Ezért a szakszerv-?
csületese11 dolgozó munkáso- tetnek ki bért. Azoknál a vál- zetnek, az üzemi bizottságok
kat megkárosítva - olyan 

l 
lalatoknál, ahol a béralapot nak - vasútnál is széleskörű 

bért veJ?yenek fel
_
, amelyérl túllépik. prémiumot k iűzetn: felvilágosltó mun kával kell 

nem dolgoztak meg. nem szabad. elősegíteniök a bérfegyelem 
A határozat értelmében fe· A minisztertanács felkérte a megszilárdítását, 

Napi nyolc tel,ervonati mozdonyt állít ki 
Budapest-Keleti Fűtő/,áz a kongresszusi versenyben 

Budapest-Keleti Fűtőház lel- zel szemben eddig napi nyolc 
I 

súlyú vonatot továbbít. Vona
kes dolgozói vállalták, hogy mozdonyt állítottak ki. Hegyi taik 34 százaléka 2000 tonnás 
tehe�vonatok továbbításával Lajos és f!ernel István vonat ezeket felemelt sebes-ts reszt vesznek a kongresz- mozdonyvezeto a 424-209 . . ' . . . 
szusi versenyben ,  noha fűtő- sorozatszámú mozdonnyal seggel viszik. A ket mozdony-
házuk személyvonati fűtőház. Farkas Lajos és Aranyosi Ist'. brigád párosversenyben vetél
Napi négy tehervonati moz- 1 ván mozdonyvezető a 424-109 kedik egymással még jobb 
dony kiálLí tásat t:álla!ták, ez- számú gépp�l állandóan nehéz· eredmények elérédéért. 

Újabb nyolc irányvágányt adtak át a forgal omnak Ferencvárosban 
. A budapest-ferencdrosi ren-

, 
munkanap helyett 38 nap a lat1 

dezöpályaudvar építése során is• építették meg. 
mét nyolc új irányvágányt készí- A nyolc új irányvágány, ame· 
tettek el a ,1\AV Vas.útépítő V,il - lyet ápril is 3-án a dtak át a for
lalat dolgozói. A nyolc új irány- , galomnak. nemcsak Budapest
vá_gányl .- összes_en_ mintegv Ferencváros vasu{asainak nyujt 
7.;, h1lomeler hosszusagban 15 <egitséget, hanem a sztálinvá-

,, 

rosi építők és a ta(abánvai bá
nyászok munkáját is  segíti az
za l .  hogy naponta 350-.J00 va

gonnal több árut és nyersanya
got küldhetnek számukra a fe
rencvárosi vasutasok, minl ed-
dig. (MTI.) 

Ujító- és sztahanovista kiállítás 
a MÁV Épületszerelő és Elögyartó Vállalatnál 

A Jf.-1 V é.pti/etszerelö és Elö- kiá)_lít_ásl r�nd�z . az Epüiet_sze• I merteti. A többi között fénvké
t!llár/ó OV dolizozói a vá l la lat re/o es Elol!f/arto OV. A valto- peken bemutatják, hogyan a!kal
csalinem másféléves fe�ná 1 lása za.tosan és érdekesen összeá! l i- mazzák a hazánkban is  m 2lr jó) 
óla iizen jó eredménveket értek tolt kiállitácSt április 30-án dél- bevált szovjet házeltolásí mód· 
el az új i1ómoziz,ilomban. Az ú i i· után nvitotta meiz ünnepé',yes szeri. 
tók na!!vrésze a sztahanovisták 1-ere(ek közöli Cs.'szér Lajos elv- A kiállítás meiznvílása alkal
soraiból került ki. A vá,l lal•t társ. a közlekedés- és rostaügvi mából az év 1 .  reizvedében és a 
szlahano,·is1á i  és ú j ítói l ii  hó- minisztérium 1. Vasúti Főosz1á- kongresszu&i \'ersenv eddigi 
nap a l ;ilt 227 úi itási ia,·aslalo1 lya épitésinari vállalati osz'át- idős,zakában kiváló eredmén,yt 
nvujtoltak be. Ezekből 1 70-et lvának vezető je. A kiál l i!áson eléri dolizozók között 1 1  sztaha
foizadtak el és valósítottak mefl. fénvképeken. ra jzokon és model- novisfa ok levelet és 20.000 fo 
A 1 70 elfoiz.a,dott és bevezeteti leken mutatják be a különböző rint pénzjutalmat oszlott szét r 
ú j ítás nvomi,n  meiztakari1 andó ú j ításokat, i l letve azok izvakor- yállal,a,t veze_lősége_ .. !'-"f új ító· 
össze::1 <'fZV év alatt elörelátha!ó· l,a,t i  alkalmazá�át. Olt lá thatók es _sztah�no,·1.sta __ k1alh!a,s mef!• 
la!! 1 .  1 06.000 forint le�z. A,  ed· . , lekm'heto hetkoznapokon de' 
di!! elért megtakarítás 420.000 a teremben a lee:iobb sz,ahano- után 4-töl este 8 ór&:iiz, vasárnar
lorinl. vi sták és ú j ítók fényképei [s. reQ"qel 8 órától délután 4 órlii" 

.\z ú i (tá,nk an,� !!ii'Jól m�•\ a 1 �k;_k�ek munkamód�z�r.,i t __ a ki· Budapest, X., Apaffy-ulca 3/c 
1-\AV val lalata, kozul elsokent a,ll1t•s anyaQ"a szemleltetoen is- alatt. 

1 9;;4 MAJ US 8. )
már a MA V tpiiletszerelö OV dolgozóin a sor, hogy a belsö berendezést 

megcsinálják és az Cpületet átadják rendel1eté.sének. 
(.  "émeth Gy. feivftele) 

D O LG O Z Ó I N K  TELJ ESÍTETTÉK MÁJUS E LSEJE I  VÁLLALÁSAIKAT 

ef f!w/;JJ;;fe1, b81/alid/c t1tret�flfl-1a f///lSl?[JS/1/S/ l!Jl/J/li! 

Minden munkáiukat határidő előtt feiezik be 
a.z Épületfenntartási Főnökség dolgozói 

Az Epü/etfennlartásl Fönök
ség dolgozói számos fontos 
építkezést végeznek. Munkáju
kat minden esetben úgy inté
zik, hogy az építkezést határ
idő elölt fejezhessék be. Ezzel 
idői. költséget takarítanak meg 
népgazdaságunknak, a vasutas 
dolgozók helyzetét pedig meg
könnyítik az épületek határ
idő előtti átadásával. Azt a fel
ajánlásukat, hogy Budapes
ten a Káplár-utca 1 1 . szám alat
l i  felújítási munkát május 1 0  
helyett, április 30-ra befejezik, 

túlteijesíteflék, mert április 
1 5-re elkészült a felújítás. Az 
Uri-utcai építkezést á prilis 
30 helyett, ápri l is 15-re vállal
ták, de már 1 2-re befejezték. 
Bodajk és Martonvásár á l lomás 
vállóál l itó épületeit ugyancsak 
határidő elölt építették fel. 

A május 4-i termelési érte
kezleten a dolgozók elhatároz
ták, hogy valamennyi munkáju
kat határidő előtt fejezik be és 
újabb felaján lásokat tettek. A 
monitorutcai munkát, amely
nek határideje június 3 1 ,  június 

20-ra vál lalták. Ugyancsak eb
ben az utcában egy másik mun
kát augusztus 5 helyett, július 
25-re végeznek el. · 

Dolgozóink a kongresszus 
tiszteletére is teltek újabb fel• 
ajánlást ezen a termelési érte
kezleten: elhatározták, hogy a 
Balassagyarmat állomáson lé• 
tesitendő blokkmesteri épületet 
augusztus 1 5  helyett, augusz
tus 5-én fejezik be. 

JóNAP BELA, 

gócponti tudósító 

Nyíregyháza és Hatvan al lo más élre tört 
a csomóponti párosversenyben 

A párlkongres�zus tiszleleté- , Ezzel a nyíregyháziak messze a kocsikihasználásnál Nyíregy. 
re ind ított cso'!.'óponli párosv':,r• �egelözték S_zeg�d -�l lomást: pe· háza és Szeged is lemaradt. A 
senyek mindenutt a munkatel1e- d ig  a szegediek 1:; 10 eredmenyt: kongresszus napjáig számolják 
sílmények javulását eredménye- 108 száza lékot értek el ebben a fel ezt a lemaradást. 
zik. versenyponlban. A tehetvonatok Hatvan és R.ákos csomópontok 

l\'yíregyháza és Szeged cso- átlagos terhelését Nyíregyházán versenyében Ha/van dolgozói 
móponti párosversenyében a a vállalt 1 05 százalék helyett járnak az ·élen. A hatvani dol
május elsejei versenyszakaszban l 20 százalékra, Szegeden pedig ,l("ozók között Tompa József ko
.\"yíregyháza csomópont do/go• 1 22 százalékra teljesítették, eb- -csirendező és brigádja mutat 

zói értek el ;obb eredményeket. ben a versenypontban tehát szép példát ·á vá llalások végre• 
l\yiregyháza állomás dolgozói a Szeged vezet. A göztartási egy- hajtásában. A kongresszusi ver
menetrendszerinli ,,onatindítást ségidö normát mindkét állomás senyben a május I t iszteletére 
a \"ál lal! 1 02 százalék helyett vállalása szerint betartotta. 1 megtartott müszakban tervüket 
l 20 5 százalékra leljesilették. A nehézsúlyú mozgalomban és 1 22 százalékra teljesítették. 

Az élüzem kitüntetés mellett 
az „500-.as állomás" címet is elnyerte Komló 

Céltudatos, kitartó munkát vasútáJlomásának dolgozói 1 123 százalékra teljesítette a 
jutalmazott a közlekedési mi- kapták. Hát még ha hozzá- brigád és ezzel elnyerte az 
niszter és a Vasutasok Szak- \'esszúk, hogy ugyanekkor igazgatói célprémiumot is. · 
szervezete azzal a szép él- Kom!ó_ .,500-as �ll�más" is lett. Az „500-as mozgalomban• 
üzemzászlóval és többezer fo- Az eluzem c1mert folytatott Bauer János állomásirányító, rinttal, amelyet a minap ün- küzdelemben az állomás 4.2 K . . f " . . 
nerse·g keretében adtak át · lék·k I t ' lt 1 · s ·tette 1 10 uti Tivadar or.,,alm, szolga-

.., szaza a u e Je I a I tt - B •t · É f lmi 
Komló állomás dolgozóinak- százalékos élüzemszíntet. Kü- a evo, ozo t va orga 
Az eseményt akkor értékel- lönösen kitünt Magyar József szolgálattevő és Esküdt Sán
hetjük igazán, ha figyelembe 

I 
kocsimester és brigádja. Ko- dor kocsimester tűntek ki. 

vesszük, hogy ezt egyik leg- csimozgatási tervét 112, a me-- Várnai ·László 
fiatalabb szocialista városunk netrendszerinti vonatinditást tudósító 

Az új ítások seg ítették a szegedi szerelésvezetóséget 
az élüzem címhez 

A tá\·közlő és biztosítóberen
dezési szolgálat üzemei köziJJ 
- mint jelentettük - a sze
gedi szerelésvezetőseg érde
melte ki az éWzem-cimet i.'l' 
az ezzel járó pénzjutalmat. A 

rendkívüli hideg tél ellenére 
az üzem dolgozói 138 száz'l
lékra teljesítették első negyed· 
ev1 beruházási tervüket, A 
gyártási tervnél pedi" 128 szá
zalélrnt értek el. 

A kiemelkedő szép ered
mény úgy született meg, hogy 
a fizikai. műszaki és ad
miniszh·ativ dolgozók valóság
gal versengve harcoltak az ön 
költség csökkentéséért, a te, 
melékenység növeléséért. 

A le!(naJ?vobb se!!ítség: a 
dolgozóknak az újító-mozga
lompan való tömeges részvé
rele volt. De nemcsak mennyi 
ségileg, minőségileg is virál!· 
zik az üzemben az újitómoz
i(alom. A kiváló. többszörös 
újító Polacsek József uJ1-
tását a kulesrögzítős váUózár· 
':Jiztosító berendezést az üzem 
-na már sorozatban gyártja 
Az ötletes készülék mintada· 
-abját legközelebb a berlini 
íiitókiál!itáson is bemutatják. 

--nint a magyar ú.iítómozgalom 
·•p11ik re.-prezentatfv termékét. 

l Az élüzem-cím kiharc1Jlás�
ban, a gvártmányok minős�é-

nek megjavitásában, az ön
költségcsökkentésben részP 
\'an az üzem minden dolgozó· 
jának, de különösen Farka.s 
István műhelyvezetőnek, aki 
az ujítómozgalom kiszélesíté-

sében és az elvtársi segitség
nyujtásban is az elsök közé 
tartozik. 

Papp Ferenc 

levelező 

Jól harcol a menetrendszerinti közlekedésért 

Font0S örhE"-lye.n, Tata állon1áson dolgozik Domokos Jstv!tn eh tán, 
forgalmi szolgálattevő. Domokos •lvtársat Jó munkájál!rt - lükmt 

a S7énvonafok menelrendszerlntf Indításában elért eredmém: eit.rt -
az. igazgatósál?' dfc��rethen ré-- ·usitctte is pél<laként állitotfa a ha• 

sonló munkakörben dulgozó vasuta„ok ,Ii. 

U'erl<la � felyJ 

f 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A pártszervezetek feladatai 
az 1954-55 évi politikai oktatás előkészítésében 

1 AZ OKTATASI EV j b�feje• 
zeshez 

közeledik. A párttörténeti tanfo
lyamokon és a politikai gazda
ságtan 1. évfolyamán már meg· 
kezdődtek az ismetlések, i l let
ve az összefogla lók. A többi 
tanfolyomokon pedig az előírt 
tananyag utolsó részeit tanul
m ányozzák. \'asutas pártszer· 
vezeteink most számbaveszik az 
oktatási év tapasztalatait és 
a zokból kiindulva megszabják 
az új tanév feladatait. 

Az oktatásban résztvevőknek 
növekedett öntudata. íokozódol1 
aktivitása. Elére á llottak a 
J\IDP l l f. kongresszusa tiszte• 
letére indított szoci a lista mun• 
kaversenynek. hozzájárultak a 
vasút szállítási feladatainak 
pontos. fegyelmezett teljesité· 
séhez. Ezek az eredmények a 
pártszervez.ctek és politikai osz. 
tályok propaganda munkájá• 
nak javulását is  mutatják. 

A propaganda munkában 
azonban komoly fogyatékossá· 
gok is ,·annak. Az oktatás szín· 
vonala sok esetben elmaradt a 
követelményeklöl. Gyakori volt 
a kérdések elvont tárgyalása. a 
mechanizmus. az iskolás mód· 
szerek, a betürágás. A hibákhoz 
n agyban hozzájárult az  idei 
tanév bürokratikus szen•ezése 
Elhanyagolták az eeyéni fogla l •  
kozást a propagandisták a hal l •  
gatókkal. 

A propai;randisták tekintélye� 
része becsületesen, egyrészük a 
párlszer\'ezelek segitségéYel ké• 
szült a foglalkozásokra, azon-

ban a tanfolyamok egyrészének 
nem volt kielégilö az elméleti 
színvonala. Ennek oka· hogy a 
propagandisták hiányosan ké
szültek fel és a munkájukhoz 
nem kapták meg a kellő segitsé• 
get. Pártszervezeteink egyrésze 
nem ismerte íel a politikai okta
tás mozgósító erejét. nem segi
telle a propagandistákat. nem 
törekedett eléggé a hal lgatók 
tanulási fe11"yelmének megszi lár
dítására. Ezért a párloktatás 
színvonala sem YOlt kielécr itö. 
Nem mozgósítolt eléggé a pár1• 
szervezetek előtti feladatok 
megoldására. A prop2ganda
munka színvonalának emelé
sében pártszen·ezeteinknek job• 
ban kell érezniök a felelösségt>1. 
Alaposabb segítséget kel l ad
niok a pronagandisláknak elvi. 
módszerbeli és szervezeti téren 

Jelenleg a ,·asulas pártszer· 
vezeteknek a propagandamun
kában kettős. bár erzymássa 1 
szorosan összefüggő feladatot 
kell megoldaniok: az idei tan
év sikeres befejezését és ezzel 
egyidöben - az eddigi g-yakor• 
latfól el!érfen - a jövő évi ok• 
tatás jó előkészítését. A párt• 
szervezetek ezekben a hetekben 
� lapozzák meg az új oktatási 
év sikerét. Ezért fokozott gon• 
�ot kell fordí(an iok az idei ok(a . 
tás segítésére. ezzel ei:rvidőben 
kel l  összeál l ítaniok a jövő évi 
oktatásban részlve\'ök névso• 
rá!. ki\'álogatni és jóváhagyás 
végett a politikai osztályok elé 
terjeszteni a propa gandislákat 

A tizedik szabad május elseje 
A ma1tyar of:p hatalmas �eregsz.emlé.je vott a tiztdik ,z·abad Hmájus 

elseje, a bés.e é! a jólét programmjának zászlaja alatt. Roppant rr�t Jel
képezett Budapest dolgozóinak ünnepélye! felvonulása. ezl az erot s_u• 
gároztálc az ország n agyobb hel:yei11, \'árosaiban tartott felvonuláso� . is. 
A nagyobb a virágzó jólét felé haJ.1dó hazánk jelképeit vltlék a nutJusf 
feh:onulók ',e-reqébt-n és érezni tehelelt, hogy az  egész dnl�ot6 nén von'-!1 
a menetben, amely nagyszctü munká.\ al hazánk ga1.dagságat 
teremtette meg. de holnap és holnaputárr méi! böségesf'bhr-n fs J!azda
gabban fejl eszti Qrszágunk erejét. népiink ,narapodását. A "asut�s 
dolgozók ezrei vonultak fel szerte a hazában. Lelkesen lettek tiltel arrol. 
hoa-y a békéért. a dolgozó nép jólétürt teljesitik szállft.io;;i Felada�a�k�t. 
Arról tettek hitet. hogy jobb és fegyelmezettebb munkával. a nunos�� 
fllf'gjaviUsával, az önköltséi csökkentésével foko7.Z.ák eredmé11\'elkct. no• 
veltk jóhhüket. Arról tanuskodott fegyelmf'zctt felvonulásuk. hogy . a .  ma
in ar vasutasok egységesen követik kormán) ukat, szeretett partJukat 
újabb gyözefmek úljlin. 

Dolfoz6ink a meuelbon. Képünkön a nöi diszszázadol látjuk. 

A Lokomotiy sportoló nöJ Is vid.iman vonulnak. 

\ va„ul.t!-.Ok S7..akszervezcténeJ. t.özp1,ntl ének- �... tánl'c�oportja '!agy 
lkerrel u:erepelt a lelvonul.i!rl kílvf>tö kultúrmüc;or••k ,or�n � Varos-

Jigetben. ( Kovác� G. iel\t„tele1) 

Az idei oktatásban elkci,·elcl! 
hibák hijaYílása. ,·a lamint a 
még háfral-é\-ö anyagok tanul· 
mányozása azokon az oktatási 
formákon. amelyeken ismétlés 
nem lesz. nagyban megkönnyí
ti az  új tanév előkészítését. Az 
a pártszervezet jár el helyesen. 
amely összegyüjli a helyileg el 
sikkadt. vagy nem kel lően tisz• 
!ázott el\·i problémákat és azok 
legfontosabbjai! lárgyallatja 
meg az ismélléseken. 

Tartsanak párlszen·ezeleink 
időnként elméleti ,·ilákat és 
konzultációkat a propagandis
lákkal. Beszéljék meg, mi lyen 
kérdé�eket fognak meg\'ilalni 
az ismélléseken. Alta lános ta
pasztalat \'o!l például a párt
történeti oktatásban. hocrv a 
ha l lgatók nem eléggé érlelték 
meg a marxizmus-leninizmus 
á l lásponljá! a háború. békP és 
forradalom kérdéseiben. J\:em 
magvarázták meg alaposan a 
propagandisták azokat a kérdé• 
sekel. amelyeket az élet nlell fel. 
amelyek a szocia l izmus épilé
sénl kaocsolalosak. I lrenck 
voltak többi között a kapllaliz
musból a szocia l i zmusba való 
átmenet elvi kérdései, ezen be
lül a középparasztsághoz való 
viszony kérdése és a kisáruter· 
melés szerepe az átmenet ide· 
jén. Sokan nem látták , i !ágo
san az egyes elméleti tfle!ek 
e-Yakorlal i  összefüggéseit, s eb
ből kiíolvólae-. nem ,·ontak lr 
hcll'es ·politikai kövelkezkté
sekel. tanulságokat a mai po
lit ikai helyzetre. 

1 AZ L'J T <\'\ EV / előkészítése 
_ _ _ _;_·__ a propal!an-

dislák és ha llgatók kiválasztása 
na!!"V körültekintést. komoly fe· 
lelösségtudatot k idn párlszer
vezeteinklöl. Lehetővé kell len
ni. hog-y " jövő évi oklalásba11 
\'aló részvétel (elies önkéntes• 
ségen a lapuHon. Ezért minden 
számításba jö,·ö prooagandista 
i l lel\'e ha l ll!ató elvtárssal sze· 
mél\"esen kel i beszélgetni .  Elbi
rál.Ísukná l  vegyék figw'embe 
képzellségüket. munkájukat 
eqvéni kívánságaikat és problé
má ikat. 

Az önkéntesség i t t  azt jel<"n· 
ti. hozy minden elvtárs a neki 
Ieg-jobban megfelelő oldatási 
formában tanul. i llel\'e oktat 
Csak az az elvtárs nsz részt 
szívesen a p{irtok1 alásb •n. aki 
ismeri az okt atás céliát és 
hatását a termelésre saját szak
\"ona·li munkái ára. Ezért a párt· 
szervezelekne1< nem szabad saj
nálniok az időt és íáradsá<Tot. 
hogy egvéni beszélg-déseken 
mee-g-vözzék az i llető elvtársat. 
a t anulás fonlossáváról. Az ú j  
t anév szervezésénél semmií éle 
kénvszerl. bürokr•tizmust nem 
szabad me11lürni. Fn-ntlen alao· 
szervezetnek sem lehel nonban 
közömbös. hogy a jó munka ér• 
dekében hánv párltag. il let\'e 
DI SZ-fia(al vesz részt szen·ezett 
oktatásban . .  

Rendkivül fontos. hogy a z  u •  
oktatásba - a különböző okla•  
tási  formákra - annyi ha llga· 
lót osszanak be. amennyinek la· 
11ilásához jólképzett. a pár! 
o-vakorlal i  mu11káiában iárfa• 
és az  oktatómunkát szerelő pro
nagandistát tudnak b iztosi(3."'.. 
El kel i érni azt. hogy a 1ovo 
éd oktafás hreteit a lap\"e1ne� 
a rendelkezésükre á lló. ráter• 
melt pronagandisla káderállo 
m�nv szabja meg. 

Másik nagyon fontos követel• 
mény, s egvben a jövő évi_ o_kla• 
[ás színvonala emelkedesenek 
egyik fellétele, hogy a kommu
nista aktívák: párt• és törne!!· 
szer\·ezeti funkciónáriusok. el
sősorban a p:ártvezelősí'e-ek tarr
jai népnevelők és l>iza!TT1iai· 
példamuta1óan vegyenek részi 

az oktatásban. 
A nárfszeryezelek és párl�i

zoltságok h arci feladata lehat 
hogy az idei tanév sikeres be· 
felezésével egyidőben - teljes 
felkészültséggel fo<Tadják az ú; 
oktatási évet. Vi l ágosan kell 
l átni. hoo-v kádereink továbhi 
eszmei fei lődése nagymérték
hen hozzá járul a l<ommunisf a 
öntndal merrerii�/\déséhez: az ál •  
lami és a munka!Pavelem szín· 
vonalának emel•séhez és mind
azoknak a gazdasárri feladatok
nak sikeres megoldásához, TT1e
lveket a párt és a kormány 1953 
júniusi és októberi határozatai a 
vasutasok elé állítottak. 

BANGó LASZLO. 
a Vasúfnoliti1<ai Fiiosztá ly 

munkatársa 

- -t Ötholdas vii . .�..., rágo�kertben I.,_. • járunk. nagy 
üvegházak te

j\ 
�

tejjn c�1Uog az 
eso utam nap-

-"- sugár, a kerí-
tésen tul hosz• 

szú tehervonat igyekszik Kö
bánya felé. 

részére. Célunk az, hogy a Ya• 
1 

a munkaversenyben, m int a 
sutas dolgozók számára p_ályafenntartási ?olgo�ók. Ez 
SZEBBÉ J!:S BARATSAGO- tobb szempontbol ?erelmes, 
SABBA TEGYÜK A MUll'- m�rt a mt:nka termeszete tit 

KAHELYEKET egeszen ma�. . , . És ha mar a ,-1ragok b1ro
az utazöközönségnek pedig dalmában 
a várakoz_ás _ i�eje alatt is ked-

A TÜSKÉKRÖL" IS szO vese_bb. ud1tob� kornyezetet " ESIK nyuJtsunk. Ezert az 1den ' 
igyekszünk az állomások kör• vegyük sorra azokat, amelyek 

A MAV KőBAl\'Y AI KER- nyékének. elökertjeinek eddig a tegfájóbban szúrnak. A ker-
parlagon lévő területeit is be- tészet anyaghiánnya! küzd. 

TÉSZETÉBE ültetni. A szentendrei es a rác- Az üvegházak nyári árnyéko-
ke,·ei HEV vonalakon már öt lásához évente 1 5-20 köbméis teljes erejéYel beköszöntött nagyobb kertrészt parkosítot- rer deszka szükséges - az idén a tava.sz. 11it jelent ez? Azt, tunk. mindössze öt köbmétert kap-

hogy az eddig melegházban Friss, föld- tak. Három hónapja nem ka-
óvott virágok, dísznövények i-�"f szagú virág- pott melegházi ü L·eget a ker-
elindulnak .,külső szolgála t i  I J. ágya

.
· sok között tészet. A földművelésügyi mi-

helyükre''. az állomásokra. járunk beszél- nisztérium rendelete szerint a 
Az últörö,·asút ,·onalától , getes közben. vegyi .  maró permetezöanya-
kezdve \"alamennyi budapesti azután leme- gokkal dolgozó kertészek szá-

i- f gyünk a dél- mára .:édőruha jár. - a ker-és környéki állomás innen -t' szaki növénye:< tészet dolgozói közül éppen a kanja ,·irágdíszét, nem keve- fülledt. paras otthonába, ahol szakmunkásoknak még mun
sebb, mint 300.000 ,·irágot és bordó-bársony és égő tizian- karuhájuk sincs. mert amikor 
dísznövényt. vörös színekben pompázik a a pályafenntartási dolgozók 

_ De ez csak egy része a ,glokszinia. még leveléböl is számára megszavazták a kék 
üde citromszagot lehel a cit- munkaruhát. a szakszervezet munkánknak - mondja Pa- romfa és kümoly legyezöikkel megfeledkezett a \'asúti kertaki Ist.:án főkertész. - A mi őrt állnak a pálmák. A ker• tészek viszonylag kislétszámú kertészetünk látja el ,·irággal tészet dolgozói újfajta növé- dolgozóiról. A dolgozók 70 

a budapest i  vasutas napközi- nyekkel, virágokkal is kísér- százaléka nö, akiknek zöme 

otthonokat és óvodákat, mi leteznek, például itt sikerül t vidékről jár be, azonban 
tesszük barátságosabbá a va-

, 
kite�yészteni . a dupla, i llat�� l.akóhelyiségük nincs ét az öl

súti hivatalszobákat Mind eh- c1klament, , alammt egy UJ tözőj ük kicsiny. kényelmet
h • t 30 000 

· • . • muskátlifajtát. Azonban nem len. étkezőhelyiség pedig egy-
ez e�en e : .. cserep virag ezekért az eredményekért általán n i ncs a kertészetben. szukseges. Vegul, a ,·as utas 

I 
nyerték el nyolcan a sztahanc- Látszólag nem nagy „tüsdolgozók nálunk Yásárolhat- vista címet. Tudniillik a ker- kék" ezek - de mi,·el nem 

nak kedvezményes áron pa- tészet dolgozói teljesen azonos nagyok. annál könnyebb len
lá'!tákat saját konyhakertjeik elbírálás szerint vesznek részi ne „kihúzni·' öket. 

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

Adjunk egész éven át  segítséget a mezógazdaságnak 
Több alkalommal beszámol

tunk már arról, hogy a vasúti 
üzemek milyen eredményesen 
segítik a mezőgazdasáeot. Sz,i
mos gépállomás, állami gazda
ság és termelőszövetkezet a 
vasút műszaki dolgozóinak kö· 
szönheti. hogy gépei a tavaszi 
munkák kezdetére üzemképes 
állapotba kerültek. A gépállo
mási. termelőszövetkezeti dűl · 
,gozók megtanulták a patronáló 
vasutas műszaki-brigádoktól a 
gépek helves gondozását, ja
vítását és nem egy olyan tsz 
van, amel) nek vasutasok segí
tettek a mezőgazdasági létesít
mények felépítésében, az ivó· 
víz. öntözővíz bevezetésében és 
sok fontos berendezés elkészí
tésében. 

ÖrTendeles. hogy a vasuta• 
sok patronáló mozgalma nem 
maradt kampányszerű, nem 
szorítkozott csupán a tavaszi 
munkák idejére, hanem egész 
évre kiterjed. 

Erről tanúskodik, hogy a 

békéscsabai pályafenntartási 
do!gozók szocialista szerződá�t 
kötöttek a turke.:ei „Táncsics" 
terme!.iszö.:etkezette!. A pály 1-

[enntartási fónökség pénzügyi 
1olgozói vállalták, hogy a ter
ményelszámolás és a zárszám• 
adás elkészítésének elősegítése 
Srdekében júliusban öt, augusz-

tusban öt. szeptember. október 
és novemberben t!z-tíz mun
kanapon át segítenek terme• 
löszövetkezetnek. A műsza'<i 
dolgozók a„rnusztus 31-ig fel• 
mérik és feltérképezik a tsz 
földterületét, hogy ezzel előse
gítsék a termőterület jobb ki• 
használását. A tökéletes e!!)'ütt· 
működés érdekében a pálva
fenntartás dolgozói résztve,sz
nek a szö·-etkczet közgyűlé
sén. A főnökség kultúrcsoport
ja háromízben előadást tart a 
szövetkezet tagjainak. 

dor elvtársak mil;rn., fáradha
tatlan munkával tették has1-
nálható,·á a gépállamás gé· 
peit .  

Fontos kezdeményezés a vasútJn 

a termelőszövetkezetek 

támogatására 

A Vasúti Főosztál�·on nemrég 
tartott értekezleten a külön• 
böző vasúti szakszolgálati ágak 
,·ezetöi elhatározták, hogy -
a gépállomások segítéséhez ha-

A békéscsabai pályafennlar- sonlóan - a jövőben patronál•· 
tási doleozók példáját l,öves�e n i fo,gják a termelöszövetkez,.._ 
a többi vasúti üzem is: eaész tek dolgozó parasztjait is. El
éven át segítsük a mezőgazda- sösorban a mezőgazdasági gé· 
ságot! pek és kézi szerszámok kijaví-

Hogy a mezőgazdaság do! · tásához adnak segítséget, hogy 
gozói mil�·en hálásak a va�- fennakadás nélkül elvégezhcs
utasok segítsé"éért, tanúsilja sék a nyári és öszi mezőgazd�
az a levél. amelyet Friih wirth sági munkáka Bognár, asz
József elvtárs a gödöllői gép- talos és szíjgyártó szakemberek 
állomás párttitkára i ntézett ut�znak majd a termeliiszövct-

kezetekbe. A "asutasok megszerkesztöségünkhöz: a gödöl- szervezik a termelőszövetke-löiek é,·es szerzödést kötöttek zetek belsö szállítását és a cinkotai BEV műhellyei. biztosítják a szállításokhoz Frühwirth elvtárs hálával em-
lékezik meg arról, hogy a mű- szükséges eszközöket is. 
hely dol'{ozói, Horváth Déne�. A közeljövöben é\'es szcrz,í
S,abó Géza, Matusz Dezső. dés keretében határozzák meg, 
Körmendi Tibor, Dvozsánszki 

r
hogy milyen munkaterület;.:)

Zsigmond, Gyürkés Pál, Palo· ken nyujtanak segítséget a 
vics A ntal. Bibók János. H!a- vasutasok a lermelőszö,·etkeze
vács Károly és Meggyesi Sán· tek számára. 

Az ország legjobb fűtője a Landler-m űvek dolgozója 
A kohó- és gépipari minisz-

1 tályának dolgozója lett az el- előző három havi legjobb 
térium most értékelte „az or- só. eredmény átlagához képest 
szág legjobb kazánfütője" Gliszta elvtárs tápvizmele- �-5 százalék hatásfok javulást 
címért folyó versenyt. A kézi- gító és légelőmelegílő nélküli ert el. . . • • 
tüzelésű kazánoknál február
ban Gliszta János, a Landler 
Jenö Járműjavító ÜV IX. osz-

kazánnál 3000 kal. kg. futóér- G!iszta elvlars k1tunn ered
tékü szénnel 63 százalék ha- ménye hatásosan segíti a 
tásfokkal üzemeltetett 6.1 szá- 1 széntakarékossági mozgalmat. 
zalék salakéghető mellett. Az Scheffer Lajos levelező 

A vasgyüjtési hónap híreiből 

Most. hogy a fémg-vüjtö-
hónapot május /0-ig me{!hosz
szabbi10!1ák, a \'asút területén 
újult erővel folytatják a gyü j •  
tési. 

Máris szép eredményeket mu
lat fel a /\!A V Hidépitö OV., 
amely eddig hat gyüjtönapol 
tartott a ,-� I la lal  telepein. A 
!!"VÜjlésben a �olgozók Yala• 
m€nnyi tömegszcn·ezele részt
vett. Az eddigi c•redmérv: 40 

fonna vas A le[!'jobb eredménvt 
a Szabadságharcos Szövetség 
gyüjtöi érték cl. Közöttük Bor
béhJ István. egvmaga nyolc 
mázsa vashulladékot szedett 
össze két gyüjlési napon. 

A Szegedi Felépifményi Fas
anqaf!javitó OV dolgozói húsz 
tonna vas összegyüjlését \'ál· 
lalták ezzel szemben 22 tonnát 
gyűjtöttek 0s5ze 1Jjabb nil l 0lá ·  
suk: május 10- ig nö,·elik az  

összegyü jlött vashulladék meny
nyiségét. 

A középá l lomások között ezen 
a héten Gödöllő járt elöl jó pél
dával .  Elöiránvzala 200 kilo
gramm \'ashulladék \'olt. eddigi 

gyűjtése: 1012 kiló. A jó ered
ménv elérésében G11enes János 
kocsirendezönek. Péter L:iszló 
á l lomásfel\"ig,·ázónak és .\larinka 
Andr á& gépkisérőnek ·y an ÍÖ· 
része. 

lipök Károlv. Simo11 Gyula. egy részét orgazdák útján érlé
Czelö János. Batlyáni Géza és kesitellék. A \"agonfosztogatókat, 
húsz társuk valamennyien akik tolva j lásaikkal több mint 
Záhony á l lomás dolgozói százezer forint kárt okoz• 
egymással szövetkezve, folva• lak á l lamunknak. leleplez
matosan fosztogalták a záhonyi !ék. A Szabolcs-Szatmár me• 
á l lomáson átmenő \'agonokat. gyei üg1 ész&é!! a foszto1?alók 
A sorozatosan elkövetett bűn· el len ,·ádirat..t nyujtott be a 
cselekmények útján szerzel! áruk m�gyei bírósái::hoz. (,\\TI) .  
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A 100.000 for intos főnyereményt Győrfi Sándor, 
a Landler-művek dolgozó ia nyerte 

Gyórrl elvtárs átnszl a fönyereményt 

l!es csa lád i  ház  Haidú;zobo.«• 
/ón. ◄00 né11:,·szöe-ö'es I!' ümö!· 
csös.ben. �lert G11őri1 el\'lárs a 
Haidúsá�ból került Pe,:re, csa• 
1 ád ia  most is ott él azon a t<·' ·  
ken. amelyet a r.-:,zabadu 1 2 s  
után kaootl ju!tatá<ként. A ma· 
e-uk k�zé\·el éoi:e!!ek a te:J.:('n 
e11:v kis ház :kót ann akiddén. de 
b1zonv a házat a : aoo,:1n „ki· 
nöHe" már a csa lád. C:11:etöen 
nehéz kérdést oldott me11: tehát 
a fönveremérv é< bösésres 11:vü-
11,ölcsH ho,:a G\'örfi el,·társ 400 
forintos iee:vzéséne:<. 

Aho!?van beszé!!?e'ünk. bPn· 
nünk is C11'H<' ink.ibb kia!aku l  
\'émeth mü,·ezetö e1,· tar  ,é!e
mén.ve: ,.Jo!,b he/11re nem is ke
rü!hete!t t•o!na . " Gvörfi eh·
tár, ◄7 é,·éböl harminche!el 
:suoa nélkülözés <e'..  nrnmorú
.:.t1z2"JI irt !<''.e az é'.E'L Cde:-apj i.t (k.ovác!'o <.iéz• íeh éteiel al � sö \"i ' á2"hc1borúban e'eS<"•t  

A ho'.doz nver 1est keressük a 1 - Jobb helure nem is kerül- né1n· gverm<'kct ha:rvo:t maga  
Landler ,\ lú,·eknél . .  J\e,·ét �in•  heteit r;o!na a fönqeremént1 _ ul&n. l\',·o'céves kora ó t a  do1!!O· 
d�nk1 __ olvasta _a ,\\a�od,k Bel.e- mond ja .  _ Gt1örfi eíu 'árs naR/J· zik Györfi elvtár<. \'olt l iba
ko,cs.on sorsolasa ulan: c5afádos, iól do/t[o,ik; hat ét•e p�. z!or. kondás, koc�:s, n ap· 

„4 'l\ásodlk Bek,kúk<ón ne- van nálunk. öt ét• óla mühe/11· ,ómos. \\o. t már hat  he a 
,n edik ..,oriso1a,an kit 11Hrte-.nek b,zottsáui e/nők. Land'.<'r \\ü,·c�nél ,·an ts né-
JutoH a -.7J.,:ezK fo:lnto, frin>e· h�nv hónao i ,1 mel'ctte do'a:oz:l.. 
f:r

m
�:�ö ����\;;;;,7t"\.;.,11\�:�: Eddig-i információinkat csak !e:ridö�bb fia is Szor[!a 'ma·  

kása. a,  .,9 1h ,oro,at,,,mü 12o A e!1'v pon!ban ke : I  módosít anunk. sak. izvek\'öek mindl: e: 'e:1 Ab· 
sormí.mú koh-ény lulo1Jdonosa az a mikor G11örh elvlarssa· beszél- ban. ho!1'V �zál i i!óbri!!�diuk a eir)fk n)eites." zelünk. Kiie:enti Ul!'Yanis. hozv kone-rf's.szu•i H'rS<:"nvben 1 43-

G11órfi elvtárs nevével mind
járt itt a beiá-ralná l  ismét ta lá l 
kozunk. 1' ag-v ki-k-oiros hetük 
h:rde!ik: .. G11ór/1 Sár.dor elutárs, 
a r/1. o,z1ált1 do!�otóia. ltét

tt11ermekes c,aláda1Ja ,,0.000 fo· 
rinlo/ nuer/ " 

Azután \'émeth el,·t.i r•. G11őrf; 
�:\'társ rrün•zetóje beszel a bol
dog- nrertesröl: 

minden \'alószinűség- "-Zerint 1 47 ,,.; za lékos eredmém·t ért e1 . 
már ee11 n1101cad1k ta�,qal i:; bó· nem l< is részük ,·an nekik i s. t•ü/1 a család, most dc-i.a az É� mée: f'!!V adat :  J �1  má z,a  ér!esítést arról. ,·a 1 ion az ú i · \' a<at é� 2il e' 'ó fémet g,1 üi!ötl szü :ö"el a l ánvok száma nö,·e· eddig brigádjuk .  kedelt-e halr�. ,·ain· �di!1' a _ A �•:szonr!á •ásra Szob?•Z· f,uke haromra .  /ón. a hazavala<on - bucrnz,k 

De akár Íl!V lesz. akár ú1n , az  
1 
:ö:ünk G11őrfí e:,·táT< és szerré· 

úi ki• jö,·evén.vt 11:ond:a'..an öröm ben e1n·szecr,• nvo:c 1r1erme" 
foe-ad ia  és vadonatúj. e11"észse- , ,dám öröme cs.:i 1og. 

Hozz6szó/6s a vasufasfegyelem kérdéséhez 

A .,Szocialista Vasútért" áp
rilis 1 7-1 �zámában „A7 egymas 
iránti megbcc!'\ülésröl" címen 
Gergely állomásfönök el\'társ 
hozzászólását ol\'astam a \·as• 
utasfegyelem kérdéséról. Ger• 
gely elvtárs péld•1·-:'nt l'n�f . t ,  
a hadsereg fegy?lme,r-tt,.,�r.Pt. 
a katonák fegyelm�,Pft t is,tel
gését feljebb\'alú1knak. \' �ló
ban így ,·an l\lagam 1 1ó id?1g 
voltam katona és tapa<7tallam 
ezt. Azonban a hadsere�b„n a 
fegyelem állandó oktat-ás t ;;.1·
gya és minálunk bizon)· -.val<· 
ran nem fordítanak erre kel:ö 
figyelmet a vezetök. De a 1 1,,. 
tel.e.ésnek van még egy >lrla la. 
amelyröl nem beszélt G"r!!ely 
elvtárs. A hadseregben a IP!• 
jebbvaló sziYesen YiszonMrn a 
kisebb rendfoko,.atu li <?l<'!Cé· 
sét. Nálunk ez sok S.!t oc,n 
nincs így. Velem is eloíor JJ!t 
már. hogy t isztelegtem e,(V iP· 

Véleményem szerint nag-•-
1 

hogy aki elhanyagolja a ttszle· 
mértékben segítené a vasu•as· l�tadást. attól bizonvus tdure 
fegyelem kialakítását. ha a meg kell vonni az egy<'n · Ln,,• 
forda• zolgálatot teliesit;< á!lo- viselés jogát. meri ez -�e ·,n te-n 
máshel,·eken katonai r�,:ye• nem vezethet eredményhez és 
lemmel törtenne a szol.l(á!at st• nem is eizye71k a szociali ,ta ne• 
adása-átvétele és ennek ,·ég- velés elvével. Ehelvell neve• 
rehajtása oktatás tárgyat ké· lomunkii\•al gvözzék meg az 
pezne. e:vtársakat a fegyelem és a 

A Gergely elvtárs által emlí- tisz.tt>letar'ás fonto sá!(árol. 
lel\ ellenőrző csopor1c,l-: pPd1g BUDAVÁR I LÁSZLÓ. 
ne úgy vessék fel a J..érúést. Békásmegyer állomás dolgozója 

•• ,. asu taskofák ·• a piaron 

Talán furcsának ta lálják az  
eh-társak. hogy én. akinek sem· 
mi közöm nincs a vasúthoz. neki 
a i l tam le-elei írni. hozzászóln, 
Gergely elvtárs cikkéhez. De 

úgy érzem ez 

a kérdcs nemcsak a vasu
tasok Üf)e. 

tézó elvtársnak és az nem · , ,z. \ a lóban úgy ,·an, hogy ne
telgett vissza. ,·agy egy má<i k kunk „civileknek" is feltűnik, 
esetben tisztel,;ésemet •:i(,laret• ha vasutasok tisztelgés nélkül 
tával a szájában fogadta. mennek el egymás  mellel!, hisz 

Látszatra ezek kis dolgt•',. de megszokhattuk. akin egyenruha 
az ilyen minden e;etben k1h,1• \'an. az tiszteleg társának. fe· 
a fegyelemre. Ha tisztela�s: "\J gyelmezetten viselkedik. 
beszélünk. akkor ne csak &H De talán még sokkal szembe
vitassuk. hO!!Y az alacson.-;1bb lünöbb • .. va,i,tas-kofa ". Bo
beosztású teljesítsen kötelező I es.issanak meg a kifl'jezésérl. 
tiszteletadást feljebbvalotának. igyekszem megmagyarázni. l\:a· 
hanem azt is, hogy a fd1ebb· 1 ponta a Teleki-téren szoktam 
rnlónak legyen köteles,é<,;e !,:>-- bevásárolni é itt bizony gya
gadni a tiszteletadást. kori jelenség, hogy tojástól, a 

1 szombalhth•I fűtöhh flókmGheb é
nek admlnl'\z(r4cló, mú\ezeU'>fi-. amellett. hog� ••lat mun�/ifál �El• 
da 1:tríien vfazi. felentös 'ic-fitsiaet 
ni újt a lütoo�, llzlk<I doirozóln•k 

11 lervilk telirnt&sóll ... 

POZSONYI I' U. 
Celldömölk állomí., lorl[alml uot, 
qálattt\öjc, a szombathc-1} 1 teaza-a
lóde egyik lerjobb lorittlmlsUJa. 
Túlsú1�•tov,bbiUsf tenét .lbS ,ziza• 
tékra. a tehervonatok menetrends�e
ríntf fndltásit 144 ,zizalékra telj„ 

allelte. 

zsir,g mindenféle ;/elmiszerl 
vasurasok is árulnak. , e értse· 
nek félre, nrm az árusítás rllen 
van kifogásom, hanem az ellen, 
hogy 

ezt ,-asutas•egyenruhában 
folytatják. 

Én még sohasem láttam ka!o
nál. rendőrt vagy más egyen· 
ruh�st - a vasutason ki\'ÜI -
állni a kosár mö�öll. k íná lgat· 
ni az eladö portékái. Czérl lü
nik ez fel nekem. \'éleményem 
szerint az i lyen lát1·ány rontja a 
vasu tasok tekintélyét. csökkenli 
azt a megbec,ülésl. melyet mi. 
- ismrrve a t�I folyamán ,·ég 
zetl hősies munkájukat, - a 
vasutasok iránt érzünk. 

Müller 1\/ándorné, 
Budapest, VII I., Lujla u. 22. 

L�KJ  IDA. 
C.elld6mölk allomá� fi,tal i<i)\ ÍZS• 
atlón6Je a mult hónapban elérte a 
sdahanoi,· ista szintet. :\toat vonat• 
\ ezet6f tanlof)tmon , uz nb,zt. itt 

Is • ttgjobbak kezé IL-to, lk. 

Beszélgetés Csermely János elvtárssal. 

a szocialista munka vasutas hősével 
Hi\'atah szobájában. Buda• 

pest-Keleli pályaud\'ar alio· 
masfonökhelyettesi irodájában 
beszélgettünk Csermely János 
eh t árssal.  As1talán olt (cc<sz1l, 
díszes tokban. bordó bárso
m·on a „S:ocia lista Munka rÍÓ· 
sé kitüntetés aran,·csillaga 
é:,, a ., .\ épkö:tár.�asági ,;, .. ze, .. ,
rend". ;\1ellén az „t:rdrmes 
Vasutas" jelvén;-, amclly�I 
1 9,i2-ben. a ,·asutasnapon tün• 
tették ki 

- Államunk. dolgoz,\ né• 
punk legmagasabb kitüntetése 
jó munkára kötelez - rnondia 
Csermely el,·társ. - Dol>i l$t· 
t·án el\'lárs a kitúntetések &t
nyujtásakor arra hi\'la t<'I a 
figyelmünket, hogy munka
módszerei nk átadásáv� I  nci
, el.1ük a munka hósci nc!, táb0-
rát. minél többen le,;yenek 
azok a dolgozók. akik kiemel· 
kedö te!Jesilményeikkel mél· 
tova \ nlnnk korn1ányu'lk es 
népúnk k i tünte ló el ismeri sére. 

- Ezeknél a sza\'alrn ti kü
lönösen. de a felemclö l1 '1nt'P· 
ség egész tartama alatt ott 
éreztem magam mellett clol• 
gozótársa1mat. a pi.l�·,1udvar 
dolgozóit, cppen ugy. -iho��·�n 
munka közben egrütl ,·.i!\rok 
,·eliJk. A kitüntetésnek réSJ.t>
sei uk i . .  az o segítségük nél• 
kül nem tudtam ,·olna elérni 
azokat az ercdn1ényeket. ume
l\'ekcrl allamunk méltónak la· 
l·alt a7 elismerésre. 

l\le!(hatott szeretettel bes:·.él 
Csermely elvtárs \'a. uta;·.11'· 
sairól, az c,gyszerü vasutas nPl
gozókról. Kö7"etlen kö1.eh•,;1 
ismeri oket. életüket. gond ia i•  
kat ,  hiszen ó maga ,s \'e,;1g• 
járta a ,·asutasélet c,ak:ic,n 
\'alamennvi nehé7 allomását 
t 935-ben. · 21 é,·es korában ke
rült a ,·asuthoz. azóta ,·olt 
órabéres munkas, kocs1fehró. 
sarus, átmenesztó. vonalféke· 
zö. jegy,·1zsgáló. forgalmi szol• 
!(álatle\'Ö, tér[ónök A [elsza· 
badulás után került Szolnok 
állomásról Budapest-Keleti 
palyaudvarra. ahol cgyideig 
KTG-tiszt, majd térfönök. ké· 
söbb állomásfónökhelyettes 
lett. 

- !gy, visszatekin tve. szinte 
súritelten látom mondja 
Csermely el,·társ - hogy mi• 
l)·en nehéz problémákkal kel· 
lett megküzdenie a vasútnak 
a felszabadulás óta. A íclsza• 
badulás utáni idö rendkívül 

Csermely elvtárs munka közben 

amikor Köbánya és Budapest• 
Ferencváros köúitt az erus fol'· 
galom miatt zökkenok vannak, 
a személvszcillító i·onatok szü-
11e teiben tehrrt'o11atokat foga
dunk. Ezzel a „segélyútirá11y
nyal" - ahogy elneveztük -
sok gépácsorgást sikerült el· 
kerúlni. 

- Bevezettük azt is, hogy a 
nagy tengelrszámu vonatokra 
elöre elkész,tett tartalékot ;á
ra tu nk. ezzel meggyorsítjuk az 
eleg)'mozgást és sok esetben 
elkerüljük a jelzőnél való fel· 
lartózlatást. Ja,·aslatomra a 
csarnokban új círhelyet állitot
tunk fel. ez-1el sikerül! lénye
gesen mcggrorsítani a csar
nokból ,•aló kitolatásokat. Pá
lyaudvarunk i �yekszik segí
teni az „ötszázas mozgalmat" 
is ugy. hogy Budapest-József· 
városból a munk.ást'onatok kö. 
zött behozzuk a.z ótszázas gé
peket és soron kívül a fútö· 
házba küldjük. A fővárosi 
dolgozók jobb. gyorsabb élei· 
miszerellátásért a tej- és 
élelmiszerszállító vonatokat 
sok zor saját tartalékunkkal 
visszük at Budapesl-József\•á· 
rosba. 

- Leg!óbb törekvésem, pá· 

{i\o\ Jt:i. Gézct íth'éte.1el 
lyaudvarunk valamennyi dol
gozójával együtt az. hogy min• 
den vonatkozásban seg1tsük a 
,·asúl nagy egészének a mun
káját és ezzel hazánkat. dol
gozó népúnk épitö munkája\ 
- mondja befejezésként Cser
mely el\'társ. De mi még te
gyük hozzá - a pál)•audvar 
dolgozói nak sza,·ai alapján -
hogy Csermely el\'lárs, m int 
szolgálati rezetö elsörendii kö
telességének tartja a dolgozók
kal való foglalkozast. A z· ó 
gondoskodásának köszönhelo, 
hogy megépítették a csömöri 
örhelyel. ahol azelótl a váltó
kezelőknek télen-nyáron a sza
bad ég alatt kellett tartózkod
niok. Sok idót tölt a dolgozók 
között, elbeszélget problémái k
ról. gondjaikról. nem egy dol
gozónak segített például lakás
ügye elintézésében és nem kis 
részben az ö tapasztalatátada
sának köszönhctó. hogy a kon
gresszusi versenyben a pálya• 
udt•ar 21  dolgozöja elérte a 
sztahanorista szintet. ts az ó 
érdeme is,  hogy Budapest-Ke
leti pályaud\'ar 106 százalékos 
átlagos ter\'le!Jesítésé,·el jó 
úton halad az élüzem-szint 
felé. 

A m i skolci 
vasutas  képzőm űvészek tár la tá n  

neh"z koesihcly7.et elé áll itot· A miskolci vasutas képzö- cimú arcképe az emberábl'ázo-la pálya.urlrnrnnkal. a legna-
gyobb felada t  elé !1;1es múvesz kör a pártkongl'esszus lás mély realitásá,·aJ emelkc-
kocsifordulóka vezettünk tiszteletére kiállítást rendc· dik ki .  
be akkor, uj ,·ágányl épi- zett a központi kultúrotthon- Biztató fejlődést mutat Hol
tellúnk a kocsik gyor• ban. A k1állílásl Csabai Kál· lóssy Endre, ;,,..·agy Lajos, Onó• 
sabb mozgatása érdekében. ál• mán Munkácsy-díjas festö· di Nándor. Palla Gyula. Talandóan szemmel tartottuk a mü,·ész n)•itolta meg a Ma!(yar mas Árpád [csteszete és gra,·ágánvhcl)·zetet Az en indít· 
\'ánvomra \'ezettük be a rá· Kepzó. és Iparmüvészek Szö- fikája is. 
aa nyhely:et grafikon.�:erít ab- vetségének északmagyarorszú• -- ----
rá:olá.scít. Azt. hogy ebben a gi csoportja neYében. 
neh�z helyzctbc_n is arányl�g A tárlat arról telt tanuságot, A TAKARtKOSSÁG JEGY�> 
k�,·cs . teher�ocs1t kell;lt _pa· 1 ho�v a miskolci képzómüvé BEN ,·érzi mu11káját a Buda-
h aud,arunkon szemelv fo1 ga- 1 .  k" .. d 'k . t.i ... • v  „1 · - 1- uv A Jomba állitan, elsóSOl'ban az sze 1 ·or noven e e1 sokat !eí• pes .... � .. arasep1 0 

odaadóan dolgozó, tapasztalt lödtek. Jelentóc fejludést mu· fö,•árosban a rókautcai épité!
tolatás,·ezetuknek köszönhet- tat Bcnké11é Varró Margit vezetöségnél 162.92 órát és 
lük. Kezdeltöl fogva megértet- tanulmánya és Dobó Sándor 12.242 forintot. a széke,,fehértük mindannyian. hogy minde. csendélete. Fio:ere Lás1. ló „Az 
,iekelött a m u 11kasro11atolcra elsö ujitcis vitája" cimú mun• 'oell llagy ftgy!lem mel le_nni. kája már az önálló alkotó m,i De annak ellenere. hogy allo- , . b • t h • • • • 

vári fóépitésvezetősérnél pedir 

85.24 órát és s;;z3 forintot ta
karítottak me11: a doli:-ozók. A 

.,,ásunk személypályaudvar, 'esz a o� an�Ja� . szol. t:• 
építésvezetőség igyekeztünk segítséget nyujta• maia,·al e� eloadasa,·al k1le· szomba!helyl 

ni a teherforgalomnak. is. Be• pett a képzömúvészkör kerc- dolgozóinak első negyedévi 
,ezettük és még ma is alka!· teiböl é� a hi,·atásos múvé• me&:'takaritása 4411 óra és 
mazzuk azt a módszeri, hogy szel igényével lep fel. .,Anyám" 70.395 forint. 

SZ(KLR Ti 80 R. 
Szombathcl)' .tllomi,; cg) lk leQjobb 
rakt.trl munk..i.:;ct, a DISZ \'"ezefösé• gének tagja, Szd;ér eh·�M� l.on
gres�zu�I ftlaján"sában t:ddlR 1 17 
,zá.zallkol ért �I. Jó mu11ká1ivat 
t�ljeHJt kiküszöböltf" az a.rusénill· 

�tket. 

TOT H S.4'..00Rl\t, 
foí.omá.rom .illom.ís vonatft!ke.zöje 
munkiban és tanu"sban f(Z.) aránt 
ló eredm!nJ eliriet é.r ti. ,.Oröm vele 
dola-oznl" - mondják róla munka
társitl e.s 11gy.inil) en !ó H�leml-nn� el 
,,annal róla a le� , ,  iT,j'qá.loi lctnfo• 

1) am oklatui is. 

FARI\ \S L\57LO, 
ifjúmunkás kocslrendezö lelkfismercfes, ll)Ors 65 pontos munkájá, al 
n■I{) ban járult houá, hogy G) ór 
.illom.111; fi,e)elemrcméltö te:jf"sítmé• n)t"kct ér el a k,11(,!--��zu,1 nr'\en) 
sonin, ( Pd, k.h Be.a r „zal) 
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Délután.  úgy öt óra tájban 
keld megélénkülni a józsefvá
rosi páiyafennfartási főnökség 
lX szakaszának laktanyája. El
sönek többnyire Juliász bácsi ér
ke,ik a szá l lá,-ra. mert - ahogy 
ö szokta mondani - ,.szere( 
idejekorán hazaérkezni". Ebben 
a kijelen(é;ben benne van az 
is. hogy / uhász lslt•án és 
rr int meggyöződ(ünk róla - a 
szá lláshely többi 53 lakója is 
olthonánk érzi a valóban ba
rátságos, tiszta laktanyát. 

Juhá�:z bác!é bekapcsolja a 
rádiót - a később jövőket mar 
vidám muzsika fogadja 
azlan bevonul a fürdőszobába. 

ká . És ilyenkor rendszerint igy 
végzi gondolatait: 

- t-li volt a mu1tban? Semmi 
,\\ég sz.i l láshelv sem. \\i nincs 
most? R uha<zekrény Lz pedig 
bizony nagyon elkelne a ruhák
kal teleaggatott  fogasok helyett 
De azt mondják, megkapjuk még 
ebben az esztendőben 

Mire így veg-ere ér rövid  
eszmefuttatásának. e l  is készül 
a fürdéssel - következhet a „ fő
zőcske". A konyl1'iban. a na�
lűzhelven már több lábosban 
si:;ter;g- a zsír. piru l a hagyma. 
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tá lyú sakkcsapat játékosa. igen 
erös j átszmákat , iv altalanos ér
deklodes közq>ett� a föpalya
me,terrel, Torma Ernö e!v(árs
sal. i\ y /\oc•.ic, el\"lars emcllell 
igen népszerű. mint ma tema• 
i,us is, nagyon sok elvtárs�! 

megbarátkoziat"Ott már az a l 
g-ebra. a trigonometria a lapcle
mei,·el. 0 mag-a közlekedés-mű
szaki sz„küettségit le1!. most 
kérte felvételét a \\üszaki r:gye 
tem Ut- ,h ,·asúkpitési tagoza· 
tdra. Az ö példaján felbuzdul,a 
viszont Bud, ls1,·ón el\ lárs el
határozta. hogy beiratkozik a 
g-imnJzium es.ti tagozat<ira. 

lg-Y, hasznosan és szórakozta
tóan. gyorsan mulnak az órák, 
a •. n) ugtalan f ia ta lok" - ahogi 
Ju/uisz bácsi mondja  - }a,san 
haza,zálhngóznak a moziból. 
l"ag-y az esti sélárcíl. s ha még 
akkor sincs l..ednik lefeküdni. 
átmennek a szom,zédos kullúr
terembc. asztaliteniszezni vagi 
va ·amelyik színjalszócsoport 
próbáját hallgatni - látogatá
sunkkor éppen a iózspf\"áros1 
á l lomás kullúrg-árd.ij• próbállö 
a „U!iom!ir" De a pályafenntar 
tásiak kuHúrcso�ort ja  sem iil 
tétlenül :  a „Fi(!arn húza,sáaá"-
1·a1 már vidéken 1s szép sikerre' 
szerepeltek. 

Gyenge Valéria két új magyar csúcseredményével 
avatták fel a Lokomotív-uszodát 

• Tizennyolc hón aoja. hc>gy 
megkezdődöt t a Szőnyi -úti L1r 
/1omolit•-s1adion területén a ver
senn1szoda épilkezése. A z  idei 
e:�éi míijusi Yf 1�árnaoon sor ke
rült az u�zodaat'ató-t1ersenyre. 
\ kristá}\'tiszta vizü. kékcsem
pés medénce csakúgy hi,·ogalta 
a wrsennöket. De nemcsak a 
versenyzők jöttek szép súmba,i, 
hanem a nézök is tömegesen " 1 1 -
ták körül a medencét. R áko,ren
dezö-állomás vasulasai ,  az an
e:valfö!di bérházak lakói. a zu2-
1ói üzemek dolgotói s,erelel'el 
és naiv érdeklödés,el keres'.ék 
fel :• z e'.sö \"er<en,· .a-1ka!mál
val az új uszodát. amelv az övék. 
arPelHe htizedekk�I ezelőtt még 
gondolni sem merlek volna ,  
amelv o•t  épült fe l  a r�kosi ho
mokon. Zugló és Angyalfüld ha•  
t:lr�ban. 

Az uszodúból mé� csak a me
dence , an  készen. Szó,-at ver
sem·ezni már lehet. de mi lesz a 
többi épírkezé,-,,/'> Be�zéljen er
rő l Propper György, az épitke
zés Yeze!óje: 

- A IP�l..özelebbi munkánk a� 
öltözök épitbe :.:sz. Amint lát· 
haló. az  anl"ag mar itl is Yan 
hozzá. rolytatjuk a medence 
�örnnikének burkolását. Remé
lem ezzel a munká,·al júl ius ele
jéig elkészülünk. 

öi tö,ö tehát már lesz. de 
ho\.•lÍ ti/ a kozön"·ég·> Hisien 
most is sokan Yannak. I"; nagv
részt olyanok. akik most ismer
kednek az úszó,porttal. 

,\ le lá tó kérdéséről Laki Ká
ro:'y, a Lokomot iv úszóinak ve
zetöje ezt mondia :  

- ,Ili 11emc.rnk úi versenyző-

pórdáf akarunk net•e!ni, hanem 
közönséaet is. Amip a lelá:ó 
mei.épi1é.<éhrz hozzákezdünk, 
er!u ö.S<zerakhaln c,őle/á1ó fel
cÚÍílá,át /ert•e:zzük. I gérhelem, 

�O\ aics G. felv ) 

hogy múr a /egkóu/ebbi t•erse
"!fen go11doskodunk a közön:;ég 
ké1111el mérül. 

Közben a medencében G11enge 
\ 'aléria indi  toti harcol az 1 500 
métereq , i láa:c,úcs el len. Ezer 
szempár kíséri minden mozdu
l atát. Pompásan ú�zik. azonban 
1 200 méternél egy pi l lanatra el
l ankad. Azután hiába hajr:ízik 
m�r. 1 2 mp-cel e marad a vi-

lágcsúcstól. De két magyar 
csúcseredményt méf(is átad a 
mulrnak, mert 1 OOO méteren 1 3  
perc 59.5 mp, 1 500 méteren pe
dig 20 perc 58.4 mp idöHI ú j  
csúcseredmén\1 ál l í t  fel. Tehát 
a:z új uszoda első t>ersenµének 
első számában két magyar 
c,,;cseredménu szüíe!ell! 

A versenv után olympiai baj. 
noknőnk a következőket mondja :  

- Tulajdonképpen a magyar 
csúcs megdöntésére akartam ki
�érletet lenni, ez sikerült. Ami
kor a verseny előtt néze,zettük 
az 1 500 méteres női g-yorsúsz,is 
vi l ágcsúc�át. edzőmmel Sárosi 
lmrét•el megállao itottuk, hogy 
hel\'es erőbeoszti,ssal ennek a 
megdöntésére is kísérletet tehe
tek. Elkészí!eltük a láblhalot, 
amely szerint úsznom kellett. 
Ezt a beosztá,;t 1 00 méter ki,é
telé\'el be is  tartottam. Az a pil
lanatn\"i kiesé�. ami ezen a bi
zom·os l 00 méteren történt ele
gendő volt ahhoz, ho,zy 1 2 mr
rel e l inaradiak a \"ilág-r6úcstól. 
A agl!Ofl örülök. hog11 úi o!lho
nunk. a t•asulas ,porlott k uszo
dáiának megnyílása alkalmá,·al 
két új csúc eredmé11yt sikerül/ 
felálli1anom. 

,\\ár nag, ban foh ik az úttörő 
fiúk és lám•ok úszó\"erseme. 
Boldog minden versenyző. ,\\e,z
ért iük az örömüket, mert végre 
méltó otthona ,·an a e<,jkerekben 
annyira gazdag Bp. Lokomo1íu 
SK 

· úszószakosztáldnak. amelv 
szélesre tárt kapukkal. kitünö 
szakemberekkel \"árja a rnsutas 
dohrozók f ia it  és lánvait, a jövő 
magyar úszóbajnokait. 

Takács István ____________,,,.. _______ _ 

\'acsora után még barát 
ságosabbá válik a hangulat. A z  
aszta lok korül ujságok, köny,·ek 
lapjai zizegnek. a radiómuzsi• A meleg- zuhany kicsit á lmosító, kába beszé:getés ,·egy ii i .  előke 

mégis frissitö sugarai alatt ltl- rülnek a sakktáblák, jó játszmák 
hász bácsi sok�zor elgondolko- alakulnak ki. Például .\·_//- /io
zil< arnn a 33 éven, amit a vas- t•án i\likló.� elvtárs, aki egyéb
utnál töltött el, mint pályamun- ként a Holnokmegyei I. osz-

K ill."nc Óra körül aztan el
csendesedik a laktam a .  a szé 
les ablakok mogött -k ia lszik a 
fény. A palyaud\"ar lámpái ,· i 
lági(anak csak, éppen a lak(anyd 
;al ;in  lévő ,·ersem láblára. F.s a 
tábla adatai arról beszélnek 
·1ogy akik a sötét ablakok mö
gött pihennek, a jól ,·égzett 
munka nyugalmával nézhetnek 
a holnap elé: . . 1 l.'i szakc1,z 
/36 sztizaléko.< eredmé1111/ éri el 
a kOrtJ!res.�ZU'ii t1ersenyben." 

i.A. í) 11 . •  , • éua/Jllkra kéf�� 

Ebédidő . . . Érdekes meg-
Íig\'elni hegy rP t !Hn különböző 
érzésekkel v.irják el jÖYetelét a 
különböző iizemi étkezdékben 
1'\iérP l\égv szegedi üzemi ét
kezdében tett látogatás pontos 
,- .ílaszl ad erre a miért-re. 

A Szegedi Vas-
,. anrngj a,· i(ó OV 

� , dolgozóiban az ' ae:godalom 
majdnem ak-

- kora. mint az 
� é!\"ág1•. Ae:e:oda-
� lomra \'an is 

okuk bő,·en. ami 
Yi,zont az ét\'áe:,•a( i l leti - az 
b1zon\' lee-többször gyorsan el
múlik, amint r ánéznek az ebéd
re. Április 1 7-én pé ldául szm
telen, izetlen iőzelék \'Olt. olvan 
tojásfeltéttel. amitől az  érzéke
nyebl, gyomrúak rosszul lettek. 
Apri l i5 ! <l-én zsemlyegombóc
lc,·es és lt>csó volt az ebéd. Az 
izetlcn levest legtöbben kiön
tötték, a gombócot lecsó, a l  pró
bá ltái< megenni - de akkor fel
fedezték. hoin, a lecsóban kolbász 
heh·ett fafore:ác�ok ,ol!ak. 

Joggal kérdezik a dole:ozók: 
miért fizetnek ilven és hasonló 
Pbédekért né!!V forintot (az 

üzem még 5.52 forinttal ee:észiti 
ki az összeget) ,  de mée:inkább 
azt: miért kell a Délmae.11ar
orszái1 t.lelmezé�i Vállalat I 

�zámú konyháj áról hbzalni az 
ebédet. amikor mód �s helviség 
is  lenne ,·asutas ücemi konvha 
felill l itására A ,a;át zizem, 
ko1111ha nemc.,ak 11 Vasan11asz
jat'itó dolnozóin11k kfoánsága, 
hanem Sul!.ed állomás. a tJá/110; 
fenrtlartá.si /őnöksé(( és a Szere
lésf.!eze1üsép dotuozó,é is. 

Ee:észen más 
ér

·

z

-

é•ek'l<el ülnek 
ebédhez a sze-
gedi ,·asutas

tanf olvamok 
halla:alói. Az· 
e,oH sem volt 

panaszuk a 
konyhára, de az á,-/eszci/11/ús óla 
méQ iobb mi11Ö.sé!lü, M<él!esebb 
lelt az é/elml'zé, A húsadago
kal oi:ldaul a1 eddigi nyolc de
káról 10- 1 2  dekára emelték. 

Lg\"anigv javult az ebéd mi
nősége és nö,·e�edett az ada� az árle•zallltá5 óta a szei!ed1 
fűtőház üz•mi konvháián is 
l!HiZ. it t azért nem cgé�zen 
e:.(\ pzőrk � vélemények mert 

a@� l f tJfOfl 
a M/JV SZ/MFÓN!KUSOK 

például (,,állai .\lihál11 elvlár, 
és O,wzó �z,t.·e,zter elvtárs 
e:éplakato,ok �zere(nék. ha több 
z,irt hasmálnának a fiizéshez. 
mások viszont idönkint sült
tésztát kívánnak az ebédhez. de 
ehhez nincs • kom hának tech
nikai felszerelése. Abban a fűtő
ház va lamennyi dola:ozója egyel
ér•. hogv k1csinv és kénvelmet
len az étkezöhelriség. 

A szeged· igazgató,áe: kony
haján \"iszont ee:vál ta lálban nem 
lehet észre\'enni éH 4ir:eszá 1 I i�<!s
h h5át. de más , onatkoúsban 
is soi. a panasz az ebéMk mi-

nö,ége ellen Osszefo:.!laha a 
tapasztaltakat. ,·i lágosan meg 
mutatkozik. hogv az üzemi ét 
,eztetéseknél az ár leszá I l ita, 
óta a zokon a heh e ken jarnll a 
minösée:. ahol tóuid11ek a do/Qo
zuk iaé1111e1 vel. ahol az iizem, 
bizo/1,ág, a szak,•ezelé, eze11 u 

L'Onuton sem ha1111aQolia el küre
leze/tségeil. 1'\asutl pedig az 
üzemi bizottságok. a •zaksz�r
nze( funkcionáriusai ne sajnál 
j ák a fáradságot - néz:enek 
körül néha az ,, ;emi konuháko1i 
is. ziladi Sándor 

gocponti tudos1:ó. 

. . . 

A MA V Szimfónikusok Zene
kara, amel)·nek hangverse
m-eit nemcsak a zene iránt 
é;·deklodó ,·asulas tömegek. 
hanem a zenekedveliik széles 
rétegei is mmd nagyobb ér
deklodés,el ki:érik, megkezd
te az eWkcszületeket a n.,·ári 
é,·actra. A1, cloké>zületek elsó 
lépése: sikerült zavartalanabb 
szinhell·et bizto. ítani a hang
versenvek számára. Tavaly és 
az tlöző idényben, am;kor a 
zenekar a Munkácsy - utcai 
gimn az1um kertjében szere
pelt. sok volt a kivülröl beha
toló zaj Az idén 

az 1300 férőhelyes Pus-
kin-kertben 

tartja hang,· ersenyeit a zene
ka1· s ide az utca zaja sem 
hatol úgY be. 

Al. ÚJ VERSENYSZERVEZÉS! MUNKÁRÓL 

Az els<i 111·ári koncertet jú
l ius 7-én tartja a szimfonikus 
zeneKa1•. A to,·ábbi hangYer
senyek sorrendje: július 14. 2 1 .  
28, augusztus 4 és 1 :3, ami
koris a szabadságolási ütem
terv miatt be kell fejezniök a 
nYári éYadot. A hangverse
n)•ek napja mind;g szerda, 
ros z idö esetén azonban a 
következő napon. e. ülörtökön 
tartják meg a koncertet. 

Pusztaszabolcs állomás 1ó 
I 

dP a ,·ersenyszervezés új f-.:,r-
versenymunkájával már több- mája felpez.,dítette a Sztaha
ízben foglalkoztunk lapunk nov-mozga1mat a kere�kedet
hasábjain is és nyilván sokan n dolgozók köré' t is. 
emlékeznek még rá. milyen 
sikereket ért el a7 állomás ta
valy, a felszabadulási mű
szakban. 

Azért kell erre a ltilúnö 
P.redményre emlékezni, me,·t 
az idén a kongre szusi ver
se1.yt is ennek a sikernek je
gyében kezdték meg Puszta
szaholcs állomáson. 

A kongresszusi ,•ersenynek 

már az induláskor igen 

erős lendületet adott a mi

nisztertanács és • SZOT 

elniikségének határozata • 

verseny 6J alapokra he-

lyezéséről. 

A dolgozók gondosan áttanul
mányozták a \"erseny új felté
te'eit és megállapították, hogy 
a \'erseny új szen·ezési for
mája jelentősen kis=élesiu a 
munkat:ersenyt. 

Az állomás forgalmi dolgozói 
kö7ül 

37 elmult két hónapban 

4a-an dolgoztak �ztahano-

vista szinten. 

Kocsirendezök. váltóörök. \'a l 
tókezelük közül került ki 'lZ 
1ÍJ sztahanovisták nagy I észe. 

Pusztaszabolcs állomás elért 
eredményei bizonyitják. hogy 
új sikerek s=iiletnek ott. ahol 
az új �ersenyszer.-ezés·i formát 
jol ismertetik a dolgozókkal. s 
ahol az új rerseny szelleme 
támasztja alá a kongresszusi 
rerseny Lendületet. 

A műsorten·et 

l'alaki Andrá, r-h. tár,;, a (:)Örl íutóhd.Z ép�Ö7.társasásri Érdemérem• 
mtl kifüntetelt. ,Lt;thanovlst.1 fonöke, na&Y gondot fordit a dolgo• 
i.ó�kal \'aló foglalkozásra. bmerf beosztottjai problém.iit. t.bal:idf kö
rúhnén)eit és «mikor c�.ak teheti. -;egitségt"t n \ Ujt fútőh3za dotfo• 
zöinak. l(épün�ön Pataki el\hirc.; (jobboldalon) SLekEr Józsei elvt.irs 

mü'-zaki ti5zltel é'> ki'>fühal be!-1Plgd. 
( 1 cr�ls [mii !elv ) 

sik este alkalmával pedig az All.c.tkertben és a Csaj, 
Beethot·en hegedűversenyét. kovszk'j-pa rkban. 
Mendelssohn-est keretében A zenekar ezenkívül ltisebb-
megszólaltalj.ik a Skót-szim- nagyobb részlegeivel 
fóniát. NaJ!Y francia zeneköl- felkere;i munkahelyeiken 
tőket hallunk. sor kerül egy a nsutas dolgozókat 
operahang,·ersenne s elure- és a helyszínen ad műsort a 
látha1ólag eluadják Verdi számukra. A t.e1Tek szerint 
Requiemjét i ", ami a MAV a többi között ellátogatnak a 
Szimfoniku. ok zeneakadémiai Landler-üzembe. a Hidmü
koncertévadjának egy•k  leg- helybe, a MÁV-kórházba, a 
nagyobb jelentöségű eseménye közlekedé i minisztériumba. 
volt. A zenekar célja, hogy a 

A zenekar nvári múködési vasutas dolgozók minél széle
ter\'e nem szoritkozik kizáró- sebb rétegeivel ismertesse meg 
lag a Puskin kertre. Az Át- a komoly zenét, ezért a \'as 
!ami Operaház rendezésében, utas dolgozók s,:ámára, az 
min t  a „Gördülö Opera-társu- egyébként \s mérsékelt be
lat·• zenekara. 21 alkalommal l lépődijakból. 50 százalék en
lépnek fel a Margitsz,geten, gedményt ad. 

a makacs Y�ltóőrt, hol!V hol az 
s a benzink,:it. amelvikböl 
) 

jószagú kadarka folyik. 

1 Erő!tíiést l.irünk 

\ Aki piJci napokon személ\·-
\"Onalon utazik. jól lathalja. hog, 
moccanni sem le!iet a kosnrak
tól. \"ig-vjzn; kell. nehorrv e!!I 
szatyor loiásba lepjen az em
ber. vagy eg-y tejfeles köcsö[!Öl 
felboritson . .  .\ parasztság elége
detlen. 10:zosan panaszolja_ hogv 
,·eszélyben foroe: a piacra szánt 
áruja . .'l\eg kell ercbitcni a piaci 

személyvonatokat. 
forrja a oarasztsá:: 

és a vasutasok barátságát. l..öz
, etve pedig a munk�s-parasd 
szövetséget. 

,·erwn.r 
A vasút területén nagy lelke

sedéssel folyik a l..onl(resszusí 
\'erseny. Vannak a zonban szol
e:álati helyek. ahol talán h irét 
sem hal lották a Yersenvnek. ahol 
vál la lásokat •em lettek a dohro
zók. Ilyen szolgálati hely például 

(Pu::.z.tc&i P.il r.,. ai.) 
Szulok á l lomás, ,·agv Lad
G11önf!,yö,puszta á l lomás. A , er• 
senv iránti közömbösségben 
holtversenyben ,·annak e:!Y-
mással. 



A V A S Ú T I  F Ő O S Z T Á L Y  É S  A V A S U T A S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E T I L A P J A  

A vasutas dolgozók le-Ikes. lendiiletes munkával kés1iilnek a héHfin kes
dődö kon!lresszusi - hétre. A\1morf Ferenc elvtárs. 811daoest-D�lt fütöház 
sztahanovls.ta mozdonyvezetője és Somogyi Ferenc .sztahanovista fűtő is 
újabb kiváló eredmCnyekkel akarja kösz.önteni a kongresst:nsl héien pár• 
tunkat, ezért még nagyobb gondot fordítanak gépük karbantariására. 
<\-\onori és Somogii elvtár:,;ak már c!végezt&k kongresszusi \o.il lalásukat:. 
kilométer ten iiket 136. százeleg) tonna-klloméler tervüket pedi� f.=i6 szá• 
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A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének /elhívása 
a kongresszusi hét megszervezésére 

Dolgozók! Elvtár;ak! 
�\ár csak néhány nap. s "meg

kezdődik a Magyar Dolgozók 
Párljanak I I  l. kongresszus;;. 
J.lost érkezik ,·égső ,zakaszár.cz 
az a nagy�zerü versenymoz
galom, amely a kongresszus 
tiszteletére, a Központi Yezető
ség zászlainak elnyeréséért ki
bontakozoit. 

A Ganz \"agon- és Gépgyár 
·dolgozói elhalarozták. hogy má
jus 1 7-töl „kongresszusi héttel". 
kiemelkedő termelési eredmé
nyekkel kii,zön!ik a pártk,m
gressiust. E na::n szerű kezd�
ményezés száz és száz h·el-..en 
ta lá lt kö\'elökre. Csallakozlak a 
mozgalomhoz a tatabányai, pé
csi. komlói. borsodi bányászok. 
az ózdi. diósgyüri kohászok. 
J<'azinr·barcika és Sztál inváro, 
építői. a !( islexl. a Duna Cipő
gyár és mas üzemek dolgozói . .  .e\ 
dolgozó parasztság le11:jobbja i  is 
mél!ó módon készülnek a p:írt 
kongresszu�ra. KiYá-ló minő�éQÜ 
növényápolássa! magasabb !Pr
méshozamuka'l a lapozzák meg. 
A néhány nap a la t t  kifej-
lődött tömegmozgalom á l l i\s-
fc,glal.ás a párt poli t iká ja .  a Pép 
üg-ye mel lett. J{ i[ejezi a munká
sok. mérnökök. technikusok. dol
gozó parasztok forró szerele!él 
a pár( iránt s eltökélt szándé
:kát :  t�t(ekkel lámo:ratják a ;,árt 
politikáját, a népjólét programi11-
jál. 

A SZOT elnöksé!!e helvesli é, kentsélek maximálisan az egyes 
mind.en ereié,·el lámogalia a dol- .ermékek önköltségét! 
gozók kezdeménvezését, s fel- Alűszaki értelmiségiek! A mun
hh·ja az ü,emi, területi és köz- ka jobb megszervezésével, folya
ponti szakszen·eze!i szerveket. matos anyagellálással segítsétek 
hol?:v versenyszervező munkájuk- győzelemre a .,kongresszusi he
kal se!l'itsék elő a kon11:rcs,szusi let!" 
hét sikerét. 

1 

Dolgozó parasztok! A ! lami 
A kon11:resszusi hét jelentősé- ga_zdaságok, g�p- és traktorá)l� 

e-él emeli hoa-v iizeweink nagv- masok dolgozo1, lszcs-k tagJ a i !  
része az · első ne.,.yedévi ten·ét Gondos növényápolással készit
�em te l jesítette. Az új szakasz sétek elő a ió termést! A begyüj
oolitikája ,  a,z é!etfeltéle!ek foko- lés, a z  á l lam iránti  kötelezettsé
-zatos ja, itása csak tudatos mun- gek gyors és pontos teljesitésé
ká�·al. a terme léken\ séu s,zünle- \'el segítsétek a munkásosztály. 
. len  emelésé\'el .  a ler;ékek ön- a város jobb ellátását! 
költségének rendszeres csökken- Csak e felad.a.tok ee-\ ülles meg
tésé\-el , alós.ithaló meg, A kon- oldása segíii igazán a párt oo· 
Q'resszusi hét sikere. a szocialista l i ! iká jának megvalós,itásál. az 
kötelezettségvá I la l á sok te! jesi- életszin\'onal á,!landó, rendszeres 
!ése. ,a dolgozók iavas.latainak. emelését. 
kezdeménvezéseinek fe lkarolása Szakszervezeti bizalmiak. akti
révén meQ"teremli az elmaradás vis!ák. szakszervezeti bizottsági 
teljes behozásá:nak feltételeit. la,gok! Lelkesítő munkával, a 
Arra hirn!olt. hOQ'V nagvszerü versenv 11:Vors értékelésének, a z  
termelési eredménvekkel a l apoz- eredmén\'ek m·il\"ánossálgának 
za meg a második negyedévi me11:szervezésével .  s.zemélyes pél 
tervek minden részletében tör- damulatás·sal j árul j atok hozzá 
ténő teljesitésél. ahhoz, hogy a kon!!resszusi hé-

A \unk:í,ok. mérnökök. techni- len több, jobb és olcsóbb termék 
kusok! Törlesszétek le adósság- kerü1 jön ki üzemeinkbéíl. hog,y 
toka! a pártkongrésszusig! Ad- gvorna?,ban h_a lad 1on a munka 
jalok löbb szenet, vasat. mező- a . mezo!l'azda,s�Q'ba�: .. ho��, , lo

; 
gazdasági gép'eket. -közszükség- vabb __ emelked 1ek nepu_nk . 10,e,le. 
1 t' ·1 k k t d 1 , . .. k k' Elore a kongresszus, het s1ke-e I c1 < ·e ·e o gozo nepun ne · .  réértl Terem!sétek meg tartósan to- Éljen a ;\1agvar D0111:ozók 
vábbi felemell,edéstek anyagi Pártja 1 1  l . kon[!res�zusa! 
·al apjait! Emelj�(ek s;ii�1l'te�I A Sza:k�u�vtzcttk Orszigos· 
a munka lermelekenysegcl. csok- Tanacsanak elnöksége 

A kelenföldi vasutasok ió kezdeményezése 
a kongresszusi hét si keréért 

Budapest-J(.elenföld állomá- géphiánnyal küzd. A kongresz
son nyomban összeült a párt
vezetóség. amikor olvasták 
a Szabad Népben. hogy a 
Ganz-1•agongyáriak kongresz
szusi héttel köszöntik az MDP 
III .  kong1·esszusát. 

- Azt hiszem. mindnyájan 
érzitek elvtársak, hogy nekünk 
is cselekednünk kell ; úg:r, hogy 
megmutassuk :  mire vagyunk 
képesek szeretett pártunkért 
- mondotta Tóth János párt
titkár elvtárs. 

szusi .héten még több gépre 
lesz szükség, mert nagyobb 
lesz a szállítás. Ezért azt ja
vaslom. hogy a kongresszusi 
hét tartamára mondjun k  le 
egy nagy tartalékot és e.zt 
a 41 1-es gépet bocsássuk az 
elegytovábbitás rendelkezésé
re. Te1·mészetesen dolgunkat a 
munkaidő jobb kihas.ználásá
val. az állomási nagy tartalék 
segítségé-vel azért mégis eL·vé
gezzü.k. olyan módon. hogy az 
állomási tartalék továbbítja a 

Szavait helyeslés követte és vonatokat a Hengermalomba 
egymásután hangzottak el a és az ott megrakott szerel
javaslalok. Am egyik sem ,·olt vényt visszahozza. 

;���
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f��i�tt
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�:!�� Pil�an�tnyi csend követte a 
k · r 1 ·t . · k . d - _ felszolalast, mert nem kis dol-
1 :: a�a�::'erv�!'t�U:l:;, .,_z got . javasolt Cserkúti elvtárs. 

l 
Aztan megmdult a vita. A ja-

- Eh-társak - mondotta - vaslatnak voltak ellenzői de 
jól tudjuk, hogy a forgalom többségben voltak, akik ' pár-

Eichtnger Bat;Ja, f\om;'i rom .itlomás vonah ezetöje ifi tehen-onatl.bérő• 
brig.ádjá.,•al a kongresszusi ,·ersenyben e-lérte- a sztahanovista szintet. 
A fi,talok vonatkisérö-brfgádja továbbra Is jó munkával 12') ekszilc ti· 

-,.·N"ni I sztahanovista jeJvén d. 
fFerkls Emlt �Iv.) 

tolólag szóltak hozzá. A vi
tát Fehér elvtárs, az egyik 
legtapasztaltabb tolatásvezető 
felszólalása döntötte el, ami
kor kijelentette. hogy „meg 
lehet csinálni a dolgot" és a 
ma.ga. részéről vállalta., hogy 
minden esetben időre e!kés,?.iti 
a vonatokat a lejö-vó tarta!ek
nak. 

A javaslat másnap-ha1·mad
nap a dolgozók röpg-:yűlései elé 
került. Itt  is megindult a vi
ta, de Cserkúti és Fehér elv
társ érvei most is hatottak. 

- Huszonötéves vagyok -
mondotta felszólalásában a 
többi között Cserkúti elvtárs. 
- Negyvenhét óla dolgozom a 
vasútnál, előbb mint raktári 
munkás. aztán mint kocsiren
dező. Sok nehéz napot értem 
meg ezalatt. de mindig azt 
láttam. ha igyekeztem, jobb 
lett a helyzetem. A legutóbbi 
fizetesrendezés is segített va
lamicskét. Most eljutottam 
odáig. hogy családi házat epít
hetek talumban, Bicské·n.  A 

tégla és a faanyag már meg
van hozzá, a többit kölcsön ad
ja az állam. A.z ország tehát 
segít ,-ajtu.nk, mi is segítsük, 
ha szükség van rá. 

Tetszett a beszéd mindenki
nek, a dolgozók lelkesen vál
lalták a tartalék lemondásával 
járó többletmunkát. A kelen
földiek tehát a 'kongresszusi 
héten egy ta·rtalékgéppel vég
zik el azt a munkát, amit 
egyébké·n t kettővel szoktak 
és a felszabadult gépet vissza
a.d;iák a fű.tőliáznak, hogy tet
szése szerint használja fel 
elegytovábbítás1·a. 

A II. műszak mindjárt meg 
is mutatta, mi l'e képes: 12-én 
13-17 6ra között az állomásba 
beérkezett öt kelenföldi fel
oszló vonatot szolgálatátadásig 
hiány nelkül szétrendezte. 

Megy ez majd a kongresszusi 
heten isi 

( Ková�·s G. fe-h·.) 

Vasúti kezelésbe vették át 
a gyöngyösi Váltó- és Kitérőgyárat 

ötéves tervünk első évében A gyöngyösi \
i

á/tó- és líilérö-
építelték Gvöngyös határában. a gyár eddig a kohó- és gépipari 
,'.1átra-hegysé11: lábáná l  a Váltó- minisztérium felügyelete alá tar
és Kitéröp;yáral. Az ú j  gyár kor- tozott. Ez a gyár teljesen vas
szerűen felszereli mühelvcsar- úti jel legű. mert a dolgozók a 
nokaiban készítik a vasúlépilé- \\ÁV számára gvárlják a vá ltó
sei<hez és pá lyafenntartási mun- lm( és kitérőket. A vesút saji1t 
kákhoz szükskges \'állókat. kité- kezelésében több segítséget ad
rőket. A DióS!l'YÖrböl érkező hat a1 üzem munkásainak az 
vas- és acélanyagból ezekben a újfajta kitérők gyártásában. job
mühel,yekben szovjet. magyar és ban biztosít ják a vasút mérnő
francia

. 
gépek segitséghel for-

, 

k�i az üzem szakszerű vezeté-
má l ják át a gondos mun\<áskezek se!. . .. . 
az anyagot Erdekes kísérletek . Kedden, d�lbe_n . a _kozlekede�
is folynak ebben az üzemben. es postaug".1 mims�terium ne_ve
A "f ., . 1 .. · "k  ben Csanad, Gyoray elvlars. 

� �I _a 1 ,a _ . .  ;,uga mas -. g\ o _- műszaki eg,vetemi tanár. a :\\AV nelkuil k1 terok alkalmassag, k i - vezérigazgatója vette át a gyön
sérlelét végzik itt. nemsokára győsi Vtilló- és Kilérő,!!lárat. Az 
be,·ezetik ezeknek sorozatgyár- ünnepségen megjelentek: Bognár 

tását. Imre elvtárs. a Vasúlpolitikai 

Föosztálv \'ezetöje. Gáspár San• 
dor elvtárs, a \"asulasok Szak• 
szer\'ezetének e lnöke. Xémeth 
1 ózsef elvtárs, ,\ lAV vezlrigaz
galóhe!yettes és Papp l(áro/lJ 
elvtárs. a Vasúti Főosztály 6. 
szakosztályának vezetője. 

Csahádi elvtárs beszédében ki• 
emelte. hogy ezentúl a gvöngvösi 
\ 'áltó- és Kitérőgyár dolgozói is  
tagjai  a vasutasok nagy csa l ád
jának. Ez nagy megtiszteltetést, 
de eg,yben komoly kötelezetlsé• 
get is jelent. 

- Közös feladatunk - mon
dotta - hogy mielőbb behoz• 
zuk az územ lemaradását és ez
zel segítsük a hazánkban folyó 
nagyarányú vasútépítési és pá
lyafenntartasi munkákat. 

, ,Bőségesen teljesítjük, amit pártunknak ígértünk'" 
A Szolnoki Járm űjavitó OV 

dolgozói jól dolgoztak a ;;con
gresszusi verseny eddigi folya
mán. Tervteljesitésünk jelen
leg 1 13.42 százalékra áll. Kon
gresszusi felajánlásként eddig 
te1·ven felül elkészítettünk egy 
darab mozdonyfővizsgát, egy 
darab személykocsi fényezését, 

27 darab személykocsi fővizs
gát, 35 darab személykocsi-fu
tójavítást, 8 darab poggyász
kocsi fővizsgát, I 7 poggyász
kocsi-futójavítást, 331 darab 
teherkocsi nagy fővizsgát, 37 
darab középjavitást. 

A kongresszusi hétre fel-
ajánlották dolgozóink, hogy II .  

negyedévi vállalásukat - ami 
884.938 �orint értékű - má
jusban 305.854 forint értékre 
teljesítik. Eredményük a hó
nap első dekádjában 192.688 fo
rint. Bőségesen teljesítjük te
hát, amit pártunknak ígértünk; 

Cseh Zoltán 

gócponti tudósító 

H etven-nyolcvan perccel korábban érkeznek -neg 
a debreceni vasutas- i f ik á ltal tová bbított vonatok 
Debrecen állomás dolgozói a szolgálatot, a 1egutóbbi 

I 
végezték ezt a kitúnö munkát, 

mindent megtettek, hogy a napokban a rendes érke- Több esetben nehézsúlyú vona-
kongresszusi héten kedvező kö- .zésnél hetven-n·yolcvan pe,·c- tot is továbbítottak. 
rülmények között vigyék győ- cet korábban érl.eztek meg Allomásuak dolgozói megfo
zelemre a ,•ersenyt, majd a rendeltetési helyükre. A fia- gadták, hogy a kongresszusi 
kon<>resszus után nem csökke-

1 
talok ezzel magasan túl- héten a mezőgazdaság termé-

nő lendülettel folytathassák te�jesí_tették vállalásukat . �s keit és � mezőgazdaság'.1ak fel-
azt tovább. A munkában a ;lony<?s helyzethez Juttatta� adott _gepeket soronk1vül, a 
DISZ t·. t l k • • . k .1 

I 
állomasukat a kongresszus, legelso alkalmas vonattal to-- ,a a O Jal na e en. versenyben. Szabó József vo- vábbítják rendeltetési he-Azok a _ vonatok. am_elyeken nf!tve�ető és brigádja, Pál Jyükre. DISZ-bn�dok !attak el Laszlo vonatvezető és brigádja Kálmán Ernő levelező 

A ferencvarosi rendezőpályaudvar bővítése miatt 
· kilenc házat tolnak el helyéről 

Csütörtökön már a kora reg-

, 

törés támadjon 1 főfalon. Kilenc se után nemsokára tisztára kigel i  órákban népes embergyűrű d�rab n agyteljesilményü emelő- festve. újonnan pad lózva kap• 
velt_e körül . az asz

_
?di_úli _fővárosi hévér karját egyszerre 1 8  ember jak vissza lakásukat. l akotelep ki lenc epu letet, me- csavarta. i\\egmozdult a halai- A házelto!ás érdeke� szovjet lveket a f0rencvarosi rendező- mas épület. Fiatal se.,.édmunká- módszer Alki :mazásával 2400 pályaudvar bővítése miatt 1 50- sok olajoztá, a görgőket, sine- vasúti kocsi epitö�nvagot takari• 200 méterrel eltolnak jelen legi kel. Centiméterről centiméterre. tanak meg. Ugyanakkor a munhelyükről. igaz. lassan, de mégis csak ha- kálatok idejét több, mint 50 szá-

1':ébánv hét óta folynak már ladl a ház. Félóra a latt több, zalékkal. a költségeket ,tQ száza• 
a hazánkban peldátlan arányú min� _két méterrel tolták arrébb lékkal csökkentik azzal, hogy 
házeltolási munkák előkészületei. az epuletet. nem bontják le  a házakat és nem 
29 sínpárt építettek. ezen a ha- A ház lakói számára a vasút 

I 

kell újra fe:épileni. 
ta lmas p álván kezdték meg a Buda□ korszerű, tiszta taká�l A csütörtökön megkezdett első 
ki lenc ház egyikének eltolását a biztos(tot_t. 1\l_ost e_ljöttek a lakók, ház e(tolásj munkái e!örelátható
_\\AV Épületszerelő és Elögyártó megnez(ek. mit esrnalnak a vas- lag ne_gy napig tartanak Ezután 
Vállalat dolgozoi. utasok a házukk.l. 'Kis.sé gyana- kerül sor a lö�bi nyolc ház elkod\'a figyelik a munkál, de az- tolására. \ éhánv hóna p  muh·a tán _ mefá!nvu_gszanak. i\\ost _már az el to_lt . házak helyén épült új kicsi! buszkek 1s  a szomszedok rendezopalyaudvar kihúzóvá"'á• előtt. hogy éppen a z_ ö ház_uk�t r.yait bekapcso l j ák  a \'asúl i!rtoltak el . . .  A munkak befeieze- rendszerébe. 

Nem első esetben számoltunk 
be arról. hogv lakóházakat el
tolnak a vasutasok új helyre. 
l lyen nagyaránvú házeltolási 
munka azonban eddig még nem 
volt hazánkban. Ezek a házak 
egvenként 80-90 méter hosz
szúak és eg1•-egv házban 8- 1 0  
lakás Yan. A z  első lakóházat ke
resztirányban 1 86 méterrel és 
hosszirán\'ban 1 3.5  méterrel tol
ják el A 29 vasúti sínpár hosz
sza őszesen � .5 k i lomeler. vagvis 
a Sztá l in-út hosszának mintegy 
kétszerese. 

Filmesek. fénl'l,épeszek „ke
reszttüzébe�" portfosan 10 óra 
28 perckor indult „útnak" � ház. 
Módos lst\"án n1üszaki föfelüg,·p. 
lő, főépitésvezetö irányításával 
kezdték meg a hatalmas. 450 
tonna súlvú lakóépület eltolását 
A ház S?rkánál  !\ árai Antal és 
Vadász János theodolit-miisze
ren figYClték. hogv egvszerre 
dolgoznak-e n eme!öszerkezp. 
tek, vig)'áztak. nehogy ,·a!dhoJ .. Utnak Indul" • 4ö9 tom,,. sál) ú la k�M•, 

( "'iémelh e;, , felv.) 
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. A vasúti népművelési munka megjavításáról Kongresszusi 
venenyhlnrdó A Vasútpolitikaí F6osztály agit.-prop. osztálya értekezleten . beszélte meg a politikai osztalyok kul túrfelelösei vel agit.-prop. titkáraival, a terü� Jeti bizottságok és néhány r.agyobb szolgálati hely kultúrfelE;��seivel, kultúrotthon igazgatoJavaJ a vasúti kulturális munka idöszerű kérdésefr. 

Czimma Jdnos elvtárs el
nöki megnyitója után Szekeresné elvtársnö beszámolójában 
�rtékelte a kormányprogrnmm ota a vasút területén végzett kulturális munkát és ismertet

folytatás prózában : ,.De gyor
sabban $Zök.ött fel Y elvtárs 
termelési eredménye, mert . . . 
stb." I lyen és ehhez hasonló 
új módszereket kell keresni a 
kultúragitáció megja\itására. 

A „lielyi 'kultúrpolitika" ki
fejlesztésére hí\·ta fel ezután a 
figyelmet az elöadó. Egy-egy 
üzemnek, szolgálati ágnak, Yá
rosnak, igazgatóságnak vannak 
olyan sajátosságai, melyeknek 
fejlesztése, ébrentartása, meg
ismerése hasznos segitsé;;et 
nyujthat. 

te a további feladatokat. El- Nyomatékkal szólott az isme
siisorban a kultúragitdc,ós retterjesztö előaddsok fontossd
munka megjavitdsára hívta gáról. Nem nyugodhatunk be
f�) a figyelmet. A kultúragitá- le, hog11 ez a munka gyengén 
cw nem folyhat többé a régi megy_ A párts=ervezetelc és az 
módszerekkel - új módon, ma- üzemi bizottságok lebecsii li'/c az 
gasabb művészi színvonalon ismeretterjesztő előadásolcat, 
kell végezni. Az a baj nem nem segítik és nem el.lenőrzi,k 
magyaráztuk meg. milye'nek le- azokat. Gyakori eset, hogy a 
gyenek az új módszerek. A pártszervezetek minden mást 
kultúragitációnak nem álta- föléje helyeznek és nem bizto
lában kell mozgósítania a ver- sítanak helyiséeet, idöt az is
senyre, hanem a munkahely meretterjesztő előadásoknak. 
problémái. a gazdaságosság, a A vasutas fiataloknak a ku1-
menetrendszerinti közlekedés, túrmunkába való bevonásával 
a kulturális utazás és egyéb foglalkozott ezután az előadó. 
feladatok fontossága szerint, a A politikai osztályok fordítsa
helyi adottságoknak megfele- nak nagyobb gondot a DISZ
löen. Az a helyes, ha a rigmu- szervezztek kulturális munká
sokat népdalokra írjuk és nem jának tre3javilására. Helyte
régi elkopott műdalok, sláge- len, hogy egyes DISZ-kultúr
rek zenéjére. A dallamnál sem csoportok önállóan akarnak 
szabad engedményt tenni. A működni, függetlenül az üzemi 
rosszul választott dallam a kultúrcsoporttól. Ott. ahol 
legjobb szöveget is elrontja. üzemi kultúrcsoport nincs, a 
A jó kultúragtációra példának DISZ alakíthat önálló csopor
emlitette azt az. üzemet, tot és a szakszervezet ezt er
ahol a rigmusbrigád el- kölcsileg, anyagilag támogas
kezdte énekelni: ,,Vörös bort sa. A kultúrotthon vezetőség
ittam az este . . .  " Az elsö sor választások során a kultúr.',tt
után az ének félbeszakadt és hon igazgatóhelyettest a DISZ 
a brigád egyik tagja prózában 

I 

vezetöségéből kellett megvá
folytatja: .,Nem helyes azon- lasztani. Ezek az elvtársak 
ban, hogy X elvtárs ezért fél- azonban eddig nem kaptak se
órát késett a munkából·'. Az-

1 
gítséget munkájukhoz és nem 

tán rázendítettek: .,A fuszuly- látják \"ilágosan feladatukat. 
ka szára, felfutott a fára". A Az igazgatóhelyettes mozgós.t-

s·i:i a fiatalokat, hogy minél 
többen vegyenek részt a kul- A MAV f:PITtSI Gtl'TE-túrmunkában. Az igazgatóhe-
lyettes mellé segítségül  3--4 LEP OV clsö lett az I 6 'D osz
tagú ifjúsági tanácsot kell szer- tály alá tártozii vállalatok kö

Levél a magyar vasuras dolgoz6khoz 

vezni, hogy tervet dolgozzon �ötti \'erse!'yben a� I. negyed- A vasutasok szakszervezete 
ki az ifjúság be,·onására a ey folyaman. Az uzem doll!°o- a �1agyar vasutasdolgozók ne
kultúrotthonok munkájába. zol a _kongr�szus tisztel��e�e vében a magyar-szovjet barát-

Bejelentette végül, hogy fel-
, 

a_ m_ezogaz�asag megs�g1te54;t sági hónap, valamint hazánk 
szabaduld.sunk lO. évforduló- tuztek ki celul. �n!k. erdeke- felszabadításának évfordulója 
ján nagyszabású kultúresemé- bcn két darab cseplogep: _hat alkalmából művészi bronz em
ru;ek lesznek országszerte. dara� traktor, 110 folyometer lékplakettet küldött a Szovjet 
Ezeknek megrendezése nagy- ele�atorlá'.:'e: !',at �ara� . dob- Vasúti Szállítómunkások Sz!lk
részt a kultúrmunkásokra há- kosar �avitasat v�altak. (Si- szervezeti Szövetsége Központi 
rul. A vasutas kultúrcsoportok mon Geza levclezo.) Bizottságának. Ugyancsak aján-
is kiveszik belőle részüket. Az . * , . 

dékot küldtek Pécs állomás 
évfordulóval kapcsolatos kul- A_ DEBRECEN I  PAL1'A- dolgozói a moszkva-kievi pá-
túrversenyek októberben kez- F��-NT 1RTASI Fpr:7öKS.i;G lyaudvar dolgozóinak, a pécsi 
dődnek és jövő év áprilisában k�zombos magata;tasa�al aka- fűtőház dolgozói pedig Pányin 
érnek véget. Uj az ünnep- dalyozz� a �so�onti _ 1:':7- elvtársnak. 
ségek megrendezésében hogy se�yt. l\ em ertekeli a tel3esi_t- A Szovjet . Vasúti Szállító
nem egyszerre tartják ' azokat menyeket, k_ev�set �oglallcozik munkások Szakszervezeti Szö
az egész országban, hanem � verse11;ynyilv�nossaggal, ez- vetségének Központ! Bizottsá
minden városban, községben „e( veszelyezteti I:ebr�ce71;-cso- ga a következő vála�zt küldte 
azon a napon, amelyen fel- mopont sikeres reszvetelet a a magyar vasutas dolgozók-
szabadultak. Ne legyen a vas- versenyben. nak. 
úton olyan kultúrcsoport. * A Szovjet Vasúti Szdlütó-
amely ne készülne az éi;- SAil.OSPATAK GAZDA- munkások Szakszervezeti Köz-
fordulóra. SAGI VASUTALLOMASA- ponti Bizottsága szidlye�en 

A felvetett kérdések megvi- NAK dolgozói olyan jó mun- köszöni a Központi Bizottsá
tatása során felszólalt Kaszás kát végeztek a kongresszusi gunknak, a mos=kvai-kievi pá
elvtárs, a szakszervezet kultúr- versenyben, hogy tíz brigád lyaudz:ar dolgozóinalc, vala
nevelési osztályának vez�tőie tagjai kapták meg a sztahano- mint Pányin elvtársnak kül
is és elmondotta, hogy a má- vista kitünteté�t. (Nyiri Sándor dött értékes ajándékokat. Ezek 
sodik negyedé\·i munkaterv levelező.) 

az ajándékok a. magyar és 
szovjet' vasutasok megbontha
tatlan bat'átaágának jelképei. 
Azon a ,uipon kaptuh meg az 
ajándékokat, amikor Magyar
országnak a Szovjet Hadsereg 
ál.tal történt felszabadítása 9. 
évfordulóját ünnepeltük. 

Orülünk silcereiknek, ame
lyekkel nagy mértékben hozzá
járulnak a szocialista társa
dalom építéséhez Magyaronzá
gon. 

Igen nagyra. értékeljül; az 
Onök barátságát és mindenkor 
készek va.gyunk tapasztalatain
kat megosztani Önökkel. Ujabb 
nagy sikereket kívánunk a 
népi demokratil,us Magyaror
szág javát szolgáló alkotó 
munkájukban, 1:alamint a vi• 
�ágbékéért f';>l!Jó harcban. 

Ii:ljen l\Iaoyarorszáa és a 
SzO"vjetunió vasuta..'.:ainak meg
bonthatatlan barátsága! 

A Központi Bi.:ottság meg
bízásából. 

E. CSEREDNYICSENKO, 
elnök. 

fő alapja a könyvtár i mun
ka. A területek tegyenek ja
vaslatot, lto! kívánnak felállí
tani góckönyvtárakat. Van ele
gendö könyv, csak nincs meg
felelően kihasználva. A köny
\·eket a szakszervezet eljuttat
ja a góckönyvtárakba, hogy 
megfelelö legyen az elosztás és 
a könyvek a dolgozók kezébe 

* 1'"ÉHET DEltIOKBATIKlJS KÖZTÁBSASÁG 

kerüljenek. 
Számos hozzászólás hangzott 

még el, az ezekben foglalt bí
rálatok, javaslatok, főleg az 
elöadás iránymutatása alkal
mas arra, hogy az értekeLlet 
hozzájáruljon a vasúti népmü
velési munka megjavításához. 

BALASSAGYARMAT ÁL
LOMÁSON kitűnnek jó mun
káju:kka l a nődolgozólc. Her
nádi Mária forgalmi szolgálat
tevő áprilisi tervét 106.2 száza
lékra teljesítette. Csolák Jo
lán jegyvizsgáló utánfi=ctési 
vállalását 244, Kokavccz Er
zsébet pedig 188 százalékra fe
jezte be. (Merész József leve
lez6.) 

* 

A BEV-VONALAK VERSE
NYÉBEN áprilisban a buda
pest-szentendrei vonal 105 szá
zalékos átlagteljesítményérnl 
elnyerte az első helycL 

* 

A magyar vasutasok a kocsiforduló csökkentéséért 

A Német Demokratikus 
l 

terhelését. 1952 tavaszán az át-
Köztársaság vasutasainak lap- lagos raksúly kocsinként 1 3  
ja, a .,Faltrt Frei" foglalkozik tonna volt. 1953-ban már 1 4  
azokkal a z  eredményekkel. ' tonnára növekedett. 
amelyeket a magyar vasutasok Ennek a ténynek a jelentö
a kbcsifordulóidó csökkentésé- sé�t a következőkből tudjuk 
ben elértek. A cikk a többi felmérni : ha a kocsikat csu
között a következőket írja: pán 0.1 tonnával terhelik meg 

Az üzemegészségügyi albizottság munkája, 
a Landler-Műveknél 

SZIVÜGYÜKNEK TEKIN· 
TIK A KOCSlFORDULó 
CSőKKENT.i;Sf;T a komlói 
rakodási fönökségen Galambos 
József és brigádja. A Galam
bos-brigád tagjai megértették. 
hogy szállítási feladatainkat 
csalc úgy tudjuk megoldani, ha 
elegendő kocsit boc.sátunk a 
szállittatö felek rendelkezésé
re. Ezt mozdítja elö magas ko
csikirakási teljesitményii.k, 
amelyben 340 százalékot értek 
el. Az egy órára eső mozdított 
áru súl11a .18 mázsa. (Várnai 
László tudósító). 

,.A kocsifordulóidö csökken• jobban, ez országos viszonylat
tését a magyar vasutasok is ban 20.000 lcocsival jelent töb
fontos feladatuknak tekintik. bet. A kocsiállag gazdaságos 
A ki- és berakási idő meg- kihasználása Magyaro�szágon 
gyorsításával és a felesleges is rendkívül nagyjelentőségű, 
koc�iácsorgások elkerülésével mivel a gazdasági élet állan
az átlagos kocsifordulóidö már dá3n növekvő szállítási igé
;elentös mértékben csökkent. nyeivel a kocsiépítés nem tud 
Egyidejűleg növellék a kocsik lépást tartani." 

ANGU.I\ 

Január 8-án választottuk 
újjá társadalombiztosítási ta
nácsunkat. Az albizottságok 
· összeállításánál megkülönböz-

tetett gondot fordítottunk az 
üzemegészségügyi albizottság 
megszervezésére. Az albizott
ság tagjait különböző osztályok 
dolgozóiból válogattuk össze. A 
nagyobb osztályokról, mint 
például a VI. és VII. osztály
ról két-két tagot vontunk be 
az · albizottságba. Olyan elv
társakra bíztuk ennek a fel
adatnak a7 elvégzését, akik a 
gyakorlatból ismerik az üzem
egészségügy nehézségelt és lát
ják az üzemeqészségügyi hely
zet megja:i;itásának fontossá
gát. 

Az albizottság, a mult hibáin 
okulva, rendszeressé tette ér
tekezleteit, Az albizottság min
den tagja elmondja saját 
üzem részének egészségügyi 
helyzetét és javaslatot tesz a 
hibák megszüntetésére. Az 
územegészsegugyi albizottság 
szorosan együttműlcödik a 

munkavédelmi bizottsággal és 
az üzemorvossal. A havi szem
léket rendszeresen megtartják, 
a munkavédelmi bizottság tag
jaival és az üzemorvossal kö
zösen. 

A szemléken megvizsgálják 
azokat a hibákat, amelyeket 
már elözőleg, albizottsági ülé
sen is megvitattak. Az üzem
orvostól javaslatot kérnek, 
majd a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére - a határidö 
megjelölésével - előterjesz
tést tesznek a szakszolgálati 
vezetöknek. 

Az együttes munkának ko
moly eredményei vannak. A 
szolgálati vezetök a felvetett 
egészségügyi problémák meg
oldását most már a legtöbb 
esetben teljesítik. mégpedig 
határidőre. Az ólommérgezés 
veszélyének kitett dolgozók ré
szére például idöszakos szúró

vizsgálat elvégzésére tettünk 
javaslatot. Ezt a szakszolgálati 
vezetök is támogatták s a 
M AV-kórház laboratóriumá
nak segítségével már meg is 
történt a szűrővizsgálat. 

Javaslatot tetHink -rákszűrő
vizsgálatra is, szigorúan szem 
előtt tartva az önkéntesség el
vét. Ezen a vizsgálaton 850 nöi 
és férfi dolgozó vett -észt. 

Megsze1'\e1tük a tüdöszürő
�izsgálatot i$, ennek elvégzé· 

sére a (óvárosi röntgen-fény
kép-szürőállomást kértük fel, 
amely el is \'állalta. 

Az üzemegészségügyi albi
zottság javaslata alapján állan
dóan napirenden van üzemün:, 
tisztaságának kérdése. A jár
ványos bE\tegségek megakadá
lyozására tisztasági verseny 
indult a múllelybizottságok kö
zött. Elsősorban az öltözök, a 
fürdök és a WC-k tisztaságát 
ellenőrizzük. 

Az üzemegészségügyi albi� 
zottság, a munkavédelmi bi
zottság és az üzemorvos javas
latára a vállaJatvezetöség a 
VII. osztály felett lévö öltözőt 
és fürdőt a dolgozók rendelke
zésére bocsátotta. 

Az év elsö negyedében a VI. 
osztály dolgozói részére elké
szült egy 850 személyes für
dő, ugyancsak most nyílt meg 
az ólombronzöntvényekkel dol

gozók öltözöje és fürdője is. 
Az üzemegészségügyi albi

zottság munkájához tartozik te
hát az is, hogy tlj egészség
ügyi létesítmények építését 
szorgalmazza, de f6 feladata, 
hogy a dolgozók egészségét 
védje, a betegségeket megelőz
ze, továbbá, hogy a már meg
lévő egészségügyi berendezése!( 
helyes kezelése. és rongálásoi. 
elleni védelme felett őrköd-
jélc. Ennek ismertetésére 
egészségvédelmi előadásokat 
szerveztünk, amelyekben a:1 
egészséges munkaviszonyokkal 
is béxségesen foglalkoztunk. A 
mw1kavédelmi bizottság is
merteti a balesetek elleni küz
delmet és többször helyi pél
dákkal érzékelteti. hogy a 
betegstatisztika alakulása ho
gyan befolyásolja a terv teLje
sitését, a vigyázatlanságból ke
letkezett balesetek miatt mi
lyen sérülések fordulnak elő. 

Eredményeink mellett van
nak hiányosságok. nehézségek 
is. különösen a vi!lanyhegesz
tök. öntök és kovácsok szemé
szeti szűrővizsgálata körül. A 
MA-'-kórház a szűré3t csak a 
kórházban, kis csoportokban. 
nappali fény mellett tudja vé
gezni. Ugy gondoljuk. hogy ez 
a nehézség nemcsak nálunk 
áll fenn. ezért helyes lenne. ha 
mozgó laboratóriumot rendez
nének be. amellyel a szemé
szeti sz\lrö,•iis„ál�tr-k-t a h .... l:v
színen, a mühelyekben. üze 

mekben tudnák elvégezni. Ez
zel sok munkaidőkiesést taka
ríthatnánk meg és a dolgozók 
pihenöidejéből sem kellene el
venni. 

Pá\·ich Gyözó, 
az üzemegészségügyi 
albizottság vezetöje 

Székely György 
OB-elnök 

,,Pártonkíwüli létemre kötelességemnei tartom, 
hogy harcoljak a kongresszusi hét sikeréért" 

Elmondotta : Hajósi Sándor, az Ésraki Jármíija,itó ÜV 
srtahanowista tűzikovácsa 

Tizenkét éve dol
gozom az Eszaki 

I árműjavítóba11. 
A mióta megindul/ 
a szocialista mun
kaverseny, mindia 
részi veszek abban 
é� nem is a tea
rosszabb eredmény
nyel. A XII. osztál!J 
liizikovácsműhelyé

ben átlagosan 130 
százalékot lel iesi
te/lünk brigádom• 
mai eaészen ianuá
ria. Ez a mi szak• 
mánkba1t, a mi mű
helyünkben, a mi 

munkakörülmé
nyeink közölt iaen 
ió eredménynek szá. 
mit. Amikor ia-
11uárban megindul/ 
a párt III. ko1t• 

· gresszusa tisztele-
tére indított ver
sen!J és a műhely
ben a kommunista 
elvtársak elkezdték 
té1.rf!11al11i, mit aiánl

janak fel a kon
gresszus tiszteletére. 
nekem is eszembe 
jutott valami. Elö
s zör az: hol van az 
elöín·a, hogy a mi 

száza/ékunk1tak 
örökké /30-011 kell 
rostoko/11i? Másod
szor meg: azért, 
mert én pártonkí
vüli vagyok, nekem 
is meJ!. kellene mu
tatnom, mennyire 
szeretem a pártot 
és milyen luilás va
gyok azért. hoa11 
. 1czet1 a munkássá
got. megbecsülési, 
rendes meaélhetés/, 

jogokat biztosít 
számu11kra, amint 
azt a maaam éle· 
lében is állandóan 
tapasztalom a fel
szabadulás óta. 

Alit'et azonban az 
„ea.11 kovács nem 
kovács. két kovács 
félkovács, három 
kovdcs eay kovács" 
mondá, nemcsak a 
munkában érr:éu-es, 
hanem minden hely
zetben, nem akar
tam egyedül dön!e
n!. Meakérdcztem 
hát brigádom taa• 
jait, Rátkai László 
és Szabó Sándor 
elotársakat. mi a 
véleményük, le
gyünk-e felajánlást 
a lwngresszusi ver
senyre és milyet. 
Gondolkozás nélkül 
azt mondták: fe
gqünk. Szabó elv
társ hozzáfüzte: ér
tünk is harcol a 
párt. Mi is kér1ünk 
hát konwesszusi 
emlékiaµot és be· 
diktáltuk, hOf!t/ a 
kongresszus tiszte
letére 140 százalék
ra emeliük teliesit
ményünket. Kicsit 
mea is iiedtiink. 
hof!y ennyit vállal
/un k és ú.ay neki 
gyürköztünk a mun
kának. hoJ!.y a 140 
százalékot már 
februárban elértük. 
/\' a, ha ez máris si
került. nem szabad 
itt me{!állnunk. aye
rünk tovább a tú.l
teljesitésért 
mondotluk és már-

ciusban 142 lett a 
százalékunk. ápri
lisban pedia elér
tük a 150-et. Pedi,;t 
nem egyszerű soro
za/fíyárlást véf!.
zünk. hanem válo• 
galotf 1nu11kát, ami 
sokoldalúsáaot és 
nagC/ gondossáf!.o/ 
lliuá.n.. Az eddigi
n�/ több motora.l
kalrészt, teherkocsi
alkatrészt. váltózár
csava.rt és eayéb 
fontos kelléket ké

szi/e/tü11k il11en 
módon. A zsebünk 
sem bánta rn.ea, 
mert a keresetünk 
emelkedett. En 1300 
-1400 forintot ke
resek havonta. 

Most, hogy köze-
ledik a kollgresszus 

és 17-én a mi üze
milnkbe11 is mea
kezdödik a kon
gresszusi hét. pár-
lonkivüli létemre 
kedves kötelessé-
gemnek tartom. 
hog11 harcoljak az 
ünnepi műszak si• 
keréért. Bri1<ádom 
lagjaii•al eauütt 
azzal ün11epelitik a 
ko11gresszust, ho'.!y 
méJl. több fs mé.1< 
inbh munkál t•é,r

zünk és lelfesitrné
nyünket a kon
gresszusi héten 150 
százalék fölé emel· 
i!ik. lay köszöniük 
mea a pártnak, 
hogy vezet minket 
pártonkíuü/i do/1<0-
zókat is és Jl.Ondos
kodik rólunk. 

A londoni vasutasok követelik : 
kezdjen a brit korm6ny békepo/itikáf 

A brit vasutasok londoni 1. Az összes töme17Pusztító /eg,;
munkáspárti részlege leg- verek kU,üszöbölése. 2. Kezde
utóbb konferenciát tartott, ményezés teljes katonai Zesze
amelyen határozati javaslatot relésre. 3. A német és japán 
fogadtak el. A határozati ja- felfegyverzés ellenzése. 4. Az 
vaslat leszögezi :  az egyetlen erőforrdso.kat a hábor-ús célok 
út, amit a brit kormány kö- helyett fordítsák a fizetések 

vethet, a brit külpolitika új emelésére és a gazdasági/,ag 
erkölcsi és politikai vonalra fejletlen területek luisznositá
történő á:állitdsa. A vasutasok sára. 5. Mindenfajta gyarmati. 
felllívják a brit kormányt, 

l 
ltáború befejezése és a gyar

hogy kezdjen l;ékepolitikát az m.ati népek önrendelkezési jo• 
alábbi szempontok szerint: gának gyors megvalósítása. 

Miért nem v6/tak be a gumiabroncsos vasúti kocsik ? 

A Svájci Szövetségi Vasutalc 
1950 óta kísérleteket folytat
tak olyan személykocsikkal. 
amelyeknek kerekeit gumi
abronccsal szerelték fel. A 
vasút igazgatósága most közli, 
hogy ezeket a kisérleteket ab
bahagyják, mert nem jártak 
eredménnyel. A közlemény 
szerint a gumiabroncsos kerék 
nem alkalmas arra. hogy olyan 
keskeny·, vágányokon fusson, 
mint a normál vasúti vágány. 
A gumiabroncs a két alapvető 
fontosságú kívánalmat nem 

elégíti ki :  a nazy teherbírást 
és a kis súrlódást. A gumiab
ro:icsos kerék legnagyobb 
megengedhető terhelése 1 100 
kilogramm. A kerék ezeI'.kívül 
igen nagy súrlódást fejt ki me
net közben. Ha a vasútnál be 
akarnák vezetni a gumiabron
csot. teljesen át kellene alakí
tani a felépítményt. hogy a 
gördülési felület szélesebb Ie
gy�n. Ez az átalakítás - ál
lapítja meg a közlemény 
azonban nem jöhet számításba. 

A balese(ek megelőzéséért 

A blokkmesterl szakaszok d1.,1gczói ts kiveszik részüket a balesetek 

megetözéséért fol) tatott kfö:dd�mböl. Képünkön a tatai blokkmesterl 

szakasz dolgozói, Takács és Zsilinszkl elvtársak váltóberendczés-ja• 

vit.i\s h:özbi'n. 

( ferkls Emil lch .) 
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A PÁ PA I F Ű T Ő H Á Z B A N  
A fútóházfőnök, Polgár elv

társ tájékoztatását>ól biztató 
kép tárul elénk : a fútóházak 
versenyében - az igazgatóság 
területén - a pápai fűtőház 
márciusba!'l a második helye
zett volt. Haszonkilométer-elő
irányzah-1knt áprilisban több 
mint 6000 kilométerrel túl
szárnyalták, százelegytonna
kilométer-tervüket 130.000 he
lyett 1 44.477 kilométerre tel
jesítették. A nehézsúlyú-moz
galomban naponta átlag négy 
vonatot továbbítanak és az 
;.500 kilométeres"-mozga!om
ban is biztatóak az eredmt'
nyek . . .  

Hibák? - Hát, talán kicsit 
magas az önköltség, de már 
javul . . . A béralapot is túl
léptük - de ez indokolt. Van· 
nak a műhelyben visszatérő 
munkák - de már kevesebb 
mint azelőtt . . .  

Gondatlanság, lélektelen :nunka, 
„hratri"-szellem 

324.470-es gépnek a fütőházi 
bejárásnál ö szezúzódott az 
e,leje, nekiment egy 4 1 1 -esnek 
Egy másik gépről. amelyet 
nem vizsgáltak kellően át ,  el
veszett a hajlórúdágy ékje. 
Következménye: ,.levágott a 
henoerfödél". A gondallanság
ról, nemtörődömségről szóló 
példákat lehetne még sorolni, 
amelyek miatt a gépek javi· 
tásra sorakoznak. 

A javHómúhelyhen fokozó
dik a baj azzal, hogy torlódás 
miatt ,,összecsapják" a mun
kát. A fiatalok nem hallgatjá!c 
meg az öregek tanácsát. A leg
nagyobb baj azonban, hogy 
n incs szív, nincs lélek. Előfor
dult - és az ifik munkához 
való rossz viszonyát mutatja -
hogy a művezető kiadta a mun
kát, az ifi lakatos beletekintett 
a munka-utalványba és félre
dobta : .. Tlyen ke�•eset fi;,:etnek 
érte ? Akkor csinálja maga!" . . .  

Valaki szó,•álettc a minősé
get. Rövid választ kapott :  .,Ja, 
normában dolgozunk, nem le-

Csupa megnyugtató adat. het kukacoskodni . . .  " Pedig a 
De más kép tárul az elé. normatételcket állítólag a mi
aki gondosan körülnéz a fúló- nóségi munka figyelembevéte
házban. Meglátja. hogy milyen léYel állapították meg. 
ára van ezeknek a, valóban A munkaerkölcs ís gyenge 
figyelemreméltó eredmények- lábon áll. Ebben elsősorban a 
nek. A mozdonyszereldében (útőházfúnök a hibás. Osszeté
javításra váró „masinák" áll- veszti a dolgozókhoz való he
nak sorban. Van olyan is, lves \'iszonvt a „haverkodás
amely hely híjján k iszorul n sal". Majdnem mindenki paj
tetó alól . . .  Mintha a fűtőház lása, bdrátja. dc különösen a 
valamennyi mozdonyát egy- futballisták . Szerel i a sportot 
szerre javítanák . és ez dicséretes, dc az nem . 

A segítés módja 

A P Á R T K O N G RE S SZ U S  E L Ő T T  

Elmondta : Szabó Tibor, a Landler Műv�k pártbizottságának titkára, 

kongresszusi küldött 

, Vasutasaink készülnek a berlini nemzetközi vasutas 
újítókiállításra 

A dolgozókból nem fogy ki hogy emiatt elnézi a gyakori 
a panasz. Aki enyhén foga! - fegyelmezetlenségeket. A fútő
maz, az csak ennyit mond: házló!'lnk gyengesége - mint 
nagyon rossz a mozdonyok ál- általában az elnéző „bratyi::ó" 
lapota. A legtöbbnek szivá- vezetés - feltétlenül hibákhoz, 
rognak a lúzcsövei . A gépek súlyos mulasztásokhoz ,·ezet. 
piszkosak, mintha nem lenne 

I 
A párt- és a DISZ-szervezet

gazdájuk . nek lenne elsőrendű feladata, 
- Gondatlan a kczeliisze- hogy más hangulatot és í.ri:ss 

mélyzet - mondiák a laka- szellemet. egyszóval új légkört 
tosok. alakítson !ti a dolqozók között. 

- A kazánkovácsok. laka · A pártszervezet munkája azon
tosok ressz munkát végeznek ban nem sok sikerrel jár. A 
- állapítják me11 a mozdony- nárlvezetóség - élén a pártti!
vezetók. kárral - becsii tetes elvtársAk-

Ezeknek is. azoknak is iga- bll áll. Csak !,evés a tapasz
zuk van. A legtöbb panasz a lalatuk és nem jártasak az 
fiatalokról szól. Hiányos a ii�·en bonyolult viszonyok kiö
szaktudásuk és ami a legbán- zöt1. fgaz, a hibák egy rész6-
tóbb, ezen nem is igen akar- nek okát nem a fűtőházban 
nak változtatni. A fiatal moz· kell keresn i. Küszködnek az 
donyszemélyzet - t isztelet a anyag-. alkatrész- és a szer-

Az Északi Jármííja,·itó OV ez a model' is öregbíteni fog-
1 

munkafolya!T'atokat egyre inkább 
újítási műhelyében serény mun- ja � mngyar vasút jó hírnevét. korszerű gépek segítségével 

Gyakorlati seg;t,é� kellene. ka folyik. i\\osl \'égzik az utolsó Apró elektromos motorral el lá- végzik el. A brrlini kiáilitá
Helyes lenne, hu az igazgató- simításobt a sok-sok kicsinyi- tott szénszereiö darut is külde- son bemutati2k � legkorszerűbb 
ság egy brigádot küldene a tett modellen. melyek a berlini nek ki Berlinbe az újitókiál l i- maQ;yar \'ágánygépkocsik mo
fűtőházba, amelv fe,mérve a nemzelközi vasutas újílókiálli- tásra. Ezen a darun bemutatják. torszerkezetét és a legújab 
helyzetet, tap:is:n,,��,iinak blr- láson a magyar ,·asulas új ítók hogyan lehet sokkal gyorsab- magyar gyártmányú szikrafogó
tokában megt:m,�aPá ilyen kö- szorgalmát és találékonyságát ban és kevesebb emberi munká- bnendezés keresztmetszetét is. rülmények k:,✓,iit t 1" clr,Jgozní a bizonyítják. val .el:é�ezni a. s�éns_zerelé�!· A kiáll ítás anyaga több ,·agon fútőház vezet,,,é,.::t'-. A ,·ezetés Egy 424.es mozdony ponlo- önmu1.<0do kerekpar-1:,szerelo· rakomány! lesz ki. Kemsokára 
és a polit ikai munka megjaví-· �an százszorosan kicsinyített berendezés kicsinyített mását is útnak indítják J kicsinyített gépi tás::i, új mun!c·wrkuk� kialak:- mását küldik Berlinbe a kiállí-

\ 
;!küldik . Berl i.nbe. E: a mo?e�I modelleket. mel.,ek Berlinben a tása, a fiat.ll szakmunkások tásra. Ez a mozdonyl íous nem- ts azt b1zonv1!1a maid a kiallt- magyar vasutasú1· itók életregondos továbh,cépz,;sének.meg-

szervezése. az ,:rege', és ü:::a- zetközileg már sok sikert ara- táson, hogy Magyarországon a való. hasznos ötleteit hirdetik 
lok között i elli!nVitek rr.e;iszün- tolt és bizonyos. hogy Berlinben nehéz test i  erökifejlést igénylő majd. 

ki.-ételnek nem töTátlik számhmnnyal. nem kapnak elég 
a géppel, könnyelmú. A gyapo1ot a tisztításhoz sem. Ez 

tetése a leg(óbo ftel'ldat. Ez &Z 
alapja a fútőházt>a11 ,dlálha:ó 
hibák kijavításá11&k 

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

„ Varázsoljuk virlifoskertekké a Balaton melletti 
li/Jonllisokatu 

Nemsokji.ra benépesülnek a I zött ki terjednek a versenyfelté
Balaton partjai, az üdülőhe- telek az állomások területén lé
lyeK kedves kis állomásait vö lakóházak és környékük 
megtölti a tiYaralók, k irándu- ti ·ztánlartására, az elavult fel
lók vidám zaja. A sokezernyi hívások és falragaszok eltáyo
dolgozó kellemes üdülésének Jítására, a tájékoztató feliratok 
még kellemesebbé tételéhez a célszerú, jó C'lhe1yezésére, a 
vasutas dolgozók is hozzájárul- rnsutas dolgozók munkaered
hatnak, mégpedig elsősorban ményeinek ötletes közlésére, a 
azzal, ha csinos, barát�ágos ál- közlemények. jelmondatok iz
lomással fogadják az érkezó lésességére. a váltókezelői őr-

a k itűzött jutalmak elosztásá
nál figyelembe veszik azokat a 
vasutas asszonyokat és vasutas 
e aládtagokat is. akik szabad
idejükben, társadalmi munká
val járultak hozzá az állomá
sok csi:10sításához, lisztántartá
sához. 

A verseny gyóztesei között 
jutalmakat osztanak ki, 

utasokat. helyek környé!<ének parkosítá- mégpedig a következőképpen : 
A szombathelyi igazgatóság sára, az utazóközönség gyors, állomási sz<;>lgálatnál az I. díj 

és a szakszervezet területi bi- pontos, udvarias kiszolgálásá- 1600 forint. a I I .  díj 1400. a III .  
zottsága életrevaló. követésre ra, a szerelvények takarításá- díj  1000 forint. A pályaienn
méltó versenyt kezdett. A ver· ra, a vonatkísérő személyzet tartás; szolgálatnál 2000, 1 500, 
seny jelszava : .,Varázsoljuk vi- udvarias szolgálatellátására, a illetYe 1200 forint a díjak ösz
rágoskertekké Balaton me!- nö\·ényzet gondozására, a vas- szege, az egyéni munkában ki: 
letti állomásainkat'' - a ver- uti területek park9sitására, íá- tűntek között 600, 400 és 300 
seny célját is meghatározza : sítására, ·stb. forintos díjakat osztanak szét. 
A ,·ersenypontok mi ndarra A versenyben. amely május A szombathelyi igazgatóság 
tekintettel vannak, ami 15-tól szeptember l-ig tart, az és a területi bizottság egyút-

állomási é� pályafenntartási tal versenyre hívta a pécsi 
az állomások tiszlaságát, szolgálati helyek kollektíven, igazgatóságot. valamint a pécsi 

esinosságát valamint a v�sutas dolgozó_k 
I 
ig?'zg�tóság . ba latonmen_t_i szol-

emeli. Igy példsul a többi kö- egyénien is resztvehelnek, sot galat, helyeinek dolgozo1t. 

l(öNCZOL SANDO� 
Budapest-Józsefváros álJomás keres• 
kedelmf fönökségtnek dolgozója. A 
kocsik ki• és beraká5ánál 1:G száza• 
Wkos átlagtelje,ltménn)tl harcol a 

kone:resszusl verseny slkcreért. 

Ol(ROS MARIA 
Budapest-Ke.leU-pályaudvar Jeu vlzs
g.ilója, egyike a legjobb nödolgo,ók• 
nak. HJánylatmcntescn dolgozik. \'ál-
1alását április hónapban I t9 száza• 

IÍ'.kra teljesítette. 

MtSZAROS I RtN 
Tat■ á!Iomáson pé1dnszerú munká,·af 
kezeli a szem�lypénzUrt. Udvarias 
és segftökészségge1 párosult munkáJi
ért nemcsak a vasutasok, ha.nem a 

bi.nyisrok Is becsülik. 

Miskolc nyerte meg a Plesiveccel folytatott párosversenyt 
Mint ismeretes, l\Iiskolc-góe ugyan a pelsóci-góc vasutasait, 

1 
dolgozóí közül Kardos József 

dolgozói párosversenyben áll- mégis mód felelt örülnek a si- forgalmi szolgáJ:,ttevö. Bede ll. 
nak a C•ehszlovák Demokra- kernek. mert jol dolgozó ver- László tolatásvezető és brigád-
tikus Köztársaság Plesivec senytársat gyóztek le. A siker- ja tüntek ki. 
(Pelsőc) állomá,ával. Az I .  ne- nek elsósorban Klein Arpád A miskolci vasutasoknak to
gyedévi értékelés alapján a sztahnnovistn mozdonyvezető és vább hell fejleszteni eredmé
miskolci-góc dolgozói nyerték brigádja, Felföldi Gvörgy moz- nyeiket a menetrendszerinti ín
meg a vándorzan1ót. ami az donyvezető és brn;ádJa á része- dításban, mert ebben a pelsó
elsőséget jelenti. Mindössze né- , sei, akik sok túlsúlyos vona- ciek megelőzték őket. 
hány százalékkal előzték meg tot továbbítottak. Az állomás Bodonyi József, le\'elezö 

Rákosrendező vezet a csomóponti versenyben 
A pártkongre�szus közeledté- ;avítaniok munkájukat a me

vel fokozódik a csomóponti netrendszerinti indításnál és a 
verseny tempója. A kongresz- gurítási terv teljesítésénél is, 
s?usi hét előtti napokban Rá- mert itt egyelóre lemaradtak. 
kosrendező-esomópont dolgo- Használják ki a kongresszusi 

zói vezetnek a versenyben, hét lendületét a lemaradás 
mert komoly elhatározásuk, pótlására. 
hogy ott lesznek a kongresszu- Miskolc-csomópont dolgozói
si zászlóra pályázó üzemek kö- nak is van pótolni,·alójuk. Le
zött. A túlsúlytovábbításban, az maradásuk annál szembetú
,.500-as mo=galom"-ban, a rako- n_?bb, mert eddig· az elsők_ k�
d '  · ·d - · k ·t t · k d ' • zott voltak. A mozdonyok 1av1-a,;, 1 0. es_ a . ocs, ar oz O a:'1 

1 

tási állagának csökkentésénél, terv l�!Je�1té�eben. elé1:_t s�ep az „500 kilométeres mozgalom·' eredmenyuk JOgúsltJa oket er- fejlesztésénél maradtak le kü
re. Ha azonban szándékuk lönösen . Jók az eredményeik a 
csakugyan komoly, meg kell túlsúly továbbításában és a 

PULAI MÁRIA 
Szombahe!y állomás darabárus :11· 

menesz1cS ra' *:i·r•oi: a. i<inutl'Z':i� ó eredmin)'eket ér el a g, üjt.:ikncsik ki• 
ha.5zná1Asában. Sukueri'en h gyor• 
san doJg-ozlk, tervét 1 f9 százalékra 

teljes(tette. 

GOh\BAS MARIA 
Nap1élbiy-Dlósd állomh to, galmf 
szolgálaHevöjr. Április ha, 1 telje
sítményével elérte a sztahano, ista 
�zin1eL \'nnattorg; Imi ten·ét 118. faj
lagos kocslmo1gat.isl ten·�t 166 szil• 

zalékra lc!je�itet1e. 

menetrendszerinti közlekedés
ben. 

Békéscsaba-csomópont dol
gozói vállalásukhoz viszonyttva 
jó eredményelcet értek el. Kü
lönösen a fütólu\z végez kielé
gítő munkát. SzombatheLy-cso
mópont nem teljesítette a sze
mély- és tehervonatok menet
rendszerinti indítását, sem pe
dig a kocsitartózkodásra. a sza
vatossági le, él mozgalomra. a 
gőztartási idő csökkentésére. 
sem a kocsíkihasználásra tett 
vállalását, csupán a nehézsú
lyú vonatok közlekedtetésével 
végzett eredményes munkát. 

NYtKI FERENC 
Komárom állomás áruirányitóia, kiváló 
munl..áiával élen fár a , erscn, ben. 
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tervét 110 ST,i;7�J.<Jira f.Jje-.'tettr. 

(Pávlch Blla rajzai) 
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A Vasúti Tisztképző Intézet hallga.tói 
szorgalmasan készülnek felelősségteljes hivatásul<ra 1' .-..  ....... .. -

A Lok omothl•hírkózók edzésén 
A f_okomo:iv 

sporls.zakostlá
lyok között ki-, 
váló eredmé
n\'eivel mindig 
élen iárt  a bir-

z1k a rendszeres edzé>hez . .i.m1 - 1 nyek nem (eszik elbizakodottá 
kor mee-lá!o2:attuk birkózó1nka1 a vasutas ,ersenvzőket. v,ala• 
éppen !ornáztak. maid h:da lás :nennvien iokozott szorgalom• 
azián ismét toma. , égűl 1 5-2l rnal készülnek az  ősszel kezdő• 
perces birkózáls követf<ezett fo· elő kötö1tfoe-ású birkózó évadra. 
gá,g-vakorlás.sal. I\ kél e-umi·  Igen sokat vár az  edző kilünö 
szönyerren eg\'szerre négy bir· csapatától. annál is inkább. mert 

Az utóbbi évpkben megvál-

, 

ameh·eknek - különösen 
tozott a l\IÁ V Tisztképző Ín- most: amikor az I. tagozal 
tézet élete . is :

. 
a fejlödés a hallgatói közvet lenül képesítő 

Luther-utca, falakon belül vizsgák előtt állnak - igen 
kedvezően és szembeötlóen nagy a jelent óRége. Nem ki-

tók soronkí,•üli előléptetésben 
részesülnek a kinevezésnél. 

Az intézet termeiben Jan•a 
feltűnik. hogy az 1. tagozat 
hallgatói között tekintélyes 
számmal·  vannak nők, viszont 
a II. - tehát az újabb - taeo
zatnál már csak eh·ét\"e talál
kozunk nóhallgatókkal. Mi az 
oka ennek'.' Válaszoljon ene 
Karikás Mária elvtársnó. aki 
Sarosd állomásról került a 
tanfolyam I. tagozatára. s 
szí,·,·el-lélekkel szereti hiva
tását-

kózószakosz

- A tanfolyam elótt fél 

t á\· . A buda
pesti, debreceni. cezlédi vasutas 
birkózók igen sok megbecsülést 
szereztek már a ,·asu�ia-s sport· 
nak. ;'\em ee-v közülük orszá;gos 
és ,•i l ágh;rnéYre lett s,.ert. 

Tóth Gábor tan<ir..-.egéd az egyik hallgató, af e-lmag)'arázt<1fja a biztositó hereodezés mhkHdését. 

évig ,,ott,rn, forgalmi  szol
gálattevó mondja. Nagy 
felelősséget, fáradságos mun
kát jelent ez s bizony az 
intézet 18 tanhírgya iR e1·ö
sen próbára teszi az em
bert - úgy gondolom ezek a 
fő okai annak, hogy megfo
gya!koztak a nőhalle:atók, De 
a másik oka : a .•zolgálati ve
zetök, a partszeri-ezetek, az  
üzemi bizottságok az  1ttóbbi 
idöben nem foglalko:nak 
oiyan gonddal a nődo!gozók
kal. mint  azelőtt. 

A n.sutas birkózók most is
mét nazv sikeri ara ttak: mer;,
n11erték - immár harmadízben 
- a SZOT szabadfotiá.:iú bir
kózri-csapatbainoksót,át. A Lo
komo1iv csap ata  Kenéz. Fábrt/. 
Sipos J.. He!!edüs. Sipos L. ,  

Balla. l(ovács G11 . .  l?eznák ösz
szeá l l ításban fölémesen nyerte 
a ba jnoksá got a többi szakszer
yezeii eg\"esület előtt. Ennek 
eredmén1e \"olt azután. hogv 
az á prilis közepén meztarto!t 
or�záe-os szab•a-d fog,í sú birkózó
csapa!ba jnoksázokon a SZOT

vri!o!!;alo11ba11 hal va„uras bir
kózó szerepe//. érezteti hatását. A most folvó 

kettó�tagozatú tanfolyam�n 
tcbb l1allgató eesz részt. mint 
r, felszabadulás óta eltelt é,:;ek 
a_latt összesen. A régebbi tíz
hónai:os tanulmányi idő he
lyett most 1 � hónapig tart 
egy-egy tanfolyam s már a� 
időtartam növekedése is kli
vetkeztetni enged arra. hogy 
mennJ•ire bői:ii / 1 .  gazdagodott 
a tan u lmányi a n·yag. 

Az oktatás szín,·onala elmé
leti és g_vakorlat i  té1en egy
aránt emelkedett. Az előadó 
tanárok mellett tanársegédek 
működnek, akik gyako,:lati 
szemináriumokat tartanak, 

Kimegy _a mos6sban 

A papírtakarékosság érdeké
ben soha nem hervadó érde
meket szerez a Déli-pá lyaud-

var Utasellátójának eg,ik 
férfi felszolgálója. Az éttei-em
ben. ha fizetésre kerül a sor, 
akkor a felszolgáló nem a drá
ga papírt pocsékolja, hanem 
bájos közYetlenséggel egyene
sen a fehér aszlálterítón végzi 
el a számolási műveleteket. 
Merész (1jítás. Gratulálunk. 
Nemcsak az újításhoz, de a 
merészséghez is. 

Fokozott felügyelet 

Mélykút ál lomáson fdkozott 
felügyelet, szolgálatot rendel
tek el. A főnök felkészült er• 

( Ková<.s G. feiv.) 

sebb segítséget jelent az. hogy 
az intézet � a 9. szakosztáh· 
messzemenő lámogatásá,•al :__ 
szemléltetö modelleket. tá,:
közlő- és biztositóberendezése
ket kapott. 

- A tanfol�·am hallgatói
nak zöme - mondja Nagy
Tho1·ma Géza elvtárs. az inté
zet igazgatója - belátta, hogy 
a tan ulás _.wlgálati köteles
ség. A hallgatók szorgalmasan 
készülnek felelősségteljes hi
vatásukra s legnagyobb részük 
itt az intézetben még jobban 
n1egszerette a vasutat. Nagy 
ösztönző eröl jelentett. hog_v a 
kiváló eredményt elérő hallga-

J\\eglétoga•tuk 2 Bud,apes!i 
Lokomotív birkózó5zakosztályát 

A Lokomoth•-birkózók" tdzésén. A szö111 iútl új edzötecrcinbe-n Pintér lst• 
van Wzö a fiatalokat oktatja. 

A továbbiakban már az a szönviúti edzőteremben. Pin- kózó gyúrta. gyömöszölte egy· 
igazgató elvtárs tájékoztat ar- iér l•h•án edző ,·eze!és.él-el he- mást. Az edző utasítására egyik 
róL hogy a hallgatóit kiválo- tenként há rom5,zor ie-en erős hídba ment. a másik csípődo
galásúnál elkövetett hibák is edzést t artanak itt a birkózók. bást alka lmazoit. a harmadik 
befolyásolták ezt az arányt. Az edzés több részből á l l . A vi ·  á tforgatta el len(elét, ,a n'1'Z)'edik 
Nagyon sokan megfelelő eló- láe-hirű szo,· ie l  birkózók ,-dzés- kiemelte partnerét. A fa l akon 
képzettség nélkül kel'i.iHek az elégedetten „szemlél/ék" az ú i 
intézetbe. A hel�·zeten csak az módját ma mé r ,zr!es kőrben gárd ,1 munka j ál a vasu! a,ok 
jaYítha( - � ez a törekvés il- alka lmazz:í h  a mag1·ar birkózók régi birkózó ,· i l á-ghires:,égei: az 
letékes helyen is hel�•eslésre is. Enn,-k lém ep-e a kiegészítő olimpia i bajnokok, ,·i !ázba ino
találl - hogyha a kit·álogatás sporlá g-a,k fokozottabb bekap('SO· kok. ,·i láe-bH inoksági és európa
eddig-i .nempont}ain L"áltozt.at- l ása az edzésrendoz<!rbe. Azclöh b.ajnoksáe-i heh-ezettek, sokszo
,iak s a l1a l/gatókat elsösor- elképzelheleilen \'olt. hozv 1 00- ros mae-\'ar bajnokok. Bóbis 
ban a s?ak.s?olgálatok t•ezetói l lO ki!ós birkózó „izomko.osz- G11,tla,  Szilvási 1\ 1ik 1ó.,, /-/1idos 
kii/dik az  in tézetbe. _ k" k , 1 bda é · röp- Imre. Gál József, /l émeli G1111-

( Kovács G. felv.) 

szeptembertől ismét a lokomo
rivban versenuez /-!ódos Jmr� 
olimpiai bainok és ismét sző
n11e!!;re /ép Gál József vi/áf!.Oaj• 
nok. A fi ata lok közül igen ko
moly tehe1sée- a második Bóbis
nak igérkezö 1 08 kiló!; Fülöp 
Ferenc. todbb.i Székelu Pál és 
Jú,rucz A tri!a. ,\\indhárm an ki
\"áló munkát végzö Ya-sutas 
lisztek. 

A kötöttfoe-ású versenyek 

- Általában szeretnénk. ha 
szuso . �s� r a - , 

k la. Kot•án G111lia, Szilál(t/1 

1 
az illetékesek minden vonat- l �bda-merl,?zese�en vee-ye�e GtJu'a és S,pos. mn'd a ,· asuta s 
kozásban többet foglalkozná- resz!, kotelugraSt gyakoroli a - birkózósport világhírű neveli· 
naJ.: t•elii n k. nagyobb érclekló- nak. vagv k,iométereket ússza -

, 
jei. 

dést tanusítanánnk munkánk nak. ,1a pedio- a szo,•ie1 tap,asz- Pin !ér lsll' án ed1.ő eimon· 
iránt - mondja búcsúzóul az tala\ok a lap 1án ez 1s h�zz�larío- dolta. hogv az eddigi eredmé-

azonban még csak néhánv hó· 
na., mul,-a kezdiíd·Pek. AddiQ: 
a vasutas birkózók a két
fordulós za badfogású csapat
ba jnoki Béke Kupa-versenvre 
készülnek. Reméljük. ug-van·  
oly,a,n jó l  me2:állisk a helyüket. 
mint az eddigi nagy versen�·e· 
ken. 

re, mégpedig ol.van alaposan, 
hogy a lakásából maga eipelle 
le a dunnát, a párnákat. gon
dosan megágyazott az irodá.iá
ban. A szolgálattevő az aszta
lon készítet t fekvőhelyet magá
nak. a váHóór pedig a padon. 
Miután mindezt jól és a.z il
lendőség s1,erin! elrendezték. 
álomba merültek. í\Iinclhár
man. Mél)' álomba. Fokozot
tan mélrebb álomba, mint 
máskor. 

Mire való a sapka 

Forró-Encsen tolattak. Ez 

igaf'.gató el\·társ. - De sajnos, 
a látogató olyan ri tka nálunk 
- még így a vizsgák előtt js 
- mint a fehér holló. Egy év-
ben egyszer ha valaki ideté
ved a Vasútpoli t ikai Főosz
tály(l\1. a polit ikai osztálytól, 
az oktatási. vag:v a szetnély
zeti szakosztál\"tól. a siak�er
vezetrill nem is beszélve. Tl
le( ve a szakszervezet olyanko1 
mindig tanujelét adja. hogy 
t ud rólunk. amikor tá1·sadalmi 
munkáról van szó, amikor a 
Lokomotív-uszoda éi:,ítkezés-
nél, vagy a téli hóeltakari
tásnál seJ?ilség kellett. Termé
szetesen örömmel és kedYvel 
vállalkoztak a hallgatók ezek
re a munkákra. de jól esne. 
ha az érdeklődés más irányba 
is kiterjedne. Például a segít
ség hiánya mi1,1tl húzódott kö
zel egy évig• a nazy e-löadóte
rem építése is. holott az egész 
munk;i annyiból áll! . hogy egy 
falt át kellett törni és eg)' 
vasgerendát beépíteni. 

Az intézet vezetősége és 
hallgatoi nem akarják, hog�
elzárt szigetet képezzenek a 
vasút nagy fol.vamhálózatá
ban. A7. intézel ielentösége és 
jó munk'ája megkívánja. hogy 
legalábbis él-deklődést váltson 
ki az il letékesekből. 

- A Közgazdaságtudományi Egyetem 

kultú regyüttese Celldömölkön 
Celldömölk állomás fontos mondhatni „munka·módszerii- sok betölthessék, több segít• 

vasúti csomópont a Dunantú- ket·'. Az egyetem kultúrg�rdá- séQet várnak �zolgálati veze
lon. Az állomás dolgozói sok ja megbeszélte a ,·asutas kul- tóiktől. A május 8-i kultúrest 
s>:'.ép eredményt értek már el. túrcsopo1·t tagjaival. hogy nézőtere is megmutatta. hogy 
kétízben elnrerték az élüzem eg)·üt lesen tanulmányozzák a szolgálati vezetól, - kevés 
kitUntetést. s most arra töre- majd a vidék népi jel legze!es- kivétellel - alig tanúsítanak 
keclriek, hogy a második ne- ségeit ,  szokásait. dalait. lán- érdeklődést a kultúrmegnyil
gyedév eredményei alapján cait, mel't - mint mondották vánulások iránt. Ott voltak a 
harmadszor is kierdemeljék az - .. a siker biztosítéika az. ha nézők soraiban az állomás 
élüzem címet. eg,vénü. jel[egzeteset mutatnak pártszervezetének képviselői, 

A jó szakmai munka mellett be a kultúrgárdistálc", a járási pártbizottsag. a járási 

azonbar>. háttérbe szorult a A május 8-i kultúrest után és a helyi tanács és egyéb 

kultúrmunka. Születtek ugyan valósággal felpezsdült a cell- helyi szervek vezetői közül 

időnként kulturális kezderné- dömölki vasutas kultúrélet és többen. de hián-voztak a vasúti 

nyezések, amelyeket azonban már az esten is látszott - zsú- szolgálati helyek vezetői. Nem 

hosszú. néma csend követett. folt volt a nézótér. a vasutas új jelenség ez Celldömölkön, 

Hiányzott az ál landóság, a fo- dolgozókon kívül a község la
lyamatos Iejlődés. Az �llomás kói közül is százával .iötlek el 
dolgozói tudják, érzik ezt s - hogy nagy szükség va·ri. a 
ezért leg·utóbb i� újabb kezde- »asutasok kultúrmunkájára. 
ménye?.éssel próbálták elcibb- Az egyetemi kultúregyüttes 

régóta panaszkodnak a kultúr• 
akth·ák, hogy a vezetők „lené
zik őket". nem érdeklődnek 
munkájuk iránt. 

A celldömölki vasutas kul-
mindennapos dolog. Nem hét
köznapi dolog azonban, aho
gyan Hallgató Berta/a n és Soi
ka Jánosné fékezők a jelzése
ket adták_ Ugyanis jel;,ő1.ászló Az '..vd�>ariassági•' .. látogatá
helyett sapkájukkal adták a sokat i t t  es mrndenut t  hagy'. 
jelzéseket. Nevezettek eg,·eb- 1 juk a mult nem eppen halado 
ként nemrégen vizsgáztak &z hagyományaiként feledésbe 
F. l -es utasításból. Tehát jól merülni - ma szívvel és lé
tudják, hogy a tolatási jelzése- lekkel karoljunk fel minden 
ket zászlóval kell adni. Ugy- olyan munka!. amely a Jovo 
látszik. nehezen lesznek az vasutját építi. Márpedig az in
utasításszerinti munka zászló- tézet szerepe elvitathatatlan 

remozdítani a kul1�1ra kátyu- segítségnyujtása, amelyet ha- túrmunka megjavulásának fő 
ba ragadt szekerét :  vendég- sonló vendégszereplések kö- feltétele pedig az lenne. ha a 
sze·replésre hívták a Marx Ká- vetnek majd, 1·eményt ad helyi vezetők mostani érdek� 
rol·y Közgazdaságtudomány·i arra. hogy szélesebben bonta- telensége érdeklödéssé változ• 
Egyetem k1tltú1·gárdáját. kozik ki a kultúrelet' Celldö- na. Ez a dolgozók Yéleménye 

Mindjárt le is kell szögezni. 
hogy a kezdeményezés ,ike
rült. A 73 tagú kultúregyüttes 

színpompás műsort 

mölkön és eléri azt a szinvo- is. 
nalat, a melyet a vasutasság és 
a köroyék lakossága egyaránt 
megkíván. gazdag, 

mutatott 
átadták 

be és személyesen is De ahhoz. hogy ezt a kultúr-

�lózes Károly 

a területi bizottság 
kultúrnevelési felelőse 

:Miklós István 

állomá�főnök vivői. ebben a munkában. tapasztalataikat, feladatot a celldömölki vasuta-

Munkánkat megkönn yíti , 'é letünket szebbé tesz i• a korm·án yprogramm 

Szép, tivta. korszt."ríí ... zol.trálati he
h el.en. \lilágos. kén�·etmes !I.Z.obákban 
kön"' ebben me,n· a munka. vidamabb. 
l.-ieR.ven,;,l1ho-rot1abb a munka lét!küre. 
Az utazókfi1:ünc;é2: i� más szemmel 

vezeiösé.e:e is iól ismeri. Ezért Eoült 
es épül ötéves tervünk során annyi 
úi vasll.0 léte�itménv. R:aizainkon 
ezrkböl az új lé1e,;itm?nHkből 

Nyirea:, háza, Sztálin, áro,; é.1;. K•skörös állomások felvételi fpületeit 
1éttiuk, amelyekre nemcs�k az ott dol
go-�ó \'asuf"asok bfü1zkék, hanem , alamenm j vasuta5,dolgozó is. mert 

munk.á1uk mee-becsülését. i,ártuttk 
kormán, unk f!Ondoskodásának na.,y„ 
szerű i,éld.i.it láfiák bennük. 

( Kovács István rajzai) 

szon �Ll1\1'A VASIJ�tRT - A Va.:útl FOO.::zfáh f-• e Vsc.u!a!O� 
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1 Vasutasaink a pártko11gresszus tiszteletére a békevonatok egé">Z: �orát 
H E T I  l A P J /l iuditották az ország különböző részeibe. Képünkön a Nyugatl-palJa• 

udvarról Záhonyba Induló békevonat ünnepélyes búcsúztatását látjuk. 

XLVI. tVFOJ.,YAM, 2 1 .  SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 

VÁRTUNK Il l . KONúRESSZO$� 
J;us 2./-én me1<kezdi ta
nácskozásait pártunk 
legjelsübb szen·e. a 
III. kongresszus A 

:ietetlen elve vezérel. mérheiet- len, mely [[álo/ja további fel
'enül narrq a bizalma a népbe11; emelkedésünket. 

ko111<resszu.s megvizs;!álja és 
megaitalia a meglett u/a/ s 
meaállapít;a, mit kell tenni a 
to,•ábbiakban, hof!u tovább ha· 
ladju11k előre a jólét emelésé
riek. a szocializmus torábbi épí
ttsének úlián. Do[.[[OZÓ 11épü11k
�el e[[.1/Üll a vasutasok is na::u1 
uárakozással tekintenek a kon
[!resszusra és forró szeretettel 
köszönlik a párt leafelsö/Jb szer-
ué11ek tanácskozását. 

A mi pártunk szorosan össze
�apcsolódott a néppel, összekap
�solódotl az elmult 3.5 eszlendö 
�eménq harcai során. A párt ve• 
zette a harcot a dicső Ta11ács
�üzfársasúrr hónapiaiban. !1-01.y 
10/do[[ éle1et teremtsen a ki
zsákmám1oltak millióinak. A 25 
•sz!cndös rabsáe- ideién, a fasiz-
•1ius sötétsée-ében is az i!le;!ali
'ásba ,zoritott kommu11ista párt 
qudarott utal, uezelte a sztrájk-

'.udia. hORL/ a nép a történelem 
'ormtilóia. az építő, az alkotó s 
a győzelem forrdsa csak az le-
're!, ha a párt nemcsak vezeti, 
íanem szolgá/ia is a népet. 

írtunk ma erősebb, mint 
valaha. A Központi Ve
zetőség júniusi határo

zata tovább erösíiet/e a pár/
demokráciát, meaerősítetle a 
pártszervezetek vezetését, nö
velte a pártlagság aktivitás 
sát, nagyobb önbizalmat. 
fetelősségérze/et adott a pár/
tagságnak. A párt és a tö
tne{{ek közötti illfen szoros kap
cso!a/011 és mélq bizalmon alap
szik a l(özponti Veze!ösé;! iúni
u.<i /rafároza/a. Június óla ie
len/űs eredmé1111elle/ értünk el a 
kormánqprol[ram,n me[!valósí
lása lerén. Ezek az eredmén.1./ek 
híven fiikrözik, ho[!!J népünk ma
Ráévá tette a kormán_qproaram
mot és kész minden ereiével lrar
colni annak mel!valósításáért. 

Az eléri eredmények figyelem
'1arcokat. moz[[ósitoft tí.zezres reméltók, de korántsem jelentik 
'ümeaeket a népnLJúzó rendszer, 
� szovielél!enes imperialista há
',oní ellen. A kommunisták 

a:::1, hogy a Központi Veu/.Jség 
ha/Jrozatúna.� ,•é,1?refrail_w,a 
kellő ciiemben lra!ad. A kor
mányprogramm megualósízása a oárr ia vezette a harcot a für;!{et- vasútnál is még sok akadályba 

'en .  demokratikus, szabad /\la- ütközik. O/közik az ellensél! ak
(!Jlarorszá[[értl 11.anumkáiába, a measzokás visz-

A felszabadulás óta eltelt ki· szahúzó erejébe, az úiial szem
fene esztendő sikeres harcaiban beni értetlensél[be és a bürok
.s a párt vezet/e győzelemről ralizmusba. De mindennél in· 
�tJÖzelemre a m.aqlJar do[[[ozók kább fékezi a lra!ározalok meg-

• .. . . • valósulását az, hogy számos /re• ,:::az:zres !umel[eLI. Ez ,dő a!a/1 lyen hibásan értelmezik a párt a part mer[ szorosabbra fuzle politikájá!. 
�apcso/atát szülőanLJjáoal. a Mi az életszínvonal emeléséi ·ri:ppel. s pártunk a iremzet ve-

1 tüztük ki célul - de vannak, 
ze_•óerejévé váll. A párt és a akik azt hiszik. hOf!.1/ mos/ már 
1ep kapcsolata az a hatalmas szemet lehet hunl/ni an11aJ!pOcsé
, J. melrJ biztosíija állandó tö- kolások, bércsalások felett. A 
·e:ien elörehaladásunkat. Ezért szolnoki fűtőházban péJdául 
,nér/ze/etlenül na1<11 a nép biza/- Horváth István II. műszaki fá
ma a pártban. melLJnek po/iti- szakmesler az általa készített 
káia a nép jólétét, felemelkedé; csavarokat leadás után vissza

sét szo!v,ália. melq kifejezi né- lopta és másnap újra elszá-
molta. Bizon1J iluen ielensél[Pk oiink békeakaralát, népünk vá- még gyakran elöfordulnak, és 

�yait. S pártwiknak, amelyet a pártszeroezeteink nem harcol
mar,izmus-leninizmus lerwőz• nak kellő erél/qel a úércsa/ás el-

A kereskedelmi dolgozók a kongresszusért 

A kereskedelmi szolgálat dolgozói a rakod.ások meg'gyorsftásáva!, az 
áru fokozottabb védelmével járultak hozzá a kongresszust hét sz.illitási 
feladatainak sikeres megoldásához. Képünkön Budapest-Józsefváros 
pályaudvar „ Vörös Október" rakodóbrl11ádját látjuk. A brigád tagjai, 
Csán)·i Mihály. Pásztor János, Mlksi János és Kiss Balázs a kongresz• 

szusi héten JSO százalékos átlageredménnyel dolgoztak. 

( Kovács G. !eh .) 

Mi fe!lép!ünk a rideR paran
cso![[alás. utasitga/ás e/le11 
de vallflak, akik azt /riszik, horw 
a fel!_l/e!em eUe11 léprünk fel, 
hog_q most már nem kötelező a 
mu11karend betartása. A pápai 
fűtőházban még előfordul olyan 
eset. hom1 a kiadott munkát a 
do/J!ozó nem véRzi. et, pedig 
munkafegyelem 11élkül nem lu• 
dunk előrehaladni. 

Mi kiszélesítettük a pár/de
mokráciát - de vamiak párt
la;!ok, akik azt hiszik. ho{<y 
most már lazuJ!rat a párlfegye-
1em. /f!.l/ f!Ondolkoznak sokan a 
szolnoki füWházba11, ahol még 
wakori ielensé�. /zoJ!tf a 1ag-
1;yül.éseke11 méz a párlta;!ok 30 
;zázaléka sem ;elenift mez. A 
9árt iúniusi !iatározatának ilyen 
g[[yoldalú értelmezése a lej!na
<'Jobb akadáltJa a jólét ayorsabb 
�melésének. Hisz mindezek a la
zasáaok az életszínvo11al emelé
sének antJO.f!i alapjait támadják. 
Az u1 politika vé!!re!zaj lása 
'lem kevesebb, lzanem több fe
[[JJelmet, nal[110/Jb erőfeszílése
•ef kiuán a vasutas do/.f[ozóirrk
lól. 

n1 • kormányprogramm az 
r!! f;: életszínvonal emelésének 

�lb programmja, de lel;e,í-
feni és lúlteljesíieni 

csak akkor tudjuk, ha tel
. jesíljük és túltelfesítiük ter
melési terneinket. Eppen ezért 
meqen{{edlreletlen az üzemek 
uezelésébe11 a béralG.Dlú/lépés, a 
fegyelmezetle11Ségek el.'1.ézése, az 
an1Ja[[pocsékolás, a sele;tes 
mun.ka. Az a vezető és az a 
pártszervezet, amelt1 elnézi a la.
zasá;!okat, az elszakíld a dolqo
zóklól, az nem Sef!.ili, hanem 
akadtU_qozza a népjólét emelése 
pro[[ramm;ának me[lvalósífását. 

A párt politikája m�gnövette 
'lépünk alkotóereiét, emelte dol
/!.OZói11k ö11tudatát, me[[erösítetle 
vasutasainkban azt a tudatot, 
hol!!/ ő is az orszáa felelős 
[[azdája. Ennek az erőnek, a 
párt iránti szeretetnek, vasuta
saink emelkedő öntuda/á.nak tü
körképe a konj!resszusl verseny. 
A konf!.resszusi hét eredményei 
és az ef!.ész konl[resszusi ver
sen!/ si.kere vilárrosan mulatia, 
hog_l/ vasulasaink nemcsak vár• 
nak a konvesszustól, lzanem 
munkájukkal adnak is, hozzájá
rulnak a konvess�us sikeréhez. 

Vas utasaink elhatározták, 
hOf!.1/ a konwesszus tanácskozá
sai alatt is újabb és újabb mun
ka[!yözelmekkel SeRíiik a párt 
le[[felsőbb szervériek ta11ácsko
zását. /l'Junkáiuk bizonysáaa 
annak, hoqu vasutasaink nem• 
csak helqeslik a párt politikáiál, 
ha11em lelkesen vél[re is hajt
iák. Az elért termelési eredmé
ntJek bizonl/Sál[ai a1111ak, hOl!Y 
megnövekedett a vasutasok ha• 
zaszerelete. odaadása a párt, a 
kormánu. a nép iráni. 

A pártkon[!resszus évekre 
mell.határozza azt az utat, me
lt,en haladnt fo;!unk, amel_qen a 
párt vezet a boldol!. élet felé. 
Ezért tekintenek uasutasaink 
mélu bizalommal a párt leRfel· 
sőbb szervének tanácskozása elé 
és köszöntik forró szeretettel a 
Maur;ar Doll[ozók Pártja Ill. 
kon!!resszusát. 

1 954 MAJ US 22. l 

A vonatot a Háwán Kató fatóház 424,106 számú mozdonya további• 
totta, Turi József mozdon) vezetö, Kosztolányi Gyula és Dancs István 

futók lrányltásával. 
( Kovác,; G. felv.) 

���� 

DolgozóÍnk kongresszusi -őrségen 
Miskolc s=emélypályaudvar szolgálattevő megígérte, hogy 

I 
nek rá, hogy kitünő e!ledmé• 

dolgozói elhatározták, hogy a az önköltségcsökkentés érdeké- nyeíkkel emlékezetessé tegyék 
kongresszusi héten elért kiváló ben az érkező és induló gépek a kongresszusi őrséget. 
teljesítményeik továbbfokozá- gőztartását öt százalékkal 
sára a kongre,szus tanácskozá- cs ltenti. Vörös József sztaha
sánal, ideje alatt kongresszusi novista kocsimester és brigád
örséget tartanak. A kongresz• .ia felajánlotü. hogy a Lenin 
szusi őrség megszervezését a Kohászati Művek termelésének 
III-as müszak dolgozói kezde- előmozdítására az egy kocsira 
':'.1ényezték, a többiek nagy le(- eső fajlagos kocsimozdítási egykesedéssel . c�atlakozti:i,� hozza. ségidőt tíz százalékra szállítja Barta Mihály guntasvezető 

1
1 A • k d é mindjárt vállaita, hogy a kon- �- nagyszeru ez em nye-

gresszusi őrség alatt a kon- zeshez lelkesen csatlakoztak a 
gresszusi héten elért eredmé-

, 
többi müszak dolgozói is. Kom

nyét egy százalékkal túltelje- munisták, pártonkívüliek fá
síti. Kubányi János forgalmi radságot nem kímélve készül-

A kongresszusi hét utolsó 
napjaiban Barta l\Iihály guri
tásvezető és brigád ia a gurítá
si tervet 102.8 százalékra, 
Kubányi János forgalmi szol
gálattevő és brigádja elegyto
vábbítási tervét 103.5 száza
lékra, Veszprémi Ferenc gép
kísérő az érkező gépek gőztar
tási idejét 1 1 5.8 százalékra, 
Török József kocsimester és 
brigádja a fajlagos kocsimoz
dítási tervét 108.8 százalékra 
teljesítette. 

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

Az Északi  Járműiavító dolgozói 
a kongresszusi héten mar az ötéves terv 

túltel iesítéséért dolgoztak 
Az tszaki Járműjavítóba_n határidő előtt elvégezték 

,nájus 17-én reggel unnepe- mindazt a munkát, amit az lyes bejelentéssel kezdődött a ötéves terv kiszabott nekik. 
kongresszusi hét. A dolgozók Az a tudat, hogy most már az 
a bejelentésből örömmel vet- ötéve, terv túlteljesítéséért 
ték tudomásul, hogy az előző dolgoznak, megsokszorozta ere
napokban megtartott értékelés jüket, munkakedvüket és nagy 
szerint az üzem április 30-án lendülettel fogtak hozzá a 
déli 12 órakor befejezte ötéves kongresszusi hétre tett fel
tervét. Büszkén dobogott meo- a q,jánlásaik valóraváltásához. 
bejelentésre valamennyi dolg';,- _ A X�I. oszt/Í,ly teherkocsi: 
zó szíve hiszen az ötéves. terv �e_szlegeben . a kongress;,;us1 
. ' . . . 1 netre vállalt 7 darab teherko-sik�res befeJe�esében mmd- csi-futójavításból keddre már nyaJuknak resze van. Vala-

1 
négyet megcsináltak a hét kö

mennyiök jó munkája eredrné- zepére pedig már a többi is el
nyezte, hogy nyolc hónappal a készült. A munkát egy ifjúsági 

brigád végezte Németh Mi
hály és Sarlós József elvtársak 
példamutatása nyomán. 

A nagymotor-részleg dolgo
zói a 841. számú villamosvonat 
motorfövizsgáját Június 9 he
lyett május 22-re elkészítet
ték. Ebben a munkában Cse· 
ke asztalos-, a Köntös lakatos
és a Kovács fényező-mázoló 
brigád tűnt ki. 

A ··xiv. - osztály dolgozói a 
Betonútépítő Vállalat részére 
rendelt három darab pakura
keverőből kettőt május 30 
helyett 22-én átadtak. 

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

A sztál invárosi vasutas fiatalok 
ió mun káiukkal hozzá iárulta·k 

a nagykohó termelési eredményeihez 
Sztálinváros állomásának még 

nincs minden szolgálati he
lyén törzsszemélyzete, de dol
gozói kivétel nélkül lelkes fia
talok, akik nem ismernek fá• 
radságot. ha munkáról van 
szó. Bebizonyosodott ez a 
kongresszusi héten is. A Sztá
lin Vasmű nagykohója a kon
gresszusi hét első napján 33 

tonna vasat adott terven felül. 
Ennek az eredménynek az el
€>réséhez nagymértékben hoz
r.ájárul tak a sztálinvárosi vas
utas fiatalok is azzal, hogy 
hatalmas tömegben és gyor
san szállították az anyagot a 
kohó dolgozóinak. A fajlagos 
kocsimozgatásban 1 10, a me
netrendszerinti vonatindítás· 
ban 107, a kocsitartózkodásban 

108, a rakodási időnél 132 szá
zalékot teljesítettek. 

Még egy feltűnő vonása van 
e sztálinvárosiak jó munkájá
nak a kongresszusi héten. A 
régebben .,baleseti gócnak" 
nevezett állomáson teljesen 
balesetmentesen dolgoznak. 

Szúcs András 
levelező 

300 kilométer - ,,zöld útonu át 
Komló állomás lcereskedelmi 

I 
lattevő DI

.
SZ-bri�ádj_a elhatá-

1 
váll_alásu_kat _május 22-én vég

dolgozói sokat törték a fejüket rozta, hogy szinten visz egy ne- re 1s haitottak. 
mivel ünnepelhetnek méltó� 

1 
h�zsúlyú irányv<;>na�ot_ SztáUn� Görbe Zoltán, 

é 
. . varosba. A Kuti-bngad tagJai levelező. 

k ppen a kongre�szust es mi-
vel tehetnék emlékezetessé a 
kongresszusi hetd. Felajánlot- 240 százalék a kongresszus tiszteletére 
ták, hogy a kongresszusi héten 
összeállítanak egy oly�n ir�n�- • 111 . !11 fti � 1 \l '\ L.\ 
vonatot, amely tolatas nelkul 111 \ l • t 
befut 300 kilométert. A for
galmi dolgoLók csatlakoztak 
ehhez a falaJánláshoz és vál
lalták, hogy az 1gy összeállított 
vonatot a tolatóbrigádjaikból 
összeállított vonatkísérő csapat 
továbbítja. 

A felajánlást május 17-én 
teljesítették :  18.15-kor indult 
útnak a 6169-e� miskolci irány
vonat 42 Kocsival es 1085 ton
nával. A vonatvezető Tombor 
Sándor sztahanovista tolatás• 
vezető volt, aki brigádjának 
tagjaival Dombóvárig vitte a 
vonatot és itt átadta Dombó
vár állomás egyik DISZ-bri
gádjának. 

Ezen a példán fellelkesedve 
Kuti Tivadar forgalmi szolgá- l 

Kovács Aladár, az tszakl Járműjavító kétszeres jt:lvényes sztahano
vista esztergályosa a kongresszusi héten 240 százalékos teljcs.itményt 

ért el. 
(Kovács G. felv.) 

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

ÉLJEN A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJÁNAK Ill. KONGRESSZUSA ! 

• 
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SZOCIALISTA VASOTtRT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL -te 

„Elvárjuk, hogy a mi pártvezetóségünk is 
a kongresszusi verseny vezetője legyen "  

Nagy ünnep küszöbén, pár
tunk kongresszusa előtt állunk. 
Pártvezetőségünknek most az 
lenne a feladata, hogy irányit
sa, a pártbizalmJakon és nép
nevelőkön keres.i:tül pedig lel
kesítse a dolgozókat a kon
gresszusi felaJánlások végre
hajtására. Meg kellene ma
gyarázni a dolg0zóknak, hogy 
a vállalások végrehajtása a 
legfontosabb hozzájárulás a 
párt politikájánax: a béke, 
munka, jólét, a •  felemelkedés 
programmjanak valóraváltásá
boz. 

A kongresszusi verseny az 
életszínvonal emelésének a 
versenye, de egyben a nehéz
ségek leküzdésének versenye 
Is. A pártszervezttnek ezt a 
versenyt eleven agitációval 
kellene segiteme. Helyes len
ne, ha a pártvez.;töség a szak
szervezeti es szakszolgálati ve
zetőkkel együtt megvizsgálná 
a versenyben elért eredménye
ket, felkutatná a további elő
rehaladás akadalyait és segl
tene azok kiküszöbölésében. Jó 
volna. ha az alapszervezet ve
zetősége figyelné a dolgozók 
versenyhanguldtát és a bibá-

kat politikai agitációval Is se- Nem tudom, ml lehet az gítene kijavítani. oka, hogy az alapszervezet ve-
Nagy hiba az, hogy a mi zetősége a vezetőségek újjá

alapszervezetünk vezetősége választása óta miért nem hí
nem ismerte fel irányító sze- vott össze taggyűlést? Miért 
repét a kongresszusi verseny- nem számol be a tagság előtt 
ben. végzett, vagy n-em végzett mun-

Az alapszervezet vezető- kájáról és arról, mit tesz az 
sége a verseny irányítását annakidején elfogadott határo-
csupán szakszervezeti ügy- 7.at megvalósításáért? Mi való-

nek tekintette sult meg eddig a párthatáro-
és a kongresszusi versenyben zatból? Bizonyara nem sok, 
a szakszervezeh vezetőket tel- mert erről még ntm beszéltek, 
jesen magára hagyta s a végzett munkát nem érté-

Az alapszervezet vezetősége kelték. Ez a párttagság lebe-
újjáválasztása óta még nem csülését, a pártdemokrácia 
tartott sem pár tb1zalmi-, sem megsértését jelenti. 
népnevelö-értekezletet, nem Az alapszervezet vezetősége adott feladatokat, agitációs ér- sürgősen javltsun munkáján, veket a ver..enyegitációhoz és fűzze szorosabbra az együtt• (gy agitáció nem is volt. En- működést a szakszervezettel nek következménye. hogy ná- és a szakszolgálattal, vegye fel lunk a kongre$szusi verseny- a kapcsolatot magával a pártnek nincs kellő politikai tar- tagsággal Is. Elvárjuk, hogy a talma, ilyemrányú munkát mi pártszervezetünlc és a ml mindössze a szaks.i:ervezet és pártvezetöségünk 1� a kon• a szakvonal végez Pécsi és l(resszusi verseny vezetöje leKuti elvtársak személyében. gyen. Ez lesz a pártvezetőség Helyes lenne, . ha az al'.1ps::er- legfőbb hozzájárulása a konvezet vezetosé,1;e surgosen gresszusi verseny sikeréhez megkezdené a népnevelőmun-

1 kát és arccal a kongresszusi NAGY SANDOR 
verseny felé fordulna. vonatvezető, Cegléd. 

A kongresszus napján megtakarított szénnel 
továbbítanak min den vonatot a ferencvárosi mozdonyvezetök 

Zentai János sztahanovista 
mozdonyvezető ezt mondotta: 

Kongresszusi versenyhíradó 
NOTAT KOLDOTT A R.ADIO 

Orosháza állomás dol1<ozóinak jó 
munkáiukért, amelq azt eredmé
nqezte, hOfll/ a konaresszusi ver
senqben május e/só dekádiában 
elsők lettek a szeaedi ifl.azfl.ató-
sái? 17 nafl.11állomása között. A 
kedves figqelmel a kongresszusi 
héten méll. iobb munkával hálál-
ták mefl. a dolll.ozók. Juhász 
László forfl.almi szolll.álattevö és 
bril[ádia a vonatok terhelésénél 
206 százalékot ért el. Minden 
vonatát mene/;endszerinl indí
totta. Zalai Ferenc tolatásvezetö 
és brifl.ádia a kocsitartózkodási 
tervet 109, a failafl.OS kocsimoz• 
r[a/ást 130 százalékra teliesílefte 
máius 18-án. ( Pataki József le
velező.) 

* 

A KELETI FOTCHAZ FIA-
TALJAI a kongresszusi héten 
póUelajánlásaik teljesítéséért 
dolgoztak. Goldgruber Pál. Kól 
Gyula, Sipos József. Varga Sán
dor egyaránt 1 70 százalékos tel
jesítést érlek el. 

* 

2.3 NAPOS l(OCSIFORDU-
LOVAL DICSEl(EDHETNEI( 
Gyékényes állomás dolgozói a 
kongresszusi héten. A nagysze
rű eredmény elérésében az épí• 
tésügyi minisztérium 1.  számú 
gyékényesi kavicstermelő üze• 
mének dolg-ozói seg-ítettek nekik. 
Dicséretet érdemel l(uczkó Jó
zsef tervhivatalnok, aki a ka
vicsbányával jii kapcsolatot épí
tett ki és így nagymértékben 
hozzájárult a kocsiforduló idejé
nek csökkentéséhez. (Várnai 
László tudósító.) 

* 

KISS ISTVAN SEGEDKEZE-

1954 május 22 

KÍNAI NÉPK ÖZTÁRSASÁG 

Sínlektefó géppel épul 
a legújabb kínai vasútvonal 

, A Kínai Nép- nak. A legújabb vasútvona 71 lt köztársaság- lat Dél-Kínában, Csengtu és 
1 T 

-,' ba1_1 a na�ll;rá- Paoki között már teljes egé-t · f ·1Y� vasutepí- szében sínfektető géppel épí 

11 
tesi munkák- t·k A • 500 b ká 

L 
I! >hoz mind több :', · , g:p em e� mun 
i:f :gépi berende- Jat vegzr és kezelésehez csu-

zést használ- pán 26 dolgozó szükséges. 

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG 

Önműködő jelzőberendezések, 
r6di6készUlékek a csehszlov6/c vasutakon 

A csehszlovák vasutak a fel
szabadulás óta igen sokat fej
lődtek, de a fejlődés nem áll 
meg egy percre sem. Jelenleg 
automatikus jelzöberendezések
kel szerelik fel a vonalakat és 
igen sok gőz- és villanymoz
donyt látnak el rövidhullámú 
rádióadó· és vevőberendezéssel. 
A rádió segítségével a mozdony
vezetők állandóan kapcsolatban 
lehetnek a vonal valamennyi ál
lomásával. 

A háború előtt mindössze né
hány kilométer hosszú villamosí
tott vonal volt Csehszlovákiá
ban. Ma nagyarányú vi'lamosí
tási munka folyik. Egyik legna
gyobb létesítmény a kóztársasá· 
got keletről nyugat felé átszelő 
villamosított fővonal. 

A csehszlovák vasutasok mind 
szélesebb körben alkalmazzák az 
_új munkamódszereket, hogy a 
vc:sút zavartalanul meg tudjon 
birkózni a sokszorosra nóvekedett 
feladatokkal. A prágai Vrsovice
fűtöház mozdonyvezetői nemré• 
giben nehézsúlyú vers'!llyt ren
deztek, amelynek keretében egy 
hónap leforgása alatt 467 nehéz
súlyú szerelvényt továbbítottak, 
összesen 1 1 3.012 tonnás súly
többlettel s ugyancsak egy hó• 
nap alatt 522 tonna szenet és 
1039 kiló kenéízsirt takarítottak 
meg. A versenyben kiemelkedő 
teljesítményt ért el Pavel 
Dankó mozdonyvezető, akinek 
szénmegtakarítása 30 tonna 
voll 

Ritkán látni olyan lelkes 
röpgyúléseket, mint amilyene
ket a ferencvárosi mozdony
vezetők és fűtők tartottak, 
amikor elhatározták, hogy ők 
is résztvesznek a kongresszusi 
hét ünnepi múszakában. Egy
mással versengve szólaltak fel 
és szinte egyemberként tettek 
fogadalmat, hogy a kongresz
szus tiszteletére minden felkí
nált árut, gépet, nyersanyagot, 
élelmi cikket gyorsan és ponto
san, nehézsúlyú vonattal to
vábbítanak. Vállalták, hogy jó 

együttműködésben a forgalom
mal 50 nehézsúlyú vonatot 
visznek a kongresszusi héten, 
400 tonna szén megtakarítása 
mellett. A ferencvárosi dolgo
zók törekvése az. hogy a kon
gresszus első nap;án minden 
vonatot megtakaritott szénnel 
továbbítsanak. Ha a 400 tonnás 
megtakarítás sikerül, ezt a cél
jukat el is érik. A jelek szerint 
sikerülni is fog, mert a kon
gresszusi hét közepéig az el6-
trányzott mennyiségnek már 
több mint felét megtakarítot
ták. 

- A hátralévő napokban 
úgy dolgozunk, hogy minden 
vonat időben kapjon gépet és 

minden áru egy pillanat kése
delem nélkül kerüljön rendel
tetési helyére. Erre kötelez 
bennünket büszkén viselt ki
tüntetésünk, a Munka Vörös 

Zászló P:rdemrendje iS, amely
hez meg akarjuk nverni a 
kongresszusi zászlót. 

LO ÉS MOLNAR FERENC FO
TO 4 1 1 -065. számú mozdonyuk
kal 13 nehézsúlyú vonatot to- SKÓ CIA vábbítottak Kazincbarcika és _____ _ 

TAKACSI ISTVAN levelező -------------------------

Szombaton, május 15-én a tikai Főosztály vezetője, Gás-
, 

nalakat építünk, korszerű biz
koradélelőtti órákban meg- pár Sándor, a Va_�utasok Sz1'.k� tosító- és jelzóberendezése�E;t 
töltötték a szőnyiúti Lokomo- ,zervezetének elnoke, Csanadi létesítünk, állomásokat bov1-
tív-sporttelep lelátóit a MA V György, a MA V vezérigazga- tünk. Sok nehézséget kell még 
Tisztképző Intézet I. évfolya- tója. Németh József és Csa- leküzdeni. Ehhez jelentős se
mának hallgatói, a külön- mangó Henrik vezérigazgató- gítséget ad. hogy mind ered
böző szakszolgálatok dolgo- helyettesek. ményesebben alkalmazzuk ma 
zói. A lelátók elótt, a zöld A vasutas tisztavat6 ünnep- már a szovjet módszereket. 
gyepen sötétkék egyenruhában, ,éget néphadseregünk tiszt- A beszéd után a 210 vasúti 
fehér kesztyűvel. katonás rend- avató ünnepségeinek mintájá- tiszt - akik közül 85 nó - !e
ben sorakoznak a MAV Tiszt- ra szervezték meg. A miniszter tette az esküt, maJd pattogó 
képző Intézet ez évben végzett !!s a vasút vezetőinek érkezését induló hangjai mellett diszme
növendékel. Nagy ünnep szá- ltürtszó jelezte. majd a zene- netben vonultak el a tribün 
mukra ez a nap. l,;!etüknek egy k:ar a magyar és szovjet him- előtt. 
zakasza - a Tisztképző Inté- nuszt játszotta. A tisztté ava- A felavatott vasúti tisztek -zet megszokott falai közötti tási rendelet felolvasása és a 

élet, a rendszeres közös tanulás vállapcsere után Bebrits Lajos 
első időszaka most lezáródott. elvtárs, miniszter mondott be
Ezen a napon 210 vasúti tiszt- ,zédet. A többi között hang
el szaporodik a vasút tiszti •úlyozta: Büszkén viselhetik a 

a forgalom új parancsnokai -
már elfoglalták új szolgálati 
helyüket, .elindultak életpályá
jukon. 

Miskolc között. A 13 vonattal 
6326 tonna túlsúlyt vittek, ami 
30 százalékos túlsúlytovábbítás
nak felel meg. 

* 

GODOLLO ALLOMAS dolfl.O· 
zói nehéz körülmén.11ek ellenére 
is 127 százalékos kocsitartózko
dást, 104 százalékos menelrend
szerin.ti vonatindílást és 100 szá
zalékos failagos kocsimozyafást 
értek el a konll.resszusi héten. 
Fei-fei mellett halad/ a versenr1• 
ben Haidu Géza é., Tordon11 Ist
ván brifl.ád;a. ( Hasznos József 
levelező.)  

* 

PUTNOK ALLOMASON Tóth. 
Erzsébet és Bárdos Miklósné la· 
karítónők a szokásosnál is jobb 
munkát végeztek a kongresszusi 
héten. hogy állomásuk eséllyel 
vehessen ré�zt a tisztasági ver
senyben. (Orbán Lajos levele
ző.) 

* 

OT BANREVEI DOLGOZO 
érte el a sztahanovista szintet a 
kongresszusi versenyben. Ju
hász József tolatásvezető, Dra• 
gulya Emil, Fazekas Béla, 
Kristóf Béla kocsirendező és 
Bukovenszki János gépkísérő 
most azon fáradoznak, hogy 
teljesítményüket á llandósítsák. 
A kongresszusi héten a kocsí
mozgatásban 172, a kocsitartóz
kodásban 159 százalékot értek 
el. ( Sáfrány Jolán levelező.) 

A sk6t vas"titasolc a hidrogénbomba betilt6s6ért 
A skót vasu- a hidrogénbomba ellEll. A h a-

� 

tasok Aber- tározati javaslat követeli a 
deenben tar- további kísérletek beszüntet é-
tott évi szak- sét, az atombomba, a hl dro-
szervezeti kon- génbomba és más tömegpus z-
ferenciáján ha- tító fegyverek betiltását, V a• 
tározati javas- !amint az atomenergia elle n-
latot hoztak őrzésének bevezetését. 

ANGLIA 

Mozdonyvezetők és lúfók szfr6jkja Ang/i6ban 
Londoni jelentés beszámol 

I 
szerint naponta 120 vonat in

arról, ho2y a mozdonyvezetők dul el, a mult hét szerdáján 
és fútő)s sztrájkja miatt meg- mindössze 58 vonat hagyta eL 
hénult Midland iparvidékének 

I 
A sztrájk miatt egyetlen te

szén- és acélellátása. Lon- hervonatot sem lehetett elin
donban, a paddingtoni pálya- dítani Dél-Walesből a főváros 
udvart, ahonnan menetrend- telé. 

OLASZ ORSZÁG 

Az olasz lcormóny hadj6rafa 
a vasutas szakszervezet ellen 

A CGIL-hez 
, 1'1rtozó olasz 

vasutas szak• 
szervezet lap
ja, a „Bolletti
= Sindicale" 
legutóbbi szá
mában felhí

vást intézett az olasz vasutaállománya. 210 ÚJ tiszt indul • . 
J t él tb . g most felavatott vasutastisztek ,ooc:)00C>000000ooocX>0Co>0oooocX>0C,ooc>000000xxxxxx,ooooooococX>0C=>000000,axxx,o;0000000arx sokhoz. .,Készül;ünk fel arra, 

arra is irányul, hogy meghiu
sítsa a szakszervezeti egysé
get. Az olasz minisztertanács 
nemrégiben olyan rendeletet 
adott ki, amely szerint a 
szakszervezeti célokra rendel
kezésre bocsátott helyiségeket 
vissza kell adni a vasútnak. 
A rendelet még a szakszerve
zeti üdülőkre is vonatkozik, 
sőt a szakszervezetnek n<>m 
szabad igénybevennie a vasút 
közlekedési eszközeit, távbe
szélőjét, bútorait és vissza 
kell adni a szakszervezeti sze
mélyek számára kibocsátott 
kedvezményes vagy ingyenje
gyeket is. Mindezek a rende
letek világosan mutatják 
hogy az olasz kormány meg 
akarja bénítani a szakszerve
zetnek az olasz vasutasok bér
rendezéséért é-s jogaiért vlvott 
harcát, 

e mos az e e az orsza 1 minden részébe, hogy gyakor- az uj rangjelzést. A munka, 
latilag hasznosítsák az eddig amely önökre vár, igen nagy. 
tanultakat. A tanulás időszaka Egyre emelkedik a forgalom, 
ezzel még nem ért véget. Most évről évre nagyobb arányban 
az életben. a gyakorlatban kell !teli továbbítani a személyeket 
bebizonyJtamok. hogy alkalma- és árut. ötször több utast, 
sak a vasutastiszt nehéz, fe- négyszer több árut kell a vaslelősségtelJes hivatására. 

A ttsztavató ünnepségen 
megjelentek Beb-rits Lajos, köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter, BognáT lm-re, a Vasutpoli· 

útnak elszállítani most, mint a 
Horthy-rendszerben, hogy ele
get tehessünk a fokozott kö
vetelményeknek. o· vasútvo-

Az 6J .-asuti tisztek elvonulnak a díszemelvény elött. 

( Kovács G. felv.) 

Akik törődnek a dolgozók 
mindennapi életével 

Miskolc személy
pályaudvar do/go• 
zói sokszor keresik 
fel egyéni problé· 
máikkal vezetőiket, 
mert tudiák, hogy 
bizalommal fordul
hatnak akár Bán-
laki István elvtárs 

állomás főnökhöz, 
akár a helyettesé
hez. Szabó Béla 
elvtárshoz. 

A dolgozókkal 
való törődés szép 
példái át tanusí
totta legutóbb 1s 
Bánlaki elvtárs. 
Az állomás egyik 
dolgozója, öw. 
Papp Jánosné, kél 
kisgyermek édes• 
anyja megbetege
dett. Orvosi javas
latra 3 havi ápo
lásra beutalták a 
szolnoki tüdősza• 
natóriumba. A fia
talasszony azon
ban nem akarta el
fogadni a szanaló· 
riumi beutalást. 

meri nem tudta ki• 
re hagyni kisgyer
mekei/. 

Mikor Bánlaki 
elvtárs tudomást 
szerzett az édes-
anya gondja! ról, 
azonnal seg,tsé 
gére sietelt. Intéz
kedett, lwgy a lak
tanya egyik szobá
ját rendezzék be a 
gyermekek számá
ra. A laktanya-
gondnokot arra 
kérte, hogy úgy 
gondoskodjon a ki
csi11yekról, mini• 
ha a saját gyer
mekei lennének. A 
gyermekek e/látá
sát egyébként lel• 
jes egészében Bán
laki elvtárs vállal• 
la. 

A beteg anya 
lgy megnyugodva 
utazott el a szana
tóriumba és Bán
laki vagy Szabó 
elvtárs azóta min
dennap megláto-

galja . � gyermeke
ket UJ, átmeneti 
otthonukban. 

Miskolc személy
pályaudvar példá• 
ja a munka ered
mé,iyeinek tükré-
ben ,s azt mutat1a, 
hogy a dolgozók 
munkakedve is na
gyobb olt, ahol a 
�zolgálati veze
tők nagy elfoglalt
ságuk mellett is 
szívükön viselik a 
dolgozók sorsát. A 
dolgozókról való 
gondoskodás ilyen 
és hasonló meg-

nyilvánulásai 
nagy mértékben já
rultak hozzá ah
hoz. hogy Miskolr, 
állomás zavarta
lanul oldotta meg 
azokat a nagy 
szál/itási felada• 
tokai, amelyek a 
borsodi iparv:dé
ken a kényszerű 
téli korlátozások 
után reá hárultak. 

hogy megfelelö választ ad
junk a kormánynak a hallat
tan szakszervezet-e!lenes rend
szabályok miatt" - hangzik 
a felhívás, majd a lap beszá
mol arról, hogy az olasz kor
mány megszegi a szakszerve
zetekkel kötött megállapodá
sokat, a szakszervezeti funk
cionáriusokat állandóan áthe
Jyezik, ezzel lehetetlenné tE-
szik működésüket A kormány 
minden törekvése egyébként 

BRA ZILJA 

1 S.OOO vasutas sztrájkja Brazili6ban 

Az Imprensa Popular jelen-
\ 

megbénította a vasűtl forgal
tése szerint Rio Grande do Sul mat. A sztrájkolók a munka-
brazil államban 15.000 vasutas . .. . 
sztrájkba Jépett. A sztrájk viszonyok javításat kovetelik, 

NOR VÉGIA 

„Sz6zéve� vasút" - emlékbélyegek Norvégi6ban 

A norvég Igen nehéz volt a vasútvona-
vasút az idén lak ép1tése a kedvezőtlen te
Unnepli fenn- repen, a izyéren lakott terüle
áll�sának szá- te ken. Jelenleg a norvég 
za?ik évfordu- vasútak hossza 2700 mérföld, ló1át. Norvl-- , ám giában a vasúti a vasutas dolgozók letsz _

a 
• forgalom ké- 30.000. Az évforduló alkalma· 

söbb inrl11lt meg, mint a kon- , ból a norvég posta három 
tinens más területein, mert eml<ékbélyPget ado;! ki. 
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Szi lárd munka- és b érfegyelemmel,  az önköl tség csökkentéséve l 
iáru l i  unk  hozzá a iólét anyag i a lapia inak megteremtéséhez 1 

A Központi Vezetőség 1953 június 28-i határozatának végrehajtását a/c'Ivaértekezleten vitatták meg 
a Munka Vtsrös Zászló Rendjével lcitunTeieft budapesf-ferencvárosi gócponton 

Az elmult napokban a vasút Vasútpolitikai Főosztály, a vaspolitikai és szakmai vezetői, a utasok szakszervezete és a ferencvárosi tömb élenjáró Vasúti Főosztály munkatársaikommunistái aktlvaértekezlet.- ból alakult brigád együttes re ültek össze a ferencvárosi vizsgálati jelentését a Magyar 
kwtúrotthonban, Az aktívaér- Dolgozók Pártja Központi Ve
tekezlet megvitatta az MDP KV 

I zetösége 1953 június 28-1 hatá
ipari és közlekedési osztálya, a rozatának végrehajtásáról az 

ország egyik legjelentősebb 
vasúti csomópontján, Buda• 
pest-Ferencváros gócponton. 

A brigádvizsgálat tapasztala
tait Bognár Imre elvtárs, a 
Vasútpolitikai Főosztály veze
tője ismertette az aktivaérte
kezleten, 

góc többezer dolgozójának _csökkenti a csomópont kom- munkát kell végezniök. A 
gyermekei számára egyetlen munistálnak felelősségét a kommunistáknak kell biztosí
napközit, vagy bölcsődét sem feladatok elvégzésében. A taniok, hogy szilárd munka
építettek. A munkások jelentős pártmunka területén tovább és bérfegyelernmel, az . önk�lt
részének még ma sincs öltöző- kell javítani a kollektív veze- ség csökkentésével JárulJon 
je, megfelelő szociális ellátott- tést különösképpen a hatá- hozzá a ferencvárosi góc a 
sága, Ezért komoly felelős- roz;tok végrehajtását és a jólét anyagi alapjainak meg
ség terheli a góc vezetőit, a végrehajtás ellenőrzését. A teremtéséhez, a párthatároza-
szakszervezet budapesti terü- határozatok végrehajtásában tok végrehajtásához. A ferencvárosi góc vasutasainalc hősi helytállása lett bizottságát és a többi az eddiginél konkrétabb fel
illetékes szerveket. De a jelen- adatokkal kell megbízni a Határozat A Központi Vezetőség hatá

rozata óta figyelemreméltó 
eredményeket értek el a buda
pest-ferencvárosi gócon, A cso
mópont dolgozói különösen a 
téh forgalom rendkívül nehéz 
körülményei között mutatták 
a vasutasbecsület hősi példá
ját, helyt.állásuk nem kis mér
tékben j&rult t.ozzá a!lhoz, 
hogy a téli forgalom nehéz
ségei közepette a vasut na
gyobb zökkenőktől mentesen 
megfeleljen feladatainak. A 
zord időjárás enyhülése után 
is a ferencvárosi dolgozók vol
tak azok, akik példás munká
jukkal elősegítették, hogy a 
vasút törlessze szállítási tarto
zását népgazdaságunkkal 
szemben. Ezek az eredmények 
dícsérik a ferencvárosi csomó
pont dolgozóit, pártszerveze
teit. Az elért eredményeket an
nak is lehet köszönni, hogy a 
gócon javult a termelés párt
ellenőrzése, a pártsze:vezetek 
munkájában a kollektiv veze
tés, melynek hatása v,ssz�
tükröződik a pártmunkában 1s. 
Növekedett a párttagok aktivi
tása felelősségérzete, munka
fegyelme, erősödött a bírálat 
és önbírálat, igényesebbek let
tek a dolgozók vezetőikkel 
szemben. A pártvezetőségek 
többet foglalkoznak a pártcso
portokkal, nagyobb figyelmet 
fordítanak a párttagság neve
lésére. A pártvezetóségek ér
tek el eredményeket a mű
szaki értelmiségiekkel való 
foglalkozás terén, melynek 
következtében javult a mű
szaki értelmiségiek mun
kája és ez is eredményesen 
befolyásolta, hogy a ferenc. 
városi csomópont megfelel a 
ráháruló követelményeknek. A 
pártmunka megjavulásával 
erősödött a párt és a dolgozó 
tömegek közötti kapcsolat, a 
dolgozók közül ma már mi_nd 
többen keresik fel ügyes-baJos 
dolgaikkal a pártszervezetet. 

Kezdeti eredmények mutat
koznak az ideológiai és elvi 
kérdésekkel való foglalko,:ás 
tekintetében is. A pártvezetó
ségek már kezdik egészébe_n 
feladatuknak tekinteni az agi
tációs munka irányítását, töre
kednek a helyi politika kiala
kítására. Mind rendszeresebbé 
válik a népnevelőkkel való 
foglalkozás. 

A Központi Vezetőség ha
tározatának végrehajtásában 
azonban mutatkoznak jelek a 
határozat egyoldalú értelmezé
sére. Nem dolgozt.'lk (el sok
oldalúan a határozatokat és a 
népnevelőmunka is elsősorban 
a dolgozók jogaira hívja fel a 
figyelmet és nem beszél ele· 
get a dolgozók kötelességeiről. 
Pedig a kötelességek meg
magyarázása nélkül nem ja-

vulhat kielégítő módon a báikat, de nem törekednek legi körillmények között is a pártcsoportokat és a tömegmunka1egyelem, nem lehet minden erejükkel azok kljaví- dolgozók számos problémáját szervezeteket. A pártvezetőeredményeket elérni a tervtel- tására. Az ilyen magatartás meg lehetett volna helyileg ol. ségeknek komolyabban kell jesítés, az önköltségcsökkentés csökkenti a dolgozók bíráló- dani, ha a pártszervezetek, figyelembevenni a kornmunisés a többi fontos feladat terén, kedvét, munkalendületét... üzemi bizottságok, szakmai ták és a dolgozók véleményét, melynek megvalósítása nélkü- A politikai munkában meg- vezetők több öntevékenységról javaslatait, mert csak így kélözh�tetlen feltétele a kor- lévő hibák nem maradhattak tettek volna tanuságot, 1 pesek a dolgozók széles tömemányprogramm végrehajtásá- hatás nélkül a termelésre sem. A vezetők megalkuvására geit bevonni a_ veze�ésbe. �e_g nak. A ferencvárosi dolgozók A ferencvárosi gócon nem ja- vall, hogy kevés a felelői;ség ke�l tere'?tem a to'!'egpohtiilyenirár,yú fel.idatair(,J sokat vult kellő mértékben a minó- a szocialista tulajdonnal szem- ka1 munkat és emelm kell an· kellene beszélni a népnevelők- ségi munka, gyakoriak a visz• ben. Előfordul a szocialista nak színvonalát. nek, hiszen Budapest-Ferenc- szatérő javítások a fűtőház- tulajdon rongálása, eltulajdo- A termelés érdekében továros az ország vasúti vér- ban, sok hiba van még a nítása. Az ilyen jelenségek vább kell javítani a termelés keringésében a „szív" szerepét menetrendszerinti közlekedte- ellen nem veszik fel kellő pártellenőrzését, a tömegszertölti be s a legnagyobb for- tés terén és lemaradás mutat- eréllyel a harcot a vezető elv- vezetek munkáját. Naponta galrnat lebonyolltó csomópont, kozik egyes tervszámok telje- társak és a csomópont kom- ellenőrizzék a vezetők a terme• melynek munkája jelentősen sítésében. Ezekért a hibákért munistái Hibák vannak a Jés mutatószámait, kutassák a kihat a vasút egészére, ered- természetesen felelősség ter- munkafegyelem terén is. Még gátló okokat és szabjanak a ményeire, heli a helyi szakmai vezetőket, ma is előfordulnak szolgálat- tapasztaltakból konkrét fel-
Az elért eredmények azon- a budapesti MAV-igazgatóság megtagadások, késői munka- adatokat a hibák kijavítása 

ban nem homályosíthatják el és a Vasúti Főosztály illetékes kezdések, ittasságok. Károsan érdekében. A pártszervezetek azokat a meglévő hiányosságo- vezetőit is, akik sokszor bilro- befolyásolja a munkafegyelmet havonta számoltassák be a 
kat, melyek gátolják, hogy a kratikusan, nem egyszer lélek- és a dolgozók hangulatát a szakvonali vezetőket a szolgá
ferencvárosi gócpont ujabb, lelenül foglalkoztak a góc pro· még gyakran megnyilvánuló lati hely tervének teljesítésé
nagyobb termelési sikereket blémáival és nem egy esetben felelőtlen ígérgetés, mint ró!, a béralap felhasználásár�l, erJen el az elkövetkezendő magukra hagyták azokat pro- ahogy nyugtalanságot okozott a termelékenység alakulásá;o_l, időkben. A hibák legtöbbje blémáik közepette. A buda- az egyenruhacllátásnál tapasz- az önköltségi terv telJesítese· 
abból is ered, hogy a párt- pesti MAV-igazgatóság és a talt lélektelen, bürokratikus ről. A mozgalmi és felső sz?1-
vezetöségek, miközben rátér- Vasútpolitikai Os7tály v�zet�1 eljárás is. mai vezetőszervek állandoan 
tele a belső pártélet megjaví- - maga Benk,ov1ts elvtá�s is 

A meglévő hibák kijavítása ellenőrizzék a dolgozók pana
tására, sokszor szem elől té- - ritkán, v�gy . egyáltalaba� 

elsősorban a gócpont párt- és szainak _és java�lat_amak �h�
vesztették a termelés párt- nem látogattak e� nem segi-

szakvonali kommunista veze- tézését es az elmtezés m�J.á· 
eilenőrzését és a pártmunka tették a ferencvárosi gócot a 

t " ' k csomópont vala- ró! minden esetben értes1tsek 
tartalmi színvonalának kérdé- csomópont jelentőségének ki- ome '. k

a
mmunis· táJ'ának dol- az illető elvtársakat. Több · · d · l 11 n menny, 0 • 

J d · t" g seit. Hozzájárult ehhez az is, jarn gon ossagga , nem e e -
gozójának munkájától függ. segítséget ke I a m a ome -

hogy a pártvezetóségek egyes őrizt�k, nem vezetté� me�-
De sokat kell tenniök a buda- szervezi:ti:kne_k, h�gy meg_ �d: 

tagjai sok esetben nem látták feleloen a :e.rencváros1 csomo-
pesti MAV-igazgatóságnak, a ják v�l_os1tam sa!a!_os __ pohti_kai 

pártmegbízatásuk fontosságát pont munkaJát. 
budapesti vasútpolitikai osz- munkaJukat, kulonos sulyt 

és ezért nem végzik kielégítő Mindezek ki:iatással .�oltak 
tál nak, a Vasúti Főosztálynak kell helyezni a fiatalok nev1; 

módon pártmunkájukat sem. arra, hogy a goc munkaJ�ban 
, Y vasutasszakszervezet köz- lésére, valamint a kulturális 

A párt vezetésében megmutat- még gyakori a kapkodas, a e
��'ának lS, Mindez nem és sportmunkára. 

kozó hiányosságok befolyásol· szervezetlenség. Nem mond- P l 
ják, gyengítik a pártcsoportok ható jónak a fűtőházi góz�r- Hasznos vita segíti az értekezlet munkáját 

a hibák megszUntetésére 

A Vasútpolitikai Főosztály, 
egyetértésben a vasutasok 
szakszervezetével és a Vasúti 
Főosztállyal, határozatot hozott 
a hibák kijavítására. A hatá
rozat foglalkozik a pártszerve-
2'etek fokozottabb i;.oli tikai 
munkájával, ellenőrző szere
pével, feladatul adja, hogy 
ellenőrizzék a szakmai szer
vek munkáját, a kormányin
tézkedések, a Munka Törvény
könyvében foglaltak végrehaj
tását. A páI tszervezetek bizto
sítsák, hogy a dolgozók által 
(elvetett hibák, panaszok or
voslást nyerjenek. Neveljék 
önállóságra az alapszervezete
ket és az üzemi bizottságokat. 
A forgalmi és a szakszolgálat 
együttmüködésének megjaví
tása érdekében a mozgalmi 
szervek bevonásával havonta 
tartsanak operatív megbeszé
léseket a gócpont soronlévő 
feladatairól. Biztosítsák a dol
gozóknak az alkotmányban 
előírt fizetett szabadság ütem
terv szerinti kiadását. 

A szakszervezet elé felada
tul tűzi hogy váljon a munka
versen,; gazdájává, aktívaháló
zatának kibővítésével vonja 
be a dolgozók széles tömegeit 
a tervek teljes!téséért folyó 
harcba, terjessze az élenjáró 
munkamódszerek alkalmazá
sát. 

működését is. tás a fajlagos kocsimozga tas, 
A pártcsoportok nem töltik a kocsitartózkodás• idő teljesí

be kellően a kommunista ne- tése, sok még a gépre váró 
velésben, a kommunista agitá- vonat és az ácsorgo gép, az 
cióban rájuk háruló feladato- önköltség leszorításában is 
kat, van bőven tennivaló. 

A tennelés hibái IT}egmutat
Ják a termelés pártellenórzésé· 
nek fogyatékosságait 1s. A 
pártszervezetek nem számol
tatják be rendszeresen a szol
gálati vezetőket, vagy ha ez 
megtörténik, a beszámolók 
alacsony színvonala nem nyujt 
segítséget a hibák kijavításá

A vezetők felelőssége 

A bírálat, melynek feladata 
lenne, hogy megjavítsa, ma
gasra emelje a dolgozók ön
tudatát, sok esetben még ön
célú. A párt- és szakszolgálati 
vezetők egy részénél gyakran 
előfordul, hogy elismerik hi-

A Vasúti Főosztály tegye 
tervszerűbbé az egyenruha
ellátást. Ne forduljon elő 
olyan eset. hogy a dolgozók 

Az aktívaértekezleten hasz- történnek, az az egész vasutas- más évben kapjanak zub
nos vita alakult ki. Végh lst- ság szégyene, bonyt, más évben nadrágot. A 
ván Takácsi István, Danyiné, Arra kérem az elvtársakat, Vasúti Főosztály, a vasutas
Mihálka Lász!ó, Magyar Béta, hogy a hibák bírálata legyen a szakszervezet munkavédelmi 
Bedő József, Mat-usz András, fő feladatuk. Egy percre se osztályának segítségével fe
Banka 'János, Sárvári Ferenc, szünjön meg a hibákkal szem- gyelmi úton intézkedjen, vonja 
Benkovils Dezső elvtársak beni kommunista engesztel- felelősségre azokat, aldk el
szólaltak fel. Többen elmon- hetetlenség, ami jellemzi a mulasztották a szociális és 
dották, hogy kevés segít- szovjet vasutasokat. A ferenc· munkavédelmi feladatok el
séget kapnak munkájukhoz a városi góc rászolgál arra, hogy végzését. 
felső vezetéstől és a politikai az ország vasutasainak példa- A határozat k!mon_d_ja, . hogy 
osztálytól. Mások a sztahano-

1 
mutató csomópontja Jegyen. a budapesti vasutpohhkai_ osz

vista szint követelményeiben Az újabb eredmények érdeké- tály, a budapesti MA V 1_gaz� 
találtak igazságtalan vonáso- ben elsősorban a párt aktivis- gatóság vezetője és a t�ruleti 
kat. Volt, aki a szociális jut- tálnak jó kommunista mun- bizottság elnöke biztos1ts� a 
tatások elosztását sérelmezte. kájára van szükség - fejezte hiányosságok megszüntetéset. 
A felszólalók közül több elv- be. A ferencvárosi gócon tartott 
társ foglalkozott az új oktatási A felszólalások kiegészitet- aktívaéx tekezlet feltárta a 
év előkészítésével, a társszol- ték az aktívaértekezlet anya- hibákat és határozatot hozott 
gálati ágak együttműködésé- gát. Hiba volt azonban, hogy azok kijavítására. Most 1;1eg 
vel a munkaverseny és az a vitában résztvevők szinte kell szervezni, hogy a hatar�
ero:személyi felelősség kiszéle- valamennyien minden problé· zatok az é�et�en is .. megvalo
sítésével. mát csak újabb beruházások- suljanak. K1rneletlenül harcol-

hoz. 

Kilc a felelőse/e az em berról való gondoskodás 
e/hanyagolásáért ? 

A párt- és a szakszervezet, 
valamint a szakszolgálat a tel
jesítmények emelése érdeké
ben mozgósította a dolgozókat 
kongresszusi vállalások tételé
re. Ennek eredményeképpen a 
mozdonyszemélyzetnél a dol
gozók 97 százaléka, a ,,szene
sek", ,.salakosok" 100 száza
léka tett felajánlást. A kon
gresszusi versenyben a góc 
dolgozóinak 95--97 százaléka 
vesz részt A dolgozók több
ségében nagy a törekvés a 
vállalt feladatok teljesítésére. 

Az értekezleten felszólalt kal láttak megoldhatónak. ni kell a bürokrácia ellen, a 
Bangó Sándor elvtárs, az MDP Pedig a tapasztalat azt mutat- munkafegyelem-sértök tegye. 

ja, hogy a ferencvárosi gócon lemlazítók ellen. A ferencKözponti Vezetősége ipari és 
még gyakran milliós befek- városi csomópont dolgozói és közlekedési osztályának alosz- tetésekkel készült szociális lé· az ország valamennyi vasutasa tályvezetője. tesítmények is idóelótt meg- előtt új feladatok állnak. Le-

- Meg kell mondani azt - rongálódnak. gyenek e feladatok végrehaj-
kezdte hogy az egész or- Az újabb szociális beruházá- tásában élenjárók a Munka 
szág dolgozó vasutasai Ferenc- sokhoz meg kell teremteni az Vörös Zászló Rendjével kitünváros felé fordulnak, mert jól anyagi alapot. Ehhez a ferenc- tetett ferencvárosi csomópont 
tudják, mit jelent számukra városi dolgozóknak még jobb dolgozói. Ferencváros jó, vagy rossz 
munkája, Megérdemli-e Fe-

Fiatalok a kongresszusi hét sikeréért 

Jellemző például, hogy amikor 
a napi kocsibefutás alacsony, 
vagy a mühelyekben nincs 
elegendő anyag, a dolgozók 
felkeresik a pártszervezetet 
és segítséget kérnek. A kon
gresszusi verseny ideje alatt 
javult a túlsúlyos vonatok 
továbbítása és többen vesznek 
részt az „500 kilométeres moz
ga!om" -ban is. Ezek az ered
mények azonban nem csökken
tik azoknak a termelési 
hiányosságoknak a számát, 
amelynek az oka nem magya
rázható objektív nehézségek
kel. A verseny politikai mun
kájában még sok javítanivaló 
van az agitáció színvonalán, 
de különösen sok hiba mutat
kozik a verseny müszaki fel
tételeinek biztosításánál. A 
munkaverseny sikere nagyobb 
felelősséget, több lelkesedést 
követel mindazoktól, akik a 
verseny műszaki feltételeit 
biztosítják. 

rencvaros, hogy az ország 
va�utasai feléjük tekintsenek'/ 
A tapasztalat azt mutatja, 
hogy igen. A ferencvárosi góc 
kmr.mumstái, a dolgozók jó 
munkája nyomán nyerték el 
az országban először a Munka 
Vörös Zászló Rendjét. Ez nem 
kis mértékben függött a kade
rek helytállásátol. A párt
szervezetnek az a feladata, 
hogy továbbra is ilyen káde
reket neveljen. A pártszerve
zetnek többet kell foglalkoznia 
a dolgozók kötelességeivel. 
Meg kell magyarázni, hogy a 
pályaudvaron keletkezett min
den kár gátolja a vasutasok 
anyagi jólétének emelését. 
Arra kell nevelni a dolgozó
kat, hogy ne tűrjék a lazasá
gokat, a fegyelmezetlensége
ket, lelkiismeretlen áru lteze
lést. Körülbelül egy hete lát
tam egy egyszerű ember búto
rait eldobálva a földön. Tönk· 
retették azzal, hogy gondatla
nul kezelték. Ha ilyen dolgok 

A gépek jó karbantartásáért 

�ormos Fe.-enc kétszert-s telv�nyes sztahanovista esztergályos 220 
szúalékos te1Jesftménnyel k6szöntötte pártunk kongresszusát. Kor� 
mos elvtá.rs az 'euakl J4rm6Javltó X. osztályának egyik legjobb ffat�I 
dol11ozója, Megfogadta, hogy a kongresszus határozatainak me11valo-

sitását l.s kiváló munkaeredményekket sceftt. 
(Kovics G. fel•.) 

A szociális és munkavédel
mi terilleten értek el Ferenc
városban biztató eredménye
ket. :E:pültek új öltözők, fürdő, 
korszerü munkásszállás. Ez 
évben a munkavédelm• beru
házások összege eléri a más
félmillió forintot. Történtek 
intézkedések a dolgozók egyé
ni sérelmeinek orvoslására is. 
Mégis az eddig elért eredmé
nyek nem számolták fel azt a 
komoly lemaradást, mely any
nyira jellemzi a ferencvárosi 
góc szociális és munkavédelmi 
körülményeit. Bűnös mulasz
tás az, hogy a ferencvárosi 

A vontatás dolgozóinak kongresszust versenyét Jó munkával <óöegitet• lék a fl,\kffl{ll,e!vek dolgozói, A Keleti ffilóház llókm{ll,elyében Kohl Gyula mozdonylakatos 239.8. Szabó Ill .  tstv.ln mozdonylabtos pedig 
21 1.S sz;lzalEkul mlnosE,rile" Is kllo,rástalan munkával kiszfilt nárlunk 

kon11Te11zaaára. 

( Kovács G. felv.) 
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Özv. V6mos K6lm6nné, kongresszusi küldött : 

.,Boldog ,vagyok, hogy én, a mult rendszerben 
megalázott assz ony, most megbecsült dolgozóként 

Yehetek részt a kongre szuson·· 
Onnepi várakozásban élünk 

ezekben a napokban. F;s ezek
ben a forró percekben benne 
van az a nagv szeretet. amely 
dolgo=ó népünket eltölti pár
tunk iránt. A munkásság. a dol
go::ó parasztság, az értelmiség 
- a. kommunisták és pártanki
vü liek egyöntetű lelkesedésé
nek láttán még jobban átérzem 
megtiszteló feladat<nna.t, hogy 
küldöttként vehetek részt a 

csa�, milyen örömet tud 11yuj-
, 

s:or felidéz=ük a mult rendtani a _munka
.-

a_ �nulas. • szer igazsá(!tala11ságait s ösz-A part segitsegevel ma mar szehasonlítást teszünk a ma olyan munkakörben dolgo=ha- , eredményei és a mult szomorú toTf!. �m�l11e! szere�ek. Vezetö sivársága között. Soks;or be
tel;e:ntmenyertékelo i-agyok s=élgetek dolgozótársaimmal 

kongresszuson. 
Boldog, felemelő érzés, hogy 

én, akinek dolgozó nö l.étemre 
a. mult rendszerben annyi lebe
csülést, megaláztatast kellett 
elviselnem, m-0st megbecsült 
dolgozóként, pártunk bizalmá
ból mehetek el a kongresszus
ra. Amikor megtudtam, hogy a 
vasutas dolgozók egyik küldöt
te leszek elsö gondolatom az 
volt: hogyan és mit m-0ndok 
majd el a 'kongresszuson, miröl 
számolok be pártunknak. Sze
retném elmondani, hogy a fel
szabadulás elött téglaverö 
munkásnö voltam, aki ezzel a Baja állomás kereskedelmi 
rendkívül nehéz fizikai mun- szolgálatánál. A kongresszus 
kával sem tudtam még azt a elótt legszebb feladatomnak te
szegényes kenyeret sem meg- kintettem, hogy harcba. vigyem 
keresni, amit a. férfidolgozók, csomópontunk kereskedelmi 
Alig lett könnyebb a. sorsom dolgozóit a. kongresszus sike
akkor. amikor a 1:asúthoz ke-

, 
réért. Népnevelömunkám nem

rültem kocsita.karitónőnek. csa'k termelési kérdésekre kor
Könnyebbséget csak a. felsza- látozódik. örömmel beszélge
badulás ho=qtt s ekkor éreztem tek a vasutas dolgozókkal, sok-

pártunk nagy s=eretetérill. 1-.ö
rültekintó gondoskodásáról. 
amellyel a munkásság. a dol
gozó parasztság és a rnsutasok 
sorsát is irányítja, minden cse
lekedetét·el a dolgozók boldog, 
-megelégedett életét építre. 

A bajai i-asutas dolgozók a 
kongresszusi hetet azzal kezd
ték meg. hogy elindították má
jus havi 1 1. irányvonatukat a 
komlói építkezésekhez. Ezzel a 
t·a,uittal Baja állomás már 
eddig 183 százalékra teljesítette 
májusi ten•ét. A ko11gresszusi 
hét ehö irányt•onatának teljes 
személyzPte - a mozdonyt,eze
tö. a fútö. a ronatkisérök -
kivétel nélkül pártvezetöségi 
tag t,olt. 

A kongresszusi hét ti.�zteleté
re vállaltam, hogy a kongresz
szusig létrehozzuk a bajai vas
utas nödolgozéJk MNDSZ-szer
vezetét. Az alakuló taggyú.lést 
18-án meg is tartottuk. 

A kongresszus után Baja 
csomópont minden egyes vas
utas dolgozójának be akarok 
számolni a nagy élményröl, 
hogy még nagyobb eröi-el •és 
lelkesedéssel tudjunk megfelel
ni feladatainknak. 

A miskolci c somópont dolg ozóinak levele 
Budapest-Ferencváros és Rákosrendező 

csomópont dolgozóihoz 
A miskolci csomópont dol- J<özponti Vezetőség kongresszu

gozól a következő levelet in- �i zászla jáért. mi teljesitmé
tézték a Budapest-Ferencvá- nyeink értékelése után nyomban 
ros é, Rákosrendező állo- megküldjük eredményeinket. 
más dolgozóihoz: L"gyanakkor li, noha már máiu 
Elvtársak' Amióta megindult közepe van. még mindig nem 

a c,omóponti Yersenv és ti lelke· tartjátok kölelességeteknek. 
sen c. at lakoztatok kezdeménye• hogy közöljétek velünk eredmé-
2e,ünkhoz. hogy párosverseny• nyeiteket. Ha nem ismerjük ere
ben harcoljt·:il-; egymással a ket az eredményeket, nem tud-

juk doli:rozóinkat arra moz�ost
tani. hogy szárnvalják túl azo
kat és ígv félő. hogy az egész 
,·erseny érdektelenné ni lik. 

Kérünk ezért benneteket, hogv 
versenyeredménvei!el<el ezentúl 
sürgősen küldjHek mel! nel;ünk. 
hogy ezáltal jobban és eredmé· 
nyesebben tudjunk \'e!e1hedni a 
nemes rersengésben. 

A szakszervezet elnöksége 
határozatot hozott a tisztasági verseny 

országos mozgalommá szél esítésére 
A vasutasok 9-· szakszervezeté-

� 
nek elnöksége 

U.!L!i legutóbbi ülé-
sén foglalkozott 

,, -•• _ . .  
a Kiskúnfétegy
házán kezdemé- ,_ . .,, � nyezett tisztasá-

gi t•ersennyel. Az elnökség ki
mondotta: helyesli és támogatja 
i(iskúnfélegyháza állomási és 
pálvafenntarlá�i dolgozóinak „a 

legliszldbb állomás" cím elnye
rése érdekében a pártkongresz· 
szus tiszteletére indított ver
senyét, amelyez azóta több ál
lomás csatlakozott. 

Az elnökség megállapította, 
hogy a versenynek már vannak 
eredménrei. Kiskunhalas állomá• 
son például a Belsped a mozga
lomhoz csatlakozva naponta 

TOTH AMBIWS 

Budapt t-Ferencváros állomáson vi• 
aez pt:ldás .itmenesztö szolgálatot 
Kocsitartózkodásl tervét 100. a menet 
"end�zerlnti vonatlndftá�I tervi! pedla 

1 IJ százalt.k.ra telJesftJ. 

szál lítja el a rakterületröl a 
szemetet. Több más állomáson is 
javult a helyzet a tisztaság te
kintetében. De az eredmények 
mellett még sok gátló körülmény 
akadályozza a verseny kifejlő
dését. Egyes szolgálati helye
ken a mozgalomhoz való csat
lakozás formális, a verseny ér
dekében nem történik semmi. 
Nincs megfelelő versenynyilvá
nosság, a területi bizottság nem 
jelentőségének megfelelően fog
lalkozik a kérdéssel. Több állo
máson helytelen a szolgálati t•e
zelük viszonya a mozaalomhoz. 
Külön erre a célra munkaerő, 
béralap és hitelkeret biztosítá
sát kérik, ahelyett, hDf!f/ feltár
nák a rejtett tartalékokat. 

Az elnökséf! a mnzgalom fo_ 

vábbfejlesztése érdekébe11 szúk-

KOVACS E�ZSf::BET 

Szendrőlád ,nomás forgalmi szolgá
lattevöje jó munkájáért Mátraházán 
üdillt. Vo11:t·lnrl fá1,I •.-rv�t 101. lr:foy. 
,·onat-tervét 100 szá1.alékra telje..,i
tett,. A kocsltartózkod,h,I e�·ségfdő1 

10 ozúalékkal csökktntdte. 

ségesnek tartja, hDf!I/ a ver<eny 
irántJÍ/ása a to,•ábbiakba11 küz
ponti/af! történjék és minden 
szolgálati áwa kiterjedjen. Ezért 
úgy határozott, hogy a mozga
lom kiszélesítésének és tovább
fejlesztésének bizlositás{,ra a 
tisztasági verseny központi irá
nyításával. szen·ezésével meg• 
bízza a munk!lvédelml osztá!qt 
A munkavédelmi ontálynak a 
szakszolgálattal karölt\·e gon
doskodnia kell a Yersenveredmé
nyek országos értékeléséről és 
nyilvánosságrahozala Iá ról. 

Az elnökség dicséretben ré
szesítette J<iskúnfélegyháza ál
lomás és pályafenntartás dol
gozóit a tisztasági mozgalom 
kezdeményezéséért, elindításáért 
és a versenyben elért jó ered
ményeikért. 

CSE�I ANDAAS 

Budape t-Józsefváros állomás kert!b• 
kedelmi f6nökségének ,ztahanovlsta 
berakómunká!;a. A1. éjenjáró Kossuth
brigád tagja é::; átlagos teljesítménye 

14-0 1zúalék. 

J"L A vasúti munka megbecsülésének újabb nagyszerü bizonyítéka 
� - 22 vasutast tüntetett ki az Elnöki Tanács 

Felemelő ünnepség szinhel ·e 
\"Olt május 15-én az Elnöki Ta
nács tanácsterme. A székso
rokban az a 22 \'asutas foo:
lalt helyet, akiket - kiváló 
munl,ájuk elismeréseként - a 
vasútigazgatás átszervezésé
nek ötödik évfordulója alkal
mából a minisztertanács ja,·a�
latára a Népköztársaság El
nöki Tanácsa magas kormány
kitüntetésben részesített. Az 
ünnepségen megjelentek: Beb
rits Lajos elvtárs. közlekedés
és postaügyi miniszter, Katona 
Antal elvtárs. a miniszter elsó 
helyettese, Prieszol József elv
társ, miniszterhelyettes, Boq
nár Imre elvtárs, a Vasútpo
lit ikai Foosztály vezetöje, Csa
nádi György elvtárs, a MÁV 
vezérigazgatója. Németh Jó
zsef elt·társ és Csa.mangó He11-
rik elvtárs, \'ezérigazgató h.-
lyette ·ek. 

Néhány perccel egy óra utár, 
lépett a terembe Dobi István 
elvtárs. az Elnöki Tanács elnö
ke. Nagy Dániel elvtárs elnök
helyettes és Darabos Iván elv
társ, az Elnöki Tanács titkára 
kíséretében. A kitüntetések át
nyujtásakor mondott beszédé
ben Dobi István elvtárs a töb
bi között hangoztatta :  - A 
vasút 1949. évi átszervez"'sP 
voll a kiindulópontj'.l azoknak 
az eredményeknek és annak a 
sikeresen elvégzett munkának. 
amire vasutasaink és Önök elv
társak büszkék lehetnek. A 
dolgozók növek\"O szükségle
teinek kielégítése a va�út 
dolgozni! az elmult évek sor'1n 
fokozottabb helytállásra ösz
tönözte. A vasút az évról évrP 
nö,:ek,·ö szállítási feladatokat 
eredményesen oldotta meg. 
Mozdon)�•ezetök, mérnökölr. 
fizikai és értelmiségi dolgozók 
szoros összefogásával kiváló 
eredmények születtek. Önök
nek. vasutasainknak sok nP• 
hézséget kellett az elmult é\"ek
ben l�küzdemök, s különösen 
l,emény próbát jelentett az 
idei zord tél. Vasutasaink ki
állták ezeket a próbákat. Olyan 
vasutas hösök születtek, akik 
a legmostohább körülmén ·ek 
között is fáradtságot, nehé?
séget nem ismerve teljesítet
ték szolgálati kötelezettségei• 
kPt. 

A kitüntetettek nevében Csa
ni:tdi György elvtárs, a müszaki 
tudományok kandidátusa, egy.,,._ 
tPmi tanár. a MA V vezérigaz
gatója mondott köszönetet a 
bizalomért. Emlékeztetett ar
ra. milyen sok akadállyal kel
lett megbirkózniok a vasút 
doll'(ozóinak az elmult évekb.:m. 
•- Hogy a mag.var va út mégis 
legyözte a nehézségeket 
mondotta - az elsősorban an
nak köszönhetó, hogy a ha
talmas vasutascsalád megmu
tatta: forrón szereti a pártot. 
hazáját, a vasutat és mindent 
elkövet azért, hogy a legnehe
:<ebb viszonyok között is meg
állja helyét. Ugy érezzük -
folytatta - ez a kitüntetés 
arra is vonatkozik, hogy pár
tunk és kormányunk elismeri 
11 vasút fontosságát, azt a döntó 
�z;erepet, amelyet a vasút a 
közlekedésen belül a népgazda
ság területén betölt. Amikor 
a magam és dolgozótársaim 
nevében mégegyszer megkö
szönöm a kitüntetéseket, igé
rem, mindent megteszünk 
azért, hogy a magyar vasuta
sok az eddiginél is fokozottabb 
lendülettel és lelkesedéssel, a 
párt és a kormány iránti tán-

toríthatatlan hűséggel végez
zék azokat a mindjobban nö
vekvö feladatokat, amelyek a 
vasútra háculnak - fejeztP 
be szavait Csanádi elvtárs. 

* 

IIIÁV fúmérnök, Déri Tibo7' 
!IIA V igazgatóhelyettes, Fülöp 
Ja.nos 1\lA V intéző, Dr. Fa:e
kas Sándor MÁV fötanács-.ls, 
Bogyó Géza MÁV igazgatóhe
lyettes a Szocialista Munkáért 
trdemérem. 

A kitüntetettek névsora: Bodnár András MÁV rak-
Csanádi György MÁV vezér- tári munkas, Hargitai Lásil,j 
igazgató, a Munka Vörös MÁV ellenór, ifj. Sári József 
Zászló Érdemrend. MÁV lakatos. Lot·ász Imre. a 

Módos István MÁV műszaki debreceni állomás OB-elnöke, 
fplügyeló. Tölgyes Lajos szak- Rajnyák Fábián MÁV müszaki 
osztályvezetö. Borsi János ko- [öintézó, Papp Zoltán M AV 
csimester, Papp Károly szak- intéző, dr. Pásztori Zoltán 
osztályvezetó a Munka frdem- MÁV tanácsos, Oláh Jó:sef 
rend, MÁV felügyelő, Széll György 

Szigeti Géza MÁV fómoz- vezetö blokkmester és Milzáll/ 
donyvezeto, Aszódi József I Pál ács, a Munka trdemérem 
MÁV föellenör, Köszegi László kitüntetést kapták, 

A nagyolvasztó üzen . . .  
Szép elismerésben részesültek így folytat ják: ,.Gyózelmünk el

Diósgyör-l'asgyár állomás dol- érésében Di6s1<yór-\'as{l1Jár ú1-
gozói a kongresszusi héten. A lomás fönükség és dolgozói jó 
nagyolvasztó dolgozói nevében mu11kúval, harcos kommunista 
Pást; Lajos párttitkár. Szabó helytállással vették ki részüket. 
Sá11dor, az üzemi bizottság el- Jó munkájukért ezúto11 mo11d11nk 
nöke és . Gácsi Mik�ós _ gyárré�z- kószönelel. A konwesszusra 
legy�zeto levei�! kuldott a� al· ú;abb 500 tonna ter.•enfelü/i lomas dolgoz?mak. A . �evelb�n 

11yersvaslermelést ulzl/a/tu11k. a nagyolvaszto dolgozo1 be1e- . . . • 1 • lentik. hogy kongresszusi válla-
, 

Ker,uk a_ v���tas e
_utarsakat, 

!ásukkal - 2000 tonna nyers,·as hof!.Y tovabb, 10 mw1ka111kkal se
ter_ven�elüli ter_m4:lésé( - 164

_. 
I f!i/�e,�ek ?enn:J11ket vállalásunk 

szazalekra tel1es:tettek, maid tel1es1/éseben. 

MÁJ US 23-ÁN LÉP ÉLETBE 

AZ ÚJ NYÁRI MENE TREND  
A Vasúti Föosztály elkészí

tette a vasut új nyári menet
rendjét. Az idei menetrend
változással egyidőben vezetik 
be a nvári idószámítást. e1 
természetesen a menetrendben 
is érezteti hatását. Az új me
netrendben a nemzetközi 
gyorsvonatok közül a moszkvai 
gyors,·onat a Nyugati-pályaud
varról indul l\1oszk\"ába és a 
harmadik napon érkezik a 
szovjet fővárosba. Az új nyá
ri menetrend gyors és közvet
len összeköttetést létesít Bu
karest, Prága, Berlin és Bécs 
felé is. 

A belföldi távolsági gyors\'O. 
oatok beállításán kívül gon
doskodott a vasút a mindin
kább növek,·ő balatoni for
�alom gyors, kényelmes lebo
nyolításáról. Június 6-tól na
ponta egy gyorsvonat, 6 sebes
vonat és 12 távolsági személy
vonat közlekedik a balatoni 
üdülóhelyek és Budapest kö
zött. Ezenkívül vasárnapokon 
még 25 különvonat áll a dol
gozók rendelkezésére. A SZOT 
üdültetési akciójában részesü
ló dolgozók részére külön k()
csikat tartanak fenn. 

Uj viszonylatokra is kiter• 
jeszti a MA V a közvetlen ko-
csijáratokat. Egerbe, Gyön
l(yösre. Recsk-Parádfürdóre 
és Veszprémbe új köz\'etlen 
kocsijáratokat állítanak be. 

A tavalyi nyári menetrend• 
del szemben idén 60 új hét\·é• 
gi távolsági munkásvonat és 
a vidéki utazási igények jobb 
kielégítése céljából pedig 53 
új vidéki helyi vonat közlekP
dik. 

Már megjelent a részletes 
adatokat tartalmazó uj „Hi
vatalos menetrend·', melyet 
idén kétféle kiadásban hoznak 
forgalomba. A kisebb terjedel• 
mű füzetben csak a \·asúti köz
lekedésre \'Onatkozó adatok 
vannak, a 832 oldal terjedelmű 
menetrendkönyvben a vasúti 
menetrenden kívül megtalálha
tók a légijáratok. a hajózás és 
az autobuszjáratokra vonatko
zó menetrendek is. A kétféle 
menetrenctkönvv kiort <sával 
az államvasutak lehetóvé tet
te, hogy mindenki saját 1ge
nyének megfeleló hivatalos 
menetrendkönyvet szerezhes
cen be. 

Újabb távbeszélövonalakkal erősítik meg 
a fővárosi állomások felvilágosító szolgálatát 

A vasúton utazók jobb tá- kezdve a 330-175 és 340-695 
jékoztatása érdekében a fó- helyett 429-150. 
városi vasutáJlomások felvilá- A közeljövőben a többi bu-

dapesti pályaudvaron 1s meggosító szolgálatát újabb táv- javul a felvilágosító szolgálat. beszélóvonalakkal erósítik 
A MÁV megtette a szükséges 

meg. Budapest-Keleti pálya- intézkedéseket aziránt. hogy 
udvaron a felvilágosító szol- Budapest-Nyugati pályaudvar, 
�álatot hatvonalú - soros kap- Budapest-Déli pál)·aud,·ar és 
csolású - városi távbeszéló- Budapest-Kelenföld állom.is 
l<i'szülékkel látták el. A Keleti- felvilágosító szolgálatát ÚJabb 
pályaudvar felvilágosító szol- távbeszélóvonalakkal lássák 
gálatának hívószáma ennek 

l 
el és ezzel is javuljon az uta

következtében május 22-én, tóközönségröl való gondosko
;;zombaton reggel 8 órától dás. 

JEr-EI IMf-2 HORVATH ISTVANNe A\ARTI ZOLT<\N 

Budapest-Ferencváros rendelkez6 for• 
galmi szolgi:tlattevöje. J\\enetrendsze• 
rlnti vonatlnditJsi tervét 109. kocsi• 
tartózkodási tervét 100. , onatforgalmt 
tervét pedl,;: 1 12 százalékra 1eljesitettd 

Celldömölk ;Ulomáson, vonatvezető- 8ucfapest-�el�ti-,,:ili.1ud,·aron álme
ként egy Ifi-brigád vezetője. Jó mun• noszt6. El6z6leg kocslfellró volt. d• 
kájukkal, vállalásuk túlteljesltéséért példás munUláért átmeneszt6,·é léo
é a �ztahanovlsta dm elnverésUrt tették elö. Számadáseh·álas,:t:!s nem 

kfiz:denek. fordult e1ö munkájl:ban. 



1954 május 22. SZOCIALISTA VASOTtRT 

Eröteljesehhen {jegÍtsiik 

Csan6di György: VASÚTI ÜZEM 

Pártunk Köz
ponti Vezetősé
gének határo
zata kimondja, 
hogy a követ
kező 2-3 év
ben az egész 

a mezőgazdaság fejlesztésé•·ől szó ó 
párt• és kormányhatározat vég1.·ehajtását 

Népí áll.amunk a dolgozók ja az olvasó elé. A könyv meg-
szakmai tudását és fejlődését jelenése tehát nemcsak az 
különös gonddal gyarapítja: egyetemi oktatás és a tudomá
nap nap után jelennek mell nyos munka azempontjállól 
a legjobb szakírók tollából tu· nagyjelentőségú esemény, ha· 
dományos igényességgel írt nem a gyakorlati szakemberek 
olyan szakkönyvek, amelyeket számára i.,, mert először nyilik 
a dolgozók örömmel és érdek- lehetőség arra, hog11 a vasút
lódéssel forgatnak, tanulnaT:c üzem szerteágazó munkaterü
belóle, fejlesztik szak?114! leteiról teljes áttekintést kap· 

Írta: Gróf József, a Vasutasok Szakszervezetének titk6ra 
népgazdaság 

legfőbb feladata, a szocializmus 
építésének kulcskérdése: a 
mezőgazdaság fejlesztése. A 
mezőgazdaság fejlesztése nem 
öncél, hanem eszköz az új sza
kasz feladatainak, népünk jó
léte gyorsabb növekedésének 
sikeres megvalósításához. 

képzettségüket. Az utóbbi janak. 
évek szakkönyvei között is A h4talmas kötet anyaga A szakszervezeteknek - így 

előkelő helyet foglal el az a három részből áll. Az első rész a Vasutasok Szakszervezetének 

mű amely most jelent meg ol11an általános ismereteket is - az a feladatuk, hogy a 
a könyvpiacon „Vasúti ü:i:em" közöl. amelyek az üzemviteli lehető legtevékenyebben ve
címen Csanádi György egye- kérdések részletes megérté- gyenek részt e jelentős feladat 
temi t�nár, a műszaki tudomá- séhez és általában a vasút- teljesítésében. Tudatosítsák a 
nyok kandidátusa tollából. üzemi mérnök tájékoztatásá- vasutas dolgozókkal a mező-

A vasút ü:i:emére, szerte- hoz szükségesek. A kön11v be- gazdaság fejlesztésének fontos-
áoazó és bonyolult m�mkafo- vezetése elméleti alapon tár- ságát és tevékenyen működje
lyamataira a személy- es áru· ja fel a kapitalista és a szocia- nek közre a mezőgazdaság fej
szállitás Úchnológiá;ára, az lista vasúti rendszer különbö- lesztésében. A vasutas dolgo
eoumással összefüggésbe� � zóségelt. Ezt követően egy fe• zók feladata, hogy a mező
vő műszaki és gazdasági 3e• jezet a vasúti közlekedés alap- gazdaság termékeit gyorsan és 
lenségekre vonatkozó t�o- fogalmait ismerteti. Ezután teljes egészében elszállítsák, 
mányos ismeretek nem tekint- kerül sor a vasút általános idejében eljuttassák a termeló
hetnek vissza hosszú multra történetére, majd a magyar szövetkezetekbe, állami gazda
Magyarországon. A 100. éve, vasutak történelmi kialakulá- ságokba, gépállomásokra és az 
vasút ü:i:emében - nalunk •ának, földrajzának és szer- egyénileg dolgozó parasztság
éppúgy, mint külföldön - � vezetének tárgyalására. hoz a fogyasztási cikkeket, 
legutóbbi időkig a gyakorlat, A könyv második fő része vetőmagot, műtrágyát stb. 
tapasztalatokra támaszkodtak szolgálati ágak szerinti részle- A szo:kszervezet elnöksége 
és a tudományos munka túl· tezésben ismerteti a vasút üze- 1954 február 10-i határozatá
nyomóan csak a pálya és a mét. El/5ször a vasúti pálya ban meghatározta, hog11 a ta
járművek megtervezésére, a és épitmén11einek karbantar- vaszi mezőgazdasági munkák 
távközlő, jelző- és biztos_ító· tását tárgyalja, amelynek ke- idején fokozottabb gondot kell 
berendezések megszerkesztesé• retében szó van a különböző fordítani a mezőgazdasági gé
re emellett még a fuvarjogi és fenntartási rendszerekről és pek, vet/Smag, műtrágya, ipar-leÓfeljebb a tarifapolitikai a gépesített vágányfektetési el- cikkek stb. elszállítására. 
kérdésekre irányult. iárásokról is. Ezt követően a Elnökségünk határozata nyo. A szorosan vett üzemviteli távközlő-, jelz/5.- és biztosító- mán az állomások üzemi bi
kérdések tudományos viz.sgá- berendezésekről, illetőleg az zottságai felvették a kapcsola
latáTa voltak ugyan kezdeti PZeket üzembentartó szolgálati tot a mezőgazdasági szervek-
törekvések, haladó magyar ágazat munkájáról van szó. 
mérnökök, így például néhai A kön11v eg11ik legterjedelme- kel, felújították és 'kiszélesítet

Zelovich Kornél professzor sebb fejezete a vontatási szol- ték a komplex-brigád mozgal
részéról, de ezek a kapitalista pálat berendezéseit, üzemi makat és szerződésekben hatá
viszonyok között kevés meg- munká;át ismerteti; itt tár- rozták meg közös feladataikat. 
értésre találtak. Csak a fel- aualásra kerülnek a vontatási A békéscsabai pályafenntartási 
szabadulás után, amikor egy• telepek és azok összes beren- főnökség például a turkevei 
re jobban megismertük a dezései, a vontatás üzemi teen- Táncsics termelőszövetkezettel 
Szovjetunió vasutasainak mu11· dói és az ezzel összefüggő szá- kötött szocialista szerződést. A 
káját, vált nyílvánvalóvá, hogy mítások, a műszaki kocsiszol- pályafenntartási főnökség dal
a szocialista tervgazdaságban gálat, a vonatok fékezése és gozói vállaltá"k, hogy a ter
a korszerű vasútüzem irán11í- azok a tényezők, amelyek a ményelszámolás és a zárszáma
tása lehetetlen az üzem tu- vontatás gazdaságosságát leg- dás munkáinak elősegítéséhez 
dományos vizsgálata h e inkább befolyásolják. Ezután a pénzüg11i dolgozók havonta 
vi.zsgálatok eredmén11einek eau rövidebb fejezet a vasúti öt napon keresztül segítséget 
hasznosítása nélkül. berendezések karbantartásá- nyújtanak. Műszaki téren vál-

A szocializmus építése, az val, főként a jármújavító vál- lalták, hog11 a termelószövet
;;téves terv valóraváltása so- lalatok munkájával foglalko- kezet földteriLletét augusztus 
rán - az ipar és a mezőgaz- zik. Igen részletes és sok te• 31-ig felmérik. A jó együttmű
dasáa fejlődésével párhuza- kintetben teljesen új a for• ködést elősegíti, hogy a szö
mosan - a népgazdaság ter- galmi azolgálat munkájának vetkezet közgyűlésén a pálya
meló munkáját kiszolgáló ismertetése: a menetrend szer- fenntartási főnökség képviselői 
közlekedésre is ugrásszerűen kesztésére, a vonatok összeál- is résztvesznek. 
növekvő feladatok hárultak. litására és forgalombahelyezé- Altalában elmondhatju'k, 
Ezeknek a feladatoknak sú· Bére, a tolatási szolgálat, va· hogy a komplex-brigád érte
lyát leginkább a vasút érezte, lamint a kocsiszolgálatra vo- kezleteket sokkal szélesebb 
minthogy az összes szállitások- natkozó anyag. A kereskedelmi körben tartják meg és tartal
nak (tonnakilométerben) több szolgálatról szóló fejezet a fu• masabbak, mint az elóz/5 évek
mint 90 !zázalékát teljesíti. varozás jogi alapjainak tár• ben voltak - mert a szerző
Mulhatatlanul szükség volt r,yalása után sorra veszi az dést alálró felek a szerződéstehát arra, hogy a kapitalista á:.ufuvarozás műveleteit, majd 
időkből örökölt elavult vas• roviden a személyfuvarozás 1.,.. ben foglaltakat kötelezőnek 
úti rendszert korszerűsítsük, bonyolítását is ismerteti. E

b-
-

tartják magukra nézve. 
teljesítőképességét növeljük, ben a fejezetben a díjszabás el· A mezőgazdaság segltése más 
a szállítás önköltségeit pedia méleti és gyakorlati kérdései formában is jelentkezik. Pél
csökkentsü.k. A fejlesztés Is hel11et kapnak. A könyvnek dául Kaposvár vasutas dolgozói 
nemcsak új berendezések _ ez a része a vasúti munkaerő• a kongresszusi verseny keretén 
igen naguarányú beruházások gazdálkodásról, az anyagellá- belül vállalták, hogy a mező
- révén, hanem elsősorban a, tásról és a pénzügyi szolgálat- gazdaság által feladott élő, 
új, haladó, szocialista munka- ró! szóló fejezetekkel zárul. vagy romlandó árukat soron
módszerek meghonosításával A kön11v harmadik része kívül továbbítják, vagy beállít
és a tudományos igényű ü:i:em- azokat az új, a szocialista vas- ják a kirakodóhelyre. A fűtő
vezetés bevezetésével volt út üzemvezetését érintő kér- ház dolgozói pedig azt vállal
biztosítható. Ehhez a hatalmas �éseket tárgyalja, amelyek a? ták, hogy ezeket az árukat 
munkához nyujtottak alapve- ossze, szolgálati ágazatokat minden esetben túlsúlVként el
tő segítséget a szovjet vasutak érintik. Ig11 ebben a részben szállítjálc. 
tapasztalatai, amelyeknek tu- kaptak hel11et azok a problé- A vasutas dol-
dósai h szakemberei hozták mák, amelyeknek feltárása és gozók nagy-
létre a legutóbbi évtizedekben megoldása a vasútüzem eaé- mértékben 
az új tudományágat: a vas- izének munkáját döntően be- hozzájárulhat-
uti üzemi·itel tudományát. folyásolja. Szó van itt a vas- nak ahhoz, 

Ahhoz, hogy a vasúti üzem- úti üzem egységes műszaki hogy a városok 
vitelre vonatkozó tudományos �olyamatáról, főként a vasút- ..; és ipari köz-
ismeretek hazánkban is fej- allomások és az iparvágányok pontok lakos-
1.Jdésnek induljanak, többek munkájának összehangolásá- sága a mezőgazdasági termé
között arra is szükség volt, ról, a vasúti üzem munkájú- nyek árainak csökkentésén 
hog11 ez a tantárgy helyet kap• nak ütemességéről, a forga- keresztül is érezze pártunk és 
ion a magyar mérnökök egye- lof!t egyenlótlenségeiról és 11 kormányunk gondoskodását. 
temi oktatásában. Ez a kö- csucsforgalmak problémáiról, Ezért különös figyelmet kell t•etelmény először az Epító- � .sebesség szerepéről a vasúti fordítani a mezőgazdasági b:iri Műszaki Egyetem út-, uzemben, továbbá a kocsifor- termékek darabáruinak elszál-1•asút- és alagútépítő tagoza- duló-idó kiszámításával e, lítására, hogy az időben és t.ín valósult meg, ahol immár megrövidítésével kapcsolatos frissen érkezzen meg rendel-
-,!lrmadik éve folyi"k a ,,Vasúti feladatokról. Részletesen tár- • é g lj tetési helyere. Ezt fők nt piac-·em" című tantárgy elóadá- ya a a szerző a vasút telje- b" , . . 
�- Ennek a tantárgynak sítőképességének szám'tá . napakon kell 1ztos1tam, ami-

•ndszeresítésével az elmélet módszertanát is. Hasonl-Oté;� k� az átlagosnál több áru ke-
. a gyakorlat egysége felé pen részletes áttekintést ad rul feladásra .. Ezt a vasutas 
>moly lépést tettünk: az a fuvarozási önköltség ala-1 dolgozók is tud,ák, mégis gyak-
„1etemr6l kikerülő fiatal kulásáról, számítási módsze- ran előfordul, hogy a vonatdk 

rnökök ma már alaposan reiről és a. csökkentésükben nagy késéssel érkeznek az 
l•kozottak a vasút üzemi szerepet játszó tényezőkről állomásokra, kocsik hiányában 

nkájáról és így a vasúti Csanádi György úttörő é; nem szállítják el a felkínált 
�lgálatba való lépésük után nagyjelentóségű könyve a vas- árut stb. Ilyen esetekben az 
'Ír sokkal rövidebb gyakorta- úti üzemvitel kérdéseit a tu- áru �lssza�arad, esetleg meg-

' /·!képzésre van szükségük. domány mai színvonalán a romlik, csokkentve a paraszt-
Ennek az új tantárgynak hazai és külföldi, elsóso;ban ság termelést kedvét, mivel 
11agát dolgozta fel Csanádi az élenjáró szovjet tapasztala- nem érzi a kormány tlyen

r;;Jörgy most megjelent „Vas- tokra támaszkodva dolgozza irányú támogatását. Úgy véli, 
?°.ti üzem" c. egyetemi tanköny- fel. A mű hivatva van arra, hoqy anyagiak te,én így nincs 
vében (Tankönyvkiadó, 1954. hogy a hazai közlekedéstudo- érdekeltté téve a termelésben. 
584 old., 283 ábra, 33 táblázat, mányt új és új eredménypk Nem egy esetben előfordul, 
ára /t•e 81.50, kve 100 forint). elérésére serkentse, ug11anak- hogy fontos mezőgazdasági 

Ez a könyv az első olyan mii kor pedig kézikönyve, seg,- gépalkatrészek, élőállat stb. 
a hazai közlekedési szakiroda• t/5társa legyen a. magyar vas- napokig, sőt hetekig van úton 
lomban. amely a vasúti üzem utak fejlesztéséért küzdő mű- a feladási állomástól a ren
tudnivalóit rendszerbe fog- szaki és gazdasági dolgozók- deltetési helyig. Vannak hiá
lalva, egyetlen kötetben tár- nak, n11osságok az áruk kíméletes 

kezelésében is. Gyakran elő- a politikai és mozgalmi munka ként nagyrészt sikerült elosz
fordul, hony a feladott áruk megjavításához. Több vasút- latni a vasút területén kez
megrongálódva jutnak el ren- állomásunk a. tanács révén tá- detben megmutatkozó paraszt-
deltetési helyükre. j� .• oz6dik a mezőgazdaság ellenes h4ngulatot - azonban 

Szakszervezetünk feladata, eredményeiról, a mezőgazda- vannak helyek, ahol még nem 
hogy az ü:i:emi bizottságakon sági munkában élenjáró dolga- értették meg kel!óen gazdaság
keresztül, a pártszervezetek zók neveit kifüggesztik a politikánk új irányvonalát és 
segítségével mozgósítsa a 

I 
vasútállomáson. üzemi bízott- különböző nehézségekre hivat

vasutas dolgozókat a hiányos- ságaink segítik a gépállomá- kozva, kivonják magukat a 
ságok felszámolására, hogy az sok, állami gazdaságok üzemi mezőgazdasági munkából: a 
áruk kíméletes kezelésével bizottságának munkáját. A sze- Rámán Kató Fűtőház, a Fe
védjék a dolgozók vagyonát, az gedi területi bizottság munka- 1 renevárosi Fűtőház, a Pécsi Fú.
állam vagyonát. Ezt a pártszer- társai három állami gazdaság tóház stb. Politikai munkánk 
vezetek és üzemi bizottságok jó üzemi bizottságának nyújtanak másik fő hián11ossága, hogy a 
politikai felvilágosító munká- segítséget. Szeged fűtóház OB-1 falun lakó vasutas dolgozókat 
val tudják csak elérni. elnöke például kézzelfogható nem mozgósítottuk megfele-

A mezőgazdasági termé'kek segítséget adott a kisteleki gép- lóen a falu polttikai, gazdasági 
elszállítására nagyobb mérték- állomás üzemi bizottságának a és kulturális életébe való be
ben fel kell használni a bizalmiválasztások lebonyolí- kapcsolódásra, bár a falun 
személy- és vegyesvonatok tásához. A vasút patronáló lakók nagyrésze maga i., 
poggyászkocsijait és ahol szük- üzemeib/51 az üzemi bizottsá- kisebb-nagyobb földön gazdál
séges, poggyász-mellék kocsik gok és pártszervezetek rend- kodik, s így közvetlen kapcsa
beállításával kell biztosítani a szeresen kijárnak a patronált latban van a parasztsággal. 
felkínált darabáruk elszállí- üzembe, ahol megbeszélik az Hiányosságként jelentkezik 
tását. Ki kell szélesítenünk elvégzett munkát és a további a kultúrmunkában, hogy nem 
a szegedi igazgatóság kezdemé- feladatokat. Vasutas dolga- elég tervszerűen végzik a pat
nyezését, hogy a nagyobb me- zóink segítettek a pénzű.gyí, ronálást, emellett nem kielé
zőgazdasági szervek képvise- gazdasági és egyéb admi- gító az a seg!tség, amelyet a 
lóinek meghallgatása után, nisztrációs munkában. A Deb- mezőgazdasági szervek kultúr
olyan menetrendet készítenek, receni Járműjavító 0V az ál- csoportjai megalakításához és 
amely az eddigieknél jobban tala patronált üzemeknek itt is művészeti színvonaluk emelé
a.lkalmazkodik a mezőgazda- rendszeres segítséget nyújt. séhez a.dnak. 
sági szervek igényeihez. Emel- Szeged Igazgatóságtól nyolc A további!lk• 
lett brosura formájában kiad- könyvelő és négy bérszámfejtő ban legfőbb 

�

-
ják a mezőgazdasági szervek segíti a környező mezőgazda- feladatunknak _, részére a vasúti szállítással sá�i. szervek ilyenirányú mun- tartjuk a. pat- , ' . 
kapcsolatos alapvető tenni- ká,at. ronálás kiszé-
val-Okat. Nagy jelen- lesítését, a po- _ Szakszervezetünk másik fon- :.§;:j. tóségú az a litikai és kultu- _ tos feladata a patronázs- �� kezdeménye- ráli., segítség-
mozgalom kiszélesítése, állan- r\- zés, amely a nyujtást. A patronáló munkát 
dóvá tétele. A tavaszi munkák 

� 
MAV Vas- ki kell terjeszteni a. még gyen-

megindulása előtt vasútüze- ,_ anyagjavító, a gén müködó termelószövetke• 
meink képzett munkásokat · Landler. és a zeti csoportokra és minden té-
küldtek ki a gépállomásolcra, Debreceni Jár- ren segítséget kell adni ré-
akik segítséget nyújtotta!: a műjavítóból indult el. A dolga- szükre, hogy megerősödjenek. 
mez6gazdasági gépek és felsze- Zók önkéntes munkával, hulla- Ez a munka. kézenfekvő gya
relések kijavításában és átad- dékanyagokból mezőgazdasági korlati segítségben n11ilvánul
ták munkatapasztalataikat, szerszámokat, kapát, ásót, vöd- jon meg. A konkrét segítségre 
élenjáró módszereiket a gép- röket stb. 'készítenek, amelyek- különösen az aratási, betaka• 
állomások dolgozóinak és se- bői jelenleg a földműves szö- ritási és a cséplési munk�k 
gítségükre voltak munkájuk vetkezetekben hiány van. Eze- idején lesz legnagyobb szükség. 
megszervezésében. ket az eszközöket a termelés- Nyújtsanak segítséget a meg-

Fűtóházaink, ben és begyüjtésben élenjáró rongálódott munka- és erőgé
jármüjavitóink, dolgozóknak osztják szét. pek kijavításához, raktárak, 
pályafenntar- Különösen kiemelkedik a épületek karbantartásához, 

& 
tási és egyéb vasutaa kultúrcsoportok segít6 szervezzenek kultúr DISZ• 

üzemeink 56 munkája. Alig o:kad kultúrcso- brigádokat, egyes kampány-
- . .  

gépállomásnak port, amely ne adna kultúr- feladatok alkalmából (aratás, 
n11újtottak műsort a mezőgazdasági ü:i:e- kévehordás, gyapotszedés stb.). 

szakmai és po- meknek, gépállomásoknak, Kultúrbrigádjaink pedig azon 
litikai segítséget. Eddig erő- és állami gazdaságolcnalc, termelő- túlmenően, hogy műsort adnak 
munkagépeket javítottak ki és szövetkezeti csoportoknak. Mű- a termelőszövetkezetek dolgo
szocialista megőrzésre adták át sorszámaikat felajánlják a me- zóinak - segítsék kultúrcso
a gépállomásoknak. A tarna- zógazdasági munkában élen- partjaik megalakítását, művé
szentmiklósi gépállomás a kö- járó dolgozókno:k. Számos he- szeti színvonaluk emelését, 
vetkezóket lrja a MAV Felépít- lyen segítik megalakítani a hogy /málló és jól működő kul
ményi Vasanyagjavító üzemi kultúrcsoportokat és megtanít- túrcsoportok alo:kuljanak a 
Vállalat patronáló murtkájáról: ják táncra, zenére stb. Több termelőszövetkezetekben. 
,,A patronálók által nyújtott helyen csereműsort adnak kul- Tovább kell folytatni a po
segitség következtében a gép- túrcsoportjaink, amikor a litikai felvilágosító munkát állomás korábbi nagy lemara- mezőgazdasági dolgozók is ad- vasutas dolgozóink között és 
dása ellenére is határidőre be- nak műsort az ü:i:emek dolga- meg kell győzni nézeteik hel11-
fejezték a gépek javítását. Holt! zóinak. Ezek a tények azt bi- telenségéról mindazokat, akik 
István elvtárs, az értékes szár- zonyítják, hogy a vasutas dol- a parasztság életszínvonalának 
nyas fúrógépet és az új eszter- gozók megértették a mező- emelése mögött a saját élet
gapadokat hozta üzemképes gazdaság továbbfejlesztésének színvonaluk csökkenését lát-állapotba. Munkaközben a fontosságát és segittk a mun- ják. 
gépállomás dolgozóit is meg- kás-paraszt szövetség megszi- E feladatok megvalós!tása tanította a fúró- és eszterga- lárditását. minden párt- és szakszervezeti padok kezelésére. Azok a mun- Az elért eredmények mellett funkcionáriusnak kötelessége 
kák, amelyek azelőtt kézi erő- azonban vannak hián11osságok - hogy segítsük pártunk és 
vel, sok fáradsággal, napokig is. Ez elsősorban a politikai kormányunk határozatának 
tartottak, most percek alatt ké- felvilágosító munkában lát- megvalósítását, a dolgozó nép 
szi.lfaek el. Magyar József elv- szik meg. Bár a politikai fel- életszínvonalának állandó eme
társ a hegesztés jó és gyors világosító munka eredménye- lését. 
módszerére tanította meg a 
gépállomás hegesztóit. A pat-
ronáló brigád jó munkájával 
nemcsak minőségi és mennyi
ségi munkát végzett, hanem 
példamutatásával a munka
fegyelem megszilárdltásához is 
hotzájárult." A MAV Epü
letszerelő és Előgyártó üze
mi Vállalat dolgozói a detki 
gwállomáson végeztek ered
ményes munkát. MunkájU'Tt 
során nagy gondot fordítottak 
az anyagtakarékosságra. Tgy 
született meg Parajdi Bertalan 
elvtárs újítása, amely több
mázsa, sót, országos viszony
latban több tonna vas megta
karítását teszi lehetővé. Eddig 
ugyanis a csoroszlyák terhe
léséhez a súlyokat vasból ké
sz!tették, most a vállalat elő
gyártó telepén betonból készí
tik el a szükséges súlyokat, 
amel11 a célnak ugyanúgy meg
felel, mint a vas. Számos más 
példa is bizonyítja, hogy a gép
állomáse1kat patronáló üzemek 
jó munkát végeztek. 

A patronáló munka nemcsak 
a gépek kijavítására korláto
zódott, hanem kiterjedt a gép
állomásokon folyó politikai 
munka megjavítására, a moz
galmi és általában a kultúr
élet fellendítésére. A patronáló 
üzem párttitkára!, OB-elnöke! 
személyes látogatásafk alkal
mával komol11 segítséget adtak 

Az Utasellátó felkészült 
a megnövekedett utasforgalomra 

Az Utasellátó OV doli:ozól Is Jó munk,vat, tervUk túlte1Jo•1Ms6vel k(I. 
szOntlk pártunk kongre-sszusát. A kona,-esuusl hét nemes vcrse-nytben a mairuk munkaterllletén klemelked6 tcljesltményekkel vettek részt. Az Utasellátó knzpont vendé11látóUz,mel foosztályának jó szervezési munkáját dlcsfrl, ho11y kell6 ld6ben felkh,Ultek a mcqn6veke
dett belfOJdf é$ külföldi uta�forgal<>mra s a vac.utl csomópontokon fzléses, 11:ud•� választékú büféoavlllonok,t ,Ulltottak fel. l(�pil�kon Bud11>f''>t DEii-páiyaudvar Uta�t114t6 ilztmének. a 34. fizemnt-k a bliféJlt lttjuk. Az utasok jobb, kényelmesebb elf,Uslinak me�szervnhft Solti elvtlirs, üzemvezet6 & Csomai elvUn. lntfz6 lrányllásánl a 34. 0zem dolllozól példamutató módon se11itetlék. 

(11:ovács 0. lefy.) 
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vidámságával, örömével. A nyá'r legjobban vá-rt és legfelejt- ban. Az újjászu1etett üdülő a 
�et;tl�nebb örönne az üdülés. A vasutasüdiiléíhbe,i mi.11den szakszerv"zet gondosságát, a 

elókészuletet megtettek, hogy m,ég teljesebb 1e,gyen do!gozáínk kitűnő ellátás, a figyelmes bá

Kora tel!,!"el • • • A mátrahµ1 .j vasutasildü16ben Diheitó d.:.l�ozók bll� 
a reu!'eli előtt meeoeszélilt nai,I proltl'ammiukat. 

(Ktniács G. ieh�.) 

öröme, még ak'kar se boruljon árnyék vidám kedvükre, ha 
történetesen felhők sötétítik el a napfényt. Tegy·ünk most, 
az úgynevezett „szez911," elején vmámlá.togatást a vasutas� 
szakszervezet tíz üdülőjében, nézzük meg, hog·y az érkezőket 
köszöntő barátságos üdvözlő feliratok mögött mi várja a vas
utasdolgoz6kat. 

* 

Körútunk első állomása: 

1 Mótraháza 1 

kal még fáradságba sem ke,rül 
a tura. 

0 

- Tavaly is itt üdülttink -
Komoly, felhőbe nyúló h'e- mondja az üdülő emeleti tár

gye'J;: ölelik körül a vasutas- salgójában Székely Eva elv
üdülő szinte csillogóan fehér . társnő, a Landler Művek dol
épületeit, - ,a tágas erkélyről a gozój� és G��ás ��ria elv

t.ekintet illanatok alatt felér tru:sno, . Jl!af!.yteteny-biosd �llo: P _ • mas kituno munkaeredmenyu a. Galy':tető 965, .va� a Kek':s forgalmi szolgálattevője_ 
1015 meteres csucsara. De b1- Mégis, amikor beléptünk az 
zony aligha akad olyan üdülő, épületbe, alig ismertünk rá. 
legyen akár tél, akár' riyár, alti új ruhába öltözött · az egész 
megelégedne azzal, hogy csak üdülő. Nézzenek körül: újak a 
tekintetével járja végig ha- fotelok, az asztalok, a perzsa-

zank legmagasabb hegyei�. K�r függövyök, •-.a . pálmák. Nem 
. . 

I 
szőnyegek, a hatalmas csipke-

is le!_ll?-� ezt elmtila\lzt;m1, hi- hiába mondják, · hogy a Galya 
szen a kényelmes autobuszok- Nagyszálló. mellett a vasutasok 

Az április 25-tól május 5-ig 
megtart�tt tervismertető· ter
melési értekezletek 'a vasutas
dolgozók érdeklődésének növe
kedéséről t,:muskodtak. 

A pécsi területen 

ugyan a dolgozóknak csak 60 
-65 százaléka jelent meg az 
értekezleteken, egyes szak
szolgálati ágaknál azonban, 
mint például a pályafenntar
tásnál, a vontatási műhelyek
ben, a kereskedelmi szolgálat
nál .80-85 százalékos volt a 
megjelenés aránya, Ezeknél a 
szolgálati ágaknál ez az 
üzemi 1>zervek jó mozgósító 
munkáját is dicséri, míg egye
bütl arról tanuskodik, hogy az 
üzemi szervek elhanyagolták a 
dolgozók mozgósítását. 

A Dombávár-gócon megtar
tott termelési értekezletek jól 
szolgálták a társszolgálati á,gak 
együttműködését, mert a. :yeze
tőkön ltivül néhány dolgo�ó is 
résztvett a másik szolgálati 'lig 
értekezletén. A dombóvári fú
töJlázban termékeny vita ala
kult kf az értekezleten. Bí-

rálólag vetették fel például . a 
doliiozók, hogy az· 500-as fordu
lókat a:i: igqzgatóság a kül
szolgálat megkérdezése nél
kül készíti el, emiatt a fordu
lók rövid időn belül felbomla
nak. Sok dolgozó tett pótfel
ajánlást a kongresszu�i ver
sen;i,-re. 

A pályafenntartási főnökség 
termelési értekezletén TúT6s 
János pályamunkás kijelentet
te, hogy a fizetésrendezés óta 
�okkal nagyobb kedvvel dol
goznak. Nyomban pótfelaján
Jást is tettek a dolgozók: meg
fogadták, hogy napi 2:l talpfa 
helyeit naponta 24-et vernek 
alá, zúzott kőívben pedig rn 

,helyett 19-et. 

A szeqedi területen 

általában a dolgozök 80 ,szá
zaléka jelent meg az értekez
·1eteken. Ez visszaesést jelent, 
mert a' multban nagyobb volt 
a látogatási- arány. Az üzemi 
bizottságok, bizalmiak ezúttal 
hiányos munkát végeztek, nem 
mozgósították a dolgozókat, 

násmód,.a tisztaság Tana• Sán
dor elvtársat, az üdülő veze
tőjét dícséri. 

0 
Délután beborult, megeredt 

a májusi esö. De ilyenkor a 
legpezsgőbb az élet a falakon 
belül, amikor majdnem min

. denki „otthon van". 
- öreg és fiatal egy!orman 

megtalálja a szórakozását -
_mondja Sztank-O'tYics József elv
társ, Diósgyőr fűtőház váltó
kezelője aki az öregek" közé 
sorolja ,�agát és 'éppen lépésre 
készül a sakktáblán_ 

Koppannak az asztalitenisz_ 
labdák, csattannak a billiárd
golyók, vidám zaj kíséri a 
szembekötősdit és a többi tár
sasjátékot, néhol egy-egy üveg 
gyöngyösi bor körül üldögél
nek jóleső beszélgetésbe me
rülve, máshol könyvek lapjaj 
zizzennek. A könyvekről szól
va mindjárt mondjuk el. hogy 
sokan csalódnak az üdülő 650 
kötetes könY\1:árában. Nem 
tudják megérteni, miért olyan 
kevés a magur1.r szef'Zők köny
ve. A Jókai-Ju,biletLm alkalmá
ból sokan ac.ltarták olvasni a 
nagy író műveit -' hiába. De 
éppen ilyen mostoha a sorsa 
itt az üdülőbé!n Mikszáthna/,, 
Gárdonyinak, Mói-icznak és 
mai íróinknak is. 

0 
Vacsora utan (borsostokány. 

torta) "szellemi táplálék" kö
vetkezett: Nádas János, az író
szövetség küldöttjének vezeté
tésével irodalmi vitaesten vet
tek részt az üdülők. De, hogy a 
könnyebb szórakozás híveit se 
érje csalódás, utána már vigan 
forog a tánclemez s közben a 
kitárt ablakok mögött az óriási 
hegyeket elnyeli az éjszaka. 

0 
A jövő héten a felhőkbe nyú

ló he!11Jek világa után a ked
ves szelídségú magyar tenger
hez, a Balatonhoz vezet az 

_utunk. 

nem magyarázták meg a pá.1-t
kongresszus előtti utolsó ter• 
melési értekezlet fontosságát. 
Jók voltak ellenben a terme
lési értekezletek' előtt megtar
tott műszaki konferenciák, 
amelyek meghatározták az ér
tekezletek beszámolóinak tar
talmát és a problémák felveté
sét. A legjobb műszaki konfe
ren.ciát Békéscsaba állomáson 
tartottak. Ez á termelési értE' 
kezlet egész !Molyásán és a 
főnökhelyettes jól összeállított 
beszámolóján is meglátszott. 

A beszámolók az egész SZE' 
gedi területen foglalkoztak a 
munka- és bérfegyelem, a mi
nőségi mwrl!ka lcérdésével is 
Javult a sztahanovisták elfoga
dásával kapcsolatos vita. A 
dolgozók megértették annak 
jelentőségét, hogy maguk ;;za
vazzák meg a sztahanovista 
kitüntetést az arra javasoltak

'ii.ak és ezúttal már komolyan 
vették ezt a ·feladatukat, lel
kiismeretesen megvizsgáltak, 
megvitattak minden előter
jesztést. 

A Buda.pesti Lokomotí-v 
sportrepülöszerver.etének tag
jai a télen sem tétlenkedtek, 
hanem szorgaln1a�an készültek 
a tavaszi idényre, amikor majd 
Yalamennyi vitorlázógépük 
magasba lendülhet. A lelkiis
meretes ké;zülódés meg is 
hozta gylimölcsét: első negyed
év·i te1"1�üket 200 százalékra 
teljesttették. Ez a kitűnő ered
mény nemcsak a munka 
mennyiségét, hanem minősé?;ét 
is jelzi, mert három fiatal: 
Márkus János, Schmidt Fe
renc . és Herpai Gábor ez idő 
alatt érte el az „ezüskoszods 
repülő" -szintet. A szervezet 
t,.gjai egyébként áprihs 24-
25-én több teljesítmény-repü
lést végeztek, mint tavaly 
egész évben. Az elsö negyed
évi kiklpzés alap}án az ország 
33 vasutas repülők!ubja lcö
zött a pécs-i MAV repülőklnb 
lett az első 21 1.4 ponttal, má

sodik a budapesti; 1 í 4 ponttal. 
Start elófli megbesz<'l6s. 

A.: ejtőe.-nyősök nagy kedv-
vel végzik kötelező tornagya- repülőtér közötti összeköttetés 
korlataikat és eddig már két megteremtésének elsajátításá
ejtőernyős-ugrást hajtottak val segíti a repülés fejleszté
vég-re. Most készülnek a har- sét. 
madikra. B d · L k t'  A m.odellező-k.örben is lel- .. A_ u apesti o omo 1v re-
kes munka folyik. A vasúti püloszervezete a DISZ meg
technikum rádios csoportja az alakulásának negyedik évfor
adás-vétel gyakorlá.5ával ké- 1 dulójára újabb 60-70 vasutas
szül az idei versenyekre és két fiataina.k a repülésbe való be-

(Kovács G. felv.) 

szervezését vette tervbe. Ha 
sikerül a tervet megvalósítani 
- amiben nincs okunk kétel
kedni - olyan eredménye:n·e 
jutunk, amilyeneket még �oha
sem értünk el a vasutasok 
sportrep'ülési mozgalmában. 

Hamenda Ferenc, 
a Lokomotív repülő

szervezet titkára. 

A diósgyőri Lenin Kohászati 
Művekben a holt ércből nap
nap után a lüktető élethez 
szükséges acél ezertonnái szü
letnek. Ebben részük van a 
diósgyőri fűtőház dolgozóina!, 
is. Ezért kapták az élüzem ki
tüntetést, melléje a miniszter 
és a szakszervezet vándor
zászlaját. Ez bizonyítja, hogy 
jól dolgoznak. Jó munkájukért 
nonban joggal érdemelnének 
több gondoskodást is. Vajjori 
milyen ez a gyakorlatb�n? Ke
ressünk erre a kérdésre vá
laszt a helyszínen. 

szültségű villamosvezetékre I hogy se szeri, se száma, de an
folyik és csak a szerencsés vé- nál kevesebb intézkedés tör
letlennek köszönhető, hogy tént a megszüntetésükre. Pedig 
eddig nem történt súlyos bal- a munka- és balesetvédelmi fe
eset. Ilyen helyen dolgoznak lelősök az igazgatóság IV. és 
hősiesen a diósgyőri fűtőház II. osztályának havonta jelen
dolgozói. a munka- és egész- tik a hibákat, esetenként újak
ségvédelem elemi feltételei né!- kal tetőzve, a megszünteté
kül. sükre mégsem történik semmi. 

Nem mondható, hogy egyál
talán nincs fürdőjük, mosdójuk 
a diósgyőri fűtőház dolgozói
nak. Az öltözők egész sorát 
láttuk, csak épnen zsúfoltak, 
nagyrészt ablaktalanok s a 
„fürdővizet" a tetőn át bé:fo1yó 
víz képezi. Máshol a ruiia
szekrények a mozdonyszinek
ben, a műhelyekben sorakoz
nak - természetesen piszok
kal övezve. A kocsilakato�ok
nak és vizsgálóknak egy földre 
fektetett kocsiszekrény az öl
tözőjük, ahol télen-nyáron 
tűrhetetlen a hőmérséklet. 

A fűtőház 680 és a kohászat 
220 dolgozójának összesen 12 
zuhanyozója és néhány mosdó
vályúja van. Akik kiszorulnak, 
azoknak csak kétes tisztaságú, 
rossz vödrök jutnak. Üzemi 
konyhájuk nincs. A szűk, sö
tét ablaktalan és nyirkos öl- Igaz, hogy a - csak rész
tözőkben egymás hegyén-hátán ben - felsorolt hiányosságok 
igyekeznek megférni, gyakran még a sötét mult örökségeként 
egy szúk szekrénykébe hár- maradtak itt. ,.Objektív ne
man-négyen kén,1:elenek bele- hézségek"-nek mondják azt 
gyömöszölni a ruhájukat. De is, hogy már évek óta v;ijú
még istenes állapot ez ahhoz ilik az új. korszerű fűtőház 
képest, ami a kccsijavitórész- más helyen való felépítése. De 
leg műhelyében látható. A mi- vajjon mikorra? Az újabb hí
nősíthetetlenül piszkos faho- rek szerint igen sokára. De 
dály egyik sarkában ajtónél- ugyan milyen objektív ne
küli női öltözőrekesz, ruha- hézség akadályozza azt, hogy 
szekrények mellé támasztott a tetőket a miskolci igazgató
deszkafalból. Tisztálkodási le- ság II. osztálya megjavütas
hetőség? Erről szó sem lehet. sa, a helyiségeket kimesze!jék, 
Körülötte 18-20 férfi dolgo- általában a meglévő épülete
zik siralmas munkavédelmi vi- ket rendbehozzák, hogy a dol
szonyok között. Eső idején a gozóknak emberhez méltó 
tető nyílásain bezúdul a víz. munkahelyeket és tisztálkodási 
Egyikük keserű humorral meg lehetőséget biztosítsanak? A 
is jegyzi:  - l-tt aztá.n bőven fűtőház állítólag ideig1ems 
zuhanyo.ihatunk, ha m�gered jellegére hívatkozni éveken át 
az eső. De a fűtőházi épüle- - a legkényelmesebb állás
tek teteje majdnem mindenütt pont, de már tarthatatlan. 
ilyen. A külső kocsijavítórész- Cikkünkben nyilván nem ír-leg munkahelyei fölött még 
fedél si·ncs, ami. a hótól és tunk olyat. amiről az ille'.éke-
esőtől 1:1egvédené a dolgo�ókat.

1 

s1;k.nek ne leni:e tu
._
do1:1asu�, 

A kis es nagymozdonyszm te- hiszen annyi b1zottsag állap1-
tejéről az esővíz a magasfe- totta már meg a leírt hibákat, 

Elmondták a dolgozók azt is, 
hogy a párt- és szakszervezeti 
felsőbb szervek kiküldötteitől 
is hiába reméltek gyakorlati 
segítséget. A helyi mozgalmi 
szervek is belenyugodtak a 
,,változhatatlanba". Nem har• 
cólnak eléggé a hiaák mcg
szüntété:Séér( ' Jegalább ·· a vi
szonylagos tisztaságért. 

A Lenin Kohászati Művek 
igazgatósága segíteni akart az
zal, hogy az egyik · csarnokot 
átadta a fűtőház bővítésére. 
El kell ismerni, hogy a mis
kolci igazgatóság IL osztálya 
tett is már valamit annak át
alakítására. Egyrészt a főnök
től . kezdve bőven tartottak 
helyszíni szemléket, másré.;zt 
a kérdéses csarnokban fel
szedték a vágányokat, hogy 
szerelőaknákat építsenek. Az 
azóta eitelt egy hónap alatt 
viszont kiderült, hogy nincs 
hitd. Most pedig azon tana
kodnak, hogy a vágányokat 
visszaszereljék-e vagy sem. 
A csarnokot még most sem 
használhatják. Mintha meg 
sem kapták volna. 

Ugy látszik, hogy egyedül 
csak a dolgozók állják hősiesen 
a szavukat. Megfogadták, hogy 
az élüzem kitüntetést és a 
vándorzászlót továbbra is meg
tartják. Ezt bizonyítja az újabb 
felajánlások tömege, a magas 
,zázalékkal dolgozók nagy 
;;zátna és a jó versenynyilvá, 
nosságot bizonyító verseny. 
tábla. Viszont a jó munkáért 
több megbecsülést és gondos
kbdást várnak. 

Munkánkat ruegk�nnyíti, életünket szebbé teszi a kormányprogramm 

Onnepre készül az orsz.i,t. A �n-
, 

születik meg az emaf�rozás: � a Is 

I 
dolgozókban Is szilá..tdaft 61 az aka-

, 
munkájuk. n)'omá.n válik szebbé és 

I 
szoc!ális és kulturJlis juttatásban ré-

1 
lye.'1 megbecsüléssel, gondc!al és sz1:

gresszusl hét 1e!kesed�tö1 futott ho7.zá alr.arok járulni munkámmal rat, hőj!y pártunk· épit6 politikáját a könnyebbé az életük, hel) tállásukkal sze.s1t�esse a va?":�as df_lgozókat. retettel fordul pártunk es �oryna„ 

napjai után az elkovetlcezo napokban . • 1 , t . . . 'h t k . h ho ár �aJZ<'mkon azok kozul az UJ vasutas ayunk a vasu1a"S l!olgozók fete. 
milliók ,kísérik naJry fhtyelemmel a ahhoz. hogy pártunk vu.eteséve szátl ftást 1elada ok po!'ltos, JÓ telje- J<lll'u, a na hozza ah oz. gy P • • lifosítményck kö:-íil mutatunk be né-
kon,tresszus ülésez�t és mt11lókbán úfabb sikereket érjünk e1. A vasutas sftésével scg(tsék. Tudj<i.k, hogy. jó tunk és kormán}•zatunk m.?,:?" több új hányat, amelyek híven tükrözik, mi� ( Kovács István rajza.\) . . 
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A kongresszusi verseny 
győztesei között büszkén foglal helyet 

a Miskolci Vasúti Csomópont 
A kongresszus szombat dél

utáni ülésén a küldöttek nagy 
tapsa közepette Gerő Ernő 
elvtárs ismertette a kongresz
szus tiszteletére rendezett szo
cialista munkaverseny ered
ménveit és az MDP I l l. kon 
gres�zusa elnökségének hatá
rozatát a Központi Vezetőség 
zászlainak és dicsérő okleve
leinek odaítéléséről. 

Gerő Ernő elvtárs a követ
kezőket mondotta : 

- A kongresszust megelőzően 
széles munkaverseny bonta
kozott ki az egész országban. 
amelyben az üzemek. vállala
tok ezrei ,·ettek részt az ipar
ban. a közlekedésben, a mező
gazdaságban. népgazdaságunk 
minden területén. Figyelembe
véve a kibontakozott szocia
lista munkaverseny nagy ará
nvait és aLt, hogy számos 
oiyan vállalat voll, amely ér
demesnek mutatkozott a kon
gresszusi zászlóra és elisme
résre, a kongresszus elnöksé
ge úgy határozott, ho_gy „ a 
zászlók számat haromrol otre 
emeli fel és ezenkívül több 
üzemnek és vállalatnak elis
mero oklevelet ad. (Nagy taps.) 

Az elnökség a zászlók és ok
leYelek odaítélésénél f(gyelem
be vette a mmisztériumok kol
légiumainak és a megfelelő 
szakszervezetek elnökségének 
együttes javaslatát. Az elnök
ség abból indult ki, hogy a 
javasolt üzemek, bányák, álla
mi gazdaságok, termelőszövet
kezetek, gép- és t1 aktorállo
mások a pártun!{ III. kon
gresszusának tiszteletére indí
tott szocialista munkaverseny
ben milyen eredményeket ét'

tek el nemcsak a mennyiségi 
tervek teljesítésénél, hanem 
minőségi mutatóknál is. Fi
gyelem be vette az első negyed
é,·es terv teljesítését. az első 
negyedévben keletkezett le
maradás behozását és ennek 
mértékét, az április hóban és 
május első két dekádjában el
ért eredményeket. 

A zászlókkal és ok.levelekkel 
kitüntetett üzemek legfonto
sabb termelői mutatóikat - s 
amennyiben volt export
tervüket. termelékenységi és 
ön költségcsökkentési tervü
ket, valamint kooperációs kö
telességeiket teljesítették, il
let,·e túlteljesítették. Ugyan
csak jekntös eredményeket ér
tek el ezek az üzemek, válla
latok. i l letve termelőszövet
kezetek a szociális, kulturá
lis és egészségvédelmi beruhá
zások teljesítése terén is. En
nek alapján a Magyar Dolgo
zók Pártja III. kongresszusá
nak elnöksége a Központi Ve
zetőség zászlait az alábbi üze-
meknek ítéli oda: 

a Tatabányai Szénbányásza
ti Tröszt (Komárom megye); 

a Diósgyőri Gépgyár (Bor
sod megye); 

a Magyar Gyapjúmosó- és 
Finompo,ztógyár (Budapest); 

a Miskolci Vasúti Csomó
pont (Borsod megye); 

a végegyházi Szabadság ter
melőszövetkezet (Békés me

gye). 

A vasúti főosztály 4 'C. osz
tálya értékelte a kongresszu
si verseny vasúti teljesítmé
nyeit. A Kö�onti Vezetőséa 
kongresszusi zászla iá ért i ndí
tott versenvben a \'asúlüzem te
rü,etén a miskolci csomópont· 
uf;\n a mó<O(/;k helyet az E.szaki 
J,;rmüiadtó UV ntJerte el. 

Miskolc csomói,onl dolgozói 
népo;azdasá{!u1'1< egyik legfonto
sabb l<a"Ülelét segítik tervlelje• 

sítésükkel Diósgyőr, ózd kohá
szati műveinek, a borsodi szén
medence bányáinak tervteljesi
tése nagymértékben függ a 
miskolci \'asúli csomópont dol
gozóinak munkájától. A csomó
pont dolgozói a kongresszusi 
versenyben ezt a munkát ered
ményesen végezték. Csaknem 
valamennyi versenypontban ki
magasló eredményt értek el, így 
különösen a túlstílytovábbitás• 
ban, valami11/ a személy- és te
hervonatok menelrendszerinii in• 
dízásában 

A második helyei elfoglaló 
E,·zaki Júrmújat•izó OV dolgo
zói május 1 8-ig bezárólag 106.8 
százalékos tervteljesítési átla
got érlek el. Különösen jó az 

eredményük a jármüja\'itási terv 
teljesítésénél A kongresszus 
tiszteletére lelt vállalásaiknak 
már az első negyedévben eleget 
tettek és pótf�lajánlásaikkal a 
kongresszusi versenyben 1 80 
százaiékos teljesítmény! értek 
el. A kongresszusi műszak alatt 
kimagasló eredmények szület
tek. ! gy például a VI I l/a. osz
tály május 22-én 200 százalé
kos állagot ért el, a kongresz
szust hetet pedig 165 száza lékos 
átlaggal zárta. Egyénileg kiváló 
teljesítményt éri el Kovács A/a. 
dár es_ztergályos, aki május 
2 1 -én kemény fémlapkával vég
zett gyorsvágáss,al 170 száza
lékról 500 százalékra emelte tel• 
jesitményét. 

A pécsi igazgatóság nyerte el 
a Vasútpol itikai Főosztály versenyzászlaját 

az igazgatóságok versenyében 
A vasúton a kongresz-

, 
utazás biztosításában, az ál

szusi verseny lendületét a lomások és szolgálati helyek 
Központi Vezetőség zászlaja lisztántatiásában, a vasutas 
mellett jelentősen fokozta a dolgozók szociális, kulturális 
Vasútpolitikai Főosztály kez- igényeinek a lehetőséghez ké
deményezése, hogy verseny- pest legjobb kielégítése te
zászlót adományoz az l\>IDP rén is. 
III .  kongresszusa tiszteletére A versenyzászló ünnepélyes 
indított verseny keretében a átadására a héten kerül sor. 
legjobb eredményt elérő va- A Vasútpolitikai Főosztály 
sútigazgatóság dolgozóinak. versenyzászlajáért folytatott 

A versenyzászlót a pecs1 verseny helyezési sorrendje 
igazgatóság nyerte el, amely- az értékelés során a követke
nek dolgozói például a menet- zőképpen alakult : rendszerinti közlekedésben l. Pécs 7 pont, 2_ Budapest 
104.77, a széntakarékosságban 
87.23, a terhelési terv teljesí- 11 .  pont, 3. Szombathely 12 
tésében pedig 100.34 százalé- pont, 4. Szeged 15 pont, 5. 
kos eredményt értek el. Ezen- Miskolc 18 pont, 6. Debrecen 
kívül élenjártak a kulturált 1 21 pont. 

( KO\•ács Géza ft>lv.) 

Dolgozóink újabb munkagyőzelmekkel fejezték ki 
hűségüket és szeretetüket pártunk iránt 

A pártkongresszus munkáját fokozott fi-
1111elemmel kísérik vasutasaink. Érdeklödé�
sel olvassák az ujságokban közöLt felszólalá
sokat. hallgatják a rádió híradásait - de 
ezen túlmenöen újabb és újabb munkagyőze!
mekkel - együtt a dolgozö magyar néppel -
segítik a kongresszus munkáját. Vasutasaink 
hősi helytállásáról naponta érkeznek büszke 
híradások. 

A kongresszust megelőző héten, pénteken, 
május 21-én 13.500 kocsi megrakásá.val üd
vözöltük a párt legfelsőbb szervének tanács
kozását. A n yíregyházi fűtőház dolgozói jól 
együttműködve a fo,·galommal. a személy
vonatok késését 1.6 száza.Lék alá csökkentet
ték. a Landler Művek VIIItB. osztályán a 
a szokásos napi 24 rúgó helyett - 39 darab 
rúgót készítettek a kocsiosztály részé,·e. ami 
azt eredményezte, hogy naponta. egy kocsi
val több hagyta el az üzemet. A B11dapesti 
Vasútépítő VV jászszentlászlói szaka.szán 
dolgozó „Szabadság" ifi-brigád 152 százalé
kos eredménnyel járult hozzá. a kongresszus 
munkájához. 

A legkisebb szolgálati helyektől a legna-
gyobbakig mindenütt munkagyőzelmekkel 

fejezik ki vasutasaink a párt iránti sze,·etg
tüket és húségiiket. A kongresszusi hét és a 
kongresszusi őrség munkalendülete h ű  kife
jezője, hogy a. vasutasság kész minden ere
jével támogatni a párt politikáját. 

A kongresszus a figyelem középpontjába 
állította az önköltséncsökkentést. a minő
ség megjavítását. Vasutasaink megértették 
ezt. Décsi Jözsef mozdonyvezető és Lévai 
Pál fűtő (Püspökladá ny fütöház) például 
vontatási késés né1 kiil továbbították 253 
tonna túlsúllyal megrnkott 33 százalékos túl
terhelésíi vonatukat. Nehézsúlyú vonatot vitt 
Bondera József és Zá.veczki József (Nyiregy
háza fűtőház), Balogh István és Pá.styán 
László (Debrecen fűtőház) . . . Lehetne hosz
szasan sorolni a neveket. A szegedi igazgató
ság kocsikil'akási tervét 1 17.6 százalékrn telje
sítette. 

A kongresszus útmutatásai to1Já.bb segítik 
a kormányprogram m  sikeréért folytatott 
munká n kat. tovább nö vasutasaink felelős
ségtudata. Ez e felelősségérzet záloga an nak, 
hogy a kongresszus után töretlen lendület
tel folytatódik majd a verseny - a ten:ek 
teljesítéséért. népünk életszín vonalának to
vábbi enneléséért. 

TÁVIRAT A KONGRESSZUSHOZ : 

Felaiánlásunkat 1 80 százalékra tel jesítettük 
Az E.szaki lárnrújaoitó O V I t•ünkef a versent/ id'!_ie ala!t áp- tani. Tesszük ezt azért is, mert 

kommunis.lái és pártonkívüli dot- rtlis 30-ra befe,ezluk, partunk tudiuk. hoa11 öIéves tervünk si
gozói tá,·ira!ot intéztek a kon- ko_ngr�sszusa lisz/elelére tett keres leljesílése, il/eh•e túlte/ie• 

.. . .. .. t•allalasamka/ pe,i,u a kona,esz- sítése, a kormá11yprol[ram111 gresszushoz, ebben a tobb1 kozott ,zus kezdelére 180 százalékra 11,eg,•a/ósi/á,a subhé, boldol(ali-
a következőket írták: le/ie.si/e/1ük. bá teszi népünk éle/él. Kériük 

,,A felszabadulás óla ellelt ki- !gérjü�, hoa11 eredm�nyeinkel 
I 

a A/agyar D_olgozók P�rt;a /II. 
fene eszlelldő sikere� harcaiban meg lo_va

.
bb fo_kozzuk, ray a�ar: k?nwesszus�/, hOJZ!J ir_�nymuta

a párt vezette győzelemre a ma- 111k par_lunk es hazank . ,r�n!, lasaval Sel[zfse11 ,_be1u11111ket eb
gyar dolaozók milliós tömef!.eit. szeretetunket tettekben nyzlvant· be11 a munkaba11. 
A párt és a nép kapcsolata ha-
talmas erő, amelt1 biztosítéka 
állandó. törhele/len előrehaladá
sunknak. üzemünk dolgozói en
nek tudatában és ettől a felis
merés/öl lelkesítve napról nap
ra iobb eredményeket értek el 
a kongresszusi versenyben. I f!.Y 
vált lehetővé, lway ötéves ter-

Vasutasnapra teljesítik évi irányvonat-tervüket 
Amióta megkezdődött a párt- , ságunk sok sikeréről számolt be, 

kongresszus és hallottuk a rá- de amely a hiányosságokat is 
dióban a K.özpo11/i \lezetöség I 

feltá_rta, á l lo��sun,k. ,Komló ál
beszámolóját, amely népgazda- lomas dolgozor meg Jobb mun• 

kateljesí(ményekre törekszenek. 
Pedig amit vállaltunk, eddig 1s 
jócskán teljesítettük. A brigádok 
párosverseny-szerzödésekct kö
töttek egymással és versenyre 
ltívták Pécs-bányarendező vasu
tasail. És megindult a harc. Míg 
januárban csak 43, márciusban 
55, áprilisban már 71  irányvo
latot állitotlunk össze és indí
tottunk el. Május első 19 nap
ján s a kongresszusi hét kezde
tén pedig újabb 52 vonallal gya
rapodott ez II mennyiség. Ez év 
elejétől a len·ezett 1 87 irán.yvo
natlal szemben eddig 260 irány
vonat indult útnak Komló álla-
másról. 

Tonnában kifejez\·e a helyzet 
a következő: május 19-ig 125.595 
tonnát kellett volna elszállitani, 
ezzel szemben 2 1 1 .639 tonnát 
szállitotlunk el. Ez a 1 68 száza
lékos teljesítmény azt jelenti, 
hogy a kongre ·szus tiszteletére 
nemcsak májusi tervünket telJe• 
síteltük, h11.ne,n már a június, 
július, augusztusit is, egészen 
augusztus 23-ig. 

Amikor forgalmi és kereske
delmi dolgozóink megha,l lolták, 
hogv az irányvona tok összeál
litásáná I eredményük legjobb 
az országban, újabb válla lást 
lettek: a vasutasnapra teljesítik 
egész évi irányvonati tervüket. 

A brigádok versenyében Bauer 
János sztahanovista á llomásirá
nyltó, Kertész Hortenzia sztaha
novista ifi forgalmi szolgá latle• 
vő és Esküdt Sándor sztahano
vista kocsimester brigádja érte 
el a legjobb eredményt azzal, 
hogv tervük teljesítésében már 
sLeptember 8·nál tartanak. 

GORBE ZOLTAN le,elczó. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

ELEVEN, BÁTOR AGITÁCIÓT! 
AZ ÉSZAKl JARMOJAV!Tó

BAN a DISZ-szervezet kezde
ményezésére műszaki modellező 
kör alakult. A járműjavító fia
taljaí már megkezdték munkáju
kat a modellezö klrben és moz
donyokat. apró vasúti kocsikat, 
vasúti járműveket készítenek. A 
mode llező kör tagjai hasznosan 
töltik el szabadidejüket. nemcsak 
tanulnak, hanem szórakoznak és 
szakmai tudásukat is továbbfej-
1 szlik munkaközben. 

SZOVJETUNIÓ 
- Látogatás a szolnoki fűtőházban -

A vasútpolitikaf föosztály, a 

vasutasszakszervezet, a buda
pesti politikai osztály és a .,Szo
cialista vasútért" szerkesztősé
ge munkatársaiból brigád ala
kult, melynek feladata volt, hogy 
megvizsgálja a szolnoki tömb
ben folyó pártmunkát, elsősor
ban a l(özponti Vezetöség feb
ruár 8-i határozatának végrehaj 
tását a június óta megjelent 
párt- és kormányhatározatok 
tükrében. 

A február 8-i határozat a párt 
népnevelö munkájának megjaví
tásáról szóJt. Az agitáció, a párt 
tömegek közötti m'unkája rend
kívüli nagyjelentőségű volt ed
digi eredményeinek elérésében 

és az előttünk álló feladatok 
megoldásában tovább nö jelen
tősége. Biztosítanunk kell, hogy 
vasutasa ink megértsék, magu
kévá tegyék a párt politikáját és 
minden erejükkel harcoljanak 
azok végrehajtásáért. 

Az alábbiakban a szolnoki fü. 
tőházban tapasztaltakról számo
lunk be. Az itt észleltek alap
jaiban jel lemzők az egész szol
noki tömbre. 

l 5ZOLNOI( AZ ALFOLD I 
l(APUJA 

Vagonok százai érkeznek és 
indulnak innen naponta, hogy 
elszá llítsák a magyar atröld kin
cseit és hozzák az ipar termé
keit. A kormán.yprogramm óta 
különösen megnőtt szerepe. A 
munkásosztálv küldeményei :  gé
pek, traktorok, fogyasztási és 
közszükségleti cikkek érkezne1<. 
hogy innen induljanak tovább a 
termelőszövetkezetekbe, állami 
gazdaságokba, gépállomásokra, 
egyén ileg dolgozó parasztok há 
zaihoz. A sinpárokon szinte á l 
landó a mozgás, a gurítódom
bon megá llás nélkül lüktet a 
munka. A pályaudvar vagany
hálózatát átívelö karcsú hídról 
n agyszerű kép tárul a fűtöházra. 
Az új épületeket piros salak 
szegéLyezi, melyet itt is, ott is 
megszakítanak a virág ágyak, 
gyepszönyegek- Itt, a kormot, 
füstöt köpködö mozdonyok kör
nyékén - bármily meglepö i s 
- a tisztasál?", a rend ura lkodik. 

Az első , ötsz:ázas" fűtőház, 
mely büszke örzöje a miniszter
tanács és a SZOT vándorzászla
jának, valamint az élüzem cím
nek. a kongresszust is jó terme
lési eredményekkel köszöntötte. 
Az utóbbi hónapban 1233 tonna 
szenet takarítottak meg, javí
tási tervüket 1 16.2, haszonkilo
méter tervüket 95.2 százalékra 
teljesítették. 

Ahogy nött a dolgozók öntu
data, munkalendülete. úgy növe
kedtek az eredmények is. Még 
néhány évvel ezelőtt a fűtőhá z
ban rendetlensél?", fegyelmezet
lenség volt az úr. S ma? Vélet
lenül se látni eldobott ola jos 
kócot, szétszórt csavart, szer
számot. A dolgozók fegyelme
zettek munkájukban, magatar
tásukban egyaránt. Aprilis hó
napban 24 új sztahanovistát kö· 
szöntött a fíítőhá z  - közöttük 
1 1 -en a párt tagjai. kommunis
ták. A kommunistái< példamuta
tása legfőbb erőssége a fütöházi 
eredményeknek. 

De mondhatjuk-e azt, hogy a 

pártszervezetek hibátla nul  dol
goznak, hogy többet már nem is 

tehetnek? Nem mondhatjuk. Sok 
még a hiba a pártszervezetek 
munkájában, különösen a dolgo
zók közötti tömeg-munkában, az 

agitációban és a párton belül, a gyenge munkát. S ahol hallgat a 
szervezeti életben. népnevelő, gyengül a pártszer
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TITKARA 

vezet felvi lágosító munkája , ott 
lábraka p a suttogás. be-betör· 
nek, ideig-óráig burjánzanak a 

hibás nézete]j. 
Barta József elvtárs középkorú, A tél óta jelentösen megja-
50 év körüli munkás. energikus, 

1 
vu l t  a pakura minösége , termé· 

mozgékony ember. De most szeles, hogy könnyebb vele dol
mintha kicsit fásult. fáradt lenne. gozn i a szénbuktató� is _és új, 
Az utóbbi időben elég- sokat ült szűkebb normát al lap1tott�k 
értekezleteken, irodáiban, akták meg. De egyesek. a suttogok 
között és kevés időt fordított másképp magyarázzák: ,.min 
arra, hogy beszélgessen a dolg-o- den norrr.át szűkitenek, keveseb
zókka l. személyes tapasztalalo- bet fogunk keresni _ _ ig_y 
kat szerezzen. akarják csökkenten i az onkoltse-

Ta lán ez is oka ann!'k, hogy get". A hír másik formá_b�n, . he;, 
az alapszervezetek is nehézke- lyi viszonyokra „ko_nkr.ehza ,v� 
sen. kevés ön-tevékenységgel jutott a mozdonyszem_�lyzet e,s 
dolgoznak. �észtvettünk az a fiókműhely do(gozomak fu-
uta zószemélyzet (1 .  alapszerv) lébe. Nyugta lansagot o_kozotl. 
legfelsőbb szervének tanácsko- Ilyenkor kel l  igazán helyen l�n
zásán, a taggyűlésen. Az agitá- ni a népnevelonek magyaraz
cióról, a kongresszusi verseny- ni, érvelni,_ vitatkozni

.: 
e_lmo,n

röl beszéltek. De hogyan? Bro- dani mit Jelent az onkoltseg 
surából. ,.fentről" kapott „szem- csökkent�se . . hogy�n- )ehet azt 
pontok" ismételgetésével. Mint- me�alósítam a futo�a.zba n. 
ha nekik nem is lenne saját pro- S ha ilyenkor nehanyan a 
blémájuk, mintha a fűtőház I. népnevelő�. közül is meginog
alapszervezetének kommun istái nak, ha �lof�r�u l

_. 
hogy egy-egy 

nem is lennének tevékeny része- a suttogok koze al l  - az anna� 
sei a kongresszusi versenynek. k�v�l�ezmé!1ye, ho_gy nem .�1.: 
Nem a taggyűlés kommunistái a eleg1!0 a par�onbclu!.1. meggyozo 
hibásak hisz: ők bírálták is munka, a nepneveloerlekezletek 
emiatt � pártvezelöséget. A jú- színvonala, kevés a meggyözö 
n iusi határozat óta a fütöhá:z agitatív érv, keveset fog-Ialkoz
egész területén javult az a lulról nak a helyi po;itizálás alapvető 
jövö bírá lat, a dolgozók bátran kérdéseivel. 
mondják el személyes és a mun- De lehet-e az agitáció meg
kával kapcsolatos észrevételei- megmutatkozó gyengeségeiért 
ket. Máshol rejlenek az okok. egyedül a népnevelöérlekezlete
Az a lapszervezet vezetösége kel, a pártvezetöségeket okozni ?  
megvá lasztása óta még egyszer A népnevelők egyénileg nem le
sem tartott vezetöségi ülést, ná- hetnének semmit? Tehetnének. 
luk még nem volt pártbizalmi•, A kovácsműhelyben, ahol szik
népneve löértekezlet. S a többi rát hány a vas, ütemesen cseng 
alapszervez:etnél is a lig jobb a a ka lapács, egy idős, öszhajú 
helyzet. kommunista do lgoz ik - I<oyá_cs 

A párthatározatok íeldolgozá- György pártbi za lm1. Nem h1bat
sáná l van a legtöbb hiba. Pél- lan ember. Eiőfordul, hogy el· 
dául a februiir 8-i határoza t al- ragadtatja magát, sokszor me
ka lmazásához a pártbizottság- a reven kitart olyan álláspont 
budapest i  politika i osztá lytól ka- mellett is, amiben n incs igaza. 
pott se1<ítséget. De ez nem \'Olt Tán még egy-egy �ologban _a 
elegendő, mert a vasút sa játos pártszerűtlenség hatara it . 1s_ su
problémáival keveset fogla lko- solja: De l(ovács �acs1ban 
zolt, jobbára a központ i  vezető- (igy nevezik) van . sz1v, ".a? 
ség határozatának kivonata volt, szorga lom. O!vasgatia a z UJS�
amit küldtek. S mit csinált a gokat, nem 11ed meg, ha „ke
pártbizo!tság? Kivonato lta a ki- nyes" kérdéssel talá lkozik. Párt
von atot. Mire eljutott az a lap- csoportja rendszeresen tart érte
szervi taggyűlésre. ali1< maradt kezletet (bár gyakran nem kap
több a határozatból. mint ennyi: ják meg az úgynevezett ,,szem
meg kell javítani a népnevelő- és pontokat") és ott megvitatnak 
ag-itációs munkárt. Ez bizony ke- mindent töviről-hegyire. Nincs 
vés segítség a népnevelők szá· olyan pártonkívüli a közelében, 
mára . aki ne tudná , hogy Kovács bá
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a szénbuktatón fáradságos, ne
héz munka folyik. Nincs idő a 

beszélgetésre. amikor nekifeszül 
a test. hogy gördüljön a szénnel 
tel i csille. Ebédidőben azonban 
feloldódnak az emberek, folyik a 
tréfa . a beszélgetés. Micsoda le· 
hetőség egy ügyes, felkészült 
népnevelő számára. Az itt dol
gozók, érdeklődő emberek. Sze
retnék tudni , hogy ál l Vietnam 
ügye Genfben, mennyit kell tel
jesíteni a sztahanov ista cím el
nyeréséért, tartja-e a fűtőház az 

élüzem-szintet? De a népnevelő 
ha llgat . . .  Nem kapott elegendő 
segítséget, hasznos érveket a 
népneve lőértekezleten. És hall
gat akkor is. amikor ebéd után 

huszan várnak egymásra -
mert csak e12"Y ütött-kopott pléh
bögre segítségével olthatják 
szomjukat. Nem is g-ondol arra. 
hogy a népnevelő feladatai közé 
tartozik az is, hogy továbbítsa 
a dolgozók panaszait, sérelmeit, 
segítsen azok megoldásában. 

Szerte a fűtöházban számos 
népnevelő végez i lyen hiányos, 

csi pártbizalmi, népnevelő, vele 
meg lehet beszélni, ha valami 
nyomja az ember szívét. 

j 1 1.YEN 1 .F H F.TöSf"fi F I< (  

rendelkezésére állnak minden 

pártcsoportbizalminak, minden 

népnevelőnek - még sem él
nek vele- A sajtó - poro 
sodik az OB irodájában, az 

értekezletek (melyeken a hibák 
el lenére is lehetne tanulni) 
gyakran konganak a részvétlen
ségtöl. A pártcsoportér!ekezle
tek többször elmaradnak, mint 
nem. Egyszóval: a kommunis
táknak nemcsak várniok kell, 
hanem maguknak is lelkesebben , 
többel kellene elősegíteni a párt
életet. 

• 
A Nl'UGATI PALYAUDVAR 

D/SZ-bizol/sáf!ának vezetésével 
a fiatalok klubhelyisé{(el rendez
:ek be. Az izléses klubban sakk. 
zcnef(ép, asztalile11isz varia a 
fiatalokat, nyári terrasz, kiskert 
teszi kellemessé a J,;yuf!.ali pá
lyaudvar DISZ-[iataljainak sza
badidejét. • 

NAGYSZA BASU KIRANDU-
LAST RENDEZ május 30-án a 
budapesti igazgatóság és a mis
kolci Igazgatóság a fiatalok szá
mára. A díszesek ellátogatnak 
új szocialista városunkba: Sztá
linvárosba. A miskolci Igazga
tóság a díszesek számára az 

aggteleki csepköbarlan ghoz is 
kirándulást szervezett. 

• 
AZ ÉSZAKI JARMOJAV!Tó 

DISZ-alapszervezeteiben labda 
rúgócsapatok a lakultak. A DISZ
bizottság és a helyi Lokomotiv 
Sportkör irányításával már meg 
1s indult az alapsz:ervezetek kö
zötti labdarúgó „bajnokság". A 
fiatalok nagy számban veszne� 
részt a sportrendczvényben. 

• 
A DEBRECENI IARMUJA

V!Tó OV ifi-bri{(ádiai a kon
vesszusi verse'lyben kiemelkedő 
eredmén_11eket érlek el. A brigá
dok lapjai az e/mull kél hónap 
alatt átla{(osan 130-150 száza
lékos átla11teljesítménn.11el dol
{[oztak és me,tfo{(adták, ho{(y a 
konwesszus után is tovább fo
kozzák termelési ercdmén_11eiket, 
elnyerik a sztahanovista címei. 

• 
A VASGYOJT�SBEN élenjáró 

fiatalok méR" ebben a hónapban 
pénzjutalomban részesülnek és 
minteQ"y 30 fiatalt kitiintetnek a 
.,Kivá ló fémgyűjtő" Jelvénnyel. 

• 
A DOMBOVARI FOTőHAZ 

fiataljai kimagasló tel jesítmé
nyekkel harcoltak a DISZ köz· 
ponti vezetősége vándorzászla
jának elnyeréséért. A dombovári 
fidalok túlsúlyos vonatokat to
vábbítottak és figyelemreméltó 
eredményeket érlek el a szén
takarékosság terén is. Az egyik 
ifjúsági brig-ád például május 
19-én egy 41 l. sorozatú moz
donnya l 1 1 20 tonnát továbbított, 
50 kilométeres felemelt sebes
séggel . 

A földművelésügyi 
minisztérium köszönete 
a vasutas dolgoz6knak 
A földművelésügyi miniszté

rium a vasútpolitika i főosztálv
ho1, küldött levelében köszönetét 

fejezte ki a Dunántúli Erdőgaz
dAságok nevében azoknak " 

A szovjet vasuta!élet két nagy eseménye : 

az összszövetségi vasúti do/goz6!c aktivaértekezlete 

és a vasutasszakszervezet XIII. kongresszusa 

A Szovjet- utak 1953. évi munkasikerei-
unió vasutas- röl és a vasúti munka teljesít-
dolgozóit két ményeinek és minőségének 
nagy esemény további emeléséröl. 
foglalkoztatta Az aktívaértekezlet szak

az utóbbi he- osztályai külön üléseken tár
tekben. Most gyalták a vasúti közlekedés 
zajlott le az legfontosabb kérdéseit, 

összszövetségi A vasúti közlekedési dolgo-
vasúti dolga- zók szakszervezetének XIII. 
zók akt!vaérte- kongresszusa ünnepélyes kül• 

keztete, majd közvetlenül en- söségek között, a vasutasszak· 
nek befejezése után összeült szervezeti élet valamennyi ve
a vasúti közlekedési dolgozók zetö személyiségének jelenlé
sza.kszervezetének XIII. kon- lében nyílt meg a vasutasok 
gresszu.sa. moszkvai központi kultúrott-

Az összszövetségl vasúti do!- honában. A „Gudok", a szov
gozók aktívaértekezletét a jet vasutasok na.pilapja vezér
Kreml nagytermében tartot- cikkben foglalkozott a kon
ták meg. Az a tény is, hogy gresszus ielentöségével,, és ki
a szovjet föváros legszebb ter- emelte, hogy a szakszervezeti 
mét bocsátották a vasutasok kongrest�ussaJ kapcsolatos 
rend.lkezésére, bizonyítéka kérdések között a leg:fonto
annak a megbecsülésnek, sabbak egyike a szakszerve
amellyel a szovjet kormány a zet munkájának helyes rneg
vasutasdolgozók munkája fe- szervezése, hogy az elölte álló 
Jé fordul. Az értekezleten a hatalmas feladatokat hivatása 
vasút élenjáró dolgozói vettek magaslatán oldhassa meg. 
részt. A megnyitó ünnepségen A kongresszus megbeszélé
B. P. Bestyev elvtárs, a Szov-

1 
seinek és határozatainak i5-

jetunió közlekedési �'il'lisztere n:i_ertetésére még v isszaté
nyilatkozott a szovJet vas- runk. 

INDIA 

Uj erovel lángolt fel 
a hindu vasutasok háború elleni harca 

W
N',. :!utr:.s

él

-1:z!�� 
'F';/ ·: 1i') :ervezet le1<

tóbb nagygyü-
- ,. , 1 1 �sen foglalt 

' '/, Hlást India 

:.1 Kommunist11 
Pártja Köz

pont! Bizottsága április 10 ffi 
18-a között tartott ülésének 
határozatai mellett. Az indiai 
vasutasszakszervezetekbe tö
mörül t dolgozók elhatározták 
hogy támogatják ;i korrunu• 
nista párt békepolitikáját, a:T 

egész biru:lu nép háborús ve-
szély elleni harcát. A vasuta
sok osztották az indiai nép 
általános felháborodását n 

hidrogénbomba kipróbálása 
ellen, követelték. hogy távo
lítsák el az amerikai „me.l(
fiPVelöket" Kasmirból, s le-

ANGLIA 

szögezték: lelkesen támogat
ják Nehru miniszterelnöknek 
a béke és függetlenség kérd<>
s-ében elfoglalt álláspontját, a 

többi között az i ndokínai fegv
verszünet megkötésére vonat
kozó felhívását. 

India Kommunista Pártja 
felhívására az indiai vasuta
sok elhatározták, hogy kisz<'
lesítik békeharcukat, mert 
tudják, hogy a vasutasok több. 
mint 900.000-es tömege óriási 
erőt képvisel ebben a harG
ban s az ö szavuk is dönt<Í 
abban, hogy a kormány béke
nyilatkozatai megvalósuljanak. 
az Amerika-barát elemek el• 
szi.getelödjenek, s a kormány 
az Egyesüit Államok nyomá
sára és zsarolására se térjen 
el béke melletti nyilatkozatai
tól. 

Fokoz6dott az angol mozdonyvezetők 
és fűtők sztrájkja 

OLASZORSZÁG 

Az olasz vasutasok türelmevel nem lehet 
a végtelen s égig játszani 

vasutas dolgozókn ak, akiknek ré- Az Olasz Al- részvétel és magas százalék-
daság bükk- és gyertyánfa fül ·�a.szövetség, a o'f'Szág más részeiből is. Fer-

Békeszerelvényt indltottak a Landler-míívekbííl 

Az kétség-jelen, hogy az akti
vitás önmagá tói nem fej lő dik ki, 
kell azt segíten i, ápolgatni „fe
lülröl" is - a pártvezetőségek
nek, a pártbizottságnak és a po
litikai osztá lyn ak is ! Van itt is 
hiba és nem is kevés. A párt
szerveze!ek csak a pártb izottság 
segítségével tudják kidolgozni 
a helyi politikai érveket - és 
ehhez tevékeny segítség keli a 

politikai osztály instruktor.a i ré
széről is. De mindenek előtt az 

agitáció fontosságát kel l  meg
érteniök a kommunistáknak. is
méte;ten tanulmányozni , feldol
gozni a l(özpont i Vezetőség 
február 8-i határozatát. 

sze volt abban. hogy az erd5gaz- ��M-�, � alános Mun- arányokat jelentettek Olasz-
ledékeny anyagszál litmányát ha CGIL vezetése rara tartományban 160.000 
táridöre eljuttatták a fűrész- �latt egész i pari és közlekedés\ munkás, üzemekbe. Olaszországban valamint a mezögazdasági 

A Landler MGvek kocslosztályának
„ 

dolJ(oz�I kongresszusunk tlszteleté .
. 

áll Uilk so darab szemtlykocsl loJavftását. Május 24·!� 53 
• 

uemól; 
kocs� f6javltását végezték el. ünneoélyes keretek között bekeszerel-

é ké t adták át a forqalomnak Képünkön Vas Sándor elvtárs. vál- , 
�,:t '6mérnök beszéd kiséretében útnak tndítfa a szl'!p szerelvényt, 

(Kovács Géza !elv.) 

A levélben többek között eze- · jult erövel munkások hatalmas tömegei 
ket írják: .. . . .  a vasút munkájá. fellángolt a 48 órás sztrájkot tartottak. 
nak na{(y jelentóséf!.e van abban. dolgozók harca létfontosságú A vasutasok figye1meztetr. 
hOf?!I a népgazdasál( számára ol;, követelése:k kielégítéséért, sztrájkja arról beszélt, hogy a .. Oj célkitűzéseink - mon- rendkívül fontos alapanyaf(OI életszínvonaluk emeléséért, vasutasok türelmével nem le-dotta Rákosi elvtárs az MDP romlás nélkül tudtuk a fa.'eldol- annak ellenére, hogy az ame- het a végtelenségig játszan' 1 1 1_. kongre�:;zusá� - a n_é� l_e�- F(ozó üzemeknek átadni és így rikai zsoldban álló olasz kor- Ez a sztrájk ugya.nis már a s�elese�b ton:_ef!.e1�e� akt�vizal�- jelentős kártól mentettük me{( a mány, s a klerikális uralkodó- második szakszervezeti akc:ó sat, kozremukodeset �oveteh_k népl[azdasá{(ol. körök mindent megtettek el- volt, amely:J< a vasútak igazn:e�_. � ehhez eleven, bator agi- Az elvtársak a fordakocsiJl és némítására. gatóságát a dolgozók jogos ta�10• e� p�opaganda k�I. Oly�n iránt1vonatok szeni,zésével és A CGIL-hez tartozó olasz béreme lési követeléseire akaralli_tacio _es PY,0Paf{an a� me Y azoknak szinte zökkenőmentes vasutasok, a fútóházak és javí- ja figyelmeztetni. Az olasz vtlago�. er.\het�. n?�zeru 

f ?
el- kiá//ítnsával adlak renrfkivüli tómúhelyek dolgozói, a forgal- vasutak igazgatósága tudniv�� � - /a asz 7 n en : 1�- segítséget, amely nélkal felada- mi és pályafenntartási szolgá- illik még a mai nap!g sem váru 

d . er �re

t
, me \. m�zgl:51 i18 lainkat határidiíre nem tudtuk lat dolgozói kétórás figyelmez- Laszolt a vasutasok sza.kszer-a o.gozo a a ne ezsege e- volna me{(oldani • t . k d á gyözésére és ugyanakkor élesen E é • t é é 1 . teto sztrájkot tartottak. A veze eme memoran um ra, 

harcosan szembeszáll a nyilt: tósá� rJ/ a�e!�Jóffa�d::ó/�!í;,�: sztrájkban 20.000 vasutas vett amelyet a febru_á�. 15ál�-án 
vagy _bur:olt el'enséges propa- ben az e!vtnrsaknak és a MA V  részt s a részvétel százalék-
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rá bátran a fűtőházi kommunis- Mosonyi Jstv;ín Milánó és Vo7era körzetében végre_ felébreszti a vasuti:k 
ták. Bánki Géza igazgató I átlagosan 97 százalék volt a vezetösél:ét.. 
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dlsmlcmai -kol'llg� i\a� � cuJre1Ja 
a kollektív szerződések r,égrel,ajtásáról 

A Vasutasok Szakszervezeté• 
nek elnöksége és a vasúti fö. 
osztáLy 5z�kmaf kollégium.i 
eg-yüttes ülést tartott. melyen 
résztvettek a kollektív szerző• 
désben érdekelt válla latok veze· 
tői és üzem, bizotlsálgi titkárai 
is. Az értekezlet elöadói Németh 
József elvtárs, vezérirrazg.a,lóhe• 

Iyettes és Gáspár Sándor elv
társ, a Vasutasok Szakszerveze• 
lének elnöke voltak. 

Az értekezlet Jelentés alapján 
tárizyalt.a a tavaly megkötött 
vasútüzemi kollektív szerződések 
végrehajtását valamint az idei 
kollektív szerződések megköté• 
sét. 

A k.ollekliv szerződés elöst>gítette
_
a tervek teljesítését 

Megáll,a,oította a ielentés. 
hogy a tavaly megkötött kollek
tív szerződések elösegitetté.k az 
üzemi tervek teljesítését, a 
munkafeizyelem megszilárdítá• 
sát, a munkavédelmi, társad.i
lombiztositási. 5zociális, kulturál
lis és sportigén,yek kielégítését, 
valamint a kollektív munksszel· 
lem kialakításá,t, s fejlesztették 
a dolgozók önbírálatát és bíráló· 
készségét, megszilárdították a, 
műszaki vezetők és a dolgozók 
kapcsolatát 

Altalában telfesítették, egyes 
vállal-.,toknál jelentősen 

túl is teljesltették a szociális 
és munkásellátási feladato-

kat. 

Nem kielégítő a vállalások tel
jesítése sz állami és munkafe
izyelem betartátsánál, főként az 
igazolatlanul táivolm,aradók szá
mának csökkentésénél. a beteg• 
ellenörzésnél. valamint a selejt
csökkentésnél. Sok helyen nem 
teljesítették a szakmai oktatásra 
tett vállalásokat 5em, Különö
sen a sztahanovista iskolák ren
dezésével kapcsolatban követtek 
el mulasztásokat a szakszerve
zeti és szakvonali szervek. 

A KV határozata új lendületet adott 
a kollektív szerződések. teljesítésének 

Pártunk 1953. október 3 1 -i ha
tározata fordulópontot jelentett 
a kollektív szerzödés,ek teljesité
�ében és különösen az 1 954. évi 
kollektív szerződések elökészíté· 
6ében éreztette kedvező hatását. 
Az  idén húsz üzemi vállafatnál 
kötöttek kollektív szerződést. A 
5zerzödés,ek előkészitésénél a 
vasúti főosztály és a szakszerve
zeti központ gondoS<ln figyelem
be vette a KV határozatá( vala
mint az  elmult év tapasztalatait. 
A vállalati szervek is  ig;yekeztek 

h,a�znosítani a tapasztalatokat 
s ennek eredményeképpen 

az Idei kollektív szerződé
sek színvonala Javult. 

Az idei kollektív szerzödések 
megkötésénél a pá,rtszervezetek 
a taualqinál jobban ellenőriz/ék 
a szakvonali vezetés és az üze
mi bizottságok munkáját, eegí
tették a kollektív szerzödé�eket 
megvitató értekezletek elökészí
tését, így az értekezletek a ta· 
valyinál aktívabbak voltak. 

Több segítséget víímak a szak.szervezet központjától 
és a területi bizottságoktól 

A b�szárnoló feletti vita von-

r 

rílani a pártszervezetek segítsé
latottan indult. A fclszófalások gének jelentösé2ét és a jövól>en 
során Balla elvtárs, a Szolnoki s,okkal jobban igénybe is kell 
Járműjavíló OV képviselője venni ezt a segítséget. 
szóvátette, hogy vállalatuk nem Ze11lai Ernő elvtárs . .a SZOT 
mindenben tudta teljesíteni a titkára rámutatott arra. hogy a 
kollektív szerződést, mert nem kolleklío szerződések a vasutl 
kapott elég segítséget a sz.ak· üzemeknél sem vállak még az 
szervezettől. üzem a/kolmtinyává. A dolgozók 

Prieszol József elvtárs, mi- nem érzik eléggé m.igukénak, de 
niszterhelyettes kifogáisolta. a vezetők sem - erre mutat az 
hogy a jelentésben nem látja a is, hogy az ankéten nem a,lakult 
bírálatol pedig igen sok a hiá,. ki élénkebb vita. 
nyosság a kollektív szerződések Németh József elvtárs, vezér
megvalósitásánál. Felhívta a fi- igazgatóheLyettes biányolta, 
1&elmet a tervmódosítáookra, hoizy a do[(!ozók hangja nem ju
mert sokszor ezek miatt nem le· toll el az értekezlet elé, a felszó
het megvalósítani a kollektív /alók nem beszéllek a dolgo
szerződés válLa.lásait, azonban zók javaslatairól, véleményéről. 
ezeket nem igen vitatják meg a 

dolgozókkal. Nincs szó a jelen
tésben arról sem, hogyan tartják 
be a dolgozók a szerződést, pe· 
dig 

a kollektív szerződés, mint 
minden szerződés, kétoldalú: 
a dolgozóknak éppen úgy 
kell teljesíteni kötelezettsé
geiket, mint a vállalatnak. 

Jobban ki kellett volna dombo-

ICISS PAt, 

Budaoe11-Nvueatl-n41vaudvar h
réskedelml noll[álat4nak dolgozója 
munkaldeJének telles és észszeril ki• 
használás4val. napf feladatainak terv
szerű beoszU.dval klemelked6 tel
lesílményt: 531 szl.zalékot ért el a 
konsrreuzusf h�ten �s kiváló telje
sítményét a kon2:resszus napjaiban 1s 

-örizte. 

Gáspár Sándor elvtárs, a 
szakszervezet elnöke foglalta 
össze az értekezlet tanulsá�ait. 
Mint mondotta. az értekezlet 
hangulata Is sok tekintetben 
tükrözte azt, hogy több helyen 
a vállalati vezelök, az üzemi bi
zottságok, de a dolll:ozók részé
ről i5 közömbösség kíséri a kol
lektív szerződések végrehajtá
sát. 

WERTHMOLLER ATTILA. 

a Hámán Kató IOU!hl.z mozdonyveze• 
töJe az ,.600-as" moz.ctalomban onzá„ 

,tosan klmaJlaSló eredményt ért e1. 
424-142-rs számú mozdonyával, Pel· 
roval János ls felle11várl Antal lü• 
lv ·•I napi 286 kilométert tett mel[ a 
budapest-hatvanl vonalon is szénter• 

Tii IIS uúalékra l,,liesltette. 

Sokkal nagyobb felelösség
érzetre, öntevékenyséRre, 
felvilágosító munkára van 

szükség. 

A kollektív szerződésnek az 
üzem alkotmán_qává kell váilnia, 
mert csak il[Y töltheti b-, fontos 
szerepét, így segítheti az üzem 
terveinek megvalósítását, a dol
gozóknak a takarékosság-ért és 
a minőségi munkáért fol;ytatotl 
harcát, valamint a dolgozó em
berről való fokozottabb gondos
kodást. Hiba volt. hoizy '1 szak
szervezet központja és a területi 
bizottságok sokszor csak kam· 
pányszerüen ellenőrizték a kol
lektív szerződések végrehajtását. 

1 

A Jövőben állandó és rend
szeres lesz az ellenőrzés. 

Részben a szakszervezet hibája 
volt az is, hogy a pádszerveze· 
tek nem nyujtottak meglelelö se· 
gitséget. meri nem volt elég 
szilárd a kapcsolat a pártszer· 
vezet és az üzemi bizottsálgok 
között. Pártunk kongresszusa 
után is elsőrenda feladat a dol
gozókról ualó gondoskodás -
mondotta befejezésül. - A kol· 
lekliu szerződés fegyver a dol
gozók ióléléért. a szocializmus 
építéséért vívott harcban, tehát 
mindenkinek köielessége, hogy 
minél erősebbé tegye ezt a fegy
vert. 

Hat�ozat a szerződések 

felülvizsgálásáról, 

a vállalatok megsegítéséről 

Ezután ismertették a vasúti 
föosztálv és a szakszervezet ha• 
lározati javaslatát, amelyet az 
együttes ülés elfogadott. A ha
tározat szerint a vasúti főosz• 
lály vállalati oszt�lyai a válla• 
lati főnöki értekezleteken leg· 
alább kéthavonkint értékelik a 
kollektív szerződésben válllalt 
kötelezettségek teliesítését. A 
szakszervezeti központ osztá ly.i,i 
és a területi bizottságok neg;yed· 
évenként felülvizsgálják a kol
lektív szerződések rájuk vonat
kozó fejezeteit és segítséget ad
nak az üzemi bizottságoknak, a 
vállalati szerveknek a vállalt 
feladatok teliesíiésére. A ne• 
gyedévi tömegellenőrzések után 
a vasutas sajtóban 

dicséretben kell részesíteni 
a kollektív szerződést jól 
teljesítő vállalatokat, UlfYan
akkor meg kell róni a köte
lezettségeiket elhanyagoló-

kat. 

A határozat végül dicséret
ben részesítette az l?:pületsze
relő OV-t, a Debrece11i Vasút
építő UV-t. az !?:szaki Jármaja
vílót, valamint a vasúti főosztály 
7/D. osztályát. A Felép!tményl 
Vasanyagjavíló UV-t, a Miskolci 
Jármajqvílót, továbbá az 5/D. és 
a 6/D. vállalati osztályokat vi
szont jobb munkára figyelmez· 
telte. 

NAGY ENDRE ZOLTAN, 

a MÁV feléplfményf VasanyagJavJló 
OV sztahanovista takatosbrlgád vcze• 
zel6Je. Brli:rádJával 20 szállitótartálY· 
csóvá.z elkészltését vállalta terven fe
lül. Vállalásukat ha!árldó előtt tel
jesftették s a konJlresszus hetében to
vábbi 16 munkáfukkal 250 sztzalékos 

1Ulaeeredmén,-t értek ti. 

BOGNÁR IMRE �J,VT ÁRS, 
A VASUTPOLITIKAI FÖOS'lTÁT"y VE'lETŐJÉNEK 

KONGRESSZUSI FELSZÓLALÁSÁBÓL 
Az alábbiakban részleteket 

közlünk Bognár Imre elvtárs
nak, a vasútpolitikai főosztály 
vezetőjének felszólalásából, ame
lyet a szervezeti szabályzat mó• 
dositásával kapcsolatban mon
dott el pártunk I l l .  kongresszu
sán, 

- Pártunk Központi Vezctösége 
a szervezeti szabályzatban olyan 
módosításokat javasol, melyek 
hozzájárulnak a szervezeti és 
politikai munka színvonalának 
megjavításához, az új szakasz 
feladatainak teljesítéséhez. 

Most, népí demokráciánk lej• 
lödésének új szakaszában sokkal 
inkább, mint valaha, megvan 
minden feltétele a határozatok 
megvalósitásánal<. Azonban a 
határozat végrehajtása mindig 
és most is harcot jelent. E:ppen 
ezéri mondja ki a szervezeti 
szabályzatunk tervezete, hogy 
nem elég a határozattal egyet• 
érteni, hanem megvalós.itásáért 
harcolni kötelessége minden 
kommunistának. A kommunista 
vasutasok ezreinek példamutató 
magatartása, a szervezeti sza
bályzat szellemében végzett ne
velőmunkáia következtében a 
vasutas dolgozók munkához 
való viszonya az elmult évek
ben átformálódott. 

Különösen élefen mutatkozott 
ez meg az elmult év folyamán, 
amikor nemcsak egyes vasutas 
dolgozók, hanem sokszor egyes 
üzemek egész kolleklivája hős• 
tetteket hajtott végre, hogy biz
to�ítsa a gazdasági életünkhöz 
szükséges termékek szállítását. 

A párt iránti hűség és áldo
zatkészség legközvetlenebbül a 
párthatározatok végrehajtásával 
mérhető le. De a párthatároza• 
tok megvalósítása nemcsak a 
párt ügye, hanem egyben a 
haza ügye is, mert a párt a 
népért van, a párt érdeke elvá
laszthatatlan a haza ügyétől. 
Azonban korántsem mondhatjuk 
azt, hogy a párthatározatok 
végrehajtása terén szervezeteink 
és oárttagságunk többségénél 
minden rendben van. Vannak 
még párttagj aink és - hozzá-

tehetem - pártlunkcionáriusa· 
ink közölt is kötelességmulasz
tók, akik nem hajtják végre a 
határozatokat. vagy keveset 
tesznek a végrehajtás érdeké
ben. Vannak, akik közömbös 
vagy formális magatartást ta
nusítanak a határozatokkal 
szemben és megtorpannak a ha
tároza'.ok végrehajtása közben 
mutatkozó nehézségek elölt. 
Ezek az elvtársak megfeledkez
nek a pártnak adott szavuk
ról. gyengítik a párt harci ere
jét, ezáltal akarva, nem akarva 
fékezik fejlődésünket. 

Lehetetlen a tervek te!jes,íté
sében és túlteljesítésében tartós 
eredményeket elérnünk anélkül, 
hogy ne növelnénk állandóan és 
következetesen párttagságunk 
eszmei-politikai színvonalát, lel· 
kesedését a határozatok végre· 
hajtására. A párthatározatok 
vée-rehajtását gátol ja sokszor az 
is, hol!'Y. rövid időközben a Köz
ponti \'ezetőség sok határozata 
ie1enik tT'ef'! és mire ezeket el· 
Juttatjuk az alapszervezetekhez, 
a felad:'.ok halmazává válnak, 
emiatt sokszor elsikkad a lényeg 
és a feladatok tömege nem egy
szer szinte megriasztja alap
szervezeteink vezetőit. 

Mi, a vesútnál dolgozó kom
munisták úgy érezzük, hogy a 
szervezeti szabályzat-tervezet 
39. ponti a folytatása annak az 
állandó figyelemnek és gondos
Jcodá•nak. amelvben p.írtunk ed
dig is részesített bennünket. Ez 
a gondoskodas különösen jelen
tős most, az új szakasz politi
kájának végrehajtása során, 
hogy a falu és a város között 
egyre szorosabbá váló áru- és 
termelés! kapcsolatokból reánk• 
háruló feladatoknak eleget tud• 
junk tenni. 

A vasútpolitikai osztályok és 
vasutas pártszervezetek részére 
igen jelentős a szervezeti sza
bályzat tervezetének az a rés.ze, 
hogy a vasútpolitikai osztályok 
kötelesek szoros kapcsolatot 
fenntartani a területi párlbizott
ságokkal olymódon, horrv ezek
nek a szerveknek vezetöi részt-

vesznek a területi pártbiiottsá
gok munkájában, a pártbizott
ságok pedig rendszeresen meg
ha llgalják a vasúlpolitikai os�
tályok vezetőinek tájékoztato
ját a megye területén l�vö V:�:'" 
utas pártszervezetek munkaia
ról. A szervezeti szabályzat ter
vezetének ez a pontja kifejezi, 
hogy a vasutas oártszervezetek 
•10rosan be1e!artornak 2z ille
tékes megye, jár.és, vagy vá

ros eaész gazdasági kulturális, 
szociális és politikai életébe. 

A szervezeti szabályzat terve• 
zetének 39. pontja tisztázza a 
vasútpolitikai osztályok műkö
désével kapcsolatos ma még 
sokszor meglévő helytelen néze
teket, tartózkodást és előitélete
ket. 

A szervezeti szabályzat terve• 
zetének a politikai osztályokkal 
kapcsolatos pontja jelentős mér· 
!ékben megnöveli felelősségüket 
is. A vasútpolitikai osztályok 
feladata erősíteni a vasút terüle
tén működő pártszervezeteket, 
hogy még inkább képessé yát
janak a vasutas dolgozok�! 
meggyőfoi pártunk és korm�
nyunk határozatainak helyesse• 
géről és biztos,ítani a határoza
tok végrehajtását. A vasutas 
párlszervezeteken keresztül TI<;· 
velnünk kell a vasutas dolgozo
kat a párt és népi demokráciánk 
irfnti hUség és odradás szelle
mében, magasszínvona!ú munká
ra és állami fegyelemre, a vas.
úti utasítások egységes érvénye
sítésének, a �zemélyi felelősség 
elvének erősítésére, a hanyag
��P'. a cr,roYrfci „ ellefli küzde
lemre, a bírálat és önbírálat ki
fejlesztésére, hazánk és népünk 
ellenségeinek kíméletlen gyülö• 
letére. Nevelni kell a vasúti 
szolgálat vezetőit a dolgozókról 
való P-ondoskodásra és azok 
megbeesülésér-e. 

A módosított szervezeti sza• 
bálvzat tervezetével egyetér• 
tün°k, elfogadása után a vasutas 
pártszervezetek munkájában is 
hatalmas segítséget fog jelen
teni. (Nagy taps.) 

--------��--------

Á szá/Íítási tervek teljesítésével jóminőséglí munkával segítjük 
a 1/L pártkongresszus rélkitiízéseit 

Debrecen állomás dolgozói a 
következő táviratot Intézték a 
pártkongresszushoz: 

,.Mi, Debrecen á//omás vas
utas dolgozói forró szerete
tünket és harcos üdvözletün
ket küldjük a Ill. pár/kon• 
gresszusnak. Legfőbb törek
vésünk, hogy 11 szállítási ter
vek teljesítésével, jómlnősé
gú munkával segítsük a /11. 
pártko11gresszus célki/Qzé
seit. 

örömmel adjuk tudtára 

pártunk legfelső szervének, 
hogy amit a kon.(!resszusra 
vállaltunk, leljesileltük: téli 
lemaradásunkat behoztuk. A 
debreceni csomópontra eső 
60-000 tonna helyeit 225.652 
tonnát /ovábbilotlunk a szov
jet mu11kamódszerek segítsé
gével, a nehézsúlyú mozga
lom kifejlesztésével. Ebben a 
mozgalomba11 kitünt Fehér 
Imre elvtárs lolatóbrigádja. 
amely a kongresszusi héten 
jó munkájával lehetővé lel/e. 

horni szolgálata alatt napi 
2400 tonna túlsúlyt továbbít
sunk terven felül. 

További jó munkánkkal is 
arra törekszünk, hogy gyöze
lemre vigyük a pár/ko11gresz
sz1ts határozatait. Legfőbb 
feladatunknak tekintjük, hogy 
csökkentsük az önkö//séget, 
amit a Központi Vezetőség 
beszáf1Wlójában Rákosi elv
társ hangsúlyozott, majd 
Gerő elvtárs is kiemelt be
szédében." 

Üzemi vál lalataink jó eredményei az on költségcsökken,ésben 
A vasúti üzemi vállalatok a 

kongresszusi versenyben jó ered
ményekről számolhatnak be a 
takarékosságra és az önköltség
csökkentésre irányuló fáradozá
saiknál-

A MA V Budapesti Mairasépílő 
OV tizenegy épitésvezetösége a 
kongresszusi héten 34. 1 16 fo. 
rint, a székesfehérvári épitésve-

8. RACZ ISTVAN, 

a BEV budapest-kerepeslútl áltomi• 
sának forl(alml szolgálattevóic a bal• 
esetmenfes. menetrendszerlntl közte• 
kedés blztosftását vállalta, Vonatfor• 
l!&lmf tervét 102 százalékról 1 1 0  szá• 
zalékra teliesftette. • mcnetrendsze• 
rlnlf lndltásnál 100 százalékot ért el. 

ietöség: 6389, a Gál József kő- munkát 22 és fél normaóra alatt 
müvesbrigád a budapesti róka- végzett el. majd pótfelajánlás
utcai építkezésnél, az „l?:pítsünk ként még 40 méter ereszszegélyt 
;abban és olcsóbban"-mozgalom is elkészített. 
keretében 2350 forint megtaka- A MA V Hídépítő OV szentesi 
rítást ért el a kongresszusi ver- épitésvezetősége dolgozóinak 
senyben. , tervteljesítése 1 1 8.2 százalék. A 

A MA V Epülelszerelő és Elő- relatív béralapnál rnegtakaritá
gyár/6 UV oroszlánybányai épít-

, 
suk 9000 forint, anyagmegtaka

kezésénél Böhm Sándor bádo- rítá�uk pedig 10.000 forint ér
gos brigádja egy 40 normaórás tékű. 

LOVI BELA 

műszaki vezeti! lóellenór, A KeHI M«• 
szaki Kocslhlvatat sztahanov:sta kocsl
lakatosa a konsrressz:ust nallvielentó
sél!ú újítással köszöntötte: úlfafta csl• 
szol6J!épel készített, amelynek lel!•· 
sítménye a résclvel szemben 8CO szá• 
zalélr. Az újitás évi 100.000 forint 

aneatakarlláat JolonL 

KONCZ ANTAL, 

a MÁV Autóluvarozásl OV lakaton 
jó munkálával nagymértékben !árult 
hozzá ahhoz, hoey a vállalat bovál· 
totta konszresszusf htéretét. Koncz 
elvtárs a kon11resszus hetében �Ila• 
gosan 1'35 százalékos eredménnyel 

doluozott. 
( PAvlc:h Béla rajzai) 
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Tizenkét „béke- irányvonat" a kongresszusi héten, 
újabb tíz a kongresszusi őrség alatt 

cfijás�atwfl LOKOMOTIV SK jó€ �ik 
Aika és térségének vasutas- csitartózkodási egységidő csök-

, 
hogy a kongresszusi örsé,r a/alt 

dolgozói örömmel jelentjük, kentését szintén túlíeljesilectük. ':'egismétlik _ _  ezt _ _ a .  leli�-'.ítmén1!1 
hogy pártunk Ill. kongresszusá- De ez még nem minden. Fel- e.< . p'!t�ela1anlask�nt _rt /a_lJb ftz 
nak tiszteletére i•állafásunkal ajánlottuk ezenk ívül. hogy _ a „bek_1;-tra:iyvo11atot ,nd,tanak 
tel_iesílettük. Vállalásunk úgy kongresszusi héten 10 „béke- E�bol_ kel darab export baux,t
szólt, hogy a körzetünkbe tarto- irányvonatof' indítunk Buda- ,rany�onat lesz . ny�!� darab 
zó szénbányák, a mangánérc- pest-Ferencvárosba. Ezt 120 szá- ped111" . B_�dapest-Ferencvaros ren
bánya és a bauxitbánya dolgo- -zalékra tefjesíteltiik, mert má- deltetes�-zó_ival karöltve . irányvonati_ t�r- jus 23_án reggel már a 12_ik _ Igy akarunk mi is l�ozzájá:u!-

A Jászapáti Lokomotív SK 
sportköri választása kitűnöen 
sikerült. A sportköi· 328 tag
ja közül 300-an jelentek meg a 
taggyűlésen, igen sokan hoz
zászóltak a beszámolóhoz és 
már a javaslatokból látni le
hetett.  hogy a jászapátiak eb
ben az évben is újabb jó ered
mények elérésére törekszenek. 

pársport fejlődése azon múlik, A területi elnökség kísérje még 
kapunk-e elegendő versenygé- nagyobb figyelemmel munká
pet. Ha legalább öt ilyen gé- jukat, adjon több segítséget, 
pünk lesz. akkor ennek a szak- hogy ilyen kitűnően dolgozó 
osztálynak a létszáma is eléri 

I 
sportkörnek felszerelési gond-

majd a harmincat. jai ne legyenek . 
- Külön szeretnék beszélni Takács István 

a tornaszakosztályunkról. Ez 
a szakosztály csak az elmultf• .................................... .... 

vunket 103 szazalékra tel1es1t-
b 'k . . 1 1,, . d'/ fi k m a munka termelekenysege-

jük. lgéretünket a kongresszus ·: e e-iranyvona O m_ ' 0 " nek emeléséhez és ezze l az élet-
évben alakult, az alapfokú to�.: 
nászcsapatbajnokság befejezé-i 
se után. Nagyszerű utánpótlás- : 
sal rendelkezik. Ezt bizonyítjai 
az is, hogy az idei alapfokú Cs.: 

kezdete előtti napra 104 száza- utnak Budapest-Ferencvaros fe- színvonal növeléséhez. amire 
lékra váltottuk valóra. A többi 

l 
lé. A 1 2-ik vonat indításánál Gerő eldárs hiY!a fel a figyel 

vállalásunkat, az
. 
átl_a�os terhe- dolgozói?k, a �-ányák és az ü�e- met kongresszusi beszédében . .. lest, az elegylovabbitast, a ko- mek kepv1seloi megfogadtak. GASPAR JÓZSEF le,elezo. 

Munkatársunk lent járt 
JAszapátiban. beszélt Borbás 
Balázs <porl köri elnökkel, aki 
a következőt mondotta: B.-n hat csapattal veszünk: 

- Tizenegy működő szak- részt. Fötörekvésünk. hogy: A titokzatos utas 
osztályunk van. Ezek közül az minden vasutas dolgozót be- : 
asztaliteniszezők és a röplab- "?nju�k az MHK-.�a és a .k�z- f  Robog az J í l 3-as  és ime e'!;Y· 
dázók dolgoznak a le)!jobban. seg mmden fiatal;at leprobaz- : szerre la•silani kezd Pl i i5 ál lo
M indkét szakosztály férfi- és tassuk . . . ,. . . : más elölt. Mi történik itt? -
női csapata me!lyei bajnok volt . - MaJ'.-15 masod)k feleben : kérdik többen is. Pilisen nem �e l l  

K d • lt I l t  . 200 , J 'k  
1 

/ · 1  k h l 
. 

DISZ 
tarsadalm1 munkaval meg- : · 11 . t k A ·t e ves unnepe vo az e mu verseny soran szaza e os J?e 11yu1  ana a. e y, · és ebben az é,·ben is jó szerep- kezdjük pályánkon az öl- : mega n1a a vona na . z eg\ 1 ,  

napokban Mezörárkány dolgozó eredménvt értek el. szervezet munkáiához, elhozzák lésükre számíthatunk . Az atlé- tözők és a fürdőhelyiség Í utas magab1zto_san __ ITlos�lyo�, 
parasztságának. De ünnepe volt A község dolgozó parasztsága a községbe � vas.utas fiatalok tikai szakosztály számára nagy építését. A Jászapáti Lo- :  maid megragad1a borondJet es 
ez a nap a MA V Fe!épitmém1i ünnepélyesen fogadta a vasutas tapasztalatait. hogv ezzel is erő- . .. komotívot . nemcsak a vasu- .: 
\'asanyagjauilónak is. A vállalat fiatalokat. Berényi János, a sitsék a munkás-paraszt szö,et- fejlődési lehetőséget nyu,t a ro- lasság, hanem a dolgozó .

: 
dolgozói ekkor adták át a köz- közsé11"i tanács elnöke arra kérte séget. videsen elkészülő futópálya. 

· d l · l ' · k "k t · k · 1 ·t k I k · 'k t Igy nemcsak dobó atlétákat. parasztság is támogatja. Tgen: seg o gozo parasz sagana o e . mas or 1s a ogassana e A vasutas fiatalo ajande ·ai svk olyan tagunk van, aki mint: a jándékképpen azokat a mező- a községbe, hozzák el a dolgozó a község dolgozó p_araszt jai hanem rövid- és hosszútávfutó- pártoló tag működik a külön-: gazdasági eszközöket, amelyeket parasztok közé a város üzenetét. örömmel fogadták. A község kat is tudunk majd nevelni. A böző szakosztályokban. Oreg: a Yálla!at két ifi-brigádja  készi- ismertessék meg a falut a vas- szövetkezeti és egyénileg dolgo- labdarúgó,zakosztály váltako- vasutasok szívesen jöttek első: tett J\/uzsik l 'ilmos és t.:agy utasok életével, munkaeredmé- zó parasztjai nevében a községi zó sikerrel szerepelt eddig. felhívásunkra a sportkörbe.: 
f�tt iti:rti:���
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: Jakab Ja nos személyében. Büszkék vagyunk arra, hogy: 

DISZ-titkár kezdeményezésére látogatták a Győzelem ter- hogy hálájukat még jobb lerme- most kitűnő edző vette át a nálunk mindenki pontosan fi-: 
határozták el, hogy erejükhöz melöszövetkezetet s hos,szasan Jési eredményekkel juttatják ki- labdarúgók munkájának irá- zeti a tagdíjat. Igen látogatot-i 
mérten hozzá járulnak a mezö- elbeszélgettek a szövetkezet tag- fejezésre. Az ajándéktárgyak nyílását. Igy reméljük , hogy ez tak a taggyűlések is. amit ha-: nyugodt lépésekkel lemegy a lép
gazdaság fe j lesztéséröl szóló jaival. szétosztása után a Felépítményi a szakosztály is nagyobb siker- vonta egyszer rendezünk és a: csön. A titokzatos utas Fogarasi 
kormánvhatározat megvalósítá- Az a jándékba készült mező- Vasanyagjavító OV kultúrbri- rel szerepel majd. havonta" egyszer sorrakerülői lstv�n fo_rgalmista. Megbesz�)le 
sához. A fiatalok azóta a mező- gazdasági eszközöket délután, a gádja gazdag műsorral szóra- szakosztályi napok n . tt : �z . al!omassal. hogy a kedveert 
gazdasági eszközök százait Petőfi-kultúrházban rendezett koztalla a község dolgozóit. - Az új vezetőség elhatá- . 0 is ? : al11!sak meg a vonatot. És az 

mintegy 650 kisebb-nagyobb ünnepségen vették át a község majd a fiatalok vidám tánc- rozta. hogy nagy gondot fordít van a szakosztaly apraJa•: állomásiak megtették ez! a kis 
szerszámot és házkörüli eszközt dolg_ozó paraszti_ai: B�kó. József mulatsággal fejezték be a ked\'es a birkózó- és ökölvívószakosz- nagyja. : ,.szívességet". Igazán csekély-

k
. .1 tt'k I t J' • ' b elvtars. a Felep1tmeny1 Vas- talá lkozást.  tály fellendítésére. Jó néhány - Persze hibák nálunk is : ség. Csak 50 kiló szén be kerül és - es�i e e e . e 1es egesze en I anyagj avitó DISZ-titkára az vannak. Fö!eg felszereléssel ; az utasok �zázai megbotránkoz-

hulladekanvagbol. Mmdezt ren- u"zem r,· atal.1'a 1·nak neve'ben '1". e· . Szabó Lajos, fiatal van, aki szívesen kapcso- • ak K· 1·· "d'k p A · 1· . • "' állunk rosszul. M iután sport-! n . . i oro , ezze . p1 ,s1eK 
des lervükön felül, ameLynek relet tett. hogy gyakran elláto- a �tA\' Felépítményi \'as-

, 
lód1k be ezekbe � �portá(:akba, 

körünk taglétszáma egyre nö-•.
• semmiesetre sem. 

teljesitésében a kongresszusi gatnak Mezőtárkányba, se�í/sé- anyagjaviló üV dolgozója ha megfelelő edzes1 lehetoseget 
biztosítunk számukra. M iután vekszik, bizony gyakran „kinő-: 

A kibice/ő előmunk6s 
társadalmi edzöje lesz ezeknek jük" az előírt tervezetet. Leg-: 

•• .,.._. _J.e � :f1 fl 4f Jt11.i 1 �• ( f t · k k · · közelebbi feladatunk az, hogyi 

UJ'(Al 1 �tf(.l&iiCUJF-íii �é=�:t��:b�� ts
s. 

�!�e=ít�� jól megszervezzük a kultúrmű-f 
· - majd tervünket. Gyengén ál- sorral egybekötött sportverse-: 

A Vasutasok Szakszervezeté- 1 ben alakult, mint férfikar. Eg!. 
Mk központi énekkara a na- évvel később megalakult nm 
pokban a Zeneakadémián sze- és vegyeskarunk is. Volt már 
repelt. Hosszú idő után először. több szereplésünk vasutas dol
Érdeklődéssel vártuk ezt a gozók előtt, de magunk is érez. 
fellépést. Nem csalódtunk : az zük, hogy ez a szereplés-soro
énekkar kitúnó múvészi tel- zat erősen hézagos és nem 
jesitményt nyujtott. Hangszín- mondhatjuk el, hogy a vas
ben megragadóan szép és friss, utasság már jól ismeri ének
egyöntetű. kiegyensúlyozott az karunkat. 

lunk úszásban és kerékpáro- nyeket, amelyeken részt vesz-: hallgatóság megszervezése is · b · nek maJ'd azok a falusi· dol.,«o.:. üzemi plakátok, személyes zas an, De miutan a köZségi : 
megbeszélések útján a kultúr- tanács elhatározta, hogy segít- zók is, akik még nem tagjai : 
felelősök közreműködésével ségünkre lesz egy új uszoda lé- sportkörünknek. i 
Szükség volna arTa is, hogy az tesítésében. azt hiszem a jász- A Jászapáti Lokomotív SK i 
üzemekben teljes megértéssel apátiak minél nagyobb szám- vezetősége kétségtelenül jól : 
találkozzon az é-nekkaTi mun- ban foglalkozhatnak majd ked- dolgozik. Munkájukról példát: 

együttes éneke. Különösen a 
Kodály-bemutató (.,Genfi zsol

·tár") és a Bartók „Bolyongás" 
győzött meg arról, hogy a leg-
jobb -nemhivatásos énekkarok 
egyikével ailunk szemben. Tóth 
Lajos, az énekkar karnagya 
kiváló munkájának nyomai 
meglátszanak egy-egy ilyen 

fellépésen. Azóta a május 15-i 
zeneakadémiai Bartók-Ko
dály hangversenyen is részt
vett az énekkar és kilenc 
Bartók-mű előadásával ismét 
nagy sikert aratott. 

A két jelentős nyilvános 
hangverseny alkalmából fel
vetjük a kérdést : hdpyan dol
gozik s vasutas énekkar a 
vasutasság művelődésének 
eme:iése érdekében, hogyan ter
jeszti - kiválö színvonalával 
- az énekkari kultú·rát a vas
utas dolgozók között országos 
viszonylatban? És végül:  meg
történt-e már minden az ének
kar közö-nségéne'k megszervezé-
3e érdekében ? Kérdést intéz
tünk ezekre vonatkozóan Tóth 
Lajos karnagyhoz, aki a követ
kezóket mondotta: 

- A vasutas énekkar 194'7-

ka és hogy az énekkari tago- venc sportágukkal. A kerék- h t k t k" "k· : 
kat támogassák abban az igye- ve e ne a vasu as sport oro ·: Göd és Felsőgöd között az 
kezetiikben, hogy a próbáko-n i-----------------------------f utasok a töltés olda lán kártyázó 
pontosan megjelenhessenek. : pályamunkásokat láttak. Fényes - Ennek az az oka, hogy Altalában a szakszeTvezet fo- A vasutas szurkolo'k  i nappal. munkaidö közben dúlt a nincs megszervezett hang-ver- kozottabb támogatásáTa 1.•an • k · l l ·1 t k · k · senysorozatunk. Vannak egyéb szükségünk. Hasson oda a i ar 
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ld ti bl · · · k · százai is ott lelkesedtek május gvermeke van köztük kato-: nyo . . s m 1 szo_ e 1 ez az e o-mego a an pro emarn ts, szakszervezet, hogy a vasutas- •J • • • ' , : munkas? Semmit. ő gondosan amelyek fékezik munkánkat. dolgozók mindenütt megismer• 23-án a Népstadion közel nafia es eladolánya. Hazat akari Ügyelt az embereire. Arra vigyá-Nincs megfelelő próbahelyisé- jék a központi énekkart, amely 100.000-es nézőtömegében. Az a venni nyereményéből és lányát: zolt, hogy színre színt ad janak. günk, hiányzik a rég óhajtott a kultúrforradalom során ál- vi lágraszóló diadal, amelyet házasítja ki. A másik nyertes: központi kultúrotthon. dozatkész munkával dolgozik A k" / ki 6b - Mi tehát a teendő? és amely a nyilvánosság elött nemzeti labdarúgóválogatot- két kisgyermek - egy ötéves! pufno I a any an 

_ Ahogyan a vasasok meg- a vasutasság énekkari kultu- tunk az angol tizenegy fe- fiú és egy hároméves leány - i 1 

rendezik a vasas-énekkarok ráját reprezentálja. A mintegy lett aratott. a sportszerető ma- apja ugyancsak házat, szo- : 
kétnapos szemléjét, éppenígy nyolcvantagú vasutas énekkar- gyar vasutasdolgozók szívét is babútort és motorkerékpárt! mi is megre-ndezhetnénk a vas- nak minden szempontból - • 
utas énekkarok szemléjét a je- s nem utolsósorban akusz- büszkeséggel és örömmel töl- vásárol nyereményéből. : 
le-nleg múködö 15 vasutas- likai szempontból - megfele- tötte el. Az örömböl a 7 :1-es A magyar-angolnak még egyj 
éMkkar közreműködésével és lő p,-óbateremre van szüksége győzelemmel kapcsolatban két- örömteli vasutas vonatkozásúi megszólaltathatnánk az össz- ahhoz, hogy te!J·es értékű mű- szeresen ki1·utott ezen a héten • 
karral például Liszt „Ünnepi eseménye volt: a mérkőzés : 
dalát" vagy Sosztakovics „Dal vészi munkát végezhessen. Ez a vasutasszurkolóknak, mert előtti atletikai verseny nöi:: az erdőről" oratóriumának az egyik legégetőbb problé- két dolgozótársunkat érte az a 

á , svédváltó-"utása, amelyet a Lo-
1 egyes részleteit. Ez minden- m nk - mondotta Toth Lajos szerencse, hol!'V 12-es találatuk-

esetre egyik módja lenne an- karnagy, komotív SE csapata (Tury, 
k h ' t• d 1 ' k 

kal megnyeTték a Toto főnye- Várbfró Suták Kazi) nvert• Nehéz megfelelő jelzőket ta-
na , ogy a vasu 1 0 gozo Azt hisszük, sürgős szüksé!! ' ' : 1 · 1 · k t 1 · · h felfigyeljenek az énekkarok - reményét. Kilencven-kilenc- ; : a m anna ecse e esere, oe-v 
munkájára. Sor kerülhetne a van arra, hogy a vasutas ének- venezer forintot nyert egyen-

meg 2.19.4 perces orszagos: milyen mocskos a putnoki vonat-
jövő idényben egy hangver- kar a mai technikai érettség csúcseredménnyel. A vasutas-! kísérő laktanya. Fekete az ágy-

senysorozah·a, amelynek során és színvonal elérése és ennek ként a két sikeres vasutas tip-
k l ' k lk t k : nemű. nem sepregetnek. pókok 

énekkarunk bemutatná az kétségkívül kitűnő eredményei pelő. akik a Kiss József-utcai szur ·o O le esen tapsol a a : tanyáznak a falakon. Emellett a 
énekkari irodalom remekeit. után most eljusson - mégpe- totózóban szokták vásárolni pompás győzelemnek, amelyet i szobákat sohasem szellöztetik, 
Ennek szervezését már most dig mi nél többször a vasutas- tippszelvényeiket. Régi sport- Kazi Aranka élményszerű szép! félnek egy kis levegőtől, szellő-. .  · .  i tői. Mégis csak derék ember a meg kellene kezdeni. _Termé-

\ 
ság széles nyilvánossága elé. 1 rajongó mindkettő és már évek futása, nagyszerú haJraJa te• :  laktanyaör, még 3 széltöl is 

szetesen ehhez . szukseges a S. V. óta totózik. Egyiküknek négy tézett be, • óvja a vasutasokat. 

Munkánkat me�konnyíti, életünket szebbé teszi a kormányprogramm 
. ::.:� ��::.: 

Zsúfolt, egéuségte1en oÍukban éltek 
I 

szálló építésére nem safnáltak 8 rnil- / kolci, a hatvani, a szombathelyi, a 
I 

vasutas itvermekek. Napfényes lakás, 1 több összkomfortos lakást adjunk ál 
/ 

n:vítik meg l(épilnkön 3 szék -felé-a Hortlly-korszakban a magyar dol• lló _pengőt elk�lt�nl._ �a, ha végig- székesfehérvári, a budap�sH, _stb ... új eeészsége5 környezet - ez lesz sok-sok a rászoruló dolgozóknak. De nem- vtri vontaÚsi és forgalmi 1ak1an�ágozók tfzez�.e�'. 
sok-sok vasutas:tak nézunk ,lyönyorí1 f6var.,�sun�on, vagy I vasutas-lakóházak min� tobb cs tobb vasutas család otthona. P.:irtunk poli-

, 
csak lakásokat épitilnk, egyre-másra kat. az új vhl1óállító-torn,·ot és a sem volt kul�nb � helyzete. Am1kJ,t a vidéken, egyre több UJ. tobbem..?le- doleozótársunknak "' .. �1tanak boldoí,!. tikája, kormányunk programmja le- szaporodnak az új vontaiásl és vo- S!JÖnyörii 16 lakásos lakóépületet intaz �,rak orsz_�g� evi 22.000 pengőt tes. na!lv-a�Iakos lakóházon_ akad �e�hltt _otthont: A� u1 vasuta .. -házak he-tov� teszi. hoiy a vasutasok jó natkish-ö laktanyák is, amelvek az iuk. Valamennvi a MAV Magao;épft6 ford1tott a . fovarosban .!ID--1�káslaká- 1 mefl a szem_unk. Ezekböl a ha7.akból kö-'ul zöld

. 
pázsit. v rácrfls park s ezek- 1 munkaj_a nvomán az eddi,tlnél Is tfibb úton lévő vasutasok plhenésé:t, el!éc;z- 1 OV dolgozóinak ió munkáiát díc!.éri. sok építésére. a Ullafüre<h Nagy• nem egy épult dolJoZólnknak. A mis- ben aran}os, llÜl!}ÖiZÖ, iá1szadozó vasutas-lakóházat építsünk, s mind ségét szolgálják, munkájukat köny- ( Kovács István rajzai.) 

'SZOCI A.L ISTA VA.SOT2RT - A V1-=t1tf P'8o<d1n, � a V1111:lJia•ol' StaJé: ,ier•ttef�nel hetflapJ•. . \1ee-jelenff( tt1l'1de-n eiombaton. Sztr�esttf ,- ,terftent&!zoftc:ág taotufafdon„g: 1 T<6zJ�ktdés• �- Postail2'V' �hi1s7f�. rlum 1. V1!útt Főosztálya '9 1 Vasutasok Su&szeneute SLerk,,7 •fi.::é�: 811dao"!-=!, Vt ., �zf�hn-ut @3. "l'l - Tr!�fcn: 2'.?8-� 428-317. 4'.?8 'tl? iizemf •elPfon: 16-76, 39-49. Ktadóbivatal: VII .• Rákóczi•út 54. _ 18.000 példánf. - Szikra Lapnyomda, Budapest, VIII. Rökk Szilárd "· 6. Felel6t ■i·omdave,et6: Kulcsár Mlbáll'. 
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ARA, 40 FILLE'R 1954 Ju· NIUS • :. blzottd" első tttUra. üdvözli a miskolci csomóoont dol1rozótt a kon„resszull XLVI. iVFOLYAM, 23. SZAM. 

A BÉRFEGYELEM KERDESEHEZ 
P ártunk III. konR'fesszusán 

a Központi Vezetősé,r be
ezámolója és számos felszólaló 
elvtárs foglalkozott a bérfegye
lem kérdésével. .,Laza, nagyon 
laza mé,r nálunk - mondotta 
Rákosi elvtá'rs a KV beszámoló
ját ismertetve - a munka- és a 
bérfegyelem, s ez azért van i,ry, 
mert pár/szervezeteink, pártfunk
cionáriusaink. valamint szak
szervezeti funkclonáriusaink és 
gazdasá,rl vezetőink számos 
esetben nemcsak eltűrik a nor

mák törvénytelen fellazítását, a 
bérfegyelem me,rsze,rését, a 
munkafegyelem semmibevevését, 
hanem maguk is támogatiák 
ezt.

0 

Nem kevésbbé felháborító a 
dombóvári eset sem. A fütőház
nál •a szénpernye vasúti kocsiba 
rakását az 50 százalékkal maga
sabb salakkocsiberakási normá
val számolták el. A nyíreg,yházi 
müszaki kocsihívatal pedig „egy 
villanyszerelöre eső W alt fo
gyasztás növelése" prémiummu
tató helyett egészen más, maga 
sabb mutatót alkalmazott - sza
bálytalanul. Tehát minél több 
áramot fogyasztottak a kocsi
hivatalban, annál maf!asabb 
volt a villamos művezetők pré
miuma. 

Ezek után fel kell lenni a kér-
dés!: miért hunynak szemet az 
i lletékes vezetök i lyen szemmel
látható lazaságok felett? Leg
többjük azért, mert helytelenül,  
a valóságot meghamisítva értel
mezte a kormányprogrammot. 
Egyesek úgy gondolták. hogy a 
lazaságokkal a vasutas dolgozók 
életszínvonalának emelését segí
tik. A valóság - épp az ellen
kezője! A bérek lazítása gátol;a 
a vasutas do[J!ozók életszínvo
nalának emelését! 

A bérfegyelem ma központi 
kérdés, hisz szoros összefüggés
ben van a nép jólétének állandó 
emelésével. Arakat leszállítani. 
olcsóbb, jobb minőségü árukkal 
elláilni a dolgozókat nem lehet
séges a munka termelékenységé
nek emelése. az önköltség csók• 
kentéoo, a bérfegyelem meg�zi
lárdítása nélkül. Minden kifize
tett forint - amely móf!ött 
nincs tényle,res termelés - eme
li az önköltséget, ,rátolia az 
életszínvonal emelését_ Söt, ha 
nem következik be ezen a terü· 
leten gyors változás, még a je
lenlegi életszínvonalat sem le-
het tartósan biztosítani. N em kétséges az, hogy a 

vasút egyes szolgálati .,Elegendó megemlíteni ágainál vannak hibák a bérezé-
mondotta Gerő elvtárs a párt- sek területén. Megmutatkozik ez 
kongresszuson - ho,rg 1953 a népgazdaság egyes iparágai
" dsodik feléb,,. és /954. e/só hoz ha�onlrtva Is .. De a hjb_ák ki= 1 

• • f !"/' Javltásat a normak Jaz,tasa a negyedeveben · · · " terven e u_ ' fegyelmezetlenségek nem eÍöre béralapfelhasználás meghalad1a viszik, hanem hátráltatják, gáa 830 millió forintot." S ehhez a to!Ják. A bérezésre is áll az a 
hatalmas összeghez tetemesen közmondás, hogy „addi,r nyuj
járul hozzá a vasút is. Az utób· tózkod;unk, ameddig a takarónk 
bi időben egyre súlyosabb mére- ér". -��rtunk és ,kormány�nk a 
t kb t . d I bé fegyelem lehetosegekhez kepest mindent e . :n erie e . 8 r , . megtesz. hogy emelkedjék né-lazttasa. Gyakoriak a bercsala- pünk. közöttük a vasutasok élel
sok, a normákkal és prémiumok- színvonala. Kormányunk 1950-
kal való visszaélések. Mindezt ben 55 millió forint/a!. 1952-ben 
súlyosbítja, hogy a bérezésnél 73.? . millió fo:int/al. 1954 _f�b-

t tko • lazítások a funkcio- ruar,ában pedig - átmeneti inmu a 20• • 
• t"k tézkedésként - 33 millió forinlnálriusok es szolgalah veze O tat emelte a dol,rozók fizetését. 

szemeláttára, nem egy esetben Várható további javulás is. De 
közreműködésével történnek. ehhez a vasutasoknak kell meg• 

P'ld ·u1 az Epilletszereló és leremteníök munkájuk megjaví-e a ♦ • ' 1 b . f I b t t • • Előgyárló OV - mely jelenleg .asava · ! :r ef!ye e� e �r ,asa-
a ferencvárosi házeltolási mun- val, �z _o�koltseg_ cs?�k:ntesevel, 

kálatokat is végzi - 10 száza- a
1 

mt
�

oseg megiav,tasaval az 

lék különleges bérpótlékot akart 3 apo · 

biztosítani a házeltolásoknál Csak va(amennyl vasutas 
dolgozóknak. Elmentek a minisz- együttes ió munkája oiheti eló
térium munkaügyi szervéhez ké- re a népiólét emelésének pro• 
relmükkel, amely, igen helyesen. grammját. A l/1. konaresszus 
elutasította a kérésüket. Ekkor vilá,rosan me,rszabta az utat, 
felterjesztést intéztek a minisz- metyen haladnunk kell. Alljanak 
ter elvtárshoz, hogy engedélyez- élre a kommunisták, a párt. a 
zen különélési pótlékot - termé- tömegszervezeti és szakmai ve
sze!esen a törvényes alap meg- zetök, együtt a dolgozókkal. a 
kerülésével. vasutasokra támaszkodva har
A bérpótlékot sem ezen. sem 

azon a címen nem kapták 
meg - a munkálatok mégis si
keresen folynak Ferencvárosban. 
mert a dolgozók megértették: 
sa;át felemelkedésüket gátolnák, 
ha törvénytelen, meg nem dol
J!OZ0/1 munka után vennének Fel 

bérezést. 
Kirívó· eset ez? Sajnos nem. 

coljanak a bérlazítások ellen, az 
önköltség csökkentéséért. a mi
nőség megj avitásáért, az élet
színvonal emeléséért. a kon
gresszus határozatainak végre
hajtásáért. 

0• • zászló átadási ünneosé„én. 
! .................... " .............................................. ........... .. 

A dolgozók hatalmas lel kesedése közben adták �t 

a Központi Vezetőség kongresszusi zászlaiát 

a miskolci csomópont példamutató vasutasainak 
Előző számunkban büszkén je

lentettük olvasóinknak. hogy a 
kongresszusi versenyben, a Köz
ponti Vezetőség zászlajáért foly
tatott nemes vetélkedésben a 
vasút területén a miskolci cso
mópont dolgozói lettek az elsők. 
Pénteken délután került sor a 
zálszló ünnepélyes átadására a 
miskolci vasutas kultúrházban. 

nár Imre elvtárs. a Vasútp�lit!-
, 
sokszá_z(őnyi ünn<;pl� köz�sé� 

1 
és újul) e_rővel kell tovább vi��: 

kai Főosztály vezetője Gaspar jelenleteben kezdodott a zaszlo- a szoc,ahsta versenyt. . A pa 
Sándor elvtárs a va�utasszak- átadási ünnepség. Mosolygó, de- irálnti szeretet hassa at_ dolga• 
szervezet el;öke Csanádi rűs arcok, csillogó büszke te- zóinkat, ez a szeretet v,�e to• 
György elvtálrs, az Államvarntak kinte:ek, �idám úttörők, m_eghitt vább_ a miskolci dolgozok ver· 
vezérigazgatója, müszaki egye�e- beszelgetesek - meganny) k.ed- senyet. 
mi tanár, Budapest-Ferencváros, ves benyomás, amint belep�nk. 

S · ., , d ka-Hatvan csomópont, Rákosrende- Kintről akácillatot hoz a kony- Z/ ar mun. 

Az ünnepségen megjelentek 
Bebrits Lajos elvtárs, közleke
dési és postaügyi miniszter. Ko
vács István elvtárs. a Központi 
Vezetőség tagja, a borsodmegyei 
pártbizottság elsö titkára, Bog-

ző Békéscsaba kii.ldöttei és so- nyű szellő, bent virágok és virá· 
ka� mások a helyi pártszerveze- gok . . .  Turnai Lajos elvtá'rs,"_a 
tek, a borsodmegyei üzemek, a miskolci igazgatóság vezeto1e 
honvédség, rendőrség, a tanács üdvözli a jó munkát végzö dol
küldöttei valamint az Allamvas- gozókat, üdvözli az ünnepélyre 
u!ak vez�tői és élenjáró dolgozói érkező párt-, szakszervezeti _és 
közül. szakmai vezetőket, maid Bebrits 

A hatalmas kultúrteremben elvtárs emelkedik szólásra. 

„Nem 61/hatunk m�g az eddigi eredményeknél - gyorsabb Utemben 
és minőségi munk6val fejlesszUk a versenyt" 

A miniszter arcáról öröm és 
büszkeség sugárzik. amikor ér
zéseit szavakba önti és nagyon 
melegen üdvözli a miskolci cso
mópont dolgozóit. Elmondja, 
hogy joggal töltheti el az ország 
vasuta�ait büszkes.ég, hiszen a 
zord tél miatt elszállításra váró 
közel hárommillió tonna áru
mennyiséget rövid másfél hónap 
alatt. odaadó, 

hősi munkával továbbították 
rendeltetési helyére, De nem
csak a vasút szállítási adóssá
gát törlesztették dolgozóink, ha 
nem a fokozott ütemben termeló 
üzemek minden feladásra f�lkl
nált áruját - ismét többmíllió 
tonnát - szállítottak el zavarta
lanul. Ebben a kimagasló mun
kában jelentős szerepe van Mis
kolc csomópont valamennyi szol
gálati ága dolgozójának, akik 

dicséretesen együttműködtek 
ebben a harcban. 

Bebrits elvtárs hangsúlyozta. 
hog,y e nagyszerü teljesítmény 
elérésében a vasutasoknak meg 
kell Iá !niok 

kongresszus is és ezt írta elő a 

I 

eredményeknél - gyorsabb 
mennyiségi munka növeléoo mel- ütemben és minőségi munkával 
lett. kell fejlesztenünk a versenyt. 

Baleset nélkül, kevés költ- Több túlterheléses vonatot! 
séggel nagy áruterheket el• 
vinni úgy, hogy a béralapot 
semmiképpen sem lépjük túl, 

- ez a pártkonkresszus leghatá
rozottabb utasítása számunkra. 
°Érthető ez, hiszen a mezőgazda
ság fejlesztése már egymagá
ban is  azt parancsolja_ hogy 
szakadatlan áradatban vigyük a 
gépeket. anyagokat, ipari áru
kat a mezőgazdasági dolgozók
hoz és sa:ál !itsuk el tölük a ter
mel etryeket, a nyersanyagot. 
Amig eddig, mondhatni egy-egy 
központba kellett szállitanunk, 
most ezer és ezer új helyre kell 
árút továbbítani, és nemcsak a 
fövonalakat, hanem valamennyi 
mellékvonalunkat is  elárasztják 
szerelv�nyeink. Izmainknak és 
alkotó erőnknek teljességében 
kell segítenünk ezt a kfrzdelmet. 
Nem állhatunk meg az eddigi 

- ez a legfőbb célkitüzés. száz 
és ezer tonnákat kell továbbítani 
az „500 kiloméleres"-mozgalom
ban, a mozdonyforduló gyorsítá
sát biztosítani kell, rövidebb ko· 
csifordulót kell elérni kevesebb 
kocsival, mint a mult esztendő
ben. 

l(evés kocsival több árut 
szállitani, olcsóbb üzemelte-

tés! 
Hála és elismerés azoknak 
folytatta - akik lehetővé tették 
a vasút munkájának megjavítá
sát, hála és elismerés a miskol
ci gócpont dolgozóinak, akik be
csületes, hősi munkával nyerték 
el pártunk kongresszusi zászla
ját. Előre a kongresszusi hatá
rozatok megvalósításával új győ
zelmek. új sikereJ< felél - fe
jezte be beszédét a miniszter. 

„Alkotm6nyunk Unnepére �s a vasutasnap tiszteletére 
napi 5.500 tonna +úfsúly tov6bbít6s6t váflaliuk" 

a kormány gondoskodását , . Utána, a dolgozók hatalmas 
I 

tőségének zászlaját - mondot-a7 olyan 1:1un½a.�ed�lm1, . a . !"un- lelkesedés közben Bebrits elv- ta a többi között. - Büszkék k_at, megkonn_Y1(0. !o�b�tlho _fo-

1 

társ átadta a Központi Vezető- vagyunk arra, hogy megyénk· r!n,�s beruhaz_assal_ ep,t�tt _lete- ség kongresszusi zászlaját a ben a DIMAVAG is k,apott kons,tmenyekben ,s.! r:runt peldaul a miskolci csomópont példamutató gresszusi zászlót és mél! két m1sk3lc1 i:e�dezo�alyaudvar kor: vasutasainak. A gócpont dolgo- málsik üzemünk kapta mel! a szeru �untodomb1a, a .�satlakozo zói nevében Bánlaki István elv- Központi Vezetöség dicsérő ok�o��li:eszekben, az UJ vonalak társ. ál lomásfőnök vette át a levelét. ep,teseben. gyönyörű vörös zászlót. Megfo- Hangsúlyozta. hog;y a lelki• 
Ezután példákkal bizonyította, gadta, hogy harcba indulnak a ismeretes munkának, 

mennyire helytálltak, men�yire második . nein:�déví t:rv ,ryózel· a társszolgálatl ágak jó 
magukénak érzi', a csomopont mes befe1ezeseert és Uf!I/ dolgoz- együttműködésének 8 vas• dolgozói az új létesítményeket, nak maid, hOf!f/ eln11eriék az él- útpolitikai osztály ' a szak-hogyan hál�lják meg példam�; 1 rizem címet. szervezet segíts�gének 
tat� !"�nkaval, a feladatok 1° 

j 
:- Minden erőnkkel _azo'.1 le- volt elsősorban köszönhetö a ki-elvegzesevel. szu�: hogy_ :redmen.vemk�t váló siker, de nem tudtak vol-

- A miskolci dolgozók feladatai emel1uk._ Váfla/Juk alkolma- na vasutasaink enn,yire példás 
is nönek - folytatta. - A terv n_!/unk �nnepere, a vasutas":a'P eredményt felmutatni. ha a 
legpontosabb teljesítése, a szálli- t,s_ztelet;re, _hogv az „S()() k!I<;;- v,a,su!asok és az ipari diolgozók 
tási feladatok maradéktalan meferes · e_s , ·20_0f! , l�nnas : közötti együ!tmüködés kívá,nni
végrehajtása azonban megköve- mozgalom k,�ze)es,tesev� . . _napi valót hagyott volna maga után. 
leli. hogy a munka új, 5500 tonn_a tulsul_vt tova�b,tunk Felhívta Kovács elvtárs a 

. . 1p_artelepemknek _es mezogazda- miskolci csomópont vasutas.ait, az eddl�tn.el_ �okk�I maga- saQ'�tnknak - kez!e _be a ?ol- ne pihen jenek meg babéraikon, sabb szalhtas1 sztnvonalon gazok '."agy _le}ke�erl�se _koze- vigyék a konQ'l'es,szusí veroony 
folyjon. A vasúti munka minő- r

tte beielenteset Ban/ak, elv• lendületét tovább µgy, hogy el
ségi teljesítését kívánta a párt- arEs. 

t
. 

K • 1 

. 
1 t . nyerhessék a minisztertanács és 

zu an ovacs stvan e v ars, a SZOT vándorziiszlaiát. majd 
a Központi Ve1e!öség tagja, a a Munka Vörös Zászló Rendjét. 
borsodmeQ'yei pártbizottság első Ennek minden előfeltétele meg
titkára üdvözölte ,a vasutas dol- van. Ha a párt-. a DISZ-szer• 
gozókat a megyei és városé vezet. a szakszervezet és a 
pártbizottság nevében. szakszc,lgálat összefog, megles.z 

- Mi büszkék vagyunk arra. az erer!ménye. Eh�ez mi minden 
hogy a vasutas elvtársak érde- tárno[!atást me{!adu.nk - mon
melték ki a oárt Központi Veze· dotta . 

A kommunisták példamutatása 

vasútnak öröm és meeiis1.!elte 
tés a kongresszus elnöks·égének 
ha!ározat,a, A vasúton dolgozó 
kommunista elvtársaknak a to
vábbi harcban is példát keli 
mutntniok. Példfol a versenyen 
való kieme!kedö részvéte!üÚel, 
maga!artá•ukka!. személyes pél
d�muta!J$t•kk.a.J . 

és bérfegyelemmef segítjük 

a békeharcot 

Gáspár Sándor elvtárs, a 
vasutasszakszerveret elnöke, a 
Szakszervezetek Országos Ta• 
nácsoa elnöksége és a vasutas• 
szakszervezet nevében üdvözöl• 
te az ünnepelteket. Arról be

széli. hogy a kitüntető zászló, 
a párt vörös lobogója köteles
séget ró a szakszervezeti aktí• 
vákra, bizalmiakra. Az elbizako
dottság - mondotta - fékje 
lenne és nem segítője a fejlő
désnek. f:ppen ezért a szakszer
vezeti a•ktivístáknak még az 
eddiiginél is erőtel jeoobben kell 
segíteni a munkaversenyt. Vé
gül a magyar vasutasok béke
harcáról beszélt. A magyar do!• 
gozó nép, a mag;yar vasutas 
dolgozók is tagjai ,a nyolcszáz· 
milliós béketábornak, bástya va
g;yunk és az i,s maradunk. Se
gítsük ezt a békeharcot sziláird 
munka- és bérfegyelemmel. Az 
1954. évi terv teljesítése és túl
tel jesítése efBrevlszi ezt a küz
delmet. A szakszervezet minden 
segítséget megad a csomópont 
dolgozóinak ehhez a munkájá• 
hoz. 

A beszéd elhe,ngzá63 után a 
hatvani csomópont küldötte 

az alkotmány ünnepe és a 
negyedik vasutasnap tiszte

letére versenyre hívta 
a miskolci gócpont dolgozóit. 

A ferencvárosi gócpont dolgo
zói nevében Magyar Béla elv• 
társ csatlakozott a hatvaniak ki· 
hívásához, majd Horváth József 
miskolci sztahanovista kocsimes
ter válaszában elfogadta a ki• 
hívást. 

Szünni nem akaró taps kö
szöntötte a küldöttek bejelenté
sét. A taps és éljenzés, a lelke
sedésnek ez a hömpölygő folya• 
ma még a · családtagokra is át• 
ragadt. A feleségek férjeikkel, 
a gyermekek szüleikkel együ'i 
fogadták meg, hogy a szocialis
ta versenynek ezt az új szaka• 
szát dia da !hoz segítik. 

Amikor az ünneplés elcsende
sedett, Végh Lajos elvtárs szak• 
osztá lyvezetö bejelentette. hogy 
a kormány 65.000 forinttal ju!a!
mazta az élenjárókat. Bebrits 
elvtárs ezután meleg, közvetlen 
és szivélyes szavak kisérelébe11 
elbeszélgetett a dolgozókkal, a 
férjük munkáját segítő asszo
nyokkal, majd kiosztotta a jutal
makat. 

Turnai elvtárs zárta be az ün
nepséget, ígéretet téve arra. hozv 
hiánrosságaikat kiküszöbö!ve, 
nemcsak megörzik becsülettel 
pár/unk zászlaját, hanem újabb 
babérokkal koszorúzzák. 

A felemelö ünnepsége az Inter
n2cioná"lé hant?jaival ért véget. 
majd kitünő kultúrmüsor nyuj
tott szórakozást a dolgozóknak. 

A zászlóátadási ünnepségröl 
lelkesen. tettrekészen és egész• 
sérres büszkeséggel távoztak el 
a dolgozók. szívükben azzal az 
elhatározássa 1. hogy mél'.óak 
maradnak pártunk megbecsülé• 

A békéscsabai kereskedelmi fö
nökség áruíndító raktárából 
nemrégiben küldöttség ment a 
.Szaktanácshoz. maid a minísz. 
tériumba a prémium megváltoz
tatása érdekében. A kérelem nyo 
mán bizottság jelent meg a 
helyszínen és mit láttak? 
Krizsán György - a miniszté
riumban fárt küldöttség vezető
je - néhány társával a munka
idő alatt. munka helyett - kár· 
tyázott !  Hozzá kell még tenni. 
hogy Tótlr G1111la intéző. keres
kedelmi !önök eltürte a kártya
parti időbérben történő. munka
időnek elszámolt kifizetését) 

A a:vónyöra. vörösselycm konl!re�szusJ z.á-;zlót. a lobo:w atadása ulán bus.z• 
kén ör�ik a verseny2vöztes miskolci dohcozók. 

Bo(!nár Tmre elvtárs. a v,a,sú!· 
politikai föosztá,ly vezeiője üd
vözölte ezután me1eg szavakkn l  
·a dolgozókat. Hangsúlyozta. 
hogy komol;y küzdr'cm előzte 
meg az eredménvek megszü1e
té�él. de ha lehet. még naz,vobb 
erőn! é� e!sztln!só1:2al kell a 
harcol fo1ytatni a rreziíz,a,zdaság 
és az ipar fejlesztése érdek�en. 
Elmondotta. hogy nemcsak a 
miskolciaknak, hanem az ei;tész 

jó nevelömunkával kell le
küzdeni a verseny akadá• 

lyait. 
sére. 

Sz. /, 
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A VASIJT AS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A. propagandisták kiválasztásáról 
A PROPAGANDAMUNKA 

I 
csak arra kell gondot forditaniok, 

megjavításának fontosságát erő• hpgy a propagandista képzett 
teljesen hangsúlyozta a Köz- legyen, helyesen lássa az elmé
pont( V1;zetöség kon!!'resszusi lel és gy�korlat összefüggéseit, 
beszamoloj a. A kongresszuson hanem arra 1s, hogy szeressék, 
el)lan'(zottak ismételt�ri •Iá: ismerjék azok az elvtársak, 
huzták a KV. 1953 oktober 26-1 akiknek marxista-leninista tanu-

pártpropagandáról szóló - lását fogja e!ősegiteni. 
határozatának jelentőségét. A A propagandisták kiválasztá
pártpropagandáról &zóló határo- sánál fig,yelmet kell lordi\ani 
zat alapjaiban tárt.a fel a _!lropa- arra is, hogy re lapyenek más
gandamunka teren elkovetett iránqú pár/munkával túlterhelve 
hibákat és feladatokat adott a proparrandisták. Helyes. ha a 
azok kijavítására. válogató bizottság elbeszélget a 

A feladatok közölt elsö hel11en propagnndistával, megismeri 
áll az elméleti színvonal meg- problémáit és már most segitsé
javílása. Meg kell szüntetni a get nvujt a pártszervezet a _le)
marxizmus-leninizmus egyes té- vetődött problémák megoldasa
teleinek elvont, dogmatikus, a hoz. 
konkrét történelmi helyzettöl el- VlGYAZNl KELL AR.R.A is, 
szakított tani!ását. Ez · a kérdés nehol?'V a "" rt,,•r\'ezc'01• ma,5-
elválaszthatatlanul összefüP-g az malista követe:ményeket la
új ol<latási év propagandistái- masszanak a propz�a�dis!ák 
nak kiválasztásával. felkészíté- elé. A szrizedi lf!aZ{!atosagon a 
sével. A propagandistán rend- propai:randisták részére 1art�tt 
kívül sok mulik hisz tudásától. elöad�sban például azt vetettek 
felkészültséP."étöl

0 

tíz-tizenöt más fel, hogy a propagandistának 
elvtárs fejlő:lése is függ. Ezt nagyobb tudással kell re11<lelkez
hangsúlyozza a határozat is. nie. mint egy tanárnrk. 1:_z túl
amikor megállapítja. hogy az új zott, leliesílhete!len kovetel
oklatási éuben csak anntfi és mény. Epp oly hibás, mint az 
olyan számú iskolát lehet szer- ellenkezője - tava ly előfordult 
vezni, ahántJ vezetésére iól kép- egyes hel.veken, hogy azokat 
zett, lelkiismeretes propapan- választották propagandis!ának 
dis/a áll reridelkezésre. - képzetlségüktől és rátermett-

A propagandisták kivalasz- ségüktöl függetlenül akik 
tása tehát nagy gondosságot. hailandók voltak ez\ a pártmun
alapos munkát követel vala• kát vállalni. A pártszervezet 
mennyi pártszervezettöl. Nem- lef(yeri Igényes, köril.ltekintö. de 

ne feledje, holiY a propagandis
ták is egyszeril dolgozó em
berek. 

LATNI KELL azt is, 1iogy a 
propa�andisták munkájuk vég
zése közben is fejlődnek. Ez a 
fejlődés természe!esen attól is 
függ, milyen segítséget nyujt 
hozzá a pártszervezet. Ahol se
gítséget nyujlanak a párt
szervezetek a propagandisták 
felkészüléséhez elméleti kér
désekben, segilik a propa
gandistát az irodalom be
szerzésében. elméleti vitákat 
rendeznek számukra, rendszere
sen ellenőrzik őket és értékelik 
munkájukat, ott gyors ü!emben 
nő a propagandisták elméleti és 
módszertani tudása, mind ma
gasabb színvonalon képesek a 
propagandamunka végzésére. 

A propagandamunka gondos 
felkészülést igényel. Az a pro
pagandista. aki becsüli és sze
reli hallgatóit, mindig alaposan, 
a legjobb tudása szerint készül 
fel a foglalkozásokra. A propa
gandista munkája nagy meg
tiszteltetés, a párt bizalmát 
felezi ki. Munkájuk elősegi!i a 
párt eszmei egybeforrottságát, a 
párttagság és a dolgozók moz
gósítását az új szakasz felada
tainak meqo1 dására. 

H ER.INGER. J07.SEFNE 
a vasútpolitikai löosztály 
propaganda alosztályának 

munkatársa 

nEszmei málha" és egyebek egy módszertani előadásban 
A szegedi vasú/politikai osz

tály agit.-prop. osztálya nem· 
régiben elöadást készített a 
propa�andisták számára. ,.A 
propa�andista peda{!ógiai mód
szere" című elóadás a propa
pa11disták továbbképzéséhez kí
vánt se{!ílséget n!lujtani. Kezde· 
ményezésükröl értesUették a 
többi vasútpo/itikai osztál,11okal 
is és mellékelten elküldték -
bírálat céliábó/ - az e/öadás 
teljes szöve1Zét. 

A pécsi politikai osztállf agit.
prop. osztályának vezetöje. Ka
pusi Mihálqné elvtársnö az elö
adás tanulmán.1/0Zása után leve
let írt Szel!edre és feltárta az 
elóadás súll/OS fogyatékos,sáf!ail. 
Bírálata azonban nem talált 
meghallf!a!ásra, az előadást vál
tozatlan szöve(!�el tartották me�. 

Az alábbiakban közöliük Ka
pusi elvtársnó szerkesztőségünk· 
höz intézett levelét. 

• 

„A propagandista pedaf{óg_iai 
módszere" című előadás ketseg• 
telenül he1yes kezdeményezés, 
amit csak üdvözölni lehel. \i,a,ló
ban hasznos lenne. ha a prop�
ganda pedogógiai mó_dszere1t 
vetné fel. Az igényes c1m alatt 
azonban igénytelen, alapjaib,a.n 
téves a pedagógiával semmi 
kapc�olalban nem !évö elöadásl 
találtam. . Már az előadás kiindulópont1 a 
is súiyos eh'i tévedéseket tarLa,1 -
maz. A prop.ie:andamunka fon
tosságát kívánja megmagyaráz
ni - de :!la!!Varálzat helvett ér
telme!lenségeket közöl. Többek 
között ezt olvashatjuk: ,. . . .  lef!:
értékesebb tu!aidon pártunk esz
mei tulaidona, eszmei málháia, 
elvi vonala, forradalmi távlatai". 

Az idézet hemzseg a hangza
tos szavaktól, azonban teljesen 
értelmetlen. Mi az az ,,eszmei 
málh'.l"? A má?ha - útipogy
gyászt jelent. Magyarul a mon
dat ezt jelenti: .. . . .  lel!értéke-

sebb tulaidon r,ártunk eszmei 
útipoggyásza." Zürzavaros. ér
telmetlen fogalmazás. A marx
izmus-leninizmus legyőzhetetlen 
fegyvere, lee:értékesebb kincfe 
pádunknak, s nem „eszmei mál
hája", 

Ez a súlvos tévedés azonban 
nem e!!Vedülálló, bizonyításkép
pen még kettőt idézek: .,Propa• 
f!aJldistáink . . .  szem elöl tévesz. 
tették . . .  hog11 a kapitalista tár
sadalomban élö embert kell át
nevelni kommunista emberré." 
Később Íí!Y ir: .. A párt nemcsak 
a fiatalsál!(!al áll szemben, ha
nem a felnőtt emherek átnevelé
sé:Jel is . . .  " Az előadás szerint 
népi demokráciánk tizedik évé
ben a propai:randis!a - kapita
lizmusban élő embert okt.at és a 
párt szemben áll a fiatalsá,ggal. 

Az iLven súlyos hibák soroza
tát sokféleképp lehet magyaráz
ni, de mée- enyhén biráilva iSi 
meg kell ál lapi\ani, hoiw az elő
adás készitöje nlapvető kérdé
sekkel sincs tiszlában. 

Az elvi tévedések mellett fel 
kell ve!ni azt is, hogy a prora, 
gandistákat helytelen. hibás 

el, hogy mi a helyzet falun és 
városokban . . .  " 

A propagandistának mindig 
világos, minde;'lki Hámára ért
hető kérdéseket kell fogalmaznia. 
A hom�kyos, a lényeget elken
dőző kérdés cs,ak megnehezíti a 
h,i:,llgatók munkáját. A példa pe
dig a kérdés lényeSl'ét elkendözö, 
homáLyos kérdés felvetésre ta• 
nfl ja a propagandistákat. 

Végezetül az előadás nyelve
zetéről. Bár az előadó osto.rozza 
a magyartalan beszédei - de az 
eloodás hemzseg: a magyarta
lanságtól, a magyartalan mon
datszerkeszté�ektől, az  úgyneve
zett íztelen, szae:talan bürokrata 
funkcionárius nyelvtöl: ,Jemor
zsaltJdik'� ,,ki is kell tárgl/al· 
ni". ,,a témát hozza ki" stb. 

Ez az elöadás - minden jó
indu1,a,ta ellenére is - hibási. ká
ros, nem segít, hanem félreve
zet, zavart kelt a propagandis
ták között. 

KAPUSI MIHAL YNE 
a péesi politikai osztti:v agit.

prop. osztályának vezetője 
• 

módszerekre is oktatia. Csak Szerkesztöségü1ik teljes egé• 
egy példát: .. . . .  ne úgy tegye szében e(!qetért Kapusi elvtárs
fel a kérdést a propagandista; nővel. Véleménqünk szerint fele
hol!V .Mi !ette szükségeS<&é a lóssé(! terheli a szegedi politikai 
NEP bevezetisét a Szo\'ielunió- osztálq agit. -prop. osztálqán.ak 
hsn?'. h•�em a kö,·etkezéíképpen: veze/öjét, Susla elvtársat, aki 
Képzeljük el, hogy a Szovjet- nem ve/Je fig11elembe Kapusi 
unióban vagyunk, közvellenül az elvtársnö birálalát és hal!11ia. 
intervenciós harcok után, a sok hoR.1/ az elöadás mel!lartásával 
nélkülözés, hősi önfeláldozás I hibás nézeteket teriesszenek a 
után. Képzeljük el és mDndjuk r,ropagandislák között. 

A Szombarhelyi Járműjavító 
Vas megye leg jobb ipari üzeme 
A vasmegyei pártbizottság 

versenyzászlókat tűzött k1 
azoknak az üzemeknek j•1tal
mazására, amelyek a megye te-

Virágos , tiszta bal atoni állomásokért 

rületén a kongresszusi verseny
ben a legjobb eredményt lcik 
el. A három zászló közül ket
tőt mezőgazdasági üzem (ái
lami gazdaság, termelöszövel
kezet), egyet pedig ipari üzem 
jutalmazására szántak. A?. ér
tékelés szerint megállapítást 
nyert, hogy a kongresszusi ver
senyben az ipa;i üzemek kö
zül a Szombathelyi Jármúja
vító ŰV dolgozói érték el a leg
jobb eredményt, tehát, mint a 
megye legjobb ipari üzeme, ök 
kapták a megyei pá1-tbizottság 
kongresszusi vers�nyzá.szlaját. 

A járműjavító kongres�zusi 
vállalását 132.7 százalékra lel-
jesítette. Anyagtakarékossági 
vállalása 502.609 forint volt, e?
zel szemben 520.703 forint ér-
tékű anyagot takarított meg. 
Az összes vállalás forintérté,c
bcn 441 .870 forintot tett lo. F.t.t 
Jóval túlteljesítették, · me�t 
586.765 forint érté:tű munkát 

A III. PÁRTKONGRESSZUS SZOV .JETIJNIÓ 
tanácskozásai alatt a fiata-
lok kivá.ló teljesítményekkel 
segítették a párt legfelsöbb 
szervének munkájá.t. A sze
gedi fíltöházbcn Horváth 

A vasútforgalmi dolgozók összszövefségi 
aktívaértekezle tének lelhív6sa 

Gergely mozdony lakatos 148 A „Gudok", a szovjet vasuta- összszövetségJ vasutas aktív4. 
értekezlet nyomán a szovjet 
vasútforgalom munkájának új, 
nagy emelkedéae következett 
be. Különösen a sebesség növe
lésében, a kocstfordul6-idő 
1111orsulásában. a nehézsúl11ú 
mozgalomban születtek új, 1ti
magasló eredmények. A sjaul
jajszki vasutasok például 117.6 

százalékos, Berti Mihály sok napilapja közli a nemrég1-
kocsilakatos 145 százalékos ben megtartott összszövet�egl 
átlagteljesítményt ért el. Ta- vasutas aktívaértekezlet felhí
po!ca fűtőházban ugyancsrik vását a szovjet vasúti dolgo
magasan lobogott a fiatalok zókhoz. A felhívás utal azokra 
között a munkaverseny láng- a nagy feladatokra, amelyek a 
ja. Sárközi Miklós ifjúsági la- vasutasokra várnak Mfoden 
katosbrigádja 139 százalékos területen tökéletesit�ni kell a 
eredményt .ért el. A Szombat- vasútforgalmi munkát 
helyi Járműjavítóban Sigmár mondia a felhívás - minden 
Olga_ esztergály_os 173 sz�zaié-

, 
dolgozó kötelessége, hogy meg

k_�s atlageredmennyel koszon- tegyen minden tőle telhetőt a 
sszázalékra teljesítették a 
forgalom meggyorsttásanak 

totte a kong7esszust, vasúti közlekedés pontos-
• ' �agáért, az utazóközönség M· 

tervét. Kamislovszkban Z mil
lió rubel megtakarítást értek 
el a kocsiforduló-idő megrövi
dítésével MAR 44 DISZ IFJúSAGI nueilm�é;t. 

., 
BRIGAD dolgozik a Landler Megina a „Gudok , hogy dZ 
Jenő Járműjavítóban. A 44-ik 
ifjúsági brigád a kongresszus 
tanácskozásainak idején a 
kongresszus tiszteletére ala
kult és eredményei máris fi
gyelemreméltóak. 

... 

MEGKEZDTtK AZ ÚJ OK
TATASI tv előkészítését a 
Swlnoki Járműjavító DISZ
szervezetelben. A haladó ha
gyományokkal foglalkozó „Pe
tőfi" DISZ-lskolából eddig hét 
első- és .máeJodéves iskola 
hallgatóival beszélgettek a 
DISZ-szervezet elbesZélgető 
bizottságai. 

.. 

A LEGJOBB UGRÓ, FUTÓ, 
DOBÓ címért melyet a 
vasútpolitikai föosztály ifjú
sági alosztálya és a „Loko
motív" országos elnöksége írt 

A szovjet v.:isufasszakszervezet 
kongresszusának felszólal6saib6I 

A szovjet vasútforgalnú do!- rosabb együttműködéaéból még 
gozók XIII. szakszervezeti nagyobb munkasikerek eredné� 
Kongresszusán a felszólalók a nek, ezért az egyiittműkö4éa 
,obbi között beszámoltak a fokozására a szakszervezetnek 
""ocíalista munkaverseny „r„d• több fig11elmet kell uentel• 
ményeiről és hiányosságairól. níe. 
A verseny egyik legkézzelfog- Markin elvtárs, mozdollY� 
hatóbb eredménye, hogy tehet• vezetö a nehé7.súlyú mozgalom 
séges munkaerők egész sora taoasztalatairól és a mozgalom 
fejlődött ki, akik mestereivé fejlődését zavaró akadályokról 
váltak hivatásuknak, továbbá, szólt. A mozgalom egyik aka
hogy nagy mértékben csökkent dályozója - mondotta - hogy 
a szállításDk költsége, kiszéle- anyagilag tulajdonképpen csak 
3edtek a vasúti mozgalmak. a mozdonybrigádok érdekeltek 

A leningrádi Elektroter.hnl• benne, az állomások, a kocs•• 
kai Vasútmérnöki Intézet ta- szolgálat, a kereskedelem dol
nára. Jablonszkij professzor go:,;ói pedig egyáltalában nem, 
arról beszélt, hogy a tudomán11 1 vagy csak igen csekély mér• 
és a termelés dolgozóinak szo.. tékben. 

ki - on;zágszerte küzdenek a NG DISZ-szervezetek sportoló fi.a- _A ___ L_I_A_ 
taljaí. Az eddigiek során a 
Szombathelyi Járműjavító 
diszesei járnak az élen. 

... 

LILLAFÜRED FESTŐI 
KORNYEZET8BEN töltenek 
egy boldog, vidám napot a bu
dapesti vasutas fiatalok a mis
kolci igazgatóság fiataljainak 
meghívására. Szombat dé!töl 
vasárnap estig látjá.k vendé
gül a miskolci diuesek a 
budapesti igaziiatóság terme
lésben élenjáró ifjú kommu
nistáit. 

* 

KÖZÖSEN JARNAK TANC-
PROBARA. moziba, kirándu
lásokra a dombóvári Falelitö 
tJV-ben müködő DISZ-cso
portok. A DISZ-.:soportok lö-
vészköröket szerveztek és 
versenyre keltek egymással. A 
termelésben is versenyben áll
nak egymással az üzem DISZ
csoportjal és ha verseny köz
ben felvetődnek gátló körül
mények, a DISZ-csoportok 
együttesen hárítják el az aka
dályokat. 

.. 

„VILLAM"-UJSAGOT AD 
KI Kaposvár állomás DISZ
szervezete, hogy még több 
segíbséget tudjon nyujtani a 
fiatalok munkájához. A „Vil
lám" egyaránt foglalkozik a 
termelés, szervezeti élet és a 
fiatalok ügyes-bajos kérdései
vel 

Angol vasutas lap a nagy magyar vas·utassztr6jlc 
ötvenedik évfordu/6járól 

A „Railwau Rewlev", az hősi harcát, amelyet a Tisza. 
angol vasutasság lapja terje- kormány terrorintézkedésel 
delmPsebh cikkben emlékezett sem tudtak elfojtani. A lap 
meg az 1904. évi nagy magyar végül arról ír, hogy a magyar 
vasutassztrájk 50. évfordulója vasutasok az évforduló alkal
<1lkalmából rendezett magyar- mából milyen meleg ünneplés
országi ünnf'p�égekről. A cikk ben részesítették a naey 
ismertette a vasutassztrájk ki- sztrájk még életben lévő részt.. 
törésének körülményeit, a vevőit, akiket a vasutassmk• 
magyar vasutasok elviselhetet- szervezet kéthetes ildülésen Já. 
len hely;.et<'t a századíordulon tolt vendégül a gyönyörú 
és a 900-as évek elején és ki-

J 

hajdúszoboszlói vasutas gyógy. 
emelte a magyar vasutasok üdülőben. 

NYUGAT-NÉ�IETOHSZÁG 

Vadnyugati m6dra 

A Nyugat-Németországba im• 
portált amerikai életforma „41• 
dásairól", .naU11szerűségéröl" 
érkeztek már eddig is hírek -
kisebbek-nagyobbak. Egyszer 
gyerekekből alakulnak rabló. 
bandák - az amerikai „mese
könyvek" hatására, mássze>r 
kéjgyilkosságok sorozatát kö
vetik el fiatal lányokon, ho11.V 
kipróbálják a „kalandor
regényekben" található külön 
bözö, Amerikában már „jól 
bevált módszereket". A7 
utóbbi időben pedig a „genl;!
szter"-filmek keltek életr<•. 

A nyugat-német vasutak 
vezetösége - írja az osztrák 

vasutasok lapja, a „Betrieb11-
zeitung" júniusi száma - r„ 

volverrel felfegyverzett embe
reket állított szolgálatba a � 
natokon, akiknek az a felada
ta, hogy az utasokat megvéd
jék a gengszter-támadásoktóL" 

Ugy véljük, lenne ennél gyö
keresebb megoldás - l).atáso
sabb lenne az utasok védel• 
mét kiterjeszteni Nyugat. 
Németország egész népére. 
vagyis megvédeni őket 117 
„amerikai életformától", a 
megszálló jenki csapatok vad
nyugati módszereinek elterje
désétől. 

Az önköltség csökken• éséért 

Két és íáló rás munka - négy perc a latt 
. , • itt t:an a terurttjz, a 

gép elkészitése nem ütközik 
nehézségekbe. Gondolják meg 
uraim, milyen óriási fizikai 
munkától és balesetveszély
töl menekülnek meg a mun
kások, ha a javításra beadott 
40-46 tonna súlyú kocsik'1t 
gépi erővel emelhetik fel. 
Nem is beszélve arról, men11-
nyivel gyorsabbá 1>álik a 
munka , . .  

De az .,urak", a Nyugati 
Műszaki Kocsihlvatal vezetői 
a 30-as években hallani sem 
akartak arról, hogy könnyít
senek a dol!(ozók veszélves, 
nehéz munkáján. Izsáki Béla 
művezetönek akkor le kellett 
mondania terve megvalósftá
sáról. 

A tervb/51 ma valóság lett: a 
Nyugati Műszaki Kocsíhíva-

adtak a kongresszusra népgaz- talban mát' ;i második dolgozó számára 2-2½ ó=ás 
daságunknak. kemény munkát jelentett -

mégpedig az eddigi két él 
félt'ir1 helyfltt négy perc 

alatt. A vasúti kertészek ellvmással versen11ve 1átlák el hazánk vasútá;lomásait 

•zebbnél-szebb vlrieokkal. Kéofink a balalonboal:irl MAV-kerlészet eev ré
izét mutatia be. A kertészet dol2ozólnak lé munl<áia n\'omá..n és az áll.omi

sok dohtozólnak a tlsztasálli versenybe kapcsolódása révén erzne szebbek. 
tls%!ibbak és kultúráltabbak a balatoni állomúok. 

1Po!6: MAV SaJ!óhh·alal.l 

A zászlót ünnepélyesen adták vlllanyemelőgépet 
. t d 1 ók k k'k f szerelik. Az első, kisérletl ko- mondja Izsák! elv:!árs, aki j

/
P-. 

a a o goz na_ , a I meg o- cslemelőgép bevált, úgyhogy Jenleg a vasut� foo�ztáJ.I'.. 7 B 
gadták, hogy ujabb munka- rövidesen megkezd 'k a soro- osztályának muszak1 felugye-
győzelmekkel készülnek az zatgyártást is. 

' 1 lője. - A villanyemelóvel 
alkotmány ünnepére és a 1 - A kocsik megemelése a f S-10 ember munkáját 
vasutasnapra. kezdetleges kézi emelőkkel 8 ea-,,etlen dol&'ozó vépi. 

Az új viUanyemelő beveze
tése az eddigi számítások sz� 
rint 90-92 százalékos forint 
megtakarítást Jelent. 
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Habony Pál elvtárs, oktatóllszt munk
;�!:f�:"Géza felv.) 

A Nyu11:ati-pályaudvar oktató-
1 

be a terem felszerelése: az üze
terme kétségtelenül hasonlít az mi bizottsá11: megigérte, hogy 
iskolai tantermekre, mégis biz-. rövidesen ��ske�yfilmvetítö�é
fosra vesszük, hogy nagyon sok pet és lemez1atszo berendezest 
iskolásgyermek szívesen ülne kapunk. 
ezekben az új  padokban és fe- Kocsirendezök, tolatásvezetök, Jejtkezne bele a (alakat szinte váltóörök, váltókezelök, néhány elborító ábrákba, fényképekbe, kocsifelfrónó és távírásznö fi
jelző-modellekbe. gyel lfabony elvtars szavaira és 

- Az elvtársak dicséretére le- kérdéseire, amelyekre kerek, vi
gyen mondva - mutat végi11: 3 lágos mondatokban érkeznek a 
szakmai oktatáson résztvevők válaszok. 

nyére, úgy viR)'ázzanak a nép 
vagyonára. 

A forgalmi tanfolyam • rés-it
vevői a vontatási jelzéseket is 
megtanulják. amellett, hoszy fel
frissítik, i l letve állandóan ébren 
tartiák a forgalmi utasításokat. 
Valamennyiüknek egy a céljuk: 
a bafesetnélküli, biztonságos 
szolgálat. A tanfolyam iránti ér
deklődésnek, a jó lá!ogatotlság
nak il!en nagy szerepe van ab
ban. hoszy Budapest-Nyugali
pályaudvaron egyre javuló képel 
mutat a baleseti statisztika, 
mind több a „balesetmentes hó
nap" és javul a menetrendsz,o
rinti közlekedés. Sokan emlege
tik büszkén. hogy még egyetlen 
oktatásról sem hiányoztak, mini 
például a Munka Erdemrenddel 
kitüntetett lfargilai Lászl(I, va!!Y 
Aszódi István, aki pedig már 
harmincegyedik éve hűséges őre 
a váltóknak. De nemcsak a dol· 
gozók, hanem a szolgálati ve
zetők érdeklödése, törődése 1s 
hozzá,járul az  oktatás szinvona· 
lának emeléséhez: nincs olyan 
oktatás, amelyen ne jelenne mel! 
vagy az állomásfőnök, vaszy a 
helyettese. 

A szép, új, virággal díszített 
oktatóteremért hálásak a dolga-sorain lfabony Pál elvtárs, ok· 

tatótiszt - hoszy ők is szívesen 
jönnek oktatásra. Különösen 
amióta - kongresszusi felaján
lásként. a Nyugati Maszakl K.o
csihivatal dolgozóinak, elsősor
ban lfeuszler, Mérai és Fodor 
elvtársak segítségével - ilyen 
tökéletesen felszereltük a ter
met. Minden jelzési utasítást 
szemléltetően tudok bemutatni 
a modelleken, rajzokon. fényké
peken. De még nem fejeződött 

- Az „O"-betüjelzés ú j a zók a vasúti föosztálynak - hi
nsúlnál - válaszolja például szen nemrégiben még a térfönök
egy kérdésre Csákó elvtárs. - ségi épület szűk helyiségeiben 
Tűzveszélyes helyet felent, s ar- tartották a tanfolyamokat 
ra fiszyelmczteti a mozdonyve- csupán azt kérik még; a fóosz
zetót, hoszy ott nem szabad tüze! tály az utasításokat módosító 
tisztítania, le kell zámi a sza- rendeletek fedvényeit a rendele
bályzót. Különösen az aratás, be- tek kiadása után minél elóbb bo
takarítás után fontos ez a jel· csássa rendelkezésükre, hof[y az 
zés, amely arra is inti a vasuta- oktatás folyamalossáf[a ne szen
sokat, hogy mini a szemük lé- oedien csorbát. 

Megkezdte működését a személyszállítási osztály 
Nemrég új 

'
Másfélhónapos fennállása alatt lékhoz képest, Ez bebizonyí-

tábla került a ebben máris jelentős eredmé- totta azt is, hogy ha törődnek 
8. szakosztály nyeket ért el. Működésének vele, lehet csökkenteni a mun
egyik szobájá- megkezdése elótt a munkásvo- kásvonatok késéset. Ezekután 
nak ajtajára, natok 11-21 százaléka késett. már könnyebb volt az osztály 
"8 F. személy- Az oszt.,\ly munkatár$3i mód- dolga mert kevesebb vonattal 
szállítás! osz- szeresen vizsgálták, mihól kellett foglalkoznia, Most 

·'tííl11: Osztály- adódnak a késése!C, mel}nyj.J;>en egyes vonalakra „mentek ',-á". 
vezetó: Gavora Jenö fófel- befolyásolja a vonatok rende,- Ez azt eredményezte, hogy je
ü(J11eló" - olvasható a táblán. ségét a forgalomszabály-:izás lenlea a munkásvonatoknak 
Az ajtó mögött és a szomszé- �ódJa. a m�nkafe?yelel!l laza- már csak 5-5.5 százaléka ké
dos szobákban olyan munka saga és a tobb1 tenyezo. En- sik. A cél az, hogy a késési 
folyik, amilyet öszpontositva r\.ek sorá_'.' a for?almi osztály- arányt 5 százalék alá szorítsák. 
eddig nem végeztek a szak- !yal karoltve haromnapos él- Közben az uJsagszállító vo
osztályon. lenórzó utat tartottak. ötven- natok rendességét 1s sikerült 

Ezelőtt egymástól függetle- két áll<:>má�ra szálltak k� � már biztositam, csupán a bu
nill csupán néhány előadó tog- 1gazg:itoság1 szervek �íseret�- dapest-debreceni vonalon'van 
lalkozott a személyszállítási ben e� felfedtek a_ htb�kat, ra- még baj. Legközelebb sor ke
ügyekkel és a súlypontként ke- vezettek, ;ás�oritottak az rül a. nemzetközi gyorsvonatok, 
zelt teherszállítás mellett egyes szolgalat, helyeket a ht- aztán a távolsági személyvona
valljuk be a szakosztály bák k_ijavJtására. A ";áromna- tok, a ihelyi személyvonatok. 
- nem fordított rá elegendő l!on- pos vizsgalat eredmenye az majd a gyorsvonatok menet• 
dot hogy a személyszállítás lett, hogy a munkásvonatok rendszerinti közlekedéséne/} 
jobbá, kultúrált�bbá váliék. késé,., 7-& százal_ékra cs�k- biztosítására. 

Az elmult kemény télen (o- kent. Ez három hettel ezelott Másik fogas kérdés az ál1o-
kozott mértékben túnt ki hogy történt. Utána, amikor az osz- mások tisztasága. Itt is meg
szemé!yszállításunk megfeled- tály �s __ az .. ig�zgatósági csopor- indult már a rendcsinálás. 
kezett a dolgozó emberről, tok k1kuldotte1 már „nem ultek Van az o,ztálynak külön kö
megfeledkezett arról, hogy a a szolgálati hely nyakán", is- zönségszolgálati csoportja, 
naponta vagy hctenkint mun- mét felszökött a késés 12 szá-

, 
amely ezzel és a közönséget 

kahelyükre és mue1kahelyükröl . zalékr11, de ei; már mégis lé- érintő egyéb hasonló dolgokkal 
utazóknak biztosítani kell a nyeges javulás a 17-21 száza- foglalkozik. 
kulturált utazást. Pedig a kor-
rnányprogramm Is kötelezően 
előírja a dolgozó emben-öl va
ló nagyobb 11:ondoskodá;t. 

Ennek a hibának felszámo
lása érdekében került sor a 
személy�zállításl osztály meg
szervezésére. azzal a céllal, 
hoizy a azemélyszá!Zitá3sal kap
csolatos összes tennivalók eg-11 
hel11en összpontosul;anak és 
az a1..okkal való állandó, mód
szere$ foglalkozás által a sze
mélyszállítás jobbá., kultúrál

Robbantásos talajcsere 
a baja-sükösdi vasútvonal alapozásánál 

tabbá váljon 

Óriási robbanás rázkódtatta 
meg a levegőt. A föld remegett 
lábunk alatt. A tózeg csak
nem 60-10 méter magasba 
szökkent a levegőbe. Közel 
2500 kiló paxit robbant fel há
rom-öt méter mélyen a föld
ben, A füst lassan oszlott a Az új osztály munkaterülete 

felöleli a személy- és munká�
vonatok forgalmának szabá- gyenge szélben. 
lyozását, megfelelö mennyisé- Előkészítő munkálatok folygü és állaootú kocsi kiállítását, nak Sükösd határában a ba

ja-sükösdi vasútvonalszakasz 
építéséhez. A dunavölgyi csa
tornán keresztül - amely Sü
kösd alatt folyik - építik 
majd az új vasútvonalat, A 

lajra lehetetlen építeni. Le 
kell csapolni* - vélekedtek a 
régi szakemberek. Arkos Aml

rás, István Sándor és Juszt 
Kornél, a Betonútépítő Válla
lat mérnökei más véleményen 
voltak. A tőzegre 5 méter 7 
centiméteres töltést emeltek, 
s a töltés mellett rol:,c:mtással 
szétszakították a tőzegréteget, 
hogy ezzel lehetővé te!!yék a 
töltésnek saját súlyától való 
süllyedését. S így hajtják vég
re a talajcserét. 

Az aknákat négy sorban 170 
méter hosszan helyezték el a 
töltés mentén. A robbanás kö
vetkeztében 6000 köbméter tó-

A német és a csehszlovák l tasellátószolgálat 
vezetőinek látogatása az Utasellátó Vállalatnál 

Kedves külföldi vendégek tet
tek látogatást az elmult napok
ban az Utasellátó Vállalatnál. 
Néhány napig Ma1?Yarországon 
tartózkodott lfeinrich Prokscha, 
a Német Demokratikus Köztár
saság Mitrcpa vállalatának igaz
gatója, lferbert Zilzmann, a 
Milropa helyettes igazgatója, 
va !amint K.arel Sramek, a cseh
szlovák étkezőkocsiszolgálat 
igazgatóhelyettese. A külföldi 
vendégek meglátogatták az Utas
ellátó Vállalat keleti és nyu
gatipályaudvari üzemeit, a feri
hegyi repülőtér éttermét, az új
jáalakított siófoki üzemet, az 
úszyneve:ett Matróz-csárdát, a 
székesfehérvári üzemet, a köz
ponti borpincét, valamint a hús
üzemet. Látogatásaik után el
ismeréssel nyilatkoztak az Utas
ellátó Vállalat munkájáról. 

- Harmincéves vendéglátó
ipari szyakorlatom van - mon
dotta Prokscha elvtárs - és 
örömmel állapítom meit, hogy a 

magyar Utasellátó üzemei a 
vendéglátóipar maf[as fokán áll
nak. Változatos, bőséges az ét
lapjuk, g�;ors és udvarias a ki
szolgálás. a helyiséitek tiszták, 
ízlésesek. Különösen felkeltette 
a f igyelmemet az. hogy a legtöbb 
üzemben mosdó, öltczó, pihenö
szoba áll a vállalat dolitozóinak 
rendelkezésére. Nagyon hasznos 
és szükséf[es lenne, ha a Milropa 
és az Utasellátó doll(ozóib/;t ala
kult bril(ádok tapaszlalalcsere
látof[atásokat lennének Mal(yar
orszáf[on, illetve Németorszáf[
ban. Ezek >1 látogatások, a két 
vállalat szorosabb együttműködé
se hozzájárulna ahhoz, hoszy a 
kulturált utazást mindkét or
szágban elösegitsük. 

Sramek elvtárs a csehszlovák 
utas.ellátás küszöbön álló átszer
vezéséhez sz�rzett hasznos t�
paszlalatokat látogatása során, 

Sramek elvtárs lálo<raUst tett a l(eletl-oálvaudvar Utasellátó llzeménelr 
konvháiában. A kéo baloldalán l(ócsa Mlhálv elvtárs u Utasellátó OV 

vezetöie. a szakácsok mellett Sramek elvtárs. 

ezenkívül az Utasellátó Vállalat 
vezetőivel folytatott megbeszé
lései alapján jelentős javulás 
várható a Budapest-Práita vi
szonylatú nemzetközi gyorsvo
nat étkezőkocsiszolgálatának 
munkájában. 

- Meglepetés volt számomra 
az - mondotta Sramek elvtárs 
- hogy az Utasellátó i lyen szé
les területen működik, hogoy 
nemcsak a vasúti éttermek és 
étkezőkocsik tartoznak hozzá, 
hanem az autobusz-, a hajó- és 
a légiközlekedés is. Nagyon cél
szeranek találom, hof[y az uta
sok ellátásának ügye egy kézben 
összpontosul és hogy a vendég
látóüzemek és dolgozóik a vas-
úthoz tartoznak. Hazatérve 
Csehszlovákiába, javasolom, 
hogy a mi utasellálószolgála
tunk is a vasúthoz, illetve a köz
lekedésüszyi minisztériumhoz tar
tozzon, ne pedig a belkereske
kedelmi minisztériumhoz, mint 
jelenleg. Arra is javaslatot te-

(Kovács Géza íe11'.) 

szek, hogy nálunk is leszyen ét• 

szolf[álat a személyoonalokon. 
- Az itteni tapasztalatokért 

cserébe nekem is lenne eszy ta
nácsom. Sokat javulna az uta
sok ellátása, ha lef[alább a na• 
f[yobb pályaudvarokon mozl(ó
büf é lenne. Nálunk a beérkező 
vonatokat mindenütt kosaras 
árusok fogadják,úszyhoszy az uta

·soknak nem kell elhagyni a vo
natot, ha vásárolni akarnak va
lamit. A dolgozók szociális ellá
tottsága is nag;yon jó az Utas
ellátónál, csak az tűnt fel, hogy 
például a keleti-pályaudvari 
üzem dolgozóinak a klubhelyi
sége kicsi. ezenkívül éppen a 
legnagyobb forgalmú üzemeknél 
- a Nyugatinál, a Keletinél -
a konyha messze van az élle
remtől, éthordó lift nincs és ez 
igen nagy többletmunkát jelent 
a pincéreknek. 

- OsszeP-ezve tapasztalatai
mat: a csehszlovák utasellátás 
átszervezésénél nagy hasznát 
veszem majd itteni látogatásaim
nak. 

„Mi is segítettük bányász elvtársainkat 
a kongresszusi zászló oln yerésében" 

Régen volt olyan öröm Tata- szusi zászló elnyerésében. Az l lagos kocs,jmozgalást 1 1 1  száza. 
bányát,, mint amikor híre ter- elszáll ításra váró szenet mindig lékra, a kocsitartózkodást 107, a 
jedt. hogy a Tatabányai Szén- pontosan és gyorsan továbbitot- gurítási tervet balesetmentesen 
bányászati Tröszt dolgozói meg- luk, a bányák részére érkező 109 százalékra teljesítette. Abo
nyerték a Központi Vezetőség anyag- és egyéb küldeményeket nyi Ferenc kocsimester, Selmeczi 
kongre&szusi versenyzászlaját. kellő i dőben beáll ítottuk a kira- János tolatásvezető és brigádja 
A bányászokkal mi vasutasok is káshoz, A kongreSJSzusi hét és a kocscitarlózkodásban 107, a faj
együtt örültünk, mert a magunk a kongresszusi műszak alatt ál- iagos kocsimozgatásban 1 1 1  
jó munkáját i s  láttuk ebben a lomásunk dolgozói ismét bebizo- százalékot ért el. Tefler János 
kitüntetésben, Szerénytelenség nyitották: méltóak a tatai szén- gurításvezetö és brigádja 109 
nélkül elmondhatjuk ugyanis, medence dolgozóihoz. Allomá- százalékos teljesítménnyel bal
hogy mi, Tatabánya-felső á/lo- sunk minden dolgozója megtette esetmentesen végezte a guritást. 
más doll(ozói is segítettük bá- 1 a magáét. Kovács forgalmi Kovács István 
nyász elvtársainkat a konvesz- szolgálattevő és brigádja a faj- levelező. 

az Északi Járműjavítóban 

A Központi Vezetóséf[ kon- vóben is az árleszállllás /esz. 
l 

anyagkis
.
z olgáltatásra. Az anyag

gresszusi beszámolója a népgaz- Az árakat azonban csak aMor takarékosságot szolgálja az is 
daság fejlődésével kapcsolatban {ehet /eszá/litanl, ha elózí5/Pf./ mégpedig igen eredményesen, 
a többi között részle:esen fog nőit a termelékenység és csök- hogy hónap végén nincs anyag
lalkozik az ónköltségcsökkentes kent · az önköltség. Ez a kérdés vételezfr !gy a műhelyek rá• 
kérdésével. Rámutat a beszá- tehát szorosan összefügg dolgoz-, kényszerülnek, hogy lelhasznál
moló, hogy „az ónköltségcsök- népünk an11agi jólétének tovtibbi ják azokat a hónap folyam:ín 
ken/és az elmult években nem emelésével". összegyült heverő maradékanya
oolt kielél(ító, az utóbbi idóben Járőrben vagyunk az F.sz,1ki gokat is, amelyeknek felhaszn:i
pedig nem eigy területen, a.�e- Járműjavítóban. Meg kell á ll� - l��át egyébkén! esetleg mellöz• 
ly_ett,. hogy csokkent volna az ''.'1· pitani. hogy az Eszakiba11 cél- nek. 
kollseg, emelkedett. A dolgozok, • • 1 11 • r b • elsősorban az ipari munkások 

I 
tudatosan, modszeresen kuzdP- Hason ó e enőrzes olyik er-

anyagi élelszínt•onala emelésé- nek az ónkó/lségcsókkenté:;ért. vonalon. A brigád tagjai mun-
H , k kahelyűkön keresik fel a dol�o-nek legfontosabb eszköze a iö· ogyan törteni ez? zókat. elkérik munkauta lványu-

Új etlenörzési módszerek az anyagtakarékosság 
és az önköltségcsökkentés elösegítésére 

kat és meg-nézik, hogy az uf3J. 
ványon feltüntetett árkategória 
megfelel-e a munkának. 

az előterek, várótennek, az 
utazóközönség kényelmét s?.ol
gáló hely1séiek (étterem, büfé, 
pavilon) tisztaságának ellenőr
zését, a közönségeel érintkező 
dolgozók (Jegyvizsgálók, kapu
sok, ügyeletefek, személypénz
tárosok) gondoskodásának fE,j
lesztését, fokozását stb. 

A személyszállítási osztállyal 
egyldejaie!! mee:sz.ervezték az 
igazgatósági személyszámtási 
csoportokat, a ru:..gyobb állo
másokon pedig - egyelőre 25 
helyen - személyszállítási ve
zetőt állftottak s.lolgálatba. 

SilcerUlt a munk6svonatolc 
késését csöl.kenteni 

csatorna partjain azonban 
nagy területen, tőzeges szer
ves Iszapos talaj van. A felső 
k,étméteres réteg tózegből, az 
alsó nyolc-tízméteres réteg 
szerves iszappól áll. Ezt a ta
lajt kellett alkalmassá tenni 
arra, hogy a későbbiek folya-_ 
mán vasútvonalat építhessünk 
rajta. 

Talajcsere robbantással Az új osztály a munká&vo
natok késésének csökkentését azelőtt ilyesmire gondolni sem 
tekintetie et8ö feladatának, mertek. «Iszapos, mocsaras ta-

ze· t, iszapos talajt szorítottak 
ki s helyébe a töltés több mint 
e,ry métert süllyedt. A 6000 
köbméter föld talajcseréjénél 
több mint 180.000 forint meg
takarítást értek el és a fel
adatot az eddigi eljárásnál 
sr · ·szorta gyorsabban hajtot
ták végre." A robbantással vég
zett talajcsere csupán a baja
sükösdi vasútvonal megépíté
sénél másf-'J -kétmillióforintos 
r.� ,takarítást eredményez. 

A rendkívül hideg tél sokkal 
jobban igénybevetle a vasúti 
járműveket, mint számiloitJk 
rá. Ez nagyobb munka- és 
anyagigény! jelentett a javítá
soknál. Emiatt januárban, feb
ruárban nem sikerült teljesíteni 
az ónkóltségcsókkentési tervet 
Az első neszyedévben 593.000 fo
rint lemaradás jelentkezett a 
tervben. Márciusban már vfJII 
némi ;avulás, de ez még nem 
oszlatta el az első két hónap• 
ban keletkezett lemaradást. A 
második neszyedév első hónapj,í
ban már lényeges j nvulás mu
tatkozott, mert l 09 száznlék::is 
tervteljesítés mellett l 50 száza· 
lékos akkumulációt sikerült biz 
tosítani, ugyanekkor az aniJag 
felhasználás pedig már csupán 
90 százalí'kos volt. vaf[yls 10 
százalékos anyagmegtakarltás! 
érlek el. 

Jelentös része van ebben an-

nak, hogy Tóth Gyula főkönyvelő 
március végén brigádot a/alú
tott az anyagkioélelezés ellen
órzésére. A három pénzügyi re
vizorból és a számviteh osztály 
vezetőjéből álló brigád tagj.s i  
nagy gondot fordítanak .rá, hog)> 
az egyes osztályok, mühely�h 
mindig csak annyi anyagot vétP· 
lezzenek, amennyi �z elóirány-
1.0tt munkához szükséges. A bri 
gád tagjai gyakran vizsgálják 
rz utalványokat és a vételezési 
bárcát is, a raktárban pedig e'· 
lenörzik. hogy azt az anyag"Jl 
szolgáltatták-e ki, amely a ·,é
lelezési bárcán fel van tünt�t 

ve. Elkísérik az any�got a mun· 
kahelyekre is és elleriörzik, hogy 
a művezetö átvette-e, a dolitozó 
megkapta-e. Ez az ellenőrzés rá ·  
szoktatjl az osztályokat a lee;
takarékos•bb igénylésre, a rak
tárakat pedig a le1wonlosabb 

Bevezették azt is, hogy udvari 
próba nélkül nem mehet ki moz• 
dony vonali próbára, Ezzel el
érték, hogy amig azelőtt a futó
próba után 4-5 nappal ment ki 
a mozdony az üzemből. meri 
ennyi időt vettek igénybe az 
utólao-os javítások, zddig mo,f 
egy-két nap elegendő erre, sói 
voltak már olyan ese'.ek, hogy a 
gép -a futópróba után nyomban 
át·dásra került. 

Ezeket az  ellenőrzési módsze
reket március végén vezették te 
az Eszakiban, eredményük tehHt 
ezután jelentkez'k igazán rz  0n
költség csökkenésében. De szük• 
séves ehhez az  Is, hogy a masza
ki vezetők törődjenek a gazdasá
gosság kérdésével. K.lilönösen sok 
méf[ a tennivaló a gózmozdony
oszfá!uon, �hol a gr.zd�ságoscbb 
anya'"!felhasználás. az okszerübb 
munkame2:szen·ezés nagym�r
tékben elősegithetf az eg��z 
üzem önköltségcsökkentését. 



SZOCIALISTA VASOTtRT 1954 Jdnlus 5. 

,,A fiatalok lendülete, lelkesedése lett a győztes". 
A budapesti rakodási fő

nökség dolgozóinak brigádver
senyében a fiatalok lendülete, 
lelkesedése lett a győztes. Az 
élre olyan brigád került, ame
lyik az eddigiek során bizony 
sokszor elmaradozott, nem
igen tűnt ki - Buga Lajos öt
tagú DISZ-brigádja. Ezek a 
fiatalok a kongresszus egész 
ideje alatt élenjártak és végül 
is 346 százalékos kimagasló 
eredménnyel győztek. A bri
gád egy-egy tagja 1 óra alatt 

51.2 mázsa súlyt mozgatott 
meg. Nem sokkal maradt le a 
verseny második és harmadik 
helyezettje sem, Balogh János 
és Deme János brigádja. Az ő 
teljesft,ményük 267, illetve 265 
százalék. 

felelőtlenül - anélkül, hogy 
felmérnék a munkalehetősé
geket - igényelnek munkást 
és csak a helyszínen derül ki: 
az odaküldött dolgozók közül 
sokszor a feléTe sincs szükség. 

Eljut a könyv azokhoz, akiknek írták: a nép�ez 

A dolgozók büszkék az ered
ményekre, de látják a hibá
kat is, az újabb sikerek gát
jait. Nem segíti a versenyt, 
hogy az egyeE szertárak, állo
mások, sőt a budapesti igaz
gatóság irányítói is gyakran 

A rakodási főnökség dolgo
zói tovább kívánják növelni az 
egy főre eső mozdi tott súlyt, 
hogy ezzel is hozzájáruljanak 
az önköltség csökkentéséhez. 

Bagdács János 
levelező 

A MÁV Épületszerelő ÜV-ből ielentik . . .  
Büszkén jelentjük, hogy vál- műszak alatt. Patkós Gyula. be- 1 

szont a hulladékfeldolgozó 
Ialatunk dolgozói a kongresz- tonbedolgozó brigádja még ezt üzemrészben a Fodor-brigád 
szusi műszak alatt újabb ta- az eredményt is túlszárnyalta érte el a legkimagaslóbb ered
nubizonyságát tették: minden 253 százalékos teljesítményé- ményt - 410 százalékot. 

vel. Patkósék munkagyőzelme Nagy „harcot" vívott egy-erejükkel elősegítik a népjólét lehetővé tette, hogy a Keleti mással két kommunista, Sztrizs emelése programmjának meg- pályaudvar kultúrtermének Ferenc és Bella. Sándor bri
valósítását. gerendáit az előírt május 25-e gádja. A győztes SztTizs elv-

Tóth Mátyás kétszeres szta- helyett már 21-én átadják. társék brigádja lett 243 száza-
hanovista és Kovács Irén szta- Az üzemrészek vetélkedése lékkal, de alig maradt el a 
hanovista túlteljesítették bri- eddig még soha nem látott lel- Bella-brigád, amely 215 szá
gádjuk eddig elért legmaga- kesedéssel folyt. A famegmun- zalékra teljesítette a normát. 
sabb eredményeit : 198 száza-

, 
káló üzemben Romek elvtárs Szécsi Dezső 

lékot értek el a kongresszusi brigádja került az élre. Vi- MAV :E:pületszerelő ÜV 

„ Tíz perccel korábban a kijárati vágányon11 

Világos, barátságos könyvtár- ! könyv azokhoz. akiknek írták' 
szoba fogad ja azokat a vendé- a néphez. 
geket, akik megjelentek a MAV- Kaszás István elvtárs, a szaR
kórház könyvtárátadó ünnepsé- szervezet elnöksége nevében 
gén, Sok itt a könyv, sok a virág. adja át a könyvtárat. Érdekes 
Mindkettö megsozépíti az életet, adatokkal mutatja meg a vasúll 
könnyebbé teszi a felelösség- könyvtárak fejlődését. ,  1 948-ban 
teljes kórházi munkát. Az egyik a vasút területén 48 könyvtár 

szekrényben érintetlen rendben volt. Ma már közel a tízszere
sorakoznak a könyvek. Gondos sére növekedett. 44.000 helyett 
kezek munkáját dicsérik. Eze- 1 70.000 könyv áll a vasutas dol
ken látszik, hogy még nem for- gozók rendelkezésére. Beszédes 
gatlák. Most kapták a kórház számok. Kultúrforradalmunk si
hetegei a vasutasszakszervezet kerét hirdetik. 
elnökségétől. Megtalálhatók itt A betegek, akik eddig csak 
Móricz Zsigmond. Solohov, ritkán jutottak hozzá az ökei 
André Stil, Veres Péter munkái 
és az irodalom többi értékes 
kincse. A másik szekrényben az 
orvosi tudomány legkiválóbb al
kotásai állanak. Ezek már ré
gen a kórház tulajdonai. Ebben 
a szekrényben sok az üres hel} 
és ez így van rendjén. Hirdetik: 
az itt dolgozó orvosok állan
dóan tanulnak, tudományos te
vékenységet fejtenek ki, hogy 
jobban gyógyítsanak. 

óo L11,jos igazgatóföorvos 

érdeklő könyvekhez, örömmel 
vették birtokukba a könyvtárat. 
Sokan közülük talán éppen most 
kötnek elszakíthatatlan barátsá 
got a könyvvel. 

Óo Lajos elvtárs zárszavában 
hangsúlyozta, hoi:ry Pavlov, a 
világhírű szovjet tudós a gyó
gyítás szempontjából rendkívül 
fontosnak tartott'\ a környezetet, 
a beteg hangulatát. I lyen érte
lemben nemcsak a betegek gyó
gyulását, de az orvosok, ápolók 
munkáját is megkönnyíti az új 
könyvtár munkája. 

Bosnyák Edit 

A dombóvári fűtöház dolgozói vonatok gazdaságos kihasználá- 1 mozdonykijárások megszünteté
a kongresszusi verseny lezárása sában vállalt 3800 tonnát 100 se érdekében. Felhívása nem 
után nyugodt lelkiismerettel ál- tonnával túlteljesítették és így volt hiábavaló, mert a moz
lapíthatták meg,· hogy ió mun- az elöző 10 napi lemaradásukat donyvezetök és a fűtök „tíz perc
kát végeztek. A legfájóbb pontja felszámolták. Szénmegtakarítá- cel korábban a kiiárati váf!á
a pécsi igazgatóságnak az suk jóval túlhaladja a 10 száza- nyon" - jelszóval akciót indi
utóbbi idöben a munkásvonatok lékot. toltak és ennek eredményekép
késése volt. Ez a dombóvári fű- Ezeknek az eredményeknek pen például május 19-én 22 
töház gépei állal továbbított vo- elérésében nagy segítségükre mozdonyvezető 10-15 perccel 
natoknál a kongresszusi ver- volt Fleisz József mozdonyfelvi- korábban márt kinn állt gépével 

megnyitó szavaival kezdödik a 
könyvtárátadás, majd felhang
zik Vörösmarty: .,Gondolatok d 
könyvtárban" cim,ií verse. És 
ahogy peregnek a vers sorai 
Elekes föorvos száj áról, aru 
gondolunk: Ime teljesült hazánk 
nagy költöjének vágya, eljut M A lábadozó beteitek örömmel töltik idejüket olvasással. 

senyben teljesen megszünt. A gyázó kezdeményezése. Fleisz a kijárati vágányon. 
nehézsúlyú mozgalmat is !ellen-

I 
elvtárs felhívással fordult a Várnai László 

dítették. A fűtőház dolgozói a mozdonyszemélyzethez a k�sői tudósító. 

Apolónóképzö tanfolyam indul a MÁ V-kórházban 
rendelőintézet igazgatójához 
(Budapest, Rudas László-utca 
111.) kell címezni és beadni, 
vagy póstán megküldeni. 

A kazánfű.iÍik 
'l'eI"Men7e 

A Vasutasok Szakszervezeté
nek szegedi területi bizottsága 
magáévá tette a mezögazdaság 
megsegítéséröl szóló miniszter
tanácsi határozatot, valamint a 
SZOT elnökségének határozatát 
és három áll11.mi gazdaság véd
nökségét vállalta. Az alábbiak
ban arról szeretnék beszámolni, 
hogyan tett eddig eleget területi 
bizottságunk ennek a vállalás
nak az igásúti állami gazdaság
ban. 

A határozatok gondos tanul
mányozása után a területi bi
zottságtól egy brigád két na-

mezőgazdaság fej lesztéséröl szó
ló kormányhatározat megjelené
se után megbeszélte Borsod, He
ves, Nówád és Szolnok megye 
tanácsaival, hogy miLyen segít
séget nyujtson a megyék állami 
gazdaságainak, termelöszövet
kezeteinek és gépállomásainak. 
A megbeszélések alapján az osz
tály már eddig is igen jelentős 
segítségben részesítette a mezö
gazdasági üzemeket. ]gy a többi 
között 1600 köbméter mozdony
szén-salakot bocsátott rendelke
zésükre az utak és udvarok rend
behozására; a sárospataki álla
mi gazdaság 4 kilométer hosszú 
iparvágányát a vasútépítők hely-

{Kovács Géza fel-..) 

reá11ították, í11etve rendes nyom
távra építették át, úgy hogy a 
vasút közvetlenül elszállíthatja 
a gazdaság !ermelvényeit; a 
pásztói á11arni gazdaságban 
betoncsöveket szereltek fel a 
vadvizek levezetésére; a mezö
zombori gépállomás egyik 
vasúti útátjáróját kiszélesítet
ték. 

Az igazgatóság építési osztá
lya típusterveket kés,zítelt ha• 
romfiólakról és sertéshizlalókról, 
ezenkívül az osztály dolgozói 
több esetben segítették útbaiga
zításokkal és szaktanácsokka l  a 
mezőgazda·sá�i üzemel<ei. 

Tóth Dezső levelező 

'l!:pül és előreláth;üólag a jö- sülnek, a kórházi gyakorlat 

vő évben elkészül a budakeszi idejére pedig ruhát kapnak. 
MAV Tüdőkórház. A MAV- Tanulmányaik elvégzése után a 
kórház és a központi rendelő- budakeszi MA V-tüdőkórház
intézet is állandóan fejlődik. ban, vagy a MAY-kórház és 
Szükséges tehát, hogy gondos- központi rendelőintézetnél 
kodjanak ápolószemélyzettel nyernek elhelyezést. Fizetésük 
való ellátásukról. A MAV-kór- a kórházban havi 850 Ft lesz, 
házban július l-én kétéves a tüdőkórházban ehhez még 30 
ápo!ónőképző-iskola indul. A százalékos pótlék járul, így te
tanfolyamra azok a 18-32 éves hát a teljes fizetés 1105 forin
nők jelentkezhetnek, akik az tot tesz ki. 

A kazánfűtók országos ver
senyében - az április havi 
eredmények értékelése alap
ján - a kézitüzelésű kazá
noknál első helyre két vasutas
brigád került. A MAV Szolno
ki Járműjavítóban dolgozó 
Molnár István es Kovács Sán
dor kazánfűtőbrigád, az előző 
háromhavi átlaghoz képest 
1.7 százalék hatásfokjavulást 
ért el. 

pig tartó látogatást tett az ál·••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••• 

általánosiskola nyolc, de leg- A tanfolyamra való jelentke
alább hat osztályát elvégezték, zésre, amelynek határideje jú
testileg és szellemileg alkalma- nius 15, felhívjuk a vasutas 
sak erre a pályára és kedvet is

j

- családok nőtagjainak figyel
éreznek hozzá. A hallgatók a mét. Az anyakönyvi kivonattal 
kiképzés alatt h�vi 116 forint és iskol_ai bizon)'.ít_ván':yal fel
tanulmányi segelyben és tel- szerelt Jelentkezest kervénye
jes napi éZeimezésben része- ket a MAV�kórház és központi 

!ami gazdaságnál. Elsö megálla-: 
pításunk az volt, hogy a gaz- : 
daságban tfyenf!e az üzemi bi-! 
zottsáf! munkáia, laza a kapcso-: 
la� a szakszervezet és a do/f!o-: 
zók közölt. Tehát az volt a fel - :  
adatunk. hogy a dolgozók biza!- : 
mát felkeltsük a szakszervezet: 

Apróságok 

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

iránt. Ezt részben el is értük, a!  Várakozásteli izgalom előzte 
dolgozók feltárták problémáikat,: meg a vasúti főosztály gyer
s azokat mi elmondtuk a gaz-: meknapi ünnepségét. Izgultak 
daság igazgatójának, ezyben: a mamák, csinosították a ki
mindjárt intézkedéseket is kér-: csínyeket, izgultak a gyerekek, 
tünk. : mert finom uzsonna aján-

lembe helyezkedik és még egy 
jóízűt alszik is a motorház te
tején. Ez így nem helyes. 
Ebből nagy baj lehet. Ugy vél-

Mostanában mind többször le
hetünk tanui a vasutas sportolók 
kitünö eredményeinek. Legutóbb 
a Bp. Vörös loboaó kétnapos 
nemzetközi atlétikai viadalán 
egy világcsúcsjavítást és két 
országos csúcseredményt értek 
el a Lokomotív-versenyzők. 
Mini ismeretes, ezen a verse
nyen Csermák József olimpiai 
bajnokunk 6 1 . 1 4  méterre javítot
ta a kal�pácsvetés országos 
csúcsát. Kazi Aranka. a kitünö 
középtávfutó pedig 2: 1 1 .6 perces 
idejével megjavította a 880 yar
dos síkfutás világcsúcsát, ame
lyet eddig az angol Ba11 tar
tott 2: 14.5-tel. lJgy�ncsak 800 
méteren saj át 2 1 2.4 perces ta
valyi csúcseredményét 2: 1 1 -re 
javította. 

Csermák Józsefet, a Tapolcai 
Lokomofiv versenyzöiét nem ke11 vasutas dolgozók széles törne

bemutatnunk a vasutas dolgo• geinek is meg kell öt ismerniök, 
zóknak. a helsinki olimpia óta mint a vasutas sport büszkesé

ismeri öt mindenki Számontart- gét. a magyar atlétika egyik 

ják minden versenvét. valameny- legígéretesebb tehetségét. 

nvi eredményét. Azt is tudják A szöke, iiataJ lány 1950-ben 
róla. hogv amilven nagvszerű kezdte a versenyszerü sporto
kalapácsvetö. épp oly kitünö lás,! a Szolnoki Lokomotivban, 
vas••las és szorgalmasan dolgo- mint a járműj avító sdminisztrá-
1.ik ..c:olgálati helyén. a tapolcai c10s dolgozója. Középiskolás 
f(ífiíházban korában magasugrónak készült. 

Kazi Arankát, noha már szá- a szolnokiak edzöjének. Barna 
mos [igvelemreméltó eredményt Istvánnak keze alatt lel\ belöle 
ért el, eddig iol/bára csak az középtávfutó. 1952-ben a Land• 
atletika hívei ismerték. Leg- ler Jenő Járma;avílóba helyez. 
utóbbi szerelllései azonban vi- ték, azóta a Budanesti Lokomo-
1 iig,•i�zonvlatban is ismertté lív versen.1Izóie. Szívesen em
tették a nevét, éppen ezért a lékezik vissz8 a l.andlerben el-

Két hét mulva ismét kétnapos: dék bábjáték várta ők�t és íz
látogatást tettünk a gazdaság·! gult a rendezőség, hogy mintöltött időre. Ugy érzi, itt vált ban s megállapítottuk, hogy: den jól menjen. És semmi sem igazán a nagy vasutasközösség előző javaslataink közül sokat: ment 3-ól. Volt akire nem i·u-tagjává. Dolgozótársai figyelem- ' 

mel kísérték, megértéssel és sze- megvalósítottak. Megvizsgáltuk: tott uzsonna a hangerősítő 
retettel támogatták sportmunká- az üzemi bizottság munkamód-: nem működött a bábjáték egy 
ját, fölöttesei részéröl azonlran szerét és megá(lapítottuk, hogy5 szavát sem ér�tték az aprósá- jük nem árt, ha az Ütköző ide
nem nagyon kapta meg ezt a a szakszer�e:efi. munka _nem �$ gok. Ezek csak apróságok. jében figyelmezteti erre a 
támogatást. Jelenleg a Vasúti reszorlfelelosok es az alb1zottsa-: Mégpedig bosszantó aprósá- figyelő fékezőket, 
Tudományos Kutató Intézet do!- f!Ok munkáján alapult, hanem a: 
gozója. A�ióta az intézet igaz- reszortfelelösök munkáját is az5 
gatási osztályán dolgozik, za- üzemi bizottság elnöke végez-: vartalanul folytathatja a sporto
lást, szolgálati fönökei minden le. Nem volt megfelelö a terme-: 
segítséget megadnak ehhez. lési értekezletek színvonala és Iá-: 

Kazi Arankára ebben az év- togatottsága sem és meglehetö-: 
ben még nagy sportfeladatok sen elhanyago1ták a kultúrmun-: 
várnak. A bolgár-mag.,ar atle- kát. Ezért egynapi vendégsze-: 
tikai viadal Szófiában, a ma- replésre a ga;daságba küldtük$ 
gyar-csehszlovák talá lkozó Szeged-állomás kultúrgárdáját,: Budapesten, júniusban a svéd- 1 f Jk • 
magyar Stockholmban. azután a ame Y e �re�te az üz_eme!l:)'.sé-: gok. A gyeqnekek toporzé-
svájci Európa-bajnokság. Min- geket,_ a brig�d.okat Latogatasa ; koltak, a felnőttek veszeked
degyiken ott akar lenni és ter- nyoman mef!elenkult , a versen�:, tek, tülekedés és zürzavar 
mészetesen mindegyiken győzni m_ozg_alom, a �a7:dasag dolgozo15 volt az izgalom egyre nőtt 
akar. peldaul hsztasag1 versenyt kezd-: k' h • ·

t
- ' 

1 
tek · k k' k .. • csa a angerost o nem zavar-

, - Az Európa-b�jnokságon ne- s _ige� so .. ,emel edo ver-: tatta magát. Dacosan konok hez lesz - mondJa - mert 01- senyvallalas szuletett. A verseny-: . . • ' . 
kolen.kóval, a kiváló szoviet 800- mozgalom és a kultúrélet fe11en-: nemasaggal nezte a sikerte
assal kerülök össze, aki 2: 1 1 -en dülése, az üzemi bizottság mun-: lenségbe fulladt ünnepséget. 

Figyelmeztetés 
belül fut De mindent el fogok kájának megjavulása tehát: 
követni, hogy akkorára olyan máris kedvezően érezteti hatását: 
formába lendüljek hogy esély- a gazdaság termelési eredmé-: 
lyel vehessem fel a versenyt. nyeiben is. : A hegyeshalmi vonalon el-

Mire ezek a sorok az olvasó Kazi Ferenc : harapózott az a nem eléggé 
elé kerülnek. a szófiai bolgár- Szeged : hibáztatható gyakorlat, hogy 
magyar atletikai viadal már le- területi bizottság szervezője: egyes fif!Yelő fékezők nem a 
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gazdagabb lett em gyözelem- A miskolci igazgatóság pálya-: sán. Gyakori az oly eset is, 
mel. fenntartási és építési osztálya a: hogy a figyelő fékező kénye-

.Baj van a táblákkal 

Heves állomáson egy ellenör 
súlyosan kifogásolta, hogy a 
rakodó felek engedély nélkül 
tologatják a vasúti kocsikat. 
Az állomásbeliek azzal véde
keztek, hogy ki van függesztve 
az „önkényes kocsimozgatást 
tiltó" tábla. . 

- Hol a tábla? - kérdezte 
az ellenőr. 

- A mérlegházban - felel
ték-

- De hisz oda tilos idegen
nek bemenni - csodálh.ozott 
az ellenőr. 

- Az is kí van írva - hang
zott a szelid vá,lasz. 
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A VASÚTI FŐOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK HETILAPJA 
A vasút oolftikal föosztálv versenyzászlafá.t Bollnár Imre elvtárs. a vasút 
oolitlkal főosztály vezetöie meleJZ és szivélyes szavak kíséretében adta át 
mesrörzésre a vasúti.Q'azJlatósáJ?ok versenyében 2yöztes nécsl csomópont 

XLVI. EVFOLYAM, 24. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 JúNIUS 12. dohzozóinak. 
(Németh Gyula felv.) 

Tegyük olcsóbbá a vasúti szállítást ünnepélyes keretek között adták át a vasút politikai föosztály versenyzászlaját 
az igazgatóságok versenyében gynztes pécsi csomópont dolgozóinak Pártunk III. kongresszusa 

az egész magyar nép elé fő
feladatként tűzte ki a mun
katermelékenység növelését, 
az önköltség szakadatlan csök
kentését. A dolgozók életszín
vonala további emelésének ez 
a feltétele. A Központi Vezető
ség beszámolója szószerint 
megállapítja a következőket: 

,,A termelékenyseg elégte
len emelkedéséne� es az ön
k'öltség nem kielégítő a.laku
Zá.sának egyik legjobb oka az, 

hogy vú.tLalati igazgatóink, 
sőt minisztériumi vezetőink 
többsége még mindig csak a 
tervek mennyiségi teljesité
sével törődik; de elhanya
golja a gazdaságosság kérdé
sét. És hogy még mindig nem 
tudtunk példás rendet és 
szigorú fegyelmet teremteni 
üzemeink nagy részében, 
pedig dolgozóink zöme ezt 
egyenesen követeli tőlünk," 
A vasút önköltségének ala-

kulása fontos szerepet játszik 
az áruk eladási árának kiala
kításánál. 

Nem mindegy, hogy meny
nyiért szállítunk. 

És a vasútra is áll az a meg
állapítás, hogy minden erővel 
mindig csak arra törekedtünk, 
hogy szállítási terveinket telje
sítsük és nem törődtünk eleget 
azzal, hogy a szállítási terv 
teljesítése mellett a szállítáBt 
minél olc.sóbbá tegyük. 

A vasút önköltségének ala
kulása teszi olcsóbbá vagy drá
gábbá a vasúti szállítást. Ter
mészetes dolog, hogy a vasú
ton az önköltség alakulását egy 
pillanatig sem szabad öncélúan 
nézni. Vasútunknak mindig ab
ból az alapvető kérdésből kell 
elindulnia, hogy 

minden feladott árut el 
kell szállítani. 

Mert, ha az elszállításra fel
kínált áru nem kerül elszállí
tásra, akkor azok a termelő
helyek, amelyek várnak a va
sútra feladott árura, vagy ahol 
a termelést akadályozza az el 
nem szállított áru, ott lényegé
ben kárt okozunk, jóllehet a 
vasút önköltségét kedvezően 
alakítja ki, de az egész nép
gazdaság termelékenységét és 
önköltségcsökkentési törekvé
seit gátolja. 

Ugyanez áll a személyszál
lításra is. Ha naponta néhány
ezer dolgozó elkésik munka
helyéről, óriási kárt idézünk 
elő annak a gyárnak ter
melési és önköltségi ter
ve teljesítésében, amellett, 
hogy valamely szolgálati he
lyünknek az önköltsége ked
vezően alakult, kihatásai vi
szont az egész népgazdaságra 
nézve károsak voltak. Ezért a 
vasút önköltségi tervének 
megszabásánál a vasúti szál
lítási költségek szakadatlan 
leszorítása mellett mindig a 

főfeladatból kell kiindulni: 
vasútunknak minden árut és 
személyt balesetmentesen és 
pontosan kell rendeltetési he
lyére szállítania. 

A balesetmentes közleke
dés az előfeltétele az ol

csó szállításnak. 

hervonatok menetrendszerinti 
közlekedése nem valósítható 
meg a száliítófelek segítsége 
nélkül. Ezért nagy szükség 
van a szállitófelekkel való leg
szorosabb kapcsolat kiépítésé
re. 

Az anyagtakarékosságban. 
különösen a szénért való harc

Ez a vasúti munka alapvető ra nem mondhatjuk azt, hogy 
törvénye és rendje. Ezért ezzel, szűz terület. Annál is inkább 
mint természetes állapottal itt állíthatjuk ezt bérgazdálko
nem is foglalkozunk. A szállí- dásunkra. Szinte százezrek 
tást ezután is, mint eddig, biz- folynak ki kezünkből naponta 
tonságossá kell t�n;1i, de ugyan- s hetente. Ali ez az egész va
akkor a legsz1vosabb harcot sútra kivétel nélkül vala
ke!l indí�ani, hoID." nap-n�p meni{yi szolgálati ágra. A fütő
utan olcsobbá tegyuk a vasuti házakban szinte 
szállítást. 

1 
rendszerré vált már a ha-

Az önköltségcsökkentés lehe- mis utalványozás. 
tőségeinek szinte szűz terüle- Nagyon tanulságos megfi-
tei vannak előttünk. A vasúti gyelni. egyes munkaversenyek 
szállítás költségei három nagy rohamszakaszait. A mozdony
összetevőből alakulnak ki: az vezetők felajánlást tesznek, 
anyag-, bér- és rezsiköltségek- hogy javítás nélkül továbbít
ből ják a túlsúlyos vonatokat. A 

Az anyagtakarékosság terén, lakatosok felajánlást tesznek, 
mely az önköltség csökkentésé- hogy javítási tervüket 110-120 
nek igen fontos tényezője, már százalékra teljesítik. A két fel
szép multra tekinthetünk visz- ajánlás ellentmond egymásnak, 
sza, e téren komoly sikereink szinte lehetetlenné teszik a fel-
vannak. Hiszen ajánlások teljesítését. De meg-

öt év alatt 20 százalékkal állapítható az is, hogy ugyan-
csökkentettük a vontatási a�kor, �m)kor, a ?1ozdo_I1Jfok 

szénfogyasztást. ket_ m?sa� es ket _iav1tá� kozot? 
A MAV-műhelyekben az telJesitmenye at:an_doan no, 

anyagt!lkarékosságnak szintén ugyan�kor a fütohaz1 �'.'-kato

szép multja és nagy eredmé- sok szarna �em �ogy ':sokken
nyei vannak. Kényszerítette is ne, hanem állan�oa_n no. A_ so

,
k 

őket erre az állandóan szűkös szorgos munkaskez mu11kat 
anyaghelyzetük és nyugodtan �övetel a fűtőházakban, s mi�el 
megállapíthatjuk, hogy anyag- �?kszor ne� tudnak adni, ir

takarékosság nélkül kevesebb 3ak az utalva"'.yokat, 
kocsit és mozdonyt tudtunk V�gy nézzuk a meg elret-
volna kijavítani. tentobb példát: 

Az eredményekkel itt sem jobban fizetjük a vonali 
lehetünk megelégedve. Különö- ácsorgást, mint a mozi:ást. 
sen nem a széntakarékosság te- Mert az órapénze úgy a forga
rén. A szén takarékossággal ez- lomnál, mint a vontatásnál ma
ideig általában csak a vonta- gasabb az utazószejmélyzetnek, 
tási szolgálat foglalkozott. mintha mozogna. Különösen áll 

A forgalmi szolgálat kül- ez akkor. mikor meghaladta a 
szolgálata jóformán idege- havi szolgálat ideje a 210 órát. 
nül nézte és nézi ma is a A bérrel való gazdálkodás szűz 

szénért való harcot. talaja az önköltségcsökkentés-
Pedig ha az egész vasút, kü- nek. Bele kell szántani anélkül, 

lönösképpen a forgalmi szol- és pedig úgy, hogy a dolgozók 
gálat külszolgálata segítene a keresete csökkenne, ezen a 
széntakarékosságban, sokkal téren rendet lehet teremteni, 
nagyobb eredményeket tud- és ezzel már lényegesen előbb
nánk elérni. Eredményeinket re vittük az olcsóbb szállítás 
az is fokozná, ha a bányászat ügyét. 
rendszeresen ellátná.a vasútat Nem jobb a helyzet a pá
megfelelő mennyiségű és minő- lyafenntartási szolgálatnál 
ségü szénnel. sem. Hányszor fizetnek ki 

Na_gy önköltségcsökkentési nagy összeget a pályamunká-
lehetőség rejlik a tehervona- soknak anélkül, hogy amögött 
tok menetrendszerinti közle- termelés volna. Ennek 
kedésének a megteremtésé- oka sokszor a szervezet-
ben. Ez véget vetne annak az lenség. 
áldatlan állapotnak, ami a moz- Felvonulnak nagy létszám
donygazdálkodás terén törté- mai, nagy erőkkel vágány
nik a vasúton. javító munkálatokra és vala

milyen oknál fogva az előre 

Mintegy három hónappal politikai főosztály vezetője, 
ezelőtt a vasút politikai főosz- Gáspár Sándor elvtárs, a vas
tály elhatározta, hogy ver- utasszakszervezet elnöke, Né
senyzászlót adományoz az meth József MA V vezérigaz
MDP Ill. kongresszusa tiszte- gatóhelyettes, Bogyó Géza elv
letére kezdeményezett verseny társ, a vasút politikai főosztály 
keretében legjobb eredményt helyettes vezetőJe, a megyei 
elérő igazgatóság dolgozói szá- pártbizottság, a tanács küldöt
mára. A versenyzászlót a tei, az igazgatóság élenjáró 
pécsi igazgatóság dolgozói nyer- dolgozói és a társadalmi szer
ték el és en'nek ünnepélyes át-

1 
vezetek képviselői. A zászló

adására június 8-án, kedden átadási ünnepség részvevőit 
délután került sor Pécsett, a Hajdú József elvtárs, a pécsi 
baranyamegyei SZOT-székház igazgatóság vasútpolitikai 
kultúrtermében. osztályának vezetője üdvözölte, 

Az ünnepségen megjelent majd átadta a szót Bognár lm
Bognár Imre elvtárs a vasút- re elvtársnak. 

,,Tartsuk szem előtt a gazdas6gosság kérdését" 

feltétele a fokozott éberség, az 
ellenség támadásainak vissza
verése. 

- A pécsi igazgatóság dol
gozói további jó munkájukkal 
segítsék a nyolcszázmilliós bé
ketábor erőnövekedését, bizo
nyítsák be, hogy szilárd har
cosai a béke ügyének - mon
dotta a szakszervezet elnöke, 
majd ígéretet tett arra, hogy 
a pécsi igazgatóság dolgozóit e 
nagyszerű célok elérésében a 
vasutasszakszervezet minden
ben támogatni fogja. 

Sziklai József elvtárs, a ba
ranyamegyei pártbizottság ipa
ri és közlekedési osztályának 
vezetője tolmácsolta ezután a 
pártbizottság köszönetét a pé-

Bognár elvtárs ünnepi beszé- említette a Komló állomáson 
csi igazgatóság dolgozói szá-
mára, akik jó munkájukkal 

dében értékelte a pécsi igaz- szolgálatot teljesítő Kúti Tiva- biztosították, hogy a bányák, 
gatóság dolgozóinak nagyszerű dar forgalmi szolgálattevő az ipari üzemek és a mezőgaz
munkáját, akik biztosították a DISZ-brigádjának nagyszerű daság dolgozói tervüket sí
szállítások zavartalan lebonyo- munkáját, akik 134 százalékos kerrel teljesíthették. 
lítását, a kulturált utazás fel- eredményt értek el a vonatok Kovács Lajos kétszeres szta
tételeinek megteremtését, nö- átlagos terhelésének nővekedé- hanovista, kiváló és érdemes 
velték a széntakarékosságot, sében. Meleg szavakkal emlé- vasutas kocsimester a dombo
küzdöttek a vonatok túlterhe- kezett meg Arató Ferenc elv- vári állomás forgalmi dolgozói
léssel történő közlekedtetéséért társról, a „Szocialista Munka nak nevében az ünnepség 
és fáradoztak a vasutas dolgo- Hőséről", a pécsi fűtőház ki- színhelyéről intézett verseny
zók szociális és kulturális igé- váló mozdonyvezetőjéről, aki felhívást Szolnok állomás dol
nyeinek kielégítése érdekében. az ötszázkilométeres mozgalom _gozáihoz a. t.eher'll'.onatok átla-

- Az elvtársak jó munkájá- keretében hapi 318 kilométeres gos terhelésének növelésére, a 
nak köszönhető, hogy a menet- teljesítményével és mintegy kocsitartózkodási egységidő 
rendszerinti közlekedésben áp-

1
10.000 tonna túlsúly továbbítá- jobb teljesítésére. 

rilis havában 104.77 százalékos, sával mutatott követendő pél- Lenczel József elvtárs, a pé
a széntakarékosságban 87.23 dát az ország minden mozdony- csi gócpont dolgozóinak nevé
százalékos, a termelési terv vezetője számára. ben jelentette be csatlakozását 
teljesítésében pedig 100.34 szá- A vasút politikai főosztály a szombathelyi csomópont ver-
zalékos eredményt értek el. vezetője hangsúlyozta, hogy az senykihívásához. A forgalom, 

Bognár elvtárs az eredmé- eredmények mellett még sok a vontatás, a pá1yafenntarté.s 
nyek felsorolása közben meg- a megoldásra váró feladat, és ·a kereskedelmi szolgálat 

Erőteljesebben segítsük a mezogazdaságot 
- Pártunk III. kongresszu

sa behatóan foglalkozott a mi
nőségi munka, az önköltség
csökkentés, a termelékenység 
kérdésével. E téren sok még a 
tennivaló a pécsi igazgatóság 
te'.ületé� is Nem elég, hogy 
el1uttat1uk az árukat rendelte
tési helyükre, a munkában a 
legteljesebb mértékben szem 
előtt kell tartani a jövőben az 
ö?költ�égcsökkentés, a gazda
sagossag elvét. 

Bognár Imre elvtárs nyoma
tékkal hívta fel a pécsi igaz
gatóság dolgozóinak figyelmét 
a mezőgazdaság segítésére a 
kulturált utazás feltételei�ek 

további biztosítására, a dolgo
zók szociábs és kulturális igé
nyeinek kielégítésére. 

E célok elérése érdekében -
mondotta - fokozni kell a po
litikai mozgósító munkát, to
vább kell javítani a pártszer
vezeteknek a termelés pártel
lenőrzését, az eddigieknél job
ban kell támaszkodm az aktí
vákra, a dolgozók javaslataim, 
véleményére, bírálatára, taná
csaira és sokkal többet kell ta
nulni is a dolgozóktól. Igényes
ségre, elvi szilárdságra, éber
ségre kell nevelni az elvtársa
kat. 

A munka megjavítása 
összefügg az ellenség elleni harccal 

dolgozói nevében minden mun
kamozzanatra kiterjedő válla
lást tett 

Bakó József, a pécsi pálya
fenntartási főnökség előmun
kása a 6-os szakasz Petőfi-bri
gádja nevében tett munkafel
ajánlást. 

Szanyi László elvtárs, a 
szombathelyi· igazgatóság kül
dötte a szombathelyi csomó
pont dolgozóinak üdvözletét és 
lelkesítő szavait adta át a ver
senyzás71ót nyert igazgatóság 
dolgozóinak. 

A mozdonnyal való rossz megrendelt vágányzár elmara-gazdálkodás nemcsak az dása, vagy megkésése miatt a -�zután az ünnepség részve-
1 

amely most a párt elismerése-
ö.nköUségünket rontja, munkálatok nem végezhetők el; v�mek hatalmas lelkesedése ként a birtokukba került, to-

hanem géphiányra vezet és a a munkásoknak viszont - rru- kozben sor került a vasút poli- vábbi jó munkára kotelez. 
géphiány következtében a for- vel rajtuk kívülálló okok miatt tikai főosztály zászlajának át- - A munka további megjagalom lebonyolításában már történt a munka elmaradá- adására. A versenyzászlót Tóth vításának egvik legfontosabb 

A hozzászólások után Né
meth József elvtárs, vezérigaz
gatóhelyettes, Bebrits Lajos 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter és Csanádi György 
MAV vezérigazgató elvtársak 
üdvözletét tolmácsolta az igaz
ga tóságok versenyében élre ke
rül t pécsi igazgatóság dolgozói
nak, majd pénzjutalmat és di
csérő oklevelet osztott ki az 
élenjáró dolgozók között. 

_A felemelő ünnepség Hajdú 
Jozsef elvtárs zár&zavával ért 
véget. 

-zd-zökkenők állnak elő. - A te- sa - a bért ki kell fizetni. József elvtárs, a pécsi vasút-
~�=-==�==�=--~��-�==------- __ A �ásik szűz terület a rezsi-

, igazgatóság vezetője vette át, koltsegek alakulása. Ha vala- aki ígéretet tett arra h hol nagy lehetőség van a költ- . d .. ' ogy 

ségek leszorítására, akkor ez 
mm e': _eszkoz7el a . kongresz

legjobban áll a MAV rezsijé- szus 1ranymutatása1 alapján, 

Kovács Laios elvtárs. kétszeres sztahanovista. kiváló és érdemes vasutas 
kocslmesler a oécslek vecsenyklhlvását olvassa fel. 

(Németh Gyula felv.) 

re. 
Az államvasutak magas re
zsijének egyik legföbb oka 

a nagy adminisztráció. 
Soha ennyi ember a vasúton 
még nem „írkált", mint most. 
A jelentések. statisztikák, ki
mutatások, igazoló jelentések 
özönét készítik naponta. Nem 
is beszélve arról, hogy olyan 
bonyolulttá tettük a bérszám
fejtést, hogy ennél már nem.is 
lehetett volna komplikáltabbá 
tenni. Kétségtelen a tervgaz
dálkodás töbhlet-adminisztr:í
cióval jár. Tervet kell ké
szíteni. nagyobbfokú ellenőr
zésre van szükség; a terv
gazdálkodásban bizon:vos mér-

(Folytatása a 2. oldalon) 

csökkenteni fogják az önkölt
séget. A széntakarékosság te
rén 3 százalékos eredményt ér
nek el az alkotmány ünnepéig, 
illetve a vásutasnapig, az öt
százas mozgalomban részvevő 
mozdonyok számát 5 százalék
kal emelik és 180 százalékkal 
növelik a? btszázas mozgalom
ban részvevő mozdonyok fu
táskilométer számát. Fogadal
mat tett aira is, hogy az igaz
gatóság dolgozói naponta 7500 
tonna túlsúlyt továbbítanak. 

Ezután Gáspár Sándor elv
társ, a vasutasszakszervezet 
elnöke emelkedett szólásra. 
Figyelmeztette az igazgatóság 
dolgozóit, hogy ez a zászló, 

Né!1Jefh József elvtárs, az .A!lamvasutak vezértpaz:R"atóhebettese ki5zel 100 OOO fon_�t p�nzj�ttalmat és dfcsero okleveleket osztott kJ a oécsl csomóoont és !E'rulct elen,áró dolrtozól között. Kéoilnkön Németh elvtárs (háttal) oénz .. Jutalmat ad át Arató Ferenc elvtársnak, a „Szocialista Munka Hősének" 
(Németh Gyula felv.) 



SZOCIALIS f A VASÚTf.RT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBOL * 

K6sa József, a domb6v6ri fűtőház párftitk6ra : 

Hozzáláttunk a kongresszus határozatainak végrehajtásához 
Csak néhány napja, hogy 

befejezte tanácskozá
isait pártunk legfelsőbb :szerve, 
a kongres,,zus. A kommunis
ták és egész népünk előtt 
soha nem állt ragyogóbb cél, 
mint amit most elénktárt a 
kongresszus: ,.A szocializmus 
alap;ainak lerakása orszá
gunkban, s ezzel együtt né
pünk anyagi és műveltségi 
színvonalának következetes 
emelése. valamint szakadat
lan küzdelem azért, hogy 
szocialista építómunkánkat bé
kében folytathassuk." 

Nincs idő a várakozásra, 
már ma meg kell kezdeni a 
munkát. hogy a határozat mi
előbb valóság legyen! Azelőtt 
a mi pártszervezetünk is egy
egy nagy feladat előtt „felsőbb 
utasításra'', ,.instrukciókra" 
várt. Most másképp cseleked
tünk, öntevékenyen munkához 
láttunk. 

A kongresszus anya;a na
gyon sokrétű. hosszú idő kell, 
hogy részletesen feldolgozzuk. 
De legsürgősebb tennivalóin
kat már látjuk. Ezeket párt
vezetőségi ülésen beszéltük 

meg, melyre meghívtuk a fű
tőház főnökét, Ceglédi elvtár
sat is. Nálunk is hiba van az 
önköltséggel, előfordulnak 
normalazitások , nem kielégítő 
a minőség és volt béralap-túl
lépés is. 

sító munkát, megmagyaráz
zuk, hogyan függ össze az 
életszínvonal emelése a mun
ka termelékenységével és az 
önköltség csökkentésével. 

A béralap túllépéséhez az 
is hozzájárult, hogy 

egyes esetekben nem megfe
lelően osztottuk el a munka
erőket. Erre a kommunisták 

hívták fel figyelmünket. Pél
dául az e,iyik munkahelyen 
három műszakban 24-en dol
goztak. holott 18-an is el tud
ják végezni az ottani felada
tokat. Javaslatunkra a fűtő
házfőnök elvtárs hat dolgozót 
más munkahelyre irányított. 

A párt· ezetó:ség javaslatára 
intézkedett a fűtóházfőnök 
elvtárs. hogy minden tíz nap
ban értékeljék a műszaki ve
zetők : hogyan alakult a bér
alap és az anyagterv. Ennek 

alapján az aktívákkal, vala
mint a kommunista műszaki 
vezetőkkel a pártvezetőség 
megvitatja a feladatokat s a 
tömegpo!itikai munka agitá
ciós szempontjait. 

A páTtvezetóségi ülést ak
tíva értekezlet követte. Ezen 
nemcsak a párt, hanem a 
szak:szervt.zet és a DISZ ak
tí-·ái is ré:sztvettek. Az érte
kezlet bizonyítja. hogy dolgo
zóink készek minden erejük
kel harcolni a határozatok 

Yégrehajtásáért. Ezt számos 
A vezetőségi értekezleten a javaslat tükrözte. Feltárták, 

kongresszus határozatainak hogy éjszaka - amikor nincs 
:szellemében ezekről a kérdé- munkaátvevó - a mozdony
sek,{ I beszéltünk és határoza- vezetők nem minden esetben 
tokat hoztunk. A szénrako- ellenőrzik az elvégzett javí
dóknál például előfordult, hogy tások minőségét. Ebből gya
egy-egy na , többet írtak az kori visszatérő javítások 

utalványukra, mint amennyi adódnak . Ezen a következő-
munkát a valóságban elvé- képpen segítünk : sele.itköny
geztek. Ehhez hasonló eset vet rendszeresítünk a fűtőház
m áshol !s megtörtént. A párt- ban. amelvben nyilvántartjuk 
vezetőség javaslatára a szak- az elvépzett javításokat. A 
szervezet, a szakvezetők és az könyv alapján azonnal meg 
aktívák be ,onásával megvizs- , tudjuk állapítani az idő előtti 
gálja egyes üzemrészeknél : visszatérö javításokat. Igy fe
fedik•e a valóságot a teljesí-

, 
lelősségre tudjuk vonni a javí

tett százalékok? Ezzel egyidő- tást rosszul végzőket. Emellett 
ben megkezdjük a felvilágo- !okozzuk a lakatosok és a 

mozdonyvezetők közötti poli
tikai munkát a javítások mi
nőségi elvégzésére és arra, 
hogy a mozdonyvezetők a sa
ját érdekükben is csak kellően 
ellenórzöh gépet vegyenek át: 

Az aktívaértekezleten felve
tődött, hogy a dolgozók között 
elle�ges hírek terjednek, 
melyek zavarják a munkát. A 
kocsiműhelyben például el
terjedt, hogy ak i 130 százalék
nál többet teljesít, a maga
sabb teljesítményért nem kap
ja meg a munkabért. Az aktí
vák azonnal választ kaptak. 
A :szakmai vezetők ellenőrzik, 
ho--• elvéqezte--e a munkás 
gondosan kellő minőséggel 
feladatát. Ha elvégezte, meg
kapja a bérét. akkor is, ha az 
töboszáz százalék. Sót felhív
tuk a szakszervezet figyelmét : 
terjessze az ilyen jól dolgozók 
munkamódszerét. hogy minél 
többen követhessék példáju
kat. 

p ártszervezelünk külön 
foe:lalkozik a DISZ-ben 

dolgozó kommunista fiatalok
kal. Ennek eredménye. hogy 
fútóházunkban az ifjúkom
munisták kezdeményezték a 
nehézsúlyú vonatok továbbí
tását, s ma is a szállított túl
súly 36 százalékát a díszesek 
viszik. A nehézsúlyú moz
galom továbbfejlesztését is

mét a fiatalokra bízzuk. De 
új pártmegbízatást is kapnak : 
szervezzenek DISZ-őrjárato
kat a fűtőházban, melynek 
során gyűjtsék össze a gon
datlanul eldobált, de még 
használható anyagokat, szer
számokat, csavarokat. Ellen
őrizzék a mozdonyok karban
tartását, a műhelyek tisztasá
gát. Elhatároztuk továbbá, 
hogy a DISZ-ben dolgozó 
kommunistákkal havonta egy
szer megbeszélést tart a párt
vezetőség. 

Ezekben a napokban a párt
csoportok is fontos tanácsko
zásokat tartanak főleg a kö
vetkező témákról : hogyan le-

---------------------·-------. het csökkenteni a visszatérő 

A ,•czércikk :iolyfatása az 1. oldalról 

takaríthatnánk, meg és mil
liókkal tehetnénk olcsóbbá a 
vasúti szál!itást_ 

javításokat·/ Mit lehetünk a 
szénmegtakarítás érdekében? 
Mik gátolják a több nehéz
súlyú vonat továbbítását? 

Pártvezetö.'iégünk még szá
mos terv kidolgozásán mun
kálkodik. Elsősorban tervet 

tékű utalványozásra van szük
ség, más könyvelést kell be
vezetni_ Ez mind igaz és szijk
séges, de .semmiképpen sem 
szükséges ezeknek 

az adminisztratív munkák-
nak a túlhajtása. 

Nagyfokú adminisztráció csök
kentést lehet elérni, csak vé
gig kell menni szisztematiku
san minden egyes irodai mun• 
kán és csak azt kell meghagy
ni belőle, amire az üzemveze
tésnek és a tervgazdálkodásnak 

feltétlenül szűksége van. Ezt a 
munkát a legalaposabban el 
kell végezm. Mindjárt azt is 
hozzátehetjük, hogy ezt az el
bírálást nem lehet azokra bízni, 
aki k „i-rnak". Mert minden 
,,író" a sajbt „irományát" 
tartja a legfontosabbnak, az 
elhagyhdtatlannak, mert ha 
az elmarad, akkor ,,odavész" 
az egész tervgazdálkodás, 
,,me,álZ a vasút." 

A rezsiköltségeket az admi- készítünk a kongresszus ha
nisztráción kívül még sok tározatainak feldolgozására. 
egyéb intézkedéssel lehetne le- Javasoljuk egy újitdmúhely 
jebb szorítani. Kezdve a feles- létrehozását is, ahol kellő mű
legesen égő lámpáktól a feles- szaki segítséggel kísérletezhet
legesen használt telefonig, az nének a dolgozók. A közeljö-
indokolatlanul leadott hosz-

1 
vóben rendezünk egy .,önkölt

szú távirati szövegekig. stb. ségcsökkentési kiállítást". Itt 

. . .. .. • , - tablókon, grafikonokon mu-
, A vas�t� �nkoltseg leszonta- tatjuk be az önköltségcsök

sara a fo 1ranyelveket a KPM 
kentés lehetőségei t  melyeket 

vasúti főosztá;yának kell meg- kidolgoznak a k�mmunista 
adnia. Ebből a célból megala- műszaki vezetők aktívák és 
kult Németh József vezéri gaz- dolgozók. 

' 

gat0helyettes elvtárs vezetésé
vel az önköltség csökkentését 
kimunkáló főbizottság. A fő

bizottság a vasúti szolgálat 
minden területének önkölt
ségcsökkentési lehetőségeit 
szakemberekkel dolgoztatja fel. 
Ezek a munkálatok már foly
nak. Befejeztével valamennyi 
szakszolgálati ág meg fogja 
kaonj az önköltségcsökkentés 
lehetőségének rájuk esö részét. Azt a szűz területet csak 

úgy lehet fel törni és az ol
csóbb szállítás szolgálatába 
állítani, hogyha a vezetők a 
legkeményebben elszánják 

magukat az adminisztráció 
csö.,kentésére. Az admil1isztrá
ció csökkentésének a lehetösé
gei: 

a) A felesleges admi-
nisztrációt abba kell hagyni. 
Ennek az elbírálása nem a 
szolgálati főnök feladata, 
csak abban az esetben, ha ő 

Természetes dolog. nem sokat 
ér az egész szakmai előkészítő 
munka, ha ezt nem kíséri az 

egész vasutasság akarata és 
lelkesedése. Sikeres önköltség
csökkentésről csak · akkor be
szélhetünk a vasúton, ha az 
tömegmozgalommá vált. 
Ugyanakkor az önköltség-
csökkentés sikerének 

előfeltétele a fegyelmezett, 
kemény vezetés. 

maga rendelte el az ad- Szolgálati főnökeink a legki
minisztrációt. De hívja fel sebbtól a legmagasabb helyig. 
felettes szervének figyelmét, ha nem vezetik keményen a 
ha nem tartja szükségesnek a rájuk bízott szolgálati ágat, 
felülről kért „írá.sművet." akkor az önköltségcsökken-

b) Sok adminisztrációt le tés csak papírmunka marad. 
lehet egyszerűsíteni. Ennek a Szolgálati főnökeink nem sze
dolgozók is nagyon fognak retn<ck keménven vezetni. Sok
örülni. mert azt egyszerűbbé szor hallani lehet ezt a hely
-'s áttekinthetőbbé teszi. Erre telen megállapítást: ,.a szol
is a szolgálati főnöknek kell gá!atí főnökök irányítása mel
javaslatot tenni. lett." A MA V szolgálati fő. 

e) Az adminisztráció for- nökök nem iráiyitan1:k, hanem 
n,:;';it állandósítani, ha ez si- vezet_nek, felelos�_n -�s �gys�e
kerül, nvomtztványok segít-

1 
mélyuk?en, s onkoltseg�_sok

ségével, kevés munkával el- kent�s 1s csak ott f�g �ekovet: 
végezhetóvé tenni. �;2111, ahol a szolgal_ah vez?_to 

l 
101 vezet_ lelkesen tamogatiak 

Ha az adminisztrációs költ- ebben a törekvésében a veze
sé<teket csak 20 százalékkal tésükre bízott összes vasutaf 
tudnánk leszorítani, milliókat dol<rnzók. 

A pártvezetooég tagjai 15-
20 perces csoportos beszélge
téseket fognak tartani a dol
gozókkal a kongresszus hatá

, rnzatairól, az elhangzott be
számolókról és felszólalások
ról, íig}"elembevéve íűtóhá
zunk sajátosságait. 

T ermészetesen nemcsak 

a termelésről akarunk 

beszélgetni a dolgozókkal már 
az első napokban sem. Rákosi 
elvtárs beszélt például arról 
is. hogy munkáshatalom va
gyunk. Ezt helyileg is meg
tudjuk mutatni a dolgozók
nak. Fűtóházunkból négyen 
kerültek a politikai osztályra, 
hárman tanácstagok lettek, 
ketten a megyei pártbizottsá
gbn dolgoznak . ketten had
mérnöknek készülnek. ket
ten katonatisztek. az idén né
gyen érettségiznek a műszaki 
technikumban és még lehet
ne sorolni számos példát. 

A kongresszusi verseny ta
pasztalatai alapján tovább 
szervezzük a haTcot az élüzem 
címért. Lelkesítő példa van 
előttünk : iJlazgatóságunk el
nyerte a vasút politikai fő
osztály kon"re._sszusi zászlaját. 
Méltóak akarunk lenni az 
igazgatóságot ért kitüntetésre, 
:s ezt azzal akarjuk bizonyíta
ni, hoey mindent megteszünk 

az élüzem jelvény elnyerésé
ért. 

A kongresszus hosszú időre 
szóló útmutatást adott. A 
határozatokat még feldolgoz
zuk majd vczetósé!!i üléseken, 
aktívaértekezleteken. pártok
tatáson. De nincs idö várni. 
Máris megkezdtük a legfonto
sabb tennivalók végzését_ 

SZOV .JETUNIÓ 
MŰSOROS TANCMULAT

SAGOT rendez a Keleti fűtő
ház DISZ-szervezete június 
19-én, az ifjúmunkások részé
re. A fiatalok már készü!nek 
a bálra, ahol sok-sok ötlettel, 
vidámsággal gazdag estét töl
tene/: majd együtt. 

,,FejlesszU/c a vasutasok egyéni kerfészkedését,. 

A NAPOKBAN DÖNTIK 
EL, melyik vasúti üzem fia
taljai nyerték el a DISZ köz
ponti vezetőség vándorzászla
ját. A legesélyesebbek a Nyu
gati pályaudvar, az É.Szaki 
Járműjavító, a Debreceni Jár
müjavító. a dombóvári fűtő
ház, a békéscsabai fűtőház és 

Várpalota állomás fiataljai, 
akik az eddigiek során kiváló 
eredményekkel mutattak pél
dát valamennyi vasutasfiatal 
számára. 

A MECSEK V ADREG2-
NYES VID8KeRE kirándul
nak legközelebb a pécsi igaz
gatóság fiataljainak meghívá
sára. a budapesti igazgatóság 
diszesci. A fiatalok egy na
pot töltenek a Mecsekben, 
megtekintik Pécset és kicse
rélik termelési tapasztalatai
kat is_ 

A vasutasok egyéni kertész• 
kedésével foglalkozik egyik 
legutóbbi számában a „Gudok", 
a szovjet vasutasok napilapja 
A kérdés jelentőségét a szov
jet vasµtaslap azzal is hangsú
lyozza, hogy vezércikkben tár
gyalja a vasutasok egyéni ker
tészkedésének fontosságát. 

Megírja a „Gudok", hogy a 
tulai fűtőház egyik élenjáró 
mozdonyvezetője, Alexandr 
Konstantinov-ics Bihner tavaly 
900 kilograjmm burgonyát és 
1000 kilogramm káposztát ter
melt 300 négyszögölnyi kertjé
ben. Ezenkívül az összevont 
módszerű ültetéssel ugyanab
ban a veteményeskertben igen 
jó bab- és cukorrépatermést is  
elért BihneT elvtárs Hasonlóan 
szép eredményeket ·ért el a fű
tőház többi dolgozója is_ 

A lap ezután arról ír, hogy 
a szovjet vasutasdolgozók kö-. 
rében igen elterjedt a kertész
kedés. minden 100 vasutasdol
gozó közül legalább hetvennek 

saját kertje, gyümölcsöse vai,, 
Tavaly a vasutasdolgozók 3.5 
millió tonna burgonyát, fóze. 
lékfélét, gyümölcsöt takarítot. 
lak be kertjeikből. 

A cikk rámutat, milyen fon. 
tos tényezője a vasutaso� 
egyéni kerté:szkedé:se annak � 
gazdasági feladatnak a megol. 
dásában, amely a Szovjetunió 
lakosságának még bőségesebb 
élelmi:szerellátrusára irányul, 
A közlekedés gazdasági intéz• 
ményeinek és a ISZakszerve. 
zeti szerveknek ezért fokozot. 
tabban elő kell segíteniök � 
vasutasdolgozók egyéni ker• 
tészkedését. Jó példaként em. 
líti a vezércikk a kraszno• 
jarszki vasutaskultúrház ve
zetooégének kezdeményezését, 
A kultúrházban micsurinista 
osztályt állítottak fel, minde1i 
héten· mezőgazdasági szakem
berek tartanak előadást a leg. 
gazdaságosabb termelési mód. 
szerekről és adnak szaktaná• 
csoka t a kertészkedő vasuta. 
soknak. 

Az ÖNKÖLTSl!:G CSÖK
KENTÉSÉRE, a minőség meg
javítására tettek újabb fel
ajánlásokat a debreceni fűtő
ház fiataljai, megismerve a 
III. pártkongresszus lelkesítő 
határozatait. 

BRIT KÖZEP-AFRIKA 

RendkívUli 6/lapof 
a rodéziai mozdonylűtók sztr6jkja miatt 

EWADóI IRODA ALA
KULT a. budapesti politikai 
osztály párt- és tömegszerve
zeti alosztályának ifi-csoport
;ánál. Az előadóiroda felada
ta, hogy a területi DISZ-szer
vezeteknél színvonalas, fia
talokat érdeklő előadások tar
tásával segítsék a DISZ-szer
vezetek munkáját. 

A brit gyarmatokhoz tarto
zó Dél-Rodéziában a vasutak 

mozdonyfútői, miután béreme
lési követeléseiket hosszú 
ideig nem teljesítették, 
sztrájkba léptek. A sztrájk 

Dél-Rodézia fővárosának, Sa
lisburynek a fűtőházában kez
dődött és hamarosan átterjedt 
a töl>bi fűtóházra is. A vasút
igazgatooá!! sztrájktörőket ál
lított munkába és elbocsátás-

FRAXCIAOi,SZÁG 

sal fenyegette meg azokat, 
akik sztrájkba lépnek. A 
sztrájk ennek ellenére egy 
nap leforgása alatt Eszak-Ro
déziára is átter;edt. 

A sztrájk letörésére ,-end
kívüli állapotot -rendeltek el a 
hatóságok és letartóztatták 
Taylort, a vasúti fűtök sztrájk• 
bizott.ságának elnökét. vala
mint Raeburnt, a sztrájkbi
zott.ság egyik tagját, 

A KONGRESSZUS IDEJÉN 
160 százalékos kiváló ered
ményt ért el az Ercsi állomá
son dolgozó Révai Sándor 
nyolc tagú DISZ-brigád. A 
fiatalok elhatározták, hogy a 

második negyedévi terv sike
re, teljesítése érdekében to
vábbra is tartják eddig elért 
eredményüket. 

Halott falvak - kihalt állorri6sok 
A Német Demokratikus

, 
ládjukkal együtt a városba 

Köztársaság vasutasainak lap- költöztek munkát keresni, 
ja. a „Fahrt Frei" heti kom- mert földjeik jövedelméből 
mentárjában megdöbbentő I nem tudtak megélni. Az el
helyzetképet közöl Dél-Fran- hagyott gazdasági udvarok 
ciaországról. ..A délfranciaor- száma Dél-Franciaországban 
szági utazó elé különös kép már meghaladja a 47.000-et 
tárul - írja a töl>bi között a Az elhaJNott falvak vasútállo
kommentár szerzője_ - Elő- másain a személy.szállító vo
fo-rdul. ho"V 3-4 egymásmel- natok_ legtöbbször már meg 
letti falu te! · esen elnéptelene- sem_ allnak, teherforgalomnak 

SAKK ES ASZTALITE
NISZ házibajnokságot rendez 
V ÁRP ALOT A állomás DISZ
szervezete a fiatalok számára. 
A bajnokságban első helye
zést elért üjúmunkásokat em
lékpla.kettal jutalmazza a 
DISZ-szcrvezet. A fiatalok 
egyre tartalmasabb DISZ-éle
téhez nagy segítséget nyujt az 
állomásfőnök elvtárs is. 

J • • .. • pedig nyoma sincs ezeken az 
�ett, va"�- a _ haza� !0?bsege állomásokon. Szomorú, de ures. � kozsegek foldJe1 meg- jellemző kép ez a kapitalista munkt.;Iatlanok, elgazosodtak ország;ok mezógazdasál!"áról" 
és lassankint teljesen vadon- - fejezi be a vasutaslap kom
ná változnak. A parasztok csa- mentttora. 

, ,Mi is a oosúthoz tefrtozunk". 
Egy hónappal ezelőtt, május 

I 
ba Imre 298 százalékos telje-

1 1 -én vette át üzemünket a sítménye, valamint Patócs 
vasút. Örömmel fogadtuk, József marós 220, Tóth János 
hogy most már mi is a vasút- fúrós 250 százaléka. 
hoz tartozunk. Do'.gozóink bíz- üzemünk dolgozói megértet
tak abban, hogy az átvétellel ték és magukévá tették pár
nemcsak üzemünk neve válto- tunk és kormányunk mezó
zik MAV Gyöngyösi Váltó- és gazdasági fejlesztési pro
Kitérógyártó VV-re, hanem grammját, hiszen igen jól i3• 
az üzem egész életére kedve- merik a mezőgazdasági pro
zó hatással lesz az új irányí- blémákat, mert 70-80 száza
tás. Erre a kedvező változásra lékuk a környékbeli mező
nagy szükségünk van, mert g_:cdasági dolgozókból tevővállalatunk fennállása óta, dött össze, Sokan közülük 1952 január 1. óta mindössze már jó szakmunkások, tizen hat alkalommal tudta teljesí-
tcli havi tervét. Ezt főként a sztahanovista címet is el
az anyagellátás zavarai okoz- nyerték. Azzal, hogy bekap
ták, legtöbbször nem kaptuk csolódtak az ipari termelésbe, 
meg időben a szükséges anya- erősítették a munkás-paraszt 
gokat. Sajnos ez még most szövetséget. És továbbra is szo
is fennáll, de bízunk abban, rosabbá, gyümölcsözőbbé akar
houv rövidesen kedvező vál
tozás következik be az anyag
ellátásban. 

ják tenni ezt a szövetséget, 
ezért vállalták az atkári gép
állomás, valamint az adácsi 
„Előre" termelőszövetkezet 
patronálását. 

Minden erónkkel arra tö
rekszünk, hogy most, amikor 
már mi is a vasúthoz tarto
zunk, a vasutasok helytállásá
hoz méltóan dolgozzunk. A 
pártszervezettel, a vállalat ve
zetőségével együttműködve ki 
akarjuk küszöbölni a mér 
me"lnutatkozó hiányosságok'3.i 
a munkafegyelem és a tech
nológiai fegye:em terén és fél
évi tervünk, valamint export
tervünk teljesítésével akarunk 
a vasút és a népgazdaság egyik 
legjocb üzemévé válni. 

Glocsek Bálint 
OB-elnök 

Dolgozóink a kongresszusi 
verseny idején és most, a kon
gresszus határozatainal, vég
rehajtása során sok tanujelét 
adták annak, hogy fő törekvé
sük a terv rendszeres teljesí
tése, a takarékos te1melés, az 
önköltség csökkentése, a kifo
gástalan 1:1inőség. A kongresz
szusi verseny ideje alatt ál
landóan 14 dolgozónk telje
shménye haladta túl a szta
hanovista szintet, amire még 
nem volt példa az üzem fenn
áh.:za óta. Olyan eredmények 
születtek, mint a DISZ-brigád 
126, a „Beloiannisz" szege
cselóbrigád 220, Bernáth Fe

renc ifi, sztahanovista marós 
160, a gyalusok közül Deme 
Károly 220, Bártfai Imre 228, 
Hlavács La;os 228, Céh Sán
dor 267, Benei Gé.w. 278, Csi-

A MAY Gyönin ösl Vilt..- és Kih\rö11yártó Ov e11yik üzemrésze. 

(Ma11yar Fotó felv.) 
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A f egyelemert felelősek a pa rtszervezetek 
és a kommunisták is 

Hogyan segÍti a pakura felhasználása 

a szálliiási feladatok elvégzését 
Kevés olyan ú j ítás született a 

vasúton, amelynek annyi védel
mezője és annyi ellenzője akadt, 
mint a pakurás tőzeges szénke
verék alkalmazásának. Hazánk-

A „Szocialista Vasú/ért''-ban j Müller Nándorné budapesti la- foglalkozik 
megjelent vasutas fegyelemről kos hozzászólását. .,0 a vasutas kel. 

tek a fűtöanyagba. Ismeretes, 
1 

szárítja a tözeget, ezáltal a tö
hog;y a pakurát a zalaegerszegi zeg több értékes olafat tud ma· 
.,pakura tóból" nyerik úgy, hogy gábaszívni. A zalaegerszegi pa• 
a tavat előzetesen eöziel felme- kura-üzem egyre több és egyre 
legitik és ezá ltal a szilárd szer- jobbminőségű fűtöanyagot állít 
kezetű pakura felolvad és csepp- elö. Most már naoonta ezer ton• 

a íegyelemsérlők- ban számos mozdonv\l'ezető és foLyóssá válik. Sok meglepetést na pakurás keveréket készítenek, 
fűtő, akik rendszeresen alkalmaz- okozott a pakura-tó. A kisérle- ami igen · komoly mennyiség a 
zák ezt a keveréket. meegyőző- teknél a pakura víztartalma el vasút szénellátása szempontjá• 
dött arról, hogy helyes tüzelési enyésző. mindössze 1 -2 száza- ból. 

szóló irásokk�l kapcsolatban sze- kofák"-ról irt. I lyen jelenségek- Befefezésül bírálni szerelném 
retném meeírm véleményemet kel eyakorta találkozunk a hat- a „Sz�cialista Vasútért" szer
Elsősorban Gerl!,ely József elv- vani oiacon is. Ebben hibásnak kesztöségét. IJgy gondolom. 
társ cikkéhez szóloK hozzá. találom az illetékes ellenőr elv- hoey n lap még többet tehetett 

Gergely elvtárs fontos kérdést társakat. akik látják ezt. tudnak volna a vasutas fegyelem kérdé
Vetett fel és véleményével sok róla és méeis elnézik, hogy a sében. ha nemcsak azt veti fel. 
kérdésben el!'Vezek. Azonban én vasutasok egyenruháját Ily mó- hogy fegyelmezetlenség van. ha
nem tartom helyesnek, hogy „aki don lejárassák Kis dolgok ezek nem kutatta volna az okát an
e!mulaszt;a a kötelezö tisztelet- látszólag, de az ilyen kis dolgok nak is: mi okozta a fef{yelem
adást. attól b1zonr1os idöre mel!, tömef{esen feltétlenül lazítjúk a lazulást. Helyes lett volna fel
kel/ oonm az ef{yenruhaviselés fe1<1Jelmet. vetni a pártszervezetek és a 
jo/,!át". • Az alaki fegyelem megszilár- kommunisták felelősségét is. Vé-

�-z a _m_egolda� n�m lenne ne• ditása érdekében a következő- Ieményem szerint az új felvétele· 
\'elohatasu. Az ketsegtelen, hol!'V . • . sek közötti nevelőmunkánk nem 
ez megkönnyiterié a vasutas íe- kel _ 1ava:ol�am: aki _elmulaszt/a tartott lépést a feladatokkal. Sok 
gyelem formális kialakítását. de a ko/e/ezu liszteletadaSI, azt von- helyen és sok esetben a part
a mi célunk nem a formális, iuk ki eRY napi szol1<álatból és szervezet megelégedett azzal. 
hanem az öntudatos few;elem ki- ezidó alatt euésznapos oktatás- hogy majd a szakvezetők végzik 
alakítása. Ezt pedig nem rende- ban venne részt az alaki fe1<ye- a nevelőmunkát. Ez a nézel hi
letekkel. adminisztratív intézke- /emröl. Az oktatási idő után pe- bás. /1. gyakorlat azt bizonyítja. 
désekkel �ell . ':!egva lósítani. A die tartson 5 perces beszámolót hogy va&utas pártszervezeteink 
maga_m reszerol . a fokozottabb a vasutas fegyelem kérdéséről. a nevelést nem hagyhatják az 
oktatas modszeret Javasolom. . • . . oklatótisztek egyéni feladatául. 
IJyenirán.yú j avaslata jelent meg E modszer eredn_ieny:sse�et feltétlenül foelalkozniok kell a 
Buda9ári László elvtársnak is, azonban csak az b1ztos1that1a. vasutas fegyelem megszilárdí
akil'el én teljes egészében egyet- ha ar. állomá�íőnök, az oktató- tásának kérdésével. 
értek. tiszt és természetesen a párt- és Szücs Ferenc 

Szeretném még kiegészíteni szakszervezet is kellő 5úlLyal I vonatfékezó, Hatvan 

technika mellett a oakurás szén- lék volt, a bekeveré9T!él azonban A tőzeges pakurás keverékhez 
keverék mozdony kazánjában jól kiderült, hogy a tóból nyert olaj 0-40 milliméter nagyságú sze
és gazdaságosan eltüzelhető. Ezt víztartalma 25-30 százalék. net adnak. Az így elkészített ke• Ezek a hibák azt okozták, hogy 
bizonyítják Hevesi Tóth István, az úi fűtőanyag kalóriaértéke sok verék jól Japátolható és nem ra-
Várszegi Györ{!.y, Rónai István esetben 6000-re csökkent. gad. Előírás szerint 4200 kalória 
mozdonvvezetök, a Hámán Kató Sok jogos panasz hangzott el fűtőértéke van a pakurás keve· 
fűtőház· dolgozói is. Szép ered- mozdonyvezetőink és fütőink ré- réknek. Ezt az eredményt még 
ményekröl számolhat be a paku- széről. akik azt kifoeásolták, nem érték el. mert most még téli 
rás keverék felhasználásával kap. hogy a pakura ragad, lepényese- szállítású tőzeget dolgoznak fel ,  
Csolatban a kecskeméti. kiskun- · • d te· 1·1 ho'to· I  A dik. Ennek oka az. hol!'V a győn- ami meg ne ves a 
halasi, ba1'a i  fűtőház személyzete t k '  ·1 t! k e·k kalo'r'1a gébb keverésű pakurás keverék mos eszi e ever 
is.

A pakurás szénkeverék fel- nem bírja a hosszú szállítást, értéke mintegy 3500 kalória. 

használásának azonban sok el - összerázódik - leoényes lesz. Mozdon.yvezetőink és lütőink 
tenzöje is  akad. Több mozáon.y- A vasút vezetői felismerték alkalmazzák bátran. egyré széle
vezető és fütö olvan időszakban ezeket a hibákat és úifaila spe- sebb körben a pakurás szénkeve-
l·smerte meg ezt a keveréket, ·kell Ennek a keveréknek e=,en ciális gépeket szerkesztettek, me· re "• · 
amikor annak minöséee valóban • t 'k  · gállap ·tva lyek tökéletessé teszik a ru··to·· - er e ·e ugy van me l ' 
gyenge volt és a rosszul elkészi- h h I t· 1 • · t h 'k 1 
tett Iepényes állományú fűtő• anyag keverését. Tudományo- ogy e yes uze esi ec �

1
1 a a · 

1 I k 11 t · td san kidoJgozta'k a fu�to"anvag o"sz- kalmazásával az eddieine ma-
anyagot apátta ·e e t sze ara- ••, k 
bolni. hogy ellüzelhető legyen. szetételét is. Az Eszaki Jármű gasabb szénprémiumot ap a 

Honnan eredtek ezek a hibák? javító UV dolgozói három'újíajta mozdonyszemélyzet. Kövessük 

A pakurás fűtőanyag keverését keverőgépet készítettek. Az UJ azoknak a mozdonvvezetöknek és 

!éle!], 20-30 fokos hidegek ide· gépeket már üzembehelyezték fűtöknek példá ját, akik a téli 
jén �ez_dték_ 1;1eg Za)aegers:egen. Zalaegerszegen, a „pakura-tó" !ft:i���{!�

á

! ���!�á;
s

szé���\'�� Az oszi esozesek miatt a tozeeet pari' án A III. pártkongresszus mély- ! tett időpontban - úton voltak! Sok esetben okoz felesleges nedves á llapotban keverték be. J • •  · • • • • _ • _ réket. ők mutattak rá a keverék 
rehatóan foglalkozott a bér· Ieen gyakran előfordul az pénzkiadást a nemtörődömség. Többször előfordult az is, hogy 

I 
A Jominosegu futoanyag elo- előnyeire és hibá ira, ők segítet

fegyelem kérdésével. Nem vé- is, hogy a vonatvezetók a moz• A MAV Debreceni Vasútépítő nem a kikísérletezett pusztavámi állítását nagy mértékben elősegfü tek, hogy a magyar vasuton 
letlen ez. A bértegyelem meg- donymenet·•szolványokba ha- Vállalat újfehértói építésveze- szenet, hanem rheo-palát kever- a nyári időjárás is. A nap melege meghonosodjék az új fűtőanyag, 
szilárdítása ma minden dolgo- mis· adatokat írnak, így akar- tőségének szálláshelyén pél-

Hozzászólás a bérf egy elem kérdéséhez 

zót érintő közös probléma, va magasabb keresethez, több dául mintegy 130 ágy van, 
m�lv szorosan összefügg előre- szénorémjumhoz jutni. A tég- amelyet hónapok óta nem 
haladásunkkal. életszínvona- lás-kismieskei anyagvonatnál vesznek igénybe. De a válla
lunk emelésével. A �Szocia- például a vonatvezető a moz- lat ezzel nem sokat törődik, 
lista Vasútért" regutóbbi vezér- donyigazolványon a tolatási pedig minden ágy után havi 

cikke feltárt néhány ezzel órákat - a valóságtól eltéróen 35 forint díjat fizet. Ezt az ösz
öszefüggó hibát. Ezeket sze- - napi 8-9 órával felemelte. szeget meg lehetne takarítani. 
retném kiegésziteni. A vonatkísérő személyzetnél A bérfegyelem megszilárdí-

Tanév vege a vasutas nevelőintezetekben 

A debreceni igazgatóság te- is  sűrűn találkozunk hasonló tása valamennyiünk ügye, de 
rilletén márciusban és ápri- eseteKkel, mint legutóbb Deb- különösen sokat kell itt 
lisban több mint má.sfélmillió recenben és Nyíregyházán tör- tenniök a párt- és szakszerve
forinttaI lépték túl a bérala- tént. zeti funkcionáriusoknak. A 
pot. Ebből az összegből sok- Lazítja a bérfegyelmet a sok jövőben többet kell foglalkoz
sok forint a lazaságok és bér- esetben indokolatlan túlórázta- niok a bérfegyelem kérdésé
csalások miatt került kifize- tás is: például túlórában vé- vel, meg kell magyarázniok a 
tésre. A nyíregyházi fütóház• geznek el olyan munkát. me- dolgozó:mak. hogy minden 
ban például nagy összeget fi- lyet jobb szervezéssel elkerül- megtakarított fillér jólétüket 

., zettek ki olyan Javításokért. hetnének. Szinte általános szn- emeli. a jogtalanul kifizetett 
amelyek a valóságban meg kássá valt. hogy a tniniszté- bérek viszont a kormány
sem történtek. Több esetben rium által kért „sürgős" jelen- programm megvalósítását, a 
előfordult, hogy a fiókmúhely téseket, kimutatásokat csak dolgozó emberről való gon
dolgozói azokon a mozdonyo- túlórában készítik el. A szak- doskodást akadályozzák. 
kon és motorkocsikon végez- osztályoknak vigyázni kell ar- Badacsonyi István 
tek ,.;avításokat", amelyek a ra. ho,zv ne adjanak alkalmat I a debreceni területi bizottság 
munkautalványokon feltünte- a túlórák felszámítására. munkatársa! 

Amikor a Szegedi MAV Fel-
i 

vezete a politikai munkában. 
építményi Vasanyagjavitó OV az üzemi bizottság pedig a 
dolgozó, elolvasták Rákosi elv- munkaverseny szervezésében 
társ kongresszúsi záróbeszédét, is segíti a gépállomás dolgo
amely a többi között a mező- zóit. 
gazdaság megsegítésére hívt:1 A Debreceni Vasútépítő VV 
fel a munkásságot, elhatároz- a tél és a tavasz folyamán a 
ták, hogy ismét támogatást debrecenkörnyéki termelószö
nyujtanak a csongrádmegye1 vetkezeteknek és állami gaz
Batida és Óföldeák gépMlo- daságoknak nyujtott segítséget. 
másának. A Felépítmény, Vas- A nyán mezőgazdasági mun
anyagjavító dolgozói a télen kák során öt termelöszövet
már hónapokon keresztül igen kezetet és két ál!(lmi gazda
eredményesen patroriálták ezt ságot patronál a Debreceni 
a két gépállomást. Most ana Vasútépítö OV. A püspökladá
kötöttek velük szerződést, hogy nyi Petőfi tsz-nek 500 féróhe
június J-tó! kezdve a nylÍri lyes Juhaklot, 25 férőhelyes 
gépjav!tásokhoz is segítséget sertésfiaztatót, a nádudvari 
nyujtanak. Az üzem pártszer- Táncsics tsz-nek 300 férőhelyes 

süldőistállót. 300 férőhelyes 
juhaklot, 50 féröhelyes tehén
istállót és 30 férőhelye, lói�
tállót terveznek. A kabai Dó
zsa tsz-nek rizsföld beszinte
zésével nyujtanak segítséget. A 
hajdúnánási Haladás tsz ré
szére elkészítik egy 40 férő
helyes juhakol, 60 férőhelyes 
sertésfiaztató, 50 férőhelyes te
hénistálló és 30 férőhelyes ló
istálló terveit. 

A jármi Sztahanov tsz 10 
vagon befogadóképességü rak
tárának, 10 férőhelyes tehén-, 
6 férőhelyes lóistállójának és 
egy lakóház terveit ugyancsnk 
ők készítik el. l 

Termelési erte1cezleten Rákos-al/omason 
Rákos-állomás „Béke"-bri-

gádjának a napokban megtar
tott termelési értekezlete ün
nepélyesen kezdődött: B. Var
ga elvtárs, üzemi bizottsági 
elnök átadta az üzemi bizottság 
vándorzászlaját a májusi bri
gádversenyben győztes „Béke''· 
brigádnak. 

nagyobb figyelemmel 'kell vé
gezni, hogy a baleseteket tel
jesen kiküszöböljék, csökkent
sék az önköltséget és hiányta
lanul tel;esltsék a félévi ter
vet, A májusi eredmények 
részletes ismertetésénél közöl
te, hogy a menetrendszerinti 
vonatíndítást az állomás az 
eddigi 65-70 százalékkal 
szemben 120 százalékra teljesí
tette. Ebben nagy része van a 
,,.Bé!ke"•brígádnak, amely 165 
százalékos eredményt ért el. 

szönte a vándorzászlót és vala
mennyiök nevében ígérte: a 
jövóben is úgy fognak dolgoz
ni, hogy az állomás hiány nél
kül teljesíthesse, sőt túltelje· 
síthesse félévi tervét, majd 
pedig az alkotmány ünnepére 
és .a va�utasnapra újabb ki
emelkedő eredményeket érjen 
el. 

� 

Senki sem lön zavarba, valamenn,·I 1Drósá11 jelentkezik felelésre. 

d , (Kovács Géza [elv.) 

A tanev vege rohamosan köze
lecilk, nem kis gondot, de sok 
örömet is hozva a tanulólfjú
ságnak. A tanévvégi izgalmak, 
gondok alól természetesen nem 
kivételek a vasutasgyerekek 
sem, még az az 1032 fiú és 
leány sem, aki a békéscsabai, 
kőszegi, szegedi és kaposvári 
vasutasnevelóintézetekben ké
szül az életre. Az intézetekben 
otthonra talált gyermekek 
gondtalanul, nyugodtan tanul
hatnak. Az évvégi eredménye
ket nézve, látjuk, hogy az álta
lánosiskolák tanulói között 
igen jó a vasutas nevelóintéze
t?k növendékeinek tanulmányi 
színvonala. A békéscsabai 3. 
számú iskolában az 5/c osz
tály. a „ vasutas osztály" szín
vonala a legmagasabb, ebben 
az osztályban volt a legkev� 
sebb hiányzás, itt a legnagyobb 
a tisztaság, a fegyelem és az 
osztálynak nem kis része van 
abban. hogy az iskola három-
szor egymásután elnyerte a 
Rákosi Mátyás tanulmányi 
vándorzászlót. 

A vizsga előtti napok kissé 
átforrósodott hangulatban 
csaknem egy napot töltöttünk 
a békéscsabai nevelőintézetben, 
44 tizenegyéves fiú között s ha 
csak ennek az egy napnak az 
eseményeit akarnánk kiragad
ni az intézet életéből. akkor is 
jónéhány hasábot kellene tele
rónunk. Inkább csak néhány 
mozaikszerű képet választunk 
ki. 

* 

A Kö:öt-csatorna partján, Békés-

vállapjaik azt is elárulják, mi
lyen tanuló az egyenruha gaz
dája. A kitűnő és jeles tanulók 
három, a jó rendűek kettő, a 
közepesek egy ezüstcsíkot kap
nak. Bizony akad az intézet 
növendékei között - egy-kettő 
- akinek egy csíkja sincs. 

Ki szeretne vasutas lenni közüle
tek, pajtások? - kérdeztük a 
tanulószobában és egyszerre 
csaknem valamennyi kéz a le
vegőbe lendült. De így volt ez 
az előző évfolyamoknál is. 
Azok közül, akik tavaly végez
ték a nyolcadik osztályt, az 
idén már huszonhatan tanultak 
a szegedi vasútforgalmi techni
kumban. Az intézetben a szak
körök munkáján keresztül a 
pajtások megismerik és meg• 
szeretik a vasutat. Például a 
fizikaszakkörben vasúti táv
írókészüléket készítettek, időn
ként élenjáró vasutasdolgo
zók, sztahanovisták ismertetik 
a növendékekkel a vasuti szol
gálat egy-egy ágát, külön 
vasútrádiószakkörük van. időn
ként tanulmt>nyi kirándulási 

Az elmult hónap munkájá
ról Borlai átromásfőnök elv
társ számolt be. Elmondotta, 
hogy májusb3n mennytségileg 
nem ért el kiemelkdö eredmé
nyeket az ál lomás, de a munka 
minó�ége megjavult. Itt Is 
vannak azonban még hibák. 
Hiba például, hogy amíg a téli 
erös forgalom alatt a gurítás
nál az eg.Y kocs1ra eső baleseti 
kárösszeg 16 fillér volt, most 
a jelentősen kisebb forgalom 
mellett még mindig 11 fillér 
a kár átlaga. Felhívta a dol!!o
lók figyelmét. hogy meglcez
dódött a nyári forgalom, 

Az előző termelési értekez
let határozatainak végrehajtá
sáról beszámo!V& bejelentette. 
hogy az esóköpenyek ldosztása 
megkezd6dött és a többi hatá
rozat is végrehajtást nyert. 

A2 új sztahanovistákra vo
natkozó javaslatot terjesztették 
ezután elő. A dolgozók meg
vitatt�k a sztahanovista kitün
tetésre előterjesztettek érde
meit és 18 dolqoaóM.lc szavaz
!ák meg a sztahanovista cfmet .• 

Horváth távírász elvtárs ki
fogásolta, hogy Rákos-állomás 
új telefonközpontját még min
dig nem helyezték üzembe. 
Sürgós intézkedést kért. mert 
az állomás telefonhálózata je
lenleg igen ro�sz. Kovács sa
rus elvtars szóvátette, hogy 
sok a félregurult kocsi. Kérte 
a váltókezelőket, hogy munká. 
jukat nagyobl:! figyelemmel csaba legszebb részén áll az in-

tesznek 
zakban. 

állomásokon, fútőhá• 

Jftl 

Nagy várakozás előzi meg � 
vizsgát, annyival is inkább, 
mert utána többnapos „or• 

szágjárásra" utaznak Egerbe, 

Szilvásváradra, Szarvaskóre. 

J!:s ha már izgalomteli vára
kozásról van szó, ne feledkez· 
zünk meg arról sem, milyen 
lelkesen készülnek a János 

vitéz - tanévzáró előadására. A 
főszereplők: Botll Dani és 
Szentirmai Laci izgalomteli 
lelkesedésében osztozik a zene
és énekkar is, pedig tagjai már 
nem egy sikerre tekinthetnek 
vissza. A város legjobb úttörő 
zene- és énekkara az intézet 
növendékeiből alakult, 18 paj
tás hegedül, 12 zongorázik, az 
intézet furulyazenekara szokta 
felköszönteni a város üzemei
nek élenjáró dolgozóit, 

* 

A „kis vasutasok" határozot-
tan népszerűek Békéscsabán. 
Szeretettel néznek utánuk, ami
kor fegyelmezetten, vidám 
énekszóval végig vonulnak a 
város utcáin iskolába, kultúr
előa�ásra, vagy mozibamenet. 
Be kell vallanunk, az volt az 
érzésünk, hogy ezek a. 11 éves 
fiúk már ismerik annyira az 
egyenruha becsületét. a vas
utasfegyelmet, sót talán né
mely vonatkozásban jobban is, 
mint az „öreg" vasutasok. 
Büszkék is erre a békéscsa
bai vasutasdolgozók - hiszen 
egy kicsit valamennyien a sa
ját fiúknak tekintik az intézet 
árva és félárva növendékeit 
- de büszke rájuk Kovács 
Gyula elvtárs, az intézet igaz
gatója és Nacsa Sándor elv
társ, nevelő is. A vasutaspaj
tások pedig hálásak a szerete
tért, a gondoskodásért. Ezt 
bizonyítja a szép eredményel 
záruló tanév. 

megindulnak az elöszálli• 
tások, Szemök kocsimester elvtárs, 

a ,.Béke"-brii:,ád vezetője. dol
gozótársa! nevében megkö-

végezzék. Szántó főnökhelyet- tézet épülete. A kertes, tágas 
tes elvtárs arra hívta fel a villa csak úgy ragyog a tisz..a
dolgozók figyelmét, hogy a ságtól. A tanulóterem fiókjai
hatvani csomóponttal folyta- ban katonás rendben a köny
tott pá rosverseny a kongresz- 1 vek, írószerek, a hálótermek 
szusi versennyel nem ért vé- l szekrényeiben tisztán, frissen• 
get. Továbbra is úgy dolgoz-

1 
vasaltan sorakoznak a téli és 

zanak, hogy megelózhessék ny:'..ri egyenruhák. J!:rdekessé· 
versenytársukat. ge az egyenruháknak, hogy 

A modellező-kör ,•gylk csoportja munkában. 

a munkát ennek megfelelóen ff':ov:lcs Oha !elv • 
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A Tatabányai S zénbányászati Tröszt igazgatójának 
elismerő levele a vasutasdolgozókhoz 

A tatabányai és oroszlányi 
I 

ben őszinte köszönetemet fe
bányászok a Munka Vörös jezzem ki azért a messzemenő 
Zászl� Rendje s a miniszterta- támogatásért, amellyel a mi· 
�ács es _ a SZOT vándorzászla-

, 

niszter elvtárs vezetése alatt 
Ja melle megszerezték a nagy álló minisztérium vasutas dol
kitüntetést: a Magyar Do!go- gozói eredményeink és sikere
zók Pártja Központi Vezetősé- ink kivívásához hozzáseaítet
gének kongresszusi zászlaját. tek. Különösen éreztük ezt a 

Ebből az alkalomból a szén- támogatást a szokatlanul ke
bányászati tröszt igazgatója, mény téli hónapok alatt, ami
Gál István elvtárs az alábbi kor - az indokoltan fenná!
levelet küldte Bebrits elvtárs- !ott közlekedési nehézségek el
hoz: Zenére is - olyan vagonellá-

„Abbó! az alkalomból, hogy tá.sban és a vasuti személyzet 
a Magyar Dolgozók Pártja III. részéról olyan elvtársi szolgá
kongresszusának elnöksége a latkészségben részesültünk, 

gítőkészségnek követendő 30 
példáját látják és meggyőződé
sük, hogy ha további kőzős 
munkájukat a kongresszus ha
tározatainak szellemében foly
tatják, újabb és méa naayobb 
eredményekkel fogják népgaz
daságunk fejlődését és dolgozó 
népünk jólétét gazdagítani. 

Megkérem miniszter elvtár
sat, hogy elvtársi köszönetün
ket a vezetése alatt álló mi
nisztérium és a MAV illetékes 

dolgozói felé továbbítani szí
veskedjék. Jó szerencsét!" 

Kőzpo_nti V_ezetóség e�l(ik ver- hogy szállítási kötelezettsége- A Tatabányai Tröszt dolgo
senyzaszla1anak �daíte!esével a inknek maradéktalanul eleget 

I 
zóinak elismerése lelkesítse 

legmagasabb elismeresben és d • 1 · -
kitüntetésben részesítette a tu tunk tenni. 

. . . 
va am�nnyi vasutasdolgozot 

Tatabányai Szénbányászati A Tatabányai Szenbanya- további JÓ munkára, még szo-
Trősztőt, kötelességemnek tar- szati Tröszt vezetősége és ősz- 1 rosabb együttműködésre a hő
tom, hogy a tröszt vezetősége szes dolgozója ebben a szocia- sies munkát végző bányász elv
és vala-mennyi dolgozója nevé- lista együttműködésnek és se- társakkal. 

Versenyzászlóval jutalmazták 
a JJIÁ V Statisztikai Hivatal legjobb dolgozóit 

A vasúti hivatalok dolgozói 
is nagy lelkesedéssel vettek 
részt a kongresszusi verseny
ben. 

. 
A MAV Statisztikai 

Hit•atalnál verseny folyt az 
osztályok, a munkacsoportok 
éE az egyéni dolgozók között. 

„A legjobb osztály" címét az 
J. osztály nyerte el, mert a 

kongresszusi műszakra eső sta
tisztikai határidőket két nappal 
megróvidítette. ,,A legjobb cso
port" címet a gépfenntartó 
csoport kapta. A kongresz
szusi héten a rendes napi 
munkán felül a csoport négy 
darab kontroll-gépet határidő 

előtt üzembe helyezett. ,,A 
legjobb dolgozó" címet Eger
vári Magda, a II. osztály dol
gozója nyerte el. A kongresz
szusi műszak alatt 248 száza
lékos teljesítményt nyujtott. 

A versenynyertes osztályo
kat vándorzászlóval jutal
mazták. 

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

A csaníídi vált  oórök panasza 

Csanád-állomáson a váltó-
, 

csak 10 méternyire van a laká-
1 

dunkkal szép, világos otthon-
őrök már egy éve kérik, hogy soktól. ban élni. 
a váltóóri lakásokba vezessék Miért nem gyúlhat ki a vil- Csanád-állomás dolgozóinak 
be a villanyt. Az illetékesek 

1 

, , , . laká dk 1 , be meg is ígérték, de ígéretüket lanyfeny a valtoorí s . - neve n: 
még mindig nem váltották ban? - kérdezzük az illetéke- Dlnnyes Mihály, 
valóra. Pedig a bekötés helye sektől. Mi is szeretnénk csalá- üzemí bizottsági elnök 

Legfőbb ·érték - a hiirokrácia ? 

Nagy volt az örömünk. ami
kor 1950-ben - a dolgozó em
berrőr való gondoskodásként 
- megnyilt Miskolcon a MA V 
orvosi rendelőintézet. Nagy 
könnyebbséget jelentett, külö
nösen a vjdékről bejáró bete
geknek, hogy nem kellett töb
bé Budapestre utazni. A mis
kolci góc dolgozói rendkívül 
hálásak voltak ezért és eleinte 
szívesen •nézték el a hibákat, 
gondolva, hogy azok csak a 
kezdet nehézségei és később 
majd megszünnek. Sajnos, ez 
a reményük nem vált valóra. 

Ilne egy pé Ida : 
Egyik nyugdíjas pályames

ter elvtársunkat június l-én 
agyvérzés gyanújával küldte a 
rendelőintézetbe kezelőorvosa. 
A másnapi rendelésen, délután 
4 órakor közölték a beteggel, 
hogy aznap már nem adhatnak 
neki sorszámot, mert elfogyott. 
Az öreg nyugdíjas hazament 
Hejócsabára. Harmadnap dél
után 4 órakor ismét jelentke
zett sorszámért. Meg is kapta 
a hármas számot. Hat óra táj
ban, amikor már rá került vol
na a sor, az asszisztensnő szólt 
neki, hogy menjen haza, mert 
a rendelés 6 óráig tart és a 
hármas szám nem esik bele a 
rendelési időbe. Idős elvtár
sunk ismét hazavánszorgott 
Hejőcsabára. Negyedikén már 
reggel nyolc órakor sort fo
gott a belgyógyászaton, meg is 
kapta a kettes sorszámot. És 
várt türelmesen. Amikor sorra 
került, az asszisztensnő közöl
t.e vele: nyugdíjasokat délelött 
nem fogadnak, jöjjön délután. 

Itt a történeti hűség kedvé
ért meg kell jegyezni, hogy a 
8 · órás rendelésen nyugdíja
sunkkal együtt mindössze 
négy beteg jelentkezett. Vaj
jon, az orvos nem tudta volna 
mind a négyet megvizsgálni, 
még akkor is. ha a nyugdíjas 
megvizsgálása esetleg „sza• 
bályellenes?'· Vagy ez csak az 
asszisztensnő ,.intézkedése" 
volt? Nem tudjuk. Minden
esetre az őrep, beteg nyugdí
jas ismét orvosi segítség nél
kül. -nwst már a két nap előt
tinél rosszabb állapotban ke
rült haza Hejócsabára. 

Nem folytatom, azt hiszem 
ebből epnyi is elég. Csak any
nyit még, hogy amikor a mis
kolci rendelőintézet egészség
ügyi dolgozói ilyen lélektele
nül, bürokratikusan értelme
zik az emberről való gondos
kodást, jusson eszükbe: egy-

F É LTÉKENYSÉG  
Turi Andr6s elbeszélése 

Baj mindenhol akad, még 
ott is, ahol látszólag minden a 
legnagyobb rendben megy. 
Mert, hogy Kerekeséknél rend
ben mennek a dolgok, azt min
denki tudja a környéken. 
Csöndesen élnek, gyerekük 
nincs. Volt ugyan egy kislá
nyuk, de tíz esztendeje meg
halt. Ot éve laknak a nagy 
bérházban és őt év alatt egy
szer sem veszekedtek. Pedig 
Moronyákné, a közvetlen 
szomszédjuk ugyancsak nyit
va tartja a fiilét minden rez
dülésre. Néha elmennek mo
ziba, olykor szinházba. De 
többnyire otthon iilnek, rádió 
mellett, az ember olvas, az 
asszony kötöget, egyszóval bol
dogok. Illetve azok voltak, 
egészen addig a napig . . .  No, 
de ne vágjunk a dolgok elébe. 

Erzsi jól emlékszik arra a 
szerdai napra. Jól emlékszik, 
amikor elóször ébredt fel ben
ne a szörnyű érzés. Hat hete 
éppen, hogy János később jött 
haza a szokásosnál. Először 
csa,k csodálkozott. Mióta a 
férfi lekerült a -nwzdonyról a 
szeme miatt és a f1itóházban 
dolgozik, csak hétfőn, meg 
pénteken szokott elmaradni. 
Az egyik délután szeminárium
ban van, a másikon békebizott
sági érteTcezleten. Ha váratla
nul mégis közbejönne valami, 
mindig áttelefond.l Szabóékhoz, 
hogy értesítsék a feleségét. 
Ezen a napon azonban nem 
telefonált, mégis tíz óra után 
jött meg. 

- Hol voltál? - kérdezte 
az asszony. Még mindig sápari1 
volt. órákon át kínlódott, mi 

szer ók Is nyugdíjasok, esetleg 
betegek lesznek. És mit szól
nának akkor, ha velük is így 

bánnának? 
Egy tényleges, aki egykor 

majd nyugdíjas lesz: 
Lehóczk.l József, 

levelező, miskolci igazgatóság 

történhetett az emberével. Ta
lán a villamos ütötte el vagl/ 
autó alá került . • • Szinte lát
ta, mint viszi a mentőkocsi 
szívet tépő szirénázással. 

Nézte a szemét és egyszerre 
ellágyult . . .  

- No, - topogott a férfi, s 
tekintete megült az asszony 
elkínzott arcán. - Valami ba
jod van? 

Erzsi hangja remegett. 
- Hol voltál? 
A férfi vállat vont. 
- Dolgom akadt. 
Miért nem telefonáUál? 
- Elfelejtettem. 
Ennyit mondott csak s az 

ebédjét ké1·te. Az asszony meg
könnyebbiilt. Szembe ült az 
emberével s figyelte amint 
eszik. Néha közel hajolt hozzá, 
magába szívta leheletét. Nem 
érzett rajta borszagot. Csodál
kozott volna, hiszen 14 éve, 
amióta együtt élnek, egyszer 
sem látta italosnak. Dehát ak
kor hol maradhatott el? 

A kérdés égette, marta a 
torkát. E:s egyszerre belevá
gott a borzasztó gyanú: asz
szony miatt maradt el. 

A szíve szinte megállt egy 
pillanatra. Igen. asszonnyal 
volt bizonyosan. Szája reszket
ni kezdett. Erre sohasem gon
dolt. 

Ugy nézte az m·át, mintha 
először látná. Nézte. amint a 
főzeléket kanalnzza. amint el
gondollcodi:a bámul maga elé, 

Látogatás a balatonboglári vasutasüdülőben 
BALATONBOGLAR . .  ; Vi

rágdíszbe öltözött állomás, 
szemet-szívet üdítő tisztaság. 
A vasutasüdülőhöz vezető 
úton terebélyes fák hajlonga
nak, a levegőt át- meg átjárja 
az akácvi, �g mézes illata. A 
vasuti kanyarban meredek hegy 
ágaskodik, a karcsú fenyők 
gyantájának „Izét" enyhe szel
lő sodorja a szembenlévő va
sutasüdülőbe. ahol keveredik 
az akác, a virágok és a Bala
ton felől áramló friss levegő 
tüdőt tágító ózonával. 

A tágas párkban megbújó, 
frissen festett, tavaly óta 
szinte újjászületett épületek 
csendesen álldogálnak, hall
gatják a madarak csivitelését 
A „tengerparton" azonban 
már a vidámság ütött tanyát. 
Az idősebbek az aranyosan 
tűző napsugárral „kötnek is
meretséget" - napoznak. A 
Balaton fodn.i között a fiata
lok kergetőznek, fröcskölnek, 
örülnek a szabadságnak, a 
magyar tene:er megannyi ked
veskedésének. 

Valamennyien vasutasok, az 
ország különböző helyeiről, a 
legváltozatosabb munkakörök
ből. Az egyik pályamunkás, a 
másik forgalmista, a harma
dik műszaki, a negyedik . .  ; 
nehéz lenne valamennyi mun
katerületet felsorolni. Borbás 
Gizella Rákosrendező szertár
fönökségében teljesít szolgá
latot. Bartha Katalin a Deb
receni Vasútépítő 0V dolgo
zója. Torma László feleségével 
együtt Győrből jött. Körmendi/ 
József a Debreceni Járműja
vítóban végzi munkáját. Kö
zel százan töltik itt jólmeg
érdemelt pihenőjüket, kitűnő 
ellátásban. állandóan érezve 
a munkáshatalom gondosko-; 
dását. 

- E:letem első n11aralása -

'�tm:fil
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Borbás Gizella. Bartha Kdatin és a többiek vldiman naooznak 
a csónakban . , .  ( Kovács G. felv.) 

színház előadásában látták a 
Tartuffe-t. Másnap kirándul
tak Badacsonyba. Egyesek a 
„kéknyelú"-vel akartak közeli 
„ismeretségbe" kerülni, de 
volt akiket más, egy kedves 
legenda vonzott: a Badacsony 
oldalán gyönyörű rózsatő vi
rít. A legenda szerint az a 
fiatal pár, amelyik szembe ül 
a rózsával, háttal a Balaton
nak - és egymásra gondol
nak - még az évben házas
társak lesznek . .  ; Igaz-e, 
nem-e? Ezen nem vitatkoz
nak. De mindenesetre azért 
van aki kipróbálja . ; , 

Egyszóval vidám az élet, 
kitűnő az ellátás, mindenki 
szeretettel beszél a kultúrfe
lelősről, a szakácsról, a go11d
nokról és az üdülő valameny
nyi dolgozójáról; akik szívvel
lélekkel igyekeznek mind fe-

ledhetetlenebbé tenni a baJa
ton melletti két hetet. 

Végezetül tolmácsoljuk az 
üdülők néhány kívánságát: 
több nyugágyra volna szükség. 
a könyvtárban még kevés az 
új magyar irodalom, hiányzik 
a csónak, nem kapni „Szo
cia !ista Vasutért" újságot, 
melyből megtudhatnák - mt 
ujság otthon? Tegyük még 
hozzá nem a nyaralók, hanem 
az otthonmaradottak kérését: 
szükség lenne a meglévő mel
lett olyan vasutasüdülőre is, 
ahol családostól, gyerekekkel 
lehetne nyaralni - mert · je
lenleg ez a körülmény tart 
vjssza sok dolgozót az üdü
léstől. 

Bízunk abban. hogy ezek a 
kérések is meghallgatásra ta
lálnak a vasutasszakszervezet� 
né!. 

Női tornasz háziverseny 
közli boldogan a 18 éves Bor- A Központi Hivatalok Loko-

1 
ánya miatt a versenyt mind� bás Gizella. - F:s ahogy lá- motív SK és a Vasúti Főosztály 
0··ssze 10-15 bennfentes" ne'zte tom - teszi hozzá - életem " 

leggond,talanabb, legboldogabb L_okomotív SK nőitornász há- végig. 
két hete lesz. ziversenyt rendezett. A ?�m�- SZILAGYI SANDOR levelez(j tatott tornagyakorlatok Jol s1-

- Kár, hogy nem egy évig kerültek. A felnőtt eredmé-tart - szól közbe Bartha Ka- nyek a következők: 1. Major talin. S ahogy késöbb kide- Miklósné (Központi Hivatalok rül, nem lehet csodálkoznunk Lokomotív SK) 37.6 pont. 2. „panaszán". A napok gyorsan 
telnek napozás, úszás, labdá- Kokes Ildikó (Vasúti Fóosz-

�legnyílt a rómaiparti 
vasutasüdülö és sporttelep 

Szombaton délután megnyilt zás, asztaliteniszezés, olvasás tály Lokomotív SK) 35.3 pont. 
és tegyük hozzá _ tánc köz- Ifjúsági eredmények: 1. Tóth 
ben. Mert minden este tán- Mária (Központi Hivatalok Lo- a vasúti főosztály é$ li BVKfl 

colnak 8 fiatalok, öregek. komotív SK) 31 pont. 2. Kecs- k�zös rómaipartl üdülő- és 

(Kár, hogy a lemezek kicsit kés Piroska (Központi Hivata- sporttelepe. A szépen rendbe
régiek - mondják egyesek. !ok Lokomotív SK) 34·7 pont. 

hozott és sporteszközökkei bő
Ez a második „panasz" ami- Amilyen jól sikerült a ver
ről hallunk.) 

1 
seny sportrésze, olyan rossz 

A napokban színházban volt a rendezés A lanyha 
voltak - az Állami Falu- szervezés és a p'"paganda hi-

sovány arcán táncot jár a fény 
és árnyék. Nézte a szemét, sze
líd és becsületes szemét és 
egyszerre ellágyult. Nem, az ő 

embere nem tehet Uyet. Be
szélni kellene, akármiről. De 
hang nem jött a szájára. 

Aznap éjjel sokáig nem 
aludt el. Nyitott szemmel fe
küdt s hallgatta az ura léleg
zését. Aztán felkönyökölt és az 
ablakon belopakodó szürke 
fényben a férfi arcát nézte. A 
szeretet és megbánás meleg 
hullámával hirtelen föléje ha
jolt és megcsókolta a halánté
kát. Ezután aludt csak el. 

Hanem a késónjárások meg
ismétlódtek. E:s egyre súrúbbek 
lettek. Velük nőtt a férfi mo-

János egy magas pad mögött 
állt . . .  

gorva szótlansága. Mintha ne
hezére esnék minden szó, amit 
az asszonnyal kell váltania. 

Erzsi most már bizonyos, 
teljesen bizonyos volt, hogy 
másik nő lépett János életébe. 
Irtózatosan szenvedett. Gyöt
rődve és némán. Szólni nem 
mert, a kitöréshez nem volt 
ereje. Csak gyúlt benne a fáj
dalom, a keserűség, mint egy 
végtelen tó. 

tovább. Este 8 óráig várta em
berét a magános lalcásban, ak
kor kabátot kapott és kiment 
az állolmásra. Jól ismerte az 
utat a sínpárok közt a fűtőház 
felé. Sokszor volt már itt, egy 
időben maga hozta ki az ebé
det nap-nap után. A bejárati 
kapu előtt két férfi állt, az 
egyiket jól ismerte. Szili Ist
ván volt, régi mozdonyvezető. 

- Nocsak, meglepetés? 
tréfálkozott, hogy megismerte 
az asszonyt. - Régen láttuk 
errefelé. 

- Az uram . • • - kezdte és 
érezte, hogy hangja megcsuk
lik. 

- Benn van. 
- Bent van?! 
- Fogja csak fülön! 
Mintha rettenetes súlytól 

szabadúlt volna meg. Már for
dult, de Szili csak biztatta: 

- No • . •  hiszen ismeri a já
rást. 

Lassan ment végig a néma 
gépek közt, a mennyezeti 
lámpák sárga világában. Meg
nyúlt árnyakon lépett át és a 
sőtétló mozdonyok mintha 
szemmel kísérték vo_lna. 

János egy magas pad mögött 
állt, háttal feléje és dolgozott. 

Persze, hiszen neki gyereke Látod ezt a kereket? 
sincs. Es biztosan az ó hibájá-
ból. Pedig olvasta va.lahol. A falon függő villanykörte 
hogy a legtöbb férfit a gyerek megvilágította vállát és fejét. 
kapcsolja eltéphetetlen lánccal Valamit csiszolt. Válla megha3-
az asszo11 yához. . -lott, nyakát egy kissé ferdén 

Egy napon aztán nem bfrta tartotta. Me„nyire ismerte és 

ven ellátott telepen a vasutas
dolgozók kellemesen tölthetik 
szabadidejüket. 

szerette ezt a mozdulatát. !gy 
áll mindig, ha nagyon figyel 
valamire s a haja, mely ma ís 

épp olyan makrancos, mint 
legénykorában volt, a szemé• 
be hullik. 

Csöndesen megindult feléje. 
A férfi nem vette észre, any
nyira elmerült a munkában. 
Aztán egyszerre felemelte 
jobbkezét, tenyerében csillogó 
fogaskerék feküdt. A lámpa 
felé tartotta, úgy vizsgálgatta, 
Szemüveae a homloká·ra tolva 
szemét összehúzta. Váratlanul 
megfordult és meglátta az 
asszonyt. 

- Te?! - kérdezte. - M'it 
keresel itt? 

- Utánad jöttem. 
- Utánam? Minek? 
Az asszony nem válaszolt. 

Csak állt némán, szeméből 
egyszerre megindult a könny 
és végigfolyt az arcán. 

- Mi történt? 
Erzi, hogy János melléje lép, 

átöleli a vállát. 
- Miért sírsz? Ejnye no, ne 

sírj hát! Inkább nekem kéne 
sírnom. mert most nagyon raj
ta kaptál. Látod ezt a kereket? 
Sokat jelent ám ez. Még né
hány simítás és kész az újítá
som. Hat hete dolgozom rajta. 
Meglepetésnek szántam, még 
neked is. 

- Ujitás? - kiált fel az asz
szony. 

E:s nevet, fuldokolva görcsö
sen. 

- Milyen boldog vagyok! • ; , 

Most kellene szólni - gon
dolja - most kellene megmon
dani mindent. Mindent, amin 
hat hét alatt átment. 

Am a férfi ú3ra átöleli s az 
asszony csak ennyit súg a fü
lébe, sírón, nevetón: 

- Ugy szeretlek . . .  János, 
olyan nagyon szeretlek! 
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La.punk más helyén be:,zámolunk a terencvárosl házeltolásokn;íl most be

vezetett nagyjelentöségű újításról. Képünk szemléltetően mtdatja. hogy 

a töb.száz tonll.a súlyú épület eltolását ktzi eró helyett az Ujitás eredmé„ 
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nyeként most hydraulikus ·nyom6ké-:,züJek vee·zi. 

A ke reskedelmi szol gálat 
az o l csóbb vasúti szá l l ításért 

Az 01.·szággyűlés tárgyalta 
a közlekedési tá1.·�a köl tség,Teiését 

·Í,ta : Vermessi Sándor, a kereskedelmi szakosztály vezetője Június 15-én összeült az or- A kongresszus elismerése a buszvonal, 100 darab új troll-
szággyűlés és megkezdte a, közlekedés, a közlekedésépítés busz, 40 darab új villamos-
1954. évi költség-vetés tárg-yc1- és a posta minden dolgozóját pótkocsi, valamint több új 
lását. A csütörtöki ülésen, a serkenti a verseny lendületé- autóbusz forgalombaállítása. 
közlekedési tárca vüájában nek további fokozására. 

1 
Népgazdaságunk ál�ltlános 

felszólalt Miszner Gyula elv- . A_z őszi , forgalom lebonyolí- fejlődéséyel párhuzamos�n- f?
társ sztahanovista mozdony- tasanál fókeppen mozdonya- kozatos es egyenletes feJlodes 
vezető. ink és teherkocsijaink jobb útján halad a posta. Az el-

másrés:zt a va·sútiizem belső 
területén a ke-reskedelmi szol
gálatnál a munka olymódon 
történő megszervezését, hogy 
ez a munka termelékenységét 
nö·velje, az önköUséget csök
kentse, 

A vasúti fuvarozás költsége 
a nyersanyagok, félkész- és 
készgyártmányok árában je
lentkezik, végeredményben az 
áruk eladási árában halmo
zódva jelenik meg, ami gya
korlatban azt jelenti, hogy a 
vasuti szállítási önköltség 
emelkedése· vagy · csökkenése 
népgazdasagunk minden ágá
ban befolyásolja az önköltség 
alakulását. 

A fuvardíj csökkentésének a 
megvalósításához a vasúti díj
szabásokat a szocialista elvek
nek megfelelően az önkölt
ségre felépítve kell kialakítani 
olymódon, hogy a díjtételek az 
önköltségen felül, a bővített 
szocialista újratermeléshez 
szükséges akkumulációt is biz
tosítsák. Ez elvre építettük fel 
az 1952. évi január hó l-én 
életbeléptetett MAV árudíj.sza.
básoka.t. Annakidején azonban 
az elvet maradéktalanul érvé
ny.esiteni nem lehetett, mel't 
csak az árufuvarozás globális 
ónköltsége állott rendelkezésre. 
Azóta kidolgoztuk az árufuva
rozásnál az árucikkenkénti ön
költség megállapításának mód
szerét és így lehetőség van 
arra, hogy az évi ráfordítások 
alapján megállapíthassuk egyes· 
árucikkek önköltségét. Az ada
tok birtokában az árucikken
kéúti. önköltségre építhetjük rá 
a- bővített szocialista újrater
meléshez szükséges akkumulá
ciót. 

Minthogy a vasúti fuvardíj 
szerves része az egyes árucik
kek árának, illetőleg a kiala
!mlt árrendszernek. azért - az 
említett elvek alapján - az 
árudíjszabásokat akkor fej
leszthetjük tovább, amikor az 
egyes árucikkek árának meg
változtatására lehetőség nyílik. 

Ehhez a kérdéshez szorosan 
kapcsolódik a másik:  a. va.súti 
üzem. belső teruletén a. munka. 
termelékenységének fokozás,z, 
az önköltség csökkentése érde
kében végrehajtandó intézke
dés. 

A vasút üzemén belül a ke
reskedelmi szolgálat nagyban 
hozzájárul az önköltség csök
lrentéséhez, ha a havi fuvaro
zási terveket - a fuvaroztatók 
tervadat bejelenté el alapján, 
- a valóságos szállítási szük
légletnek meg'felelően állapítja 
meg, A reális havi fuvarozási 
tet·vek ugyanis lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy az áru
kat zárt egységben továbbít
suk rendeltetési helyükre fi
gyelémbevéve . azok kapa�itá
sát is. Lehetővé válik ennek 
következtében az egye:! l.'60--

mópontokon, rendezőpályaud
varokon, az egyes fel- és le
adási állomásokon a rakott 
eleev- éc üres kocsik tot'lódásá
nak és meddő ácsorgásának 
megszüntetése, melynek kiha
tása a vasúti fuvarQzás önkölt
ségének alakulásában igen szá.
moltevö. 

A kereskedelmi szolgálat a 
helyes fuvarozási terv összeál
lításánál a szállítófelek terv
ada tbejelentéseire kénytelen 
támaszkodni és ezért nagy je
lentősége van annak, hogy a 
.,,állító üzemekkel, vállalatok
kal. gyárakkal, bányákkal, ter
melőszövetkezetekkel a legköz
vetlenebb kapcsolatot építse 
ki és tartsa fenn. Ez a szoros 
kapcsolat teszi lehetővé, hogy 
a szállítófelek a fuvarozáshoz 
szükséges kocsikat pontosan 
igényeljék és az igénylés alap
ján a vasút olyan berakási ter
vet állapíthasson meg. amely 
lehetővé teszi a szervezett áru
továbbítást. 

A rakodási idő - eltekintve 
a mellékvonalaktól - általá
ban egységesen van megálla
pítva. Mivel a kocsifordulónál, 
tehát a vasúti kocsik gazdasá
gos kihasználásánál számot
tevő időt j.elent a rakodási 
idő, ezért azokat a gyakorlati 
szempontok figyelembevételé
vel kell szabályozni, tekintet
bevéve, hogy egyes árucikkek, 
árucsoportok más-más rako
dási · időt igényelnek. A helye
sen megállapított rakodási 
Idők mellett lehetővé válik a 
berakások olymódon történő 
szabályozása, hogy a szállító
felek az áruikat meghatározott 
vonathoz rakják be. Ez a, ko
csiforduló idő csökkentéséhez 
vezet. A rakodási idő ilyen 
szabályozásának előfeltétele a 
tehervona.tok menetrendszerű 
közlekedtetésének biztosítása. 

• 
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mintegy 60 szá
zalék esik a da
rabárukra. Mi
vel a fuvaro
zással kapcso

latos kezelési, be- és kirakási 
munkák nagyrészét a darab
áruk továbbítása jelenti, ezért 
a vasút ráfordításaiból szá
mottevő hányad jut a darab
árukra. Nem elhanyagolható 
tehát az önköltségcsökkentés
nél a darabárufuvarozás kér
dése sem. A darabáruk keze
lését, _továbbítását úgy kell 
megszervezni, hog-y a darab
áruk a lehető legrövidebb idő 
alatt � átrakások nélkül -
juthássanak el rendeltetési he
lyükre, jól kihasznált gyűjl,ő
k.ocsikban. így elérhető a da
rabáruk mozditási egységére 
eső költségek csökkentése. 

Nagy lehetőséget nyújt az 
ön költségcsökkentésben az 
áruk irányvonatokka,1 történő 
továbbítása. A kereskedelmi 
szolgálat feladata az irányvo
natoknak rakodás útján tör
ténő képzése és megszervezése. 
lrányvonatokat azonban csak 
reális havi fuvarozási és bera
kási tervek alapján lehet ké
pezni. Ezek biztosítják az .áruk 
mind nagyobb és nagyobb tö
megének zárt irányvonatokkal 
való elszállítását a berakási 
helyről vagy pedig egy vagy 
több vonal állomásainak rako
dásaival. Az irányvonati áru
továbbítás következtében csök
ken a berakóhelyeken és. a 
rendezőpályaudvarokon a tola-

tások száma, meggyorsul az 
áruk továbbítási sebessége és 
megrövidül a kocsiforduló idő. 
lgy minél több és több áru to-
11ábbítása válik lehetővé. 
amely nagymérvbt'll kihat az 
ónköltség csökkenésére. 

Az irányvonatképzés és to
vábbítás azonban nem kizáró
lag a kereskedelmi szolgálat jó 
munkájától függ: itt a forgalmi 
és vóntatási szolgálatnak is 
vannak feladatai. Az irányvo
natok képzésénél a forgalmi és 
vontatási szolgálat együttmű
ködése az utóbbi időben ugyan 
javult, de még mindig vannak 
hiányosságok. Ezeket ki kell 
küszöbölni. Csak így tudjuk 
felhasználni önk'öltségcsökken
tésre a feladási helyről indí
tott irányvonatokat. A hiányos
ságokat az alábbiakban fogla
lom össze: 

Nem biztosítják idejében az 
irányvonattal továbbítandó 
áruk rakodásához szükséges 
kocsimennyiséget; a megfelelő 
mozdonyt. Az irányvonatok 
megrakása után sok helyen 
több órát várnak gépre. Nem 
továbbítják .előírt időben az 
irányvonatokat. Emiatt a rako
d�ok eltolódnak és felborul 
az a terv, amelyet az irányvo
natok továbbítására megállapl

, tottak. Gyakran megtörténik 
az is, hogy egyes állomások á. 
kocsi tartózkodási egységidő 
túlteljesítésének biztosítása ér
dekében - félremagyarázva az 
erre vonatkozóan kiadott ren
delkezéseket - a berakott ko
csikat az irányvona-ti tervtől 
eltérően a tervezett irányvonat 
indulási idejét \megelőzően köz
lekedő vonattal továbbltják és 
nem várják meg a később be
rakásra kerülő kocsikat. fgy 
több részletben nyernek a ko
c,ik továbbítást a feladási ál
lomásról ahelyett, hogy zárt 
elegyben, irányvonattal továb
bították volna. Gyakori az 
olyan eset is, hogy a mellék
vonalakról indított irányvonati 
törzseknél a csatlakozó fővo
nali állomáson, vagy pedig 
azon az állomáson, ahol a ter
helés emelkedik, nem gondos
kodnak kiegészítő elegyről. En
nek következtében a vonatok 
vagy feloszlanak, vagy kihasz
nálatlanul nyernek továbbítást. 
Az ilyen kihasználatlán vona
tok az önköltséget erős mér
tékben növelik. 

Az önköltségcsökkentésnél jó 
eredményt lehet elérni a jól 
„kiterhelt", a túlsúlyos vonatok 
közlekedtetésével. Ezt egyik fő 
feladatnak kell tekinteni, a kí
ván. cél elérését azonbal'.I csak 
a forgalmi, vontatási és keres
kedelmi szolgálat jó együttmű
ködése biztosíthatja. 

1',.z árukárok 
és árudézsmá
lások emelik a 
vasút önköltsé
gét és népgaz
daságunknak 1s 

számottevő 

Bevezetőben arról a hősi kihasználásával kell a szállí- mult évben 237 állami gazda
helytállásról szólt, amellyel a tási feladatokat hiánytalanul ságot, illetőleg termelőszövet
közlekedés dolgozói az elmult teljesíteni. kezetet kapcsoltak be az or-
kemény télen biztosították " Ezután részletesen foglalko- szágos távközlési hálózatba. 
viszonylag zavartalan forgal- zott a vasuti és a gépjármű- A közlekedés dolgozói eddig 
mat. A közlekedés dolgozoi közlekedés, a hajózás, a légi- is érezték munkájuk megl:!e
mu_nkájának elisme:ését _bizo- forgalom fejlődésével, felada- csülését, de azt is, hogy en
nyitotta, hogy a m1skolc1 va- t . 1 , . t"bb' k" "tt h nek a megbecsülésnek alapja 
suti csomópont_ d,olgozó_it ;i s�\;�zt!� 

a O 1 ozo ang-
eddigi jó munkájuk. Tudják, 

kongresszus elnoksege zaszlo-
, 

. hogy a közlekedés jó műkö-
val tüntette ki, a 1 1 .  sz. Autó- Budapest közlekedésének 
közlekedési Vállalat, a Beton- megjavítása a közlekedésügyi dése előfeltétele a mezőgaz

útépítő Vállalat és a Posta- tárca egyik legfontosabb fel- daság és ipar tervszerűbb és 
központi Tavíróhivatal dolgo- adata. Bizonyosmérvű jávulást eredményesebb munkájána)!: 
zói pedig_ elismerő oklevelet fog eredményezni a folyó év- és ezzel a dolgozók jóléte eme-
kaptak. ben megépülő három troli- lésének. 

A debreceni fűtőház minden fiatalja tett felajánlást 
a mEgyei ifjúsági béketalálkozóra 

A debreceni fűtőház fiataljai megbeszélések ered!ménye le- 1 felül elvégzik a. 411-341. szcímll 
nagy lelkesedéssel készültek a hetővé tette, hogy a fiatalok gép részleges vizsgáját és ja.
június 20-i, Debrecenben sor- méltóképpen ünnepelhessék a vítását "5318 forint fr�ékben. 
rakerülő hajdu-biharmegyei talalkozót. 

· Az utazószemélyzet fiataljai 
ifjúsági béketalá.lkozóra. Röp- A fűtőház valamennyi fia- megfogadták, hogy különvo
gyűléseken tárgyalták meg, talja tett vállalást. A nyolc- natokat hoznak Debrecenbe az 
hogy mit vállalnak a megyei tagú javítóbrigád Bognár Fe- ünnepen. Rácz Mihály moz
találkozó tiszteletére. Gyűlé- renc művezetővel és Varga Jó- donyvezető és brigádja, a 
seikre, a pái·t-, a szakszerve- 2>Sef c<soportvezetővel együtt 324-272. száinú géppel a bihat� 
zet és a szakszolgálat vezetőit vállalta, hogy eddigi 129 szá- keresztesről induló külön
is meghívták. Bevonták a zalékos teljesítményét június vonatot hozza. Ra.dvánszki 
megbeszélésekbe a műszaki 20-ra 4 százalékkal emeli és Gusztáv mozdonyvezető és 
vezetőket, az idősebb, tapasz- / egyidejűleg a munka minösé- brigádja szintén DISZ-vonatot 
talt dolgozókat is. A közös gét is megjavítja, hogy terven továbbít. Harsányi László 

Rákosrendező csomópont dolgozói 
versenyre hívtá:k a szolnokiakat 

Rákosrendező csomópont 
I 

és a vasutasnapra tegyék meg hogy széntakarékossági tervét 
dolgozói a kongresszusi ver- váll<1l.ásaikat e célkitűzések 106 százalékra teljesíti, az „500 
seny folytatásaként, a párt- megvalósítására. kilométeres"-mozgalomban 6 
kongresszus határozatainak A forgalmi szolgálat a többi mozdonnyal 196 kilométeres 
végrehajtása érdekében, a ter- között a túlsúlytovábbításban napi átlagteljesítményt ért 
melékenység emeléséért, az 2500 tonna helyett 2700 tonnát, el. A pályafenntartási szolgá
önköltség csökkentéséért, a a guritásban az eddigi 96 szá- la.t fenntartási tervét 99-101 
munka minőségének megjaví- zalék helyett 100 százalékot, százalék között teljesíti, beru
tásáért párosversenyre hívták a tehervonatok menetrendsze- házási tervét 120 százalékon 
ki Szolnok csomópont dolga- rinti indításában az eddigi 97 felül emeli. A kereskedelmi 
zóít. Felszólították a szolno- százalékkal szemben ugyan-

, 
szolgálat az általános rakodási 

kiakat, hogy miként ők tet- csak 100 százi,lékot vállalt. A idő tervteljesítését 118 száza
ték, az alkotmány ünnepére vontatási szolgálat vállaltá, lékról 120 százalékra emelL 

___________ .. _____________ _ 

Komló állomás dolgozói 
a kocsitartózkodási idő csökkentéséért 

Komló állomas dolgozói leg
utóbbi termelési értekezletü
kön megvitatták a kongresz
szusi versenyben elért ered
ményeiket és feltárták azokat 
a hibákat, arnelyek megaka
dályozták, hogy minden ver
senytényezőnél jó eredményt 
érjenek el. A hozzászólások so
rán Horváth Sándor sztahano
vista állomásirányító elmon
dotta, hogy bár vállalásaikat 
maradéktalanul tel_iesítették, 
mégis elmaradtak a többi bri
gád mögött. fgy például- lema
radtak az önköltségcsökkentést 
elősegítő kocsitartózkodási idő 
megrövidítésében. A brigád 

költségcsökkentés jelentőségét, 
ezért elhatározták, hogy az al
kotmány ünnepe és a vasutas
nap tiszteletére versenyre szó
lítják va.lamennyi brigádot. 
A kocsitártózkodásnál el akar-

j ák érni a 108 százalékos át
lagteljesítményt, úgy, hogy 
szolgálatukban semmiféle bal
eset ne forduljon elő. · 

Görbe Zoltán 
tudósító 

Nagyjelentőségú újít�s 
a ferencvárosi �. ház-eltolásoknár 

kárt okoznak. tagjai együttesen tanulmányoz-

A ferencvárosi ház-áthelye- kai munkáját az eddig kézi
zéseknél nagyjelentőségű újí- erővel mozgatott emelők he
tást alkalmaznak. Módos lst- lyett villanymotorral hajtott, 
ván, Munka Érdemrenddel ki- tíz nagyiéljesítményű hydrau
tüntetett műszaki felügyelő öt- likus nyomókészi,ilék végzi. Ez
letével az 500 tonna súlyú, 93 zel az eljárással a há.za,k órán
méter hosszú épületek eltolását kénti eltolási sebességét az ed
telje.<,en gépesítették. A házak digi két méterről négy méterre 
„gurításához" mindössze egy gyorsították. Az új eljárás 
l.� lóerős , villanymotort_ has�- , eg,vid_ejűl�g 75 �zázalékos ön.
nálnak: Husz ember nehez fiz1- költsegcsolokentessel is jár. 

Ezek megakadályozását, c;sök- ták a III. p·ártkongresszus 
kentését a kereskedelmi szol- { anya_gát. �VIegértették az ön
gálat egyedül nem tudja biz-
tosítani. - Sok árukárt okoz a ._ ____________________________________ ...._ __ ,...... 

kíméletlen tolatás, a gurító
dombon történő kocsirendezés. 
A forgalmi szolgálatnak a gu� 
rításra vonatkozó szabályokat 
feltétlenül figyelembe kell ven
nie. Jelenleg az a helyzet. hogy 
a forgalmi szolgálatnak a gu
rítódombon rendezett kocsik 
száma prémiumtén,yező, ezért 
gyakran a szabályait megsérié-

sével jelentős árukárok kelet- A vasút belső területén el- j díjtétel is. lmiáltal az ám ér-
_keznek. ért önköltségcsökkentés, vala- tékében a fuvardíj csökkenése 

Az áruknak irányvonattal mint a népgazdaság külső terü-· árucsökkenést eredményez.. 
történő továbbítása a vontatási !etén a szállítások racionális Ilymódon seolgálja a vasút ön
szolgálatot , hozzásegíti· az „500 megszervezése során előállott költségének csökkenése köz
kilométeres" mozgalom kiszé- szállítási költségmegtakarítás vetlenül a vasúti munka ter
lesítéséhez, amely viszont a csökkenti a vasút ráfordításait. meléken�égének _növekedését, 
vontatási szolgálat önköltségét �nnek következtében csökken közveh·e pedig az áruk árának 
esökkenti a mozdonyok jobb , _,z árufuvarozás költsége, tel)át csökkenését, a dolgozók élet-
kihasználása révén. 1 az önköltség elvére felépített színvonalának emelését, 
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A VASUTAS D/SZ-SZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Fiatalok az első vonalban TIZENÖTTAGU kultúreárdát 
szervezett a zalaszentiváni 
Vasúteoító ÜV DISZ-szerve
zete. A kultúrbrigád a fiatalok 
szá!láshel vén tart műsoros 

Európai szakszervezeti konferenda 
Berlin ben 

Apró fehér és fekete pelyhek 
11zállingóznak a szikrázó nap-' 
sütésben. Mintha a terrnés7.et 
úzne tréfát - és havazna jú
nlu�ban. De nem hq, hanem 
„hamueső" öntözgeti Várpalota 
állomást. A pályaudvar mögöt
ti szénnemesítő felkiáltójel
ként tornyosuló kéményeib61 
száll a fehér pernye és a feke
te szénpor - kétvagonnyi 
szénpor nap<mta! Jé>része. az 
állomásra hull, ellepi a vasúti 
kocsikat, beszívódik az állomás 
dolgozóinak ruhájába, belemar 
bőrükbe. 

Minden őrhelyen fiatalok 

Nehéz a szolgálat. Várpalota 
és I nota, a Péti Nitrogénmű
vek és a c-seri bánya, az alumí
niumkohó és a tőzegtelep lé
legzése, munkája függ Várpa
lota állomástól. Nagy a forga
lom. A vágányokon állandó 
dübörgés. zakatolás, rakott és 
üres kocsik futnak szinte vége
láthatatlan sorokban. 

E hatalmas forgalom egyik 
műszakjában a parancsnoki 
poszttól a legkisebb beosztásig 
- az állomáson és a gyártele
peken - fiatalok teljesítenek 
szolgálatot: a DISZ-műszak, 
vagy ahogy itt nevezik - az 
,,ifi tur". 

A műszaknak még nincs „ko
moly" multja, hisz a kongresz
szusi hét első napján alakult. 
De azért vannak hagyományai. 
Beszéljünk először e hagyomá
nyokról 

* 

Az elmult években Is dolgo
zott egy „ifi tur". Eredményei
nek híre bejárta a szombat
helyi vasútigazgatóság egész 
területét. A műszak lelke az 
akkori DISZ-titkár, Szabó 
László volt. Körülötte harcos, 
ötletes DISZ-vezet&ég tünt 
fel, élénk szervezeti élet, vi
dam szórakozás jellemezte an
nak idején a DISZ-<Szerveze
tet. A nehéz munka után ki
rándulni jártak, tapasztalat
cserékre mentek más állomá
sokra, sportoltak, szó�akoztak. 
Gyors ütemben nőttek, fejlőd
tek a fiatalok. De ősszel szinte 
egyik napról a másikra „szét
hu !!ott„ az ifjúsági műszak. 
1 8-an magukra öltötték nép
hadseregünk dicső egyenruhá
ját, Szabó László és egy társa 
a� igazgatóságra került, másik 
két fiatalból állomásfőnök lett, 
hárman vasút, tiszti tan.fo
lyamra és hárman segédtiszti 
tanfolyamra kerültek. 

Az állomásra uJ fiatalok 
érkeztek, UJ DISZ-szervezet 
alakult. Kezdődött elölről a 
munka. Illetve kezdődött vol
na, de kiderült: .,a fiatalokat 
nem érdekli semmi", ,,nem le
het itt DISZ-életet élni", 
.,Nincs helyiség, a díszesek 180, 
200 kilométerre laknak, onnan 
járnak be, elkeseredettek." 
Hetek alatt két DISZ-titkárt 
választottak - majd váltottak 
le, de a DISZ mégsem szüle
tett újjá. Harmadszorra ke
rült a szervezet élére Papp 
Tibor. Szerény, halkszavú fia
talember, a hadsereg küldte 

- Várpalotai riport -

,cserébe" tíz-tizenöt tál"!'ával 
együtt. Hazafias kötelességük 
teljesítése után kerültek vissza 
a vasúthoz, Várpalotára. Papp 
Tibor a néphadseregben is
merte meg közelebbről a 
DlSZ-t, rövidesen •vezetőségi 
ta� lett. Itt Várpalotán pedig 
DISZ-titkár. 

Munkáho7. kezdett a DISZ
vezetőség. Összehívták a tág
gyűlést és eljött - négy fiatal. 
Nem sikerült. Újra próbálkoz
tak· - hasonló eredménnyel. 
Hiába ez nem hadsereg" -

panaszkodtak a párttitkárnak 
és AZ állomásfőnöknek. A párt
szervezet munkába állította a 
népnevelőket. mee-kezdődött az 
egyéni agitáció. Nehéz, fárad
ságos napok következtek és 
mégis alig látszott eredménye. 

Egyik nap „veridég" érke
zett: Szabó Lá<z!ó, a régi DIS2:
titkár. Elmondotta a vezeto
sf'gnek, hog:van dolgoztak an
nak idején. Sokat beszélt arról 
Is hogy a fiatalok szeretnek 
s;órakozni, táncolni. - Csinál
jatok táncot a ta�gya!és után 
- tanácsolta. De segítsége 
nem maradt ennyiben. Azóta, 
ha csak teheti el-eljár Várpa
lotára és rendszeres segítséget 
nyújt a fiatal DISZ-szervezet
nek. 

A taggyűlésre szorgalmasan 
készült Papp elvtárs, tanácsot 
kért a párttitkártól, az egész 
DISZ-vezetóség résztvett az 
anyaggyüjtésben, a beszámoló 
össze '.Ilításában. 16-en jelen
tek meg a taggyűlésen - ér
dekes volt a beszámoló. vidám 
a gyűlést követő tánc. Hetekig 
erről beszéltek a diszesek s 
lee:közelebb már jóval többen 
vettek részt a fiatalok tanács
kozásán. 

A DISZ partmegbizatása 

A DISZ legközelebb i5ssze
gyüjtötte a „katonaviselt" fia
talokat. Beszélgetés közben 
felelevenedtek a katonaélmé
nyek, majd messzehangzóan 
szállt a dal. Az énekszó, a vi
dám katonadalok odacsalogat
ták a lányokat és nemsokára 
már ők is bekapcsolódtak a 
nótázásba. Kellemes este volt. 
Vasárnao kirándulni mentek. 
A mozgósítás megkövetelte az 
.,ifjú gárda" létrehozását. 
Kezdtek mozgolódni a fiata
lok. élénkült a DISZ-élet. A 
DISZ pártmegbizatást kapott; 
hozzanak ismét létre DISZ
mfuszakot! 

A pártmegbizatás felfokozta 
a fiatalok felelősségét � a 
legközelebbi taggyűlésen hatá
rozat született: a kongresszusi 
hétre létrehozzuk az ,,ifi-turt". 
A díszesek ugyanakkor véd
nökséget vállaltak a mező
gazdaságnak irányított gépek, 
vetőmagvak és műtrágya szál
lítása felett. ., Vállaljuk, hogy 
a mezőgazdasági küldeménye
kel az első vonattal tovább!t
juk" - hangzott a fiatalok 
fogadalmL Az ifjú gárda szí
vós, egyéni agitációba kezdett 
a határozat teljesítése érdeké-

Lámpakezelö-őrhelyen 

.,Vannak a vasutasok között olvan dQIJZozók - mondotta Sztálin elv1árs 
_ akik magas állásokat töltenek be �s oh an dol2oz6k akik nem állna� ma
sras arhelveken. nJncsenek azonban a k(b:lekedésnél fölösleges, vagy ie1cn
tékte1en emberek. Kezdve a leJ;lfels6bb vnetökön. le egészen a ,,kis'' doh!o
z:l-kilr. eité!'>zen a váttOOr�kll?. e�észen a kenörnunká.soklit mtndnváian na
l!VOk. mindnváfan telentékenvek mivel a szállítás olvan futószalal!', ah::,1 
minden munkásnak. minden ee-,·es csavarnak a munkáfa fontos." A lámpa
kezelők fs fontos 6rhelven dolszoz:nak k. nmnkíiiuk rendkívül fontos a naszy 
tutószalavon. Lovhz Ferenc elvtárs, már fó néhánv éve do1R'oz-lk ezen a 
\.tven. Jól tudia. ho1!v a �elvesen karbantartott felzölámnák a forSl'alom 

blztonsáJZál. a folyamatos elenáramlást szol2ál!ák. 
(Kovica Ciél:a felv.! 

ben. De ugyanakkor a pártiro
dán is tanácskozás kezdődött, 
melyen résztvett a DISZ-tit
kár és az állomásfőnök is. Sok 
kérdést kellett megbeszé.:;li : 
csak a legjobbakat vegyék-e 
be a DISZ-müszakba? Képe
sek-e a fiatalok helytállani? 
Helyes-e az átszervezéssel 
megbolygatni az állomás egész 
régi rendjét? Lassan minden 
tisztázódott. A műszakban 
e,zyaránt vegyenek részt a jó 
és gyengébben dolgozó mun
kások, az összeállítás úgy tör
ténjék, hozy ne gyengüljön 
meg a másik két műszak sem. 
Néhány diszest bátran „e lő 
kell léptetni", felelősségteljes 
posztra állítani. 

esteket vidámmá. kellemessP. A Szakszervezeti Világszö- utat mutatnak a béke megvé
téve a díszesek szabadidejét. vetség júnitls 20-23 közötti désére. Hazánkból tegnap este 

* időben hívta össze Berlinben Cseterki Lajos elvtárs, a 
tJRTt;KES KÖNYVEKKEL az európai szakszervezeti kon- SZOT titkárának vezetésével 

;utaLmazták az 1953-54-es ferenciát. elindult a magyar küldöttség. o�tatási évben jó �redménnyel A megbeszélés célja: otyan

. l 

A közlekedési dolgozókat vizsaázott. DI�Z-f:?-ta:o_kat a . határozatok meghozatala, Gáspár Sándor elvtárs, a vasD
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mazásoknál figyelembe vették vezete so mi w ag1c1nux v1se 1. 
a fiatalok érdeklődési körét. 

* S�OVJETUNIÓ 
RÖPLABDAFELSZEREU!S-

!l'.s a kongresszusi hét első 
napján dolgozni kezdett az 
„ifi-tur". Udvardi László, aki 
eddig kevesebb felelősséget 
igénylő helyen, a gyártelepen 
dolgozott. most az állomáson 
lett rendelkező forgalmi szol
gálattevő. Somlai Vilma, Né
medy Margit, Orbán Anna tér
felvigyázób�l - forgalmistá
nak lépett e!ó. 

A OISZ-múszak győzelme 

Természetesen Várpalotán 

sem történnek csodák. Az első 
napokban nemi�en dicseked
hetett az „ifi-tur". De a DISZ 
nem engedett csüggedést! !l'.s 
a fiatalok mellett ott állt a 
pártszervezet is. Az „öregek", 
a párt kezdeményezésére véd
nökséget vállaltak a fiatalok 
felett. Segítették, tanították 
őket. Aztán laiSSan, ha „hullá
mozva" is. de javulni kezdtek 
az eredmények. Nézzünk né
hány számot. A vonatforgal
mi tervet V. 1-10-ig 93,6 szá
zalékra, V. 1 1-20-ig 102.3 
százalékra és V. 21-30-ig 97,7 
százalékra teljesítették. Az 
elegytovábbítási tervet ugyan
ezen három időszak alatt így 
végezték el: 52,7 százalék, 
1 16,1 százalék, 95,8 százalék. 
Hullámzó eredmények? Igen. 
De nézzük csak junius első tíz 
napját: vonatforgalmi terv 
104,6 százalék. elegytovábbítá
si terv 152,7 százalék. El:>ben a 
hónapban már rekord is szü
letett; 5-ról 6-ra virradó éjje
len 410 százalékot értek el a 
kocsitartózkodási idő normá
jában. La:ssan, de biztosan szi
lárdakká válnak a fiatalok 
eredményei. 

A siker új lendületet adott a 

SEL jutalmazta a területi bi
zottság Oroszlány állomás 
DISZ-fiataljait a termelésben 
elért eredményeik elismerése
ként , 

• 

JUNIUS 26-RA. határidő 
előtt, befejezik második nP
gyedévi tervüket Veszprém 
állomás fiataljai. Ezzel a fel-
ajánlásukkal köszöntik a 
veszpréhii ifiúmunkások a 
negyedik vasutasnapot és al
kotmányunk ünnepét. * 

.,lFJUSAGI TANACSOKAT" 
alakítanak a kultúrotthonok 
vezetőségei mellett Nagykani
zsa. ' Bátaszék, G11ékényes, 
Dombóvár, Kaposvár és Pécs 
szolgálati hely DISZ-szerveze
tet. Az „Ifjúsági tanácsok" 
feladata lesz a fiatalok szóra
kozásának Fokozottabb biztosí
tása, szélesebbkörű bevonása a 
kuitúrotthonok. munkájába. 

* 

AZ „IFJUSAGI B2KÉ-
TALALKOZú" füzteletére új 
DISZ-brigád alakult a Landler 
Művek VIll/b. osztályának 
kovác�múhe!yében. Az ú.i brl· 
gád vállalta: a má•odik ne
gyedévi terv befejezésére elérik 
a sztahanovista. szintet. A fia
talok már 136 szií:!?.!ékos átlag
teljesítmén11yel dolgoznak, 

* 

APRILIS HÓNAPBAN 2�.000 
forintot, maius hónapban 
34.000 forintot takarítottak 
mPg a miskolci fűtőház fiatal
jai. A diszesek az önköltség 
további c•ökkenté•ével. a1 
anvaE'takaréko•�ág folrnzásáva! 
harcolnak a III .  pártk:ongresz
s211s h,atározatainak meg
valósításáért. 

Vasutas fiatalok 
a papírgyüjtő-hónap 

munkájában 

Az utaz6si sebesség növelése a szovjet vasúfakon 
A szovjet vas- vételezés nélküli utakat". A 

utasok összszö- cikk !rója beszámol arról, 
vetségi aktíva- hogy három legutóbbi szol-

értekezlete gálata a!,att 27 vízvételezés 
fontos feladat- nélküli szerelvényt szervezett. 
ként jelölte Ezalatt az átlagos utazási se
meg az utazási besség, az összes tehervonat 
sebesség növe- eredményét tekintve, 1 .2 kl
lését. Az uta- lométerrel szárnyalta túl az 
zási sebesség óránkénti előirányzatot. A 
növelése - ír- cikkíró e.cyébként egyik me

ja ezzel kapcsolatban a „Gu- netirányító társával az utóbbi 
dok" - vasút egyik legfon- id'5ben több mint 60 irányvo
tosabb rejtett ta,taléka. A vo- natot szervezett meg úgy, 
natforgalom szervezőire, a me- hoe:y a vonatok itépeinek nem 
netirányítókra hárul főképpen kellett megállniok vizet ven
az a munka, hogy eltüntessék ni. A mozdonyvez'c!tóknek úgy 
az utazási és az alapsebessé<! kell megszervezni az utat, 
között fennálló, ma még nagy hol!Y minden körzetben legfel
különbséget. Jebb ee:vszer kelljen kezelniük 

A moszkvai körzet egyik az eddle:i kétszer; kezelés he-
me-ietirányítóia a kérd?sról lyett. A legjohb mozdonyveze-
cikket írt a Gudokba. Cikké- tők - fejeződik be a cikk 
ben leszögezi. hoe:v meg kell ! már bebizonyították, hogy ez 
szervem! az úgynevezett „ víz- lehetséges. 

Rövid hírek a Szovjetuni6b6/ 
Huszonkilenc v�súti techni- kulturált utazás elósegftésér61, 

kumban indult kétéves tanfo- az utazóközönség szórakozta
lyam. amelven a vezetésre al- tásának változatossá tételéről 
kalm,as kádereket részesítik tanácsko?áS')k folvnak. Főként 
oktatásban. -•- Kuibisevben a szovjet vasutakon rendsze
meg5zervezik a tú!súlyos vo- resített rádióműsorok színesí
natok v0z„tésének oktatását. téséről tár,n,alnak. -•- A 
-•- Uj vasutas település<>ket vasuti építkezések dolgozói 
lét0sít<>nelt a Sz,..vjetunió több Voronyezsben az augusztus 
vidékén. Az új. korszerű vas- első vasárnaoián tartandó 
ut's fakótele.., modelljeit 

I 
vasutasnapra tett felajánlás

e<tvütte•"'n készítik el az épí- ként már 67 száz,alékra telje
tészek és vasutasok. -•- A sítették évi tervüket. 

1911 méter hosszú alagút 
Csengtui je- tervezett határidő elótt három 

lent1s be•zámol hónappal befejezték. Az új 
arról. hogy a alagút már a nyolcadik, amit Délnyue:ati a von'l.l építése során a Tai,a V nsút Paoki- hegvségben fúrni kellett, Csengtu vonal-

rendkívül nehéz munkaviszo-szakaszán, a 
Tapa hegysé- nyok között, 2000 méter ma-

gen át t 91 1 méter hosszú E!asságban a tenger színe fe-
alagutat vágtak. A munkát a lett. 

DISZ-életnek. Az ifjúsági mű- ,Túnius 15-én papirgyüjtü· szak azt i.s lehetővé tette, hogy hónap kezdódott. A g) tiités 
a díszesek javarésze egyszerre ioleg a DI::,2-fiatalok feladata. legyen szabad. 11:s a szabad- A 1ia,alok legtöbb helyen mar időt már fel tudják használni! meg is kezeitek a munkát. Jl NGJ,IA Kirándulni mentek Győrbe - A vasuti főosztalyon szakosz-repülógéppel, figyelembe véve tályonkent JolyiK a gyüjt.;s. a fiatalok vágyát: repülni sze
retnének. Összekötötték a kel- Az egyes szakosztalyok disze-

sei versenyben állnak egyrnaslemest a hasznossal. Tapasz-
sal Elsősorban a kiseleite-talatokat gyüjtöttek a l!Yőri zett irattári anyagot szedik állomáson, este pedig színház-
össze. de kosarakba kerül 

Az angol moz,:/onyvezetók 
és fűtők sztrájkjának h6ttere 

ba mentek, megnézték a „Gül 
Babát", minden apró papil hulladék is. 

A Budapest-Nyugati palyaud-
Most új kirándulásra ké- var fiataljai elsvsorban a kö7-

szülnek: Miskolcra repülőgép- ponti szertár nyomtatvány
pel, ott tanulmányozzák a tárát vizsgálták át és a régi, 
kon�resszusi zászlót nyert ál- már nem használ�tn• nvon1-
lomás módszereit, majd túra tatványokat szedték össze. Az. 
Lillafüredre és az Aggteleki iroda, dolgozu« 1t,lK1."�'""' at cseppkőbarlangba. Ezt köve- iratszekrények és íroasztalt6en a Bakonyba készülnek. fiókok mélyén porosodó. elItt meglátogatják a csószpusz- avult aktákat. Ilyen módon tai állami gazdaságot és meg- már az első navo\ban három beszélik a diszesekkel, milyen 

mázsa papírhulladékot gyüjsegitséget tudnának nyujtani töttek össze. Ugy számítják, az állami gazdaság szállítási hogy elérik a tíz mázsát. 

N 
Az angol 

{�/!. vasutaslap, a 
; � ,.Railway Re-• il!> wiev" vezető 

helyen foglal
kozik a Nyuga
ti Vasutak 
mozdonyveze

tóinek és fútóinek ismeretes 
sztrájkme�mozdulásával. A 
cikk na!?Y részében igyekszik 
elferdíteni a ténveket. Azt ír
ja. hogy a mozdonyszemélyzet 
tagjai ee:y újfajta mozdonv
forduló beve•etése el'eni til
takozásul kezdtek sztrájkba. 

feladatainak megoldásához. 
Tgpb más DISZ-szervczettól ÉSZAK-Al'UERIKA De a hétköznapok is vidá-

is Jó' tt!rek érkeznek a gyüjtés mak: rádióznak, sakkoznak, 

A cikk igyekszik é, vényre 
juttatni a szakszervezeti „te
kintélyelvet", azt hani:(súlyoz
za. ho,zy „a vasutasoknak 
tisztel'c'tben kell tartaniok 
szakszervezeti vezetőiket, 1-ik
nek tanácsai el!enére kezd'ék 
meg a sztrájkot". A lap, 
kénytelen beismerni. ho,zy bi
zony ez a tekintélytisztelet 
ne.,, a legszilárdabb, mert 
.. több mint egy hete komolv 
forgalmi zav"rn'li k01etkezt0k 
és a sztrájkolóltnak eszük 
�a�han sincs feladni harcu
kat." 

tekéznek, asztaliteni.szeznek elsőnapi eredményeiről. Ahol 
munka után. Ma már minden még nem kezdték meg a mun
fiatal tagja a DlSZ-nek, rend- kát, ott a DISZ állion a mun
szeresek a taggyűlések _ és ka élére és haladéktalanul 
mindenki ott van. Felkészül- kezdje meg a papírhu!ladékok 

Sztrájkra készül 140.000 kanadai vasutas 

tek az új oktatási évre is. A ös�zea11üjtésé't. 

zaléka. 

A kan,idai 
vasutasszak• 
szervezetek 

Petőfi-iskolára jelentkezett a 1-·-··,·p•anr,ibl ... 
n
.
u 
.. 

!o
'··.-felvét-el íi 

szervezet fiataljainak 50 szá-
i 

S mindezt ott érték el, ahol i A LANDLER JENö JARMO- :: • G 

sztrájk-szava
zatokat készül
nek kérni tag
jaiktól a fize-

téses betegszabadság, a vasár
napi túlórák felemelt díjazása 
és a fizetéses nyári szabadság 
meghosszabbítása érdekében. 
A sztrájk 140.000 vasutast 
érintene, 

nincs a fiataloknak saJát DISZ- i J6,VITO ov az 1954 1955_ tan-
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FHAl'\"{'IAORSZA helyiségük, klubszobájuk tv első évlolvamára loarl la-
sót még szerény íróasztaluk i nulókat vesz lel a lakatos, 

óf éfk f df ké dé sincs. A fiatalok 150-200 ki- t esztcreálvos. tfizlkovács. ka- : Egy V asz n U mara T S 
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zánkovács és vilJanvszerelli • lométerre laknak mégis 
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szakmák elsaiátl.ására. \ A francia kérdésre nem tud válaszolni, 
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1t3J_ J i vasutasok lap- csak azt jegyzi meg szomo-
M é l 'k f evermekek. akik az á'talános- ; ja, a ,.Tribune rúan: ,,Mindezek a helyek díjat is. eg rdeme ne a Iskola B oszláhál s:kerrd eL 1 e-fl�<@"Jac'x: des Cheminots" ó várpalotai díszesek, hogy a Í véeczték. A felvételnél a vasr :: 

nem a vasutasoknak val k, 
b th lyi igazgatóság és a tas szülök evermekeit elöm · üdülés! cikket akik fizetésükből méa a leg-szom a e 

: bcn részesltík. Bövebb r. h ílá : kozöl ezzel a vasút politikai főosztály ifjú- : �osi!ásl ad az azem seak,k· : ., , • 1 H szükségesebbet is alig tudják 
sági alosztálya segítse őket he- f talásl el6ad6ía. Könnva S�n- i 

I 

c,m";-� ; " ova 
fedezni, üdülésre nem is gon-lyiséghez lássa el őket a szük-

1 
dor Cím: Budaoesl. IV .. Elem. • men1unk nya-

dolhatnak, és annak is örül• éges technikai segítséggel is' 1 ulra 2. (91-es vJilamosv�gál· ; ra!nt?" A cikk szemlét �rt a 

1 s · i lomás.l : méregdrága udülőhelyek fe- nek, ha a nyáron nem válnak 
BánkJ Géza ;.,.,.,.,.,,.,.,,. ............. ,, .... .J lett de a címben felvetett munkanélkülivé. 
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Szerencs állomás üzemi konyhája 
a legjobb a miskolci igazgatóság területén 

Részlet az Ozeml konyha dohrozdlnak irtekezletéröl. 
(Kovács Géza felv.) 

Az elmúlt napokban Sze- Sárvári József elvtárs, az 
rencs állomás üzemi konyhája igazgatóság I. osztályának fó
tágas. tiszta, barátságos ebéd- nöke ismertette az 1953. no
lőjében, értekezletre ültek ösz- vember l-től 1954. április 30-
�-ze _a miskol�_i igazgatós�� ig terjedő versenyszakasz 
uzem� kony�amak vez:tm. eredményét. A verseny gyózAz 1gazga tósag I. osztálya 

t S , ll , .. · 
versenyt rendezett a 12 üzemi ese 

-�erencs a
_ 

oma� uzemi 

konyha között és most hirdet- konyha3a, mert állandoan ma
ték ki az eredményt, egyút-

1 
gas kalóriaértékű ebédet fő

tal megbeszélték a verseny ta- zött, a hiteltei:vet mindig pon
pasztalatait. tosan betartotta, a legváltoza-

A baráti Csehszlovák Köz- meggyorsítják az utasok fel- és 
társaság vasutasai elküldték leszállását. A kocsi belsejében 
Magyarországra bemutatásra 2 teremben 72 ülőhely van, az 
a Csehszlovák Allamvasutak üéseket bőrhuzat borítja. Az 
egyik újtípusú helyiforgalmi, utasok kényelmét szolgálják a 
négytengelyű személykocsiját, kartámok végén elhelyezett 
hoizy a magyar vagongyártás süllyesztett hamutartók. új
szakemberei számára segítsé- szerű a poggyásztartó kivitele 
get nyujtsanak az újonnan is. A poggyásztartó ebben a 
épülő vasúti kocsik ízléses és kocsiban nem oszlopon nyug
gazdaságos belső kivitelének szik, hanem közvetlenül a 
tervezéséhez. A kocsinak nyolc mennyezetről függ. Az ülések 
ajtaja van, melyek nagyban és a különböző berendezési 

tosabb étrendet állította ösz
sze, a konyha tisztasága, 
re,;,dje kifogástalan volt, a 
felszolgálás gyorsan, figyelme
sen történt. A konyhaszemély
zet öltözetének tisztasága sem
mi kívánnivalót nem hagyott, 
a panaszkönyvbe és a szemle
könyvbe bíráló megjegyzés 
nem került, dicséret annál 
több. A konyhán bevezették a 
levesnek tálban való felszol
gálását és a heti kétszer-há
romszori háromfonásos ebédet, 
A verseny második helyezett
je a miskolci i�azgatósáe:, _a 
harmadik a hatvani fűtőház 
üzemi konyhája. 

A győztes szerencsi konyha 
dolgozói - Hizsnyik Jánosné 
konyhavezető, Zsoldos István
né szakácsnő, Homonnai Jolán 
felszolgáló és Nikházi Zsuzsan
na kisegítő - 1000 forint ju
talomban részesültek, a máso
dik helyezett 500 forint jutal
mat kapott. a harmadikat pe
dig oklevéllel tüntették ki. 

Makádi Istvánné elvtársnő, 
a vasutasszakszervezet mun
kásellátási osztályának mun
katársa bejelentette, hogy a 
miskolci kezdeményezést or
szágos mozgalommá szélesítik. 

tárgyak hajl!tott csővázzal ké
szültek. A kocsit gőz- és villa
mosfűtéssel szerelték fel. Az 
egyenletes hőmérsékletet ön
működő fűtésszabályzó bizto
sítja. 

..,_z új csehszlovák vasúti ko
csit a MAV műszaki szakem
berein kívül legnagyobb va
e:ongyáraink mérnökei is meg
szemlélték és elismerően nyi• 
latkoztak a csehszlovák Ipar 
új termékéről. 

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

Megkezdték a békeúti vasúti híd újjáépítését 
A náci vandálok által · fel-

, 
vül két utca Is keresztezni fog- pén forgalomba helyezik az 

robbantott 6�keuti vasű'!i fe- ja a Béke0utat. Kiszélesítik a újpesti összekötő vasúti hidat, 
lüljárót rövidesen újjáépítik. Béke-utat is ezen a részen. erősen megnő a forgalom a 
A felszabadulás után, helyébe Jelenleg középen halad itt a körvasúton. A vasúti forga
egy kis teherbírású ideiglenes villamos a vasúti felüljáró lom biztonsága érdekében még v'.1súti hidat építette�: Ezen a alatt. Az új híd alatt villamos az UJ békeúti felüljáró épí-h1don azonban nem Jarhatnak vágányon kívül kétoldalt szé- • • 
át a nehézsúlyú 424-es mozdo- .. tésenek megkezdése elott a 
nyok, csak kis gépekkel bo- �es _kozutat te:�ezne_k, . gyalog- jelenlegi Ideiglenes hidat az 
nvolfthatják le a forgalmat. A Jároval. Az u) felulJ�ró h_a: eddiginél nagyobb teherbírású 
MAV hidászok korszerű · szé- sonl? _ les� a Dozsa Gyorgy-uti 

I 

híddá építik át. A munkákat 
!0s új hidat terveztek. Olyan vasuti hidhoz. még ezen a héten elkezdik és 
híd épül majd a Béke-út fe- Tekintettel arra, hogy elő- terv szerint ez év szeptembe
lett, amelyen 14 sínpáron kí- reláthatólag a jövő év köze- rében befejezik. 

A Gyöngyösi Váltógyár dolgozói becsülettel 
hősi önfeláldozással segítettek az árvíznel 

Június 11-én délután óriási 
felhpszakadás vonult végig a 
N'átra-hegység déli lejtőjén. 
Gvön�yös és a környező fal
vak felett. Amikor a városi 
pártbizottság az első hírt kö
zölte: - ,,Nagyréde veszély
ben, zuhog az ár, világítás 
nincs. Mit tudtok segíteni?" 

Párttitkán nk, Varga elvtárs 

vezetésével azonnal hozzálát-
, 

tek haza. a veszély hallatára 
tunk a világítóeszközök össze- egyemberként jelentkeztek. 
gyüjtéséhez. Időközben a má- Bejött a gyárba Antal András 
sodik műszak is véget ért. Né- gépkocsivezető is. hogy a dol
hány perc mulva megszólalt a gozókat Nagyrédére vigye. 
telefon: Lámpákkal, fáklyákkal és 

- Azonnal segítséget Nagy- egyéb se.,;tédeszközökkel fel-
rédénekl szerelve 21 dolgozó indult el 

Dolgozóink. akik a műszak Nagyréde felé. Gyöngyösön 
befejezésekor fáradtan készül- Heizler Vilmos gyárigazgató 

elvtárs csatlakozott a csapat
hoz. Száguld: gépkocsink víz

Szocialista megörzésre vették át 
az állomási berendezéseket 

zel elborított utakon, elöntött 
vetések '.:özött vitt bennünket. 
Megérkeztünk Nagyrédére. 

Mindenütt rombadőlt vagy 
roskadozó házak jelezték a 
pusztítást. A víz vészes erővel 
zuhogott. Aggódva figyeltük 
az eget. Ujabb zivatar volt 
várható. Megérkeztek a me
gyei és városi pártbizottság, a 
rendőrség, az államvédelmi 
hatooág és a honvédség tagjai 
is, akikkel együtt harcoltak 
dolgozóink az árral és igye
keztek a házakból parasztja
ink holmijait kimenteni. Első 
feladatunk volt, hogy meg
mentsük a joozágokat, gazda
sági felszereléseket és a la
kosság egyéb értéktárgyait. 
Mintegy 45 háznál végeztünk 
mentőmunkát. 

Budaoest-KeletH,álvaudvaron felkészülnek az alkotmánv ünnepének és 
a vasutasnaonak méltó meQ"ünneplésére. Ezenkívül auJlusztus 16-án mé1! eJty 
finneoük lesz a KeleU-oálvaudvar doh!ozólnak: az állomás 70 éves fennálJá. 
aának évfordulóia. Az úi versenyszakaszban az állomás térfelvtp:vázói és 
yáftdkezel61 a munka mee-lavftása céllából. a balesetmentes szolgálat etö� 
seeftésére elhatározták. hollv blztosítóberendezéselket. váltólkat szoda'lsta 
tnetl6rzésre veszik át. A távlrászok a távirda;!éoeket vett�k át §ZociaHsta 
me2örzésre. Az átvett ber�ndezésC:k szabálvszcril kezelésére. tisztasáJtára. a 
tövőben az eddirtinél sokkal fokozottabb (!ondot fordítanak. fa!vúttal fel
hfvással fordultak valamennyi állomás dolJZozóf ához, hoe-v csatlakozzanak 
kezdeménYezésükhöz, 

(Némefü Gvula [elv.) 

Amikor re!!gel fáradtan, sá
rosan szálltunk Ismét fel gép
kocsinkra, a látottakon me!(
rendülve, de azzal a felemelő 
érzéssel tértünk vissza, hogy a 
munkás-paraszt szövetség test
véri összefogásának ügyét be
csülettel szolgáltuk. Ennek 
folyta tásaképpen dolgozóink 
elhatározták, hogy négy csa
ládi ház helyreáll!tási munkái
ban nyujtanak segítséget. 

Faragó József 
MAV Kitérőgyártó OV. 

Belépüil!k a Vasútgépészeti 
Technikum Damjanich-utcai 
épületébe. l!:ppen vizsga fo
lyik. A III. a. osztályban -
26 fiú és leány - húzza ki 
egymásután a vizsgatételeket. 
A vasúti géptan 30 kérdés
csoportot ölel fel, s hamarjá
ban bizony nem tudnánk meg
állapítani, melyik kérdéscso
port nehezebb. ,,Milyen mó
don hasznosítjuk a Zeuner
diagrammot és ismertesse a 
vezérmű jellemző adatainak 
szerkesztését egy adott töltés
nél" - olvassuk az egyik té
telen. De ez sem könnyebb: 
,,Ábrázolja vízszintes e !veze
tési iránynál a dugattyú, a fó
forgattyú, a tolattyú s az ex
center sugár helyzeteit az in
dikátor diagramm nevezetes 
pontjainak megfelelően." 

- Kétségtelen, hogy nehéz 
A záróvizs11a lól sikerült. A tanulók és tanárok mele11en búcsúznak e11ymást6L 

(Kovács Géza !elv.) 
a tananyag - mondja Füzér madosztályosok eljutnak a 

I 
nyujtanak az új tanévben esz

Ferenc igazgató. - J!:s ezen- képesítőig, még jobb lesz az tergagépek beszerzéséhez.) A 
kívül a III. osztályos tanulók eredmény. 9. szakosztály és az oktatási 
magyarból, matematikából, Azonban, mint a technikum- szakosztály az eddiginél is 
technológiából és elektrotech- ban tett látogatásunk so.t.:: több segítséget fog nyújtani 

meg is győződtünk róla, a jobb a jövőben. A technikum igaznikából is vizsgáznak. De az eredmények eléréséhez az is- gat6sága dicséretesen emlékea technikum célja, hogy jól kolának is szüksége lenne egy zett meg a két utóbbi szakoszképzett műszaki szakembere- és másra. Például nincs rajz- tály támogatásáról. ket adjon a vasútnak és biz- terme, pedig a műszaki rajz Végefelé járnak a vizsgák, tos alapot azoknak, akik to- egyike a legfontosabb tárgyak- de a technikum munkája nem vább tanulnak majd a közle- nak. Nincsenek az iskolának ért véget. A tanulók egyhókedési műszaki egyetemen. A kellékei a gyakorlati oktatás- napos nyári műhelygya�ortanulók zöme meg is értette hoz ezért a tanulóknak a latra készülnek az Északi Járezt, a tanulmányi eredmény Lar{dler Művekbe kell járniok mújavitóba, a Landler Mi!ebb_en _az évben sokat javult. műhelygyakorlatra. (A szer- vekbe, a Rámán Kató- és a Elso felévben
. 

az :sk_ola átla- kesztóség érintkezésbe lépett ferencvárosi fűtőházba, hogy ga 2.6 volt, ev vegere 3,2-re 
I 

a 7. szakosztállyal, ahol kö- jövőrae még alaposabb gyakor�.':O:lkedett: Bizonyos, hogy zölték, hogy a technikum ré- lati tudással felvértezve folyJovore, amikor a mostani har- szére megfelelő segítséget tassák tanulmányaikat. 
-
-----------------------

Közel három hét telt el 
J 

esés következzék be terveink 
pártunk kongresszusa óta. Ez teljesítésében. Gondoljunk ar
idő alatt alaposan átnézhet- ra, hogy a nyári forgalom előtt 
tük a kongresszusi beszámoló- állunk, amikor növekszilt maJd 
kat, a felszólalásokat, a kon- az elszállításra váró árumeny
gresszusi verseny eredményeit. nyiség és az utasok száma. 
Ki-ki megérthette ezekl>él a Gondoljunk arra, hogy közele
neki szóló útmutatást, tanu:- dik egyik legnagyobb nemzeti 
ságot a további munkához. Mi, ünnepünk, az alkotmány ünne
vasutas dolgozók, boldogan ál- pe, meg a m.i szép ünnepsé
lapíthatjuk meg, hogy pártunk günk, a vasutasnap. úgy dol
ftélete szerint nem dolgo?.tunk gozzunk tehát, továbbfejlflszt
rosszul, hiszen egyik üzemün- ve a kongresszusi verseny len
ket, a miskolci vasúti csomó- dületét, hogy megfeleljünk a 
pontot érte az a kitüntetés, nyári forgalom követelményei
hogy megkapta a Központi Ve- nek. 
zetőség kongresszusi verseny- Mi, Budapest-Keleti-pálya
zászlaját. Ugy érzem legalább- udvar dolgozói a kongresszusi 
is, hogy ez a versenyzászló a versenyben személyvonataink 
miskolci elvtársakon kereszt-ül késését egy százalékra c�ök-
val,amennyiönket é:kesít. kentettük, munkásvonataink 

De egyúttal kötelez isi késését pedig az első negyedévi 

Kötelez arra, hogy a kon
gresszus útmutatása szerint tö
retlen akarattal dolgozzunk to
vább a szállítások gyors és 
pontos lebonyolításáért, a me
netrendszerinti !közlekedésért, 
a kulturált utazásért, a szál-
líttat6 üzemek, váll,alatok, az 
utazóközönség megelégedésJre. 

Pontosabban arra gondolo>c 
nem szabad megengednünk, 
hogy a kongresszusi verseny 
üteme ell,anyhuljon és vissza-

12 százalékos !késéssel szem
ben teljesen megszüntettük, 
noha most több vonatot köz
lekedtetünk, mint az előző ne
gyedévben. Az érkező vonatok 
késésének csökkentéséhe1: az
zal járultunk hozzá, hogy a jel
zőnél való feltartóztatásokat 
kiküszöböltük. Budapest-Jó
zsefváros állomással kötött 
komplexbrigád szerződésünk 
alapján, a józsefvárosi clolgo-

1 zók segítségével az ipari �s me
zőgazdasági árukat, zöldségíé-

léket, tejküldeményeket me
netrendszerint továbbítottuk, 
amivel a kocsitartózkodá3t 105 
százalékra javítottuk állomá
sunkon, Ezzel és a többi ver
senypont jó teljesítésével el
értük, hogy a Déli-pályaudvar
ral folytatott párilsversenyünk
ben, amelyben versenytár;unlt 
eddig mindig megelőzött ben
nünket, most mi lettünk az el

sők. 

A továbbiakban arra törPk
szünk, hogy a nyári menetrend
be beállított több vonatot ren
desen továbbítsuk, annak el
lenére, hogy több kocsi nem 
áll rendelkezésünkre, mint a 
télen és állomásunk teljesítő
képességét már az eddigi for
galom is meghaladta. Igy aka
runk hozzájárulni a dolgozók 
nyugodt, kellemes üdülésének 
biztosi tásához és a kul tu rá! t 
utazás megvalósításához, hogy 
az alkotmány ünnepén és a 
vasutasnapon nyugodt lelkiis
merettel elmondhassuk: elvé
geztük, amit pártunk felada
tul tűzött elénk. 

Csermely János, 
a Szocialista Munka Hőse, 

Budapest-Keleti-pályaudvar 
állomásfőnökhelyettese 

Az újjáépített soproni !elvételi épületet 
átadták rendeltetésének 

Sopron állomás felvételi 
l 

let szolgálja már a kulturált 
épülete a háború során ·súlyo- utazás céljait és a vasútállo
san megrongálódott. A 72/2 más dolgozóinak zavartalan 
J;:pítőiparl Vállalat kapta meg 

I 
munkáját. 

a megbízatást az elmúlt esz- Eduard Schmidt osztrák 
tendőben a felvételi épület új- vasúti főtiszt a vasúttársaság 

jáépítésére. Az l!:pítőipari Vál
lalat dolgozói nyolc hónap 
alatt végezték el a rájuk bízott 
feladatot és az állomásépület 
újjáépítése mellett egy új épü
letszárnnyal is bővítették az 
állomást. Az új épületszárny
ba korszerű várócsarnok, diák
váróterem, személypénztár, 
poggyász- és expresszáru pénz
tár, valamint négy irodahelyi-
ség nyert elhelyezést. 

osztrák dolgozóinak üdvözle
tét tolmácsolta és kijelentette, 
hogy az osztrák vasutasok to
vább kívánják mélyíteni a 
magyar vasutasokhoz fűződő 
barátságukat. 

A soproni vasútállomás új
jáépített felvételi épületét ben
soseges ünnepség keretében 
adták át rendeltetésének. Sze
nicei Rezsó, a Győr-Sopron
Ebenfurtl Vasút vezérigazga
tója méltatta annak jelentő
ségét, hogy korszerű. minden 
igényt kielégítő felvételi épü- · 

01 éDBletszárnnnl b6v1Mlék az állomást. 
(Németh Gyula felv.) 
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Vasutasok a traktorosnapon A Lokomoth Sportegyesület 
II. országos kü ldöttközgyűlése A június 13-i 

traktorosna
pon, amikor a 
géoállomások 
felé fordult a 
figyelem, ki

tűnt. milyPn szoro.•sá vált az 
a kapcsolat, amely a vas
uti üzemek és a patronált· 
gépállomások között alakult 
ki. 

Az 'E:szaki Jármújavító ÜV. 
ku'túrcsooortja a traktorosna
pon 35 fönyi gárdával kereste 
fel az üzem által patronált 
polgári gépállomást és vidám 
kultúrműsorral járult hozzá a 
munkás-paraszt szövetsé!! el
mélyítéséhez. Ezt bizonyította 
az a meleg fogadtatás is. 
amelyben a. gépállomás dolgo
zói a kultúrcsoport tagjait ré
szesítették. 

Az üdvözlő beszédek el-
hangzása után Kiss elvtárs. 
a gépállomás igazgatója hálás 
szavakkal méltatta az 'E:szaki 
Jármű.javító dolao»óina.k segí
tő munkáját, a.mellyel nagy
mértékben hozzájáTultak ah
hoz, l)oqy a polgári gépállo
más élüzem lett. 

A kultúrműsor alatt még 
szorosabbra fűződtek a szere
te és barátság szálai. A kul
túrgárda tagjai az egyes szá-

mokat az élenjáró traktoro
soknak küldték. olyanoknak. 
mint Lamos Elvira 18 éves 
traktoroslánv·. aki az orszáoos 
női traktorosversenvben má
sodik lett és ezért · kormány
kit:üntetést ka.pott, tm•ábbá 
Berkes Mátvás és Dobos Gyu
la, akik ta.;,aszi tervüket 164. 
illetve 1 43 százalékra tellesí
tették. Müsor után az üzem 
és a gépállomás dolgozói még 
sokáil? maradtak e.,.vütt haráti 
beszél<retés„e. A lá+o<'atás a?.
zaT az eredmémwel is iárt. 
hoE'V a. aévállomá.• fiataljai 
kenvet kaptak tónc<'soport 
o:lakítására. Vadas La ins elv
társ az É<7° l<i .J ái,-;1űiavító 
.,Pierre Sema,-il" kultúro+thn
nának ie;az!tatóia mee:í<>:érte 
nekik. ho"v legkö7el<>l1b ismét 
meo-látogatja a gépiillomást a 
kultúrcsoporttal és semtik 
m.eq�zervn,.,,; a gépállomás 
kv7�úrnárdá.iát. 

A MAV 'Hídépító ÜV. kul
túrgárdáia - amint arról 
Gyulai Elemér tudósítónk be
számol - Nádudvar közsé!t 
gépállomását láto.rsatta mee: a 
traktorosnapon. A Hídépítő 
színjátszói. énekesei és tánco
sai jól sikerült műsorral ked
veskedtek a gépállomási do!-

gozóknak és . a község lako
sainak. amit azrk hálával és 
t'Y"aav"'ro� -r•Prtrl.é�-3:-,e„etpf_tPl fo
gadtak. Féléve már, hogy a 
Híctéoítő dolgozói sePítség�re 
siettek a nádudvari és a de
reke�"házi gépállomásnak 
Ennek a seqítségnek nagy 
része ,,an a!Jban. hogy a ta
vaszi mezőnazdasáni munká
kat mindkét genáTfomás ;ót 
vénezte és a nádudmtriak má
sod.g•ok 1ettek a meg·yei t·e-r
sen1.1ben. 

Váradi Antal és b1·i'1áclia 
149 sz6,a•ékos te't'vt<>ljesité.s
sel rnindkéi. !!énállomás t·és9é
re keisz0nlétbe h�Jv,-zte azo�·a! 
a r!éoel,:et. amelvek a 1wári 
növPnváooJ::11:;hoz. az �ra.tá�ho� 
csénlé�he-z szHkl.:értP.S''.'k. Sze
tw.si .Jenő mí.ívezető is suját-
iának tekinti a o-éná1 Jomás 
üeveit. A vMlalat kö7nont; 
motoro� mühel:ve folva1T'ato
san vPgzi a s»"ér:li�,·itásolr!lt 
Nav-nap után úiabb ,:1mdb"
hozott gén1>k és r,fo11Tkrtré
szek ha„uiák el Buda1J„stet. 
hogy Nádudt•ar és Derekeay
háza gépá11omásán használnt
ba vehessék. A Hidépftő ÜV 
oénzüg_vi dolr!ozói a könyve
lés és normaels�ámolá•l:>�n se
gítik a patronált vállalatot. 

Penleken délelőtl ült össze 
a MA V Lenin-kfü'uti kultúr
termében a Lokomotív Sport
egyesület I I .  orszáe.os küldött
közgyűlése 

Mrovcsá.k József elvtárs, a 
Lokomotiv Sportegyesület el
nöke beszámolójában é1'1ekelte 
a Lokomotív elsci küldöttköz
gyúlése óta elért eretlménve
ket es a hüi.nyosságokat. Az 
elnöki beszámolób:rn ismel'tette 
a ma!,,Yar sport legutóbbi 
v ilágraszólo g;yözel:tneit és 
hangsúlyozta, hogy · ezekben 
nagy ,·é�zük \ an a magyar 
n1sota.�olrnak i�. Szekelu Éva, 
Guenge Valéria. Csermálc 
J.ózsef és sokan má,ok lm,iv
ták a. ü!ág elismerését. 

. A Lokomotív Sportegyesillet 
szép eredményei mögött azon
ban visszásságok is vannak. 
20. 1 74 aktív soortolóból na
gvon kevés a vasutas. A 
Mezőtúri Lokomotív 

256 sportolója között mind
össze 6 vasutas. 

A Szigetvári Lokomotív Sport
körben pedig egyetlen vasutas 
dolaozó sem volt. Meg keli 
dicsérni a szegedi terület jo 
munkáját A Szegedi Lokolnw
tiv Sportkör 40 városi atléti
kai bajnokságot rendezett ó 
kiváló eredményeket ért el. 

Vi9qó:z.Z,unk DOLGOZOINK TESTI tPSEGIRI 
Bizonvos bürokrácia is mu

tatkozik az egyes területi 
sportelnökségeknél. Helytele
nül, a legegyszerübb kérdé
sekben is felülről váriák a 
megoldást. A jövőben sokkal 
nagyobb önállósággal kell dol
gozniok ezeknek a soor lszer
veknek; A sportmunkában 
meglévő hiányosságok egyik 
oka. hogy lebecsültük az ao'i
tációs propagandamunkát. A 
dolgozó tömegek között · nem 
néoszerüsítettük az egyes 
soortágak előnyeit, szépségeit 
és azok jelentőségét. 

Mult év szeptember 8-án 
a Szolnoki Járműjavító ÜV 
VIII. osztalyán egy 375-ös so
rozatú mozdony hajtórúdját 
kovácsolták. A megmunkálás
ra váró darabot ne.m hosszá
ban, az előírt módon helyez
ték el a gőzpöröly üllőjén, ha
nem keresztben tették rá, 
mert az a csigasor, amely 
hosszirányú elhelyezésnél tart
ja a munkadarabot, elromlott 
és nem működött. Ilyen módon 
az egyengetéshez használt le
mezek nem feküdtek fel telje
sen az üllőre és amikor a gőz
kalapács az első ütést mérte 
a hajtórúdra, a lemezek kiTe
pültek a pöröly alól és súlyos 
ba/:esetet okoztak. Az egyik 
eltörte Törócsik Béla homlok
csontját, a másik Ujvári 
György arcán okozott súlyos 
sérülést. 

A balesetből kifolyólag a 
szolnoki járásbíróság a foglal
kozás szabályainak tudatos 
megszegésével elkövetett élet-

'1-,Uá�eú A:#:c/.en.. 

Írta : Zoltán Dezs'ó 

és testiépség veszélyeztetésé
nek büntette miatt eljárást in

dított Tóth Sándor művezető, 
AndTási Béla osztálvvezető és 
Ficsuri Árpád brigádvezető el
len. A bíróság megállapította, 
hogy mindhárman felelósek a 
balesetért. Tóth azért, mert a 
munka megindulása előtt el
lenőrizte ugyan a gőzpörölyt, 
de az ellenőTZést nem kel(ő 
gondda.l végezte és nem vette 
észre, hogy a hosszanti csiga.
sor nem működik. Andrási osz
tályvezető tudott ugyan róla, 
hogy a hosszirányú csigasor 
nem használható. 13dott is uta
sítást megiavítására, de ez két 
hónap alatt sem töt·tént meg, 
így a pöröly nagyobb darabok 
megmunkálásra nem volt al

kalmas. Ficsuri brigádvezetőt 
azé1-t vonták felelősségre, mert 
mint régi szakmunkásnak tud
nia kellett volna és tudta is, 
hogy a· szóbanfoTgó munkát 
biztonságosan csak hosszirány
ban lehet elvégezni. 

A bíróság kimondotta, hogy 

a dolgozók államában, a..liol 
legfőbb érték a dolgozó em�r. 
bűnös könnyelmiíség a bizton
ság ilyen elhanyagolása, ezért 
Tóth Sándor művezetőt és 
Andrási Béla osztályvezetőt 
4-4 hóna.pi, Ficsuri Árpád 
brigádvezetőt pedig 6 hónapi 
bÖTtönbiintetésre ítélt.e. A bí•
róság azonban nem tartott3 
célszerüne_k. hogy a vádlotta
kat a termelőrnunkától elvonja 
és figyelembevette azt is, hogy 
büntetésük letöltése esetén csa
ládjuk kereső nélkül marad
na. Ezért mindhármuk bünte
tésének végrehajtását háromévi 
próbaidőre felfüggesztette. 

Az elnölti beszámoló részle
tesen foglalkozott. az 1953/54. 
évi MHK-eredménvekkel. 

Az MHK-ban a fő hiba a 
kampanyszerűség. 

Fellebbezés folytán a swl
noki megyei bíróság elé került A .. területi sportszervek _több
az ügy. A megyei bíróság a já- szor helytelefl a?atokat_ Jelen
rásbiróság ítéletét indoka.inál t�tt�k _az elnoksegnek es nem 
fogva helybenhagyta. 1 töltöttek _me.r az l\.�R K  nemes 

L t . ·t · moz.e-alrnat szoc1ahsla tarla-egyen ez az ese es az 1 e- lommal 
le� i7:tö példa min�en _ vezető Mrovcsák elvtárs javaslatot szamara, hogy vigyazzanak tett a Lokomotív új alapdolgozóik testi épségéTe és gon- szabályára. Ai új alapszabály 
doskodjanak a dolgozók mun- viláeosan megszabja a Loko� 
kájának biztonságáTól. motív Sportegyesület számára 

mást. Ott vibi-ált a mosoly a 
szájuk szélén, úgy méTegették 
egymást, mint, akik szövetlke
zésre készülnek. A hadnagy el
kérte az ülésen heveró élcla
pot. A magasrangú vasutas pe
dig kezébe vette a vaskos 
könyvet, amelyet a tiszt az ülés 
kaTfáján pihentetett. 'Háborús 
re(Jény volt. Már olvasta. Ol-

� vasott könyvről jól esik beszél
ni azzal. a.ki még a kezdetén 
tart. Fölényt ad az az ember-

belebámult a füstgomolyagba 
es mosolygott. Nyitott szemmel 
ült a fülkében és elsüllyedt kö-

vetkezett, hegynek felfelé eről
ködött a i,onat, prüszkölt, fúj
tatott. majd hirtelen vidá mat 
lélegzett, lejtó következett. Ki
kapcsoltam a gőzt, saját eTeje 
i:itte a mozdonyt, vitte-vitt" 
ismeretlen útján. A legények 
énekeltek. A sz.ikrák incselked-

. ve futottak feléjük, 1,alóságos 
tiiz-ijátékot rendeztek a szá
mukra. 1-;gyre nótt a .�ebesség. 
,Wintha megbO'krosodott vol.na 
a hűséges gép, úgy rmargalt a 

nelk, ha oly titkok birtokában 
van, ame!yek megismerése few 
most hajózik a másik. 

_ véget érni nem akaró lejtön. 
� A vonat to)umt, száguldott a. 
� 'ranyargós_, lejtös pályán a 

ho-sszú szeTelvény « zászlóalj-

Benes János el,rtárs. ;, Soi,. 
mni Lokomotív k(ildotte java
solta. hogy a közgyűlés küld
jön táviratot a Svájcban gyö, 
zelmesen szerepló magyar lab, 
darúgóválogatottnak. 

a lee.közelebbi évek munkáját. 
Az alapszabálv foglalkozik• az 
utánoótlás nevelésével. ezért 
a Lokomotív sportegyesületek
nek a iövőben még szorosabb 
kaocsolatot kell kiépíternök a 
DlSZ-szervezetekkel 

Az elnöki be�zámdót élénk A Nyfregyházi Lokomotív 
vita követte. Naav Sándor elv- küldötte a közgyűlés ré,z, 
társ. a Komáromi Lokomotív vevőinek nagy tapsa között 
küldötte kifogásolta, hogy az jelentette be, hogy a nyíregr, 
elnöki beszámolóban ke\·és házi sportolók a vasutasnapra 
voll a bírálat Arra hívta fel két darab 3000 tonnás 

irányvona tot továbbítanak, az elnökség figyelmét. hogv a Hegedüs Jenő elvtárs Szeg�d, SZOT-nál é., OTSB-nél na- ről a, szukvonali vezetőkkel gyobb súllyal lépjenek fel a való jó kapcsolat fontosságá-
�!!a�:

ér

1,�:�!!'::ita T:
b

\P;�t= ró! beszélt. A vasutassport 

körök köllsé2veté�ét. ELmon- további fejlesztésP frdekeben 
javasolta. hogy az OTSB-hez 

dották, hogy az elnökseg által nev-ezzenek ki vasutasképvise-
,iavítolt költSé!:"e�ések„ fle!:' lőt. Szabó Antal elvtárs 
minden �por�lrnrnel tukrozrn: hiányol!a, hogy a Lokomot1vaz anya_gi ,g_e�yeke�. . _ nak űgvszólván nincsenek kül-il belugymm,sztermm, Dozsa 

1 
·· . · 

SE küldötte ezután átadta az toldi sportkapesolatai. 
elnökségnek a Dózsa el(Yesü• (La.�nk, ':ártak_or __ a_ kü!dött-
let zászlaját kozgyules meg ulesezett.) 

Akik saját kényelmüket 
becsülik többre . . .  

Málházó va
gyok Bicske ál
lomáson. Sze
retek dolgozni 
és a munká
mat el akarom 
végezni becsü-
lettel. De úgy 

látszik, nem mindenkj gon
dolkodik így. Mi az árut elő
készítve váo-juk a vonatot. de 
már többször előfordult, hogy 
amikor a szerelvény megér
kezik. legnagyobb bosszúsá
gomra megjelenik két szak
társ (a vezető és a kezelő) és 
kimond,iák harsányan: .,Nem 
visszük el az á.rut, nincs 
he!y!" 

Berakok én abba még két
annyi árut is - válaszolom 
nekik. de ók az én szavamat 
o.em veszik figyelembe és nem 
tudok mit tenni. 

Huszonkét éve dolgozom a 

esetben fordult elő (legutóbb 
június . 10-én a 12-es számú 
vonatnál) és azé1i teszem szó• 
vá, mel't bánt, hogy vannak 
közöttünk olyanok, akik sajá1: 
kényelmüket többre becsülik, 
mint valamennyiünk érdekét, 

Még egyet említek meg. m� 
az ember a huzavona miatt 
méregbe jön és kissé hango
sabban fellép, akkor ilyesfor
ma „megtiszteltetést" kap: kö• 
zönséges málházóval nem tár
gyalok! Én nem tárgyalni, ha
nem dolgozni vagyok a vas
útnál. De sajnos, még sokan 
vannak, akik munka hel.yett 
legszívesebben csak „tárgyal
nának". Ideje lenne már, hogJ' 
megszünjenek az i lyesmik, 
mert máskép nem végezhe
tünk eredményes építőmunkát, 

S2abó II. János. 
Bicske állomás dolgozoja 

MAV-nál. megtanultam már, ...................................... 1 
mennyit lehet berakni egy ko- • 
csiba. Ezért azt mondom: nem HELY�EIGAZITAS : 
a, hel11sziike, hanem a kénye- Lapunk iünius 12·1 számá- : 
l:em miatt nem .fért el az <iru. ban sllJióhU>a folvtán ee, kéo- ! 
Talán attól féltek a szaktár- :

ö
:i:ö h0����

1

:J;!! ::��:�_ 1:1 ! sak. hogy meggyűrődik a ru- írtuk. hol!\' köz.! 100.000 forint ; hájuk? !  ?vle1�t arra nem gon- oénziutaJmat os-,;tottak ki a oé4 ! 
doltak - ebben biztos vagyok �!l�-!���o

0
;J.!:t°1���

ói 
d�f=��� : - hogy öt kosár jegelt halnak részesült 34.800 forint t>énziu- : 

nem mindegy. reggel 8 órára: 
1 

talomban a vecsi csomóuont és : 
\'agy délre ér-e az értékesítő- t,�ület eleniáró dol�ozól kó- : 
� � 

a 
Ismétlem, e7! már nem egy .............................. _ ........... • 

várt ránk! Belerohanhattunk 
volna az előttünk haladó sze
relt,énybe vagy szembe jöhe
tett volna veliink egy felfelé 
erőlködő vonat, hiszen a forgal
misták nem is sejt.ették. hoi:a. 
nyargalt már előTe a hosszú 
katonaszerelvény. A géptől nem 
vá-rhattam többé segítséget. El
lPngózt adni ezen a meredek 
lejtőn, egyenlő az öngyiW<:os
iágga.!, a biztos halállal. 

A vészsíphoz n:yúUam. Húz
tam, húztam. A legények ktt·r
;ongatása abba.maradt. A vész
síp síró. panaszkodó fütyölése 
gyaniit keltett benriük. Az éj
szakát a. vészslp hangja vette 

EmelT.edőhöz értünk. A meg
bokTOsodott jószág megszelí
dült, tajtékzó dühe eksende• 
sült. A fékek is miíködni kezd· 
tek. Amikor beéTtünk a közeli 
állomásra, már világosodott

Hófedte hegyek között ll«i
ttyargott a vonat. A fülke uta
sai áhítattal nézték a tájat, a 
zuzmarás fákat, a befagyott 
gTánitszürke patakot, a hó sú
lya alatt nyögó süTgönyhuzalo
kat Reggel volt, sütött a nap, 
vidÍímság áradt. A fü'/Jkében 
meleg volt, talán túlságosan 
meleg. Az egyik utas, a fiatal, 
nyurga diáklány pironkodva 
kérte az ajtónál ülő hadnagyot, 
nyissa IJd egy rövid idóre a fo
lyosóra nyíló ajtót. 

Békés uta.zgatás ,közben ka.
tcmával hábo1·ú-ról beszélgetni, 
nem uto!só szórakozá.s. Hátha 
még a katona oly fiatal, mint 
a fülkében utazó, aki még zsen
ge koTát élte az ágyúdörgések 
idején. Sorra elevenedtek a 
háborús élménye'k. A diáklány 
tágmnyílt szemmel hallgatta 
a történeteket, a fiatal tiszt 
bátortalan megjegyzésekkel tá
mogatta a tapasztalt, a dere
iedőhajú vasutas visszaemlé
kezéseit. 

rülötte a világ, emlékei távol 
;ártak, távol időben és térben 
Beszélni kezdett: 

- bittoká.ba. . .  , 

Ránéztem a fütömre. Nem 
i;dt emberi ábrázata. A;, egész 
:,ta::ás alatt összehúzó • a  gu
golt a tűztér mellett, most h.iT
telen elvágódott. Rosszgyomrú 
ember volt, a kil!önbözó vizek, 
a h.ideg ételek tön•kretették a 
gynmrát.. Kezelésbe vettem„ 
Csakhamar siket-ült ót eszmé
letre téríteni. A:zután ólmos 
tibamat a hágcsón erőltettem_ 
N,m -tudtam lemászni a moz-. 
dc>t)lrót Végül a kezem segi• 
fo,?lt, úgy csúsztam le a fogan
tyún. mint a tornász a rúdról. 
N<-kidőltem a hágcsón.a� a 
s::-ám megtelt keserű nyállal, 
de mielőtt kiköphettem volna, 
r;tt állt előttem egy szőke, har
csabajúszú ember. papucsban, 
p;�samá oa,n. Sitta főhadnagy 
volt, a vonat parancsnoka, Fá
�a.ilt lábamat önlkönytelenül 
összébbhúztam, kiegyenesítet
te·m a hátam és figyeló teikin
!tttel fordult,a.m a főhadnagy 
felé. 

A diáklány mellett negyven 
év körüli férfi ült, magasTangú 
vasutas. Arca sovány, beesett, 
bogárfekete haja homlokánál 
őszbe vegyült. Most fejezte be 
a reggelijét. A térdén nyu.avó 
asztalikendó szélébe megtöTölte 
nája szélét és az egész kendót 
a benne lévő ma.radékokJkal 
ösbzefogta és átnyujtotta a 
leá11yna!k. Amikor a leány az 
asztalikendőt átvette, néhány 
ken'UéTmo-rzsát rászóTt a vele 
szemben üló idós férfi ruhájá
ra Tétován nyúlt a férfi felé, 
hogy helyrehozza a hibát, meg-
11zabadítsa a, fekete öltönyön 
csillogó morzsáktól, aztán visz
szahúzta a kezét, zavartan re
begett bocsií'l!.atot. Az idós, szú
róste'kintetű férfi látható bosz-
11zúságga.l rázta le· go-noosan 
ápolt ruhájáról az illetlen mor
zsákat és sértődötten .félrefor
dította. tekintetét, be7efú1·ta sze
mét az eléje táru76 tájba. A 
leány zavartan mozgolódott a 
helyén, a, maga.STangú vasutas, 
,i lán11 édesapja leplezetlen 
furcSD. mo.�ollyaZ nézte a jele
netet és �eme összeulHa.nt a 
l;adnagyévo.Z. Értették. egy-

_4 magasrangú va..mtas moz
donyveztó volt egykor, A há
b'lTú idején kato-navonatokat 
t01,ábbttott. A mozdonyvezető, 
ha nem is ölti magára a kat.o• 
nazubbonyt, ugyanúgy a tűz
ben van, mint az arcvonalban 
ftarl'oló. Hulló bombák között 
löszert, robba.nóa.nyagot tová.b
bí�ani. nem gyerekjáték, 

Az egykori mozdony-vezető 
cigarettát vett elő, megkínálta 
s szomszédját, a hadnagyot. 

- Köszönöm szépen, nem 
dohányzom - mondta a had
naqil é, cukrot tett a szájába. 
Most olya.n volt. mint egy me
sé re éhes kisfiú. Egyre a szom
szédját nézte, várta a további 
történeteket. 

A.: egykori mozdonyvezetó 

� Nyár volt, fülledt éjszaka 
Szellő se Tezdült, a magasba 
nyúló erdélyi hegyek sötéten, 
fenyegetően őrködtek a táj fe
lett. A nappali pára finom fá
tyolt vont a hold és a cs-Hlagolk 
elé. A vonat már napok óta eg11 
zászlóalj katonának volt az 
otthona. 40-50 legény préselő
dött össze egy-egy teherlkocsi
ban és ezen az éjszakán a fiúk• 
nak nem ai..aródzott lefeküdni. nyi :fc.atonával, a mit sem sejtő 
_.\ nyitva.ham1c,tt ajtóknál to- éneklő legén11ek-kel. 
!ongtak, le-;;P.qöztek és bús dalo- Az li-nekszót vad kurjongatás kat énelkeltek, míg a -vonat a. . váltotta fel. A soknapos tesfront felé haladt,' vitte a kato- pedestöl elcsigá;:;ott katon'á k náka. ismeretlen jövó,iü'k felé. :,a bolátlan örömmel élvezték a 
= Akkor utaztam elós'tör ezen. tebességet. nem is törődtek 

a vidéken. Nem ismertem a vele, hog11 az �,özelebb viszi 
pályát, a többnapos szolgálat, őket a front11oz. Aktkor persze 
a napok vta tartó perzselő me- nem is gondolhattá>k, hogy még 
�eg túlzottan igénybe·vette testi a froittra keTiilésük elótt is 
P.TÓmet. Az 1!Jföldhöz szoktam, szembetal<ilkozhatnak a halál
nyuata!anított a sck mozdulat- kll. Én jól tudtam., mi vár rá
la.n hegyóri:is, a, tátongó völ,.. 1uk. A fékek nem működtek, a. 
r:1vek és a, bennük kígyózó se!Jesség meg nőtt, a 'kilométer
ezüstszínű patakok. Meghök- ótd. mutatója 90-et jelzett. Ki
'ke1,tett, a·mikor vácrat!annl lenc,1,,en kiLométerrel haladni 
alaoútba értünk és szorongás- e: lejtős, kanyargós pályán 
sa!- ,:á,·tam, mikor hagyjuk azt egyet Jelent a vonat kisiklá
magunk után. Sok a.lagút kö- sával. ts mennyi egyéb veszély 

Elképzeltem a katonák riad.t 
tekintetét. a halál perzselő kö
zelségét. Mit is tegyek? Fiítőm 
már méregette a. 'kiugTas le

hetőségeit. ed.aá!1t a mozdony
kor, yha hágcsójához, lee reszke
dett rajta, de mél-ység táton
gott a pálya mellett. óvatosa.n 
ui.sszakúszott. 

AUomáshoz kbzeledtiink. Az 
integetéí kézitámpák sorfala 
között TOhantunk át az állo
máson. Nem tudtam megállni. 
Most már minden remény ki- - Ember, megbolondult ma• 

ga ? - pattant a szó a harcsa
l,ajúsz alól - mit szórakozott 
aszal a síppal, egész éjjel nem 
has;n;ott aludni. 

* 

/ 'Hófedte hegyek között b· 
:../� Hyargott a vonat. Az egykori 

1 V,::---- mozdonyvezető hátradőlt az 
-

1/ , ülésen, ·újabb cigarettá.ra, gyuj-
.:; 

� 
tati. A fiatal ha.dna.gy mosol11· 

� · � • gott. CukorT(ával kíná.Tto a 
\ i " , diáklányt. Az idős, szú-r6stekin-

aludt. Becsuktam « szemem, 
várt.lm a végzetet, · de kezem 
még ösztönösen rángatta a 
vészsipot. ts akikor hirtelen 
lassúb bodott a vonat u-am.a. 

tetű férfi elfoTdította fejét a 
1>.avas tá,ítól, hosszasan végig
mérte az egykori mozdonyve
ze.tót, a bársonyos te'kintetii 
hadnagyot, a nyurga, diáklá.nyt, 
tután ismét belemélyesztette 
szemét a messzeségbe, 
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„S Z E M E D  A PÁ LYÁ. N L E G Y E N  !u 

,,TA R T S D  A T E R E T F E L Ü G Y E L E T A LAT T !" 
Az egyre növekvő szállítási 

feladatokat, az államvasutak 
balesetmentes közlekedésének 
elérésére tett erőfeszítéseinket 
jelentősen segíti a közelmúlt
ban kiadott rendelet ismeret.e 
es betartása. Minden becsüle
tes vasutas dolgozó számára 
kötelező, hogy magáévá tegye 

a balesetmentes forgalom vi
telének alapfeltételeit: ,,Sze
med a pályán legyen !·' és 
„Tartsd a teret felügyelet 
alatt!" A két rendelet meg
jelenése óta eltelt idő igazol
ja, hogy vasútunk baleseti 
helyzete kedvezően alakul és 
teljesítőképessége növekszik. 

Az eredmények azonban 
még mindig nem teljesek és 
alatta maradnak a várakozás 
nak. Különösen a végrehajtó 
szolgálatnál. Még ma is elő
fordul, hogy a balesetvizsgá
lók kénytelenek megállapíta
ni, hogy ha a két rendeletből 
folyó kötelességüknek eleget 
tettek volna dolgozóink, a bal
esetet el lehetett volna kerül
ni. Ugyanezt tapasztaljuk a 
balesetelhárítási ellenőrzések 
során is. Ilyenkor szinte lép
ten nyomon lehet találkozni 
ellenvetésekkel a rendelet be
tarthatóságát illetően. Időt és 
energiát pazarolnak egy�ek 
annak megmagyarázására -
hogy miért nem lehet a ren
deleteket betartani. Ahelyett, 
hogy ugyanezt az időt, ener
giát a rendeletek betartását 
biztosító előfeltételek megte
remtésére használnák fel. 

Még ma is sokan vannak,. 
akik nem tudják vagy nem 

akarják tudomásul venni: 
mit jelent forgalombizton
sági szempontból. ha a figyelő 
szemek állandóan rajta van
nak a jelzőkön, váltókon, vá
gányutakon és mindenen. ami 
figyelmeztethet bennünket az 
esetleges akadályokra. Hogy 
mit jelent, ha a vágányút le
zárása után a tér felügyelet 
alatt van. Am ikor a fi
g_velő tekintet újra és újra át
fésüli a vágányutat, annak · F 

környékét és kellő időben fel
fedez egy helytelenül lezárt 
váltót, egy korábban észre 
nem vett határhiányt, vagy 
egy-egy be- vagy kihaladó 
vonatot veszélyeztető mozgást 
és még kellő időben foganato

az megteheti a szükséges in- zik egy olyan felajánlás, ame- példájuk nyomán a széles 
tézkedéseket a vonat megál- lyen keresztül biztonságosab- vasutas dolgozó tömegek is 
lítására, mielőtt bekövetkezne bá válik vasutunk forgalma, ugyanazon az úton haladja
a korábbi mulasztásokból elő- s emelkedik teljesítőképes- nak, egyemberként harcolja-
adódó baleset. sége. nak a kongresszusi határoza-

Ha mindenhol és mindenki A külszolgálati helyek ve- tok, a párt célkitűzéseinek 
felméri és megérti a két alap- zetöinek arra kell törekedniök, megvalósításáért, az egész dol
tétel jelentőségét, ak_kor n�m hogy :3-z . ilyen felajá'.'láso��t gozó nép felemelkedéséért. 
azt keresik, hogy rmlyen m- elosegitsek. Ehhez igenyelJek Ezért elengedhetetlen feltétele 
dokok alapján bujjanak ki a a mozgalmi szervek támoga- . . 

Lapunk feftárta azokat a nehézségeket, amelyek meqqátolták, hoqy 
a naqy létszámmal dokpozo kecskeméti ál lomás UZt$'ni kony
hát kapjon. Cikkünk fe:hlvta az i l letékesek figyelmét an-ifi, hoqy el„ 
sösorban a bürokratikus ügykezelés, a dolgozók jogos k1vánsaqai
nak meg nem értése állja útját az üzemi konyha létesítésének. 
Cikkünk nyomán az illetékesek együttes- erővel orvosolták a kecs
kemétiek réqi panaszát és ma már kltúnöen működő üzemi koryha 
áll az ál lomási dolgozók rendelkezésére. Napról•napra emelkedik 
az üzemi étkezésben reszvevé..:.C szarna. Mint

eq
y 140 vasutas dol• 

qozó fogyasztja el naponta ízletes ebédjét a kecskeméti állomás 

biztonsági intézkedések vég- tását. Ezzel elérhetnénk azt, a vasuti mun�ána� � balese
rehajtása alól és hogy kiket 

I 
hogy valamennyi érdekelt I 

tek megakadalyozasara k1bo
tudjanak megnyerni nagyon vasutasdolgozó vállalásának csátott rendeletek feltétel 
is átlátszó érveik támogatásá- fontos, mondhatni első pontja nélküli betartása és betarta
ra, hanem az oktatásokon, a volna a „Szemed a pályán le- tása. 
szolgálatátadásokon és ellen- gyen" és „Tartsd a teret fel 
órzéseken keresztül rövid idő ügyelet alatt" rendeletekben 

Fehérvári József 
üzemi Honyháján. 

alatt ránevelhetnék a dolga- foglaltak gyakorlati módon 
zókat azok maradéktalan be- való feldolgozása és betartása. 
tartására. Ugyanis, ha az ok- Különösen kívánatos volna, 
tatások és szolgálatátadások ha az igazgatóságok III. osz
alkal mával szó is esik ezek- tályainak vonalbiztosai tenné
ről az alaptételekről, nem nek olyan vállalásokat, hogy 
mindenhol olyan súllyal, mint vonalaikon nemcsak adminisz-
ahogy azt vasutunk és a vas- tratíve - (sokszor még így 
utasdolgozók érdekei megkí- sem) végeznék ellenőrző 
vánnák. Egy-egy napon is rit- munkájukat, hanem a tényle
ka kivételtől eltekintve az el- ges munkamenetet 1s ellen-
lenönések ilyen irányú mulasz- ó,:izve_ fednék . fel és küszöböl
tásokkal kapcsolatban megál- nek . ki a hibakat. 
lapításokat nem tartalmaznak Par�unk . III. kongresszusa 
sem a szolgálati helyek veze- az ele\s�mvon�l . gyo:�abb 
tése, sem az igazgatósál!i el- e1:1elkede5.ene_k �o b1z_tos�tek�
lenőrzó közegek részéról. így k�nt az onkoltseg cs�kken�
áll elő az a helyzet, ho� a SE;t, a mun�a. tei:n':lekenyse
forgalom biztonságát védő gene� emeleset Jelolre. 11;e�. 
fenti rendeletnek szinte csak Az allamv�sutak onkoltsege
a forgaloln biztonságát ellen- nek alak1:'lasában a balesetek 
őrző osztályok részéről igye- okozta k_,adások komoly te-

- . . hertételkent szerepelnek. ke�nek ervenyt szerezm. Ter- ugyanakkor jelentős szerepet meszetesen ez . a fel�dat nem visznek a termelékenység ala
népszerű tevekenyseg azok kulásában is. Márpedig ha ez 
előtt. akik még nem állnak így van, akkor látnunk kell, 
az öntudatos fegyelmezettség hogy a balesetek csökkentése 
kívánt fokán, azok előtt, akik révén jelentős mértékben tud
csak külön „meggyőzéssel" juk a vasút önköltségét csök
tudják megérteni jelentóségét. kenteni, teimelékenységét nö
A meggyőzésre pedig szükség velni. Nyilvánvaló tehát, hogy 
van és mindenkinek ki kell amikor küzdünk a balesetek 

························-································-·················---
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Két óra négy perc alatt Ferencvárosból 
Szolnokra 

Fűtőházunk „500"-as fűtőház f !al. Június 3-13 között váltójuk- irányítók. Patai elvtárs csak azt 
létére lemaradt a tervteljesítés- kal a Marosfi-brigáddal minden sajnálja, hogy 10 napnál tovább 
ben. l<ilométertervünkkel két 24 órában kétszer ;áriák mef! nem maradhatnak meg a szovjet 
nappal, terhelési tervünkkel négy BudaP_eslet és így naponta 400 típusú fordában, mert ilyen tem
nappal maradtunk le. Sürgősen ktlomelert lettek meg. Patai Plv- pó mellett a kazán gondozásá
segíteni akarunk ezen. mert ve- l;\'rsnak öt nap a latt 2000 kilo- ,a nincs elég idő. De a s-zovjet 
szed.elmesen közeleg a második méter és több mint 24.000 száz- tar,asztalatok fokozottabb átvP.• 
negyedév vége. elegytonna kilométer a tel jesít- telével meg akarjá'I< találni a 

Mozdonybrigádjaínk el is kö- ménye, ami 300 százalékos terv- módját, hogy rajtuk kívül minrl 
vetnf'k mindent. Eg-yik legjobb teljesítésnek felel meg. Sem a töhb mozdonybrigád meg tudja 
brigádunk, a Patai-brigá'd, honos ÍÜiőházban sem Ferenc- csinálni a maga gépével ezt a 
amelynek tagjai PaJai Ferenc városban 20 percnél !{)Váob nem gyorsított fordulót. A Pataí-bri
mozdonyvezető, l3ózsó Sándor tartózkodtak. Az öt nap alalt / / g;íd és mások is befejezték már 
és Szabó Ferenc fűtők, 424- 132 lon11a szenet takarítottak mef!. félévi tervüket. Németh Béla. 
számú gépükkel harcolnak a IP- Volt olyan útjuk, amelyen 2 óra Sánta Károly és Csősz János 
maradás eltüntetéséért. A brigád 4 perc alatt értek Ferencvárosból brigádja ped;,a már nemsokára 
az úgynevezett •• pend!i-fordn- Szolnokra teljesen ki/erhelt ,,.. júliusi terv'tlkkel végeznek. 
ban'' jár Szolnok és Budapest- hervonattal. 

I 
Szombati József 

Ferencváros között tehervonat- Segítségükre voltak a mem•t- levelező 

vennie részét a meggyőzés ellen, am ikor betartjuk a bal- Jól takarékoskodnak az anvauual a Hídépítő dolgozói 
munkájából, akire ez tartozik. esetek megakadályozása érde- J · oo· 

A két rendelet betartását kében kiadott rendeleteket, 
- éppen fontosságára való te- párthatározatokat hajtunk 
kintettel - mozgalmi feladat- végre. A párthatározatok vég
ként kell kezelni. A dolgozók rehajtásában pedig elsősor
által tett vállalásokban pél- ban a kommunista vasutasok
dául nagyon is bele kívánko- nak kel l  élenjárniok, hogy 

A MAV Hidépítő ÜV dolgo
zói feladatul tűzték maguk 
elé, hogy a vasutasnapra be
hozzák félévi lemaradásukat. 
Biztató, hogy a zalaszentivá
ni, a körmendi, a sajóecsegi 
és a tárnoki építésvezetőségek 

1 júniusban 10 százalékkal jobb 
A pályafenntartási dolgozók � eredményt értek el, mint má• 

az önköltség csökkentéséért Budapest-Kerepesi-út és Gö-

forint értékű faanyagot taka
rítottak. meg. 

Kalácska István szerszám
lakatos úgy takarékoskodik, 
hogy régi kiselejtezett szer
számokat és gépalkatrészeket 
újít fel. Negyedévenként 5000 

-8000 forintot takaút meg. 

az alkatrészeket felújítják. A 
Fóris-brigád havonta 8000-

10.000 forint értékű új anyag 
beszerzését teszi szükségte
lenné. 

Solymossi Emil gépkezelö 
már a harmadik hónapja mű-
ködteti kompresszorait a 
szentesi építésvezetöségen. 

sítható intézkedésekkel elhá- A kisújszállási pályafenntar
ríthatják a vonatot veszélyez- tási főnökség VII. pályames
tetö akadályokat. Ha már ar- teri szakaszán dolgozó brigád 
ra nem volna idő, akkor a vo- Fodor János előmunkás veze
nat személyzetét „Megállj!" 1 tésével vállalta, hogy a vá
jelzésekkel figyelmeztetik és gányszabályozási önköltség ed-

1 

jusban. Si montornya, Recsk, 

döllő építésvezetőségek az 
digi havi 2.13 forintos összegét anyagtakarékosságban értek 
-. t".vább csökken?k. A F�do_r-

el jó eredményt. ócska fahulbrigad 116 százalekos telJesit- l d . ,. f lha T • z 35 OOO ménnyel állta a szavát: a 2.13 a e„ e szna asava 

Fóris Rudolf i'nűvezetö régi 
hídroncsokból és beöntésre 
váró vashulladékokból kiválo
gatja a cölöpsarukat, csomó
lemezeket, szélrácsokat, kalo
dákat, a járdatartókhoz s::;ük
séges keresztkötéseket. A la
katosok és hidászok ezeket 

Minden fő. és mellékjavítást 
maga végez el. ezért üzem• 
órakiesése nincs és 15-20 dol-< 
gozó zavartalanul végezheti a 
Tisza-híd vasszerkezeti mun• 
kálatait. Gyulai Elemér 

levelező 
forintos önköltséget - 1.79 -----------• - -------------
forintra csökkentette. 

A debreceni pályafennta1'tá Napi 1500 tonna túlsuly tovabbításat vallalták �,.,__~~-~-----�-----~---�� si főndkség XIII. pályamesteri 

Kitérők időszakos vizsgálata 

• 

A pályafenntartás dolgozói az előírt ídöközökben idószakos vlzs
qálatnak vetik alá a kitérőket és keresztezeseket. A forgalom biz
tonsá.qa. szempontjabóf .a rendkívül fontos munkát naqy qondos
sáqqal kell véqeznL Kepünkön budapest-ferencvárosi V. pá)y.a-
renntartási szakasz dolqozOi, Szarka Imre pályamunkás (baJról· 
Jobbra), S�ijartó Jozsef mérnök és Va-rqa János el6munka5 a sza• 

• kasz kll<oröjen,ek allapotát viz,sqálja felül. 

'1(ovác1 G6za f•lv4 

szakaszán dolgozók a vasbeton
aljas felépítménynél 133 szá
zalékos eredményt értek el. 
Munka közben sikeresen al
kalmazták a. kisbrigád-mód
szert, s a vágányszabályozási 
munkánál a Koleszov-féle me
legcsákány-váltást. 

A záhonyi 7. csoportkitérö 
beépítésénél js nagy győzelem 

született legutóbb. Megtakarí
tottak 90.000 forintot. Ez az 
összeg elegendő egy újabb ki
térő beépítésére. 

A mátészalkai pályafenntar
tási főnökség IV. pályamesteri 
szakaszán Bakos Ferenc elő
munkás brigádja 139, a II. pá
lyamesteri szakaszon Erdei Já
nos előmunkás brigádja 131 
százalékot ért el. 

Lelhetne még hosszasan so
rolni a pályafenntartási dol
gozók munkagyözelmeit, ame
lyeket most, a kongresszus után 
még tovább fokoznak, hogy 
elősegítsék a kongresszus ha
tározatainak végrehajtását. 

Balogh Béla 
debreceni ii&Zidlósáa, H. osztály 

Debrecen állomás dolgozói ke-
, 

lent ez. mert a száz vonathoz 
I 

vábbításához szükséges szenet 
ményen harcolnak a második ne- szükséges mozdonyt. annak sze, ilyen módon megtakaríthatjuk. 
gyedévi terv sikeres be[ejezésé- mélyzetét és a száz vonat to- J<AL\1AN ERNO, levelező. 
ért. de közbPn már a IV. vas-
utasnap méltó megünneplésére 
és az alko!mány ünnepére is 
készülnek. A röpgyűléseken be
szélték meg, hogyan ünnepel jék 
az idei vasutasnapot és miként 
készül jenek az alkotmány ünne
pére. Nagyon sok vállalás tör
tént. legtöbb a munka minősé
gének megjavítása és az önkölt
ség csqkkentése érdekében. 

A többi között a vonatforgal 
mi terv teljesítését 101  szá:za
lékról 103-ra, a kocsitartózkodá
si tervet 79-röl 102-re, a menet
rendszerinti vonatindítást 100-ról 
105-re, a tehervonatok átlai.os 
terhelését 10 1  százalékról 105 
százalékra javítják Az á/lomtís 
dolgozói napi 1500 tonna túl
súlyt kívánnak továbbítani. A 

debreceniek jó kezdeményezése 
a lendület megtartásáért azt je
lenti, hogy már a vasutasnapig 
mintegy 90.000 tonnával több 
árut szál lítanak el a tervezett
nél. Ez a túlsúly szá'z darab 
900 tonnás vonatnak felel meg. 

i-.agy önköltségcsökkentést je-

A Szovjetunióból 

A szfizföldek meg-hóditásaé.rt harl,�b,tindult fiatalc-kat korszeríi !lépf>'kkl'I .,,e�itt 
d !)zovjet ipar. Képünkön vagonokba rakidk az Uj földek felti.h é�ére �zánt 

lr&lil<Koltét. 44- Saibet i.i,etel•) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

S Z AVA K H E LY E T T  T E T T E K E T 
Aktívaértekezlet a ferencv6rosi fűtőházban 

BUDAPEST-FERENCVÁROS hogy gépitnkk.el annyi hasznot 
' 

legalább is a fútőházban -
az ország egyik legjelentősebb sem hajtunk, amemiuibe a nem tapasztalható változás. 
vasúti csomopontja s a ferenc- szén kerül, Például 411-es Ma sincs például instruktoruk 
városi fűtőház e góc egyik leg- mozdonyommal elvittem Erd- és több segítséget sem kapnak, 
fontosabb része. A fűtőháziak ró! egy szerkocsit , Hárosra. 

1 
mint azelőtt. A határo.!at az 

ismerik felelősségüket, jól tud- majd onnan visszamentem eltelt egy hónap alatt - papi
ják, mit vár tőlük az ország. PJrdre gépmenetben - mind- ron maradt! 
Ez a felelősségtudat hatványo- ezt 12 óra alatt! Utána 12 órát A FERENCVAROSI fütő
zódik a fűtőházi kommunisták- álltam. lgy telt el 24 óra szol- ház kommunistái tettekkel 
ban. Ezért volt olyan izzó lég- 11álatom. Ki ezért a felelős? akarnak hozzájárulni a K•)n
körü, harcos szellemű a na- Egymást követik a szenve- gresszus határozatainak . aló
pokban megtartott aktívaérte- délyes felszólalások. - E�y- raváltásához. Megnyilvánul t  
kezletük, ahol megvitatták a szer a gépek várnak órákat ez  már az  aktívaértkezlet elolt 
a 11.ongresszus hatarozatai szel- S2erelvér.yre, máskor a �ze- is termelési eredményeikben. 
lemében feladataikat. relvény�k gépre - mondjál< Balázs Ferenc mozdonyvez�tő 

A beszámoló a kommunis- az elvtarsak. és brigádja néhány hét alatt 
ták elé tárta a szocializmus - �0.!' . vonatba . sokszor több 30 százalékos túlsúlyt to
építésének ragyogó távlatait, 5_:-6 vo�osbarc�s kocsit is be- vábbított, miközben 109 tonna 

majd rátért a fűtőház legége- 1 �knek es senkit nem vonna� szenet. közel 50.000 forintot 
tőbb problémáLra: az önkött- erte felelősségr� - beszel takarított meg. Jó példát mu

ség csökkentése és a béralap- Szalat_nya, elvtars. - • Ezek tatott Meggyesi Dezső is és 

t · Ll · és k me szüntetésének ne_m U] pa'!'-°'szuk, felvetodn�k. még sokan mások. Az al<líva-u 2P e O minden ertekezleten, mea értekezleten is többen tetteit feladataira. • , . sincs semmi intézkedés. A /ti- újabb felajánlásokat. Halii3ka 
• - Az _éle_ts7tnvona! e1;1-eles�: bák feltárásától még nem ren- Géza válla1ta a Javítási állag 
hez nekünk 18 • hozza _kelt 3a deződnek a dolpok. . . . 25 százalékos és a szénfo-
rulnunk: olcs�b1?an cs gy?r- AZ ll:RTEKEZLET felszóla- gyasztás 15 százalékos csök
s�bb_an kell szapit�nunk, tobb lóit hallva, akaratlanul is kentését. Pencz Tibor mozdo
tulsulyt kell tovabb�tanunk, fo- eszünkbe jut a ferencvárosi nyán a vasutasnapig „nem lesz 
k.oz�unk. k_ell _szentakarekos- góc nemrég megtartott aktív•,. javitás"- Balázs Ferenc és 
sá�i eredn_ie2iyemket_ . • •  A be- értekezlete, melyet a vasút brigádja az alkotmány lmne
szamoló kesobb_ megallap:totta, po!i.tikai fóosztá.ly, a vasutas- péig újabb 50 tonna szenet 
hogy Feren�_varosban eppen szakszervezet és a vasúti fő- takarít meg. 
eze�en . a _teruleteken nem . va- osztály munkatársainak bri- Az aktívaértekezlet hatá
lam1 ro�sas_ a helyzet .. Pedig _ _ a gádjelentése alapján t:irtot- rozata is fontos felactatoirnt 
fer��cvaros1 kommunisták Jol tak : ,, . . .  a hibákért termüze- szab a kommunisták elé az ön
tudJak_ hogy a kongresszus ha- tesen felelősség terheli a helyi költség csökkentése, a min,1-
tározatainak végrehajtása - szak.mai vezetőket, budapesti ség javítása, a bérfogy�!em 
minden kommunista számára MAV igazgatóság és a ,,asú.ti megszilárdítása terén. Világo
törvény!  főosztály illetékes 1:ezetőit is, san látják a fütoházi kommu-

Az elmult év hasonló idősza- akik sokszor bürokratikusan, nisták, hogy a hibák kij�vítá
kában egy százelegytonna szá.l- nem egyszer lélektelenül fog- sáért nekik kell tenniök a leg
lítása hat filléri-el kevesebbe la.lkoztak a góc prob'émáival többet. De mindezen �•.íl ,zá
került, mint most. 8-1 0_ szá- és nem egy esetben magukr:. mos olyan probléma van a 
zalékkal alacsonyabb jelenleg hagyták a=okat problémáik fútőházban, amelyet a felsőbb 
a teljesítmény, de ugyanakkor közepette . . .  sok még a géprP szervek segítsége nélkül nem 
1 64.000 forinttal túllépték a t:áró ronat és az ácsorgó gép. lehet megoldani. Ilyen pé'dá,.u 
béralapot az utazószemélyzet- az őnköltsép leszorításában is a szénszerelő ügye, a töb))s7.i',r 
nél. Ez közel kétszerese a ta- van még bőven tennivaló . - ." megígért. de ma sem biztosí
val vi béralaptúllépésnek. - ismertette akkor a oes3a- tolt védőétel, a munkásruha-

HOL A HIBA? Ezt igyekez- moló. A vasút politikai föosz- ellátás és sok más. Ezekre a 
tek feltárni a kommunista ak- tá!y határozata pedig ki- kérdésekre kielégít6 választ 
tívák, érzeve felelősségüket. mon_dta, h_og'.>'. a . budapesti nem tud adni a pártbizottság. 
Elsősorban a pol itikai munkát vasut polit,kai osztaly. a buda- A fűtőházi dolgozók elvárják, 
h ibáztatták : még nem sikerült P!�ti . MAV !�azf]nt_ósá? _reze- hogy megfelelő segftséget kap
minden dolgozóval megértetm, lo_!e es a te�ulet1 b1z�t.mg e!- janak a felsőbb szervektől ,  
hogy a jólét emelése a dolgo- noke b1ztr;_s1tsa . a_ h 1ányossa- elsősorban a z  igazgatóság•ól, 
zókon múlik. Előfordultak bér- gok megs,untet!set. .. . ahhoz harchoz, meh-et ők a 
csalások a kazánmosóknál. sze- A határozat ota _tobb. mmt fűtőház különböző munkahe
neseknél. Elszámolnak nemlé egy hónap lelt el es azota - lyein naponta Yívnak. 
tező tolatásokat, stb. A fiók-
műhelyben és a kocsijavító
ban 4 százalékkal emelkedett 
a termelékenység, de ennek 
duplájára a kifiaetett bérek. 
Vannak azonban más hibák 
is. A ferencvárosi szénrako
dónál eayszerre 20-25 gép 
vá,·. sok.szar órá.kon át. szere
lésre. És ez így me!(Y hetek 
óla. Pencz Tibor elvtárs pél
dául elmondotta. hogy az érte
kezlet ideje alatt tíz gép áll 
a szénszerelőnél. az éiszaka. 
ha.inal felé pedill! 34 gép állt 
ugyanott. Még mindig nem jó 
a szoliálati ágak együttműkö
dése, sok a meggondolatlan, 
felelőtlen intézkedés. Június 
7-én például egy 424-es mo7-
donyt gépmenet küldtek 
vissza Miskolcról Ferencvá
rosba. 

, ,  Örömm.el tapasztaltam· 
a· különbséget . . .  " 

A közelmultban töltöttem le j tek velünk. Szívvel, lélekkel 
katonaidőmet a néphadsereg- igyekeztek azon, hogy vala
ben. Ez az idő legkedvesebb mennyien tökéletesen sajátít
emlékeim közé tartozik .  A régi suk el a számunkra előírt 
rendszer hadseregében is szol- anyagot. Még arra is szakítot
gáltam. Most örömmel tapasz- lak időt. hogy személyes 
taltam azt az óriási különbsé- ügyeinkben segítsenek. 
get. amely az akkori és a mai Az a meggyőződésem, hogy 
b�n�smód és nevelési rendszer néphadseregünk t isztjei és 
kozott van. tiszthelyettesei a mi testvé-

A multban a megaláztatás reink, akik meg tudják becsül
és a méltánytalanságok sora ni és szeretik azt a dolgozó 
jutott a honvédnak. Néphadse- népet, amelynek ők is fiai. A 
regünkben pedig öntudatos honvédségünknél tapasztalt jo 
embe1 eket nevelnek. Most az bánásmódot az eddiginél még 
időt tényleg hasznosan töltik jobb munklival hálálom meg. 
el a honvédségnél az elvtár- Herpai Antal 
sak. Tanulás, sport és kultu- a budapesti igazgatóság VI. 
rális lehetőségek teszik szebbé, osztályának dolgozója 

:: 

A ufa; liatabk, � 
fT'{)(J,S ÉfETÉBÖL "1fl 

KIRANDULAST SZERVEZ
NEK a dombóvári fütőház, 
állomás és fatelítő DISZ fia
tal,jai június 27-én Sikonda 
fürdőhelyre. .A lelkes fiatalok 
s1>ort.innepé1lyel is emléke
zetessé teszik a vidám klrán
dulást. 

* 

OISZ-SZERVEZETET hoz-
tak létre a rr ecsekjánosi XV. 
pályamesteri szakasz fiataljai. 
A szervezet alakuló gyűlésén 
elhntározták. hogy DISZ-bri
gádokat szer'l'eznek és a vas
utasnapig 128 százalékos át
lagteljesítményt érnek e! d 
pályakarbantartási munkála
toknál. 

* 

GONDOS MUNKÁVAL k.é
·•zitik elő a szekszárdi köny
velési főnökség DISZ-szerve
zeténél az új oktatási évet. 
Már számos e!beszélgető bi
zottsáQ alakult, melyek ismer
tetik a fiatalokkal a „Petőfi"· 
iskola anyagát, a sok-sok le
hetőséget, melyet az új okta
tási forma nyujt látókörük szé
lesítéséhez, 

* 

ALKOTMÁNYUNK ünnepe 
és a negyedik vasutasnap 
tiszteletére a miskolci fűtőház 
DISZ-fiataljai felajánlást tet
tek. Vá!lalják, hogy továbbra 
is megtartják a kongresszusi 
hét alatt elért kiváló eredmé
nyüket és csak 100 százalékos 
minőségi munkát végeznek. 

* 

A �IBCSEK gyönyőru vidé-
kére legutóbb a pusztas7.a
bolc,i DISZ-riatalok szervt'z
tek kirái.dt:lá.st. Az állomás 
Jól dolgozó diszcsei közül het
venen vettek részt a turán és 
velük tartott saját zenekaruk 
is. Dallal, tánccal, vidám kedv
vel szórako:.tak a pusztasza
bolcsi ifjúmunkások. 

* 

HAGYOMÁNYOS júniálist 
rende-tek. Dió.sgyőr fú.tóház 
diizesei a festői Jttkó-vőlgy
ben. A ;úniálison 320-an vet

tek részt. A fiatalok. szórakn
zásáról kultúrműsor, tánc, 

labdarúgómérkózés gondosko
dott. 

* 

A NAPOKBAN kultúrmú
sorral szórakozt11tja a vönöcki 
állami gazdaság dolgozóit a 
celldömölki pályaépítők DISZ
szervezetének kultúrbrigádja. 

* 

BEFEJEZ11:SHEZ közeledik 
az &zaki Jármüjavító tJV 
DISZ-szervczetei között indí
tott labdarúgóbajnokság. A 
DISZ-bizottság tervei szerint 
a futballbajnokság győztesét 
hatalmas tortával Jutalmaz
zák. 

* 

ÚJ RÖPLABDAPALYAT 
építettek. Szombathely állo
más és fútőhá.z fiataljai. A 

frissen elkészült pályán már 
1.·idáman folyik a játék, kel
lemesen töltik a díszesek sza
bad idejüket. 

- Ma az állomásiránvitó 8 

olvan gépet kért - mondotta 
Pencz elvtárs felszólalásában 
- melyet 6-8 óra múlva le
mondott A kár t:alamennyi 
dolgozó zsebéből veszi ki a fo
rintot. Gyakran előfordul, 

a katonaéletet. Az oktatók és 
felettesek a kiképzés alatt va
lóban tanítottak bennünket és 
elvtársias hangnemben beszél· Simon Rózsika és Julika 

Kétszeres sztahanovista ifjúmunkás 
a minőségért 

Zászlóst (':éza kftszeres sztahanovista. u11ka trdemte:ndde1 kltünte• 
tett iffúmunka�. 1 Hámán Kató Fú.töhá7 doli;tozóla. Zászlót-i elvtárs 26 
éve,; ée 87 r::n�m we..-.finR. •lakatos•csoJ)Orijtlndk ve2.C'tője-. nemcsa, jó tel
jes{tménn� e1 har ... of a kongr,..squs útmutatá.s.ának g} a korlatba ülteté• 
séErt. hanem arra töreltszík. hogy példamutató módon minö�égl mun, 
k;it vtfez.zell. J(Epünkün Zászlóst elvtárs mozdon.ys�bes.,,é.l{mérömüszert 

jaYlt. (Kovác• Gé%a !elv,) 

forgalmi ,tyakorno
kok Gödöllón. /ker
lesivérek, ezenkít•1il 
szorgalmasak, fe• 
gyelmezettek és 
megérdemlik min
den tekintetben a 
dícsérelet. Az elő
Irt szakvizsgákat 
határidő előtt szer
zik meg és példa• 
adó módon készül
nek szép hivatásuk
ra. De nemcsak a 
hivalá.suk szép, ők 
maguk is csi11osak 
és Úfl.Y haso,1/íta· 
nak egymásra -
szokták mondani 
- mini egyik toiás 
a másikra. Ezen t•i
szont nem kell cso• 
dál.?ozni, azérl 
ikertestvérek. Ve-
lük /őr/ént mea az 
elmult napokban a 
következő deras 
eset. A t•onalon 
jtírt e1<yik igaz11.a
lósáfl,i instruktor, 
qki külőnősképppn 
a fegyelmezett ma-

gafarlasf, a sza
bályszerú. egyenru
hat•iselést ellen
őrizte, s az alaki 
fegyelemre net·el
te a dolgozókat. Ez 

o.z elvtárs megálla
pította, hog11 az 
Pgy1k gyakornnk-
leány nem vi.<�/ 
sapkát. Amikor ész
rPt.1Pleleiről beszáp 
moll lfasznos elt-
f,írsnak, az állo-
másfönöknek, ki• 
haligatásra re11-
delték a „gyanusi, 
ln/lakat" Megjele111 
a két Si11wn-lálll1-
Az instruktor előtt 
ott állt ugyanaz a 
lüs/ány két példúny
ban. Ittam i>n? -
kérdezte magától az 
instruktor s miután 

kiinnyen megálla
pirhalla, hogy erről 
SZÓ sem lehet, CSO· 

dálkozásában tág
ra meresztecte sze
mél. Amit látott, az 
már ném az ikrek 
szokásos hasonló
sága volt, annál is 
több, úgy ahog!J le
írtuk: egq kislá11y 
két pé/dá11yban. 
Szabályszerú. je· 
lenlkezés, szabóly
szera egyenruha-vi
selet. /\"a, mo�t me
lyik a „búnős"? 
Dőnlső11 az instruk
tor, hiszen ő vette 
észre a hiányossá
ROt. Sokáig nézte 
őket, de nem tudta 
c/Llö11te11i. Végülis 
á/lal,i11os derültség, 
a „delikvens" maga 
jelentkezik . . • 

Simon Rózsikát 
és Simon Julikát 
azóta sem kell fi
,tyelmeztetni sza
bá/yszerü egyenru
/zavise/ésre. 

: : e:::: :::i:n ::: :::::: ::::i : : : n:::::000:::::::: 

1954 jántus ze. 

·e1REK 
Az eu;6pai szokszen,ezeti értekezlet 

lelhív6st intézett a békeszerető népekhez 

Berlinben, jú- megköté�e. amely Európa vala
nlus 22-én vé- menn;yi országát különbségiétd 
i.-et ért az euró- nélkül egyesíti, társadalmi rend
pai szakszerve- 1;zertöl függetlenül, anélkül, 
zeti értekezlet. hogy valamelyik ország uralkod• 
A záróülésen a nék a többin és mincten r.emzet 
részvevők Euró- füg-e-etlenségének tiszteletben-
pa valamennyi tartálsa mellett. 

dolgozójához intézett felhivást A felhiváts befe;ezésül felszó-
fogaátak el. lít minden dolgozót, fogion 

Európai c.'01.i?ozók, szakszerve- össze az ,,európai védelmi kö
zeli aktivi�.tákf - hangzik a zössé'!" és N11ull,af-Németország 
fe!hívás. - Mi, az európai 1;zak- remilitarizálása e/leni harcban 
s.zervezeti értekezlet küldőttei, az európai kollektív bizlon.sáfl,i 
különböző világ11ézetek, külön- rendszer, a kereskedelem kibő
böző országok különbőzö uak· vilése, a szociális haladás, az 
szervezeti irányzataín,2.'< képvi- élet és a mimkaviszonyok meg
selői, hozzátok ford!ulunk e rend- javítása érdekében. 
kívül felelössé.g,eljes pillanat- Az értekezleten ezután a vi• 
ban Európa és a világ békéjé- láe: vala.mennyi dolgozójához 
nek biz!osítása érdekében. intézett felhívást fogadtak el 

Valamennyi békeszerető nép az atom- és a hidrogénfegy11er 
számára efl,yetlen út /ehetsé,tes kérdésében. A felhivtls emlékez
- mutat rá a felhívás - az az tet a civilizációt fenyegető nagy 
út, ame/11 a nemzetközi feszült- veszélyre azzal kapcsolatban, 
ség enyhítéséhez és a békéhez hogy az ag-resszív erők új vilí.g
veze/: a kollektío biztonsáfl, út- háborút ie:yekeznek kirobb.a,n
ja. Bármely európai ae:resszió taní a z  atom- és hidrogénfe�
e!hárításáP.a,k eszköze az euró-

, 
ver segítségével. KőveteU a fel

pai  országok együl!.mükódésé- hiuiis, hogy helyezzék tőrvé
nek megszervezése és össz- nyen kiuül az atom- és hidro-
európai  biztonsági szerzödés génfegyvert. 

GUATElUALA 

Egy amerikai v:isutt6rsasag is ott 611 
a Guatemala elleni t6madás mögött 

A szabadstlg- , amerikai töke a század elején 

• 

szerető népek behatolt Guatemalába,. 1904-ben 
mélvséges fel· Cabrera, Guatemala akkori dik
háborodá,ssal fo- táltora megállapodott az Jnter
gadllák a Gua- national R.ailwa�s of Centra/ 
temala ellen el- America ( IRCA) nevű amerikai 
köve!ett fegyve- tőkés lársaságp-al, amelynek leg. res agressz:ó nagyob,b részvényese a United 

hírét. Ezt a középamerikai kis Fruit Co. A m�gá!lapodás ér· 
köztársaságot, amelynek fö ter- !elmében ez a tárrsaság fejezte 
méke a gyümölcs, a banán és a be a korább.a,n guatemalai tőké
kávé, a legutóbbi időkig a Un/- vel és munkaerővel megkezdett 
led Fruit Co. egyesültállamok- vasútépítést. Viszo1izásul meg
beli tőkés társ.a.sái. zsákmányol- kapta az egész vasútvonalat, 
la ki. berendezéssel és felszereléssel 

Tavaly demokratikus kormá.n.y eg;yütt, sőt Puerto Barrios kikő
kerűlt ai ország élére. Első tőjét is, ahová a vasútvonal 
dolga \'Olt, az United Frui! Co. Guatemala-Cityből, az on;zág 
kihasználása alatt álló két és fővárosából vezet, ezenkívül még 
félmillló hektár földi átlamosi- több, mint húszezer hektár föl· 
tá�a_ Ezzel megszüntette nem- det. Ettől kezdve az I RCA lő• 
csak ,a, földművelő parasztság részvényese, a Uniteá Fruit Co. 
hatalmas arányú kizsákmányo- rendelkezett a vasútvonalakkal 
lását, har.em a gazdasá!gi és 

I 
és a legnagyobb tengeri kikö!ő

politikai éle!Te gyakorolt befo- vel, Puerto Barriossal is. Gya
lyását is.. Az amerikai tőkések, korlatilag ez ,a,zt jelen,tette, hogy 
hogy visszaszerezzék földjeiket, a United Fruit Co. ellenőrizte az 
gazdia.sá,gi és politikai befolyár ország be!- és külkereskedielmét. 
sukat fe�yueres támadást indi- A vasúti teher- é� személyszál
/ottak Guatemala ellen. Az or- lítás díja Guatemalá,ban a leg

Bzág népe azonban ellenáll és magasa!'b . a vi_lálgon _az ".3•meri: 
· · E ·· 1t Alt k ka1 va,suttarsasag k1zsákmanyolo 

vi�zaven �z . gyesu_ ar_n� tarifapolitikája miatt. 
h,vatalo_s kor':mek . tamogalasa- A guatemalai nép báJtr,a,n küzd, 
v,a,I md1tott tamadast.. hog,Y visszaverje az agressziót 

A harc a guatemalai vasútért és teljesen megszüntesse az 
is folyik. A vasút révén az amerikai befolyást országában.. 

NÉHET DEMOKRATIKUS KÖZTABSAS�\G 

Húszmillió m6rka szoci6fis célokra 

A. Német Demokratikus Köz
társasá&,ban június 13-án ün
neoelték a vasutasnapot. 

A berlini Német SJJOTtcsar
,wkban hie11:tartott forróhan
gulatú ünnepség keretében 28 
vasutast tüntettek ki az .PJr
demes �•asutas" címmel. 

Az ünneosé11: díszelnökségé
ben. a kitüntetett vasutasok 
mellett ott volt a francia vas
utas szakszervezet titkára, 
Marcel Coulpier is. Megjelent 
és szívélyes fogadtatásban ré
szesült a nyugatnémet vas
utasok küldöttsége. Amikor a 
szov]et vasutasok üdvözl.ó táv
iratát ismertették, valósá11:os 
l.a psvihar zúgott végig a ha
ta lm as termen, 

Lindemann vasútügy! mi
niszterhelyettes méltatta a né
met vasutasok érdemeit, egy
ben rámutatott arra a nagy 
gondoskodásra, amellyel az 

A Német D<!mokratiku• 
Köztársaság kormánya 
mondotta Lindcl,na.nn - az el
mult esztendőben kereken 20 
millió márkát fordított a vas
utasok szociális céljaira. Nap• 
köziotthonok. bölcsödék, sport• 
telepek, kultúrlétesítmények és 
egy poliklinika épült ebből a 
pénzbol a vasutasok és hozzá
tartozóik számára. 

A nagy vasutasünnepen nem 
volt hiány a vidám szórako• 
7.ásban, 

A Volleyball Stad!on�n az 
ÁLiami Rádióbizottság tánc• 
P& li.zórakoztató zenekara ját• 
szott. Este a Lokomotív vas
utas-sportegyesület válogatott 
lagdarúgócsapata egy cseh· 
�zlovak csapattal mérkőzött 
meg. Ezt tánc követte. Fél 1 1-
kor tüzijáték fejezte be a szép 
napot, 

NDK koi,:nánya a vasutasok A vru.t.1tasnap alkalmával a 
munkáját könnyebbé. életét vasútügyi minisztérium há• 
szebbé teszi. Megállapította, romnapos kiállítást is rende• 
ho2v alig van még egy olvan zett a fridrichstrassei pálya• 
foglalkozási ág, amelynek do!- udvaron. A kiállításon a leg• 
gozói annyira közelről látnák újabb típusú vasuti személy
az NDK kormánya új politi- és teherkocsikdt mutatták be, 
ká.iának megvalósulását, mint Különösen nagy érdeklődés
a vasutasok. �lelmiszerekkel SE'l tekintették meg a Játoga. 
közszükségleti cikkekkel vago- tók a vasúti utazás nagyobb 
nok ezrei érkeznek naponta II kényelmét szolgáló emeletes 
baráti országokból, ugyanekkor va.sú.ti kocsikat, amelyeknek 
a hazai üzemek is fokozzák sorozatgyártása lnár folyik; 
termelésüket és a termé- Ugyancsak nagy tetszést ara-
1teket a . vasutasok juttatják tott egy nyitott és egy csukott, 
el . az ?rszag legtávolabbi pont j k'?rszc,·ü, nagy-rakte�ületú, 
Jaira 1s. negy!e,ngpJyes tehervagon is, 
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Látogatás Miskolcon a legjobb vasutasnők között 

Dékány Tiborné kill.sős forqalm1 szolqálattev6 öniilló koc:slln!6"6 
liszt lett 

(Kovács G. !&lv.) 

A Központi Vezetöség zász- De még több kiváló nödolgozó 
aj át néhány héttel ezelőtt adták is van Miskolcon- Déká-iy Tibor
t a miskolci vasúti csomópont né azelőtt külsős forgalmi szol
olgozóinak. Fiatal vasutasnők, gálaltevö vall. Sok függ a kül
íákóczkl Ilona, Nagy Jolán sös forgalmi szolgálattevő mun
egyvizsgálók, Csörgö Erzsébet kájálól. ű állította be indulásra 
ocsifelíró boldogan vették át 

a személyszá11itó szerelvénye-
1egérdemelt jutalmukat. Ká-
-iczki Ilona a diósgyőri fordá- kel, ö gondoskodott arról, hogy 

a van beosztva, 1951 óta vas- az utasok kényelmes, tiszta ko-
utas. Mindenki ismeri öt, az ula- csikban utazzanak. Dékány Tl
ó közönség is szereli határo· borné kiválóan oldotta meg ezt 
o-tt, \ldvarias magatartásáért. a feladatot. 
/agy �olán . 1�5� óta dol_��zik a Nemrégiben átcsoportosítást 
asutnal. K1v�loan 1:1saiat1totta 

ha·tottak végre a személypálya-
' kereskedelmi szolgalat szabá-

1 

dJ Déká T'b • k" l -
yait és mindent tud, amit egy u varon. ny I orne u sas 

ó jegyvizsgálónak tudnia kell. forgalmi szolgálattevö önálló 

.elkiismeretes munkáj 4ra vall, 
J 

kocs�nt�zötis
_
zt lett. A nagyo�b 

10gy egy hónap alatt 24 „utas- fele!osseg meg gondosabb, meg 
leadása" volL odaadóbb munkát követel. Dé-

kány Tiborné 'mindenben megfe· 
lel ezeknek a követelményeknek. 
Reggelenként, munkába Jövet, 
elsönek azt ellenörzí, hogy az 
éjszakai kocsikiállitási program. 
mot végrehajtották-e maradékta
lanul. Bejárja az állomást, fel
kutatja a veszteglö kocsikat. ű 
gondoskodik arról, hogy a Diós· 
györböl, Ózdról befutó javitásos 
kocsik mihamarabb a járműjaví
tóba kerüljenek. 

Hogy beletanult az új munka
körébe? A kérdés nem éri várat
lanul. - Igen, menne minden 
simán, ha nem volnának kelle
metlenségek. - Kissé tiúzódóz
va hozzáteszi; - Sokat s!gílhel
ne Diósgyör, ha jobban sajátjá
nak érezné a kocsikat. 

Diósgyörben sokszor elővi
gyázatlanul bánnak a vasúti ko 
csíkkal. E!öfordul, hogy a kohó· 
ban többezer fokra hevített acél 
egy-egy öntecse belehull a vas• 
úti kocsikba. A tüzes vas-,.csepp" 
sokszor többmázsa súlyú. Bele
ég a kocsikba, odaolvad az al
katrészekhez. Ezeket az önlecse
ket csak hegesztőpisztollyal le· 
hét eltávolítani a kocsikról. 

Nehéz munkát végez Dékány 
Tiborné kocsiintézö-tiszt. Napon
ta átlag 1 50-200 kocsit kell az 
ipartelepekhez, vagy más ren
deltetési helyre továbbítani. ű 
az első női klg-s. A miskolci 
nöi ktg-s kiállotta a próbát. 
Kiváló munkájának elismerése
ként kormánykitüntetésrc ter
jesztették fel. 

Pártunk és konnl>nyunk vek alapj{m történik az ép!-
, 

vasutasok számára, négyszer 
gondoskodásának eredménye- tés 2 kétemeletes vasutas bér· kétszobás lakással, melyhez 
ként széleskörű lakásépítési házban, a pécsi igazgatóság kö- kis kert tartozik. Debrecenben 
;,rogramm végrehajtásán do!- zelében. 47, Vácon 16, Szolnokon 32 

�oznak a MAV Magasépítő Szombathelyen egymillió lakást adnak át rövidesen. 
Vállalat és a külünböző építő- 600 ezer forintos beruházással Budapesten összesen 192 la
ipari trösztök d'Jlf(ozói. 16 új vasutas lakás épül. Győr- kás épül; a Róka-utca 1 .  szám 

A lakások nagyrészt kétszo• ben az elmult hetekben 22 la- alatt 12 darab egy- és kétszo
bások lesznek, Je ép[tenek kást adtak át dolgozóinknak. bás lakást adnak át ezév har
egy- és háromszobásokat 1s. Salgótarjánban 7 lakást a hó· madik negyedévében. Az Or
Vlindegyiket „összkomforttal", nap végén adnak át s az év bán-téren 9 lakást juttatnak a 
- azaz konyhával, fürdősz:>- végéig még 18 lakásba költöz- vasutas dolgozóknak. Az Ol!ői
bával és mellékhelyiségekkel helnek be. úton, Muskotály-utcában, Tö
látiák el. Záhon)"ban 12 kétszobás la- rök-utcában, Bihari-úton szin-

Pécsett 24 új lakást építe- kás épül földszintes sorház::ik- tén építkeznek. 
nek, mintegy 2 millló 600 ban. Mindegyikhez kis kert összesen 40 millió forintot 
ezer forintos költséggel. Ezen- tartozik, gazdasági melléképü- fordítunk ezévben lakásépíté
kivül még hat másik lakás is letekkel. Hatvanban két eme- sekre. Ezenkívül mintegy 2 
épül a régl orvosi rendelő 

l 
letes épületben 20 kétszobás millió forintból lakásmegosz

he!yén. Az orvosi rendelő új összkomfortos lakást építeQek. tás útján nyerünk nagyobb la
helyiségbe költözik. Típuster• Pápán négy új villa épül a kásból kisebbeket. 

Az allomasoli tisztasagi versenye 
A szegedi Igazgatóság terü

letén jó visszhangra talált a 
félegyháziak versenyfelhívá
sa. A szegedi igazgatóságnak 
ma már 30 állomása vesz részt 
a tisztasági versenyben. 

A kiskőrösi dolgozók pél
dául vállalták, hogy 16 napon 
át társadalmi munkában kita
karítják az állomás területét. 
Ez megtörtént, Azóta minden 

szombaton kollektív nagytaka
rítást rendeznek, hogy meg
őrizzék az állomás tisztaságát. 

Ugyanilyen lelkesen tesznek 
eleget a tisztasági verseny kö
vetelményeinek Ba;a, Apostag 
és Dunavecse állomás dolgo
zói is. Baján szépen berende
zett gyermekvárótermet létesí
tettek a dolgozók, ahová a 

helybeli bútorgyár pó!yázó-

asztalt és spanyolfalat készí
tett, hogy az utazó szoptatós
anyák elkülönítve, zavartala
nul végezhessék gyermekeik 
táplálását, tisztábatevését. A 
városi tanács 300 forint érté
kű virágpalántát ajándékozott 
az állomás díszítésére. 

Sziládi Sándor, levelezö 
Szeged 

Különös, de így van: Buda
pest-Dunapart teherpályaudvar 
csendes szigetnek tűnik a So· 
roksári-út zúgó forgalma és a 
csepeli gyorsvasút szüntelen dü
börgése közepette, Pedig az ál
lomáson zajlik az eleven élet 
- éppen ebben a pillanatban 
érkezett egy szerelvény - azon
ban a pályaudvar belsö forgal
ma kiegyensúlyozott, minden 
mozgá'st, előre kiszálmított, óra
mű pontosságú a közúti forga
lom zajos. rendezetlen forgatagá
val szemben. 

- Gyakran hasonlítják a vasu

tat hatalmas óraszerkezethez -
jegyzi meg észrevételünkre 
Ovári Mihály elvtárs, aki éppen 
a most érkezett szerelvény kocsi
számait jeg-yzi fel. Amint végez 
munkájával, folytatjuk a meg
kezdett bes.zélgetést. Arról be
szél óvári elvtárs, milyen fo,'1-
los ebben a hatalmas óraszer
kezetben a kocsife/irók munká
ia, mégis . .  • mégis valaho�yan 
bajok vannak ennek a munkának 
a megbecsülése körül. A szolgá
latot vezetök nem eg-y esetben 
szinte büntető beosztá'Snak te
kintik, vag-y fiatal kezdö vasutas
ra bfzzálk. A kocsifelírók sem 
ragaszkodnak mindig ehhez a 
beosztáshoz, mert nem tekintik 
,.komoly vasutas munkának". 

Ovárl elvtiirs kOC$ltelirás. kó.,.,..,J. 

szállításra váró áruk reszere 
időbeni rende!kezés,�ebocsátását. 

- Különös jelentőségű ez a 
munka a határállomásokon, ahol 
a kocsiknak az idegen vasutak
ról be- és a mi vonalainkról tör
ténő kilépését kell rögzíteni. 

óvári elvtárs fejtegetéséhez a 
magunk részéről még azt tehet
nénk hozzá, hogy a jó kocsifel
frás alapja annak, hog-y az igaz
gatósá,gok napi beraki'saihoz 
szüks-éges kocsipark mindig ren
delkezésre álljon és hogy a dol
gozó kocsipark naponkénti ala• 
kulását a vasút felsöbb vezetösé
ge is fig-yelemmel kísérhesse. 

Mint látjuk tehát. a kocsifel
írásnak nagy jelentősége van, 
mégis gyakran úgy *11 a hely
zet, ahogyan óvári elvtárs mond
ja: sok állomáson lebecsülik. 
Kétségtelen, hogy a kocsifelírók 
munkájában sok a hiba, de ezek
nek legfőbb forrása az a nem
törődömség, amellyel á,1lomá!
saink ezt a területet kezelik. 
Rendszerint újdonsült vasutasra 
bízzák mondván: Imi, olvasni 
tud, a többit majd a vágányok 
között sajátítja el. A kocsifelfró· 
val ezután senki sem fogialko
zik, rendszeres oktatást nem 
kap, ismeretei hiányosak, mun
·kája hiányos lesz. Sokszor elő· 

(Kovács G. re:v.> 

fordul, bog-y rendes, munkájuk 
mellett több mellékfeladatot kap
nak, mert a normaértéke!és sze
rint „megterhelésük" nem kielé
gítő. Igy aztán kapkodva végzik 
dolgukat, vonatok maradnak fel
írás nélkül, sok a rossz szám és 
cégjel, sem az ólom, sem az át
meneti bá!rcák nem kerülnek fel
jeryzés,re. 

Mi a leendö, hogy ezek a W
bák megszünjenek? 
, Legelőször is: a kocsifelir6k 
képzését rendszeressé kell tennL 
Ezt a célt mozdítja elö a ha• 
marosan meg:jelenö kocsifelirói 
utasitás. Arra kell törekedni, 
hogy ezt a munkakört ne kizá
rólag kezdö vasutasok végezzék, 
hanem olyanok, akiknek már van 

tapasztalatuk, földrajzi ismere
tük, akik a kocsimesferl, vonat• 
vezetöi, kocsirendezói munka
körböl már kiöregedtek, de ta
pasztalataikat a kocsifelírásnál 
e/önyösen érvényesíteni lehet. 
Helyes lenne, ha ezeknek a dol
gozóknak évtizedes tapasztala
tait a mainál magasabb bérc• 
zés is kifejezésre juttatná. 

Itt az ideje. hogy a minöségi 
munka a kocsifelírásnál is, meg
valósuljon és minél előbb meg
szünjön ennek a munkának a 

lebecsülése. 

Észszerü javaslat 
megvalósítási huza-vona 

- Pedig a kocsifelirás, a vo
natátvétel fontos, felelősségtel· 
jes munka - mondja Ovári elv
társ. - Középállomásokon, ren· 
dezöpályaudvarokon és határál
lomásokon a vonat megérkezése 
után legelsö feladat, hogy a ko
csikat a kocsifeliró könyvbe be
jegyezzük. Erre azért van szük
ség, mert a kocsikkal végzendő 
további műveleteket részben a 
felíráls alapjá'n kell végrehajtani. 
De Ílagyfonlosságú, azért is, 
mert a felíró minden kocsit fel
jeg-yezve megállapíthatja az 
áruk helytelen rakodását, a ko· 
esik esetleges rossz üzemi álla
potát, a rakszerek hiányát és sé
rülését, a helytelen irányban to
vábbított kocsikat és idejében 
intézkedhet a rendelleness,égek 
megszüntelés,�ről. Mert - amint 
a gyakorlat mutatja - később 
idő- és helyhiány miatt igen 
s,yakran nehéz megszüntetni eze• 
ket a hibákat. A mi kocsifelírói 
munkánk mutatja meg, hogy ké• 
söbb mi történt a kocsival, meg
rakták-e, áltsoroz!ák-e másik vo
natba és hova küldték. A kocsi-

A Boba-Tapolca közötti 55 az elkészül, kis befektetéssel, 
kilométer hosszú vasútvonalat ideiglenesen is lehetne segíteni 
1942-ben építették fövonallá. a bajon. Nem vólna másra szük

felíró munkája teszi lehetővé, Ugyanakkor a vonal eg-yetlen ség csak 50 méter hosszú 20 

hog-y eg-yes állomásokon ellen- vizállomását, Ukkot, meghagy- centiméter á!méröja ócskavas 
örizni lehel az idegen kocsik lák rfgi, szinte „vicinális vizál- csöveze/ékre és egy vastagabb 
tartózkodását. Ennek alapján tomás" mivoltában. Pedig ezen darura, amely a régi víztartány
történik olyan kocsik keresése, a vonalon ug-yancsak megnöve- ból levezetné a vizet a mozdo
amelyeket elválasztottak a szám- kedett a forgalom. Itt vesznek nyakhoz. Ezt a javaslatomat már 
adásoktól. A kocsifelirói munka vizet a zalaegerszegi vonalon többször kértem megvalósítani, 
az alapja a darabáruk visszkere· közlek�dö mozdonyok és bizony de nem leli belőle semmi. A je
se'.ének. A mi jó munkánk nagy gyakori, ho17Y több gép sorako- len körülmények között pedig 
mértékben seg-iti az áruforga- zik egyszerre hosszú perceken át, ácsorognak a vonatok, hosszú 
lom megg-yorsítását is, azzal, vízért. Ennek oka: a régi daru- percek esnek ki és nem tudunk 
hogy a naponta történö kocsi- ! ból vékonyan folyik a víz. Egy eredményesen harcolni a menet
lé:szá'In-felvételeket a helyszf- 403-as sorozatú mozdonynak kö-

, 

rendszerűség betartá!sáért. 
nen pontosan elvég-ezzük és en-

, 
rü/belül 20 perc kell. amíg ki- Bognár Károly 

nek alapján előmozdítjuk a fe- egészítheti vízkészletét. Uj víz. párttitkár, 
les!eget képező kocsiknak az el- ház építés:\! csak tervezik. Ain!g tehervonati fővizsgáló. 

Dolgozóink életkörülményeinek javulása a számok tükrében 

Gyermekeink életét pólyától a serdülő korig végigkiséri népi 
demokráciánk szerelő gondoskodása. A ml országunkban egyre 
több napköziotthonban. bölcsődében gondoskodnak a dolgozó szü
lök gyermekeiről. Csupán a vasutas gyermekek számára 15 nap• 
köziollhon és 4 bölcsőde áll rendelkezésre, ahol 1 290 g-yermek 
talál második otthonra. A bölcsődék és napköziolthonok száma 
a Jövöben még tovább gyarapodik. Már ebben az évben 4 újabb 
vasutas bölcsőde kés�úl el és ezeket kora össze! átadják rendel
tetésének. 

„A város jóléti intézménye mintegy 1200 személyt idézett 
mei:r könyöradomány kiosztása végeit. A könyöradomány 20 dkg 
kenyérböl állt. A löme11: a városháza elé vonult és tüntetést ren
dezett. A tüntetésből kifolyólag 18 egyén ellen a kihágási eljárás 
megindult." - A budapesti főkapitányság 1 933 február 27-i j�
lenlésébő! vettük ezt az idézetet. Ez jellemezte a „népjólétet" az 
urak országában. Milyen távol vagyunk ma már ettől. Most 
országosan kiterjedt intézmény lett az üzemi étkez'.etés. A vasút 
területén 74 üzemi konyha nyujt olcsó. ízletes, bőséges, eg-yre 
iavuló minösoégű táplá lékot a dolgo,ól<nak. Napjainkban közel 
2� 000 rn<u ' as étkezik üzemi éikezdében. 

Mí volt a munkás szórakozása a multban? Ha letette a szfi. 
kiis éhbérért végzett keserves munkát, akkor betért a kocsmába, 
hog-y rossz pálinkával „élénkilse fel" az egész napi robo'.ban ki
merült szervezetét és könnyű mámorral terelje el fig-yelmét a sö
tét gondokról. Most 37 kultúrotthon szolgálja a vasu:asok műve
lődését és szórakozását. Csupán a hat járműjavító. kultúrottho
nainak támogatására 1 ,500.000 forintot irányoztak elö ebben az 
Í'vben. A kultúro'thonok fZáma és a támogatásukra fordított ösz
s,e-rr :íll �ndóan 11öveks1ik, 
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Nem tűrnek a dolgozok olyan vezetőt, 
aki visszaél bizalmukkal 

Dühöngő viharban helyreállították az elmosott pályát 
a hős komlói vasutasok 

Kri:rt6f István elvtárs pár
tunk Ill. kongresszusán felszó
lalásában hangsúlyozta: ,,A 
dolgozók anyagi, szociális és 
kultwráli.!! fe1-emelkedésének 
megvalósításához nélkülözhe
tetlenül fontos a legszélesebb 
tömegek aktív közreműködése. 
Ehhez pedig feltétlenül szük• 
séges a szakszervezet harcos 
munkája.". 

A vasutasszakszervezet üze· 
mi szervei legnagyobbrészt jól 
látják el ezt a feladatukat. 
Mind többet foglalkoznak a 
dolgozók problémáival. érdek
védelmével, szociális és kultu
rális szükségleteinek kielégí
tésével. 

Sajnos azonban, még mindig 
nem mondhatjuk el ezt vala
mennyi üzemi bizottságról. 
Még mindig vannak olyan üze
mi bizottsági elnökök, akik 
visszaélnek a dolgozók bizal
mával, magatartásukkal nem
hogy előmozdítanák, de hátrál
tatják a szakszervezeti mun
kát. 

Ezek közé tartozott Ács 
György, Székesfehérvár állo
más üzemi bizottsági elnöke iS
Fehérváron a legnagyobb fokú 
szervezetlenség jellemezte a 
szakszervezeti munkát. A bi
zalmihálózat nem volt kiépít
ve, 240 vonatkísérőnek egyet· 
len bizalmija sem volt; Ács 
üzemi bizottsági elnök 

nem törődött a dolgozók
kal Segélykérelmeiket 
hónapokig tartogatta a 

fiókjában. 
Ugyanakkor többízben kisebb
nagyobb összegeket vett fel 
„bonra" az üzemi bizottság 
pénztárától és ezeket saját cél
jaira fordította. Ács György 
rendszertelenül tartotta meg 
a vezetőségi értekezleteket, 
emiatt az üzemi bizottság tag
jai rendszerint tájékozatlanok 
voltak a soronlévő feladatok· 
ról. Amikor a kongresszusi ver· 
seny elindítására került sor, 
összehívta az üzemi bizottság 
tagjait, ő azonban nem jelent 
meg az értekezleten. Nem egy
szer előfordult. hogy a szak
szervezeti központ, vagy a terü
leti bizottság részéről kint járt 
elvtársak nem találták helyén 
a2: üzemi bizottsági titkárt, alti 
néha egész nap távol volt az 
állomásról. Ez történt maJus 
12-13-án iS. amikor engedély 
nélkül elhagyta munkahelyét 
saját ügyeinek intézésére. A te
rületi bizottság többször felhív
ty. Ács György figyelmét a mu
lasztásokra, ő mindannyiszor 
ígéretet is tett, hogy megja
vítja munkáját, de a szó csak 
szó maradt. A területi bizottság 
leváltotta Ács Györgyöt üzemi 
bizottsági elnöki tisztségéről, a 
szakszervezet központja pedig 

szigorú megrovásban részesí
tette. 

Meg nem felelő magatartá
sáért le kellett váltani Győr ál· 
lomás üzemi bizottsági elnökét, 
Csibi Istvánt is, aki több eset
ben nagyobb mennyiségű alko
holt fogyasztott. Az ittas üzemi 
bizottsági elnök 

eljátszotta tekintélyét a 
dolgozók előtt, népszerűt

lenné vált 
és ezzel rontotta a szakszerve
zeti munkát. 

Az ilyen jelenségek arra 
kell, hogy figyelmeztessék a 
területi bizottságot: fokozot
tabb figyelmet kell fordítania 
a szakszervezeti funkcionáriu
sok ellenőrzésére. Nem lehtet 
úgy ellenőrizni, mint Miklós 
elvtárs, a budapesti területi -oi 
zottság gazdasági instruktora, 
alti az egyik pénztárellenörzés
nél megállapította a hiányt, 
határidőt adott annak meg
szüntetésére, a hiány pótlását 
azonban nem ellenőrizte. Igy 
fordulhatott elő, hogy ugyan
azt a hibát két hónap mulva 
ismét megtalálták. Miklós elv
társat a területi bizottság fe
lelősségre vonta. Az Ács és a 
Csibi-féle eset okulásul szol· 
gálhat minden szakszervezet.i 
funkcionáriusnak. hogy lelki
ismeretesen végezzék munká
jukat. 

Június 20-án este fél kilenc 
körül Komló felett elsötétült a 
látóhatár és negyedóra mulva 
hatalmas szélvihar kíséretében 
szakadni kezdett az eső. Majd 
jég vegyült az esőcseppek közé, 
úgy hogy majdnem teljesen elbo
rította a vágányokat. Szinte látni 

sem lehetett, olyan sötét volt az 
esőfüggöny. A hegyoldalakról 
megindult az áradat. amely a 
város legmélyebb pontja, a 
vasút felé tört. Negyed tízkor 
már valamennyi pályaudvaron 
fo[l1amként hömpöli11zött az ár 
Mindenki behúzódott a bizton
ságot jelentő falak közé. · 

Két derék vasutas. Pallér 
Gyula. főpályamester és Molnár 
István helyettes főnök azonban 
nem a biztonságot kereste. 
Esőköpenyt és gumicsizmát 
rántottak és neki indultak az ál
lomásnak, meg a pá lyatestnek. 
hogy megnézzék. biztonságos-e 
a vonatok közlekedése. Amikor 
látták. hogy a vihar egyre erő
södik, intézkedtek. hogy mind
addig, amíg engedélyt nem ad
nak rá. az állomás ne fogadjon 
vonatot és ne is indítson. 

.Mire tíz óra körül a vihar ki
dühöngte magát, készen voltnk 
a helyzet felmérésével. Megál
lapították, hogy csupán a ken
derföldi pályaudoar második 
váf!ánya. az, amel1/en fent lehet 
tartani a forgalmat. De ennek 
a vágánynak is mecsekjánosi 
oldalán 

------------------------- az áradat négy helyen, há
rom-három méter hosszú
ságban teljesen kimosta a 
töltést úgy, hogv a talpfák a Szombathe ly i  J á rmüíavít � Ov. d o l g o z ó i  / 

a r�T-7 s� 
a levegőben lógtak. 

Sürgös helyreállításra volt 
szükség, mert éjfél körül már 
jön az első motorvonat, amely 
hozza a pihenöjilkről visszatérő 
dolgozókal Pályamunkások 
azonban nem voltak közelben és 

SEGÍTIK NEPGD_Z DDSÍGUNK FEJLŐDÉSÉT 

Miszne1' Gyula elvtárs, szta
hanovista mozdonyvezetőnek 
az országgyűlésen elhangzott 
beszéde nyomán a Szombathe
lyi Járműjavító dolgozói harc
ba indultak a második ne
gyedévi terv lemaradásainak 
törlesztéséért. 

Az országgyűlésen M'iszneT 
élvtárs felhívta a figyelmet 
arra, hogy az ősZi forgalom 
lebonyolításánál főképpen 
mozdonyaink és teherkocsi
jaink jobb kihasználásával 
kell a szállítási feladatokat 
hiánytalanul teljesíteni; Ezt 
azonban csak ·akkor hajthat
ják végre a vasutasok, ha a 
járműjavító dolgozói is telje
sítik tervüket, a javításos ko
csikat és mozdonyokat gyor
san és jól kijavítva adják 
vissza a forgalomnak: 

A Szombathelyi Járműjaví
tó dolgozói az első félévben 
hat mozdony nagyjavitásával 
maradtaTe el és öt tehe-rkocsi 
nagyja.vításáva.l is hát-ra.lék
ban vannak. A lemaradás oka 

dony nagyjavítások terén 
meglévő adósságukat két moz
donnyal csökkentik. Terven 
felül elvégzik ezenkívül a hó
nap végéig egy személykocsi 
és két teherkocsi fővizsgáját. 

Járműjavító üzemi vállala
taink versenyében májusban 
a Szombathelyi Já-rműja.vitó 
lett az első. A nehézségek el· 
lenére a szombathelyiek csak
nem minden versenypontban 
a legjobbak. Különösen jó 
e-redményt értek el az önkölt· 
ségcsökkentésben. 

A Szombathelyi Járműja
vító ÜV dolgozói a pártkon
gres5zus útmutatásait saját 
területükre alkalmazva. a 
párt szavára figyelve, segítik 
népgazdaságunk fejlődését. 
Mostani lendületes munká
jukkal minden bizonnyal be
hozzák elmaradásukat és sike
resen fejezik be első félévi 
tervüket, hogy a lendületet 
megtartva eredményesen kezd· 

Sorozatosan 
beszámoltunk 

arról a lelkes főként az, hogy rendszertele- visszhangról, 
nül kapják a szükséges anya- melyet a mi· 
gokat. A MAV AG végezte ed- E!:!11""'""'1� nisztertanács-
dig a csőfalak hajlítását gé- nak a mező-
pi erővel. Ezt tovább nem gazdaság meg-
vállalja és most a nehéz mun- segítéséról szóló határozata 

kát a szombathelyi dolgozók- váltott ki a vasutas dolgozók-
ból és amelynek nyomán a 

nak kell elvégezniök kézierő- vasúti üzemek a patronált 
vel, mert nincs olyan gépük, gépállomások, állami gazda
mint a MAVAG-nak. Ugyan- ságok és termelőszövetkezetek 
ez a helyzet a szegecsekkel egész sorát segítették hozzá 
is. Nagyobb méretű szegecset a tavaszi munkák jó elvégzé-

séhez. A támogatás most, a kapnak �s minden egyes sze- nyári növényápolás idején és 
gecset esztergályozni kell fel- az aratás, cséplés küszöbén 
használás előtt. sem csökken, sőt fokozódik. 

Ezeknek • nehézségeknek Csupán annyi a különbség, 
ellenére egyre emelkedik a hogy míg eddig főleg az üzemi 

'dolgozók teljesítménye. Az szakmunkások játszották a fő-
szerepet a segítségnyujtásban 

üzem megkapta a megtisztelő a mezőgazdasági gépek megja
élüzem jelvényt és ez a kitün- vításával, a gazdasági épüle
tetés serkentőleg hatott a ter- tek. berendezések felépítésé
melésre. Heidinger József he- vel, rendbehozásával. most az 
gesztő brigádja a jobb minő- adm·1iszt-ratív dolgozók is 
ségért indított versenyt és megmozdultak és tömegesen 

versenyre hívta az ország va- jelentkeztek nyá-ri növényápo

lamennyi va.suti járműja.vitó- lásra. 

jána.k hegesztóit. Felfejlesztik Jó példával jártak elől. a 
a tartalék-alkatrészek gyártá- szegedi igazgatóság vasutasa.i. 
sát is, mert ez is nagy mér-

, 

Az I. osztály dolgozói közül 
tékben meggyorsítja a kocsi- heten, a pályafenntartási osz
és mozdonyjavításokat. tályról tízen, a forgalmi osz-

A dolgozók vállalták, hogy tályról tizennégyen. a könyve
.még ebben a hónapban a moz- 1 Jőségről kilencen jelentkeztek 

jék meg második félévi ter- mire értesítik őket, megvirrad. 
vüket. Hallotta ezt Szirtes Károly 

Kiemelkedő teljesítményt elvtárs, a dombóvári tolatócsa-
nyujtott a Landler Jenő Jár- pat vezető je. Azonnal ielentke
műjavító ÜV i.!!, amely a . ha- zett brigádiával e1wütt, hOll.Y 
todik helyről - a. feszített elvéazik a. munkát. Csatlakozott 
terv ellenére - másodiknak hozzájuk a kenderföldi pál1/a.
küzdötte fel magát. A Land- udvar valamennyi szolaála.tba11 
ler dolgozói szintén az ön- /évó dolgozója, Tolnai Gyula 
költség csökkentésében és a for{[almi szolaálattevóvel az 
termelékenység növelésénél élén. 
mutattak fel nagy javulást Haladéktalanul nekiláttak a 
májusban. munkának. Sötétben, mert az 

f;ppen az ellenkezőjéról kell
' 

árammal is baj volt. 
beszámolnunk a Miskolci Jár- Hat�lmas szél".íharban é! 
mújavítónál. A miskolci üzem, az„ ujra , me� ujra eleredo 
amely az első negyedévben el- e�oben f":�adhatatla!1ul ho��-
nyerte a közlekedésügyi mi- tak a kovet,, raktak a tol-
niszter és a Vasutasok Szak- test. 
szervezetének voros vándor- Nem telt el egy óra, amikor 
zászlaját májusban sajnálatos jelezték, hogy közeledik a mun
módon Íemaradt. Különösen kás-motorvon at. Még jobban fe
feltűnő a lemaradás a taka- szültek az izmok, csorgott a ve
rékosságban. Igy önköltségi rejték az esővel együtt az ar
tervét sem tudta teljesíteni cokon. Lankadatlanul dolgoztak 
és a versenyben az utolsó a hős vasutasok, hogy mire 
helyre került. odaérkezik a motor, biztonsá-

növény ápolásra. Lelkesen 
csátlakoztak hozzájuk a többi 
osztályok, szertárak dolgozói 
is. Jelenleg 59 dolgozó végez 
hasznos segítő munkát az al
győi tangazdaságban és a hód
mezővásárhelyi Kutasi-úti ál
lami gazdaságban. 

gozói közül Molnár Lajos, 
Lengyel Péter, Ka.-rdos Ida., a 
kereskedelmi osztályról Nagy 
István, Sebők Ilona., Rákosi 
Sándor és sokan mások ki
tűnnek a gyomirtásban és a 
többi munkában. 

A debreceni igazgatóság te
-rületéról az adminisztrációs 
dolgozók 14,2 százaléka, szám
szerint 138 dolgozó vett részt 
kéthetes növényápolásban a 
különböző tiszántúli gazdasá
gokban. 

A mozgalomba bekapcsolód-

Sok van közöttük olyan, 
akinek nem ismeretlen a gaz
dasági munka. Az ilyenek ta
nítják társaikat, akik ke
vésbbé értenek hozzá. Ennek 
következtében vasutasaink 
mindkét helyen közmegelége
désre dolgoznak. Az I. osztály 
lét.számába tartozó Tusz Gá- tak a főorvosi hivatal dolgozói 
bor, H. Kovács BáHnt, Farkas is. akik rendszeres egészség
�jos, özv. D?�a. Gyö:gyné, a \ ügyi szolgálatot tartanak eze
palyafenntartas1 osztaly do!- ken a helyeken, 

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

T üzelőanyagutalványokkal 
visszaélő bűnszövetkezetet ítélt el a bíróság 
--�-·..,. 

� 

Zala Mihály, 
1 sérelmére több mint százezer 

volt MAV-el- forint kárt okoztak. 

�1��n 
Göd tJ� A pestmegyei bíróság Zala 

társával együtt Mihályt 12 évi börtönre ítélte, 
visszaéléseket a közügyektől 10 évre eltiltot-

követelt el ta, az okozott kár megtéríté-
tüzelőanyag- sére kötelezte és kimondta a 

utalványokkal. teljes vagyonelkobzást is. A 
A bűrn;zövetkezet tagjai bűnszövetkezet többi tagjával 
Zala Mihály vezetésével tü- szemben a bíróság 6 hónap
zelőanyagutalványokat ha- tói 3 évig terjedő börtönbün
misítottak és fondorlatos csa- tetést szabott ki, s ugyancsak 
lással a társadalmi tulajdon eltiltotta őket a közügyektől. 

gosan folytathassa útját a sze
mélypályaudvarra. Amikor a 
vonat az elágazáshoz érkezett, 
már · majdnem készen voltak. 
Csak egy-két talpfa aláverése 
hiányzott. Az is elkészült per· 
tek a latt. A főpályamester 
meavizsaálta a pályát és mell.• 
állapította. horw sebesséf!kor
látozással Jlgyan, de iárható a 

váaány, 

es a zsúfolt motorvanat las� 
san, óvatosan, de baj nélkül ha.-. 
ladt át a i,eszé/11es szakaszon. 
A benneülök nem is sejte!ték: 
néhány önfeláldozó, derék t•as- 1 
utas gigászi munkájának kö- i 
szönhetik, h.Offf/ ideiében. épséf!- , 
ben megérkeztek munkahe� i 
lyükre. 

Görbe Zoltán 
tudósító. 

mmw� 

Új szovjet szakkönyv a Diesel-vontatásról 
Hazánkban a Diesel-vontatást 

a felszabadulás elölt uak a 
mel lékvonalakon alkalmazták. a 
személyszállító motorkocsik be
állitá'sával. Most, a vasút mű
szaki fejlesztése során beveze! ik 
a Diesel-vontatásl a tolatási és 
a fővonali szolgálatban is. Az 
első hazai gyártású. 600 lóerős 

Diesel-villamostolatómozdonv 
mintapéldánya már üzemben 
van: a tapasztalatok alapján in
dítják meg a sorozatgyártást. 
Ugyanekkor a magyar ipar hoz
záfogott egy nagyobb teljesít
ményű típus: a 2000 lóerös Die
sel-villamosmozdony megalkotá
sához. Mindezek alapján remél
hető. hogy a korszerű Diesel
mozdonyüzem rövidesen meg
indul hazánkban is. 

A Diesel-vontatás nagy elő

nyökkel jár: a tolatási szolgálat
ban jelentős energiamegtakarí
tást jelent. nagyobb az üzem• 
készsége, tehát üzembehelyezé
sével javulnak a teljesítmények 
és csökken a tolatás Öf'',öltsége. 
A fővonali személy- és teher
vonatok továbbítására pedig ak
kor célszerű Diesel-mozdonyo
kat használni, amikor a gőz
mozdonyokkal elérhető menet
idők vagy vonatterhelések már 
nem elegendők, viszont a forga
lom még nem olyan sürü. hogy 
a vonal villamosítása gazdasá
gos lenne. Az ilyen vonalakon a 
Diesel-üzem komoly megtakarí· 
tálst eredményez, mert a Di esel· 
mozdonyok hatásfoka jobb, mint 
a gőzmozdonyoké. 

Hazai szakembereink - termé
szetesen - a Diesel-mozdonyos 
vontatás terén gyakorlati tapasz· 
talatokkal még nem rendelkez
nek. Igen nagy jelentősége van 
tehát anook az értékes szovjet 
szakkönyvnek, amely magyar 
fordításban az elmult hetekben 
hagyta el a sajtót: G. Sz. Rile
jev, P. K. Krüger, V. N . .. Kaza
kov és B. T. Vilkevics: ,.A Diesel
villamosmozdonyok üzeme és a 
Diesel-vontatás" című művének. 
(Közlekedési Kiadó, 1954. 3 1 1  i., 
168 ábra, ára kötve 50 forint). 

Az igen szép kiállításban meg
jelent, kiváló szovjet munka a 
Diesel-üzemet tárgyalja és ezu:I 
mintegy kiegészíti azokat a szak
könyveket. amelyek a Diesel
rnozdonyok szerkezetét ismerte
tik. így például a Közlekedési 
Kiadó kiadásában tavaly megje
lent N. M. Glagolev: Motoros
mozdonyok című művet. 

A kőnyv két részből á�t. Az 
első része a Diesel-vontatási 
szolgálat szervezésével és a 
Diesel-villamosmozdonyok üze
mével foglalkozik. Tárgyalja a 
vontatás szervezeti megoldását, 
az üzem megszervezését. a moz
donyállagra vonatkozó számítá
sokat, a mozdonybrigádok mun
káját, beleértve a Diesel-mozdo
nyok gondozását is. A mű máso· 
dik része igen részletesen is· 
mertetí a Diesel-villamosmozdo-
11yok szerelését és a szerelöbe
rendezéseket. a javítások meg
szervezését és munkafolyamatait. 
a mozdonyszinek tervezését. az 
önálló. gazdasága:; elszámolás 
és a normák kérdéseil 

Az elmult évtizedek során a 
Szovjetunióban a Diesel-vonta
tás terén ís hatalmas fejlödés 
következett be. Ez a könyv. 
amely ezeket az értékes tapasz
talatokat közvetíti a magyar 

vontatási dolgozókhoz. a közeli 
években felbecsülhetetlen értékú 
segítőtársa les,z a Diesel-vonta
tás hazai szakembereinek. 

Dr. Cz. B. 
_________ ,_ 

O t kS7� 
Sínvágás 

Székesfehérvárott a pá•lyafenn, 
tartáSliak sínvá'gáshoz kértek en
gedélyi Tölgyesi szolgálatveze
tőtől. Tölgyesi nem adott enge• 

délyt. - Majd csak 19 óra utál\ 
- mondotta. - Megkérdezték tőle, 
ho,:rv miért csak 19 óra után. 
- Mert addig vagyok szolgálat
ban - hangzott az őszinte vá, 
!asz. És órákig vártak a pálya
munkások a szolgálatvezető ké
nvelemszeretete miatt. Tölgyesi 
pedig nyugodt lelkiismerettel tá
vozott. mert tudta. hogy váltó
társa rendes ember. aki haladék• 
lalanul megadja az engedélyt a 
sínv�gásh?z· 

Tréfa 

Ugyancsak Székesfehérvárott 
történt, hogy egv pályakocsit be
emeltek a fűtőház melletti 
egyik vágányra, el is jutottak 

vele a 2-es számú toronyig és 
olt át akartak járni az állomás 
oldalára. De Magyar térmester 
nem volt hajlandó váltót áföta
ni. Nem és nem á llít vá'ltót. Vé
gül is a pályamunkások kézzel 
vitték el a pályakocsit a nyol• 
cadikról a harmadik vágányra. 
Ezzel az ügy nem ért véget, 
mert az izzadó. lihegő pályamun
kások még ki sem fuiták magu
kat, amikor hallhatták a hangos
bemondón Magyar térmes!er ne
vető hangját: - Jói „kitoltamn 

veletek/ 
Jó mulatsá1< volt. Megérde

melné a térmesler, hogy elhúz
zák a nótájál 

Borbély 

a szamadópénztárhan 

Ellenőrzést tartottak Buda
pest-Magdolnaváros állomáson. 
A számadópénztár-helyisée:ben 
lázas munka folvt. Ee:v borbély 
sorra nyírta. beretválta a dol
gozókat. Mégpedig a munkaidő 
alatt. A borbél,y megnyugtatta 
az ellenőrt. hogy hamarosan vé
gez. még mielőtt végetér a mun
kaidő. 



A V A S Ú T I  F Ő O S Z T Á L Y  É S  A V A S U T A S O K S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E T I L A P J A  
Sasvári l{udoll elvtárs, kétszeres sztahanovista lakatos a:z eszakl Jármű· 
javítóban. Mint országos második helyezett állandóan élenjár a verseny• 
ben. Tudja, hogy az egyre emelkedö, minőségileg kiválóan végzett munka• 
tclJesltmény záloga a dolgozók felemelkedi!sének. Sasvári elvtárs lelkesen 
készül az alkotmány ünnepének jobb és több munkával való megünnep• 
lésére, Atlasios teliesltménye 170 százalék. (Kovács G6za felv.) XLVI. tVFOLYAM, 27. SZAM. 

P
ártunk III. kongresszusa 

után a vasúton is fontos 
feladat a termelékenység növe
lése, az önköltség csökkentése. A 
kongresszusi határozatok végre
hajtá'.sa érdekében számos javas
lat született már eddig is, me
lyekkel - a minőség romlása 
nélkül - csökkenteni lehet az 
önköltséget. Vigyázni kell azon
ban az olyan jelenségekre, ahol 
az egyes részlegek, szakszolgá
latok csak a saját önköltségcsök
kentésüket tartják fontosnak. fi
gyelmen, kívül hagyva a vasút 
egészét, de a népgazdaság ér
dekeit is. Ez helytelen. Az ön
költségcsökkentés most jobban, 
mint valaha, kötelessége minden 
becsületes dolgozónak, vezető
nek, beosztottnak e_gyar ánt. 

A vasútnak minden árut, me
lyet felkínálnak, minden utast, 
aki utazni akar, el kell szállítani 
gyorsan és b iztonságosan. Fon
tos, hogy a szállítási feladatok 
teljesítésénél a gazdasági és 
mennyiségi tényezőket is telje
sítsük. A túlsúlyos tehervonatok 
me;myiségének fokozása · azt 
eredményezi, hogy keveseob moz
donyt kell üzembentar!aní, ke
vesebb mozdony- és vonatkisérő 
személyzetre van szükség, csök
ken a. kiadálst jelentő vonatkilo
méter-teljesítmény s kedvezőbbé 
válik a szénfogyasztás. A kel
lően ki nem használt tehervona
tok selejtet jelentenek, azonban 
nem lehet olyan mozdonyokra 
túlsúlyt akasztani, amelyek a vo
nalon túlkezeléssel, hosszabb 
meneftel más vonatok meneféf 
akadályozzák. Biztosítani kell , 
hogy a túlsúlyos \'onatok a ren
des menettartamon belül közle
kedjenek. A túlsúly és a rendes 
menettartam elvál!aszthatatlan 
eoymástól. Az őszi forgalomban 
az elegytovábbí!ás meggyorsítá
sa elsörendiű feladat. Mozdony
és kocsiparkunk nem változott 
lényegesen a tavalyihoz képest. 
A három-három és félnapos ko
csifordulóra az idén is szükség 
van, tehát elegyet gyüjteni csak 
magáért a túlsúlyért nem lehet. 
Ha egy rendes terhelésű vonatot 
csak azért vá'rakoztatunk 6-7 
órát, hogy az túlsúlyt továbbít
son, nem jelent · önköltségcsök
kentést. A forgalmi, kereskedel• 
m1 és vontatási szakszolgálatok
nak együttesen kell biztosítani a 
terhelési tervszámok teljesítését 
és túlteljesítését. 
1 z utazási sebesség emelé-

se, az á'csorgások meg
szüntetése különösképpen a tola
tós tehervonatoknál önköltség• 
csökkentéssel jár. A mene!irányí
tók előre tervezzék meg a vona
tok futását. Ez a tervezés ma
gukr anézve is feszített legyen. 
Tehervonalainknak körülbelül 
40 százaléka közlekedik ren<le
sen, de ebben még sok az olyan 
korábban indított vonat, mely 
végeredményben későn lett ösz
szeállítva és amelynek egy ké
sőbbi vonatszálrnot adtak azért, 
hogy a menetrendszerűségi té
nyezőket teljesitsék. A rakodás 
összeállítás, vagy a késői gép'. 
kijárás miatt késett vonatokat 
nem lehet átszámozni, hanem 
igyekezni kell azt a menetrend
jébe behozni. A forgalom helyte
len szabályozása miatt különö
sen a reggeli órákban budapesti 
peremállomásokon, Budapest
Ferencváros, Rákospalota-Ujpest 
Budaörs, Albertfalva-Budafok: 
Budafok-Háros, Budapest-Sorok
sári-út állomálSok előtt órákat 
ácsorognak a von a tok, mert a 
mene!ir ányitók és a forgalmi 
szolgálattevők nem biztosítják 
kellő időben a vonatok akadály
talan fogadását. Sokszor rossz a 
24 órá's vonatforgalmí terv Is, 
lazán tervezik a vonatokat, hogy 
az állomásoknak bőven legyen 
idejük a von�tösszeál lításra, a 
menetrends.zerínti indításra. 

Többezer dolgozó erőfeszítést 
tesz a vonatok menetrendszerin
ti közlekedése érdekében. Ugyan
akkor vannak olyanok, mint pél
dálul Rétszilas állomáson Ger-
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·A vasúton folyó önköltségcsökkentés kérdéséhez 
már az önköltségcsökkentés ér• 
dekében és még néhány hama
rosan napvilágot lát. Azonban 
a rendeletek maguk nem fognak 
önköltsi:gcsökkentést eredmé
nyezni. Ehhez a dolgozók lendü
letére, fegyelmére, lelkesedésére 
van szükség, Az őszi forgalom
ban ,a vasútra háruló .szá,l lítá�i 
feladatok maradéktalan elvég
zése mellett kell gaz,c!Jaságossá 
tenni munkáinkat. A vasút nép· 
gazdaságunk legnagyobb üzeme. 
Ha va !ahol tudnak eredménye
ket felmutatni az önköltségcsök
kentés terén és emel lett a !er
mel,ési terveket teljesíteni, akkor 

· a vasút talán a legtöbbet tudja 
nyujtani ezen a vonalon. Ter• 
mészetesen csak a-k kor, pia, fí
iwelembe vesszük az alulról 
jövő jav35latokat, !ha az önköl!
ségcsökkentésí mozgalmat he
lyes mederbe tere 1 j ük és közös 
erővel, egységes akar.a,ttal telje
sítjük pártunk I l l. kongresszu
sának célkitűzéseit. 

gely József forgalmi szolgálat
tevő, aki arra való hivatkozással 
álfrtotta meg az 1902-es számú 
vonatot a jelzőnél, hogy szolgá
latátadás van. A felelősségrevo
náls alól úgy akart kibujni, hogy 
panaszoslevelet irt arról, hogy 
az ellenőrző közeg megsértette 
önérzetében, amikor a fentiekért 
felelősségre vonta. Nem tűrhető 
meg, hogy amikor Budapest-Fe
rencváros állomás · keleti gurító· 
dombja is teljes üzemmel mű
ködik, a vonatok órákig állja
nak Budaörs, Budapest-I(elen
föld, Budafok-Háros, vagy I(ö
bánya-felsö állomá'Sokon, ugyan
akkor, amikor a guritópályaudva
ron nincs mit· guritani. 

S ok panasz hangzik el a vo
natkísérők részéről, külö

nösen azoktól, akik a?! ,,ötszá
zas mozgalom"-ban jó eredményt 
értek el, akik vonalaikat menel
rendszerint, vagy az utazási se
besség növelésével továbbítják. 
I<ifogásolják, hogy amikor a vo
na!prémium, a túlóra és készen
léti díj kifizetésre kerül, sokszor 
kevesebbet kapnak. mint azok 
akik a menettartam meghosszab'. 
bításával közlekednek. Meg kell 
hallani ezeket a jogos panaszo
kat. A vonatkisérők részére olyan 
bérezést kell már az őszi forga
lom idejére bíztosrtaní, hogy ér
dekeltek legyenek a vonatok 
gyors továbbításában. 

Meg kell szünni az olyan ál
lapotoknak, mint amilyen, Bala
tonszentgyörgyön előfordul, ahol 
a keszthelyi vonatkisérők 6-8 
óráit várnak készenlétben vonat
ra. Földi Józsefet és csapatát 
Tapolcáról Budapest-Ferencváro
son keresztül Debrecenbe küld
ték, onnan önköltségbe tért visz
sza. 447 önköltségi kilométernyit 
teljesített, 83 szolgálati órából 
31 volt készenlét. Egyes vonat
kisérők leterhelése sokszor ve
szélyezteti a biztonságot. Nem 
ritka a 350-en felüli munkaóra. 
Ennek következménye a szakasz
hiány. Ez mindlazért fordulhat 
elő, mert a vezénylés terén még 
mindig uralkodik opportuniz
mus, még mindig vannak kivált
ságos szakaszok, vagy külön el
bálnást élvező vonatkisérők. 

A gépácsorgás következménye 
a géprevárás. A gépácsorgálst 
előidéző okokat meg kell keres
ni a forgalmi szolgálatnál és azt 
meg kell szüntetni, de nem le
het tűrni a fűtőházi ácsorgáso
kat sem. Budapest-Ferencváros 
és Hámán !(aló fűtőházban he
tek óta nincs elég szerelömun
kás, volt olyan nap, hogy 24 gép 
válrt szerelésre. A mozdonysze
mélyzet 5-6 forintos túlórában, 
6-7 órát várt, míg sor került a 
szerelésre. Az elegy az állomá
sc>n várt gépre. önköltségcsök
kentést jelent a szerelömunkások 
biztosítása a fűtőházakban és 
azok bérezésének felülvizsgálása. 

Az „500 kilométeres mozga
tom" keretén belül fontos felad'al 
a hasznos mozdonykilométer tel
jesítménynek a növelése. Nem 
tűrhető meg az az állapot, amit 
például a székesfehérvári vona
lon tapasztaltunk, ahol a moz
donyforduló szerint a tapolcai 
mozdony csak Székesfehérvárig, 
székesfehérválrí gépek Budapest
Déli pályaudvarig közlekedtek, 
ugyanakkor a tapolcaí gép nyolc 
óráit állt a székesfehérvári fűtő
házban, várt a forduló vonatra. 
A felülvizsgálás eredménye: há
rom mozdonymegtakarítás. Vé
get kell vetni az igazgatósági és 
fűtőházi sovinizmusnak és a 
mozd'onyfordulókat úgy kell szer
keszteni, hogy azok legjobb ki
használása mellett az elegyel a 
legrövidebb idön belül tudják 
tová'bbítani. 

"' eggyorsítja az elegyrnoz
gást, csökkenti az önkölt

séget a távolsági irányvonatok 
rendszere. Az or-szág legtávo-

Írta : Lindner József, a forgalmi szak.osztály vezetöje 

libb állomásairól rendezés nél
kül az elegylovábbílási rendben 
meghal álrozott összeállítás sze
rint az eddiginél soklrnl g,yor
saobb.a,n továbbítják az elegye!. 
Lehetőség van lépcsőzetes tá
volsági irányvonatok közleked
tetésére is. Ennek lényege, 
hogy valamely erős elezyáram
latú vonal mentén fekvő elága
zási állomásról is  g,yors,abban 
továbbítsuk az elegyet. A for
P,a hni és kereskedelmi .szolgá
la!oo,k egyformán feladata, hogy 
minél több vk;zonylatot kutas
sanak fel és hozzanak javaslat
ba a távolsági irányvonatok be
vezetésére. 

Nem jelent megerőltetést, 

éle!rehívá>sával kell megjaví
tani. Fel adat az eddig jól be
vált (menetirányítók, mozdony
irányitók, ktg, áruirányítók) 
szerveket életképessé tenni. Az 
áru- és személyszállítás terv· 
szerűségének nagyobb mérvű 
biztosítása, a tervgazdálkodás 
megerősítése és ellenőrzése ér· 
dekében a végrehajtó állomási 
szolgá1atra vonatkoztatva több 
új iráon()'íló szervezetet létesítet
tek. Ezek a gyakorlatban nem 
töltik be szerepüket. Legtöbb 
ilyen szerv regisztrál ja  az ese
ményeket és különböző „szor
galmazásokaf' végez. Nem ké
pesek irányítani, d:e nem is le
het feladatuk, mert azért van 0 

menelirálnyító szerv, !hogy a ba
jok és lemaradások, valamint 
vonatforgalom eltolódásának kö
vetkezi-ében előállott nehézsége-

ket megelőzzék és a kü!szolgá,
Lat részére hasznos irányítást 
adjanak. Feltétlenül szükséges, 
hogy az állomásokon működ.ő 
különféle 5,zerveket az önkölt
séJI: és munkaerögazdálkodás 
szempontjából felülvizsgálják. 
Javítsuk meg a végrehajtáist, 
kevesebb, de jobb irányitás.sal. 
Ez nemcsak önköltségcsökken
tést eredményez, mert azok, 
a,kiket e szervek életrehívása 
folytán elvontak a végrehajtó 
szolgálattöl, viss.zakerülnek köz
vetlen a termelőmunkába és az 
állomási dolgozók szükségtelen 
és túlzott el lenőrzése, sok eset
ben zaklatása, megszűnik. Ezen 
túl a közép• és aloofokú vezetők 
(állomásfőnökök, forgalmi szol
gál,a,ttevök) felelőssége is job
ban érvényesü). 

Néhány rendelet megjelent 

csupán észszerű intézkedést és 
jobb ellenőrzést a kírendelések, 
,a helyettesítések, az áithel�ezé
sek, a felügyeleti szolgá>lat. a 
létszámmegszabás terén fenn
álló lazaságok felszámolása. 
Ambrus Elek és Bárán Margit 
tanfolyamhallgatókat például e 
bud.a,pesli igngatóság a tiszt
képzőről visszarendelte a szom
bathelyi igazgatósághoz február 
2-án. A .szombathelyi igazgató
ság kérte a budapesti igazgató
ságot, hogy nevezetteket he
lyezze át Zalaegerszegre. Az 
átheLyezés cs.ak máijus 21 -én 
történt meg, így indokolatlan 
nal)idíi merült fel. A helytelen 
és keseff efjálras 3100 forint 
többletkiadást okozott. 

Vasutasok! Tegyük még szebbé életünket, erősebbé J,azúnkat 
/,ar,oljunk a jó és gazdaságos szállításért! 
A „Szocialista Vasútért" szerkesztöségének. felhívása ..;. 

A vasutas dolgozók különö
sen a I l l .  pártkongresszus után 
harcolnak a:ll ilyen és hasonlö 
esetek ellen. / usztin Sándor ve 
zelő főellenőr írta. hogy a for 
galmi és kereskedelmi szolgá,1.a,t 
elvégzésére kirendelt dolgozóh 
kirendelése nem a megfelelő 
körültekintéssel történik. Pél
dául a Cs.ongrádon lakó tarta 
lékot Kecskemétre, Jánoshalmá
ra. vagy Kis-kunféleg;yházára és 
viszont az itt lakókat Csongrád
ra küldik helyettesíteni. Előfor
dult olyan eset, hogy egy dol(?ozó 
helyettesitésére kettöt kellett 
kirendelni. Például Martfű állo
más forgalmi szolgáilaitevöjé
nek helyettesítésére egy keres
kedelmi és ei:w forgalmi tarta
lékost küldtek. 

Népünk a párt vezetésével 
maga teremti meg jólétét, építi 
a még szebb holnapot. A mun
kásosztály hatalomrajutása le
hetővé tette, hogy a dolgozók 
kifejthessék képességeiket, ki• 
bontakozhasson alkotóereJ-lik, te
hetségük. A munka ma új értel
met nyert s különösen a kor
mányprogramm óta tovább Javult 
a szocializmus felépítésének alap
feltétele: a munkához való új 
viszony. 

Előrehaladásunk, életszínvona
lunk emelése megköveteli, hogy 
most előtérbe helyezzük azokat a 
feladatokat, amelyek szorosan 
összefüggnek a népjólét alakítá
sával. 

,.Az első és legfontosabb kér
dés - mondotta R.ákosi elvtárs 
a párt I l l. kongresszusán - a 
munka termelékenységének s ez
zel együtt az önköltség alakulá· 
sának kérdése . . . Az önköltség 
csökkentésének egyik legnagyobb 
akadálya az iparban és egyebütt 
a számunkra egyébként is nehe• 
zen biztosítható anyagok megen
gedhetetlen pocsékolása." Igaza van Jusztin elvtársnak, 

hogy az ilyen esetek az önkölt-
ség emelésével járnak. A vasúti közlekedés költségei 

a népgazdaság összköltségeinek 
Sokkal gyorsabl>a,n és követ- jelentékeny részét alkotják. Ezen 

kezetesebben kell foglalkozni a területen minden megtakarított 
azzal, hogy az álllomásokon fillér évenként sokmillió forint 
eg�séges béralap és létszám le- értékű, melynek nagyrészét a dol
gyen. Adljuk meg az ál lomás· gozók szociális helyzetének javí
vezetönek a jogkört ahhoz, hogy tására lehetne fordítani. 
szükség-szerinti átcsoportosításo- Vasutas dolgozóink közü! már 
kat hajthasson végre. Nem le- sokan megértették ezt és köve· 
het, hogy ,a,z ál lomáson külön- tendö példát mutatnak. Alljon itt 
bözö forgalmi és kereskedelmi Iglói Pál, az Eszaki Járműjavító 
lwosztoitak el legyenek külö- sztahanovista mozdonylakatosá
nítve. u-gyen a forgalmi szol· nak neve, aki ötéves tervét 1953 
gálatnál követelmény a keres- VII .  10-én befejezte. Munkája el• 
kedelmi tudás és megfordítva, a ismeréseként művezető lett. 
kereskedelmi létszámban a for- R.észlege az ócska anyagok fel• 
galmi tudás. használásával 1 6.200 forintot ta-

1 Köipontí Vezetőség be- karított meg a legutóbbi időkben. 
De iglói pálok nemcsak az Eszaszárnolójában Rákosi elv· ki Járműjavítóban vannak. Ta-lá;rs azt �ondotta: _,,Az egész lálkozunk velük a forgalomnál n�pga.zda.s_af!� 1eLl:mz, a éppúgy mint a vontatásnál, vagy ti:t�e1:tral<2:_álas, . ez a l'!lc_entri:- a pályafenntartásnál, szinte valtza_las . csokke1;ti a _ko�ep_- �s !amennyi munkahelyen. A vasút 

also[o�u ve�?k. felel�sse1set es I nagy futószalagján névtelm hő
lassit1a f!Jlöd�swnfiel: Igy van sök ezrei építik a szocialista vas
ez a vasut teruleten 1s. Az állo- utat harcolnak töretlen lelkese• 
";á.�� felyéte_li épü!E>lei�en� a dés;el a kongresszus határoza• 
f�tohaza�n�l es oszta,IY'!Tler�ok- taínak végrehajtásáért, népünk 
sege!<�n 1roasztal?�½al tul:iis�folt felemelkedéséért. Tapasztalataik 
he!�1se!!'ekben gyu1!ik a leJl:!obb- megismerése, elterjesztése sok• 
s�or parhuz.amos adatokat, utal- millió forint „rejtett tartalék" 
vanyoznak, terveznek, értékel• feltárását jelentené. 
nek, _s az �gész ügyi_1;tézést oly- Epp ezért felhívással fordulunk a�;ma b�yokratizal1a-k, hogy a a szocialista vasutat építő valakozepvez�to�nek �kszo'.. _a l!g.: mennyi dolgozóhoz: vizsgálják 
k1se.�b kerdesben 1s . �u!onbozo meg munkaterületükön a helyte
felsobb �zervek utas1tasat kell len gazdálkodás tényezőit és tár
megvárn), , . , ják fel, hol pazarolják az állam 

, A _v�suto_n a ve!!:'i;ha1_t� nem értékeit! Tegyenek javaslatokat 
nelk�!oz�eh az iramy1tast, az a költségek csökkentésére, a ta• 
ellenorzest. Azonban ezt a mun- karékos gazdálkodás fokozá-sára, 
kát nem ú_jabb irányító szervek a népjólét emelése érdekében! 

Az önköltségcsökkentési lehe
tőségek vizsgálatánál ne feled• 
kezzenek meg arról, hogy a ta• 
karékoskodásnak egyben a minő
ség megjavítását is szolgálnia 
kell. Nekünk nemcsak olc:sóbl;Jan, 
hanem jobban Is kell dolgoznunk. 
önköltségcsökkentésünk csak ak
kor lesz valóban eredményes ha 
elősegíti a kultúráit utazást, a 
gépek minőségének javítását, a 
gépek karbantartását, az elegy 
zavartalan áramlását, az áruk 
megóvását, a bérfegyelem meg
szilárdítását, egyszóval: a szo• 
cialista vasút építését! Az önkölt• 
ség alakulásához hozzájárul a 
még meglévő vasúti bürokrácia 
!elszámolása, a munkafegyelem 
megszilárdítása, a szolgálati 
ágak együttműködésének meg• 
javítása, az anyagok gazdaságos 
!elhasználása és " takarékosság 
- minden területen. 

Számos lehetőség nyílik az ön
költség csökkentésére a szállít· 
faló vállalatokkal való kapcsola
tok Jobb kiépítésével is. Sokat te-

hetnek vasutas dolgozóink az 
ügy sikeréért, ha feltárják azokat 
a hiányosságokat, amelyek pél• 
dául a szál líttató vállalatoknál 
többletköltségeket okoz11ak és ez• 
zel kedvezőtlenü l  befolyásolják 
a vasúti önköltség alakulását is. 

A tapasztalatcsere és a mun• 
kamódszerátadás megkönnyítése 
érdekében a legjobb javaslatokat, 
a leghasznosabb kezdeményezé
seket közzétesszük a ,Szocialista 
Vas.útért" hasábjain és lehetősé
get nyujtunk egyes ötletek vitá
jához is. 

Az önköltségcsökkentés folya. 
matos, szívós, kitartó munkát 
követel. De vasutasaink segítsé
gével, tevékeny közreműködésé
vel gyors léptekkel mehetünk 
elííre, elősegíthetjük szocialista 
vasutunk építését, népünk jó
létének emelését, a kongresszus 
h atározatainak mielőbbi végre
hajtását. 

Vasutasok! Tegyük még szeb
bé életünket, erősebbé hazánkat 
- harcoljunk a jó és gazdasá
gos szállításért! 

Vasutasok a polgárdi állami gazdaságban 

Amint Ismeretes; naryszámtí vasutas dolgozd ön.ként jelentkezett arra 
hoizy két hétlst növényáoolásl munUt vésiez. A BVl(H oéldáuJ 'únl ' 14-27-lg a polgárdi, a MAY Stalls:ctlkal Hivatal „önkéntesei" 

1
pedi�• ugyanez.., ld6ben a tükröspusztal állami gazdaságban segltettek a mezög�zdasá.gi munkák végzésénél. Hogy nem rosszul, azt a sze.rkeszt6sé�hez 

kuldött levél l2azolJa amelyet a oolsiárdl állam! 2azdasási lllazstató' Pallós László elvtárs Irt, s melynek nyomán derék vasutasaJnk nyerték �t „A .
_legjobb növényter")esztó-brlgá.d"-zászlót. A levél {gy hang'Llk• , A mezogazdaság megsegllése érdekében gazdaságunkba� két hétig itt�rlóz• kodó vasutas dolgozóknak ezúton mondunk köszönetet azért hogy teJ·es egészében magukévá tették p&rtunk és kormányzatunk 

0

Jelhlvását J A  BVl<H dolgozói a �-álunk eltöltött idejük alatt fegyelme:zetlen, önfei,Üdo
zóan vették ki részuket a nehéz fizikai munkát Igénylő mezógazd:tsá 
munkálatokból. Vállalt munkájukat úgy végezték, hogy méllán érd�ef
ték ki szakembereink osztatlan ellsmerbét. Külön kelt kiemelnünk azt. 
hogy fegyelmezettségfik, magatartásuk gazdaságunk dolgozói előtt köve
tendő példaként áll. Jó munkájuk állal gazdaságunk megoldotta aaokat 
a feladatokat, amelyeknek leküzdése oly komoly probléma"' A BVKH é, 
Statisztikai Hivatal vasutasai azonban nemcsak a t�elésben já�a: 
élen, de a munkás�paraszt szövets�g er6sftését nagy sikert aratott knltúr
m

_
fisorral Is szolgáltak. Képünkön a vasutasok egy csoportját látjuk munka 

közben. ( Sztlá1ZYI S.\nd'"'r tui:tósf16 ,�v„léböl ) 
(N4dal Károly felvétele) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Könnyebben arat már a debrecenkörnyéki parasztság . . .  
Szépnek ígérkezik a idei Az európai szakszervezeti ér· 

lekezleten járt magy.a,r küldöttség 
élmén.yekkel gazdagon. a béke· 
harc folytatásához szükséges 
új fegyverekkel tért !haza a Né
•rnet Demokratikus Köz,társaság
•ból. Ez csendül ki Gáspár Sán
dor elvtárs, sz.a,kszervezetünk el
nökének szavaiból, amikor mint 
a küldöttség egyik tagja, haza
érkezése után kérésünkre fris
•siben rövid áttekintést ad az ér
tekezletről: 

amelyek eddig többnyire !á,vol 
maradtak ,a hasonló megm-OZdu
lásoktól. 

Nagy haLa-0ás ez a két ország 
közötti forgalomban - je len• 
!-ette ki a miniszter. 

termés. A debreceni határban dús kalászok növekednek. A föld művelői derűsen, bizakodóan aratásra készülnek de a gépállomás igazgatóját 'súlyos gondok nyomják. Hogyan .fog eleget tenni a gépállomás a várakozásnak? Miként tudja majd teljesíteni feladatát, ami
kor cséplógépei egy része hasz
nálhatatlanná vált, javítani 
kellene - s a többi munkák 
mellett ezt nem tudják idejé
ben elvégezni. 

Ekkor jött a segítség. A Deb
receni J ármújavitó pártbizott
sága és vállalatvezetóje kezde
ményezésére a dolgozók elha
tározták: megjavítják a gépál
lomás 14 megrongálódott csép
lógépét. Hasonlóképpen vál
lalták a hajdúböszörményi gép
állomás segítését is, ahol két 
kombájn javítását kellett elvé
gezni rövid idó alatt, az ara
tás megkezdéséig, Most már 
egy kicsit kevesebb a gondja a 
gépállomás igazgatójának. De 
könnyebben arat majd a deb
recenkörnyéki parasztság is. 
A járműjavító dolgozói : lakato
sok, esztergályosok, hegesztók 
és mérnökök nem hagyják 
cserben őket. Azt akarják, hogy 
egészévi munkájuk jutalma: a 
gazdagnak ígérkező termés 
időben kerüljön karnrájukba, a 
begyüjtőhelyekre, a dolgozók 
asztalára. 

javító könyveléséból időnként 
I 
marjában sorolni az anyagi és 

kijáró dolgozók fogják seg(- oolitikai segítség számos for
teni. máját, melyet a járműjavító 

Sokan Ismerik a járműjaví- nyujt a tsz-ek és gépállomások 
tóban Meleg József elvtársat, számára. Talán még egyet kel
a pártszervezet egyik aktívá- lene megemlíteni : ez a kul
ját, aki a mezógazdaságról túrmunka. A pártbizottsag szóló párthatározat után el- megbeszélést tartott az üzenu sőnek jelentkezett pJ.tronáló- kultúrcsoporttal amely ezután munkára. A pártbizottságon el- előadásokat tartott a patronált mondotta: Megértette, hogy a falvak dolgozóinak. Az előadálegközelebbi években 4 szoc�- sokon nemcsak a tsz-tagok és :i !izmus é1J!-téséne� kul�ské-r�e- gépállomások dolgozói vettek se a mez�ga�dasa!} �eJl_esztes!, részt. hanem ott volt majdnem és szeretne. !kivenni reszet ebbol az egész falu. Tetszett a szina_ munk�bol. Azóta M�leg elv- játszógárda előadása, nagy tars tagia ann?k a bng�dn3k, sikert aratott a tánccsoport 1s, a��ly a haJ?�szoboszl61 Pe- Több helyen el sem akarták a tof1 tsz:t seg(tI, A tsz-ben _tett csoportot engedni, marasztalelső latogatasoknál feltunt, ták őket mindaddig amig véh'2gy a . tsz-t":gok renctszert�e- gül is az utolsó von�t indulása nül, ltesőn Járnak munkaba. , t k't tt · 
A brigádtagok beszélgetni veg: t nem sza 1 0 az ismer-
kezdtek a szövetkezetiekkel. kedesi:iek, b_arátkozásnak. .. 
Megmagyarázták, milyen ká- A latogatasnak hasznos ko
rok származnak a fegyelme- vetkezi:1énye1 lettek. Nem e� 
zetlen munkából. Elmondották, patr�nált �z-ben �:zdtek arr?l 
hoizy a laza munkával önma- bes�elg�tm, hogy JO ".0l_r�a n_a· 
irukat is megrövidítik, azonkí- luk 1s l�trehozm egy szmiatszo-, 
vül, hogy az állammal, a do!- vagy tanccsopoi:tot. :";zek�� a 
gozó néppel szembeni kötele- helyeken ma mar a Jarmuiavi
zettségüknek sem tesznek ele- tó kultúr_cs_?portja segíts�gével 
get, pedig a gyárak dolgozói megke�?dott a s::ervez�mun
�okat várnak tólük és ezért ka, seg1tik a k�zdo �ulturcso
•ok segítséget is nyujtanak ne- Po:tok��• módszeratadással, 
kik A város elvárja hogy musorfuzetekkel. 
mo�t, a kormány tám�gatása Igy-�ajtj�k végre �-Debreceni 
után több és jobb élelmiszer Jármuiavito dolgozo1, a mun
kerüiJön a dolgozók asztalára. kások és értelmiségiek a mező
Azt várják a parasztságtól, gazdaság megsegítésére hozott 
hogy termékeikkel segítsék a párthatározatot. Munkájukkal 
gyárak nyersanyagszükségle- bizonyítják: megértették, hogy 
teinek kielégítését. a mezőgazdaság feJ!esztése 

A brigád nevelőmunkája nemcsak a parasztság ügye_ ha-

- Mindennél többet mond a 
két és félnapos berlini tanács
kozásról ...::.. kezdi - ha megem· 
lítem, hogy 30 európai ország 
több mint 600 küldötte/ képui
seltette magát. Ez a tény egy
magában i·s kifejezésre juttatja 
a békeWbor óriási ará'n,yú növe
kP.diését. Az értekezlet legfobb 
tanulságaként me[<ál/apilhatjuk, 
hogy szilárd az egysé[< az euró
pai dolgozók közölt a béke kiuí
uására és. megőrzésére irányuló 
akaratban. A küldöttek feleke
zeJre és világnézetre való te-
kin/e/ nélkül, valamennyien ál
lási fo,!lallak az amerikai im· 
periaJisták háborús politikája, a 
bon,i és a párizsi hdborús szer
ződés, Nyugat-Németország új
rafelfegyverzése ellen és kőve
Je/lék az atomfegyverek beiiltá
,;ái 

- Jellemz6, hogy a legtöbb 
felszólaló azokból a,; országok
Ml jelenfil<ezett, amelyek legjob• 
,ban azenvednek az amerikai im
perialisták háborús politikájától: 
Nyugat-Németors.zágból, Fran
cioorszá,gból és Ausztriából. Szo
katlanul nagv számban képvi
seltették magukat a .skandináv 
országok szak,s,zervezetei is, 

- Louis Saillant elvtárs be
számolója és az értekezletnek a 
béke megvédése érdekében ki
adott két felhívása új feládato
k,a,t s1,abott az európai szakszer
vezetekbe tömörült dlo!gozók.nak. 
Az új feladatok a kongresszus 
utáni szakmai értekezleteken 
méi;r hatá!rozottabb formát öltöt
tek. Fressinel elvtárs, a közle
kecté$i sza-kmai tag-oz.at főtit
kára beszámolt az imperialis,ta 
kormán.yok európai háborús szál
lítáisi szerződése ( pool) elleni 
harc eredményeiről és megmu
tatta az uta.t, amelyen ezt a har
cot méi:r eredményes.ebbé kell 
lenni. A nyufl,atnémet, a francia 
és osztrák küldöttek is a hadi
szállítás céljait elömozdíió, az 
érdekelt államok és a dolgozók 
anyagi érdekeit sértő szerződés 
ellen szólaltak fel. 

- A szakmai tagozat ülésén 
Chvalek elvtárs, a Német Demo
kratikus I(öztársaság közlekedési 
minisztere elmondotta, hogyan 
harcolnak az N DI( vasutasai a 
német egységért. Most fejeződ
tek oe azok a tárgyalások, ame
lyek megjavítják a közlekediést 
,a Német Demokratikus K.öztá!r
saság és Nyugat-Németország 
között. Adenauer meg akarta 
akadályozni a !árg-yalások ered
ményességét, de nem 6ikerült. 
A megállapodá,s egységessé teszi 
a for11:almat ,a két ország között 
és ezzel közelebb hozza őket 
egy;máshoz. Az elszámolásokat 
i" egyenlő ará,nyban végzik a jö
vőben. I(ölcsönösen étkezőkocsi
kat é� hálókocsikat járatnak. 

A szakmai tagozat ü lésén el· 
mondottam, hog;y a magyar uas
ula5' dol[<OZók nagy érdeklődés, 
se/ figyelik az tmperia/islák igá
jában nyögo országok dolgozói
nak békeharcát és a jöuőben az 
eddiginél jobban akarják azt se
Ríteni. Egy alkalommal már 
folyl.tk erről tárgyalá,sok az 
osztrák vasutasokkal. Most arra 
kell törekedni, hog;y a magyar
osztrák kapcsolai-Okat élöué te
gyük. A mag;yar vasutasok min• 
dent elkövetnek ennek érdeké
ben. Kértem az osztrák elvtársa
kat, cselekedjenek !hasonlókép
pen. 

Fres.sinet elvtárs összefoglaló
já,ban megállapította, hogy a 
szakmai ta.gozat megbes.z·élése 
jól sikerült és javasolta: leaköze
/ebb híuják össze az európai 
közlekedési dolgozók értekezle
tét, hogy még pön/osabban kör• 
uonalazhassák a békeharc fe/ada. 
ta/.nak együttes végrehajtását. 
A javaslat egyhangú elfoga
dásra kerüli. 

Az NDK-b.an való tar!Aízko
ááloom a latt meglátogattam egy 
jármüjavitót és egy fűtőházat. 

- Ezekben is, mini az egész 
Német Demokratikus Köztá-rsa
ságban az új élet üteme lüktet 
- fejezi be rövid beszámolóját 
Gáspár elvtárs. - A dolgozók 
büszkék, hogy építhetik az, új 
Németorszá,go!, dolgozhatnak ,a 
ketlészakítottság megszüntetésé
ért. Tolmácsotlam nekik a ma
lfYa.T dolgozók 11dvőzletét, ok ezt 
hasonló szere/e/telje$ uduőzlet
/el viszonczlák. 

A járműjavító pártbizottsá
ga - együtt a vállalat veze
tőjével, Jávor elvtárssal -
szervezi és irányítja a mező
gazdaságot patronáló brigádok 
munkáját. Az üzemben a párt
szervezetek aktíváinak felvilá
gosító munkája következtében 
mind több dolgozó ismeri meg 
a Központi Vezetoség mező
gazdaság megsegítéséról szóló 
határozatát és egyre többen 
büszkék arra, hogy ők is ré
szesei e nagyszerű határozat 
végrehajtásának. Ha a jármű
javitó dolgozóival valaki be
szélgetni kezd, csakhamar a 
mezőgazdaságra terelődik a 
Rzó és a dolgozók hosszasan 
sorolják, hogyan segítik a pa
rasztságot. Elmondják: mit 
tettek a hajdúvidi Petofi tsz
ben. A dologidőben elfáradt 
munkások esténként nem tud
tak nyugovóra térni, nem volt 
megfelelő helyük, elegendő 
ágyuk. A járműjavító dolgozói 
soronkívül kilenc darab eme
letes ágyat készítettek szá
mukra. De nemcsak ezzel kap
csolatban emlegetik a tsz tag
jai az üzemi munkásokat. 
Nemrégiben bevonult katoná
nak a tsz könyvelője, akinek 
pótlásáról nem tudtak gondos
kodni. A járműjavító patro
nálói felkérték a helybeli ta
nítót a könyvelési munkák 
ideiglenes elvégzésére. A ta
nító elvtársat pedig a jármű-

eredményeként a tsz tagjai nem az egész nép, főképpen a 
egymás közt megbeszélték a munkásosztály érdeke. Il:s hogy 
hallottakat. Azóta reggel 6 óra jó munkát végeztek eddig a 
a munkaido kezdete és min- Debreceni Jármü.javító OV 
denki fegyelmezetten dolgozik. patronálói, azt az a szeretet 
Ugyanitt nagyjelentőségű volt bizonyítja, amely megnyilvá
a járműjavító dolgozóinak se- nul a tsz-tagok és a gépállo
�ítsége abban a munkában is, mások dolgozói részéről a jár
melynek eredményeként meg• mújavító munkásai iránt. 

Gyo rs ütemben folynak 
az ózdi rendezőpalyaudvar bővítési munkálatai 

alakult a tsz l\1NDSZ-csoport- BORS DEZSŐ 
ia. a vasút politikai főosztály 

Szinte fel sem lehetne ha- munkatársa 

Lázas munka tölti be az ózdi 
völgyet. Az anyagvonatok ko
csijaiból tonnaszámra döntik ki 
az ózdi kohászati üzemek salak-

Szocialista szerződés 
az igazgatóságok együttműködésének megjavítására 

A mi&kolci és debreceni igaz-
1 

része, mely Füzesabony térsé-
, 

irányvonatok képzésének előfel
gatósáir forgalmi. vontatási és gének menlesíté�t . célozza

,- A_ tételeivel ._ A_z eddig e/0'e� helye
munkaügyi osztályainak !eg- szoc(alíst� 6zerzodes tovabbt ken. fen_n�l lo _elegy�orloda.s meg
jobb szakemberei az elmult he- pont1ai reszle!esen fogl�lkoznak szunle�esere mg-aJaratokat rend
t!!kben megbeszélésre gyűEek 

1

,a hely� _mozrfönyfordulok meg- szeresllenek. • . , • öss.ze, hogy megbeszéljék 0zo· s�er_vezeseve), a ':1enelre�dsze: Mako fozre luoos1to 
kat · a munkamódszereket. ame- rmti vonatkozlekedessel es az M1skolc. 
lyek segítségével a miskolci 000<: : : , , :: , , : : : : , :: : : : :: : 

vasutasok elnyerték a kringresz-
szusi zilszlót. A cél az volt, 
hO!liV a két igazgatóság együtt
müködlésében fenná,lló hibákat 
me!l'.szüntessék és erre szocía· 
lis'.a szerződést kössenek. 

A szerződésben kötelezettsé
get vállaltak az „500 kilométeres 
mozgalom" további fejlesztésére. 
Igen fontos a szerződésnek az a 

Közép-Európa /egkorszerúl,l,en le/szerelt 
röntgenosztálya - a MÁV-kórházban 

Lapunk l1asábJaln már többfzben beszámoltunk a MAV kórh-lz röntgen
osztályának bővítést munkálatairól. Kil7ép.Európa legkorszcrúobtn lelsz•• 
relt -r6ntgen-osztályát - melyet a közeli hónapokban adnak át rendelteté
,ének, - az elmult napokban mutatták be a sajt� képvlselólnek. A kill• 
föld! és hazai gyártmányú gépek segitségével lchctové válik. ™!llY '!_aponta 
mintegy ezer !elvétel, átvllágltás, illetve kezelés történjen az uj rontgen
osztályon. Killönbl!zli sugárzó-ké•zülékek a börbetegségck gy�gyltá�át 
szolgálják és már eddig is Igen komoly eredményeket érlek el a bor felüle
tén ilelve a nyálkahártyán jelentkező rákos természet« daganatok gyógyf• 
tásihan. Dr. Hrabovszky Zoltán egyetf:ml maQ",in{anár, az on·ostudomá• 
nyok kand•dátusa rész1etesen elmaR,-yat úta a killönbö:zö sugárzó berende• 

zések rendeltetését a sajtó munka-társainak. Hangsúlyozta. hogy a. mun• 
káfatok teljes bdrfez�s6ve1 a vasutas dolgozók eJi?.Cszségvédelmc érdekében 
6!abb jelentós lépés történik. (Németh Gn1b íelv-1tele) 

Sztáfinváro�i kirándulá, 
A debreceni Ilyen hatalmas 

MAV- igazgatóság vállalkozásra -
DISZ - szervezetét mint a Sztálini 
nagy kitüntetés V asmü. építése is 
érte: a pártszer- - csakis szabad, 
vezet segítségé- szocializmust épí-
veZ háromnapos tó nép képes. 
kiránduláson vet- Megerösítette ez 
tiink részt, meg- az út bennünk a 
látogattuk Sztá- párthoz való ra-
linváTOst. gaszkodást, a 

Nagy lelkese- párthoz, mely 
déssel készültünk szervezi, irányít-
erre a kirándulás- ja a szocializ-
ra. Klubestéket, mus építésének 
műsoros estéket diadalmas mun
tartottunk, · ame- káját. Szép pél
lyeknek bevételé- dája volt ez a ki
bol a DISZ-szerve- rándulás a párt
zet a kirándulás és DISZ-szerveze
kőitségeit fedezte, tii.nk kapcsolatá
és a budapesti nak. Pártszerve
Kisszínpad műso- zetii.nk valójában 
rának megtekin- sajátjának, arany
tését is lehetővé tarta1.ékának te· 
tette a DISZ-ta- kinti DISZ-szer
goknak. Hatvanöt vezetét, amely 
fiatal vett részt megnyilvánult ab
ezen a kirándulá- ban a segítségben 
son, közöttük én is, melyet párt-
is. Azt hiszem, szervezetünktől 
mindannyiunk vé- kaptunk ehhez az 
leményét fejezem úthoz. Utunk fo· 
ki azzal, hogy Zyamán éreztük a 

1 

olyan élmény párt segító kezét; volt számunkra a 
korszerűen beren-sztálinvárosi út, 

melyet nem fo- dezett, mosdóval, 
gunk soha sem el- ruhatárral, kony
felejteni. Most, hával és társalgó-
hogy személye- góval ellátott háló-
sen, saját sze- kocsiban kényel-
münkkeZ láttuk mesen utazhat-
dolgozó népünk tunk. Ezúton is 
hatalmas alkotá- köszönetet mon
sát, még jobban dunk, mi DISZ
megerósödött hi- fiatalok pártszer
tünk a szocializ· vezetii.nknek, hogy 
mus építésében_ megis�erhettük 

dolgozó népünk 
alkotó munkájá
nak gyönyörű 
eredményét, a 
Sztálin Vasmű
vet. DISZ-szerve
zetünk ezzel a ki
rándulással is ne
velt bennünket, 
mégpedig igen he
lyes módszerrel, a 
szem1.életességge!, 

a személyes ta
pasztalatok meg
szerzésével, amely 
igen nagy szere
pet játszik a fiata
lok neve1.ésében. 

Nemcsak az volt 
a kirándulás célja, 
hogy megtekint
sük ötéves tervünk 
egyik büszkesé
gét, hanem ez a 
kirándulás elmé· 
lyiteni kívánta a 

DI SZ-szerveze
tünkben a kollek
tív szellemet. A ki
rándulás ezt meg
hozta. Egymást 
még jobban meg
ismertük, s a 
VISZ-szervezet 
tagjai egymáshoz 
közelebb kerültek. 
Szórakozásban bó
ven volt részünk 
Jól éreztük ma· 
gunkat, s remé
lem ez a lelkes 
hangulat, melyet 
magunkkal hoz
tunk munkánk
ban fog mutat
kozni. 

A kirándu!ó fia
talok nevében: 

Sándor Gizella 
irodakezcló 

::::: ::: : ::: :::: :.Jc.J:: c:i:i: ::::: : :::n o 

ját. Feltöltik a völgyet. Mi épül 
itt? 

A régi ózdi rendezópályaud
var elavult szúk vágányhálóza
tá:i bonyolították le a kohászati 
üzemek vasúti forgalmát. Az 
elmult években egyre emelke
dett a termelés, mindinkáb!l 
szűknek bizonyult a régi ren
dező. 

A Kohászáti Ipari Tervező 
It oda dolgozói új, tágas ren
dezőpályaudvar tervét készítet
ték el. Messzemenően figyelem
bevették Ózd lakosainak i,éré
sét. A gyalogosok részére épűló 
aluljárót úgy tervezték meg, 
hogy azon gyermekkocsit  lS át 
lehessen tólni, tehát a le- és fel
járatot nem lépcsős megoidás
sal, hanem lejtős, úgynevezett 
rámpával kivitelezték. 

Az építés oroszlánrészát a 
debreceni MA V Vasútépítő 
Vállalat dolgozói végezték. 
Mmtegy 30 méterrel helyezték 
arrébb a Hangony-patak med
rét. A patak régi medrét feltöl
tötték és fölé vágányokat fek
tettek. Az építkezés közben egy 

percre sem szünetelt a Lenin 
Kohászati Művek forgalma. 
Mintha nem is lett volna szét
bontva a régi rendező, olyan 
gyorsan, zökkenómentesen bo
nyolították le az ózdi vasuta
sok a forgalmat. Nekik köszön
hető, hogy vágányzár miatt so
hasem kellett visszatartani a 
vasérc- és kokszszállíté<!okat. 

Az új rendezőpályaudvar fel-"• 
építésével teljesen megváltozott 
az ózdi völgy képe. Azon a he• 
lyen, ahol régen Sajóvárkony 
vasúti megálló volt, ma már 
kilométer 'hosszú irányvágá
nyok húzódnak. Mintegy 350.000 
köbméter föl<ldel töltötték fel 
R völgyet, mielótt lefektették a 
12 új vágányt. Ennyi földdel 
Győrtől Debrecenig éró vasúti 
kocsisort lehetne szinültig meg
tölteni. 

Az új ózdi rendezőpályaud. 
var építése befejezéshez köze
ledik. Nemsokára már közvet
lenül Ózdon állíthatják össze 
a gyár termékeivel megrakott 
irányvonatokat, • és nagyban 
tehermentesítik a miskolci gu
ritódombot. 

Határidő előtt fejezték be 
féléves tervüket 

Az I. félévi tervek sikeréért ( tok mene'.rendszerinti inditása
folytatott versen,yben számos ki- nál érték el. 
magasló teljesítmény született. Budapest-Keleti fűtőház dol
Uzemeink közül többen hat@r· 11:ozóí június 26-án teltek győ
idö előtt befejezték félévi , tervü- zelmi jelentést. De már ezt meg
ket és nagy lendülettel kezdték előzően is kiváló részlegerect:mé
meg ,a H. féléves tervek teljesí- nyek szüleitek. Százelegylon�a
lését. Többek között Hatvan kilométer tervüket mámus 
ál lomás dolgozói jelentették, 23-án, a tehervonati mozdony• 
hogy június 20-ra befejezték ter· kilométer tervet 1umus 1 7-én 
vüket, 106 .szá,zalékos átlagiel- befejezték. Az eddigiek során 
jesítményt érve el. K.ülönősen mintegy 9600 tonna szenet taka• 
a menetrendszerinti vonatindí- ritottak meg-. 
tásnál, a kocsikihaszná!ási terv- A miskmci fűtőház dolgozói 
né!, a göztartási és a rakodás; június 1 1 -re te!-jesílették féléves 
idő tervteljesítésénél nyujlottak előirányzatukat. A fiókmühdyi 

·,avítási tervet m,ili- május 30-ra kiváló teljesítményeket. 
Miskolc szeméLypály.a-udvar befe;ezté.k. A túlsú!ytovábbfü.s-

do[gozói a2) I. félévi irányvonati nál pótolták a,; 1. negyedévben 
tervüket és a vonatforgalmi ter- meg-mutatkozott 60 száz.a,lékos 
vüket teljesítették június 20-ra. 
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��� A nehéz.súlyú mozgalomban a 
t •t . 5500 tonna túl- gendő a fűtőház kétheti .szén· 
�rveze. napi . szükség!etének kielégítésére. sully�I sze'.11ib:n atlago�an 77� Még számos fűt5házból érke· tonnat tovabb1tolta<k. K:1magaslo 

I 

tt hír kimagasló eredmények• ere�mény született jú�iu_s 
_1

9•é_n. :;1. Többek _½özőtt  _a pécsi fütőam•kor 9444 tonna tulsulö;t v1t- ház dolgozo1 szazelegytonna
tek vona�aik. kilométer tervüket június 29-re, 

Diós,!yőr állomás dolgozói 10 mozoonykilométer tervüket penappa! a halálridő elölt fejezték dig június 20-ra fejezték be. A 
be tervüket. Legjob-b eredlmé- dom.bóuári fü!őház és ,a, kapos
nyeiket a terhelésnél, a kocsilar· oári fűtőház pedig haszoakilo• 
lozko<fásnál, a fajlagos koc,;1- méter tervét egyaránt Június 
mozgoa,tá-sná,l, valamint a vona- 27-re te!je&itette. 



1954 július -S. 

Az „Összetartás" termelüsziivetkezet 
dolgozóinak köszönete 

SZOCIALISTA VASúTtRT 

Tegyük közkinccsé a csomóponti verseny f:apasztalatait 

a 

Július 10 : IX. orsi6gos 

vasútuzemi értekezlet 

A napokban ai; 
érkezett a vasút 
osztályához: 

alábbi levél A pártunk III. kongresszusára menetrendszerinti közlekedést. eredményeket. Ennek helyes- szöntött. Ez történt például Július 10-én kezdi meg tanács• 
politikai fö- indított munkaverseny sort.n Két nap mulva a rendezópá- ségét bizonyítja, hogy egyik Miskolc fűtőházban, Meixner koi;ásait 3 IX. vasútüi;emi érte

,.A sárszentmiklósi „Ossze
tartás" · termelőszövetkei;et dol
goi;ói nevében kös-zönetünket fe
jezzük ki a MJ V Vasútépítő OV 
rétszilasi vezetőségének, párt
szervi-zetének és dolgozóinak 
állandó támogatásukért, amely
Lyel elősegítették szövetkezetünk 
fejlődését, 

1953 október 1 7-én .alakult 
meg szövetkezetünk, többnyire 
az iparból visszatért dolgozók
ból. Nem rendelkeztünk gépek
kel, felszerelésekkel - de biz
tunk államunkban. hittünk a 
nagyüzemi gazdaság fölényében. 
!?:s a segítség nem maradt el. 
Szövetkezetünk tanyaközpontban 
alakult meg, .azonban a kapott 
épületek tatarozásra szorultak, 
melyet magunk nem tudtunk 
volna elvégezni. A Vasútépítő 
OV  vezetői és dolgozói siettek 
segítségünkre. Elvégezték a 
külső és belső· tatarozást, be
vezették a villanqt, átalakították 
istállóinkat. baromfi-ólainkat. 
segítettek a bognár- és kovács
munkák elvégzésében, termelt 
áruink piacraszállításában, el[l/
szóval: valamennyi kezdeti ne

hézségünk leküzdésében. 
E támogatás nélkül cs.ak évek 

alatt fejlődhetett volna srovet
kei;etünk azzá, amivé ii& hóna
pok alatt vált. Dolgozóink forró 
szeretettel kösronik ezt a támo
gatást a vasutas dolgozóknak és 
a felettes vezetőknek. !gérik, 
hoizy még nagyobb lelkesedéssel 
végi;ik munkájukat egész népünk 
hasi;nára." 

Elvtársi üdvözlettel: 
Kiss András Kurucz Györ(Yllé 

párttitkár elnök 

Kitüntetések 

számos új és jó kezdeménye- lyaudvarról indított vonatok alkalommal, amikor a rende- Károly és Vince József segéd-
zés között is kiemelkedő volt nagy része már 60-70 perc- zópályaudvar dolgozói ideigle- kezelő elvtársakkal, akik meg- kezlet, hogy útmutatá5t adjon a 

a miskolci gócpont vasutasai cel korábban közlekedett. A nesen az első helyről a máso- -hatottan mondták gyerme- III. pártkongressi;us határozatai 
által kezdeményezett csomó- fűtöház és a személypálya- dik helyre kerültek - Bán- keiknek, hogy még eredmé- alapján a soronlévő vasutas fel
oonti verseny. Ez az új ver- ucivar közötti közös munka ,hegyi szakszervezeti bizalmi nyesebb munkát végeznek a adatokra. Hagyományos, nagys 

senyforma volt az, amely hoz- eredménye volt az is, hogy a. elvtárs agitációja után - ott jövőben. - fontosságú tanácskozás a va'Sút• 
zásegítette Miskolc csomópont miSkolci fűtőház a. megnöve- a táblánál megfogadták a bri- Jól bevált a Miskolc sze- üi;emi értekezlet. Elénk tárja: 
dolgozóit pártunk III. kon- kedett szállítási feladatok el- gádok, hogy a. csomóponti ver-- mélypá:lyaudvaron alkalmazott hogyan végezzük munkánkat a 
gresszusa versenyzászlajának lenére hat mozdon11t letétbe seny hátralévő idejében_ többé módszer is. Itt az üzemi bi- .. . f 1 'de"én Az 
elnyeréséhez. Elnyertük azt a tudott helyezni. -nem adják át az első helyet. zott<Ság a vidéki dolgozók nép- �agy oszi orga 0t;1 1 1 • ,. 
zászlót, melyre ;oggal lehet 

I 
Szállítási feladataink lebo- Kultúrcsoportjaink rendsze-

1 
szerűsítésére javasolta a vi- �r'.ek�z(:ten � :'as�t „ legfelsobb 

büszke hazánk va!a.mennyi nyolitását elcimozdította a pá- resen népszerűsítették az élen- déki tanácsoknak, hogy lakhe- 1rany1to1 a kulonboi;o szakszol• 
vasutas dolgozója, lyafenntartás dolgozóinak jó járó dolgozókat. Óráról órf.ra lyükön népszerűsítsék - fali- gálati ágak vezetőivel és dolgo-

A politika, osztf.ly, a terüle- munkája is. A karbantartási és hirdették a legfrissebb ered- táblák és hangosbemondók ré- zóival beszélik majd meg az őszi 
ti bizott<Ság, valamint a szak- felúiítási munkákat úgy vé- ményeket, de nem feledkeztek vén - az élenjáró vasutas szállítások lebonyolításának pro
vonali vezetők felismerték a gezték el, hozy példf.ul a mis- meg a lemaradók serkentésé- dolgozókat. Igy népszerúsítet- bÍ ' "t 
csomóponti verseny jelentősé- kolci személypályaudvaron vá- röl sem. A népszerűsítés előse- ték többek között Emődön 

emai · 
gét és ezért minden erejükkel gányzárt egyetlen esetben sem gítésére a pedagógus szakszer- Csongrádi László gurításveze- De nemcsak a szállitá&e>król 
segítették. A feladatokat po- kellett elrendelni. vezet támogatását vettük tót, Mezőkeresztesen Orosz lesz szó, hanem arról is: hogyan 
Jitikai ooztá!yi és területi bi- A csomóponti verseny ered- igénybe. Ezzel elértük, hogy Ignác kocsimestert, Mezőkő- hajtsuk végre a kongresszus .zottsági értekezleteken vitat• ményeinek mozgatója volt a jó vasutas úttörógyermekek kö- vesden Bartha. Mihály gurítás-
tuk meg. Itt mértük fel, hogy versenynyilvánosság. Felállí-

, 

szöntötték munkahelyükön a vezetőt és Hejőszalontán Tóth határozatait. Mit kell tennünk 3 
mllven segítséget kell nyujta- tottunk Miskolc rendezópálya- legjobb dolgozókat. Különösen Kálmán gurításvezetót. A ta- munkafegyelem megszilárditá
nunk az új versenyforma si- udvaron pl. egy versenytáblát, hatásos volt, amikor egy-egy náosokkal kiépített kapcsolat sáért, a minőség megjavításáért, 
lkeréhez. A győzelem döntő ahol 24 óránként értékeltük az dolgozót saját gyermeke kö- eredményeként Orosz Ignác a kultúráit utazásért, a dolgozók 
.biZtosítéka. dolgozóink soha �~�,.,.�~���~�,_�--v,�,v-�~�,.,,.......,-�,.,,..=�� kocsimester elvtársat a má- szociális körülményeinek meg-
nem látott lelkesedése és harc- jus 1-i ünnepség alkalmával a javitásáért és ami ezzel szorosan 
k.észséae volt, melynek kialakí- · 

d 
helyi tanáas meghívta a dísz-

tásában fontos munkát végez- A leg1· ohh munkamódszeráta ó tribünre. A kitünte!k$ utáni összefügg, a bérfe�elem meg-

tek a párt- és szakszervezeti időkben Orosz elvtárs 121 szá- szilárdításáért. 
.aktívak. zalékos teljesítményét újabb A IX. vasútüzemi értekei;leten 

Eredményeink elérésénél 12 százalékkal növelte. kialakult vélemények alapján 
nazyjelentőségú vÓlt, hogy A népsi;eriliiítéshez tartozott születik majd meg az, a határo-
munkánkban nem féltünk al- az is, hogy naponként két vas- zat, melynek végrehajtása bizto-
kalmazni az új módszereket. utas dolgozó a városi hangos- s,ítja ai; előttünk álló feladatok 
Szolgálati vezetőink - elté- bemondón keresztül elmon-
rően az eddigi gyakorlattól - dotta eredményét, munka- elvégzését. 
minden nap egy-egy rövid módszerét és terveit. Az értekezlet munkája nagy-
megbeszélést tartottak a kö- A csomóponti verseny a III. fontosságú nemcsak a vasutasok, 
zös problémákról. A megbe- kongresszus befejeztével le- hanem a népgazdaság egésze 
szélések nyomán számoo mun- zárult. A hatvani csomópont szempontjából is. Bizakodóan kf.t zavaró körülményt hárí- dolgozói azonban felismerve az k tottak el. Ilyen volt például a új versenyforma jelentőségét, várjuk a tanácskozást és so .  si-

szolgálati ágak közötti soviniz- versenyre hívták a miskolci kert kívánunk a IX. vasútüzemi 
mus. Miskolc személypályaud- gócot a kongresszusi zászlót értekezlet nehéz munkájához. 
,�1r dolgozói, párt- és szakszer- átadó ünnepségen. Hatvan -•• -
vezeti funkcionáriusai szemé- csomópont dolgozóinak felhí-
lyesen keresték fel a fűtőház vása, melyet elfogadtak a 
dolgozóit és szakvonali veze- miskolciak, bizonyítja, hogy 
tóit. akikkel megbeszélték a vasutas dolgozóink nem akar-

200.000 kilométer 
terven felül 

hiányosságokat. I gy elmélyült Hegresi Tibor •lvf;I" (bo.loldalon) Miskolc személypályaudvar szlahano- nak megpihenni ai; eredmé- A harmadik 
A Népköztársaság Elnöki Ta- a kaocsolat, jobb lett a mun- vlsta kocslmestore lelkes harcosa a m,vjet slktolalási módszereknek. Olyan nyeknél, hanem újabb gyózel- negyedév első 

nácsa Csuta Károly MAV fő- ka. Mezei elvtárs például - eredményesen adja a! munkamódszerét, hogy az szinte már „vérévé vált" a mekkel akarják elősegíteni a napján· győzel• 
felügyelónek. a munkásmoz- Miskolc személypályaudvar miskolci kocslrendezöknek. A szovjet módszerek alkalmazása révén nagy- kongresszus határozatainak mi jelentés ér• 
ga.lomban kifejtett többévtize- üzemi bizottságának termelési szeril ertdményeket értek el a m,ne!rendszerlntl lndltásnál, a fajlagos valóraváltását. érkezett a Ke-des munkássága elismeréséül a felelooe - naponta kereste fel kocslmozgatásnál és a kocsi larlózkodásl egységldönél. Ez Is nagymértékben A csomóponti verseny eddi-
,,Munka t:::rdemrend" kitünte- a mozdonyfelvigyf.zókat és a járult hou.i a miskolciak •redményéhez, amelly<I elnyerték pártunk Köz- gi tapasztalatai alapján bát- leti Fűtöházból. 
tést adományozta. Zsoldos fu-to-haz' 1· u··zem; bizott<Ságot. 

ponti Vezetöségének zászlaját. ffegyesi elvtárs annakldején, mint hadi· 
ran mondhatJ"uk, hogy ez a Július l-én a fűtőház dol• 

, , - . . • t uu fogoly került Sztálingrádba. Hamar kiderült róla, hogy Jól képzett •••· k h. t 1"-Sándor egesz.9egugyt nurusz er Igv hf,"a fel a figyelmüket t é I á I t t I tá t k t d tt ád •11 á verseny lesz egyik fö biztooí- gozói büszkén adhatta ir a 
dr. P,áter János államvasúti '• u as s ogs ga a a t o a snze ó En olgozo frlállngr a om son. 

1ö' fóorvosnak a. .,Kiváló orvos", többek között arra, hogy ad- Amikor hazak<rült, 1. háborús bombázásoktól hepe-hupás miskolci állomá• téka az őszi orgalom zavarta- ró!, hogy az év első felére ese-

dr. Csefkó István államvasúti ják ki a tehervonatok �ép_@it son nem tudta alkahnaznl a szovjet módszereket. Kés61l15, amikor erre le- lan lebonyolításának. dékes kilométertf:!rvüket 

rendelóintézeti fóorvosnak az
/ 

időben. Rámutatott Mezei elv- hetöség nyllt, hozzáfogott • szovjet síktolatásl módszerek bevculb6hez. 
RUTKOVSZKI ANTAL, 193.000 kilométerrel, szállítási 

A Hegyesi·brigád egbz sor állomás, mint Salgótarján. Hatvan, Kisterenye, 
1 

1 ..i:::rdemes orvos" kitüntetést társ arra, hogy a gépek késöi stb. kocsirendez.öll megtanította a szovjet slklolalásl módszerek gyakorlati a miskolci terilleU bizottság tervüket pedig 1,3lS.lOO e egy� 
ünnepélyesen adta á.t. kiadása lehetetlenné teszi a alkalmazására, (Kovács Géza !elv,) elnÖke tonnával szárnyalták túl. 
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Szelecsényi István : 

.- Elbeszélés -

Kuti Ádám szeme megillető
dött szeretettel simogatja vég"lg 
a tájat. a vasuU pályát. a tér
köz.jelzőket, a vll lamosmozdo
nyokat a szinte véget nem érő 
kocsisorral , . . Tücsök cirpel a 
fűben, s Adám hanyatt fekve 
hallgatja a kedves zenét . 

Erről a vidékről indu'.i útjá, 
ra. A villamos felsővezeték-épi
tőknél ke7,dte segédmunkásként. 
s még ma 1s fül.ében csengenek 
ezek az Ismerős hangok. Hll.nv 
nyári éjjel épltették a felsza• 
badulás után a vonalat tücsök• 
cirpelés, békekuruttyolás között, 
jánOSbOl(árkák fényes körtáncá
ban. m!gnem eljött az ősz. 
Ilyenkor a szél orgonájának 
2.engó sípjai szólaltak meg, ame
lyet nem egyszer tűlharsogott kilométereken át egy-egy vonali zárlat ijesztöen bőgésszer·ú 
hangja. Az eső szitálása, esése. 
verdesése és ömlése olyan jól 
megfigyelhető han11okban jelent'. 
kezik ott fenn. négy-öt eme;et 
szédítő magasságában. Am! !ga
zán felejthetetlen - az a tél. A 
kegyetlen, ride�, zuzma:rás tét
nek, a hófuvá.g orkánJának 
han,g_fa a fa,gyos, dem1edt veze
tékei< ve'.ökig haló zenéje, Az 
építői< és a vlllamos alállomás 
hősei kemény, en_gesztelhetetJen 
természettel állnak szemben tü
zö napban, égető hidegben. 

Az elmult esztendőben irgal
matlanul zord tél dermesztette 
a vasút vérkeringését. ó, a párt
l!tkár mutatott példát dolgozó
társatnak. Otthagyta az Jrodát, 
maga Is kiment hetekig a vonat
ra. u.Uait nem ep:yszer felsebez
ték e� elrettentően fagyos vas
oszlopok, a dértől nehéz vassod• 
ronyok. Ez a h!de� már égetett. 
akár a túz, de a l{andók-nak 
menni kellett, az élet nem állha• 
tott meg. 

Megelégedéssel gondol Vissza 
arra, hogy va�mennylen dere� 
lo'IS munkát vé,reztek. � most 
szabadságon van. visszatér arra 
a helyre, ahol a legszívesebben 
időzött, ahová hosszú évek mul
tá.n vtsszahozta a sz!ve. Maga 
sem tudt,,, hogyan 1,ezdődött. 
AmlkOJ: nyolc évvel ezelőtt el• 
ment Innen, a sötét vonatban� 
halványan égó gondolat vllága 
mellett, e;r:v aranyos szőkehaJú 
gyermeklány arca tűnt elé. Sza
kács Vera akkor 15 éves volt. 
Előmunkás aP.lának hordta az 
ebédet. A magas, már érésben 
lévö leányka. az akkor huszon
�gyéves flűban me�eg vonZ&mat 
ébresztett. Ez e,'?yre erósebben 
eresztette gyökereit a szívbe, s 
amikor búcsúzott a Szakács-csa• 

lootól, az apa észrevette, hogy 
Adám valam ivel komolyabban 
és mélyebben tekint Vera sze
mébe. Elmosot:1odott és csak 
annyit mondott; 

- Aztlin, ha megbecsü:öd ma
gadat. eljöhetsz Veráért. J!:n har
minc éves koromban nősültem, 
mé.ese l<éstem el. 

Vera fül!g plrult. édesanyja 
ped;g pironkodva szólt: 

- Apa, te már- megint árulod 
a lányodat. Ráérsz még arTa. 

Erre aztán mindanny.lan ne
vettek. Plutó, a nagynövésű ko
mondor segflette elhessegetni za
vartságukat. Odasompolygott 
Adámhoz, s hozzá dörzsölte bu
sa fejét, mintha ó ls bűcsúzna 
tőle . . .  Azóta sok ld6 telt el. Né
hanapján levelet írt a cs-1liid• 
nak, beszámo;t élete folyásáról. 
az apa válaszolgatott, udvaria
san hívta Is, látogassa meg 
őket ha arrafelé Jár. Aho� az 
Idő előrehaladt, a levelek is el
maradtak. A tanulás évei, a 
mérnök! dtp:oma megszerzése, 
a m,iskolct vonat vmamosítása, 
mind alkalm.;..s volt ar-ra. hogy 
maga előtt igazolja: egye:öre 
nen1 gondolhal nősülésre. Vera 
arcocskája ,nlnth,a elmosódott 
volna. Nemrégen a pol!tlkai osz
tálv instruktora. Németh elvtárs 
látogatta meg. Sol< mln<lenről szó 
esett: a Jól végzett munkáról. s 
arról, hogy a párt nem aszkétá
kat nevel. hanem hűsböl1 vérből 
va'ó embereket, akik örülni tud
nak az életnek, akik szeretnek. 
akik boldogságukat ta!ti!Ják a 
c»aládl életben, a gyennekek 
nevelésében. 

Amikor elment Németh elv
társ, sokat tünődött ezen. liar• 
mlnc éves már, s Jegrtlbb fdeje 
csa'.ádalapltásra 11ondolni. Nem 
el5Bzör vetődött fel benne ez a 
gondolat, de a munka láza - a 
munkának, az egész éleinek ha
mis értelmezést adott: most .tött 
rá arra. hogy mennyt szépséget 
nem vett észre. pedig az élet te
le van vele. mint a rét virággal. 
Adám olyan vándorhoz hasonl!, 
totta magát, akt Járj.a az utakat 
anélkül. hogy a szélén pompázó 
vl.rágokban · .o;vönyörködne. 

Holnap szabadságra megy, de 
m<é'g azt sem tudla. hova. Mind
inkább nehezebb számára az 
ei,yeáüllét. A vállalat ko!lekl!
vá\a dicséretesen cgy{ltt érez, 
szórakoznak ts, de valami más
ra vágyott, aminek eddig nem 

tudott nevet adni és •mit Né
meth elvtá.rs ol,yan egyszerűen 
éa kézzelfoghatóan magyarázott 
meg. li:lettársra van szüksége, 
akivel megoszt1a örömét és bá· 
natát. Va�ósá_ggal fellelkesítette a 
gondolat, de ugyanúgy a szomo
rúság töviseit Is érezte: ki Jöhet 
számításba? & enne! a gondo• 
J.atnál meleg vágy rakott fészket 
szívébe. Több lányt !s lsmerr, _ s 
most m indegyik elszürkül, <le 
mind erösebber\ klra lzo!ódnak 
egy szőke kLslánynak drága vo
násai. Egy ételhordó kislányé, 
búzasárp;a haJkoroná val a fején. 
é�kék szinű szemével. karcsú, 
nyuJénk termetével, hangjának 
bájosan csengő dallamával. 

Oh. milyen lelldlsmeretrurda• 
lást érzett azért. hogy nem tar
totta az érzelem szálainak fona
lát kezében, azért, hogy ezeket 
a dúsan omló szálakat nem so
dorta össze egyetlen erös fo· 
n.atlá. Pedig nem egyszer maga 
előtt látta, nem egyszer emlé
kezett rá. nevetésére, alakjára. 
járására, amint a frissen terí
tett kavicságy tetején Jött felé• 
jük. Oh, milyen fájóan boldog 
érzés az, amely nyohc év utlin 
előveszi, mintha számonkérné, 
hol Járt eddig a szeme. miért 
nem érzett eddig a szíve? Talán 
már késő . . . Ugy akart megje
lenni, mint ahogv annak idelén 
tanácsolták neki . . . Becsület• 
tel . . • De ö nem elé_gedett meg 
azzal. sikerek sorozatw·ól ah:srt 
beszámolni. S közben pergett az 
ídö. Verácska ma már huszon
három éves, s bizony a leA"(öbb 
szép lánynak ilyenkor már be-
i�,Á�I . � _ 
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dolt, nyugtalanság kezdte űzni, 
ne,m tai:álta helyét. Másnap vo
natra ült. Ugy elhatalmasodott 
rajta ez az érzés, úgy befed.le, 
mint h!ru!r a tó tükrét. Húzta, 
gyürte maga alá. ll:s most hogy 
itt van a naJO"szent.tánosl gazda• 
ság előtt, felldézJ az emlékeket. 
s még szor-osabban fojtogatta a 
gondolat: lány-e még? Szabad-e 
még? 

Felál l  a töltés oldaláról, na
.,rvol nyujtózlk és ellndul a ma
jor felé, amelyet körülölelnek az 
áll<>mt gazdaság rendezett. szép 
t.áb'á!. A búzatáb'.ák felett meg
riasztott verébcsapat surran a 
levegllbe, hogy n v!lsebesen Is
mét eltünjön a kalászten,ger ro,1-
rozásában. Adám kissé elcsüg
ged . . . Furcsa csak tlgy beá,11-
tant ennyi !dO után. Mit rog ne• 
kik mondani? Mivel !g&.Zo!Ja 
ha�l,gatását, mivel magyarázza 
meg? Sok-sok kérdés rohan.fa 
me11. amikre nem tud 'ldelégítő 
választ adni. Előbb kel'ett volna 
gondoll.oznn ezen. A góré sar
kán megáll. Mintha. ú.l heJyen 
Járna, egész sor változás ftgye!
meztetl az eltelt ldör-e. Az aká
cok susogása kiséri nz Ismert 
Szakács-házig, Csendesség ü'I 
meg a malort. BorJúbőgés hal
latszik, tyúkok és kakasok ka
plrgáln..--Jc a kazal körül. A ttlzó 

nap elöl ár-nyékban szundftanak 
a kutyák. Már ott áll Veráék 
a.itala előtt. l(opog. Sz!vét szo
r--011.S{atJa az ismeretlentól való 
félelem. Néhán'Jfszor már Járt 
ebben a tiszta. egyszerú fészek
ben. Most_ semmi válasz. szinte 
dörömböl már. de lsmét semmi. 
Ekkor megszólal a szomszédból 
egy hang: 

- Nincsenek lelkem azok oda• 
haza. Hint vannak a mezőn, 
csak estére Jönnek haza. 

A hang irán,•ába fordul. Egy 
öreg paraszta.sszonv beszél a 
szomszéd udvar kerítésén át. 

- Jó n,;.pot nagymama - üd· 
Yözll Adám tisztességgel és meg
köszönf a re:világosítást. Utána 
megkérdi: - Mindnyájan kimen
tek? 

Az öreJ>;asszonv bőre BOk 
ráncba sza'ad, okos fénylc'.l sze
me me,gc.sillan. amikor vl.ilaszot: 

- A Vera Is velük van . . .  1ts 
érdeklődéssel lciváncslskodik: -
Az eJ1jegyzésre Jön ugye fiam? 

Adámmal egvütt fordul a ház. 
a kert. s maga eem tud.la ho
gyan, a keze vaskapoosként szo-

ritja az a.ttó kilincsét. De csak 
eg�· szemvillanásnyi illó az 
egész. Megemberel! ma11át. Szé
gyelli, hogy ennyire gyöngének 
bizonyult. Szóval e:késett . . .  -
Megérdemeltem - mormog.la fél
han.e:osan. már nem Is figyel a 
mamóra. visszafordul az akácos
ba. De nehéz az •út porábrn men
ni! Nagy Izzadságcseppek téri• 
tik magához. amelyek kövérre 
hízva gördülnek alá homlokáról. 

EJzvszercsak arra eszmél. hoscv 
kikerült az állomásra. Oh, de fá
jó érzés elveszteni val�ktt. akt 
tisztán, édesen állt elképzelé
sünkben, akllhez ifJúkort emlé
kek fűznek, s akit könnyelmúen 
elhagytunk. Oh, milyen erllvei 
lázad az agy, mllyen hevesen 
dobol a szfv erre a feltsmeré6re. 
A négy elemit végzett legény 
eljutott az eJ{yeternt végzettség
hez. de nagy árat fizetett ért�. 
Pedig m!lyen szép évek vo:tak 
ezek . . . A párt szárny,d alatt 
nőtt azzá, ami. Az ú.t élet szép
sége ragadta magával. s a sár
ga pihéket erős sasszárnyak vá'.
tották rei. Magasra repült és 
most tlgy látja: nem Is u,nylra 
szép az élet . . •  

Egy padra ül és azon töpren.o: 
hol követte el a hibát. Hamat 
rá.Jön a nyltJ�rlL Mégis ú.,rv érz•, 
hogy megcsalták, s a keserúség 

tnérge megron t.ta szá ta izét. Még 
szebbnek, kedvesebbnek lát.la 
V eirácskát, dkit ő engedett más 
kar.latba, Ez paráz.slfü lelkében. 
Eey ól'a !s eltelik, mlg meg
nyugszik. Ez az idő a .iózansáJ:? 
felé hajtja. Rá.iön arra, hogy mi• 
lyen ostobán gondolkozott ,  
mennY1re gyereke.sen lcépzeló· 
dött, Yera vlse!kedése akkoriban 
azt a látszatot ke,}tette b�nne. 
hogy Jó érzéssel van Iránta. A 
gyer-eklánv !ránt nem érezhetett 
még s7.erelmet, bár nem e.'(Yszer 
gondolt arra. hogy sudár növé
stl. neki tetsző lány lesz belőle 
és ha fe'.nö, udvarol neki. �s 
egvszerre. most nyolc év után, 
mikor számotvet legényéletével, 
mikor elhatározza. hogy megnő
sül, elébe lábatlanl<Od!k egy ré
gi kép . . . Hogyan. hát lehet.Bé
ges az, hogy évekre elraktároz
zuk valakinek a képét szívünk
be, s az egyszercsak mege:eve.� 
nedlk? Követell Jogait, szerény
sége. hallgatása di.laként az 
eg-ész szivet? • . . Bo1ondsá.2', JT:Ye• 
rekség - mondja s�inte han�o
Ban és sétálni kezd a kihall per
ronon. 

Megáll a kifüggesztett menet• 
rend elött, s most már bosszant
ja, hogy az orra előtt ment el a 
délutáni személyvonat. órákat 
várhat a következőre. Vonatza
katolást h,aJl. Személyvonat iár 
be Acs fel61. az átjár-ó fővágány
ra. A vlHamos a!állomás épülete. 
a mellette erdc'.lként m<>redő por
ce!ánszigetelűk szemébe tükrö
Zi a nap vtsszaverődö fényét. 
Ettől könnyesedil< be szeme, 
vagy egyébtlll, nem kutat.la. A 
ltandó szinte röpitl a kocsikat. s 
finoman. zajtalanul megáll a ki
járati .Jelző elött. Nem érdekli, 
nem rtgyelí, k,k szállnak le. Mél
tóságteljesen elindul a vlllamos• 
mozdony, pi!lan...tok nlatt fel
gyorsulva, má,· a klJárali vál
tón keresztül rut az utolsó ko
csi. Utasok néznek kt a vonat 
ablakán, Integetnek a lent állók• 
nak. de c'.l mindebből nem lát. 
nem hall semm·t. Megfordul. de 
ebben a pllJan· tban derű.s, mély 
hangon kiált va'ak!: 

- Adám f!nm! Hát te ml Já• 
r-atban vagy mifelénk? 

összerezzen, ú.l?Y tekint a han.ct 
trá,nyába.. A perronon. ne.m 
messze tc'.lle, Szakács előmun
kás cipel két nagy vesszőkosa• 
rat, fel"3ége me,r a lánv·a, Ve
rácska még egy-egy bc'.lröndőt. 
- Hát ezek me.,r honnan kerül· 
tek az állomásra? - kérdi ma
gátöl bosszúsan, mert semm,� 
kedvet nem érzett egy Ilyen ta• 
lálkozásra. De ez csak e11;Y szem
ptJlantásnyt idelii: dohogtat.la, 
mert a másik p!llanatb,.n már 
Verát n<é.z!, a ragyogó, szépsé
ges nagylány Verácskát és any
ját, aki hogy mindenkit hallhas• 
sa az áltomáson. szinte kiáltva 
mondia büszkén: 

- Peströl Jövünk. Vera vég
zett az Iskolával. 

Adám csak azt hal!Ja, hoi,y 
most Jöttek Pestről, nem é1•ti az 

összefAAgéseket. de valami húz• 
za felé.lük és már ott ts van, 
hogy mlndmrnY!Ukl<al kezetfog
jon . . Pillantása Veráét keresi. 
akinek teldntete nvlltan és látha• 
tó csodálattal függ a fét•fln. 
mintha mondaná: - Milyen de• 
rék ember lett magából Adám. 
& mintha Adám szeme ezt su
gározná: - Hogy me.e:nőtt. hogy 
kiteljesedett ! Nem tudja magva• 
rAza.tát adni!, de hogy a lányt 
látja, megszűnt szive fá.lása Is. 
Yerácska viselkedése egészen 
másról beszél . . . Ezt azonban 
nem tudta megfejteni. 

- Voltam maguknál Pista bá
csi ! - rriond,ia vé.'(ül, ho.inr me'?'
magyarázza Ittlétét. Az öreg Ke
rekes néni mondta, klnt van• 
nolk. dolgoznak a földőn . . .  :li:s 
tovább szer-etné mondani, amit 
még hallalt, de magába fojt.la. 
Ujból és újból• Verácskát figyeli 
és sehogyan sem tud összefüg
gést találnl a lány viselkedése 
és az eJjegyzés között. U.lból sa
jogni kezd a szív és már meg
t�lálja a mód.lát. hogyan Jöjjön 
a titok nvitJára: 

- Bevásároltak Verácska el
je,snrzésére? l{érdezt annvl 
szornorúsá,g-Ral han,c('JB.ban, ho,czy 
Szakácsné ts felflgyel rá. Az 
anyák szíve csodálatos műszer: 
meglátja mi van az elked,·etle
nedés mögött. belelát a rrn szl
vébe. Meg(ol(ja Adám kar.lát sz& 
lid nyomatékkal és úgy kezd ka
cagni, hogy mint a friss szellő. 
egyszeribe fe!írlssltt Adámot. 

- Dehogyis vásároltunk be. 
Ma;,a a szomszéd Szabóék Verá
Járól beszél, ott lesz m,i, eJte.e:y
zés - mond_ta és anyás fi<?ye
lemmel. l<edvteléssel Pihenteti 
tekintetét a nagydarab fiún. 
Adám hitetlenkedve akar ma• 
gyarázkodnl: 

- De hiszen én a maguk házában voltam. 
- Már új he-1,yen l!:ilcunk aranyos fiam, a ma,loron innen -ma,1zyarázza Szakácsné. 
- Hát tényleg !gy lenne? � ocsudlk fel boldogan Rutt Adám és úgy talál.la egysze,r,Ibe, hogy gyönyörú élni, 6 hogy minden minden úJ értelmet kapott ezek: kel a szavakkal. ElveszJ pogvgyászukat. túláradó boldogsáÍ,,-gal_ . megin_dul velük és nem gyoz1 nézni a lány� akit piros� ra fest a férfi néze.se és a bo1-
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Vasúti teherlcocsilc ezrei várják 
az üj gabona szallításánalc megkezdését 

�z ország . �ül�_nböző vidé-

1 

aratási munkát. Az új gabona vontatási műhelyekben már kem _már kigord?Jte�. a ga- szállítására, annak zavartalan, egy hónap óta folyamatosan b?n�foldek;e a kevekot? ara- gyors lebonyolítás!ira a MAV végzik a gabonaszállításoktogepek es a kombáinok. . "d . 'be f !kés ült A k"· hoz beosztott teherkocsik át-Több helyen megkezdték az 15 1 eJe n e z · oz-
vizsgálását, az esetleges rések ponti kocsiintézőség teherko-

---------•------, csicsoportjánál kapott felvi- tömítését. A teljesen rendbe-
hozott kocsikat külön jeUel lágosftás szerint jelenleg 6600 látják el, az ajtóra fehér ka-

Díszkert - kacs6kkal 

Izsófalván az állomásfőnök 
még a télen áttelepítette a ba· 
romfiudvarát az állomási dísz
kert helyére. Amde baj történt. 
Az állomás a vasúti kertészet
ből virágokat kapott. Mit tehe
tett a főnök? A virágokat el 
kellett helyezni, a kacsák vi
szont már nagyon megszerették 
új helyüket. Hát elültették a 
virágokat a díszkertben. Majd 
c.�ak meg,érnek együtt. A ka
csak azóta szorgalmasan tépe· 
11:etik a dáliák leveleit, eszik a 
rozmaringot. Jó dolguk van. 
Virágba borult az életük. 

Túlszép a v6róterem 

Kalocsán van egy gyönyörű 
váróterem. Faragott székek, 
asztalok képezik a berendezé· 
sét, falait művészi festmények 
díszítik. Az ember örül, ha 
látja. Csak éppen nincs alkal
ma látni, mert azzal a jelszó
val, hogy az utasok tönkreten
nék - állandóan bezárva tart
ják a várótermet. Még szeren
cse, hogy a vonatra fel enge
dik szállni az utasokat, 

Hajmeresztő 

(Pusztai Pál rajzai) 

Tiszacsege állomáson a szql· 
gálattevő elvtársnő a piros 
swlgálati. saplra nélkül menesz· 
tette a 6026-os motorvonatot. 
Kőháti József motorvezető 
igen helyesen - nem volt haj
landó elindulni. A hosszú vita 
után végülis a szolgálattevő 
beszaladt az irodába és fején 
sapkával tért vissza meneszte
ni. Ezt előbb is megtehette vol
na. Legalább nem kaptak vol
na hajba, 

- beépített rinfuza-berende- lál!-zt festenek és fölé írják az 
zéssel ellátott - vasúti teher- 1954. évszámot. 
kocsi, valamint 5000 kocsihoz A gyors begyüjtés sikerének 
elegendő úgynevezett mobil - előmozdítására tervbe vették, 
mozgatható - rínfuzalap várja hogy az idén a nagyobb be
készen a gabonaszállítások gyüjtési gócpontok közelében, 
megindulását. mintegy 30--40 kilométer kör-

Sólyom József MAV-fel- zetben fokozottabban felhasz
ügyelő, a Szocialista Munkáért nálják a szállításoknál úgyne• :f:rdeméremmel kitüntett!tt vezett fordaszerelvényekben a ,.:f:rdemes Vasutas", a B/B. ny·t tt kocs·k t E k t osztály teherkocsicsoportjának 1 0 1 a · ze e a szo-
vezetője a gabonaszállítá- ródás megakadályozására 
sok előkészítésével kapcsolat- ponyvával bélelik és - ha azt 
ban elmondotta, hogy az első az időjárás szükségessé teszi -· 
és második negyedév folya- ugy,ancsak ponyvával takarják 
mán gondoskodtak a tavalyi be. Nagyobb távolságra irá
rínfuza-cleszkák kijavitásf;ról. nyuló szállításoknál a korábbi Ezt a m�J?kát kö".ette a ga- évek jól bevált gyakorlatának bo_naszállítasra _b7a,llított k<?- megfelelően az idén is gabona-cs1park korszerus1tése, a szo-

, 

. . .. 
ródásmentesség biztosítása, a 1rányvonatok�t álhtanak os:5z�, 
vagonok alkalmassátétele öm- hogy a szálhtmányok mmel 
lesztett áru szállítására. A vas- l(yorsabban eljuthassanak ren
úti járműjavítókban és a deltetési helyükre. 

� KÖ N Y\'ES PO l[ 
Nagy lstvan: Az Esz aki.Fómúhely törtenete 

Az Északi Főműhely Magyar- beri élet minden lehetőségét. 
ország egyik legrégibb ipari „Arccal a vasút felé" - ez volt 
üzeme. Története a kapitaliz- a főműhelyi munkás felaján
mus kibontakozásának korától .lása. ,,Arccal a vasút felé" -
a felszabadulásig híven követi ez volt a. kommunista párt fe-
hazánk gazdasági fejlődését. lelPte. 

Munkásmozgalma nemcsa'k Gáspár Sándor elvtárs, a 
vasutas. de országos, sőt bizo- Vasutasok Szakszervezetének 
nyos vonatkozásban nemzetközi elnöke, a legelső magya·r vasuti 
jelentőségű. Farkas Károly, az munkás,mozgalnni műhöz frt 
első internacionálé megbízottja előszavában méltán állapitja 
ebben a műhelyben dolgozott. meg, hogy Nagy István kiiny
Rajta ki11ül Landler Jenő, a vével kezdeményező, a fiatal 
nagy vasutas sztrájk tizenhár- vasutasnemzedéket nevelő ér
mai, Farkas Izor, az első prole- tékes írás kerül dolgozóin/e 7ce
tárdiktatúra vörös katonái és a zébe és hogy ezzel egyik régi 
Horthy-fasizmus ellen ha-r-- adósságunkat törlesztettük. 
colók névtelen ezrei az ol- Meg kell állapítani, hogy a 
vasók sze7'le előtt vívják szerző alapos, tudományos fel-
küzdelmü!ket. Hány buká.$, készültséggel végezte feladatát 
mennyi vér, és szenvedés, de anélkül, hegy ezzel elszakadt 
mennyi -r-agyogó győzelem is volna. az élettől. A fiatal Nagy 
jelzi az Északi Főmúhel11. velük István írásához a MAV Északi 
együtt a magyar vasút dolgo- Járműjavító történeti munka
zóinak életét. közösségéneJc idős munkásai 

A mai műhelymunkások déd- adták a tapasztalat és az át
apái alapították a Pest-budai élés legtisztább forrását. A 

Munkásképző Egyletet és az könyv jelentőségét csak fokoz
Altalános Munkás Betegpénz- za, hogy mind az írót, mind a 

tárt, melyből az SZTK feilő· munkaközösséget a Magyar 
dött. Tudományos Akadémia megju-

A főműhelyben Tendkívül ér- talmazta. Ez a kitüntetés eléa 
dekes társadalnni helyzetkép biztosíték arra, hogy a művet 
ala!k.ult ki az 1904-es nagy vas- vasutas dolgozóink szeminá
úti sztrájk idején. riumain is haszonnal forgas-

Az iizem dolgozói az első vi- sálc. 
lágháború alatt vasdoronaok- A mű kiadásával a Nép,zava 
kal szegültek szembe a Tisza- Könyv'kiadó Vállalat elsősorban 
kormány pribékjeivel. az 50 év előtti vasutas sztrájk 

Harcos hagyományaikat az hőseinek állít emléket. 
1919-es proletárdiktatúra idején A „Szocialista vasutért", 
sem tagadták meg. óriási lel• amely az elmult esztendóben 
kesedéssel. szinte egyember- először adott hírt a készülő 
ként vonultak a Vörös Hadse- munkáról, örömmel üdvözli az 
regbe, ahol hősi elszántságuk- idei vasutas könyvnap egyik 
lkal tűntek ki. Soraikat a le- értékes, jelentős darabját. Bí
gendás hírű Landler Jenő ve- zunk abban, hogy a jobbnál
zette. jobb műszaki könyvek ut,in a:i-

A főműhelyi munkások a fe- elsii vasutas-mozgalmi könyv is 
hér-terror minden rémségét odakerül dolgozóink egyre gaz
megszenvedték. A fasizmu.sban dagabb, színesebb könyvespol
illegális körökben szervezték az cára. 
ellenállást. A könyv 'bírálatára még 

A felszabadulás megterem• , visszatérünk, 
tette számu!kra a szabad em- Sz. 1. 

A Lokomotív sportegyesület IL országos közgyűléséhez 
Júni111S 19-i számunkban 

ismertettük a Lokomotív SE 
országos közgyűlésének lefo
lvásá t. Most néhány megjeg;y-
2éssel szeretnénk elősegíteni az 
újonnan megválasztott vezetőség 
munkáját, a vasutias-sport feilő· 
clését. 

Az értekezleten elhangzott 
hozzászólásokból kitűnt, hogy a 
régi vezetőség munkája hiányos 
volt. Okát elsősorban a vezető
ségi tagok többségének passzi· 
vításában kell keresni. A Ldko
motív SE nem láthatja el fel
ad1atát ha 16 vezetőségi tagjából 
csak ketten-hárman dolgoznak. 
A vasutas-sport fejlődése több 
lelkiismeretességet, nagyobb ak• 
tivitást követel a vezetőségtől. 

Az új vezetőségre háruló szá
mos feladat között fontos helyen 
áll a sportlétesítmények helyre· 
állítása és korszerűsítése terén 

végzendő munka. A sportpályá'k 
állapota akadályozza például 
Komárom, Sopron, · Miskolc 
vasutas-sportjának fejlődését. 
Ezeken a helyeken már néhány 
átmeneti intézkedés is sokat 
segítene. Helyes lenne, ha 3 
közeljövőben ezzel is foglalkozn� 
a Lokomotív vezetősége. 

Számos sportág nem fejlődött 
kellően az elmult időben. sőt 
vannak oLyanok is, amelyek 
egyenesen visszaestek. A sport
vezetők véleményéből lehet kö
vetkeztetni ennek legfőbb okaira 
is: a vasutas minőségi sportolók 
részére - szakvonali elfoglalt
ság miatt legtöbb esetben 
nincs kellő edzési lehetőség biz
tosítva. A vasutas sportolók ré
szére az i,gyesület többnyire nem 
képes elegendő felszerelést biz
tosítani, még abban az esetben 
sem, ha az anyagi fedezet ren
delkezésre áll. Nem kisebb hiba 

az sem, hogy a sportolók nem 
részesülnek olyan szakvonali 
megértésben, mint más eg;yesü
leteknél a hasonló körülmények 
között . dolgozó versenyzó'k. 

Az elnöki beszámoló nem tért 
ki ana, hogyan lehetne ezeken 
a hibákon változtatni. Elsősor• 
ban meg kellene teremteni a 
sport és a szakvonal közötti hi• 
vatalos együttműködést. Miután 
ez jelen körülmények között mé2 
nincsen meg, íg;y fordulhatott 
elő, hogy például a vasút poli• 
likai főosztály és a vasutasok 
szakszervezetének egyes kérdé
sekben hozott elvi döntését nem 
hajtották végre, a szakvonali 
vezetők közömbössége miatt 

A Lokomotív SE élére úi, H 
eddiginél minden bironnyaj jobb, 
harcosabb vezetőség került. 
Minden lehetőségük megvan 
arra, ho1n7 munkájukkal előbbre 
vigyék a vasutas-sport ügwét. 

Vasutasok országos teniszversenye 
A Lokomotív SE országos Szelei Béláné, Kecskeméti Lo· A többi induló is figyelem--

elnöksége 1954 június hó 18- komotiv SK a férfi párosban reméltó eredményeket ért el 
21 között Budapesten rendez- Pogány-Csonr,or, Vasútépítő A pontverseny értékelésénél 
te meg ezévi országos tenisz Lokomotív SK, a vegyes pá· a versenybíróság és az orszá-

rosban Por,ány-Bodócsné, gos elnökség a Vasútépítő Lo-
er,yéni bajnokságait. Két-há· 

Vasútépítő Lokomotív SK, a komotiv · tenisz:izakosztálya 
rom szakosztály kivételével a fiú egyesben Szabados Géza, mellett jó munkát látott a 
sportköröktől szépszámú ne- Szombathelyi Lokomotiv SK szombathelyi és a dombóvári 
vezés érkezett a versenyek- és a leány egyesben Megyeri szakosztályok munkájában. 
re. A férfi egyesben 64, a női Babi, Szombathe!.Yi i.okomo· 1 M�gállt . azonban . a fejlócl� ,a 
egyesben 35, a férfi párosban tiv SK versenyzoje. miskolci, sporoni, szegedi es 
31, a vegyes párosban 27, a Az egyéni csapatbajnokság- a p�csi Lo_komotiv teniszsza�-
fiú egyesben 24, a leány egyes- ban így alakult a sorrend: os�talyoknal. .�z!'lnokon .me� 

. , , _ . mmd1g nem toródnek az 1pan ben 17 versenyző, illetve pár 1. Vasu,tepito Lokomotw Bu· tanulók, a patronált iskolák é! 
állt rajthoz. dapest 133 pont. a közlekedési egyetem ifjúsá• 

Az e!!yéni versenyekben el- 2. Szombathelyi Lokomotiv gának a teniszsportba való be· 
ső lett: a férfi egyesben Hor- SK 78 pont. kapcsolódásával. holott erre 
váth László, Szombathelyi Lo- ll 3. Kecskeméti Lokomotív minden lehetőség7_ meg lenne 
komotiv SK, a női egyesben SK 45 pont. a szolnoki sportkornek, 

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

„Munkánk határ időelőtti elvégzesevel üdvözöl iük 
labdarúgóink nagyszerű győzelm.ét" 

A MAV E:pületszerelő és Elő
gyártó OV fémmegmunkáló 
részlegénél dolgozik Varga Js,t
ván ifjúmunkás lakatosbrigádja. 
A brigád valamennyi tag-ja a 
kong.resszusi versenyben elérte 
.a sztahanovista szintet. A Lab
darúgó Világbajnokság kezdete 
órn minden mérkőzés közvetíté
sét együtt hallgatják meg a rá
dióból. Szerdán az uruguay-i 
vá logatott felett aratott rag,yogó 
magyar győzelmen fellelkesülve, 
.a brigád elhatározta, hogy dísz
lá'vir atban köszönti válog-atott 
labdarúgóinkat. A táviratban 
ezeket írják: 

,,Drá,};a f,iúk/ Az e,lőző mér· 
, kőzéseken é� lelfufóbb az 

uru.f{ooy-i válogatott labda· 
rú.Rócsapat ellen vívoft RYÖ· 
z,e/melek határtalan örömei 
keltett minden maR.tJar dolgo
zóban, aJaWeel e_íftJÜft örü· 
lünk mi, ifjúmunkások is. 
Minden elképzelést .felülmúló 
sikerelekért foRaititfl&! szw
ből jövő köszönetünket. Elha· 
íároziuk, ho.(fy egyik mwzkán
kat, a budapesii MAV-kórház 
tüdőosztál11 tetőzetének. átala
kítását a vasárnap sorrake
riUő vilál{bajn.oki döntő tisz
teletére határidő előtt 48 wá· 

Csak lcésne a vonat ! . . .  
Nem igen hallottam még arról, hogy az utas kinn áll a 

pályaudvaron és azért fohászkodik: bár késne a vonat! 
Aki ezt teszi, azt máskor körülállnák, megcsodálnák, mint 
annak idején a trójaiak azt a bizonyos falovat. De most én 
nem ennek voltam tanúja. Népes tömeg állt az állomáson és 
egybehangzóan kívánta: csak késne legalább egy félórát! 30 
percecskét, potom 1800 másodpercet - esdekelt a tömeg. És 

senki nem csodálkozott. Aki azt hiszi, hogy tréfálok, annak 
elárulok egy dátumot, csak a.zé-rt, hogy ne kételkedjék: 1954 
június 30 (szerda) 20 óra 35 perc. És az eredmény: Vi:uguay
Magyarország eldöntetlen, 2:2. 

A rádió indulókat játszik, a balatona.lmádi-i állomásfőnök 
ablakát - ahol a rádió áll - nagy karéjban állja körül a 
közönség. Fiatal és öreg, nő és férfi. Idegenek, nem ismerik 
egymást, de most mégis egyetlen aggódó és bizakodó, izgatott 
és türelmetlen nagy család: valamennyiök fiának, testvérének 
tekinti azt a Svájcban küzdő 11-et. - És fohászkodnak: csak 
késne a vonat! .  .• Nem sokat, csak kétszer 15 percecskét . . .  
Hátha még tudnák, hogy ebben az esetben a kétszer 15 az 
egyenlő = 2 Kocsis-fejessel, világraszóló győzelem'ln€l! 

(b. g.} 

val befejezzük és /(J(J száza
lékos minőségi munkát vég
zilnk. � 

;..••··-··--·-··········---············ 

DOLGOlÓINl ÉRDIKÍBEN 
S:oeri<esztöségünl< ft dÓ!q-o• 

lr.Óil< érclcl;éóen. a\tól e cl ltöl 
vezettetve, hogy :i. lap e16sc:
gitse életkörülmény�-k ja
vu!ásiit, teljesen díjme,1-tco;en 
közli .a dolgozók áth�iyc�ési. 
és lakáscserére von:itk:>.;ó 
hirdetéseit. Az apr6hi:dctC!se
ket röviden és vilagosan. 
kö:terlhetöe.n és (\00-tosan ·:o• 
galmav„,a küldjék be szer
kesztöség-ünk cím�:e, Bucla
pest, VI.. Sztál:n-út 23. sz. 
alá. A hirdclés�n közölteké-:"t� 
a közlés megtéte-!één és 1dö� 
Pontj áért a szerkosdéi:;i>� 
semmiféle k.ötele.t�s�{t-� 
nem vállal. A hír-deté.sre adott 
válasroka,t közveUentll a hi:-
detést feta<ló dot:inó c1m�:c 
kell megxüldenii, :nert ;, s,;�·· 
kesztősé$[ nem váll:üA:oz.nat 
közvetitésül«e. 

ELCSERl!LNEM 

a budapest-nyugaU pályaud
vari 1. számú takóé.i,üfotbcn 
(Marx-férnél, a West�nd-ház 
közelében) lév6 föbérletl, 
földszintes, havi 46.- Ft bérű 

lakásomat. A lakás 2 szobá• 

::.6:. t1;;!,:ili�I. k�,:!!�:W
ó

!s �
4

,�� • 
céböl áll. Gáztűzhely van! 
Igényem: a fentinél nagyobb, 
magán�. vagy yasut; lakás, 
lehet61eg belterületen! l':,:-dck
lődnl lehrt fenti címen ftele• 
fon 129-874), vagy a Buda• 
pesti MA V Igazgatóságnál, 
Kerepesi�út 3. {V.. 522-es 
szoba); telefonon 1-11-0.>7, 
üzemi telefonon 38-:17. szám 
alatt, Jóna ,\gne,s föfüztnfl. 

....................................... 

Munkánkat megkönnyíti, életünket szebbé teszi a: kormányprogramm 

Szerte az orsz:áR"ban vas és acél, cement és té1da for
málódik maradandó alkotásokká. diadalmasan emel
kedik a ousztán. az erdők irtásaJn. a }ecsapolt mo• 
csárszélen: e-yár. üzem. lakótelep, üdüló. Az. utas 
aliiz ismer rá a réef fáira, miféle varázslat történik. 
kik · azok. akik telctüzdelték betoncsodákkkal a szelid 
Vombokat akik parkokat varázsoltak köves, sziklás 

vidékre, mesrree-ulázták: a fo1vót. E.s az; ulas sokszor a 
látnivalók miatt nem veszi észre. mi minden változik a vasúton. Ui állomások. ffitöházak, fürdök, mosdó
épületek és más szebbnél-szebb létesítmények emelkednek úi alkotásként. va1tv a Jebombázottak helyén derűs. laposteteiü, cslllámfényü épiiletek váltakoznak a réS!'lvel. Első képünk Komárom állomás kereskedelmi 

dollloz6f részére éoül1 úi fürdö- és étkezöhelyisfsret, 
második képünk a hatvani úi nvolclakásos épületet. a 
harmadik a budapesti •. Petőfi„ napközi otthont és böl
csödét, mí1! a negyedik kériimk a sztálinvárosi úi fűtő
házat ábrázolja, Az eredménvek nem születnek önmaguktól, és vasutas dolgozóink sokszor hösi harccal, 
áldozatos munkával küzdenek érte. a párt lobogója 

alatt. Minden új munka2yözelem, a vasút sui.llltás, 
feladatok elvénése. a balesetmentes, foriralombiztos 
szol,rálatellátás se,rítt. ho,ry eirvre több és több tlven 
és hasonló létesltmények tes,yék szebbé és iobbá • 

vasutas dol,rozók életét. 

( Kovács István rajzai) 

SZOCIALISTA VASUTtRT - A Va.-;úti Föosetály és a Vasutasok Sza•kszervcz.etének hetiilapja, - Megjelenik minden c;zombaton. Szerkes . .dt II szer k-esztöbfzottság. Laptulajdonos: a Közlekedés.- � Postaüg}i Mini::.i:eriL1:n 
1. Vasúti főosztálya és a Vasutasok Szakszervezete. Sierk=tös-ig: Buda pest. VI., Sztá!in-•'t 83 sz. - Te,eíon: ns-S%. 428-317. 428-:132. o,em: telefon: 16-76, 39-49. K,ardóhiváal: Yl l., RáJ<óczi-út 54.. - 18.00'.l pé:dán.,-. Szikra Lapnyomda, Budapest, V l l l . ,  Rökk Szilárd-u. 6. Felelős nyom,Ja vez.etö: Kulcsár Mihály, 
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Az építőipari dolgÓzók Rózsa emelkedésével. A műszaki fej
Ferenc Kultúrotthonában szom- lódésben mutatkozó lemaradás 
haton tartották meg a IX. Or- a vasúti pálya, az állomások, a 
szágos Vasútüzemi Értekezle- járművek, a biztosító é8 értetet. A hatalmas terem ünnepi 
díszben fogadta az ország min- kezési berendezések, a rakodó 
den részéből érkezett vasutas eszközök fokozottabb gondos
dolgozókat. A színpad egész sággal történő karbantartását 
szélességét elfoglaló felirat hir- és minél nagyobb mértékben 
?,et�e az érteke_zlet célj_át: .. A_z történő üzemképessé tételét te
o�zz, forgalom sikeres 1;egre1?,a3- szí szükségess · .  A vasúti páJua tasaval a kongresszus, hataro- , e ' 
zatok megvalósításáért!" A ta- fenntartasát a legnagyobb gon
nácskozáson megjelentek: Beb- 1 

dossággal, a lehető leggyorsab
rits Lajos közlekedés- és posta- ban kell elvégezni, és ezen a 
ügyi miniszter, Csergő János, téren semmiképpen sem sza
a Magyar Dolgozók Pártja bad engedményeket tenni A Központi Vezetőségén�k tagja, fenntartási munkák sor;endKatona. Antal, a kozlekedés-

tekintéssel, figyelemmel és 
szakszerűséggel kell gondos
kodni a megelőző karbantar
tásról. 

Második nagyfontosságú fel
adatként jelölte meg 

a műszaki berendezések 
minél jobb kihasználását. 

1954 JOLIUS 13. 

munkát eredményesebbé tevő 
eljárások. 

A gazdaságos üzemvitel kérd!iséröl 
beszélt ezután, hangsúlyozva, 
hogy a szállítási feladatokat 
gazdaságosan, az önköltség
csökkentés, a takarékosság je
gyében, a III. pártkongresszus 
irányelveinek megfelelően kell 
megoldani. A vasúti munka 
művészete abban rejlik, hogy 
a szállítási feladatokat mara
déktalanul, a leggazdaságosab
ban oldjuk meg. Nem lehet kö
zömbös például, hogy a több
terheléses mozgalmat milyen 
mértékben tudjuk fejleszteni. 

1 
1 

A vasútüzemi értekezleten Csan:idl György elvtárs. az államvasútak ....,__ 
igazgatója beszél. Mellette Bebrits Lajos közlekedés- és postaüflyl mtnlsz. i 1cr, Csergö János, az MDP l(özpontl Vczetöséfle Ipari és közlekedési ....,. 

tályának vezetője és Bognár Imre, a vasút politikai főosztály vezetője. 
(Kováos Géza felv.) 

t ......................................................................... ......... 

Gyümölcs, zöldség, főzelék még 
eeyelöre kevesebb, mint tavaly. 
De a zöldségféle még beérik, és 
így számítani kell későbbi szál
lításra. Gabonaszállításra is kell 
számítani legalább olyan meny
nyiségben, mint tavaly volt. 
Figyelemmel kell lennünk arra 
is, hogy az időjárás miatt ké
sőbbre nyúlik az aratás, csép
lés és a begyüjtés ideje. Tehát 

a nagyarányú mezőgazda.
sági szállítás ez évben átte
relődik őszre, heteken át 
csúcsforgalmat kell lebo-

nyolítani. 

Előreláthatólag legalább két 
és félmillió tonna cukorrépát, 
de lehet, !hogy két és három
negyedmilliót kell szállítanunk. 
Burgonyából a jelek szerint 
csaknem egymillió ton11ával 
lesz több, mint tavaly. Ugyan
akkor gondolnunk kell arri>.., 

hogy időben szállítanunk kell 
a len-, kender- és gyapotltr
mést. A jövőévi termés meg
felelő elökészítésére az idén jó
val több vetőmagot és hárorn
négyszerannyi műtrágyát kell 
szállítani. Ezek a leggyorsabb 
szállítást követelik. 

Mindent vinni, mégpedig azonnal ! 
és postaügyi miniszter első he- jének helyes megállapításával, 
lyettese, Földvári László.. köz- a tervszerűség biztosításával el 
lekedés- és postaügyi miniszter- kell érni, hogy a gördülőanyag 
helyettes, Bognár Imre, a vasút gyors és biztonságos vitele ne 
polillkai főosztály vezetője, szenvedjen fennakadást. 
Gáspár Sándor, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke, Csa
nádi György, az államvasutak 
vezérigazgatója, Németh. Jó• 
zsef és Csamangó Henrik ve
zérigazga tóhelyettesek, vala
mint a különböző szakszolgá
lati ágak vezetői, a pártszer
Yezetek vezetői, a szakszerve
zeti funkcionáriu�ok, a na
gyobb állomások, fütó'Mzak, 
jármüjavitók és egyéb szolgá-. 
lati helyek élenjáró dolgozói. 

A gordülőanyag, a · mozdo
nyok és kocsik műhelyi javí
tásának meggyorsításával, mi
nőséjli Illlfflkával 

Biztosítanunk kell - mondotta 
- a pálya, a járműpark opti
máUs kihasználását, mégpedig 
a tengelynyomások emelésével, 
a vonóképesség és hordképes
ség fokozásával. A kocsiforduló
időt tovább kell csökkenteni az 
elegymozgás meggyorsításával, 
a rendezőpályaudvarok műkö
désének gazdaságosabb meg
szervezésével, az üres kocsifu
tás csökkentésével. Az utazási 
sebességet minél közelebb kell 
hozni az alapsebességhez. A 
szállíttató gazdasági ágakkal a 
legszorosabb együttműködés
ben kell biztosítani a tervsze
rinti munkát, az egyenletes ra
kodásokat, a gazdaságtalan 
szállítások kiküszöbölését. Min
den munkaterületen az eddigi
nél fokozottabb mértékben kell 
alkalmazni az új munkamód
szereket, a szovjet tapasztala
tokat. Arra kell törekedni, 
hogy minden dolgozó hűsává 
és vérévé váljanak ezek, a 

A többterheléses mozgalom mi- Mindez azt jelenti, hogy nagy teken át fenn kell tartanunk a 
né! nagyobbmértékű elterjesz- árumennyiségre kell számíta- háromnapos kocsifordulót, naP
tése és helyes alkalmazása nunk, mégpedig olyanra, amely- ró! napra rendszeresen 15.000, 
meggyorsítja a kocsifordulót, nek késedelem nélkül kell sőt ennél is több vasúti :rncsit 
csökkenti az önköltséget, jelen- rendeltetési helyére jutnia. Az kell megraknunk, ha hiányta
tős szénmegtakarítást eredmé- árut mindenütt várják, mert lanul el akarjuk végezni fel
nyez. A mozgalom azonban nincsenek tartalékok. Szá- adatunkat. 
nem válhat öncélúvá. Nyilván• munkra ez azt jelenti, hogy A továbbiakban a miniszter való, hogy n�m lenne. helyes, amikor a fél jelentkezik, azon- elvtárs a vasút műszaki fel• 

biztosítani kell azt, hogy 
az előírt mennyiségű moz
dony és kocsi rendelkezés• 

ha egy�egy tobbterh_eleses __ _ vo- na! vinni kell áruját, mert azt <készültségét ismertette. Elmon-n�t szamara napokig gyu3te-
1 

várja a lakosság. dotta, hogy e"" hónap mulva nek az elegyet. Éppen az a . . • ..., 
művészet, hogy megtaláljuk ':,z_ 1_den _k�"'.és volt az elo- avatjá k  a ferencvárosi rende-

Csanádi György elvtárs. ve
zérigazgató reggel fél n:,olc 
órakor nyitotta meg az érte
kezletet. Megnyitó beszédében 
a többi között a következőket 

re álljon. 
A főjavítások. ré�zlegvizsgák 
idejét meg kell rövidíteni. Fo
kozottabb .gondo,sággaJ 'kell 
biztosítani a távközlő és bizto
sítóberendezések üzemképes
ségét. Az őszi forgalom egész 
ideje alatt a legnagyobb körül-

azokat a helyes szervezési in- szálhtas , ep1tés1 . any_agokból. zőpályaudvaron épült, kibőví
tézkedéseket és módszereket Most tehat a kavics, tegla stb. tett keleti gurítót. Rövidesen 
amel�•ek együttesen biztosítjá!; szállítmá;1yokat szintén össz�l b:f�jeződik a miskol:i , ::_ende
a feladatok teljesítését és a kell tov.i.bbitanunk. És sem1- zopalyaudvar korsze1·us1teis& é� 
gazdaságosság elveit. lyen szállításná! 1:e;n mondhat; Ihat ÚJ ir�nyvá�ányt k_ap 

.-
Rá-

A megnyitó beszéd ut'Ín juk, hogy „1;ar3!' .  Minden.
, 

�osren�ez? . . Szek�sfehervaro_tt 
Bebrits Lajos elvtárs lépett az vinni kell� 1!1egped!g az.mnal! is bef;J�z_od!k az UJ vágfoyha-
előadói emelvényre. Ezért az osz1 forgalomban he- lózat ep1tese, 

mondotta: Bebrits la jos elvtárs az őszi forgalom feladatairól 
- Az immár hagyományos&á A miniszter elvtárs beveze- 112 eddigi eredményeket és út- téli forgalmat. Tehát a telet vált, évről évre sorrakerülő tőjében meghatározta a vasút- mutatást ad a jövőre nézve. egy későbbi értekezleten külön vasútüzemi értekezletek célja üzemi értekezlet feladatát: megvitatjuk - mondotta. az, hogy megbeszéljük .az megvitatni, mi szükséges az A téli forgalom feladatait osz1 forgalom nagy felada- őszi forgalom sikeres elvégzé-

k I I' k 
Ma csak az őszi forgalomról 

lal!. Mindnyáian tudjuk, hogy séhez, mik a teendők szep- ü ön tárgya JU beszélünk. Vannak hangok, 
az őszi forgalom sikeres lebo- tember, október, november és hogy az idén kevesebb lesz az 
nyolíh\sa a vasút nagy eröpró- december első felében 11. for- Az eddig megtartott vas- áru. Ez tévedés. Az igaz, hogy 
bá ia. Annak, hogy a vasút ezt galom zavartalan menetének útüzemi értekezleteken az őszi nem lesz óriási kiugrás, 25-30 
�i Cl"őpróbát kiállja, különösen biztosítása érdekében. forgalmat a téli forgalom fel- százalékos emelkedés, de ez 
nng:, jelentősége van az idén, A feladatokat a kongre!szus adataival együtt tárgyaltuk - mégsem jelenti azt, hogy ke
amikor pártunk új gazdaság- határozatai szellemében kell mondotta Bebrits elvtárs. vesebb lesz az áru. Tény az, 
politikája a mezőgazdaság fo- elvégezni. Tehát biztosítsuk, Az őszi feladatok előtérbe kc- hogy az ipar több hflsznál:lti 
kozottaob mértékű fejlesztését, hogy ne Jegyen béralaptúllé- rültek, de a téliek elmarad- cikket készít, és Mr a kohá
a dolgozókról való minél na- pés, pontosan tartsuk be a tak. A tapasztalatok arra fi- szat kevesebb szállítást követel, 
gyobb mértékű gondoskodást tervet, és ugyanakkor szállít- gyelmeztetnek, hogy most nem ha itt lesz is néhányezcr tonna 
tűzte ki célul. Ennek megvaló- sunk olcsóbban, gyorsabban, szabad így tennünk. Az elmult kiesés, azt pótolja a hasz
sítá�a nem kismértékben függ kifogástalan minőségi munk&t tél hihetetlen kemény, soks7.or nálati cikkek szállítása és első
attól, hO'lY a vasúti közlekedés végezve. keserves volt. A hálózat sem sorban a mezőgazdaság. Az élei
mikor és hogyan juttatja el Ezek a feladatok nemcsak az műszakilag, sem szervezetileg miszerszállítások emelkednek. 
rendeltetési helyükre a mező- őszi forgalomra, nem is csak nem volt kellően előkészítve. Ha lassúbb is le•z a gyárépítés, 
gazdasági terményeket, a fo- erre az esztendőre, hanem Kiállottuk a próbát, elvége�- de helyettük tömege;en épül
gyasztásra szánt iparcikkeket. évekre, évtizedekre előre szól- tük feladatainkat. De ha kel- nek lakások, tehát fokozódik a 

- Valamennyi vasutas do!- nak. Az önköltségcsökkentés lóen felkészültünk volna, ak- tégla, cserép, homok, kő, ka
gozónak tudatába kell vésnie tervezetén már dolgozik egy kor jobban és kevesebb ráfize- , vics és az egyéb építőanyagok 
azt, hogy minden szállításra bizottság, amely összefoglalja tessél bonyolítottuk volna le a szállítása. Végül itt a termés. 
felkínált árut a legnagyobb � 
gondossággal, a legkisebb ér- .,...,._.,.._.,.._~.....,....,..,....,...,._.,.._,_~..._,....,..,._.,_,.,._,.._~.....,,� 
tékcsökkenés nélkül, szervezet
ten és gyorsan kell elszállíta
nunk rendeltetési helyére. Az 
idén sokkal nagyobb mérték
ben emelkedik az Igényesebb 
munkát, több gondosságot, kö
rültekintést kívánó romló és 
kényesebb áruk mennyisége. 
A szállítási feladatok változása 
döntő módon 

a minőségi munkát, a mi
nél magasabb színvonalú 
vasútüzemi technológiát kí-

vánja meg 
a vasút vezetőitől. a vasút va
lamennyi dolgozójától. 

Megnyitójában összefoglalta 
azokat a legfontosabb feladat
csoportokat, amelyeket az őszi 
forgalomban szem előtt kell 
tartani. Az első legfontosabb 
és legdöntőbb feladat: 

valamennyi vasúti 
mü;rnki létesítmény tervszerü 

megelözö karbantartása. 
- Mindannyiunk előtt isme

retes - mondotta - hogy a 
,·asúti műszaki berendezések 
fejlesztése nem tarthatott lé
pést a vasútra háruló feladatok 

A IX. orszá.gos vasíiHizeml 
k postaiigyl mlnlsrter. 

Ertckezlet munk,lban. Az. előadói emelvényen Bebrits Lajos elvtárs, közlct•dh
(Rováos Géza felv.) 

Jobban ken alkalmazni a smjet módsrereket 
Budapest-Ferencváros és a 

B-torony között elkészült a leg
korszerübb négyvágányú pá
lya. E« a vasúti technika leg
korszerűbb eszköze. Töbl:Jhe
lyen működnek már az önmű
ködő térközbiztosítóberendezé
sek, bővültek a rakodók, új vá
gányok ti,sziK lehetővé a vo
natok sűrű fogadását. 'l'ehát 
fol;vik a vasút korszerűsítése. 

Bebut, elvtárs ezután fel
hívta a figyelmet arra, hogy 
a k0rszerüsí tés ellenére is az 
ősz, forgalmi csatában sokféle 
akadályt, nehézséget kell le
győzni. Mintegy 2000 kocsival 
keve,sebbel kell megoldani a 
szállítások lebonyolításá�, és 
kevesebb lesz a javítások :--,1iatt 
a mozdonypark is. Ezért sok
kal jobban kell alkalmaznunk 
a JÓI bevált szovjet munka
módszereket, fokozni kell a 
verseny lendületét, fejleszte
nünk kell az „500 kilométeres" 
és a többterheléses mozgalmat. 

désbe mennének ezek a tapasz
talatok. Ez elsősorban a tél 
miatt történt. Az őszi forgalom
ban újra teljes sikerrel Kell al
kalmaznunk a jól bevált :;zov
jet tapasztalatokat, elsősorban 
az „500 kilométeres" és a • öbb
terheléses mozgalmat. Két hó
napunk van arra, hogy előké
szí tsük az őszi forgalom sikeres 
lebonyolítását. 

Ez idő alatt 
úa kell megjavitanunk 
mozdony- és koesiparkun
ka.t, hogy az őszi forgalom 
idején egy se kerüljön ja-

vítás alá. 
Ehhez az illetékes minisztériu
mok segítsége nélkülözhetetlen_ 
Bi7tosítsák az igényelt beruhá
zási keretünket és a javitásho!. 

szükséges nyersanyagokat. 
Ezután a miniszter elvtárs a 

szakszolgálati 9.gak feladatai
val foglalkozott. A forgalomról 
beszélve elsősorban 

a szovjet síktolatásl mód• 
szer jelentőségét Az egész vasutasság min• 

den erejére, lendületére, 
tudására, szakismeretére ismertette. Elmondotta, hogy a 

szükség les�, szovjet csurgatásos m0dszcrt 
még ll:evés helyen alkalmazzák, 

hogy győzelemre vigyük az holott segítségével fele idűi:e 
eszi forgalmat. 1 lehet csökkenteni a slktolatás 

A szovjet tapasztalatok al- idejét. Az őszi forgalom ;deje 
kalmazása tette lehetóvé eddig 

I 
alatt győzelemre kell vinru a 

is, lhogy meg tudtuk oldani fel- szovjet síktolatási módszert., 
adatainkat. Most azonban - az mely egyik feltétele a forgal.:im 
utóbbi időben - mintha fele- zavartalan lebonyolításának. 

Minj több irán}''Onatot! 

Az elegyáramlás állandóan Nincs kellő harc az objektív 
változni fog. Ennek megfele- akadályok, elsősorban a mun
löen - a követelmények �ze- kaerővándorlás ellen. Felve
rint - változtatni kell a vo- tette 
natö,;szeállítási, valamint az 
irányvágányok felhasznfüási 
tervét, Foglallcozott még a mi
niszter elvtárs a vonattovábbi
tás meggyorsításával, a térkii?.
biztc�ítóberendezések nyujtotta 
lehetö..fgek felhasználásával es 
az áruk gvors továbbításának 
jelentőségével. 

A kere'lkedelmi szakszo!gálc1t 
felarlatairél beszélve, elmon
dotta, milyen hlbák vannak 13 
kirakások és itrakások terén. 

az előJelentések megszer
vezésének fontosságát, 
majd a szállittató felekkel 
való kapcsolatok elmélyí• 

tésének jelentőségét. 
A kereskedelmi szakszolgálat 
elé feladatul tűzte a ra.kodás
sal és lépcsőzetes rakodás�al 
képzett irányvonatok öss�cáUi
tásának segítését és a darab
árus szállítások nagyobb g'>ft-
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A IX. ORSZÁGOS VASÚTÜZEMÍ ÉRTEKEZLET 
dossággaJ történő lebonyolítá-

1 
ban a rak.súlyemelés jelentősé-

, 
sa mintegy kétezer vagon rak

sá!. gét. A meglévő kocsipark súlyával egyenlő - mondotta 
Hangsúlyozta a továbbiak- emelt raksúlyának klhas:málá- a mlntszter elvtárs. 

Kapcsoljuk össze dZ ötszázas mozgalmat a többterheléses mozgalommal 

utas dolgozóknak, hogy az 
utazóközönség igényeinek ki

elégítésére, a kultúrált utazás 
feltételeinek biztosítására is 
fokozottabb gondot fordítsa
nak. Nem szabad elkövetni 

Ezután a vontatás és a gé- mint ahogy teszik azt a Szov-1 Jyekben együtt. Mindehhez azt a hibát, mi!;lt az e�ult év-
pészet feladatairól beszélt. Bí- jetunióban és a Német Demo- elegendő anyagot kell, hogy ben, ho� az ?sszes f,gye1:t11et 
rálta a többterheléses moz- kratikus Köztársaságban. biztosítson a Kohó- és Gép- az áruszallftás, tervek telJesí
galmat, amely az idén jóval Több vonatot kell továbbí- ,pari M1'1iHtérium valamint a tésére összpontosítottuk. Az 
kisebb eredményeket mutat tani rövidített menetidóben, TervhJYat:,l. 

' ország közvéleménye a vasút 
fel a tavalyihoz képest. Jel kell számolni a géJ)f'evárást, E:Lután a szénhelyzettel fog-1 munkáját döntően azon m�ri 

- A túlsúly majdnem any- a mozdonyszerelés körii.li za- lal':0zott p minisz:er elvtárs. le, hogy milyen pontosan köz
nyi, mint tavaly - mondotta. varokat és nagyobb sikereket Szeptember 1-r� 18 t1api szén- le�ednek személyszállító vona
- De mi az ára? Egy vonat 5 kell elérni a mosástól-mosásig ké.;,!ctct kell biztosítani, még taink. 
órás menetidő helyett mintegy mozgalomban. Le kell szorítani pedi.j jó minőségű szenet, A ,·o· egvu"ttmu·l.e"de's - elo"felte:.el 15 órát, sokszor háromszoros a javítási százalékot: a műhe- amellye! a túlsúlyu• vonato'kat 1 11 ll 
menetidőt megy! Ez így nem lyekben a mozdonyjavítást 10 menetrendszerinti idő alatt le
gazdaságos. Menjen minél több százalékra, a fútőházaknál 5 het tot:,íbbítani. Jobban fel kell 
nagyterhelésű vonat, de me- százalékra, a dolgozó kocsi- használrn a pakuras keveré
netidőben. Az 500-as mozgal-

, 
pnk állagának 3 százaléka le- kek�t is, melyek hozzásegíte

mat össze kell kapcsolni a het csak javítási állag a vonta- r.ek a szénnehézségek meg
többterheléses mozgalommal, tási műhelyekben és főműhe- ol-iásához, 

Minél kevesebb „iassújelet" és „vágányzárat" 
A pályafenntartási dolgo-

1 
netrendszerintl közlekedéshez A forgalom biztonságához 

zókhoi fordult ezután. Felhív- j 1 5b d . k j' k tartozik a vonatok ki- és be-
tii a figyelmet, hogy a sebes- a e zo eren e�e:C O ar-

járásának biztosítása. A moz• 
ség omE:léséhez jó munkájuk- bantartasaval donyvezetők számára parancs 
k�l, a lassújeleknek és a �á- járulhatnak hozzá a 3zolgálati a „Szemed a pályán legyen!" 
ganyz�n,knak csak �- l�gszuk- ág dolgozói és ezzel kapcsa· - mondotta - és éppen ilyen 
ségcsec,b esetekbeu törtenő al- latban felhívta a figyelmet ar- parancs a váltókezelők, a tér· 
k:.hnazásával '.1 ;,ályafe1;ntar- ra, hogy a jelzőberendezéseken felvigyázók és a külsős me
tás1 dolgozók 1s nagy merték- sokszor nem megfelelő a szí- nesztők számára az, hogy 
bt,n hvzájáru!hatr,ak. nes jelzőüveg. Sürgősen, még ,,Kint lenni a téren". Ez a 

A távközlő- és biztos!tóbe- az őszi forgalom megindulása legfőbb biztosítéka annak, 
rtndez�bi szakszol�álat mun- előtt ki kell cserélni a nem hogy idejében észrevegyenek 
káját érintve h&ngsúlyozta, megfelelő, ktilönösen a zöld minden akadályt, s minél 
hogy a kijárati elójelzák épÍ- jelzőüvegeket, amelyek sok többször és alaposabban meg 
tése nagy mérté'kben meggyor- helyen nemcsak a forgalom 

I 

tudjanak győződni arról, hogy 
sítaná a forgalmat. A rnoz- gyorsaságát, hanem biztonsá- szabad-e a vágány, helyesen 
galmak fejlesztéséhez, a me- gát iB veszélyeztetik, áll-e a váltó. 

Vasutasaink hazaszeretete, áldozatkészsége legyözi a nehézségeket 
Beszéde befejező részében 

utalt arra. hogy a vasutas dol
gozók előtt álló nagy felada
tok büszkeséggel kell, hogy el
töltsenek minden becsületes 
vasutast. Örülnünk kell a fel
adatok növekedésének, mert 
ez csak nálunk, a szocializ
must építő országokban van 
így. A kapitalista országokban 
a vasutas dolgozók nem til
nek össze őszi forgaJmj meg
beszélésre, hiszen a mozdo
nyok, kocsik félretéve pihen-

nek, mert állandóan csökken a 
szállítás. A nálunk évről-évre 
fokozottabb mértékben növe
kedő árumennyiség a legfénye
sebb bizonyítéka a tömegek 
életszínvonala emelkedésének, 
a kormányprogramm meg
valósításának. A vasutasok ál
tal szállított árumennyiségek 
közvetve, vagy közvetlenül 
mind dolgozó népünkhöz ke
rülnek. 

- A felsőbb szervek és a 
szállíttatók is tegyenek meg 

mindent - hangsúlyozta befe
jezésül - hogy a vasút siker
rel oldhassa meg hatalmas 
feladatait. A vasút évről-évre 
eleget tett annak, amit rábíz
tak. Bár lesznek nehézségeink, 
de az idén Is hiánytalanul tel
jesítjük feladatainkat. Biztosí
ték erre vasutasaink hazasze
retete, áldozatkészsége, kez
deményező ereje, a párt és a 
kormány Iránti tántoríthatat
lan hűsége, 

Bognár Imre elvtárs felszólalása 
Bognd-r Imre elvtárs, a 

vasút politikai főosztály veze
tője szólalt fel ezután. Vissza
tekintett a tavalyi országoo 
vasútüzemi értekezlet óta el
telt Időre és megállapította, 
hogy a vasút dolgozói a nehéz
ségek elleni bátor harc köze
pette sikerekben gazdag, hő
sies munkát végeztek. 

- Emelt fővel, a jó munka 
elvégzésének tudatában áll
hattunk dolgozó népünk, kor
mányunk elé és büszkén je
lenthettük, hogy a vasutasok 
nagy „nemzeti feladatát", az 
elmult őszi forgalom szállítási 
terveit teljesítettük, a téli ne
hézségeket eredményesen le
küzdöttük és ezzel hozzájárul
tunk pártunk politikájának 
megvalósításához, dolgozó né
pünk fokozódó életszükségle
teinek kielégítéséhez - mon
dotta bevezetőben. - Az el
mult év bebizonyította, hogy 
pá•tunk által nevelt vasuta· 
samk nem engedik meg, hogy 
az ország gazdasági vérkerin
gésében helyre nem hozható 

hibák következzenek be. Vas-
1 

lebonyolftása a dolgozók, köz
utas dolgozóink megértették, tük a vasutas dolgozók érde
hogy az őszi forgalom sikeres ke Is. 

A kommunista vasutasok példát mutattak 

- Senkl előtt sem lehet két0 

séges, hogy a szállítási felada
tok elvégzésével a vasút veze
tői és dolgozói nagy szolgálatot 
tettek dolgozó népünknek, ha
zánknak - mondotta a továb
biak során. - Ugy gondolom, 
nem érdemtelenül említjük 
meg az elmult év hősies erőfe
szítéseinek kapcsán a vasútpo
litikai osztályokat é� a vasutas 
pártszervezeteket. Talán soha 
nem mutatkozott olyan jelen
tőségében 

a kommunisták munkája. 
példamutatása a vasúton, 

mint az e!mult télen. A vas
úton dolgozó kommunista elv
társak többsége büszke öntu
dattal gondolhat az elmult 
évre, amikor példamutató 
munkájuk legfőbl) biztosítéka 
volt a nehézségek leküzdésé
nek és a vasutasok százezres 
tömegét vitték harcba. 

Pártszervezetelnk Igen ko
moly vizsgát tettek és 

nagyfokú érettségről adtak 
tanúbizonyságot az elmult 

időszakban. 
Vasutasaink önfeláldozó mun
káját pártunk és kormányunk 
is nagyra értékeli, ezt a kitün
tetések sorozata bizonyítja. 

A legközelebbi tennivaló 

Ezután rámutatott arra, 
hogy a vasút politikai ooztá
lyok, a vasutas pártszerveze
tek legfontosabb feladata az 
elkövetkezendő hónapokban a 
vasutas dolgozók mozgósítása 
a termelési feladatok meg
szervezésére és végrehajtására. 

Az őszi szállítások sikeres 
elvégzésének alapfeltétele 
a kongresszus határozatai
nak politikai, elvi és gya-

korlati alkalmazása. 
Felhívta a figyelmet a többi 
között arra, hogy a mezőgaz
dasági és ipari szállítások mel
lett hazafias kötelessége a vas-

A szakmai vezetők és a po
litikai munkások szoros 
együttműködésének szükséges
ségéről beszélt a továbbiak
ban. A tapasztalat az, hogy 

a siker sohasem marad el, 
ha a szakmai és politikai 
dolgozók összehangolják 

feladataikat, 
azonban ezt nem mindenhol 
értik még meg. A jó munka 
másik feltétele a szilárd fegye
lem, az utasítások és rendele
tek betartása. A politikai osz-

Bánlaki István, a miskolci személypályaudvar főnökének lelszól�lba. 
(Kovács Géza felY.I 

tályoknak és a pártszerveze-
teknek harcolniok !kell a fegye- rekednek. Pedig tudnunk kell, 
lem megszilárdításáért, mert hogy 

adatokkal összkapcsolt káder
rnunka, a kádereknek tetteiken 
keresztül történő megismerése 
és elbírálása. 

- zi f S-Ora·n a fegyelem kialakítása el-az 05 orgalom sősorban a szakvonall ve-igen magas fokra kell zet6k feladata. 
emelni a vasúton a fegyel-

- Még ma is előfordul, hogy 
ezer-ezerötszáz dolgozót Irá
nyító met Nmcs veszélyesebb dolog a · 

1 vasúton, mint amikor a szol-
- őszintén meg kell mon- gálati vezető elvtelenül az 

daru - folytatta - hogy „zyes utasítások és rendeletek félre-
párt.szervezeteknél és szolgá- dobásával, a hibák, bajok fe
lati főnökségeknél nem a fe- letti szemethúnyással akar 
gyelem megszilárdítására, ha- népszerű lenni a dolgozók 
nem a fegyelem aláásására tö- előtt, 

vezetőket táviratilag vál-
tunk le, 

anélkül, hogy az illető elv
társnak megmondanánk a hi
báit, vagy még idejében segí
tettük volna a hibák megszün
tetését. Sokszor anélkül, hogy 
alapja lett volna, 

Imeljük magas f oha a vezetést a máton bizalmatlanul foglalkoz
tunk a műszaki értelmisé-- Itt van az ideje annak 1 - Amikor a vezetésről be- giekkel. - mondta beszéde további szélünk, elengedhetetlenül be- Ezeket a hibákat meg kell során - hogy feliilvizsgál;uk szélnünk kell a terveket, a fel- szüntetrn és a vasúti munkávasútüzemünik vezetési mód- adatokat végrehajtó, irányító, ban, a vezetésben nagy gyaszerét. Igen furcsán hat az, a részkérdéseket az életben korlati tapasztalatokkal renamikor egyes szolgálati veze- megvalósító emberekről, a ká- delkező régi elvtársak munkátők jelentős pénzügyi kérdé- derekről. Sohasem szabad el- ját ÖSSZe kell hangolni a vezesekben intézkedhetnek, ugyan- felejtenünk, hogy tésben egyre nagyobb szerepet akkor m�g _van kötve a kezük az őszi forgalom feladatait betöltő fiatal szakemberek abban peldaul, hogy egy rnun- emberek, a vasutasok ezrei munkájával. k�sruhát az arra é��emesnek hajtják végre. Végezetül a szocialista mun-k1utalhassanak. Az UJ szakasz Kétsé k' "J k" tt"nk 1 hl kaverseny kérdéseivel foglal-politikája azt követeli meg g ivu ove u e -

hogy ' bákat az elrnult évben a ltá- kozott, majd nyomatékosan 

a vezetést az egész vasút derek megítélése, beosztásuk hangsúlyozta, hogy 
meghatározása és képességeik az őszi forgalom végrehaj-területén magas 

emeljük 
fokra felmérése tekintetében. Külö- tása elválaszthatatlan a 

és a szolgálati helyek vezetői 
a jelenleginél kevesebb, de 
alaposan meggondolt rendele
teket kapjanaik és a rendeletek 
végrehajtásához a vasúti fő
osztály az eddiginél jobban és 
gondosabban biztosítsa az elő
feltételeket, 

nösképpen azt a hibát követ- vasutas dolgozókról való 
tük el, hogy a kádereket nem gondoskodástól. 
rnunkaközben, nem elvégzett Megállapította, hogy a vasutas 
munkájuk alap;án, hanem a dolgozók élet.. és munkaviszo
papírok alapján bíráltuk ez. nyalnak javítása még rnncs a 
Pártunk kongresszusának ha-

, 

fennálló lehetőségek határáig 
tározatai erőteljesen felhívják biztosítva. Ennek oka legtöbb 
a figyelmünket arra, hogy a esetben a hanyagság, a bürok
helyes út a mindennapi fel- ratizmus és a nemtörődömség. 

Gáspár Sándor elvtárs felszólalása 
Gáspár Sándor elvtárs, a 

Vasutasok Szakszervezeté:1ek 
elnóke bevezetőben hangsú
lyozta. hogy a szakszervezet 
teljes erővel támogatja a vasút 
előtt álló feladatok elvégzését, 
maJd !gy folytatta: 

- Az eddigieknél hasonlít
hatatlanul nagyobb erővel é& 
súllyal kell foglakoznunk a 
munkaversennyel, amely egész 
szocialista termelésünk egyik 
legfontosabb lendítője. 11:ppen 
ezért 

a kongresszusi versenyben 
jól bevált csomópontok kö
zötti versenyt, az 500 kilo
méteres-, a túlsúlyos- és 
a komplexbrigá.d-mozgal
makat kell szélesítenünk és 

továbbfejlesztenünk. 

A csomóponti verseny bebizo- komplexbrigádok szakmai Vt'
nyitotta. hogy jobb együt+..mú-

1 
zetói kbssék meg a szerzilié,t 

ködésre ösztönzi a szakszolgá- - ami általában tapasztalható 
lati agakat. Az együttműködés volt a multban - hanem a dol
pedig biztosítja a techrnka1 fo- gozókat JS vooíák be. 
lyamat folytonosságát a szállí- Felszólalásában rámutatott 
tásban. amire nagy szükségünk milyen lényeges, hogy a terme: 
van. A csomóponti verseny lésl értekezletek előtt múmell�tt a kis. 

szolgálati helye- szaki konferenciákat tartsanak, ken 1s b1ztos1tanl kell a szak- Ugvancisak elsőrendű fontos-, 
ma: �g_Yüttműköc!_ést, ezért fel ságú, hogy a dolgozók javasla
kel! u.11tam � élové kell te�m tait e legmesszebbmenően fi
a kcmplexbr1gádok munkáJat. gyelembe vegyék. Egyesek úgy 

- Fontos, hogy a komplex- gondolják - mondotta - elég 
brigádok ne csak a vasúti szak- kiadni az utasítást és megkö
szolgálatl ágak között köss� vetelni annak végreJhajtásat, 
nek szellódést, hanem a szál- mert a dolgozók bírálata 
iító i.tzl'mekkel i.s. A komplex- amely bizony gyakran elég éles 

1 
brigidok jó együttműködéséért - cso�blthatja a vezetők te
az üzemi bizottságok felelősek. kintélyét. Ez súlyos tévedés. 
ŰzEcm1 oizo�tságaink ne elé- 11:ppen azért, mert egyszem,!J,v1 
gedjenek meg azzal, hogy a felelős vezetés van, még �zük-

AZ UTASÍTÁSOK BE NEM TART ÁS A VESZÉLYEZTETI TESTI ÉPSÉGEDET, 
fÉKEZI AZ ŐSZI FORGALOM SIKERES LEBONYOLÍTÁSÁÉRT VÍVANDÓ HARCUNKAT! 

Pártunk Ill. konqresszusának 

egyik legfontosabb határozata, 
hogy dolqozó népünk életszlnvo
nalát a termetékenyséq fokozáGa 
és az önköltség csökkentése lltllin 
kell emelnl. Ez a határozat a vas• 
llt dolqoz61nak Is komoly felada· 
tot jelent: az árut qyorsan. qazda„ 
dqosan, sértetlenOI és blztonsligo-

san kell a rendeltetési helyre fut• 
tatnunk. Az eddigi mennyiségi kö
vetelmények mellett a mlnóséql 
követelményeket: Is érvényre ke11 
futtatni. Uqy kell elvéQeznl a vas
utasok naqy nemzeti feladatát. 
hogy a lehet6 legkisebb Uzem• 
költséggel minden elsdllltásra 
vk6 árumennyiséget tovAbblt· 

sunk. Az utóbbi évek qyakorlatl 
tapasztalata szerint az t5szl for
galom előtt - a nyári ell!szálll• 
tások ld6szakában - meq kell 
szervezni a munkát olyképpen, 
hogy az esetleges hibákat fel, 
fed!Uk a oyakorlati munkában, 
azt n,eqszUntessUk, a munkafe.• 
gyetmet meqszllkdftauk, uta1f• 

tásszerlntl munkát végezzUnk, 
Képeink hat olyan esetet röqzf. 
toenek, amelvek eqyfefól utasltás
ellenes, mástel61 a munkafeqye
lem megsértéséve 1 1 áró és ezért 
elitélendi5 tevékenységet llröktte
nek meq. A felvételek önmaguk 
Is ékesen bizonyítják, hogy sO• 
kan - szembehelyezkedve az uta-

sltás rendelkezéselvet - testi ép
ségüket veszélyeztetve véqzlk fel
adatukat, Mindezek olyan t6ny
ked,sek, amelyeket azonnal meq 
kell sztlntetnl, Ahhoz, hogy .iet• 
kl!rUlm6nyelnk tovább favulianak, 
a szállít4s1 munkát klfoqásta lanul 
kell végeznünk. Az 15szl forgalom 
hat.alma• felada�I nMQkövetellk. 

hoqy szllárd munkafeqyelemm�l 
balesetmentesen véqezzUk muri 
k.inkat, Nem szabad elfelejtenUnl◄ 
hOQy az utasítások be nem tart� 
S3 veszélyezteti testt épséqünke! 
és fékezi az öszl forqalom slk� 
res lebonyolításáért vfvott h.,. 
cunkatl 

(KQv4cs Gha felvétel•1' 
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A IX. ORSZAGOS VASÚTÜZEMI 
1
ÉRTEKEZLET 

Makk Ferenc beszél a kereskedelmi uakszol11álat o!rtekezlelén. 
(Kovács Gé a felv.) 

kitisztítaná. Más felszólalók is tása és a kocsifordulóidő csök
szóvá tették, hogy nem igazsá- kentése érdekében fokozottabb 
gosan történik a mozdonyok mértékben kell alkalmazni a 
tisztaságának elbírálása. Helyes kényszerkirakások eszközét. 
lenne, ha a tisztasági versenyt - Természetesen a kényszer
a felsőbb szervek fe!Ulvizsgál· kiraká.� súlyos felelősséggel jár 
nák. és csak azoknál az áruknál 

Marton Gyö-rg·y (Bánréve fü. hajtható végre, amelyeknél az 
tőház) felvetette. hogy az újí- errevonatkozóan kiadott ren
tási javaslatok nehezen kerül- delkezések lehetőséget nyujta
nek végrehajtásra, gyakran nak. De ezeket a kényszerki
egyik osztály „labdázik" vele rakásokat nem akkor kell fo
a másikhoz. Szabó Sándor ganatosítani, amikor már az 
(Szombathelyi igazgatóság) "' áru illetve a kocsi kirakási 
menetrendszerkesztés_t bírált:l: határideje végetért, hanem a 
amely sokszor _akad,ali,:a_ � J0 munkát úgy kell megszervezni, 

1 mo�donyfordulo� kesz1tesenek. hogy a kényszerkirakást is az 
Emiatt sok a _gepm_en_et. előírt rendes rakodási határ-

Tobben tett":k szova a szer: idő alatt lehesen végrehajtani. 
tárak munkáJat. !"'- gyakorlati A kereskedelmi szolgálat 
tapasztalatok sze1:mt csa� �zo� szakmai értekezletén résztvett 
kapnak nyersai:iyagot, ak�knel, , f Is ól lt Bebrits Lajos elvegy-egy emberuk állandoan a e� e_ z a 

keszertárakban kilincsel. Az tars is. Hangoztatt�. hogy a • 
írásban történt igényléseket reskedelm1 szolgalat dolgoz�i 

blémát többhelyütt sikeresen Iem, a vezetés, az oktatás fon nemigen veszik figyelembe. jó munkát végeztek, sok '.1ellez 

megoldják, és mi is a jövőben tosságát, tartsuk szem előtt a A vita során több elvt{.'f'S fe_la_dat�t .. megoldot�iik:.. es �!
fokozott segítséget nyujtunk. Jelszót: ,,Szemed a pályán le- tett vállala,;t az őszi forga- varia tolu�. hogy . a �

o
"'.

obe
� :� 

Több helyen bevezettük a gyen!" lom sikeres elvégzése érde ké- a mo_St -�ovctk_ezo oszi fo g 
futószalagszerű mozdonykiszol- A gépészeti szakosztály meg ben lom 1deJen, mindent megtesz-
gálást és a diszpécserrendszert. tudi·a oldani a ra' háruló felad,i-

· 
bbek k A . nek az őszi nagy szállítások 

- Tö özött rato Ferenc zavartalan lebonyolítása érde-Ezt a jövőben továbbfejleszt- tokat, a vontatási dolgozókra a , écsi fűtőház dolgozói nevé-
kében, jük, ahol nincs, ott bevezetjük bizton lehet szám/tani az őszi be,1 , úllalta, hogy összes felada-

T61h elvtárs, a soproni pályafenntartási lönökséll dol11ozója besza 
a szakmai értekezleten. 

(Kovács Géza lel•.) 

A szakmai értekezleten élénk 
vita alakult ki, számos hozzá· 
szólás hangzott el a kereske
delmi szolgálat időszerű fel
adatairól, A szakmai értekez-

leten felmerült problémákra 
Déri Tibor elvtárs, a kereske

delmi szakosztály helyettes ve. 

zetője adta meg a választ. 

és őszig begyakoroltatjuk. forgalom nagy feladatai köze- taikat 1 00 százalékon felül cl-
Ezután Varga elvtárs a mú- pette. végzik, mozdonyaikat pedig ,:il-

szaki kocsiszolgálattal foglal- A beszámolót számos hozzá- kalmassá teszik túlsúlyok to- A pályafenntartási és hídszolgálati szakszolgálat tanácskozása 
szalagszerú pályafenntartási kozott. Felhívta a figyelmüket szólás követte. A felszólalók 

vfübítására. 
a minő égi munkára Biztosi- foglalkoztak a takarékosság. A tanácskozáson felszólalt 
tani kell, hogy a bárcázott ko- bérezés kérdéseivel többen Bebrits elvtárs is. Ismétellen 
esik ne kallódjanak el a vona- tettek hasznos javaslatokat és felhívta a figyelmet a szállítási 
Ion, hanem haladéktalanul jm:- számos helyi jellegű kérdésre feladatok elvégzésének a fon
sanak el a javítást végző mú- hívták fel 8 vezető elvtársak tosságára, a javítások elvégzé
helyekbe. Többet keú alka!- figyelmét. S"liklai László (Fe· sere és arra, hogy az őszi for
maznunk a vágányok kÖ7.ötti rencváros) elmondotta, hogy ők galom ideje alatt csak mini
javítások szovjet modszerét. fő feladatuknak tekintik az át· mális javításokat lehet vé
Ezen a területen már vannak futási idö csökkentését, harcol- gezni a kocsiparkon. Arra kell 
eredmények, de még nem ki· nak minden csepp olajért szén- törekedni - mondotta a mi
elégítöek. Sikere érdekében biz- ért. De ez a harc nem '

egysé- niszter elvtárs - ha mé"sis 
tosítani kell a szükséges szer- ges. Például a gurítónál sok félre kell állítani eg}· kocsit, 
számokat, anyagot és vágányt. mázsa szén fekszik a sínek kö- akkor azt rekordidő alatt kell 
A mezőgazdasági szállitások megjavítani, és máris vissza
segítéséhez elegendó s'.lámü 

zött, amely nemcsak kárt. ha· adni a forgalomnak. Három és 
búzakalászos jelzessel ellátott nem baleseti veszélyt is jelent. fél hónapig állandóan szalad-
kocsit kell biztosítanunk. 

A sínek között számos alkat- ni kell a kocsiknak. még p1e-
l 

rész is hever. dig megrakva. Beszelt a moz-A rnc�ipark helyzete megkö- Néh · ó don.vvezetök e,.· 1u·· to"k felelo·s-veteli, hogy többet foglalkoz- - any ra alatt 178 kiló 

�unk a kocsiszolgálattal. Az ő bronzot gyűjtöttem össze a ségéröl, a versenymozgalmak 
munkájuk nagyban hozzájárul multkoriban - mondotta fel · jelentőségéről és ,:i •. Szemed a 

az őszi forgalom sikeréhez, szólalásában. Majd rámutatoti P�lyá:' legyen·' Jebzó fontos-
arra. hogy a javítá.�os kocsik

\ 
sagárol . . . . 

Végezetül Varga. elvtárs ösz-
kezelését sokszor tized- sói .-. A vontatas1 dolgo7:ok mar 

sze!oglalta a feladatokat. A huszadrangú feladatnak tekin- nehanyszor megmutattak, m1-
jármúkapacitás legjobb kihasz- tik. Sokf:zor heteken hóna- re képesek. Biztos vag?ok . ab
nálása érdekében felhasználni pokon át állnak a · kocsik ban, l:ogy_ ezzel � garda_val 
az összes tapasztalatokat, az lebárcázva, ATanyos János rnegn,el")uk a csatat - fe;cz-
eddig bevált mozgalmakat. (Veszprém, fűtőház) az arma- te be _a be,zed�t. . . 
amelye_k _eddig is átsegítettek túra •avításokkal fo lalkozott A tobb mint ,lO íelszolalas,:a 
a . nehezsegeke11. Ezek közül a majd 

J 
elmondotta ho�y alkat� 

Varga elvtars. adta meg a va
ket legdöntőbb az „500 kilomé- részhiány miatt �Ok$ZOr kény- l�szt. Ha1:1g,ulyo�ta .  h?gy a 
teres" és a többterheléses moz- l telenek másik jármúvekről 

vita akt1v1t-'.1.sa b1zony1teka a 
galom. E mozgalmak feladata, lerabolni" az alkatrészeket 

vas:1tasok lelkese�esének. aka
hogy minél több mozdonyt és Sómkereki elvtárs (Debrecen· 

ra�anak: mely gyozelemre . v1-
miné; több kocsit tudjunR meg- igazgatóság) a ti;ztasági ve/ 

SZI az osz1 forgalmat: .. KtiJön 
takantani. l!:pp ezért emelni sennyel foglalkozva elmondot-

foglalko:ott a kocs1szolgalat 
kell az átlagos terhelést és a La hogy sok esetben Játs t · fontossa„ával. amelyek

0

nek fel
mozdonyok haszonkilométer- er�dményekre törekednek zale 

adata __ le
t
sz

t
_a csellengo kocsik 

telje ·t é ét Ehh . • - megszun e ese. 
. s1 m ny : ez nagy se- álhtanak mozdonyokat és azo- A vontatási gitséget nyuJthat a párt• és kat túlórában tisztítják. Tréfá- szakszolgála• t;�bó �

épészeti 

szakszervezet. a -�ó politikai sa!1 jegyezte meg, hogy ennyi nácsk�zását 'Máté Sá���r ei�� munka, Ne feledJuk a !egye- penzért még a "Patyolat" is társ zárta be. 

A kereskedelmi szakszolgálat tanácskozása 
A kereskedelmi szolgálat gálat minden feladatával. A á t ább' · k;- · é szakmai értekezlete· n Ver-

z ru ov ltas ·erdes vel 
A továbbiakban arról be- kap l tos h ·1 t 

mesy Sándor elvtárs szakosz- szélt, hogy az elkövetkezendő 
cso a an angsu yoz a: 

tályvezető tartott beszámolót. időszakban feltétlenül ragasz- - Az árutovábbítás elsősor· 
Felhívta a kereskedelmi kodni ke!J a tervszerű kocsi- ban a forgalmi és vontatási 

�.i:akszolgálat dolgozóinak fi. igénylésekhez, mert csakis így szolgálat feladata. De ki vilat
gyelmét arra, hogy a párt- válik lehetővé, hogy feladói és hatná. hogy jó árutovábbítás 
lmngresszus határozatainak lépcsősrakodású irányvonato- csak tervszerűség mellett való
szellemében nem elég. ha az kat képezhessenek éR ezeknek síiható meg. A berakási terve
idei ő�zi forgalmat maradék- a vonatoknak a mennyiségét ket viszont a kercskedelm, szol
t.alanul lebonyolítjuk, de a növelhessék. gálat köteles összeállítani és ki-
munkát termelékenyebben. az Az egy kocsira e�ő "hasznos dolgozni. Ezek a 1e1..-ek teszik 
önköltség szakadatlan csok- lehetővé. hogy a többterhelé-kentesével, a minőségi köve- terhelés növelésével kapcsola- ses mozgalom keretében a lc
telmények érvényrejuttatásá- tosan ezeket mondotta: hető legnagyobb menn�·iségű 
val kell elvégezni. - Mivel szállítási felada- túl�úlyt irányvonatokkal to-

A kereskedelmi szolgálat taink maradéktalan teljesité- vábbíL�a a forgalmi és vonta-
feladatairól szólva kifejtette: sének és az önköltségcsökken- tási szolgálat, és biztosíthassa, 

Megno··,·ek d tt f J d tésnek egyik legi·obb eszköze • e e e a a- hogy a tehervonatok na<>'• át-

A pályafenntartási és hídszol
gálat szakmai értekezletén két 
beszámoló hangzott el. Papp 
Károly szakosztályvezető elv
társ beszédében a többi között 
kifejtette : hogy a vasút szál
lítási feladatainak maradékta
lanul eleget tehes;,en, annak 
fontos elófeltétele a jelenlegi 
műszaki felké�zültség mellett a 
rejtett tartalékok feltárása és 
felhasználása. E mellett azon
ban egy percig sem téveszthet
jük szem elöl azt, hogy a szál
lítási feladatok zavartalan le
bonvolitásának döntő előfelté
tele· a forgalombiztos pálya. 
Ezzel kapcsolatban le kell szö
geznünk : igen sok a tennivaló 
annak érdekében, hogy a for
galombizl.os pályát az őszi for
galom megindulásáig az egész 
ország területen biztosítsuk. 
Ezt csak akkor valósíthatjuk 
meg. ha mindenki a s�ját te
rületén az ös�zes előírásoknak 
megfelelően végzi feladatát és 
ügyet a ra bizott vonal�zakasz 
mindenkori jóállapútban tartá
sára. Az elmult időben tapasz
talt sok hiányosság az ős71 for
galom ideje alatt semmiképpen 
sem tűrhető meg. A szakosztály 
szilárd elhatározása, hogy 
mindazokat a pályamestereket, 
vonaltisztviselöket és vonalbíz
tosokat, akik forgalmat veszé
lyeztető hiányosságokat tűrnek 
meg vonalszakaszukon, a leg
szigorúbban felelőségre vonja. 

A továbbiakban említést tett 
arról, hogy a pályafenntartási 
szakszolgálatnál az utóbbi idő
ben meglazult a munkafegye
lem. Kijelenetette, ezt tovább 
tűrni nem lehet. 

- Az őszi forgalom megin
dulásáig - folytatta - pá
lyáio.kat jókarba kell hoznunk. 
Kevés létszammal, jókarban 
tartani a vonalakat, annyit je
lent. hogy mindenekelőtt jó
minóségú munkát kell végezni. 
Ennek elófeitétcle az ellenőrzés 
megszigorítása, és az ezen a té
ren tapasztalható legkisebb 

mulasztásoknak is i;zigorú 
megtorlása. 

Részletesen ismertette a pá
lyafenntartá�i .zakszolgálat so
ronkövetkező feladatait igazga
tóságokra bontva, majd hang
súlyozta : A pályafennta-tási 

munkálatokat úgy kell ütemez
ni, hogy az őszi forgalom ideje 
alatt vágányzárak szüksegessé
ge lehetőleg ne merüljön fel. 
Ha ez mégis elkerülhetetlenül 
szükséges, akkor csak a legrö
videbb vágányzári időket igé
nyelhetjük, hogy a forgalomnak 
minél kevesebb zavart okoz
zunk. Az őszi forgalom tartama 
alatt a megosztott Yágányzárak 

rendszerét kell fokozottabb 

mértékben kiterjeszteni és al
kalmazni. Az őszi fo,rgalom 
indulásáig felül kell vizsgálni 
az igazgatóságok vonalán je
lenleg fennálló lassújeleket. 
Mindent el kell követni azért, 
hogy ezek hosszát a legkeve
sebbre korlátozhassuk. A gu
rítódombokon az őszi forgalom 
idötartama alatt pályafenntar
tási oko kbol nem szabad fenn
akadásnak lenni. Felül kell 
vizsgálni a készenléti csapa
tok szerszámellátását és a �zer
számok minőségét. Gondoskod
ni kell arról, hogy a legjobb 

m inőségű szenszamok áUJanak 
rendelkezésére a készenléti csa
patoknak. 

Vállalati vonalon felül kell 
vizsgálni a rendelkezésre álló 
kocsiparkot és csak a legmini
m álisabb mennyiségű kocsit 
szabad az őszi forgalom tdejé
re visszatartani anyagvonatok 

céljára. Ugyanez vonatkozik az 
anyagvonati gépekre 1s. Az 
iparvágány;hálózatot olyan álla
potba kell hozni, hogy azon az 
őszi forgalom zavartalan le
bonyolításának semmiféle aka
dálya ne legyen. 

Vállalati és igazgatósági vo
nalon egyaránt az a tapaszta
latunk - folytatta beszámoló· 
ját - hogy pártunk III. kon
gresszusának az anyagtakaré
kosságra vonatkozó határoza
tát nemigen szívlelték meg. 
Ezen a téren is rendet kell te
remteni. Pártunk és kormá
nyunk határo:>:ata az anyagta
·karékosságról minden egyes 
pályafenntartási dolgozóra kö
telező. Feladataink sikeres el
végzése csak akkor valósítható 
meg. ha tovább fejlesztjük a 
munkaversenvmozgalmat és 
minél szélesebb területen alka! · 
mazzuk a Szovjetuniótól átvett 

munkáltatás rendszerét. 
A hídszolgálat részéról Papp 

TiboT elvtárs tartott beszámo
lót. Mindenekelőtt leszögezte: 
- Az a körülmény, hogy a pá
lyafenntartás és a hídszolgálat 
közösen tárgyalja meg problé
máit, mindennél jobban bizo· 
nyítja, hogy a két szolgálatnak 
minden tevékenységében szo
ros együttműködést Kell kifej
tenie kölcsönösen segítenie 
kell �gymást. Ebből követke
zik, hogy az őszi forgalommal 
kapcsolatos tennivalók is kö
zösek és hasorüóak. Feladatunk 
egyrészt m�eremteni annak 

előfeltételét, hogy a vonatok 
üzembiztosan és minél keve• 
sebb sebességkorlátozással köz
lekedhessenek vonalainkon, 
másrészt úgy szervezni a mun· 
kát, hogy a nagy őszi forgalom 
alatt minél kisebb mértékben 
zavarjuk a forgalmat. 

A továbbiakban hangoztatta: 
feladataink elsősorban az épí
tések vonalán jelentkeznek. To
vábbi eredményes előrehala
dás csak úgy várható, ha a 
provizóriumokat nagyobb mér· 
tékben sikerül felszámolni vég
leges hidak megépítésével. A 
háborús pusztításból megmene
kült régi hidakat, amelyeket 
ugyan már több alkalommal 
megerősítettünk, fokozott gon
dossággal kell a terhelés 
szempontjából vizsgálni és el
lenőrizni 1954-ben kilátás van 
arra, hogy összesen 30 régi 
provlzóriumot építünk át vég
leges híddá. 

Nem kevésbbé fontosak -
mondotta a továbbiakban - a 
hídfenntartási feladatok. A há
roméves terv folyamán, sőt, 
még az ötéves terv el�ő két 
évében is elhanyagoltuk épen 
maradt hídjaink és provizó
riumaink karbantartását. Két 
évvel ezelőtt kezdtük meg a 
hídfenntartási munkák meg
S7.ervezésé_t. Felhívom az igaz
gatóságok figyelmét. hogy a 
hídfenntartást tekintsék saját 
ügyüknek, mert a hidak jó 
karbantartásáért ugyanúgy, 
mint a pálya állapotáért, az 
igazgatóságok felelősek. 

A beszámolókat több hozzá
szólás követte. 

•··i·nkat csak·s po t· • - az egy kocsira esö hasznos ter- "'-' ..,, 1 n os es reu- lagos terheléssel közlekedJ'enek. Jis fuvarozási tervek alapján helés növelése, ezért minden 
tudjuk végrehajtani. Ez vi- lehetőséget ki keU használni Felhívta még a kereskedel
szont a fuvaroztató felek és a az egy kocsira eső átlagos tel'- mi szolgálat dolgozóinak fi
kereskedelmi szolgálat dolgo- helés emelése érdekében. Ez gyelmét ar1·a, hogy a kirak�
zóinak legha�monikusabb nemcsak a felek által bera- sok zavartalan�ágának biztosí

A távközlő- és hiztosítóherendezési szakszolgá1at tanácskozása 

együttmúködé.;.ét követeli meg. kandó küldeményekre vonat
Szükségessé vált, hogy az ál- kozik, hanem a darabárus ko-
lomásfőnökök, kereskedelmi csíkra is. 

Különös nyomatékkal foglal
kozott a darabárus-küldemé
nyekkel :  

!őnökhelyettesek és a fuvaro
zási tervhivatalnokok gyakor
ta keressék fel a szállíttató 
feleket, együttesen tárgyalják 

meg a szállítási feladatok - A kormányprogram m  el-

megoldását, beszéljék meg hangzása óta a darabárufor-

azoknak a nagyságt;t és galom nagy mértékben meg

nyujtsanak egymásnak elv- növekedett. Ezért az állomások 
társi. segítséget; dolgozóinak megfelelő szerYe-

Kifogásolta. hogy az állo- zési intézkedésekkel oda kel l  

más!önökök ein, része nem te- hatni, hogy a darabárus kocsi
kinti a kereskedelmi szolgá- kat helyesen, jól kihasználva 
lat dolgozóival való foglalko- rakják meg. Az állomásfőnö
zást saját munkaköréhez tar- köknek, kereskedelmi-fönökhe
tozónak, lyetteseknek a darabárus vo-

- Ebben elsősorban az igaz- na tok közlekedésével kapcso
gatóság Ill. és VI. osztályfő- latban gyakrabban ellenőriz
nökei a hibásak, mert nem kö- niök kell az érdekelt forgalmi 
veteli k meg az állomásfőnö- és kereskedelmi dolg'Jzókat. 
köktol, hogy az egyszemélyi hogy megtesznek-e minden in
telelős vezetés elve alapjhn 

I 
tézkedést a darabárus vonatok 

egyformán lörödjenek a for- zavartalan közlekedésének bk 
llllmi éti k�reskecielmi uol- \Osítása érdekében, 

A távkö?ló- és biztosítóbe
rendezési szakszolgálat érte
kezleten Krmetty Im.-e szak-

Bánhfdt Rezső elvtárs hozzászól a távktlzli}- 6. biztosítóberendezési 
uakszolgálat feladataihoz. 

Cl(ovác., G6za felvétele.) 

osztályvezetó elvtárs tartott 
beszámolót. Bevezetőben rá
mutatott: - A vasút nagy fel
adataiból jelentős rész jut a 
távközló- é.� biztosítóberende
zési szakszolgálatra. Feladata
inkat két főcsoportra oszthat
juk : 1. A meglévő berendezé
sek zavartalan üzemeltetése 
2. Ujabb létesítmények üzem� 
behelyezése határidő, illetve az 
öszi forgalom indulása előtt. Az 
első rész keretében az éven
ként elvégzendő fokozott'lbb 
lh.ibamegelőzési és karbantartá
si munkákat fővonalakon Ju
lius 31-ig, mellékvonalakon 
augusztus 15-ig kell befejez
nünk. 

A távközlő szolgálat hiányos
ságairól szólva kifejtette hogy 
a távbeszélő vonalak kih�szná
lásánál sok a meddő idő. A 
kapcsolások lebonyolltb.�ával, 
jelentkezésre várással drága 
percek telnek el. Ezt a legsür
gősebben fel kell számolni és 
el kell érni, hogy a hasznos-idő 

átlaga legalább 40-47 perc le
gyen óránként. Ez az idő a 
Szovjetunió vasúti távbeszéló 
hálózatain átlagosan 51.8 perc. 
A legrövidebb időn belül fel 
kell számolni a távíró szolgá
latnál észlelhető hiányosságo
kat. Minden rendelkezésre álló 
eszközzel meg kell akadályozni 
�zt az általánosságban elter
�edt rossz szokást, hogy a táv
rrászok távbeszélőn adják vagy 
vegyék a táviratokat. 

Szigorúan meg keJI követel· 
ni, hogy a távirdavizsgák S(J

rán a vizsgázók töl<életesell 
jártasak legyenek az adásban 
és a vételben. 

Elismeréssel szólt a biztosító
berendezési részlegek eredmé
nyeiről, de rámutatott arra az 
egészségtelen jelenségre is, 
lhogy a biztosítóberendezések 
vonalán kezdik elhanvagolni a 
fenntartási és felújítási mun
kákat. Számos esetben fordul
nak elő olyan üzemzavarok 
úgy a mechanikai, de kOlömi-
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A IX. ORSZÁGOS VASÚTÜZEMI ÉRTEKEZLET 
sen az erősáramú berendezé
seknél, amelyekre nem mond
hatjuk azt, hogy nem a mi hi
bánkból következtek be. Vonal
ellenőreink ne várjanak min
den intézkedést felülről, hanem 
saját hatáskörükben merjenek 
intézkedni. Múködésüket ne !e· 
szúk!tett technikai és mechani
kai kérdések szabályozzák, ha
nem az általános vasútbizton-

ságot szolgálják minden inté:?:
kedésükkel. 

Beszámolója befejező részé· 
ben a társszakszolgálatokkal 
fennálló viszonnyal foglalko
zott. Emlékeztetett rá, hogy 
mind a 6. szakosztály, mind a 
8. szakosztály évközben Igen 
sok nehézséget okozott a táv
közlő- és biztosítóberendezési 
szakszolgálatnak, és ezek nem 

minden esetben voltak indokol
tak. Felhívta a forgalmi és 
pályafenntartási szakszolgálat 
figyelmét, hogy időben közöl
jék kívánságaikat, mert csak 
!gy kerülhetők el a számtalan 
esetben alig megoldható ne
hézségek. 

A t1vközlő és biztosítóberen
dezési szakszolgálat szakmai 
értekezletén résztvett és fel-

szólalt Bebrits Lajos elvtárs Is. 
Dicsérő szavakkal méltatta a 
szakszolgálat dolgozóinak jó 
munkáját. Megállapította, hogy 
a magyar vasút távközlő- és 
biztosítóberendezési felkészült
sége sok tekintetben felette áll 
a nyugateurópai országok ha· 
sonló berendezéseinek. Külö
nösképpen szép eredményeket 
értünk el a vasúti híradástech
nika fejlesztésében. Magyaror-

szágon ez a szakszolgálat mind 
szakmai tudásban, mind elek
trotechnikai felkészültségben, 
mind alkotókészségben szinte 
egyedülálló. Kiváló eredmé
nyeinek köszönheti a sza!cszol
gálat, hogy mind komolyabb 
és komolyabb feladatokat kap. 
Ez elsősorban azért van, mert 
biztosak vagyunk abban, hogy 
azokat el is tudja végezni. Le-

szögezte, hogy a távközlő· és 
biztosítóberendezési szakszol
gálat kitűnő kollektívája képes 
lesz arra, hogy - új vasútvo
nalak építése nélkül Is - igen 
magasra növelje meglévő vo
nalaink átbocsátóképességét, a 
legkorszerúbb automatikus tér
közbiztos!tó berendezések to
vábbfejlesztésével, a jelenle• 
giek számának növelésével. 

A IX. Országos Vasútüzemi Értekezlet határozatából 
FORGALMI SZAKSZOLGALAT. 

1. A koasiforduljt a mindenkori 
szOkséirleu�k meirfelelöen kell kiala
kflanl. 5'0k..!g esetén háromnap06 
kocslfordulót kell elérni. 

2. A löbbterheléses mozgalom kere
t�ben naponta legalább fiO.i.00 tC'nna 
túlsúlyt kell lovább1tanf. A túlsúly 
továbbítására ts a túlsúlyos vnnatok 
közlekedé�ére nézve szabályrcrv.fo!elet 
kell ktdoll':<)znl. 

3. Az 500 km-es mozgalomban Jt,;) 
tehervonati mozdonyt kell btkapcsol• 
ni 190 km teljesítménnyel. Biztosítani 
kell. hogy az összes tehervonali moz
donyok napi átlagos km telJesflménye 
140 km legyen. 

4. Az e,n, teherkocsin esa .lllagos 
hasznos l-!rhelést a Ill. negye,lévben 
14.8. a IV. nellyedévben pedlir 14.9 
tonnára kell emelni, 

S. BlzlMitanl kell. hogy a 1ehervo
nalok álla�os terhelése a Jlf. ne
,n,edévhen leJ(alább 726 'onna. • rv. 
negyedévben pedil( lel(alább 728 Ion• 
na leeyen. BO 6zá.zaléknál kl<ebb te:-
heléssel csak e�szen klvi!ieles ese• 
lekben szabad leh<,rvonalot közleked
tetni. 

6. Naponta átlagosan 438 tonna 
Irány- és közvetlen vonatot kell köz
lekedtetni. 1 következő havi bontás· 
ban: szeptember és okthbe·ben 471. 
novemberben <138, decembe;-ben pedig 
407. 

7. A tehervonatok átlagos ulaz,sl 
oebesséo;ének a II r. neued�vben 
IS km/óra. a IV. neuedévben 14.8 
km/óra. a gy<>rslehervonaloknit l@.4, 
Illetve 18.2 km'óra. a közve'lsn te
hervonatoknál 20.5 km16ra, A tolatóc; 
vonatoknál J)<'dlg 8.2. Ill. �-0 km:órá• 
nak l.:ell lennfe. 

8. Az l'iszi forR"alom alatt a mun

khvonatok késését S názalék. a sze
mélyszá!Htó vonalokél pedig 7 száza. 
!.ék alá kell szo11lanl. 

9. A vonatközle-kedéo;f te"V meny
nyisél!f mutatói.inak lel!es!Usénél de
cember 31-i·t 80 c;:dzalékvt, a mtnlS
,ézl mutatónál pedig 93 sz.lulékot 
kell elérni. A menetrend<-zerintl lr.df
tást ic. f!rkezést az lSszf fo:J?alomban 
a teher""onatokná1 íO szá1.al�kra kell 
toUesiten4. 

10. A von.alok meoetr,•nd,.zedntt 
�öz1ekedé<ével bt,t051tanl kell a mo;• 
donyforduló norm/ilc te1Je-5i:é-��-

I I. A napi kocslbe•akhl opcr1tl1v 
tervet at 6c.zl forgfilom al itt folya
mulosan 100 százalékra kell 'eljesí
tenl. 

12. A teherkocsio;azdA'ko�i\sn:11 el 
1':etl érni, hogy a hastno� !e�er ar:i
nya a lt.-lles tch«hez vls1.onvftva a 
111. es IV. nogyedévben 52.9 száza
lék legyen. 

csak egy vonal területére rakjanak 
lrányvonatot. KOlönös súlyt kell t.e• 
lyeznl a lépcsőzetes idnyvonJlok kiJz. 
lekedleléstke. Rakodási és lépcsőz�tes 
lr.inyvonatokat elsösorban egy �J. 
állomJsra kell megrakni, ha ez nem 
lehelsé11es. a rakodásokat úgy koli 
szabályozni. hogy a rakodásos és lép
csőzetes Irányvonatok távolabb fe'wő 
vonal llllom.Jsalra rendelt kocsikat 
tcv.lbbllsanak. hogy azok a vonalból 
lépcsőzelesen klsorozhalók legyenek. 

5. A tehervonatok !ltlaiios utazási 
sebességének a 111. negyedévi>en 15 
km/óra, a IV. negyedéyben 14.8 
km/óra. a gyorstehervona�knll 18.4, 
Illetve 18.2 km/óra. a közvetlen te
hervonatoknlil 20.5 km/óra. a tolatós 
vonatoknál podlq 8.2, llldve 8 
km/órának kell lennie. 

6. A n•�I kocslberal<fal oper�tlv 
ltrvcl az 6szl for!falom alatt lolya
rr.atosan 100 százalékra kell te!Jesf
tenr. 

7. A teherkocslgazdilk�d.lsn:11 el 
kell érni. hogy a hasznns teher ará
nya, a teljes teherhez vl�:tonyilv::1. a 
llf. és rv. neg�vben 52.9 száza• 
lék legyen. 

VONTATASI es MOHELYI 
SZAKSZOLGALAT. 

A Horthy-rendszer nagy hangon hirdette Jelszavát: .,6felséj?e 
a R)'ermek" - mégis a dolgozók gyermekeit tizedelte a népbeteg• 
lég, senki nem törődött velük. A mi hazánkban évröl évre nö az 
iidülésben részvevő gyermekek száma és külön gondoskodás tör• 
tént - az azelött ismeretlen gyermek-gyógyüdültetésröl. 
A szabadsághegyi gyógyházban évente 550 vasutas gyermek ré• 
$zt:sül gyógyüdülleté5ben. ugféltetlebb kincseinkre kitünö orvo
sok ügyelnek fel és részesítik öket minden szükséges kezelésben 
'9 1llátásll-. 

Bár I felszabadulás ell!tt a tüdőbetegek száma sok&zorosa 
volt a mainak. gondozásukra mégis jóval kevesebbet fordítottak 
annak Idején a MAV urai, mini ma népi demokráciánk. Tüdö
szanatóriumainkban, uiv- és reumakórházainkban ma egy év 
alatt 421.300 ápolási napot fordítanak a vasutas dolgozók egész
s�ének helyreállítására. Az ápolá■ napok száma néiYszet több, 

111int a felszabadulás elött volt. 

A vas11tas dolgozók egészségvédelme óriási léptekkel Fejlő• 
dött az elmult esztendők alatt. A felszabadulás elölt például vas
utas dolgozók számára vidéken nem volt fogászati rendeies. 
Az ország legtávolabbi részeíböl is Budapestre kellett utazni -
�ogászati kezel�sre. !gy sokan, a kényszerhelyzet miatt. nem 
apoltatták fogaikat. Most, a MAY-kórház és kőzponli rendelöinté
zeten kívül még hat vidéki rendelőintézet és hét korszerllen fel
szerelt üzemi fogszakorvosi rendelő áll a dolgozók rendelkeié• 
sér•. A kezelésben résnsültek száma több mint négyszerese a 
felszabadulás elöltinek. 



• 

A vasutasszakszervezet júliU6 9_-én megtartott központi vezetoségi ülésén tárgyalta a 
kongresszus határozataiból 
folyó soronkövetkező felad3-
tokat.. Az ülésen megjelent Bognar Imre elvtárs, a vasút 
politikai fóosztály vezetője Zentai Emő elvtárs a SZOT 
titkára, Csanád! György elv
társ, az államvasutak vezér
igazgatója. 

Az ülés elején Gróf József 
�vtárs, titkár üdvözölte a meg
Jelenteket, majd bejelentette 
hogy Kristóf István elvtárs � 
Központi Revíziós Bizottságban 
való elfoglaltsága miatt meg
vált a SZOT vezetésétől, s he
lyette Mekis József elvtárs vet
te át a SZOT irányítását, 

Utána Gdspdr Sándor elv
társ, a vasutasszakszervezet el
nöke tartotta meg beszámoló
ját. Bevezetőjében a nemzet
közi helyzettel foglalkozott, 
majd áttért a vasutas dolg:>
zók. a szakszervezet munkájá
nak taglalására a kongresszu
si határozatok tükrében. 
Hangsúlyozta, hogy a szak
szervezeti funkcionáriusok, ak
tívák, maguk a vasutas dolgo
zók annál eredményesebben 
fognak a kongresszus által 
megjelölt célokért küzdeni, 
minél alaposabban és 1'észle
teíben is megismerik a pro
grammot, amelyet a kongresz
szus adott: a népjólét és a 
nemzeti egység programmját, 
a szocializmus építésének pro
grammját. 

Elmondotta, hogy az új sza
kasz feladatainak végrehajtá
sában fokozott szerep vár a 
szakszervezetre. Hasonlítha
tatlanul nagyobb erővel és 
súllyal kell foglalkozni 

a munkaversennyel, ame
lyet nem lehet elszakítani 
a dolgozók érdekvédelmé-

töl. 

Ez szocialista vasútépítésünk 
legfontosabb lendítőereje, Ar
ról beszélt, hogy a vasúton a 
szocialista munkaverseny si
keres viteléhez erőteljes se
gítséget adtak a területi bi
zottságok, a szakszervezeti ak
tívák, különösen a miskolci 
területi bizottság, Külön ki
emelte Komló állomás két 
szakszervezeti bizalmiját, Hor
váth és Farka� elvtársakat, 
akik nemcsak jó népnevelők, 
nemcsak a kongresszusi ver
seny közvetlen szervezői vol
tak, de jelenleg is ők az adott 
szó valóraváltói saját terüle
tükön. Amikor a miskolci góc
pont és a pécsi terület dolgo
zóinak jó munkájáról emlé
kezett meg - amivel sikerült 
elnyerniök a Központi Veze
tőség zászlaját, valamint a 
vasut politikai főosztály áltl¼l 
adományozott zászlót - meg
jegyezte, hogy a versenysza
kasz jellemzője az volt, hogy 
a dolgozók lelkes hangulata 
párosult a műszaki vezetők 
jó munkájával. 

Az eredményeket foly-
tatta - és tapasztalatokat to
vább kell fejleszteni, hogy 
megfe,leljünk az őszi forgalom 
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A DOLGOZÓK TÁMOGATÁSÁVAL SEGÍTSÉK GYŐZELEMRE 

PÁRTUNK I l l .  KONGRESSZUSÁNAK HATÁ ROZATAIT! 

azért van, mert az üzemek egy. 
része nem teljesíti kötelességét, 
pedig ez a kötelességteljesítés 
éppen a dolgozók életszínvona
lának emelését szolgálja, 

- A- szakszervezet központi vezetoségi Ulésen loglalkozott a soronkövetkezo tenniva/6kkal -

feladatainak. Ez az időszak az, 
amikor a vasút teljes egésze 
gyakorlatilag bekapcsolódik 
pártunknak, kormányunknak 
a mezőgazdaságról szóló hatá
rozatai végrehajtásába. Na-

gyobb figyelmet kell fordítani 
a mezőgazdaságnak szánt kül
demények időben történő el
szállítására, a gabona szem
veszteség nélkül történő to
vábbítására. 

kell foglalkozni az üzem 
melési problémáival, az 
tások ügyével. 

ter-

\ 

Rutkovszkí Antal (Miskolc) 
újí- arról beszélt, hogy a szakszer

vezeti funkcionáriusoknak 
szakmailag képezniök kell ma-

A gazdas6goss6g, gukat, mert éppen ennek hiá-
0 minőségi munka kérdése nyában sokszor nem állnak fel

A csomóponti verseny - az őszi forgalom húzóereje 
adatuk magaslatán. Hiányolta, 

A jármújavító, a fűtőházi �s hogy a mun!kát nem töltik meg 
pályafenntartási üzemi bízott- eléggé politi:kai tartalommal, 

működést 
kell tenni. 

kölcsönösen jobbá ságoknak az eddiginél is ami a munkafegyelem lazulá-
jobban és behatóbban kell s�ban is j�lenfkezi_k. Megáll_ap(
foglalko-.mi a minöst'gi tása sze1:�� az ig�gatósagok Beszéde további során az 

újítómozgalom támogatását 
kérte, és kiemelte, hogy munka biztosításával egymaskoztt versenyenek erté-

A csomóponti versenyről be
szélve leszögezte, hogy ennek 
a versenyformának, amely ki
válóan bevált a kongresszusi 
versenyben, húzóerőnek kell 
lennie az őszi forgalom lebo-
nyolításában. Hangsúlyozta: a termelékenység eme-

biztosítani kell a. kis szol- lésének és a.z önköltség 
mert az őszi forgalomra 'való kelése nem reális, ezen segíteni 
eredményes felkészülés záloga kell. 
az őszi szállítási terv zök- Kovács Lajos (Szombathelyi 
kenőmentes végrehajtásának. Járműjavító OV.) elmondotta, 
Különösen előtérbe kerül, hogy hogy kazánszegecshiá.nnyal 
milyen áron teljesítjük az küzdenek és rengeteg időt és 
őszi szállitási feladatainkat, anyagot pazarolnak el arra, 
hogy mibe kerül az népgaz<la- hogy például a 20-as gömbvas
ságunknaki ból 1 5-ös kazánszegecset állít

gálaü helyeken is a szak- csökkentésének egyik leg
hatalmasabb erőforrása az mai együttműködést, - .. tó 1 fel kell újítani és élővé kell UJI mozga om. 

tenni a komplexbrigádok I A műszaki vezetőknek több 
munkáját. A szakvonal és a segítséget kell adni az újítók
szakszervezet között az együtt- nak, a SZUEB-eknek többet 

Következetesen képviselni a dolgozók érdekeit 
sanak elő esztergálás ú tíán. 

Zentai Ernő elvtárs, a SZOT 
titkára szólalt fel ezután. Ki

rík a szakszervezeti munkát. fe
_
ladatának kell hogy te�intse emelte, hogy az új szakasz po

Ha megjavítjuk munkánkat, partunk III. kongresszusi ha- litikáját bár a dolgozók fel
csak akkor tudunk megfelelni a t�ozatát és annak _vegi:e�aj:á- emelkedését szolgálja, sokszor 
követelményeknek. sat. A __ szak�ze1:"ezet_, a�ti�ák- fékezi a felelőtlenség. A szak-

Az őszi forgalmi feladatok nak, u�erni_ bizott�agamkna:,< a szervezet tömegbefolyása ta-
megoldásától elvá!?.srlanl. dolgozok tamoga�sával �oze- valy óta megnőtt, s ez azért kö-
kongresszusi határozatok lemi e kell s�gltem pár:unk I�I. vetkezett be, mert a szakszerve-
megoldásától elválasztani. 

1 
k�n�resszusa�ak

. _hatarozatait, zet tevékenysége - különösen 
.. . vegrn kell haJtan1 fontos fel- az érdekvédelmi területen -Szakszervezetunk egésze harci adatainkat. jelentö�en megjavult. Ez nem 

Hozzászólások 
jelenti azt, hogy hiányosságok 
nincsenek. Vigyázni kell azon
ban arra, hogy az eredmények-

mi értekezlete anyagában s7.á- kel arányban legyenek az igé
molunk be. nyek. A szakszervezetek jelen

tós része nem meri vállalni a 
_GZ11;sek Bálint (Gyöngyösi Vál- népszerűtlen feladatokat, azt 

togyar) többek között az anyag- például, hogy nem lehet a bér
hiány problémáival foglalkozott I alapot emelni a termelés nőve
és több segítséget kért. l lése nétkiil. Arualaphiány 1s 

A munka,. és bérfegyelem. 
az egyéni felelősség hiánya 
ellen kell harcolniok a 
szakszerve:rl'ti funkcion� 
riusoknak és harcba.szólí
tani a dolgozókat a kon
gresszusi hatarozatok meg-

valósításáért. 

Ugyanez a helyzet a vasúton is. 
Keményen fel kell lépnünk a 
lazaságok, a fluktuáció ellen. 
Arra 'kel! törekedni, hogy a dol
gozók megszeressék és megbe
csüljé'k munkahelyüket. A vas
u tasszakszervezelnek fontos 
nevelőmunkát kell ebben a vo
natkozásban 1s 'végeznie. A 
fluktuációt megkönnyíti az, 
hogy egyes üzemek megen
gedhetetlen juttatásokat ad
nak. A továbbiakban arról em
lékezett meg, hogy a sza'kszer
vezeteket felelősség terheli a 
termelési értekezletek negati1 

l)Umaiért. Ha a szakszervezet 
törődik a javaslatokkal, a dol
gozók kezdeményezé évei és jó 
összhangban elintézi a jogos 
kívánságokat, javaslatokat, s 
a következő termelési értekez
leten válaszolnak a felvetett 
problémákra, nyilván nem 
maradnak el ezekről az értekez
letekrö! a dolgozók, maguké
nak fogják él'ezni, mert segítsé
get látnak benne. A Szakszer
vezetek Országos Tanácsa El· 
nöksége - mondotta - meg 
van győződve arról, hogy a 
téli nehéz harcokban hősiesen 
helytálló vasutasok győzelemre 
viszik a szállitási feladatdkat, 
az őszi forgalom le bonyolítá
sát. 

Utána még számosan szólt:-,k 
hozzá a központi vezetőségi 
ülés anyagál10z, amelyekre 
Gáspár elvtárs adta meg a vá
laszt. 

Gáspár elvtárs arról beszélt, 
hogy a szakszervezetnek követ
kezetesen kell képviselnie a 
dolgozók jogos érdekeit, gon
doskodnia kell arról, hogy a 
dolgozók pontosan megkapják 
mindazt, amit a munkavéde
lem, egészségvédelem megkö
vetel. amit a Munka Törvény
könyve, a kollektív szerződés 
és a népi demokrácia állama 
a dolgozók számára biztosít. AZ 
életszínvonal emelésééTt folyó 
harc mzonban nem választható 
el attól a lciizdeLe.mtől, amelyet 
dolgozóink a termelési tervek 
teljesítéséért vívnak. Ezért 
ugyanolyan \rövetkezetességgel 
kell harcolni a szociális vagy 
kulturális gondoskodás tekin
tetében észlelt hiányosságok, 
mint a termelésben mutatkozó 
hibák ellen. Ezután arról emlé
kezett meg, hogv a kevésbbé 
öntudatos dolgozók nem kímé
lik a védőruhákat, védőeszkö
zöket és sok helyen pazarolnak. 

Pozsgai Kálmán elvtárs (Pécs) 
hiányolta, hogy az előadó nem 
foglalkozott a kultúrnevelési 
problémákkal. Elmondotta. 
hogy a szakszervezetet terheli 
a felelősség azért, hogy az 
„500-as"-mozgalom még ma is 
a vontatási szolgálat mozgalma 
csupán. Bírálta az érdekelt 
szerveket azért, hogy a kom
lóiak - bár negyedéve élüzem 
Komló - mégsem kapták meg 
a nekik ígért pénzjutalmat. A 
betegszázalék rossz alakul,¼sá
nak okát az egészségügyi albi
zottságok gyenge munkájában 
látja. 

Július 15-én nyitja meg kapuit 

Mindezeknek megszüntetése 
ugyancsak a szakszervezet 

a vasutasszakszervezet és a „Szocialista Vasútért" 
szerkesztöségének hürokráciaellenes kiállítása 

egyik feladata. A szakszervezet 
feladatai közé tartozik :  sürget
ni és segíteni az üzemorvosok 
és területi orvosok iparhigié
nei képzését. Bírálatot gyako
rolt a vasúti főosztály felett 
amiatt, hogy 

nem rendelte meg idöben a 
munkaruhákat s a textilipar 
emiatt nem tudta betervezni 

az anyagot. 
Ennek következménye az i..�, 
hogy például a fűtőházakban. 
pályaienntartásnál és egyeb 
helyeken a dolgozók nem kap
ják meg idejében munkaruhá

Krajcsí'k elvtá1'S (Vasúti Fő· 
osztály) a gazdaságosság kérdé
sével foglalkozott, majd meg
említette. hogy a gurítópá1ya
udvarokon a prémium-mutató 
helytelen: sok helyen kétszer is 
leguritják a kocsikat, visszaélés 
történik, mert a prémium jelen
legi megszabása segíti a vitlsza
éléseket. 

Pajor elvtárs (Sopron fűtő
ház) bírálta a műhelyek mun
káját : rosszul javítják a moto
rokat, emiatt károk keletkez
nek. 

A nép anyagi jólétének közös rendezésben ki!illíh:st 
emelkedé�éher elválaszthatat- sz�rvez a vasuton dívó büro-
lanul hozzátartozik a bürokra
ták elleni harc is. E harc sike
rének előfeltétele, hogy a dol
gozók tömegei szabadon és bát
ran bírálhassanak, felfedhessék 
a hibák okait. A vasutasszak-
szervezet és a „Szocialista Va
sútért·• szerkesztősége azzal is 
elő akarja segíteni az alulról 
jövö bírálat fejlesztését, hogy 

kratizmus ellen, amely nem 
egyszer az álcázott ellen:aég �e
zére jár, azt segíti. 

A kiállítás anyaga, '.lffiely 
harcot hirdet a bürokratizmus 
vasuton ismeretes sok megjele
nési formájával szemben, alkal
mas arra, hogy jobban rmnt 
eddig, az éberség fényszóróját 
erre a területre vetítse. Célja, 

hogy a szatíra fegyverével rel
tárja a még meglévő hibakat, 
hozzájáruljon a va,sut gép�zete 
munkájának megjavitá�áhC'Z, 
közvetve a vasutas dol!i!;ozók 
anyagi jólétének emeléséhez. 

A kiállítást július 15-én ün• 
nepélyes keretek között nyitják 
meg a Va,utasszakszen•ezet 
Központi Zeneiskolájának, Bu
dapest, VI., Rózsa Ferenc-utca 
67 szám alatt lévő helyiségeben. 

jukat. 
A szakszervezet feladata, Csanádi György elvtár�, mú· A IX. vasútüzemi értekezlet tiszteletére 

hogy a társadalombiztosítás szaki egyetemi tanár, az állam
ügyét jól vigye. A munkában vasutak vezérigazgatója szó
állandó problémaként jelentke- lait fel. Hangsúlyozta, hogy a 
zik _a maga.s beteg_s�áza!.�k ala-

, 
szakszo!gálat még inkább, mim 

kulása, sok a notorms albeteg. eddig. igényeli a szakszervezet 
Ezeket le kell leplezni. seg·ítségét, a sza;kszervezeti ak-

A vasutas dolgozók új munka
síkerekkel, fegvelmezett, jó mun• 
ká,•al köszöntötték a IX. orszá· 
gos vasútüzemi értekezletet. 

A kongressz.usi zászlót nyert 
miskolci csomópont dolgozói 

háromnapos rendkívüli mű-

Szakszervezeti munkánk szo- tívák, az üzemi bizottságdk tá
cialista építésünk fontos segítő- mogatásá.t a feladatdk megoldá.
je - fejezte be beszédét Gás- sában. Három kérdéscsr,port
pá.r elvtárs. - Az elmondottak tal foglalkozott ezután. A terv
alapján van még javítanivaló a szerű megelőző karbantartás, 
szakszervezeti munkában. Eh- a meglévő berendezéseknek szakot 
hez jobban igényeljük a párt- megfelelő kihasználása és végül ., . . 
szervezetek és a vasút politikai a gazda-;agosság kérdésével. A I 

tarlot,ak. hogy dosegtt6ek az  
főosztály segítségét, ezen ke- nagy éi·deklődésre számottartó értekezlet sikerét. A miskokiak 
resztül ők is jobban megisme· problémákról lapunk vasútüze- kezdeményeLéséhez a hatvani 

csomópont dolgozói is csall.akoz• 
lak. 

A misko'ci csomópont d:olgo
zói a rendkívüli műszak idejére 
vállalták, hogy július 9-én, l0-én 
és 1 1 -én terven felül kél-kél ne

hézsúl11ú vonowt indítanak állo
másuk. ól, az értekezlet n.apj.í.n 
pedig Hejöcsabáról közlekedtet
nek egy tementtel megrakott 
irányvonaiol. A von tatási do•!· 
gozók ,a,rra teliek fela jánlást. 

hogy öt százalék alá- csökke:nlik 
a fíókmüheT.vi javítások2t. 

A hatvani csomópont dolgo
zói három naoon keresztiil 3-3 
nehézsúlyti szerelvény indíiását 
vállalták. és felajánlották. hogy
menetrendszerint közlekedtetik 
a Budapest felé induló gyors. 
teher-vonatokat, a, kocsi!artózko
dási lerl'el pedig 1 1 5  százalékra 
teljesítik 

Munkánkat megkönnyíti, életünket szebbé ieszi a kormányprogramm 
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készülő bölcsődék és napkmlottl1onolc. Alkolmányunk 
kimondja azt is, hogy a dolgozóknak joguk van fidü

lésre és pihenésre. A Horthy-rendszer alatt alig fordult 
meg munkás- vagy paraszt etnber a Ba(atonn:\f vagy a 

Kékesen - legfeljebb. ha azon a környéken lakolt, vagy 
ott dolgozott. Talán a do1J(oz0k nem szerették a mi 
Balatonunk lágy hablalt, az erd3k Illatát. a lrtss leve
töt, a nyugalma� pihenfst és szórakozást? Mondanunk 

sem ke.11, hoin nem lgy volt. Szívesen üdültek. pihen• 
tek. szón.koztak votn.a a nll doh;roz6ink. ha módjuk lett 
volna hozzá, ha a fényes fid(ilónelyekre beettgedték 
vofn.t óket. Ha ma körfilflézünk a Balatonon. a Mátra 
jl'.yÖn}örü hegyvidékein t<.s orszáL.runk sok más helyén, 
mindenütt vidáman 0dülö ffrftakai és nök•t látunk. 
Munkában étenj.iró vasutasok nyaralnak kiltföldön, 
üdülnek Gahateión dolgozó vasutawk c�ujnakf�lnak 
vitorláit fújja a balatoni ozél. A vasutas dolgozók az• 

zal há1álják mr� népl ál1amunk gondo!i.:..Odá:;M, '"ef· 
hecsillúét, hogy minden erejükkel és képe:s�égHt.·k,-1 se• 
gitfk nagy nemzetf feJadahmkat. az ószt íorR"alom 
Jebonyolíttiscit. küzdenek a szállítási feladatok g)'ors és 
biztos vé<!Tehajtásio!rt. Képeink (sorrendben} a hahanl 
új bök�ődt<t. a balafoufilredJ szivkúr:thít7at, a !>dlaton• 
!eny,-esJ és a mátraházi üdülőket mutatják. 

(Ko·, ác:s btván r3J:aL) 

Tlsztelrd u anya magasztos hivatását, megbecsülni a 
dolgozó anyákat - ehhez kevés a szó, ehhez tettek 
tellenek. Népk(l:dtrsaságunk mlnís:dertanácsa ezéol 
nemrégiben fontos határozatot hozott az anya- és gyer
mekvédelem továbbfejleszléséröl. Dolgozó n?.n!'k szülkl 
i.zabadság, ingyen csecsl"mőkelengye, a szulo�ek - a 
g)'ennekek számának arányában - emelkedo család! 
pótlék és sok más kedvezmény és Juttatás Jtr. Nagy 
ugítségel jelentenek az egyre nagyobb lér6hellyel 
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Tölcés Klára és GurnklJ Lujza, a budapesti Lokomotfy tagjai m6r a küz6,. 
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Vasutasainh laősies harca a• árv•••el 
• -�, Az ország né- órákban. Este 20 órakor tele-

• _ _. d pe aggódó fi. fonon kértek Szőnyböl 1000 ho-
• � • gyelemmel k1- mokzsákot a Vasúti Föosztály

�r"'f-�·----
----i seri a Duna tól és éjfélre már ezekból a ho

áradását. A Du- mokzsákokból =eltek torlaszt 
nántúlról ag- a Dunán. A vasutasok mellett 
gasztó hírek küzdrtt Kerekes elvtárs tanács-
érkeznek. elnök vezetésével a falu fiatal-

Az árvízvédelmi munkákból 
becsülettel kiveszik részüket a 
forgalmi dolgozók. Amikor Ko
máromba híre jött, hogy 
Mosonban a Budapeströl kiren
delt teherautóknak kifogyott a 
benzinük, nem sokat tépelöd
tek. Jól tudták, hogy ezekben 
a pillanatokban három falu 
sorsa függ a benzintöl. A bu
dapesti igazgatóság jóváhagyá
sával Komáromból 1 tartályko
csi 1,cllzint még a gyorsvonat 
elött elküldtek Mosonba. 

A DISZ központi vezetősége vándorzászlajának nyertese 
a Debreceni Járműjavító ÜV DISZ-szervezete 

A vasutas dolgozók hősies jaiból álló DISZ-brigád is. 
erofeszítései nyomán már a ve- Váradi Ferenc vonatvezetö 
szély első óráiban megindultak hooszú túlsúlyos szerelvényt to
a kővel, földdel megrakott vábbított Komáromba. Fá
irányvonatok az árral veszé- , radtak voltak a szole:álat után 
lyeztetett vidékek felé. A gyö- és másnapra szabadnapot kap
ri. komáromi. szónyi vasutasok tak. De nem pihentek. Csá
önfeláldozása az erö és fegyel- kánnyal, lapáttal vonultak ki a 
mezettség mintaképét tanúsít- töltésre. Senki sem kérte öket 
ja ezekben a napokban. Ott erre. de ök enélkül is tudták, 
harcolnak a töltésen a rákos- mit kíván tölük a haza, a vas
rendezói és szegedi műszaki utasbecsület. 

A DISZ központi vezetőség Az ifjúsági brigádok átlagtelje- 1 zettje s N\}'ugati-pá!lyamfvar 
vándorzáiszlajának elnyeréséért sitménye 140 szá'zalék. A mun· DISZ-szervezete. A fiatalok a 
versengő vasutas DISZ-szerve- káva! együtt jelentősen megj,a,- darabáru továbbítása terén tün· 
zetek nagyszerű eredményeket vult az alapszervezetek szerve· tek ki elsösorban. De igen so
értek el. Mind több DISZ-szer- zeti élete, a áiszistá.k élenjárnak kat tettek a kulturá,1-t utazás ér• 
vezet vált a t;,rmelés rohamcsa- a tisztasági és energiatakaré- dekében és a tisztasági mozga
patáNá, az első féléves tervek kossági mozgalomban is. ,lomban is. A mezőgazdaságot 
lelj sítésének élharcosává. A vörös vándorzászlóért folyo .segitö p,Mlonáló mozgalomban a 

Hatalmas gépek. dömperek, 
földgyaluk dübörögnek a Du
naoarton. A MA V Építési Gép
telep és a !vlA V Épületszerelö 
Vál1alat gépeivel építik, maga
sítják a töltést. A Budapest 
felé vezetó országúton hosszú 
teherautóoszlor,okkal találko
zunk. Szállítják az acélt, fát, 
köve. a partra Jönnek Buda
pestról a MAV Autófuvarozási 
Válla.lat többtonnás teherautói, 
4önnek az orszá.1? minden részé
ból a fiatalok. hogy a gépek 
segítségével megfékezzék a 
hömpölyc,ö áradatot. 

A nemes vetélkedésben a Deb- küzdelemben a második helyet ,a Nyugaií-pályaudva-r diszesei több 
rPCeni Járműjavító OV DISZ- dombóvári fűtőház DISZ-szerve· mint 50 darab gépalkatrészt ké 

szervezete nyerte el a DJSZ zete foglalja el. Az itt dolgozó szíteltek el. 

budapesti elómunkás tanfo-
ffi 

UJ este 6 orakor 1z-tiszti tanfolyam hallgatói, a 

� 

Csü�örtökön 

lyam növendékei. Csütörtökön _ 
. . 

gatott vasutas 

központi vezetőség vörös ván- fiatalok élcnjárnak a túlsúlyos A verseny során fig,yelemre• 
dorzá-szLaJát, melyet július 16-án vonato_k tová,bbflásába� � vala- ,méltó eredményeket értek el 

dt k M - . 1 A - mennyi dolgozonak peldat mu- Vá>rpalota állomás. Békéscsabat 
hét különvonat szállította az - . keresi a komá-
ország minden tájáról a pálya- - -- romi állomásfó-
mtmkások ezreit a Dunántúlra. --� n�köt. Sisak 

.. .. .. .. -- · � Jozsef ügyeletes 
• Csutörtokon délutá? aggasz- vezénylötiszt 

tó hírek keltek szarnyra az azt jelenti hogy a kisrampán a 
éter hullámain. _H�Jlt:'.ár�ól �8 csatornafedeleket áttöri a víz km-re Asványraro kozsegnel, és ez súlyos veszélyt rejteget. 
mintegy 30 m-i!S szakaszon át- Denk Dezső állomásfönök 
�zakíto�ta a Duna a gátat. Györ azonnal utasítást ad, hogy ho-

� a . . u��P� yesen. . � uzem latnak az akadályok legyözésé- fűtőhá.z. Bszaki Járműjavító él, h�tal 1a1 �ivalo termel�s� . ered· ben. Az egy löre eső napi túl· a miskolci fűtőház DISZ szervemenyeket ertek el. Az 1l1umun- súlytovábbítás a DISZ-liatalok zetei. A második és harmadik he 
kások 92.5 százaléka vew részt I között 1440 tonna. lyezett oklevél-jutalomban ré 
a szocialista munkaversenyben. .,\ versengés harmadik helye- szesül 

* 

1s veszelyben van. Budai>e_:'ltr61 mokzsákokkal tömjék el a csa- A ve_szély �ráiban a vasutas 
800 vasut_�s _ indult �l Gyor?.e· tornanyílásokat. A 6 szakosz- dolgozok ezrevel jelentkeztek 
h?IO' a külso várooreszben tol- tály Komáromban tartózkodó 

I 
az elhárítási és mentési mun

test emelve, segítsék megvéde- bizottsága intézkedik. hogy kálatokra Lapzárta után érke
ni Györ várooát az árvíztől. még az éjszaka folyamán s·o zett jelentés szerint az P:szaki 

le;:::::,� 
Az �rszágoo kocsi föld érkezzék. J ármújavítóból a Landler Mú

A jelenlegi feladatok jó elvégzése 
erősíti a felkészülést az őszi forgalomra 

ArviZ';édel:"u A menetirányító is rendelke- vekből a vastlti Főosztályról Konnanyb1ztos zik: • . , '. 
utasítására a „21 órako1' indul az első 20 �e csa�nem valame�yi vasu!• 
Szigetközben s kocsiból áUó szerelvény és a uzemból, szolgálati helyrol 

li'I a Duna partján negyedik anyagvonat Zegké- sokszázan siettek szombaton 
:-..J. több falut kel- söbb éjfél után z órára Komá· és vasárnap a veszélyeztetett 

lett kiüríteni. A romban Zesz." területekre. 
falvak lakosságát, az ingóságok 
elszállítását gyors kocsikiálli-

A legújabb munkaeredmények, 
a teljesítmények emelkedése ar
ról beszél, hogy Kisujszállás ál
lomás dolgozóinak vasutasnapi 
és alkotmányünnepi versenye 
már tú]jutott a kezdeti szaka
szon. De igy is kell ennek len
ni, hiszen a gabonaszállítások, 
a gyümölcs, a zöldségfélék 
mennyisége minden nap növe
kedik. A jelenlegi feladatok 

tással, messzemenóen segítik a 
vasutasok. 

Komáromban a •asutasok 
néphadseregünk harcooaival és 
a helyi gyárak dolgozóival kö
zösen küzdenek a személy- és 
rendezópályaudvar, valamint a 
hegyeshalmi fövonal biztosítá
sáért. Kocsis József pályames
ter a 6-os toronynál irányítja 
a munkát. A pályamester ta
pasztalt ügyességgel, igazi pa
rancsnok módjára áll helyt éj
jel-nappal a gáton. A szónyi 
kanyarban a vasúti töltés men
tén az éjszaka folyamán 600 
méter töltés készült. Soha ilyen 
izyorsasá�gal l]em jött segítség 
Budapestről, mint ezekben az 

�uTaSo-k a MEZÖGflZIJBSft(J FEJLESZTtSÉÉRf 

- AZ ALGYOI T ANGAZDASAGBAN -

Az. al�öi Tan1<azdasáf! iro- hab bokrait. a ringó búzatáblá- , Közül-ük sr:ámosan nem igen 
dájában találkoztam Hámori kat. mindazt. ami terem ezen a ismerték ,a mezógazdasáJ!;ot, s 
Mátuás löagronómussal. Meg- közel 1400 holdon. A dinnvP• amikor először mentek a föl· 
lontolt. középkorú ember. Az a lóldeken. a bab bokrai között dekre, a gazdaság dolgozói kö
tíous, aki nehezen lelkesedik és egyelnek. gyomlálnak, kapá,lnak zül többen kételkedtek munká.
rilkán dicsér. S most mégi6 - ,a vasutasok. A kéz. amelyik juk eredrnényésségében. Akkor 
amikor a vasutasokra terelődik évek óta reruzált szorongat, most még nem gondolták, hogy ezek 
a 6ZÓ - kérdezés nélkül is lel- kapát fogott. A szeu;edi igazga- az elvtársak képesek lesznek 
kesen beszéi. Szavai nyomáon /ósáf! 57 adminisztratív dqlgo- 129 százalékos átlagteljesit
szinte látom a hatalmas gazda- , zója a párt hívó szavára két ményre, sőt s,;úletnek olyan 
sáe:ot. a 300 holdas kertészetet. hétig közvetlenül is segítette eredmények Is, mint amit elért 
,a,z óriás dinnyelöldet, a zöldelö a növényápolási munkákat. a Fuzák-brigá,d: 150.8 százalék. 

A MOZDONYOK SEREGSZEMLÉJE 
Az ország területén legjob- meg „az ország legjobban kar• , ser Gyula !ütök. A második he

ban karbantartott mozdonyok se- bantartott gépének" büszke cí- lyezést a debreceni íiltéiház 
regszemléjére kedden délb,>n ke- mét. 424. 12 1 -es mozdonya nyerte cl. 
rült sor a Hámán Kató lütőház- A bizottság döntése alapján A harmadik, negyedik, ötödik 
ban. Valamennyi vasutig.azgató- első helyezést a dombovári !ütő- helyre a ferencvárosi, a Hámán 
ság elküldte a legjobb1n kar- ház 424.058-as számú J;!<!pe nyer Ka�ó és a celldömölki f:ítöház 
bantartott és legtisztább mozdo- te el. A mozdonybrigád :agjai kerult. . • 
nyát a Hámán Kató fűtőházba, Pintér 11. József és Bogdán VfZrg� lenő el':'.1ar�, 8 . �ozl�-
h t k• _ . . _ kedes- es postaugy1 ni:mszte-ogy o t egy sza erto b1wttsag 

I 
Gyula mozdonyvezetok vala- ri·um I Vasu·t 1· p·os t · t  · • 

nt d" t ék 1 1 . . . . . , . o z a y gepeszee o on s e , . me y1k . 3Z � m1�t Toth II. La10s, Tolt1. (II. ti szakosztály helyettes vezelb-
mozdlony, mely Jogosan ••rdemli La1os, lvancsics László és Vas- je nyujtotta át a diiat nyert 

Tarra Joa6 elv1'1rs (háttal) szakosztályvnetöhelyettes átadja a jutalmat 
a lejltlszlább mozdony brigádjának. 

(Kováa &én felv.) 

mozdonyok brigádjainak a pénz
jutalmat. Beszédében hangsú
lyozta: - A jó mozdonykarbsn
tartás egyik legfontosabb eszkö
ze annak. hogy az őszi forgal
mat a vasutas dolgozók sikere· 
sen lebonyolíthassák. 

A mintegy negyed évvel ez
előtt lezajlott mozdonvkarban
tartá«i verseny iwőztese, Bez· 
zeg József elvtárs. a Hámán 
l(ató fűtőház mozdonyvezetöje, 
versenyre hívta a győztes dom
bováriakat. A jó mozdony
karb2ntartáson kivül ,ersenj • 
ae szólította őket a széntakaré 
kosság. a túlsúlyos vonatok to
vábbítása és a mozdony futás
ki lotnéter számának mi:iél n�
gyobb növelése érdekében. A 
győztesek elfogadták a verseny· 
kihívást, amelyhez a másod,k 
helyezést elért debreceniek is be
jelentették csatlakoiásllk� · 

a petrezselyem g,yomlá!lásánál. 
Az ,algyői Tan1<azdaság dol

gozói néhány nap után megis· 
merték Totka, VUay, Fuzák elv
társ nevét. Megszerették Mai· 
zik elvtársat, Farmosi Lídiát, 
Nau;11 Istvánt és a többieket: 
Tusz Gábort, Farkas lolldnt, 
Kelemen Istvánt. Doba György
nét, Csánui Erzsébetet . • ki 
g-vözné felsorolni mlnd az 57 
nevet? 

Kéttieti munkájuk ,,Iöseg-rtet1e. 
hogy Al1<yón is meg-valósuljon 
a dolgozó p,arasztok között 
szárnyrakapott jelszó: ,,Aratásig 
tiszta földe.�etl" 

Az agronómus elmosolyodik. 
Cie:arettár1 gyujt, aztán foly· 
tatja. - Vasutasok segítették át 
gazdaságunkat a legnagyobb 
nehézségpn, a növényáPoláson. 
Nekik köszönhetjük. hog;y n.yu
godt,a,n foghatunk hozzá az ara
tásho1-. Megszerettük a vasutas 
dolgozókat. Talán, bizonyság• 
képppn csak ennyit: alig akar• 
luk őket elengedni, s amikor 
méRtS a búcsúra került a sor. 
dolu;ozóink aiánd_ékokkal kedves· 
kedtek. 

A vasutasok és a gazdaság 
dolgozói között munkaközben, 
de löleg munka után, a szabad
időben meleg boaráltság szóvö· 
dött. Esténként daloltak, táncol· 
lak, kisebb csoportokban beszél· 
i.rettek. a munkáról, a mező
gazdaságot segítő párthatáro
zatról, s ezzel is a munkás
paraszt ·szövetséget erősítették. 

pontos, i6 elvé(!zésével önma- 1 szakmai tanáccsal segíti szánI-
1<ukat is erósí/ik a kisujszállási tási problémáik megoldását. 
vasutasok, hOf!I/ maid mé1< /ob· Hunya László leveléből. 
ban me1< tud;anak felelni az 

* 
őszi for1<alom erőpróbáiának. 

Lévai Zoltán vezető raktár
nok 125 százalékos átlagos ered
ménye, Szepeshelyi Miklós for
galmi szolgálattevő és brigádja 
1 14.8. Mészáros István vonat
vezető 100.4 százalékos teljesít
ménye már mind ennek az élö 
versenynek a bizonyítéka. 

Külön meg kell emlékezni a 
távirdaellenőrség dolgozóiról, 
akik Kovács Lajos elvtárs veze
tésével a kedvezőtlen idöjárás 
okozta károk gyors helyreállítá
sa mellett is 1 13 százalékos tel
jesítményt értek el. A távközlő
berendezés dolgozói tervszerű 
megelőző karbantartással bizto
sítják, hogy az őszi lorga lom 
idejére ne legyen semmi zavar 
a berend�zéseknél. 

A szállíttatókkal való jó 
eiwüttműködést igen nagymér
tékben segíti elő Márton Endre 
elvtárs, árupenztáros, aki a 

szolgálati idön lúl is a fuvaroz
tató lelek rendelkezésére áll, 

A IX. vasútüzemi értekezlet 
világosan me.11:szabta a 1armű
javítóüzemek feladatát Is. Köte
lességünk, 

becsületbeli ügyünk, hogy 
már az őszi forgalmat meg-

előzően elkészítsük 
a meglelelö mennyiségű moz
don.yt és teherkocsit, és hogy 
olyan mozdonyokat, kocsikat ad
junk a nagy forgalomnak, ame
lyeket nem kell majd javítás 
miatt leállítani. 

A Miskolci /ármújavf/6 UV 

dolgozói a vasutasnap és az al
kotmány ünnepének munkasike
reivel akarnak eleget tenni en• 
nek a kötelezettségüknek. A vál
lal.ások ezért ennek a jelszónak 
a jegyében születtek meg: 

,,Első a minőség!" 
Az üzem dolgozói eddig ösz
szesen 823.000 forint értékű lel
a jánlást tettek. A mozdonyosz
tály vállalásai között szerepel, 
hogy a vasutasnap tiszteletére 
50 százalékra, az a lkotmán;y ün
nepére 100 százalékra végzik el 
terven felül egy mozdony nagy
j avítását. 

Berzi Béla leveléből. 

Őszi forgalmi értekezleteket tartanak 
igazgatóságaink 

A IX. orszt110s vasútüzemi értekezlet mepzabta h,ladatalnkat az &zl 
lor11alomban. Az értekezlet határozatát most az elfy„ t11az11ató1i11ot kÜ• 
lön-külön me11beszéllk. Képünk a budapesti MAV lgu11al6sá11 terültll 
vasútüzemi értekezletén készüll Tatabánya-fels6 p. u. állomásf6nöke, Por• 
koláb Tivadar elvtárs a szfflmedence vasutasainak munkájától besd.1, 
arról, hogy miként selflllk az őszt szállít.Isi feladatok lebonyolitá.,.it, bo-

11an készilnek fel a vasutasok nagy nemztll feladatára. 
�•6cs Géza fffl� 



SZOCIALISTA VASűTl!RT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Az udva·rias, szolgálatkész magatartás A MEGARADT Dunát figyeli, 
- fokozza a vasutasok iránti megbecsülést az örjöngő vízzel harcol ai or-

szág, A vasutas fiatalok hősies• 
. Tizenöt pénztárnál adják a 
Jegyeket és mégis hosszú sor 
áll A várótermek zsúfolásig 
telve, bőrönd börönd mellett. 
szinte nincs egyetlen nyugodt 
sarka sem az egész felvételi 
épületnek. A váróteremben ha
talmas zsongás: egy anya ta
nácsokat ad üdülőbe induló 
fiának - aki . elöször utazik 
egyedül. Amott a férj búcsúzik 
feleségétől és gyermekétől -
ők l.s üdülni mennek De ki 
tudná megszámolni hányan in
dulnak ezekben a percekben? ... 
Naponta sokezer embert továb
bítanak a Déli-pályaudvarról 
induló vonatok az ország Jeg
nazyobb üdülési központjához, 
a Balatonhoz. 

Az üdülők többsége, a Déli
pályaudvaron kezdi jól meg
erdemelt szabadságának első 
napját és ideérkezik az utolsó 
napon is. Sokszor a pályaudvar 
vasutasain múlik. hogy jóked
vű, derűs-e az első nap és elé
gedett-e az utolsó, amely aztán 
másnap a munkán is meglát
szik. A dolgozók javarésze egy 
-,sztendőben kétszer ül vonat
ra: amikor szabadságra megy 
- s amikor szabadságról jön! 
Ez nagy felelösséget ró az itt 
dolgozókra. A vasutasokról al
kotott vélemények - amelyek 
így egy esztendőre alakulnak 
ki - néhány óra alatt szület
nek. Tudják-e ezt a Déli-pálya
udvar dolgozói? Gondoltak-e 
már arra, hogy augusztus 8-án 
valahol, a vasutasnapot hir
detö plakát előtt megáll egy 
anva és eszébe jut: Milyen 
kedves volt az a kalauz, aki 
felsegített gyermekemmel a vo
natra ! .  . .  Vagy esetleg - ép. 
pen ő miatta - elborul az ar• 
ca, kellemetlen emlékei tá
madnak . , ,  

Tudják. S ez elsősorban a 
pártszervezet érdeme. A párt
szervezet fő feladatának tekin
ti - ha nem is látja el hiány
talanul - a kulturált utazás 
politikai munkájának biztosítá
sát. Ezt mutatja az is, hogy 
számosan tettek a párt akti
vistáinak javaslatára a kultu
rált utazással kapcsolatos vas
utasnapi felajánlásokat. Az ak
tívák, elsösorban a népneve
lők erről beszélgetnek a dolgo
zókkal munkaközben, szabad
idöben. Magyarázzák a menet
rendszerintl közlekedés fontos-
11ágát. a felvilágosító szolgálat 
jelentőségét, beszélgetnek az 
udvariasságról. a tisztaságról 
és mindarról, amely szorosan 
összefügg a vasutasok elött ál

ló feladatokkal és a kulturált 
utazással. 

Az ezységes pártvezetőség 
még a nagy nyári forgalom 
elött a vezetőségi ülés napi-

rend lére tűzte a kulturált uta
zás feladatait. Megvitatták: az 
állomásfőnök ezzel kapcsolatos 
oeszámolóját, meghallgatták a 
szolgálati vezetők véleményét 

és mindezt figyelembe véve in
dították meg a munkát. Első
sorban megerősítették a nép
nevelő háló:r.atot. hogy legyE'n 
minden munkaterületen, aki 
ismerteti a párt politikáját. 
Rendszeressé tették a népneve
lő értekezleteket is. Igen helye
::;.,n s.wlgálatl áganként külön 
tartják a népnevelök megbe
széléseit, hisz más a feladatuk 
a vtmatkísérőknek, más a pén�
tárosoknak vagy a takarító
nók,nek, még akkor is. ha va
lamennyiök együttes munkája 
érhet el csak eredményt a kul
turált utazás terén. 

aludnia. Az anya elhallgatott. sen küzdenek az .án:al, el�őknek 
aztán csendesen leült a pad·

, 

Jelentkeznek árv1zvedelm1 mun• 
ra kákra. Töltéseket emelnek, életet, · · · 

. felszerelést mentenek. Mindenütt S hány hasonló eset történik ott vannak ahol a Jegfenye2etőbb nap'lnta? Szabó Gyula oktató a helyzet. 
tiszt éppen akkor ment el cgyi k * 
szakasz ablaka elött, amikor 
egy asszony papírt dobott ki A VASUTASNAP tiszteletére 
-,nnan. Szabó elvtárs udvaria- terven felül 1 0  darab container
san felszólította: vegye fel n koc_si _ k�zit�sét vállalta a_ MAV 
µapírt. Az utas csodálkozó ar- Fel�p1t;n_�;1y1_ y_as_anya�Ja_v,�ó UV 
�ot vágott. majd kereken kije- ,,S_a�an . 1!1usag1-�ngad;a. A 
lentette - nem én dobtam. eJ. bi:1gad �mde� tagJ� �zta_han_o
Az oktatótiszt bocsánatot �ért, v1s_ta . es . atlagtel;e�1tmeny1:k 
felvette a papírt bedobta a 2�n s_z�_za!ek. A_z _uzem ma• 
.:!Zemétgyüjtőbe. Az asszony el- s_)·k.,, 1!1usag1 1:mgád;a, a :,Pe
oirult és Szabó elvtárs már jó tol, ! t�rv�� lelul 3 darab palya
messze járt, amikor az utas kocsi k�s.�!tes_ér� telt (o�ada lmat. 
még mindig szégyenkezve né- A ,:Petoli_ -bnga� t�gJ�t 1 70 _szá-
zett utána . zalekos atlagtel1es1tmenyt ertek 

·: • .. . el. A brigádlelajánlások mel• 
Egy-egy ilyen eset noveh a lett számos fiatal tesz ön

vasutasok iránti megbecsülést, álló vállalást is. Koska Pál 
E munkának meg is van a de_ tükrözi a p�rtsze1".ezet ered- sztahanovista villanyhegesztó 

Ltszata. A aolgozók többsége menyes �e:'elomunkaJát is. A kötelezettséget vállalt, hogy a 
udvariasan, messzemenöen fi- pártvezeto.seg azonban az ered- D1S2-brigádok terven felüli vál
gyelembevéve az utazók érde- mények ellenére sem elégedett lalását a hegesztési munkák el
keit, látja el feladatát. Gondos- munkájával. Igyekszik még végzésével segíti c-yözelemre. 
kodnak az utasokról és ami jobban dolgozni. A napokban 
nem kevésbbé fontos. nevelik néhány • népnevelö ellátogat a 
az utasokat. Ez pedig nem Kocsihivatal takarító dolgozói
könnyű feladat. Az utas gyak- hoz. Elmondják majd, mennyi
ran türelmetlen. ideges _ és a re gátolja az állomás tisztán
vasutasnak mégis nyugodtnak tartását, hogy a vagonokból 
kell maradnia. Türelmesen ma- ievakran a vágányok közé sep
gyarázni a vonatindulást, az ér- rik a szemetet. Bíznak abban. 
kezést választ adni a legkü- hogy a népnevelök szavai nyo
lönbözöbb kérdésekre, és ha mán ezen a területen is ren
szükséges, le kell szerelnie az det teremtenek. Tervezik, hogy 
utas jogtalan követelését is. a közeli iskolából - melyet 

patronálnak is - úttörőket 
Egyik este kisgyermekes hívnak. akik a várótermekben 

anya maradt a gyermekváró- csúcsforgalom idején figyel
teremben. A kicsinyt lefektette meztetik a szemetelő utasokat: 
és miután több utazó nem volt a tisztaság fél egészség. Mun
a váróteremben, maga is le katervbe veszik, hogy a kultu
akart feküdni az egyik gyerek- rált utazás terén elért eredmé
ágyba. A szolgálatot teljesítő nveket és hibákat ismételten 
elvtársnö udvariasan felvílái:o-

1 

megvitatják vezetöségi értekez
sította. hogy az ágy - a gyE'- leten és az egész párttagsággal. 
rekekt\! Az anya haragos lett: Az állomás kommunistái 
szidta a vasutat, bürokráciát - különösen pártunk III. kou
emlegetett. amiért ő nem fe- gresszusa óta. ahol elötérbe ke
küdhetett a.G üres ágyba. De rült az emberekről való gon• 
özvegy Gál Istvánné nem ves7.• doskodás - szívügyüknek te
tt.tte el nyugalmát. Megma- kintik a kulturált utazást. He
gyarázta, hogy idö elött tönk- lyesen látják: minél messze
remennének a izyermekágyak a menőbben biztosítják a kultu
felnőttek súlyától - és legkö- rált utazást, annál közelebb 
zelebb, hasonló esetben, talán kerülnek l>Öbbt. feladataik:o jó 
époen a veszekedö asszony elvégzéséhez, megjavul az 
gyermekének kellene ölben egész állomás munkája. 

140 Ul ELOFIZETO rendelte 
mef! a „Szabad lfjúsá,!" -ot, a 
DISZ közpotiti vezetősége napi

lapját a budapesti iJ[aZJ!alósá{! 
pofit ikai osztályához tartozó 
DISZ-szervezeteknél. Az úi elő• 
fizetők helyesen ismerték fel, 
hOJ!/1 munkájukat mel[könnyíli, 
tájékozo/lságukat szélesíti az 
ifjúsáf! lapjának rendsures ol
vasása. 

* 

NYAR.I MEZőGAZDASAGJ 
munkára 70 fiatal jelentkezett a 
diósgyőri pályafenntartás 
DISZ-szervezeténél. A lelkes 
fiatalok az ungaujfalusi állami 
gazdaságban három héten át 
végeztek hasznos növényápolási 
munkát. A brigád a munka vé
geztével műsoros kultúreslen 
búcsúzott az állami gazdaság 
dolgozóitól, akik e rövid idő 
alatt is szívükbe zárták a lel
kes vasutas fiatalo\cal. 

* 

TAPASZTALATCSERtN vol-
tak a ferencvárosi fűföház mű
szaki modellezökörének vezetői 
az tszaki Járműjavító műszaki 
modellezökörénél. 

,,A m6soclik félévben letörleszfjUk ad6ss6gunkaf . . .  " 
A1. �d_ós�ág- solmem ke)l�es. 

l 

e;z<'.1 a nyomasztó tud�ttal kezd
De kulonosen nyug-talamto ak- tek meg- a mélsodik felével. 404 
kor, ha má,r 'ejárt a fizetés ha- teherkocsit ,hoztak át" �z els5 
tárideje. félév „tartdzUi rovaiáról". 

A Landler Jenö Járműfavitó 
kocsiosztályának dolgozói pedig 

'A Kmov JÁB m.JAVÍTOBAN 

- Mináen erőnkkel arra lö· 
rekszünk, hOJ!f/ a luumaáik ne
{!qedévben na(!qrészt, a negye• 
dik ne{!qedben pedi!! teljesen 
/P.lörlesszilk adóssá1<unkal és 
emellett természetesen e{!észé
ben teljesítsük második félévi 
tervünket - mondják az üzem· 
ben az ie:azg-atói szobától kezd
ve eg-ész.en az alv,í,z. és a szek· 
rénylak.a,tos részleg csarnokáig. 

azt kérik, hog-y a favitandó ko
csik,a,t határidőre adják be az 
üzembe, mert csak ig;y kerülhe· 
tik el a „hlmapvégi hajrát". 
Sürg-ösen javitsák meg- a mű· 
heLycsarnok üvegtetőzetét, mert 
esős időben rosszabb a csarnok• 
ban dolgozni, mint a szabad ég 
alatt. Javítsák meJ? a munkahe
lyek padlózatát. Az Anyal[ellá
tási l{!azl[atósá,t tegyen �rőtel · 
jesebb lépéseket az ütkőzötok és 
ütközőrúgó hiálnyának megszün· 
tetésére, de leg-alább csökkenté• 
sére. Vég-ül módot ke ll találni 
arra, hogy a dolgozók mindig 
megkapják a nekik járó szócLa, 
vízmennyiséget. mert jelenleg 
üveghiány miatt gyakran van· 
nak zavarok a 1Szódavizellátás
ban. 

A S:ovjetunló eszak-Oszetln Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságban 
lorsurfien felszerelt JármGJavltó üzemet létesltettek. Klp0nk a Kirov ne
� vlselö vasúti lóm!lhely kerékeszterga h sajtoló n!szlegét mutatja be. 

(A. Cseprunov !elv.) 

A feladat nem könnyű, hisz.en 
jól tudják a dolgozók, hogy a 

második félévben az őszi forJ!a• 
lom előkészítése és ma1<a az 
liszi forgalom le1<alább 20 szá· 
zalékkal növeli az elvé1<undil 
munkát. 

Az adóssá,iz csökkentésének je
gyében születtek meJ? a vasutas· 
napi felajánlások is. Tíz darab 
teherkocsi, 10 személykocsi, 1 6  
hűtőkocsi és 4 tartálykocsi fő. 
vizsga szerepel a „törlesztési 
jegyzéken" augusztus 8-ig, de 
az osztály dolgozói vállalták, 
hogy teljesített vasutasnapi 
felajánlásuk eredményeképpen 
már július 31-én próbavonatot 
indítanak. 

Állandóan 150 százalék felett 
A MAV E,pületszerelő és Elő

gyártó OV dolgozói rendkívüli 
termelés,; értekez.letet tartottak. 
Az értekezleten sok olyan válla•  
lás szülelett, amely már ,a, IX. 
vasútüzem! értekezlet úbmuta
tasa nyom,í,n ad új lendületet a 
vasutasnap és az alkotmány 
ünnepe tiszteletére indult ver
senynek. A-r, üzem legjobb asz· 
tabsbrigádjának ta(!ja! - Ro

mek Géza brig-ádvezetö, Szücs 
A VIL osztá,ly dolgozóinak Gerf!e[y, Kiss István, Wotter munkájához a g(Yár!ási részleg Sándor, Konrád Ferenc, Zlatnik ig;yekszik mée h,a,thatósabban 

hozzájárulni. különfüen a rah- Lajos, Ader József - vállalták, 
súly-lele�léshez szük�ges a 1- hog;y teljesítményüket állandóan 
katrészek fokozottabb gyáirtásá- 150 százalék felett tartják. VáJ
val. A kocsiosztály és a Vil i .  lalták továb,bá. hog;y a Gazda• 
A. osztátly külön diszpécser- mozg,a,lomban a legteljesebb 
szolf(álatol szervezetL A mű· mér!élcben felhasználjá,k a hulszaki vezetés a munkafolyama-
tok iobb me{!szervezésével siet ladékanyagot, pontosan a raj-
a dolgozók segítségére. Az ,a,l- zoknak megfelelően szabjtlk le a 
vázjavi:ó vágányt a szekrény- felhaszná,landó any,a,got, s a 
:észleggel �zemben hel;,czték „1, brig1ád még szigorúbban veszi a 
1gy n;emesebbé vált a kocsi· műszaki normák alapján meg· 
adagolas. 

l 

állapított anyagnormákat. A 
Az osztály dolg-ozói munkájuk Romek-brig-ád tagjai rendkívüli 

és munkakőrülmén.yeik meg- termelési értekezleten versenyre 
javítása érdekében elro.sorban hívták üzemük többi brigádját. 
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·111REK 
SZOVJETUNIÓ 

Új villamosított vonal a Szovjetuni6ban 

Az omszki vasútlgazgatóság 

I 

közlekedése. Az elsö szerel
Csulimszkája-Barbinszk kö- vényt Godenkov mozdonyve
zötti vonalán megindult a vil- zető, a Szovjetunió Legfelső 
lamos szerelvények rend;,zeres Tanácsának küldötte vezette, 

BOLGÁB NÉPKÖZT1RSASÁG 

Elindult az első bolgár úfföróvonat 

Július 5-én „Mezdra" állo
másról elindult az  első bolgár 
úttörövonat. A vonatot úttörők 
és mezdrai középiskolá ,ok ve
zetik, akik ebben az évben le· 

jezték be a vasutas fanfolya
mot. A bolgár úttörövasut 0gye
löre hetenkint kétszer közleke
dik, Mezdra és Vraca �özött. 

DOMÁN NÉPKÖZT ÁIISASÁG 

Roman-jugoszl6v vasiítugyi t6rgyalásolc 
Bukaresti jelentés közli, hogy 

I 

saság és a Jugoszláv S7.ÖVl!t• 
Belgrádban román-jugoszláv ségi Népköztársaság közötti 
vasútügyi tárgyalások kez• átfogóbb vasmi egyezmény 
dödtek a Román Népköztár- megkötése érdekében. 

JAPÁN 

Japan vasutasok békeharca 
a hidrogénbomba ellenes kamp6nyban 

Japánban 
mind nagyobb 

.

. 

_ [{ 

méreteket ölt a 
dolgozók tilta• 
kozása a hid
rogénbomba el-
len. A dolgo-
zók milliói ír

ják alá azokat a békeíveket, 
amelyekben követelik a tö
megpusztító fegyverek betiltá
sát. Tokióból érkezett jelenté
sek közlik, hogy a japán nép 
békeharcából a va.utasok is 

kiveszi k  a részüket. Kfoto, 
Oszaka és Kobe térségében egy 
magánvasúti társaság dolgozói 
a szakszervezet kezdeményezé
sére több mint százezer alá
írást gyűjtöttek az atom- és 
hidrogénbomba ellen. A vasuta• 
sok békegyúléseket tartanak, 
amelyeken hangsúlyozzák, 
hogy az amerikai hidrogén• 
bomba-kísérletek óta az embe
riség legfontosabb feladata a 
béke megvédése, 

EGYESÜLT ÁLLAltlOK 

Mi 611 az amerikai közvélemény érdeklődésének 
előte rében 

Az amerikai vasutasság lap- a tavaly még alkalmazásban 
ja, a „Trainman News" a Gal• volt mozdonyvezetők és fűtők 
lup közvéleménykutató Intézet 13 százaléka esett ki a munká• 
legutóbbi megállapításaival JábóL Amerikában szokásos, 
foglalkozik, amely szerint hogy munkanélküliség idején a 
az amerikai közvéleményt mozdonyvezetőket mozdony. 
jelenleg a munkanélküli- fűtöi beosztásba helyezik át. 
ség kérdése aggasztja a leg- Jellemző, hogy er111re több 
jobban. Az idén márciusban mozdonvvezető teljesít fűtőt 
tartott kutatás alkalmával a szolgálatot. Az amerikai 
munkanélküliség kérdése még vasutas lap a vasutasok kBz;. 
a harmadik helyen szerepelt.

1 

véleményének adott hangot, 
most már az elsö helyre kf"- amikor nemrégiben elsö olda• 
rült. A munkanélküliség nagy- lán, nagybetűkkel a követk""' 
mérvű az amerikai vasutasok 

I 

zóket írta: ,,A munkanélklllf„ 
körében is - írja a lap. - &ég növekszik, de Ike (Elsen• 
Márciusban 118.000 vasutas á.l· hower „becéző" neve) nem caó. 
!ott munka nélküt, Kanadában ná! semmit/" 

Féml,ő/ készült új vasúti koesi 

A Szovjetunió Dzauzslkau városában, a hatalmas klterjedésa J.úmGJavlt'
ban me;;:kezdték a lémb61 készült vasúti kocsik gyártását. Klpfinkfin IS 

•iYllt kocal &Zerelésl munkálalall látjuk. 
.(A. CHpruao• !elv.) 
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Lapunkban annakidején hírt 
adtunk arról, hogy Záhony 
állomáson lelepleztek egy 
vasut,sokból álló vagon
fosztogató bandát. A bűnszö
vetkezet tagjainak ügyét há
rom napon át tárgyalta most 
a nyíregyházi megyei bíróság 
Tóth Béla tanácsa a helyszí
nen, Záhony állcmás kultúr
termében. 

Záhony az eltelt évek folya
mán új nevet kapott - ,.kin
cseskapu". Talé.J.ó név . . • a 
Szovjetunió felmérhetetlen ba
ráti segítségének az a része, 
amely vagonokban, gépekben, 
rakományokban Is lemérhető, 
itt kerül magyar terilletre. 
Minden egyes vagon egy-egy 
tégla népjólétünk szakadatla
nul emelkedő épületén. F::s a 
fontos „téglákból" loptak lel
kiismeretlenül, előre megfon
tolt szándékkal a vádlottak 
padj�r. üló vasutasok, megszé
gyenítve az egyenruha becsü
letét. 

A7. ülO'ész 23 vasuta& ellen 
emelt vádat társadalmi tulaj
don ellen elkövetett lopás bün
tette miatt. A sorozatosan el
lopott áruk értéke 130.000 fo
rint. A Lipök Károly, Simon 
Gyula és Czetó János vezette 

tolvajbanda ennyivel károsí
totta meg vasutastársalt és az 
egész dolgozó népet. Ez ,u 
összeg több, mtnt 121 vasutas 
zubbony ára! 

A dézsmálásokba besze.vez
tek nemvasutas dolgozókat Is, 
akik résztvettek az áruk ,,!e
kete" áron való értéke�ftésé
ben. A vádlottak most a nép 
bírósága előtt felelnek tet
teikért. Ügyük fontos tanulsá
gul szolgál: nem lehet bün
tetlenül megrabolni népünket, 
szégyent hozni a becsülettól 
övezett egyenruhára. 

Az ügyész beszédében töb
bek között kifejtette, ltngy sú
lyosbító körülménynek t:1rt111 
a hosszú időn át történő ioly
tatólagosságot, valamint azt. 
hogy a cselekmények alkalma
sak lehettek volna a Szcrrjet
uni6val folytatott kereskede
lembe vetPtt bizalom megin
gatására. Ugyanakkor i,nyh!tő 
körülménynek talé.J.ta Lipök 
Károly, Simon Gyula és Czetó 
János beismerő vallomását, d 
vádlottak családos é.J.lap,1tát és 
legtöbbjüknél a büntetlen elt",-
életet. 

A védőbeszédek elhangzása 
után késő délután a zsúfolá
sig megtöltött kultúrteremben 

SZOCIALISTA VASOURT 

került sor az ítéletek kihir
detésére. Ennek során a me
gyei b!ró�t!g 

Llpök Károl:, 
tolatásvezetőt 5 év, � hónapi 
börtönbüntetésre és 3 évre 
közügyektől való eltiltásra, 

Simon Gyula 
tolatásvezető! 6 évi börtönre 
és 3 évre közügyektől való el
tiltásra. 

Czető János 
kccslrendezőt 5 és fél évi bör
tönre, 3 évre kózilgvek½t el
tiltásra, valam':1t kegyelem 
folytán elengedett 2 évi bör
tönbüntetésének letöltésére, a 

többi vádlottat pt:dlg 5 hónaP
tól ! évig terjedő börtönbi.rn
tetésre ítélte. 

A, ítéletek sulyosak, 1e 
igazságosak. Tanulságul szol
g,\l mindazoknak, <tkilt becsü
lctr.s munka helyett a doli::o
zók kárára akarnak élni, ak:k 
gátolják népünk iólétér.ek 
E:melt'sét. De ugyanakkor arra 
h figyelmeztet a vago;iloszto
gatól-: búnügye, hogy fokozzuk 
éberségünket, nagyobb körül
tekintéssel végezzük munkán
kat, hogy csírájában leleplez
hessük a dolgozó nép vagyo
nának fosztogatóit. 

,,Bemutatiuk a bürokráciát�# 
- :A vasutas szakszervezet és a „Szocialista Vasidért" ki6llít6san 

A kép. amely a belépöt fogad
ja, szimbólikus. A pályán el(y 
hatalmas mozdony vesztegel, 
hosszú kocsisorral. mintha vala
mely természeti akadály tartóz
tatta volna fel futásában. A kép 
előterében láthatjuk is ezt a „ter
mészeti akadályt": a vágányok 
között rendíthetetlenül és el
mozdíthatatlanul áll a bürokrata 
hivatalnok íróasztala, amelyröl 
már lefordul az akták tömel(e. 
„elönti" a vá'gányokat, mint az 
árviz szennyes hullámai. A jel
kép mögött nagy adag Igazság 
van. A vasút felad'atainak telje
sitését, a vasút egész fejlődését 
torpantja meg a bürokrácia. A 
vasutas szaks.zervezet és a 
.,Szocialista Vasulérl'' szerkesz
tőségének együttesen rendezett 
bürokráciaellenes kiállftása ezt 
az akadályt igyekszik elmozdi
tani segíteni a vasút útjából. 

A kl'111túta úw� nary flll'Yelemmel szeml<!llk a szallra 6a a karlkatura 
ton:IDkrébcn bemutatott vasuU bürok.rtclát. 

(Kovács Oba fely.) 

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

- Az új szaka&Z polilikáfából az ügyintézést, hogyan lehet a is  feledkezhet mej:!' - a bürokr� 
adóct:ó feladatok jóval naizyobb legjobban, leggyorsabban elin,- cia legbíinösebb formájáról, lr• 
követelményeket támasztanak a tézni a vasutas dblgozókat érin- ró!, amely a kormányprogramm 
vasúttal és a vasutas dolgozók- tö egyes problémtkat. megvalósítását, az emberről való 
kal szemben - mondotta a kiál- A vasutas szakszervezet és a gondoskodást íullasztaná poros 
litás megnyitásáln Gróf József „Szocialista Vasútért" szerkesz- aktákba - ha engednénk. 
elvtárs. 8 szakszervezet titkára. tőségének búrokráciaellenes kiál- .,Ha e kiállítás haragra lob
- Ezek a követelmények nem lftása három helyiségre való bant, cselekedetre készlet a bü• 
valósíthatók meg a vasút ügyin- anyagot gyüjlölt össze - ötle- rokrácia ellen. akkor munkánk 
tézésének egyszerűbbé és olcsób- tes, megmosolyogtató és elgon- nem volt hiábavaló" - ezzel a 
bá tétele nélkül. Feladatunk. dolkoztató „tárgyi bizonyitékc- felirattal búcsúzik a kiállítás a 
hogy a dolgozó tömegek bevo- kat", találó karikatúrákat a vas- láfogalólól. es minél több Iá• 
násával leküzdjük a még meg- úti bürokrácia .,adattárához". A togató mosolyogja és gondol-: 
lévő bürokratikus intézked'éseket. budapesti igazgatósái;r kétmi!Hó- kozza végig a kiá llítást, minél 
A szakmai vezetőknek tanulmá· kllencezernyolcszáztlzenegy pél- több Javaslat, vélemény sorafil>" 
nyozniok kell. nem lenne-e dányban {naponta több mint öl zik majd a látogatási könyv 

Hatalmas gabonatáblák kö- vasutasok Is maguk elé túzt.ek: 
:tött közeledünk a Jászság ,,A legiobb e1111üttműködést a; 
,,fővároea" felé. de a gabona- szállíttató , lekkel!" Két példa 
földeken túl már valóságos erre: a lei:nagyobb üzem, a 62/3 
iparváros arca tárul elénk. F::pítóipari Vállalat átlagosan 
Fejlődő mezőgazdaság - nö- 2.6-3 óra alatt rakja ki kocsi
vekvó ipar: ez a két tény szab jait A másik példa: az állomás 
irányt a jászberényi vasutasok vezetösége személyesen is utámunkáJának Is. _ . n járt hogy a város hét ter-Az é.llomás megtízszereződött a · . . 
forgalmát csak azuil a való-

, 
melőszövet�ezetl csoportja te· 

i;á<1,:á vált jelszóval lehet biz- lefont kapJon, mert így gyor
tosítani. amelyet a jászberényi sabb az előértesítés. 

Termelési értekezlet 
- az önköltségcsökkentés jegyében 

mai tanácsokat az átalakítási 
munkához, a szakszervezet pe

dig a berendezéshez nyujtott 
anyagi segítséget. F::s mióta 
megvan a kultúrhelylség, 
egyetlen este sem tátong üre
sen, már a családtagok Is szí
vesen eljönnek, s nem egyszer 
tánc kezdődik az új zenegép 
muzsikájára. 

Az új otthon a kultúrmunká
ba Is friss vért öntött. A vas
utasok kultúrgárdáját a vá
rosban is ismerik s a köz.eli 
jövőben ismét két alkalom lesz 
rá. hogy még jobban megismer
jék. Az első gabonaszállltmány 

eredményesebb, ha kevesebb ren- f d I t éld · J) ki I ál -bb d é 1 deletet adnának ki. ha több !döt és élezer ren e e P any · apja!n, ann to ere m nnye 
fordítanának 8 kiadott rendele• adott rentleletétöl kezdve az biztat a harc a bürokrácia ellen. 
tek végrehajtásának el!enörzé- igazgatóság ,aktatemelöjén" ke- A kiállitás a Vasutasok Szak• 
sére és kevesebb időt a rendele- resztül, a félkiló bognárszeg ki- szervezete Központi Zeneiskolá
tek gyártására. A kiá:llitásnak az vételezéséhez szüks�ges 65 szám- jának helyiségeiben (Budapest, 
a célja. hogy megindltsa az alu!• Jeggyel és négy aláírással ellá- VI., Rózsa Ferenc-utca 67. 
ró� jövő_ bírál_at_ hatalmas hull.a• tolt „anyagkeretutalványig" a szám) díjtalanul tekinthető me� 
��t a burokrac!� el}en, 5 � ki�l- bürokrácia megnyilvánulásának augusztus l-ig naponta, vasárhta_s _me
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, • • • t · ·· k- · t elgondolkozzanak azon, hogyan ez a kiállítás, amely termeszete- ?ra1g, azu an orsza�os oru ra 

lehet egyszerűbbé, olcsóbbá tenni sen nem feledkezik meg - nem mduL 

Az állomás második félévi 
el,w termelési értekezletének 
gerince az önköltségcsöli:kentés 
k�rdése volt. Vass Pál elvtárs. 
állomásfőnök ismertette a kon
gresszusj besz.ámoló idcvonat· 
kow részét, valamint a „Szo
cialista vasútért" szerkesztősé
gén�. felhívását. Elmondta, 
hogy a forgalmi sz.olgálatné.J. 
sok lehetőség van a takarékos
ságra_ az önköltség csökkenté
sére. Forgó István elvtárs, szol
gálatvezető váltóőr szólt hozzá 
először. 

is áthatja. Nem volt hely!sé- ünnepélyes útnakindításánál 
gük. ahol összejöhettek volna, é.; a vasutasnapon a kultúrcso· 
építettek. - - port ad majd műsort. Bi,:stosítau'I, o• .. ,,.,u;. éti lordulÓB§olgála.tot teljesítő 

dolgo!ZSÓ'/, pihenőnapját 

- Elvtársak - mondotta -
m akkor takarékoskodunk leg
jobban a népgazdaságnak, ha 
óvjuk értékeit. Gondoljuk meg, 
egyetlen kisebb balesetnél 1s 
milyen hatalmas értékek men
nek kárba. Az utas!tásszerinti 
swlgálat véd bennünket a bal
esetek ellen és védi a népva
gyont Nekem régi elvem, hogy 
,,a lezárási táblázat nem téved
het". Az éber, fegyelmezett, 
utas!tásszerintl .szolgálat, a leg
pontosabb ellenőrzés a baleset
nélküli közlekedésnek, lelkiis· 
meretün:.. nyugalmának az 
alapja. 

A váltóör és váltókezelő elv
társak közül sokan felszólaltak 
ezután, például Pus� János 
jelvényes sztahanovista váltó
kezelő megfogadta, hogy mun
kamódszerét még alaposabban 
adja át, N11este István vé.J.tóke
zelő kérte, hogy a forgalmi 
sz.olgálattevők részletesebben 
é.s minden esetben tájékoztas
sák a teendőkről az állomás 
külső dolgozóit. A váltókezelő 
elvtársaktól nem akartak el
maradni az állomás többi dol
gozói sem. felmérték, hogy sa
ját munkaterületükön mit te
hetnek a takarékosságért. A 
raktári dolgozók a gyüjtőko
csik gyors kezelésére, a romló 
áruk azonnali szállítására tet
tek felajánlást, a forgalmi szol
gálattevők pedig a menetrend
szerinti közlekedés megjavlt.á• 
sát segítik elő. 

,,A magunk erejéból . " 

Ez a termelési értekezlet Is, 
amelyen teljes számmal vettek 
részt az. állomás dolgozói, mu
Ltta. hegy a jászberényi vas
utasok szívesen vannak együtt, 
szeretik alaposan mei;:beszélni 
eeymái;.�al a teendőket. De az 
eitvüvétartozás érzése. a közös
séi:i szellem nem�ak munká
lukat. hanem szórakozásukat 

- A magunk erejéből • •  , - Igy élnek. mun\glszeretetük-
mondjá!-.. büszkén az új kultúr- ben lelkesen, szórakozásaikban 
helyiség falai között. A 62/3 vidáman a jászberényi vasuta
F::pítőipari Vállalat dolgozói -

, 
sok. S példájuk azt (s m�_tatja, 

s ez is a jó együttműködést bl· h;,,zy e ketto mennyire ossze
zonyítja - szívesen adtak szak- függ egymással. 

A Népköztársaság Elnöki 1 
Tan:1csa a Magyar Dolgozók 
Pártja III. kongresszusa tisz
teletére indult szocialista 
munkaversenyben kiváló mun
kát végzett dolgozókat - köz
tük 15 vasutast - kormány• 
kitüntetésben részesített. A ki
tüntetéseket a mult héten 
az Országházban Dobi Ist
ván, az Elnöki Tanács el
nöke adta át. Beszédében a 
többi között hangsúlyozta: 

- A most kitllntetett elv
tópakat arra kérem, le1111enek 
továbbra; b munkahelyükön a 
termelés fokozásának, a min6-
&eg javításának, a selejt ki
küszöbölésének, az önköltség 
csökkentésének, a szocialista; 
iparosítás és közlekedés eléri 
ttredmén11eí megsziláTdttásá
nak, a népjólét emelése éa a 
11Zocialista épttés e fontos, mel
lőzhetetlen feltételei meg
teremtésének élharcosai. Ad
;ctk át jólbevált munkamód
azeretket minél több dolgozó
társuknak, hogy a ma még el
maradók egyre jobban felzár
kózzanak az élenjárók azin
vonalához, hogy egyre a.zéle-
1ebbé váljon a népjólétért, a 

1zocializmus épltéséért leg
jobban dolgozók és legtöbbet 
nyujtók tábora. 

A „MUNKA VÖRÖS ZASZ
Ló tRDEMREND" kitüntetést 
kapta: Bá1tlaki István, a mis
kolci személypályaudvar állo
másfőnöke. 

A vasutas dolgozók jogai ál
landóan gyarapodnak a Mun
k- Törvénykönyvében lefekte
tett pontok alapján. Ezt bizo· 
nyitja a többi között az utazó 
és fordulószolgálatban foglal
koztatott, valamint az állandó 
nappalos dolgozók munkaszü
neti napon végzett munkájá• 
nak elszámolásával kapcsolat
ban nemrég kiadott rendelet 

vezető, Plncsák István, MAV is, 
munkavezető. A Hivatalos Lap 24. számá-

A „MUNKA tRDEMtREM" ban megjelent rendelet fele
kitüntetést kapták: Makó lősségteljesebb munkát ró az. 
Imre, MAV főintéző, Gom.án11

1 

üzemi bizottságokra, de fele
Béla, a MAV miskolci fútőház lősséget jelent a szolgálati ve
pártbizottságának titkára, Dar- zetóknek is. A szolgálati veze
vassy Ambrus, MA V műszaki tök tanulmányozzák át a ren• 
főtanácsos, Fehér János, MA V deletet mert csak annak h<>
intéző, Szendret1 Frigyes, a lyes ér'telmezése teszi lehetővé, miskolci személypályaudvar hogy a gyakorlatban Jól alOB-elnöke, Dudás Lajos, MAY kalmazzák. Az üzemt bizottsá-távlrda szakmester, Langar k b" t • 

k 
"
tj

' 
Mária, MAV-vezetőpénztáros, go a i.za mia u an mag11a-
Szám11asi Gyula, MA v fel- rázzák meg a d?lgozóknak a; 
ügyelő a miskolci vasútigaz- rendelet értelmet, mert ha 
gatósá; i:olitikai osztályának a dolgozók elött valami nem 
vezetője és Tóth József, a világos, akkor aok vitára ad· 
pécsi vasútigazgatóság veze- hat okot. 
tője. A rendelet előírja. hogy az 

Térfelvigyázók - fontos őrhelyen 

utaz6szolgálatot teljesttő dolgo
zók heti pihenőnapját elöre ki 
kell jelölni. A pihenőnap kije
lölésénél a dolgozók vélemlt
nyét figyelembe kell venni. Ez 
azt jelenti, hogy a szolgálati 
érdeket a dolgozók kívánságá
val összehangolva, végez.zük a 
pihenőnap kiadását. Ezért min
den hónapban előre meg kel� 
határozni. hogy a dolgozó ml· 
kor vegye ki a pihenőnapot és 
ezt tudomására kell adni. 

Az üzemi bizottság el6óren
dú kötelessége ezzel a kérdés
sel foglalkozni. Ahol a szolgá
lati vezető hanyagul kez.eli a 
dolgozók szabadidejének bizto
sítását, ott az üzemi bizottság 
nyomatékosan figyelmeztest.e a 
rendelet betartására. 

Segíteni kell a dolgozókat, 
hogy pihenőnapjukon család
juk körében lehessenek, hogy 
kulturált életet tudjanak élni, 
hogy szolgálatba pihenten és 
frissen jelentkezzenek. 

Az üzemi bizottságok lépje
nek fel azok.kal szemben, akik 
az elöre elkészitett pihenőnapi 
tervet indokolatlanul megvál· 
toztatják. Ha mégis szükséges, 
hogy az előre meghatározott 
pihenőnapon a dolgozó munkát 
végezzen, akkor két héten be
lül egy másik napot kell szá
mára kijelölni, amit előre kö· 
zölnl kell vele. Ha nem tudnak 
neki pihenőnapot biztoritaní, 
akkor az eredetileg kijelölt he
ti pihenőnapon végutt mun
kát 100 ,zá.zaléko, pótlékkal 
keU kifizetni. 

Ehhez tudni kell, hogy ha 
például egy mozdonyvezető 

munkaideje 210 6ra, az egy 
munkanapra eső idő pedig 8 
óra és munkaszüneti napon a 
dolgozó nem végez munkát, 
akkor havi munkaideje egy 
napra eséí részét, tehát 8 órát 
munkavégzés nélkül kell el
számolni. De ha a dolgozó 
munkaszüneti napon munkát 
végez - feltételezve, hogy 12 
órát dolgozik - részére a mun
kaszüneti napra járó béren 
felül az aznap végzett munká
ért járó bért külön el kell szá• 
molni. Tehá.t összesen s+12, 
összesen 20 órát kell neki ki
fizetni. 

Az üumi bizottságok a rei\• 
delet ilyen értelmezése alap. 
jón ellenón.z.zék, liogy hel11esen 
számfejtik-e a dolgozók bérét 
és küzdjenek ez esetleges hi
bák ellen. 

A rendelet előírja, hogy a 
jövőben az egy napra eső mun
kaidő megállapításánál a h!lvi 
munkaidőt nem a naptári na
pok számával, hanem a tárgy
hónap munkanapjaival kell 
osztani. 

A szolgálati vezetőket fele
lősségteljes feladat elé állitia 
ez a rendelet, hogy -a heti pi
henőnapokat tervszerűen osz
szák be és csak Indokolt eset
ben rendeljék ki a dolgozót pi
henőnapon munkára. Ezért 
fontos a munka jobb megszer
vezése, a béra!appal val6 he
lyes gazdálkodás figyelembe
vétele. Ennek megvalásításá
ban a szolgálati ve2:etők tá
maszkodjanak az Q.zemf bizott
ságokra, kérjék segítségüket 
és a felmerült problémákat kö• 
zösen beszéljék meg. 

A „MUNKA tRDEMREND"' 
kitüntetést kapták: Horváth 
József, a MA V miskolci ren
dezőpályaudvar dolgozója és 
TurMI Lajos, a miskolci vasút-
1i;:azgatóság vezetője. 

Vasúti jegycsaiót í•él1 el a bí 'dg 

A „SZOCIALISTA MUN
KAF::RT F::RDEMF::REM" ki
tüntetésben részesültek: Dé
kány Tiborné, MA V tiszt, 
Székely Jctnos, fómozdon;v-

A térfelv:11yázók rendkMll fontos 6rhelyen dolroznak. MunkiJuktól nall'Y- Az utóbbi időben gyakran elö
mktékben függ az. ho11y az állorr.ások horyan te!Jeslllk kocS1tarlózkodásl fordult. hogy utasok Jeizy nélkül tervüket. milyen eredményeket érnek el a laJl•1to• kocslmoz11atásnlll. A re- szl\1 ltak fel a vonalra. Los6 Mályamatos eleuáramlás blztoslt4sa Is •lllTé,zt az IS kezD�be van letéve, ria Uri közséi;r Fő-utca 316 nem Is szólva arról, hoiry éber szol11tlattéle!Okkel hathatósan kUzJhetnei< · 1 tt· 1 k• t-bb , b · a balesetmentes szolr41atellitáskt. a kocslsér0lisek ellen. KépOnki!n Tóth sz�m a a 1 8 DS O 1� �n 
v. József elvtársat látjuk. a miskolci rendez6pAlyaudva, példamutató I szandékosan utazott a vasuton 

térlelvlll')ázóJit rendelkezé„d.i.a közben. jegy nélkül. Ezzel a MAV-nak 
(K.....,_ O&a felv.) 625.60 forint kárt okozott. 

A monori járásbíró� ág LO$� 
Máriát a társJdalmi tulajdon sé
relmére folytatólagosan elköve• 
lett csalás bíintetléért 3 hónapi 
börtönbüntetésre ítélte és eizyide• 
Jüleg kártérítésre kötelezte. 
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7�� , ÉSZSZEROEN � 
' A szegedi Felépítményi Vas
anyagjavitó VV dolgozói - ha
táridő előtt tíz nappal 110 szá. 
e:alékos tervteljesítésscl fejez
ték be az első félévi tervüket. 
A harmadik negyedév első 
napjaiban fs megmutatták 
már, hogy még inkább takaré
kos, jó. munkára törekednek. 
A vállalat dolgozói a második 
negyedévben 10 százalékos 
llllÖkkentéSi éTtek el s Tezsi
fjrá.k azámánál és ugyancsak 10 
119,Í,Zalékos megtakarítást tud-

Az önköltség csöka<entésének 
15.zámos lehetősége között is fon
tos helwen áll  a hull,a,dlék- és az 
ócska. anyag felhasználáfll!, 
amely lehetővé teszi a jó minö-
1Séf! fenntartása mellett· az 
anyagkölt-ség lényeges leszorí
tását. üzemeinkben éppen e1.ért 
egyre szélesedik a Gazda-moz
{!alom, mind több, eddig eldc>
bott nyersanyagból készíten.ek 
minőségileg is kifogáistalan al
katrészt, készálrut. A sa1át hul
ladékaniYag gazdaságos felha,sz.-

tak felmutatni az anyagfelhasz
ná.lásnál. 

A dolgozók néhány nappal 
ezelőtt, a „Szocialista vas--atért" 
szerkesztőségének felhívása 
után, összaktívaértekezleten 

tárgyalták, hogyan takaTékos
kodhatná.nak még eTedménye
sebben a második félévben. Az 
értekezleten megállapították, 
hogy az utóbbi időben nem fo1'
dítottak elég gondot a vétele
zésnél az anyagmennyiségTe, 
Elhatározták: a jövőben elŐ1'e 
kiszánnitják, hogy egy-egy mun
ka elvégzéséhez mennyi anya-

got kell v�teLezniök és a mun
ka befejezése után a l.egkisebb 
mennyiségű megmaradt anya
got is visszaadják a Taktárnak. 
Jól tudják dolgozóink: az ész
szerű takarékosság nem megy 
a minőség rovására, de a kettő 
együtt segíti a kormánypro
gramm végrehajtását, pártunk 
kongresszusi határozatait meg
valósítani és nem kis· mérték
ben az őszi szállítások zavarta
lan lebonyolítását! 

KATONA LAJOS 
tudósító 

nál.ására azonban nem miml',en 
l 

feltüntették, m-ilyen mennyi-ség 
üzemen belül van meg a lehe- áill belőle rendelkezésre, mennyi 
tőség. Ezért nagyjelentőségű a az ára és melyik vállalatnál 
napokban megnyílt „Hulladék- vásárolható meg. 
minta/erem". Az anyagbeszerúík . és a 

A kiállítás biztosítja, hogy ,a, Gazda-mozgalomban részvevő különböző közlekedési vállala- újítók között hamarosan nag;y to_k megismerj�k �gy�ás �u!la- nPpszerűséo-re tesz a ·d  t deknyersanyagat es 1g;y tagabb ' . . ?1 1 sze_r 

lehetőség nyI!jék azok leggazda- e� ? has�nos mtezmeny. S:g1t: 
1Ságosabb felhasználására. A segevel lenye11;esen egyszerubbe 

minta/eremben máris többfajta válik a ltián_yanyaaok pótlása, 
vas-, acél-, fa-, textil-, mllanya11;- valamint a hulladékok értékesi
mintát lehet fellelni. A mintákon lése._ 

Jelentős esem�ny történt 

I 

és Gregus Albert beosztott vál-
, 

dítás 103, kocsitartózkodás 111, 
GödöUő állomás életében a leg. tóőröknek. Ők öten az állomás kocsimozgatás 115, rakodási idő 
utóbbi termelési értekezleten. első_ szta�anovist� .. A szt�ha- 141, kocsikihasználás 102 szá
Ekkor adományozták a kitün- novJSla c1m�t a _maJusban e� a zalék. 
tető sztahanovista címet a k�mgi:esszus1 IT?usz�kban el�_rt 

j 

Gödöllő állomás dolgozói 
Hajdu-brigád öt tagjának, Gó- kivál_o eredmenye1k alapJan mo�t azon fáradoznak, hogy 

.. .. 

1 

kaptak meg. . félevi tervüket túlteljesítsék. dor Ferenc és Konczol SándoT Az állomás globális eredmé-
szolgálatvezető váltóórnek, nyei: vonatforgalmi terv 99 Hasznos József 
Gyenes Benedek. Fődi Lajos százalék, menetrendszerinti in- · 

levelező 
-----------------------

• _ __ • _ . Cegléden á,1-
- � , , . _ ,, ,.. laláb-an v,a,la-

mennyi sportág 
nehéz-ségekkel 

küzd, ezúttal 
azonban csak a - birkózósport ne-
héz helyzetét 

szeretn�m Ismertetni. 
Cegléd évtizedek óta egry"ik 

•éki központja ,a, birkózósport
nak és jelenleg is egyike a leg
kitűnőbb gárdával renruelkező 
sportköröknek. A Ceglédi Loko
moiív'ban versenyez Soltész 
László főiskolai viláigbajnok, 
Kenéz Béla, Reznák László, 
Balla István, Fábry Tivadar 
többszörös válogatott versenyző, 
aztán e sorok írój,a,, aki 1950-ben 
Stockholmbari. világbajnokságot 
nyert_ Kívülünk néhány nagyon 
tehetséges iljúsáigi birkózó is itt 
nött fel. Kél ivtizedien keresztül 
a Vi1<adó volt a. birkózók tanyá
ja és amikor a, háború során 
összebombázott Vigadót fel kel-

A mull év ösze óta azonban 
is,mét otthon nélkül vagyunk. 
Az történt ugyanis, hogy a vá
ros vezetősége a Viaadót a 
Mélyépítő Gépjavító Vállalatnak 
adta oda, s az új gazda első in
tézkedése az volt, hogy bennün

ket onnan kitessékelt. arra hi
vatkozva, hog;y különböző átala
kítások,a,t kell elvégezni az épü· 
leten. A tatarozási munkák után 
évi 18.000 forin,t bért k-értek 'tő
lünk a heti háromszori edzésért 
és néhány mérkőzés megrende
zéséért. De mindezeken kívül 
annyi megkötöttséget szabtak, 

l�tt építeni,_ �i, ceglédi ?i�k�- Állandó látogatója vagyok 
zok, szabadrdonk felh,a,sznalasa· 1 a MAV Repülő Szervezet 
val teremtettük újjá, sportottho· klubjának és a farkashegyi re-
Jrunkat. pülőtérnek. Rendszeresen fi-

hogy a terem bérlése lehetet
lenné vált. 

Nyolc hónap óta nincs �dzö
termünk, birkózósportunk ví5-sza
esett és ennek az állapotnak a 
következménye ,a,z is, hogy leg
utóbb el kellett halasztani a 
$poriköri Bélie Kupa csapatbaj• 
nokság mérkőzéseit. 

Arra kérem az illetékeseket, 
hogy mentsék meg a ceglécfil 
birkózást, segítsék újra otthon
hez a Ce{flédi Lokomotívot, 
hogy zav.a,rt.alanul folyhasson a 
sportolók nevelése, amely eddig 
i6 annyi válogatott birkózót 
adott a �gyar sportnak. 

gyelem azt a gondos . nevelő
munkát, amelyben gyerme
keinket ott részesítik. Csak el
ismeréssel tudok nyilatkozni 
azért. hogy fiamat az iskola •�11_■_,., . .. .,..,.-..,.,--�---�----�• A•A•~---- -.--~~----- mellett segítették olyan em
berré formálni, aki az életben 
biztosan meg tudja majd állni 
a helyét. Az eltelt négy év 
alatt fiam fokozatosan fejlő
dött, megszerezte a repülői 
vizsgák „D" fokozatát és ezzel 
az ezüstkoszorús jelvényt. A 
példás nevelőmunka eredmé
nyeképpen ma már ő is mint 
segédoktató igyekszik nevelni 
a többi fiatalokat. 

A kultúiált ufaz6sérf 

Helyesen tettem. amikor 
nem akadályoztam meg, hogy 
fiam szabadidejében a repü . 
léssel foglalkozzék. A MA V 
Repülő Szervezetben minden 

tekintetben helyes nevelést 
kapott, testileg és szellemileg 
jól fejlődött, egészséges t!m
bert neveltek beló:e. 

Kérem a vasutas szülőket, 
A:z államvasutak egyre több gondot fordlt a kultúráit utazás megterem-

, 
ne idegenkedjenek attól, hogy 

lésére. Egyre t6bb •• több ál lomáson rendeznek be például kultúrváró- gyermekeik, a repülősportot 
fermeket, ahol a dolgozók a vonat indulásáJg szórakozással, olhenéssel, válasszák. 
llvasássa! tölthetik idejüket. Képünk Budapest-Déli-pályaudvar kultúr-

1 • 
várótermének egyik részét mutatja be, a várakozás Idejét kellemesen töltö Sinka Laszló 

utasokkal. (Kovács Géza felv.) MAV-oktatótis,:t 

� 11asufasole �-ZENE K A R I  PRö B A N  
van. Pécs város tanácsa sza. 
badtéri hangversenyre hívott 
meg bennünket és elmegyünk: 
Sztálinvárosba is. Végül pe
dig az is a nyári program
munkhoz tartozik, hogy dl 
pajtások szorgalmuk jutalmá-
ul két hétig a MátTában tá,o 
boroznak. 

A próba végighallgatása 
után nyugodtan elmondhat
juk: nagy eTedmény ennek 4 
zenekarnak megalakulása és 
működése. Ez a zenekar va
lódi fúvószenekar, az összes 
fúvószólamokkal. A pajtá• 
sok több indulót tudnak már, 
és ezeket tisztán, biztosan ját• 
szák. Műsoruk további alaku• 
lása attól függ, milyen nekik• 
való fúvószenekari anyagot 

Próbál az úttör6-vasutaszenckar. Sándor János karmesl,,r a kis fúvósokkal kapnak . 
._ _Min

1
�enesetre mai 

foglalkozik. (Kovács o. 1<,rv.) 

1 

musoru.,_ 1s e eg gazdag már 
_ ahhoz, hogy bemutassák fel .. 
A „Szabad szél" cimú ope- egy bölcsőde javára hangver- nőtt vasutastársaiknak. 

·rett melódiáit halljuk. Fúvó- senyeztünk. · -. 
sok szólaltatják meg. Próbán Nyárra több meghívásunk 8. V, 
vagyunk, az úttörővasút zene-
karánál. Eddig még keveset 
szerepelt nyilvánosság előtt, 
de ezután mind többet halljuk 
majd, mert most már egy esz
tendeje működik, tudása ki
fejlődött, bátran a közönség 

8\ jj �1•111111 jj jjj g 

8. A. Dlugacs: VasÍÍf611om6solr. berendezései 

Amikor kitavaszodott, a vá-
elé léphet. 

1 

és munk6juk megszervezése 

rosi próbateremből a Hüvös- A fetszabaduhis utáni m(iszakl 
l 

Já_ru!nl ahho•, hogy II. A. D!ugaca 
völgybe helyezték át a pró· könyvkiadásunk egész sor értékes kon/í;ie 

I 
a 

l ;:gyabe •�1t
1 �l�oz�� 

bákat. Hüvösvölgy lakói és a müvel alapozta meg , az új ma�ar ��kfif :�atkö�;.e �
s
�e'n. 

m;h a an 

hegyek kirándulói közül min- vasuti szakirodalm�t. 11• már nincs .--
------------

den próba alkalmával többszá- a vasut üzemének olyan ágazata, 1 
zan gyönyörködnek a kis út- a1;1ely l)e k_ap�tt volna . �gltség:t 
törő vasutasok játékában. reszben magyar szerzb1< ér!ekes mu

Karmesterük Sándor János velnek megJelenletése, részben pedig 
ismert zeneművész, hegedű
tanár, ért a gyerekek nyelvén. 
Jókedvvel, türelemmel foglal· 
kozik kis tanítványaival. At
adjuk neki a szót, hogy be
széljen a zenekar megalaku
lásáról, jelenéről, terveiről. 

- Az elmult év júliusában 
alakult meg a zenekar, és azt 
hiszem, hogy egy év alatt ér
tünk már el eredményeket 
- mondja. - A zenekar tag
jai általános iskolás tanulók, 
mégpedig jótanulók, mert ná
lunk csak azok muzsikálhat
nak, akik a tankönyvet is 
eredményesen forgatják. Az 
együttes 54 főből áll. A fele 
lány. Megmondom őszintén, 
eredetileg úgy terveztem, hogy 
csak fiúkból állítjuk össze a 
zenekart. De hamarosan be
láttam, hogy tévedtem. A lá
nyok nemcsak helytállnak, 
hanem mondhatom: ízlésben, 
zenei érzékben, komolyságban 
felülmulják a fiúkat. Itt van 

például Bényei Ibolya pajtás, 
zenekarunk szóló-kürtöse, aki 
mint úttörővasutas is a leg
jobbak közé tartozik és nem-
1·égen kitü�tetést kapott. Saj
nos tőle és több más 14 éves 
pajtástól most meg kell vál
nunk, mert elvégezték az ál
talános iskola VIII. osztályát 
és felsőbb iskolába mennek. 

- Vigasztalásunkra szolgál 
azonban, hogy a kisebbek is 
kitesznek magukért. Jó példa 
erre a 11 esztendős Papp Gá
bor, aki a trombitaszólókat 
fújja nagy kedvvel. 

- Ami terveinket illeti: a 
pajtások szeretnének már 
egyszer mozgalmi és szakvo
nali vezetők előtt játszani, 
megmutatni, mit tanultak egy 
év alatt. A szakszervezet tö
rődik velünk. A pajtások na
gyon örültek annak, amikor 
a közelmultban Gáspá1' Sán
dor elvtárs, a szakszervezet 
elnöke Romániából zenei 
anyagot hozott nekik. A kottá
kat átdolgoztam a zenekar 
számára és ezt próbáljuk 
most-

Nagy lelkesedéssel készül
nek a pajtások az üzemi 
hangveTsenyekre. Szívesen ját
szanak felnőtt vasuta�ok előtt. 
Budapest-Keleti pályaudva
ron alakult egy fúvós zenekar, 
úgy tudjuk azonban, hogy 
még nem ismerték fel : a nők
nek is ott a helyük a zene
karban. Nos, a mi gyerekeink 
példát akarnak mutatni. Be 
akarják bizonyítani a felnőt
tek előtt, hogy a lányok is 
tudják kezelni a fuvolát, kla
rinétot. 

A szülői munkaközösségek 
megkedvelték a kis zeneka1 t. 
Nem . egy meghívást kaptunk 
már tőlük és a multkor szülői 
munkaközösségi rendezésben, 

az élenjáró 5zovjet vasuti szakiro• 
dalom műveinek magyar nyelvü ki· 
adása révén. 

Meg kell azonban ,!napltanunk, 
hogy szakirodalmunk lejlödése nem 
volt mindenben arány06. Mutatja ezt 
az a körülmény is, hogy a torgalmi 
seolgá°lat - a - legutóbbi időkig -
alig kapott segltséget szakönyvkladá-

, sunklól. A megjelent néhány brosura 
mellett teljességgel hiányzol! olyan 
al.a-pvetö mfi. amely a többezer állo
másunkon foglalkoztatott több ttz
ezer forgalmi dolgozónk sz-imára ké,. 
zikönyvül szolgá Ihatna. 

E:ppen ezé,t kül�nös örl)mmel ..kell 
üdvözölnünk B. _A. D!uiacs m"'!\ 
magyar nyelven m'adoll, a Szovjet
unióban tankönyvül használt mun
káját. anre:ly az első, a íorgalml dol
gozók számára Irt. alapvető Jelent6-
ségú magyarnyelvü szakkönyv (Köz
lekedési Kiadó, 1954, 388 ald" 214. 
ábra, ára kve 80.- Ft.) 

A könyv az íllomások berendezé
sef r61 és munkájuk megszervezéséröl 
szól. 'Az állomá5-0k a vaslltüze1Tl dön
tően fontos egységei: itt összpontosul 
a vasuti berendezések és a személy
zet nagy része, Itt érintkeznek a.z 
utasok és a fuvaroztatók a \•asúttaJ, 
itt zajlik le a forgalmi, kereskedel
mi és vontatást müveletek túlnyomó 
része. Az állomási munka fontossá
gát bizonyítja, hogy a Szovjetunió
ban a kocsiiarduló-idö 70 !<zázaléka 
az állomásokon való tartózkodásra 
esik. Az á llomási munkák tP.rvszerü 
és gaa;daságos megszervezése tehát 
döntöen befcilyásolja az egész: vasút
üzem munkájának eredményességét, 
a közlekedés pontosságát, biztonsá• 
gát, a munka termelékenys,égét és a 
szállítás önköltsé1:éL 

Teljesen ltrdokolt tehát, hogy II. A. 
Dlugacs müve részletesen. elemzö 
módon ismerteti az állomások vala• 
mennyi típusának: a középátlomások
nak, a rendelkező állomásoknak, a 
rendezöpályaudvarokna� a teher- és 
szef1!.élypályaudvaroknak berendezé
seit és munkáját, éspedig nemcsak a 
szorosan vett forga1mi d�Jgozók 
munkáját, hanem a kereskedelmi, 
vontatást és m«szakf kocsfszolgá1ati 
dolgozókét Is. Bemutatja és műveleti 
grafikonokban feldolgozza az összes 
előforduló állomási munkafolyamati). 
kat, alapot adva ezzel sz egységes 
technológia bevezetéséhez !!'s a for
galmi munka normalizálásához;. A 
könyv külön fejezetekben loglalkooik 
a vasutl csomópontokkal és .tz átlo

mások átbocsátóképesé(/ének szám1-
tásával. A míl befejez5 részel a mun
ka megszervezésével. bérezésével, .a 
gazdasági és pénzfigyek�el, ,·ala
mint az állomási munka nyilvántar
tásával és elemzésével to,glalkoznak. 

II. A. Dlugac:a munkája tehát 
olyan mü, amely valéwan régi és 
nagy hiányt pótoL Pélóát mutat és 
közyetlen segítséget ad a torga1mi 
szo1'gálat korszerűbbé 'tétel.éhez. a 
szovjet forgalmi dt:ftgozók haladó 
munkamódszereinek elsajátításához 
és rendkívüli értékű segédeszi<özt je
lent elsősorban 3:t · á tlomásvezetök, 
forgalmi sz'Jlgá1altevök, tolatásveze
tök, slb. kiképzéséhez és ID'Vább,kép
zéséhez is. 

A könyvet a ki adó igen gondos for
d-ításban, Slrep kivitelben, magyarázó 
lábjegyzelekkel jelenltette meg - a 
maga részéröl Is igyekezvén hozzá• 

Rosszul tot6zoft 
A zárfékező a vonat végének 

parancsnoka. Allomáson ott 
kell állnia a vonat végénél és 
vigyáznia kell arra, hogy vo-

na,tit nem veszélyezteti-e v.a"' 
!ami. Havari Istvá1l zárfékez6 
Cegléd állomáson nem így tett. 
Míg állt a vonata, ő bezárkó
zott a bódéba és szorgalmasan 
totózott. Rosszul totózott! Arra 
számított, hogy válogatott csa• 
patunk győz a döntőben és 
hogy az ő utasításellenes maga
tartását nem veszik é�re , , • 

Kivüfról tudja 
Sá,gt Gyula veszprémkiilsöl 

mozdonyvezető- a 7274-e� 
számú. tehervonatot további-

totta. Az egyik állomáson el• 
lenörök jöttek és kérték a 
menetrendkönyvét. A mozdony 
vezető kijelentette: - Nekem 
nincs menetrendkönyvem, de 
ha volna, sem használnám. 

- Miért nem használná, ta• 
lán kíviLlTől tudja? - kérdez., 
ték az ellenőrök, 

A választ mi adjuk meg: Kf. 
Wlről tudja, hogy úgysem 
tartja be a menetrendet, 

A lovagias ember 
Galgamácsa· felől Vácrátóti a 

bejárt egy vágánygépkocsi. A 
2-es ő,ház� megállt és a for-

(Puszial Pál rajzai) 
galmista engedélye és mane.sz-. 
tése nélkül elment Váchar• 
tyánra. . Megkérdezték K,·eid! 
Pál váltóőrt, hogy történt ez? 
!gy felelt: - Mindig így csi .. 
np._ljuk, nem akarjuk zavarni 4 
forgalmistát, 

Milyen lovagias ember ez a 
váltóőr! Még a baleset kocká
zatát · is vállalja, csak ne kell
jen zavarnia a forgalmistát. 
Csak a középkorban voltak 
ilyen lovagias emberek, de· ak• 
kor még nem vo1t vasút, 
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AZ ARVIZVEDELMI MUNKAK DEREKHADA ... 
N .;.pok óta folyik a hősies ve önfeláldozó, hősies, ember

küzdelem a megáradt feletti munkát végeztek az ár
Dunárnl. A folyó, mely évek vízné!... Vasutas dolgozóink 
óta méltóságteljesen hlinpölyög bebizonyították, hogy méltók 
medrében felbecsülhetetlen a vasutasbecsületre, a köze!e
hasznot hajtva országunknak dó vasutasnap megünneplésé
- most tajtékzik, rombolásra re." 
tör. Rázúdult egyes termékeny 

S 
amíg a gátakon küzde· 

vidékekre, házakat dönt rom- nek a kommunista Var-
ba, szilajul ostromolja a gáta- gyasi Andorok, Ozabiner Gvu
kat, hogy még fékevesztetteb- lák, a DISZ-es Veres Bélálc s 
ben pusztíthasson. az idős Revák Gyulák., addig 

De bármily haragosan neki- a munka frontjain is hősök 
vadult i� a folyam. alulmarad a születtek, akik termelésükkel 
küzdelemben. Népünk egysége, fejezik ki: együttéreznek az át·· 
munkásosztályunk, dolgozó pa- víz ellen harcolókkal. Kovács 
rasztságunk, néphadseregünk III. József kommunista fűtő 
katonái erősebbek az árnál. négy napot töltött egyfolyt:i
Fáradhatatlanul erősítik a gá- ban tengelyen - anyagvonato
takat, mentik a termést, dol- kat továbbított az árvízveszé
goznak éjjel és nappal. Élükön lyeztette helyekre. Csókás Já
a kommunisták állnak, az első nos és Lelwtai István Bátaszék 
sorokban a kommunisták küz- fűtőházhoz tartozó mozdonyve
denek. zetők, kétnapos út után még 

A párt szólította gátra a önként vállalták egy fontos 
nemzetet, a párt szavára moz- exkavátorokkal megrakott vo
dult meg az ország, hogy a nép nat azonnali továbbítását. A 
erejét tartsa pajzsként az ára- ferencvárosi pályaudvaron 
dat elé. Ezt a népet - mel)' így amíg a házeltolást végző mun
egységesen, ennyire egyember- kások a gátakon voltak, az iro
ként szállt szembe a vésszel dai dolgozók sikeresen helyére 
- a párt nevelte s a kommu- tólták a harmadik házat. f:s 
nisták \·ezetik. Büszkék va- szerte az országból érkeztek a 

gyunk a gátakon küzdőkre, hasonló hírek. Két-három pá
köztük vasutas hőseinkre, a 
kommunistákra és párton- lyamunkAs megsokszocozott 

erővel több ember munkáját testvéreik segítésére. A Land
végzi, hogy ne legven fennaka- ler Jenő Járműjavító dolgozói 
dás a forgalomban és társaik hat gyermek ellátásával, a Bu
nyugodtan dolgozhassanak az dapest Róka- és Hunyadi Já
árvíznél. Várpalotán fogadal- nos-utcai MA V építkezés dol
mat tettek a vasutasok, hogy a gozói egy családiház helyreá1-
péti gyártelep most különösen lításával, mások kutak tiszti
nélkülözhetetlen gyártmányait tásával s más egyéb módon 
azonnal továbbítják ... s lehet- vállalták a bajbajutottak segi
ne még sokáig idézni. vi-ge- tését. De ha minden név, min
hossza se lenne a példáknak. den adat itt állna, akkor több 

Népünk szilárd egységének, ujságnyi papír sem lenne ele
vasutasaink öntudatának lett gendő a felsorolásra. 
nagyszerű bizonysága az ár- Az országot elemi csap:ís 
vízvédelem minden napja. A érte. S vasutasaink szocialista 
Dunamentén napok alatt emelt hazafiasságukról tettek nagy• 
gátak a párt nevelte vasuta- szerű tanuságot: ki a gátai<on, 
sok hazafiságának váltak jel- ki a munkahelyen - s mind
képévé. annyian a gyújtöíveknél. Fel-

ismerték, hogy aki ma segíteni 
ge a néppel való egybefor· akar - az segíthet pénzzel, 

rottságukat tükrözik áldozatvállalással, munkával. 
az otthonmaradottak megmoz- S elsősorban munkával! A:z. 
dulása is. Széles tömegmozga- őszi forgalom előkészítő fel
lom kezdődött vasutasaink kö- adatai egyre több munkát ró
zött az árvizpusztitotta ország- nak ránk, s most ezt még tetőzi 
részek megsegítésére. A Mis- az árvízpusztította területek
kolci Jármújavító VI. osztá- re indított vonatszerelvény� 
lyának dolgozói egynapi fize- hosszú sora. De nem lesz fenn
tésüket, Pécsbánya-rendező akadás! Ahogy a gátakon, épp
vasutasai havi fizetésük két úgy a munka frontján is ott 
százalékát, a MA V Magasép,tö leszünk az első sorokban, újabb 
ÜV központjának alkalmazot· bizonyságát adva a vasutas· 
tai egyhavi békekölcsönnek becsületnek, hazaszeretetünk
megfeleló összeggel 1,iettek ek! 

kívüliekre, akik álmatlanság
tól é.,(ó szemekkel, fáradtan és 
mégis fáradhatalanul 48 és 72 
órák. t dolgoztak, hogy útját 
állják a katasztrófának. 

A kommunistákkal az élen mindenütt helytállnak vasutasaink 

,,A soktfzezres munkáshad
sereonek - állapította meg az 
Arvímédelmi Kormánybiztos
ság jelentése - egyik nayysze
,.ú osztaga a Magyar Állam
vasutak pályafennta,-tási rész
lege. Mintegy 5000 vasúti pá
lyamunkás szakértelemmel pá
t'osult lankadatlan szorgalom,
mal a leginkább veszélyeztetett 
pontokon küzd az árvíz pusztí
tásai ellen." ,.Elismerés és di
cséret illeti meg - szól a bu
dapesti árvízvédelmi bizottság 
köszönete - de,-ék ,-endörein
ket s a vasút pályaépítő mun
kásait, akik itt is, mint a Duna 
egyéb szakaszain sok helyen az 
IÍt'vizvédelmi munkák derék
hadát képezik." 

Az ország minden veszélyez
tetett pontjáról névtelen vas
utas hősök tetteiről érkezik a 
hir. Győr városi pártbirottsága 
így ír róluk: ,.Győr MDP városi 
bizottsága dicséretét fejezi ki 
a.z összes vasutas dolgozók 
iránt, akik katonáinkkal kar
öltve a legveszélyesebb helye
ken, Győr környékén, é.1jel
,r.appal, fáradságot nem isme,--

Hazánk földjét árvíz pusz· 
1 

hadsereg harcosai körében. A 
títja. A dunamenti városok, legveszélyesebb szakaszon ők 
f"lvak lakossága néphadsere- dolgoznak. 
günk egysf\geivel és vasutas Az egyik „S"-kanyart ahol 
munkáscsapatokkal közöse'1, leggyorsabban hömpölyög a 
magas gatakat emel, hogy Duna és a legjobban lazul a 
megfékezzék a romboló árt. gát vasutas-kanyarnak nevez-

A rádió a felsődunai szakasz ték' el. A környék lakossága 
a)?.adásáról szám?! bf:, de már ezen a néven emlegeti a 
Bolcskén, Madocsan meg to- kiserdőt vasutasaink hősi 
v�bbi eme}!'-edést várnak � helytállásának, ragyogó áldo
gatak védm. A 4500 lakosu zatkészségének színhelyét. 
B_ölcske közsfg mellett �úzó- A:z. árvízvédelmi munkákban 
cI_1k a ".édőJ?at. A �-szel�es mindenütt a kommunisták jár
"."lZ hol_ 1�t, hol ott la�itJa, V�J- nak az élen, A népnevelők Ja a t�ltest, E:gyszer itt, m_as- megmagyarázták a pályamunS7"r har�m �1lomé_terrel 

_
ode

_
bb kásoknak: ha nem tartunk ki, nedvesedik a! a fold. Ilyen�or ha feladjuk ezt a szakaszt, gátszakadástol kell tartam. nemcsak a vasutasbecsületen 

Az éjszakák a legveszélye- esik csorba hanem többezer 
sebbek - mondja Fülöp Géza. ember otth�nát önti el a víz 
pályamester, mert a sötétben és végigszánt a pusztító ár fél
nem vehetjük észre, hol ázott Dunántúlon egész Bajáig, 
át a töltés, hová kell gyorsan 

' 

új védogátat építeni. Szegedről, Pécsről, Simon-
Fa,-kas őrnagy elvtárs, a tornyáról a veszély hírére ide-

néphad�ereg egyik alakulatá- sereglett vasutas pályamunká
nak parancsnoka is a gáton sok megértették a párt hívó 
van. Elismerően. szei·etettel be- szavát. Legtöbben aratási sza
szél a vasutasok munkájáról. badságon voltak, sokan csak 
Pályamunkásaink nagy meg- félig arattak le. 
becsülésnek örvendenek a nép- Az én búzámat a család is 

learatja, de ha én nem segítek 
a Dunaparton, akkor ott az 
árvíz fog aratni - így gondol-
kozott Bogná,- Istvlin, Gulyás 
Ferenc, és haladéktalanul je• 
lentkeztek a mentési munkák
hoz. 

eredményeket, de a számok 
helyett mindennél többet je
lent: a vasutasok szilá,-dlln 
tartják az elsó és második szá
mú védőgátat! 

Messze a bölcskei határtól 
dolgozik Szabó István pálya
mester vezetésével a második 
számú védőgáton a nagydorogi 
pályamunkások csapata. 

- Méterről méterre harco
lunk az árral - mondotta 
Acs elvtárs. - Egyik oldalon 
mi i;:agyunk, vasutasok, kor
szeru gépekkel felszerelve má
sik oldalon a romboló víz. 'Teg
nap reggel egész éjszakai me"
feszitett harc után néhany hold 
termőföldet kénytelenek vol· 
tunk feladni. De nem csügged
tünk. Pihenés nélkül dolgoz
tunk tovább és a délelótt fo
lyamán új gátat építettünk. 

Vasutasaink nem nézték tét
lenül, hogy a községet hátba
támadja az ár. Sikerült meg
állítani a hömpölygő víztöme
get. 

Madocsa és Kömlőd között 
a Gulyás pályafenntartási bri
gád szádfalakkal, erős cölö
pökkel zá.rja el a víz útját. 
Itt dolgoznak a pályaőri tan
folyam hallgatói is. Ezek a 
fiatalok Bökő Imre pályames-
ter brigádjával egy tíze�er 
hold kiterjedésű termőföld ha
tárán vontak gátat. A négy ki-

A munkák kezdete óta éjjel lométer hosszú töltésszakaszon 
nappal vállvetve harcolnak négy hatalmas szállitó-szkréper 
vasutasaink a honvédség ala· dolgozik. Mielőtt ideérkeztek. a 
kulataival. Kitűnő az össz- a fiatalok egyik közeli kon
hang közöttük. A vasutas pá- zervgyárnál dolgoztak. Ott egy 
lyamunkások szaktudását nép- csőátere•zt reteszeltek el. mert 
hadsere�ünk korszerű techni- a víz elöntéssel fenyegette a 
kai felkészültségével párosít- gyárat. Két nappal ezelőtt si
ják. Ez olyan erö. melyen nem került megmenteniök a gyárat, 
képes áttörni a Duna bömpöly- most bíznak benne, hogy sL'<e
gő árja! rül megmenteni a tízeze,· h.:>ld 

Hősi eposzt !rhatnánk vas- termőföldet is. 
utasaink nagyszerű helytáJlá- Legyen bármilyen erős is a 

Az árvizlól beúolt telefon. ,, lávlróvonalak pótlására mozfó rádlóállomá< 
oefltl a ••s61i forfalom biztonsáfos leboniollt4.siit. 

sáról, nilárdságáról. A pince· Duna árja, a kommunistákkal 1 
helyi és szakályh6gyészi pá- az élen mindenütt helytállnak j 
lyamunkás . b_rigádok, Dávid a vasutasok! Ha le"lpadt a víz, 
G:l/Ul': "'.ezetésevel éjszaka, tér- a gátakon küzdö hős pálya- j 
dtgéro iszapban dolgr,ztak az munkások visszamennek a ' 
egyik szivárgá�nál. Hétfőn a vasúti töltésre, hogy a közelgó 
kecskeméti vasutasok 60 fónyi 

I 
őszi forgalf)!ll megindulása 

l brigádja 2_00 köbméter föld- előtt ott vívják meg csatáju- A 
munkat vegzett el. kat a vasutasok közös, ndgy 

(Németh Gyula !elv.) Sorolni lehetne tovább i:, az próbatételének sikeréért. 

KÉPRIPORT VASUTASAINK 
HŐSI HARCÁRÓL AZ ÁRVÍZ ELLEN 

A bö1cs.kel tt"rm6f01deke1 védik a néphadsere� harcosaival vállvetve dc;ék 
vasutasaink. Képünkön a slmon:ornyal vasutasok ea:y c!>oportJát látjuk 

fátépítés közben. 

(Edöcs Ján0< fclv�telel 

* * * 

A komáromi vasutasolr, a vlzdaru melleltt feltörést szlge!ellk el. 

* * * 

Derék váltóörelnk lfen nehéz körülmények között biztosítják a leltö· 1 
talajvíz elborította területet, a voaatok forgalomiztos l,e.. & klhaladá&il. 

* * * 

A komáromi lűtöMzban • mozdonyok helyét a betört viz fo11lalja eL 

* * * 

Duna mentén �ok he·h�n találkoLunk 11:)en hel)ze.ttl'I, de a ,·,v,uta:,doJ„ 

rozók hösJ erofei:.zithsel kilzdft le a :i.zenn}"es ár romboló dühét 

(:0.emetb G) •la 1e',é1<lel) 



2 SZOCIALISTA VASúTl:RT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A rákosi fűtőház pártszervezete 
készül az őszi csúcsforgalomra 

A naptár még júliust mutat, 
de a ján;mljavitókban, a fű• 
töházi fiók.műhelyekben mnr 
„ö�zi" a hangulat. Ezeken a 
helyeken most döl el az őszi 
forgalom első szakasza. A fel
adat nem könnyű : két hónap 
alatt úgy kell meg;/avítanunk 
mozdon11- és kocsiparkunlrot 
- szabta meg a IX. vasút
üzemi értekezlet - hooll az 
őszt forgal.om idején egy ie 

kerüljön ;adtás alá. 

kás-e, aki taggyűlés elé kerül. 
Szereti-e a pártot, kész-e vál
lalni a párttagsági könyvvel 
járó felelősséget, munkatöbb
letet. Most más ·a helyzet. 
Mindezek mellett van még 
egy fontos szempont:  mint a 
párt sorai közé tartozó, többet 
tud-e tenni a feladatok elvég 
zéséért? 

A p6rlépités is 

oz őszi forgalom 
leladatainalc 

végrehajt6s6t segíti 

ban az őszi forg0lom biztosítá
sa áll az első helyen. Ez he
lyes, követendő példa. A hiba 
azonban az. hogy nem foglal
koznak minden olyan kérdés
sel, lllTli szintén szoros n ösz
szefügg az őszi forgalom fel
adatainak végrehajtásá.-al. 
Ilyen például a DISZ-élet. A 
fiatalok eredményeket érlek el 
a termelésberi, de ez l rtós 
csak akkor lesz. ha fellendül a 
szervezeti élet, ha a DISZ
szervezet élére á!J a fiatalok 
versenyének. Tlt pedig hibák 
vannak. Nem kielégítő a DISZ
taggytílések látogatottsága, a 
fiatalok kulturális és politikai 

A DISZ KÖZPONTI vezetó
ség vándor.zászlaját elnyeró 
Debreceni Jármú.iavító DISZ
szervezete a zászló ünnepélyes 
átadásakor értékes jutalmat 
kapott a vasutas ezr.!,!e:::irvezetl 
központtól, jó munkájuk el
ismeréseként két röplabdafel
szereléssel ajándékozták meg 
őket. 

• 

BALATONKENES!i:RE utaz
nak július 31-én a ·  budapestt 
igazgatóság DISZ-fiataljai. A 
kétnapos kirándulás, melyen 
közei 1500 fiatal i·esz majd 
részt. számos élményt tartogat 
a D1SZ-eseknek. Sátortábor. 
tábortiiz, kultúrműsor és sok 
mqs vidámság t•árja a kirán
duló fiatalol,at. 

1 954 J ú llt;S 24. 

IREK 
Ülést tartott a közlekedési, kikötői 

és halászati munkásck nemzetközi szövetségének 
végrehajtó bizotts6ga 

Bécsben július 12-14-ig Ulést 
tartott a közlekedés\, kikötói 
és halászati dolgozók nemzet
közi szövetsége (a Szakszerve· 
zeti Világszövet$ég iparági 
szervezete) végrcllajtó bizott
ságának irndája. Az iroda meg
állapította, hogy Nyugat-Euró
pa kö;:;lekedésében válság van. 
Az ú�ynevezett ,.Nyugateuró
pai Közlekedési Unió" tevé
kenységének eredményekép
pen Franciaországban és Bel
giumban sokszázkilométer 
hosszú vasútvonalon megsziínt 
a forgalom, bezárták a fűtő-

hárnkat, műhelyeket, pá.ly4-< 
udvarokat. Ez arra vezetett, 
hogy 1953 végéig a francia 
vasutak �emélyzcte 1 12.000 
főve! csökkent. Nyugat-Német„ 
orsuígban 50.000 embert bo• 
csátottak el. Olaszországban a 
vasutasok száma 197 ez<?rről 
163 ezerre esett. 

A közlekedési dolgozók l\.lt
cióegységének megszer-vezé·,e 
érdekében az iroda elhatároz
ta. hogy megrendezi a n11ugat• 
európai orsuigolc közlekedé3i 
dolgozóinal. szakszervezeti ér• 
tekezletét. 

Rákos fűtőház mozdonyjaví
tó fiókmúhelyében is ez a cél, 
az őszi forgalom sikere fűti a 
dolgozókat. Az elmult hónap
ban még .,adósok" voltak. El
maradiak egy 404-es sorozatú 
mozdony hathavi idöszakos 
vizsgálatával, de a vasútüzemi 
értekeziet után szilárd elhatá
rozás született: behozzuk a le
maradást. És mo�t már azt je
len theti k: nemcsak pótolt.ik, 
hanem még előre is hoztunk 
ké� hathavi időszakos és egy 
részlegvizsgát október és no
vem ber hónapról. Ezzel a tet
tükkel végrehajtják a vasút
üzemi értekezlet határozatá
nak azt a pontját. amely ki· 
mondotta, hogy a mozdonyok 
időszakos vizsgálatát az őszi 
forgalom előtt el kell végezni. 

A legközelebbi taggyűlés nevelése. Helyes lenne. ha a 
Ba-rta Béla tagjelöltfelvételi pártvezetőség napirendre túz
kérelmét fogja tárgyalni. Bar- né a D ISZ-szervezet ügyét. 

A DOMBóVARI FűTOHAZ SZO"\'JETUNIÓ 

A műhelyben fokozott gond
dal ügyelnek az önköltségre és 
a minőségre. Az elmult idők
ben még egyszer-egyszer elő
fordult rossz tömítés, megtö;
tént. hogy a javítás után át
fujt a lefuvató váltó. nem 

mindig törődtek a gazdasá
gossággal. Azóta azonban sok 
minden történt. Lássuk csai{ 
sorjában, 

Legfőbb követelmény 
- a minőség 

A mozdonyjavítórészfog 
munkáját napirendre tűzte a 
pártvezetőség. A pártirodában 
kezdődött a tanácskozás - ab· 
ban a helyiségben, lc'hol évek 
során s:i:ámtalan kezdeménye
zés született, megannyi hő-;i 

. harcnak vetették meg az alap
jait. Ott volt a fűtóházfőn5k 
Dadai elvtárs és a mozdony-

ta elvtárs ifjúsági csoportveze- Javításra szoi·ul még a nép
tó. A munka egyik Jegneihe- nevelőmunka Is - elsősorban 
zebb posztján áll. Ilyen ember- a J II. pártkongresszus és a 
töl - ha kommunista - még vasútüzemi értekezlet anyagá
többet lehet várni, nehezebb nak részletes. helyi vi5zonyok
pártmegbizatást kaphat, olyat, ra alkalmazott ismertetése. Itt 
amelyik előre viszi az egész is sürgősen cselekedni kell a 
!útóház munkáját. :E:s éppen kommunistáknak. A pártveze
ezekben az időkben, az őszi tóség, a fútóház kommunistái 
forgalom előkészítésében azt meg tudják ezeket a felndalo
is megmutathatja, méltó-e ;i kat is oldani. Biztosíték erre 
párttag magasztos címére, a az eddig végzett ere<lmlnyes 
nép bizalmára. munka, a lmmmunlsták lelke-

A p�rtvezetóség munkájá- sedése, tettrekészsége. 

Vasutasnapi ünnepi műszakkal 
az őszi forgalom sikeréért 

Üzemünk, a Debreceni Jár- né! hatékonyabban hozlájárul
műjauító ÜV kocs,osztályának janak az őszi forgalom sikeré
dolgozói jól emlékezetükbe hez. Elhatározták továbbá, 
vésték a vasútüzemi értekez- hogy versenyre hívják az or
letnek azt a határozatát, hogy szág valamennyi járműjavító
az őszi forgalom sikere érde- ját az alábbi versenypontok 
kében eg·yetlen kocsina'k sem alapján: a vasutas n11iszak jú
szabad kiesni a munká,ból. lius 19-én kezdődik és szep
Ezért a kocsiosztály dolgozói tem.ber 7-én 16 órak01" fejezó
elhatározták, hogy vasutasnapi dik be; 100 százalé<kos ji,minő
ünnepi műsza.kot tartanak, ségü munka; a munkafegye-

lem tökéletes megszilárdítása: mint az üzem valamennyi osz- ötszázalékos önkö!tségcsökken-tálya, de az augusztus 2-7 tés · anyagtakarékosság 200.000 időtartamára tervezett műsza- forint értékhatárig. 
kot már 'két Mttel előbb, jú- 1 Zelenka Aml.rás 
lius 19-én megkezdik, hogy mi- Debreceni Járműjavító ŰV 

DISZ-szervezete. mely máso
dik lett a DISZ központi veze
tőség zászlajáért folyó küzde
lemben. július 23-án vette át 
a kitüntető okle,•elet. A fiat�
lok az ünnepségen ezer forint 
értékú ajándékot is kaptak az 
oklevél mellé. 

- A MAV BUDAPESTI 
MAGAS.tPITÓ ÜV. DJSZ
FIATALJA/ a törökbálinti 
.,Vas Zoltán" tnmel.őszövet
kezetnél 20 méter hosszú ba
romfi telep fel-építését t'állal
ták a va.mtasnapra. Az ár
vízkárosultak megsegítésére 
egy ház újjáép[tését végzik el. 

• 

SZTÁLINVÁROSBÚL JÖTT 
dolgozni az l',:szaki Jármüjaví
tóba Tóth Imre Ifjúmunkás, 
DISZ-tag. Tóth elvtárs segéd
munkásként kezdte, majd 
életében először gép mellé ke
rült. Tannlása, szorgalma meg
hozta gyümölcsét: a multbéten 
elérte a száz százalékot, most 
- az alkotmány ünnepének 
tiszteletére - 1 15 százalékos 
teljesítmény elérésére tett vál
lalást. 

• 

AZ ÖSZI VERSENY sikere 
érdekében Rákosrende:ő állo
máson az 1-es, 2-es és a 3-as 
műszakban dolgozó díszesek 
versenyre hívták egymást. 

Az Összszövetségi Vasutasnapra készUlnek 
a szovjet vasutasck 

A Szovjetunió vasutasaina'< 
1 
letesedik. P:Zenjár6 dolgozóin'!\: 

lapja, 
. 
a ,.Gudok" ,,ezércikket újításokkal, kezdcménu_ezé�ek

közöl .,Az Osszszövetségi Vas- kel küzdenek a sebesseg �s a 
utasnap elótt" címmel. A ve- terhelés növeléséért. Az omsz• 
zércikk a többi között a követ- ki vonal példáu l két hónap 
kezéiket írja: alatt több mint 6000 uíwétel 

„A s::ovjet nép újabb poli- nélküli utat bonyotított le, a 
tikai, teTmelési és gazdasáai donyeci pedig ötezret". A ve
emelkedés útján ünnepli meg zércikk végül megállapítja, 
ezt a na--,ot. 19.S3-ban a vas- hogy a vasutasnapnak újabb 
utasok találkozója, amPlyen a lendületet kell adnia a vasút 
párt és az állam vezetői is nagy feladatának megvalósítá
:és�tvettek, haiflma� _fgjlódés; sához. A vasút feladata pedig: 
'.'.uhtot� mep._ l\em_reg_,ben 11- fol tonosan segEteni jobbá és osszszovetseg, aktiuaertekezlet Y • . 

szintén államunk vezetóinel: jobba tenni a szovJet embere1' 
jelenlétében és támogatásái,al életét, az _emberi b�ldogul�, 
folyt le, s útmutatásai nyomán a kommunizmus nevcben kuz„ 
a vasútfOTgalom tovább töké- deni a nagy célokért. 

Tolószolgálat bevezetésével 
napi 3-4 mozdonyt takarítanak meg a komáromiak 
Pártunk kongresszusának 

határozatait és a vasútüzemi 
értekezlet célkitüzéseit mi, a 
komáromi fűtőház dolgozói is 
tanulmányoztuk. A határozatok 
áttanulmányozása után úgy ta
láltuk. hogy legfontosabb fel
adatunk az önköltség esők ken
tése az életszínvonal emelé
se érdekében. Megállapítottuk, 

javitót·észleg művezetöjet Si- '' """"""�'''"-"""''""""""'''"-"""""'''""""""'-"'-"'""'''�''�''"-""""'-\l�\\�\\�\\'--"""""'\''--"""""''""""""�"�""--"""'''""""""\''--""""'11 mon elvtárs is. Az őszi forga-

hogy állomásunkon is sok 
olyan munkafolyamat van, 
amelynél a kiadást csökkente
ni l®et. !gy volt ez a fehér
vári vonalon is. Bodajk-Ba
konysárkány közölt ugyanis a 
15 kilométeres ,·onal végig 
emelkedik. Itt a 41 1-es gépek 
terhelése 780 tonna. Bakony
sárkány-Komárom között vi• 
szont a 43 kilométeres vonal
szakasz, kisebb emelkedőktól 
eltekintve, általában lejt. A vo
natokat Bodajkon a 18 kilomé
teres szakaszra megállapított 
terheléssel indították, 43 ki
lométeres szakaszon tehát 

lom Rákos-fűtőházra háruló 
feladatairól beszéltek: 11 Jó
zsefvárosban, K6bán11án, Rá

G Y Ő R I  J E G Y Z E T E K  
további ötszáz vasutast kellatt 
kivezényelni. f;jje1 12 óra volt 
és 9 órakor mentek lefeküdni 
a .,;astttasok. l\Iikor felriasztot
tál, őket, percek alatt talpon 
voltak, megTagadták szerszá-

maikat és mentek a gátakra, 
léptiik alatt döngött az aszfaU. 

* 

A miskolci, a debreceni, a 
szombathe111i vasútigazgat6-
ságok pályamunkásai, a pápai 

koson dolgozó tartalékokról, a Gy{Jr városá.nak védelme az 
körvasúti forda- és vonalimoz- egész ország ügye. Háromezer
donyok állapotáról. az önkölt- ötszáz vasutas dolgozó k.erek.e
ségról és a minőségről. Egy- dett fel, hagyta el otthonát. 
szóval a kongresszus szabta hogy Győrbe siessen, segíteni 
feladatokról. A minőségről kü· a veszélyeztetett várost. H4-
lönösen sok szó esett, hi.1z romezerötszáz fegyelmezett pá.- ..... _ ............................................................................ . 
olyan mozdonyokat kell adni !yamunkás szállt kt a vonatok
a forgalomnak. ame111ek javir bó1 Gyé!r állomáson; várt� , az 
tás nélkül többterheléssel is el<gazitast. a munkat. Rá;:,k 
végighar=o•lják az őszi forga!· biztá,k a l�gn_e_hezeb!J terepe!, 
mat. A minőség a kommu_nis-

1 
a. ,:evfal11;� 1aszolgat megepi· 

tákon és a fiatalok munkaján teset. Énel-nappal fol·11t a 
döl ei - állapították meg. S mun�, a va!u!asok. és katoná� 
éppen a fiátalokkal bajok vol- 1:.meltek a ved�falat a tomboló 
tak a fűtóházban: elsősorban ar ellen. A viz erősebb volt, 
hiányos szakképzettségiik mint a háromezeröt�záz. vas· 
miatt. - Több felelósségt�Jjes u� akarata, e_lszanuaqa. A; 
munkát kell rájukbízni gat átszakadt. Revfalu viz ala 
mondották az elvtársak. :E:s került. A katasztrófáért senki 
pár nap mulva megalakult az sem hibázt_ath�tja a vas11;ta�': 
első mozdonvjavító ifibrigád, Ica!- A; leg�llete�e��bbe� is k�
Isaszegi elvtárs vezetésével. �e1eztek el�B1?1eresuke� es ,Mla-

„Ahol a legnagyobb szükség 
, " van ram . . .  

Az egészévi ke- sza alatt leha- ment, ahouá cd
mény, jó munka nyatló búza Zagy dig leveleit küldte: 
után elérkezett a zizzenését. szerkesztőségünk
pihenés ideje. N11ugtalan volt be. Szücs elvtárs 
Szücs Ferenc elv- egész nap, izmai- a „Szocialista Va
társ, Hatvan állo- ban szinte vibrált, sutért" lrvelezóje, 
más vonatkísérője mint az áram, a de most tígy érez
szabadsága első réltalanná vált te. élő szóval kell 
napján úgy érezte, erő. Szabadsága elmondania mind
most kezd csak. második napJan, azt. amit fentebb 

Egvmásután kapták a ne- 1ukat 11 ho.n munkát vegzett 
héznél-nehezebb feladatokat vas�tasok._ iránt és ismét ofa 

• 
- s a fiatalok helytálltak. vezenyeltek. 6k.et, ahol a �-1!· 
Isaszegi elvtárs. meg brigád- zet a (egválságosabb: az UJVa

igazán felengedni július 20-án kora leírtunlc. 
csontjaiban a tél hajnalban kelt. - Kérem az elv-
zsibbasztó hidege. Már elpárolgott társakat, segítse-

jának a legjobbjai éberen vi- rosi gatakhoz. 
gyáztak a minőségre._ Felül· 

* 

Mennyi-mennyi előző napi csaló- nek abban, hogy 
időt töltött a hu- dottsága. minél előbb ott 
zatos, hóval befú tt - Utazom Pest- lehessek, ahol a 
fékállásban. De re - mondta egy- . legfen11egetőbb az 
nem baj - gon- szerii.en. - A mi árvizves:,ély 

vizsgálták a munkát es nem 
volt „kegyelem". Csak minő
ségi munka mehetett ki a ke
zük alól. A siker láttán az 
,öregek" is megfiatalodtak. 

i\k is alakítottak brigádot. s 
megkezdődött az „öregek" és 
fi'1talok között, vetélkedé�. Az 
iránvítást a mozdonyműhe!y 
pártcsoportia vette a kezéti,:: 
Simon, Klavicska, Szere�o, 
Sápi, me� a többi kommunis
ta. Pártcsoportértekezleten 
meavitatták a hibákat - l'IZ: 
tán"' mlndegvikük népnevelo 
lett. Ebédszünetben, munka· 
közben beszélgettek a dolgo
zókkal. Nem mondtak han�
zato, szavakat, inkább tana
csokat adtak - évek során 
ös•zegvült szakmai tapasztala· 
taik ·.,kincsesládáját" n�itot
lák meg a siker érdekeben. 
Eredménye: behozták a le�a
radá�t. sikerre viszik a va�ut
üzemi értekezlet határozatat. 

A pártvezetőség ezekben a 
hetekben minden munkájí.t 
e�Y �zempont fi��e\embevét1;
lével véii;zi · seglh-�. előrevt
s,f-e az őszi forgalom ügyét? 
Eddig a tagjelöltfelvételeknél 
például csak ut vették figye
lembe, megbízható, jó mun-

Mikot' megkérdezték, miért 
a vasutasok. kapják a legbo
nyolultabb feltul.atokat, a kor
mány megbízottja eg11 pilla
natig elhallgatott, majd emelt 
hangon vála.szolt: 

- Mert a katonák ·mellett a 
vasuta&ok a legfeg11elmezette!J
bek, mert szakemberek, mert 
bízunk a mi vasutasainkban. 

* 

Lehet !s bízni a vasutasok
ban. Mikor a politikai osztá
lyok munkatársai felszálltak a 
G11őrbe tartó szerelué1111ekre, 
elbeszélgettek a pátyamunká
sokkal, azt tapasztalták, hogy 
Győr város elszánt véde1me
zőket kap a vasutasok szemé
lyében. 

- Megvédjük G11ór városát 
- ha3togatták a pá!ya.munká· 
sok. - 8s úgy fogunk dolgoz
ni, mintha saját otthonaink11t, 
családunkat véde!meznénk • . .  

* 

dolta - megyek termésünk beta- mondta olyan egy
haza, aratni, az karitva, házunk szerű természews
edelényi földecs- biztonságban. De séggel, ahogyan 
kére. Kicsi föld, máshol is vannak egész elhatározása 

• három hold. de az kis családi ottho- megszületet t, aho
enyém, a csa'ddé, nok, másutt is gyan a becsületes 
a népi demokrá- féltik az egészévi kötelességtudat, az 
eia ajándéka. munka gyümöl- emberi és eli:társi 

- Már learat- csét, másfelé is együttérzés dik-
t·unl:, - fogadták föld a föld és . . .  tálta. 
otthon mosolygós De h iszen Szücs Plvtárs 
büszkeséggel. szabadságon vagy alig egy óra mul-
Szép termés volt, - vetette ellen tán már ismét vo
kár lett volna csendesen a fele• naton ült. Győrbe 
egyetlen kipergett .�ége. irányította a �·as-
szemért i!, nem - Éppen ezért. úti főosztály párt-
várhattu.nk .-. • lgy több idő jut bizottsága. f:s az-

Szücs elvtárs ahhoz, hogy ott óta Szücs elt"társ 
bizony k.ics't csa- segítsek, ahol a biztosan megtalál
lódottan hallgatta legnagyobb szük- ta az 6.,ó nyelének 
a masina búgását, ség van rám. swrifá�ában azt 
ó aratni akart a Nézd, elmegyek az érzést, amit a 
�aját földjén, erős hat napra, utána pihenő kasza meg
ten11ere úgy várta, még marad idő a vont tole. Életet, 
hogy beles{mul- pihenésre fa. földet é.� kfnyeret 
hasson e kasza Még aznap dél- véd - n�hogy a 
slma nyele, fUle előtt Pestre érke- nusztit6 ár arassa 
mintha már hal- zett Szücs el1•tár1 le. A gátszakadás éjsza

d
ká

l
j,í.n i lotta volna a ka- s egyenesen oda- Bisztray Kálmán • ezerháromszáz vasutas o go- : : zott a gáton. Erősítés kellett, � ........................................................................... _ .. .., 

és soproni pályafenntartási fő· 
nökség emberei dolgoztak. Győr 
városában. Nem lehet különb
séget tenni a dolgozók közö�t. 
Mindegyiknek szívügye a város 
védelme. Mégis említsük meg 
a debreceniek közül Szücs Zol
tán pályamestért, Ozsváth fő
pályamester! és ErdohPgl/i 
mérnököt, akik. a gátszakadás 
idején is az utolsó pillanatolcig 
kitartottak, életük kockáztatá
sával mentették az embereket. 
A hőstettek sorozatát jegyez
hetné fel a krónikás. a nép 
iránti szeretet számos hőst 
avatott a vasutasok közül. 
Mind a védelmi munkákban, 
mind a gátszakadás idején, 
megállták a helyüket. Akkor 
is, amikor ablakokon keresztül, 
vagy a háztetőkről kellett meg
menteni az álmulcból felriasz
tott embereket. 

A gyári �·asutasokról is em
lékezzünk. meg. A húsz kocsí
rendezóból tizenöten kinn dol· 
gaznak a gátakon. Aki nappal 
szolgálatban van, este a gátra 
megy és egy-két órai pihenő 
után nappal beáll szolgálatba. 
Az állomásfőnök. a vasúti fő
osztályról kiren<felt fóelóad6 
kocsfrendezöi munkát vénez, a 
kereskedelmi főnök, a tisztvi· 
selők ott állnak a kocsiknál és 
segítenek a kirakásnál, hog11 az 
árt•íz ál.tal ostromolt város la
kosságának védői hozzájut
hassanak. a védelemhez szü'<
séges anyagokhoz, az élelmi-

kiterheletlenül közlekedtek. 
Hak1ik Károly fútöházfó-
nök elvtárssal kimentü:1k 
a vonalra és próbát tet
tünk egy vonattal. amelyet a 
18 kilométeres emelkedőn egy 
tolómozdony feltolt. Ezt a vo
natot 1740 tonnára terheltük 
ki. A szerelvény külföldi ko
csikból állt. A próba várako
záson felül sikerült, mert Ba• 
kon11sárkán11tól Komáromig a 
lejtőket jó1 kihasználva menet
időtúllépés nélkül futottunk be 
Komáromba a, többterheléses 
vonattal. 

Az eredmény láttán t,égre
hajtási utasltás kiadását lk.ér• 
tük az igazgatóságtól a. toló• 
szolgálat bevezetésére. Az en
Pedé1y és a végrehajtási uta
sítás három napra ·megérke
zett, azóta 3-4 dupla-vonat 
jön a bodajki térségból Ko
máromba. Naponta 3-4 moz• 
donyt takarítunk meg il11en 
módon, nem beszélve arról, 
hogy az amúgy is túlzsúfolt 
vonalat 3-4 vonattal teher
mentesítjük és ezzel a ,·ona
tok ácsorgását is csökkentjük. 

A forgalmi dolgozók, ÍE\Y Si
mon és Horváth menetirányító 
elvtársak, Kuti János bodajki 
főnök és Völgyi Sándor szol
gálattevő nagv megértéssel se
gítik munkánkat. 

Csákvári Sándor 
mozdonyfe!vigyázó 

szerhez, a (tyógyszerhez. 

I
A takarékosság jegyeben 

* 
Pártunk III. kongresszusa és 

Sokszor bizonyították be már 
a felszab-dulás óta a vasuta
sok a nép, a haza iránti szere
tetüket. Ország-világ előtt is
mételten bebizonyosod.ott, hogy 
a vasutas dolgozókra számíthat 
dolgozó népünk. A küszöbön 
álló vasutasnapon, mikor az 
ország dolgozó népe a vasuta
sokat ünnepli, arra is gondolni 
fog, milyen hősiesen állták 
meg helyüket szemben a tom
boló Dunát:al. 

(z.. d.) 

a vasútüzemi értekezlet ki
mondotta. hogy az 1954. eszten
dő a takarékosság éve kell 
hogy Jegyen. Ezt szem előtt 
tartva tették meg vállalásaikat 
Bátaszék állomás dolgozói. Vál
lalták, hogy a negyedik vas
utasnapig elegytovábbítási ter
vüket 104 százalékra, az alkot• 
mány ünnepéig pedig 105 sz:í
zalékra teljesítik. méglhozza. 
kevesebb vonattal, mrnt 
amennyit a vonat!orgalmi terv 
előír. Pásti József, 

B.itaszék állomás 
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A vasúti föosztály dolgozói is ott voltak a gáton 
A telefonok szüntelen cseng- lankadatlan igyekezettel for-

1 
mokzsákokat a nagy Duna-ág 

tú, jelentések jöttek, utasitá- gatták a csákányt, ásót, lapá- töltésének megerósffésére. Bu
i;ok mentek. A lázas sürgés· .ot. mintha az életük függött dai l!!lvtdu brigádja. Pócfflle
forgásnak ez a forró hangulatú �olna a munka sikerétől. De gyer déli oldalán úgyszólván 
képe alakult ki július 17-én hiszen valójában erről is volt percek. alatt épített meg egy 
reggel a =úti f6osztdly párt- szó, mert minden szem gabo- többszá.: mlter houzú nyúlgá
bizottságán. Az alapszerveze- na, minden bokor burgonya és tat. 
tek titkárai egymásután adták minden cső kukorica. amit a A taltitótfalusi csoport sem 
jelentéseiket, hogy a főosztály gát emelésével megmentettek, pihent egész délután, sót éj
dolgozói, mérnökök és tech- az életet jelenti. Tókési l.Ajos szaka sem, mert hol Itt, hol ott 
nikusok, forgalmi, pá!yafenn- elvtárs, a tervosztály vezetője, indult meg a szivárgás a töl
tartási, vontatási és kereske- Gajt:kó József és brigádja, a tés alján. A cölöpverésben, új 
delmi dolgozók közül hányan !ókönyvelóség brigádja, a von- gátszakaszok építésében külö
jelentkezlek szombat-vasárnapi tatási osztály brigádja, Rigó nösen Géczi el\'társ tanfolyami 
árvízvédelmi munkára. Dél- f:va el\'társnö és a Szentendrén brigádja és az Ungi-brigád tűnt 
előtt tíz órára már 700 volt dolgozó sok-sok elvtárs kemé- ki. 
azoknak a, száma, akik szom- nyen markolta a szerszámok Vasárnap est.e és hétfő reg
bat déltől vasárnap estig tartó nyelét. a talicskák szarvát, úgy, gel azzal a megnyugtató tu
árvízvédelmi munkára vállal- hogy aL esti órákban büszkén dattal tért haza a vasúti fó
koztak, vasárnap reggeltől pe- jelenthették: megvédték. a. rá- osztály mintegy ezer dolgozó
dig 250-en jelent�tték be rész- ju:k. bízott szakaszt, kél gát- ja, hogy eredményesen járult 
\'ételüket, köztük a „Szocialista szak.adiut háritottaU<. el. Barcsi hozzá az árvízvédelem elhárí
Vasútért·• szerkesztősége és a elvtárs, a gépészeti szakosztály tásához a főváros északi hatá-
MAV Sajtóhivatal munkatársai. mérnöke és brigádjának tagjai rán. Császár László 
Ugyancsak lázas készülődés az est leszálltával sem hagy- * 

folyt a politikai főosztályon is. ták abba a munkát, egész éJjel A Vaiutasok Szakszervezeté-
Déli egy órakor már Szent- megállás nélkül dolgoztak. a nek dolgozói is kivették részü

endre felé robogott a \'Onat az gát megerósítésén. ket az árvízvédel;n1 munkából. 
egyik csoporttal. A já- A Pócfflteg11erre irányított Ugyanakkor, amikor a !óosz-
rási pártbizottság tehergépko- csoport Greschl elvtárs 60 ta· talyi dolgozók Szentendrén 
cs!val fogadta az érkezőket. gú brigádjával az élén a nagy- küzdöttek az ár ellen, szak
Gyorsan megtörtént az elosztás: surányi gátakat védelmezte. A szen;ezetünk közpnntjának ve-
250 embert a szentendrei gát- Grcschl-brigád hósiesen helyt- zetói, osztályvezetői, lnstrukto
Ta, 200-at Tahitótfalu veszé- állott még akikor is, amikor az ral Albertfalván dolgoztak az 
lyeztetett nyugati részére, áradat már bekerítette őket. eró�en veszélyeztetett védőgát 
250-et pedig PócsmeQllerre irá-

�
Szántó Istt•ánné elvtársn,;, megszilárdításán. A munkát 

nyitottak. Lelkes Igyekezettel akinek brigltdja főleg nódolgo- a szombatról vasárnapra vir
fogtak valamennyien munká- zókból állott, egész éjjel meg- radó éjjel, zuhogó esőben is 
hoz. Az íróasztalok dolgozói állás nélkül töltögette a ho- fáradhatatlanul folytatták. 

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

A vasutasszakszervezet elnöksége az átvízká rosultak gyermekeiért 
A Vasutasok Szakszervezeté

nek elnöksége rendkívüli ülést 
tartott az ár\'ízkárosultak meg
i;egítése ügyében. Határozatot 
hoztak, hogy a szakszervezeti 

központ ügyvitelének észszerú-
, 

velőlntézetben. Ugyanebből a 
sitésével olyan összeget taka- megtakarításból a Benciur-ut
rítanak meg, amelynek fel- cai napköziotthonban és böl
használásá\•al árvízkárosult c&ódében 10-1 0 gyermeket 
családok 50 gyermekét üdül• j gondomak egy hónapon ke
tetik a kaposvári vasutas-ne- resztli!. 

A vasút 99.4 százalékra teljesítette 
második negyedévi áruszállítási tervét 

A Központi Statisztikai Hi-
1 
rium 102.8 szdza.lékra teljes{-

,
személyforgalom a mult évhez 

ootal most adta ki jelentését tette második negyedévi ter- viszonyít\·a emelkedett: oos
az 1954. évi népgazdasági terv t:ét. Ennek keretében a �,asút úton k.örii1belü1 kétmillióval, 
második

. 
negyedévének telje.,í-

1
1954. második negyedévi áru-

1 

távolsági autóbuszon körülbe
téséról. szclllltií3i ten'ét 99.4 százalé'.k- !ül hétmillióval többen utaz-

A jelentés szerint a, közte- ra. teljesítette. tak, inint 1953 második ne-
kedés- es postaüg11! miniszté- Rámutat a jelentés. hogy a gyedévében. 

Tányérsapka helyett svájci sapkát kapnak a vasutas nők 
A közlekedés- és postaügyi 

mmiszter - figyelembe véve 
a nódolgozók kérését - a je
lenlegi tányérsapka helyett 
könnyebb, sötétkékszínű, úgy
nevezett n•ájci sap'k.a viselését 
rendszeresítette a vasutas nők 
részére. Az Üjonnan rendszere-

sített svájci sapkán a sapka
címer kisebbített formáját he
lyezik el. A svájci sapkák ki
osztásával egyidejűleg a vo
natkíséröi szolgálatnál a nók
nél megszüntetik az úgyneve
zett huszársapka. Yiselését. 

Az eddig használt tányér
sapka viselése ünnepélyes al-

kalmakra (felvonulások, vas
utasnap stb.) továbbra is köte
lező. Az újfajta sapkákat még 
ebben az évben kiosztják. 

A svájci sapka rendszeres!
téséról 5zóló rendelet a hiva
talos lap 31. számában jelent 
meg. 

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

„ Versenyezzünk a vasútüzemi értekezlet 
célkitúzéseinek megvalós itásáért ' ' 

Del>rece,i állomás dolgozói mások dolgozóit: ,.Versenyez- , irányvonat helyett 4 irány
röpgyúléseken beszélték meg a zünk. 11 vasútüzemi értekezlet vonatot kö7lekedtetnek, a vo
IX. vasútüzemi értekezlet cél- célkltúzéseinek megvalósítá.sá- natok gazdaságos klhasználá
kítűzéseit és elhatározták, hogy ért". sa érdekében pedig napi 2 da
azok megvalósítása érdekében A debreceni dolgozók ver- rab 2000 tonnds vonatot indí-

zt 8-. t és senyfelhívásukban vállalják, t ,. A d yf d ló b' az augus _us -� vasu asna� hogy az állomásra megsza- ana,.,. moz on or u 1z-
az alkotmany unnepének hsz- bolt elegytovábbítási tervüket tosítására az 500-as mozdo
teletére �·er�enyfelhívást bo- 60.000 tomiá.val felemelik. azaz nyoknak a vonatot idejében ki
csátanak ki. A versenyfelhívás 160.000 tonna túlsúlyt további- állítják, a gépácsorgást kikü
felszólitja a csomóponti állo- tanak terven felül, napi 3 szöböllk 

Szívünk egész melegével s ietünk 

az arvízkárosultak megsegítésére 
Kitárult az ország 5zíve! A 

dolgozók minden felszólitás 
nélkül - érzéseik parancsára 
önként sietnek azok segítsé
gére. akiket a Duna áradása 
kiűzött otthonukból, akiknek 
házát, termését eh-ette, meg
rongálta, elpusztftotta a víz. 
Nagy nemzeti ügy lett az ár
vízkárosultak megsegítése. 

Vasutasaink is, azonkívül, 
hogy tömegesen özönlenek a 
gátakra, szíves készséggel siet
nek az árvízkárosultak anyagi 
megsegítésére. Az üzemekben, 
állomásokon, szolgálati helye
ken egymást követik a röpgyű
lések, amelyeken dolgozóink 
pénzbeli felajánlásaikkal járul
nak hozzá az ár pusztításainak 
helyreállításához, a víz.ütötte 
sebek begyógyításához. EfJ'fflúuUn Jeueznü a dolc:o�ók a Landlor-Mfiv•k P. VII .  outil)in. hollJ 

forJnfJalkkal s�a,tsék u trvizk.árosultakat. (Ko\:Jc.s Géza fe:v.J 

A Landler Jenő 
J6rmújavító ÜV. 

szükségességét. De nem is kel
lett ezt h�ngsúlyozni, a felszó
lalásokból kitűnt, hogy szíve

dolgozói az elsök között tar- sen segít mindenki. Kl!!rnerni 
tották meg röpgyuléseiket az elvtársnő, fizikai dolgozó nyi
árvizkáro,;ultak megsegítése totta meg a felajánlá. ok sorát, 
érdekében. A kezdeményezés 15 forintot ajánlott fel. A töb
a P. VII. osztályról, a kocsi- biek is általában 10--15 ío
osztályróJ indult ki. A P. VII. rinttal vesznek részt a segély
osztály példáját még aznap az akcióban. A budapest-teTé.zi:á
üzem 60 száz,léka követte, rosi pál11afennta1"tási fónőkség 
másnap pedig a fenntmaradt II. szakaszának dolgozói vál-
40 százalék is röpgyúléseken lalták, hogy pénzadományai
határozta el, hogy anyagi se- l:on kívül 2-3 összeomlott há
gítségével beáll az árvizkáro- zat társadalmi munkáva' hely
sultakat segítők sorába. reál!ítana!k. A MAV Szd!Ht-

A P. VII. o<ztályon kedden mányozási V,Hlalat budapesti 
reggel fél hét óra tájban, anú- '

l
körz�tének d_olgozói között öt 

kor az első műszakra kezdtek i;yőr1 lakc.s is van. Valameny
beszállingóznl a dolgozók, se- nyiük lakását kisebb-nagyobb 
kan azzal kezdték: ,.Olvastdtok mértékben kár érte. Dolgozó-
11 Szabad Népet, milyen TU117l1

1
társaik elhatározták, hogy 

károkat okoz az á.radás?" Töb- a Ia.k.dsok.at a víz elvonulása 
ben felkeresték a XIII. alap- utá.n helyreállítják. Ezenkívül 
szervezet vezetőit. a müszald !pénzbeli segítséget is válhltak. 
vezetőket és megbeszélték t·e- Az autós-ponk dolgozói fizeté
lük, hogy mozgalmat kezde- leük 1-2 százalékát ajánlották 
ményeznek az ii.zrmben az: feL 
an11agi segítségnyujtás meg-

iását az árvíz idejére. Példá
ját többen követték. 

A MAV t:pületszereló- is 
üzemi Vdllalattól núntegy 140 
dolgozó ment el Győrbe, hogy 
résztvegyen a város rne !letti 
Révfalu mentési munkáiban. 
Barna Mátyás sztahanovista 
vasbetonszerelő az első napon 
hatodmagával erősítette ·a Yé
dógátat. Am, amíg ók odat·ol
tak, itthon is végezni kellett 
a munkát. A ferencvárosi pá
lyaudvar rendezésé\'el kapcso
latos háiáthelyezéseknek az al
kotmány ünnepére meg kell 
történniök. A házeltolásoknál 
foglalkoztatott dolgozók azon
ban valamennyien kint voltak 
a gátakon. Az elmult szomba
ton és vasárnap az irodai dol
gozók. átvették. munkájukat és 
vasárnap estére 11 ha�madüc 
ház elérte kijelölt új helyét. 

A vidélci 
szolg6lati helyek 

s::ervezésére. Az alapszert·ezet A Hám6n Kató dolgozói is fáradt,ágot nem 
vezetősége hét órára már ösz- ismerve, áldozatosan, hosi t'nó• 
s1ehfrta a röpgyűlést, amelyen fűtőház dolgozói don veszik ki részüket a se• 
S::ékelyhidi János elvtárs kül- gitésból. 
sós művezető ismertette az ár- is őszinte segftöszándéktól el- A debreceni igazgatóság ti!!• 
\'ÍZ pusztitás it. Nagy Lajús telve csatlakoztak a nagy nem- rületéről eddig 1500 pályafenn. 
alvázlakatos volt az első hoz- ! zeti segélyezési akcióhoz. A tartási dolgozó segített az ár• 
zászóló. Egyszerű, de szívből- dolgozók nemcsak fizetésük 1 víz elleni védekezésnél. A 
jövő hangon mondotta el, 1-2 százalékát (többen egy te!- Debreceni Jármíí.javító alap.. 
mennyire szeretne segíteni sz fes napi keresetüket) ajánlat- szervezetéinek röpgyúlésein a 
árvíz szerencsétlenjein és 30 ták fel, h•nem vállalták, hogy dolgozók átkgosan fizetésük Z 
forintot ajánlott fel. Udt·ar- amint az árvíz: levonul, kitlsz.. százalékát ajánlották fel. Már 
noki, Falusi, Maros,•ári és Sá- títjá.k az elszennyeződött ku- az elsö napokban 30.000 !o
rosi elvtársak szólalt"k még takat, ahol erre Pest_ környé- rint gyúlt össze. Tok.dc, Gyu
fel. majd nyomban megkez.. kén szükség van. Addig pedig, la, Cseresznyés I..d-,zló, Szabó 
dódött a pénzbeli adományok amíg az áradás le nem hűzó- V. Imre és Dombi Imre laka
jegyzése. dik. négyen vállalták egy-egy tosok bejelentették, hogy vál-

A többi röpgyűlésen is ha- árvízsujtotta CRalád gyermeké- lalják egy-egy kis hajlékta-
sonló szép felajánlások szil- nek gondozásáL lanná vált gyermek ellátását. 
lettek, az üzem dolgozói álta- A K l f JIC allc" K 'h' Az egyik 12 tagú kocsija\·itó-
lában fizeté ük egy-két szá- talb 
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wa- brigád felajánlotta terven íe
zalékát dánlották fel az árvíz- �;ék �rs=ák 
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gy
e -� . eze:

á
re. 

k
z
tól 

e so
f I 

r_o
á

p- az ár\'ízsegélyezé�i akcióra Ior, 

Budapest-
Nyugati tömb 

szolg6loti helyein 

u es u n eze a e ai n- dítják 
lásoktól függetlenül nyomban "y,·r· e„yh��á k' . · 1· f '  � oo  f · t k é  é ·1t ö " ., = n a ,s� asu I u, 
1 orm szp �� gyu sz- tóház dolgozói fizetésük más• sze 44 dolgozó gyüJtéséből. fél százalékával járulnak hoz• 

A rákosi fútóhdzban meg- zá az árvízkárosultak támo;:a
tartott röpgyüléseken a dolgo- tástrhoz. 

Is seg{tóké,zségtéíl ösztönzött zók felszólalásaiból kitűnt, A miskolci vasutasdk is se
dolgozók tartották röpgyülé- hogy két hónapon keresztül fi. gítettek a gátakon. 806 mís
seiket. A MAV Nyomtatvány- zetésük másfél százalékát for- kolcl dolgozó indult útnak a 
tár dolgozóinak röpgyülése kü- dítják az árvízkárosultak meg- veszélyeztetett területek felé. 
lönösen lelkes hangulatban segítésére. Bajk.ai István elv- Az otitionmaradottak elvégez
folyt le. A dolgozók �lótt, akik- társ, a kovácsműhely múveze- ték a gátakon őrt állók mur.
nek többsége nő, Rákosi Ödön- tóje bejelentette, hogy elvál- káját és vállalták, hogy fizeté
né békebizotbági elnök hang- !alja egy ánizkárosult család bÜk 1-2 százalékával segí,ik 
súlyozta a gyüjtési mozgalom 4-5 éves gyermekének gondo- az árvízkárosultakat. 

Három rajz a „Bemutatjuk a bürokráciát" című kiállítás anyagából 

A nsutu szaku:ornz•t b a Szo- tis ronelrtorfényl>e állft mint olya• 
riallsta va.utért „ B•mutatjuk a bil· nokat, akik 11.iolj:ik a korm,nypro• 
rolrádát" clmG k!Allitas• nal!y láto- 11ramm teljcsltkét, az emberről , aló 
11atotlsáirnak llrvend. A tanulsáeos ts rondoskodás minél szélesebb ké!rben 
érdek•s klállllis Budapest utin vld� uló klbontakozá,át. 
ki vtndo•útra m•llY, •llut az orsz4f • M Itt kil,;6lt •1s6 kiállitásl tabló Is• 
1'üli'\nböz6 ,�ueibe a vaiutas dolao-- mertetl, hory ml törtEnt a b,ta�tékf 
:i:ókhoz. állomi,on A felvHell épület néhány 

/1, klállítis ani-a11ának lelentös ré· ablakllver• b• volt törve. /1, főnök írt 
uét k6pnl_ u •mborrő! nló gondo•• a pAl1·alenntart.ásl lönllkséC:n•k. hoc:y 
:�.t:tlz�

rü
l. t:�1!�. br��!�k��� csinálják mee. Mee-jé!tt •. válasz: ,. 

nek eiy kGJ6n klállH4�i termet sun- pécsi lgaz11tósdg csak ugy eniedi
tellrk, IJ ozl az üv,lfek megc,ln.l.ltat.ád.t, ha 

._, alábblakb,n f,el,tllt adunk uok- m•11Jelliflk. nllért tll<tek lluu az 
r61 a bilrokratákról, aklkot a IJállí- &biai.ok h ki t5rte 5ket é! su. A 15-

nllk vtluzolt: Sem tudja melftlevu• 
ni a tettest. A pál3alonntarttsl 16nök
lf vfsszalrt: J1vaS<JIJa. hoa-y virj■• 

nak mer efy vlharo napot �s arra 
hivatkozzanak. mint tettesrr. Jön --a 
vihar. mell)' a levél. A pic-sl lfu«a• 
tósifl' éber. L•v•l•I lmak a bátasdkl 
tank<nak. ho111 laazolJn. rsakueyan 
vihar \'olt e az '1:omás'ak lltal mef• 
Je'�lt napon A tanár, h?azolJa. 'lé• 
htny hónap mtr h nakúw:van e?kf• 
1!!1Zii1 az Ü\legezA1. -" bátaiT.ék:Jf'k to• 
vlibbra 1, •irják a vihart, mely el• 
söpri • bürolcractát. 

A második tabló: ntmaak u IJ:"U• 
1atód110\on UJJ bürokr.lcta, mely 

�� 
:\ � •' � 
:\ 

filolja a dolro,ók Je11os panunl
n.a.k eifnté2fsit1 dt m41utt ts. Kapos• 
várott példiul Suhajda János TT-tl· 
nököt mef{látolUk abban. ho(Y a dol
gozók ffdekébtn betö!thu1-e hlvaU• 
Sal. A TT-olnök •IIY••'• köt•ltsség�
nek me(ftfelden eJlenöriznl ment az 
üzemi kon)hái., Dt- ínj4t •nta a sza
kácsnő. a lon3 ha\eztt6, a ko:1yhael• 
le.nór. - Mutu.sa a LonyhaeHrnórz6 
mr-gb(zólevelit - mondottil. .\z 11cm 
,olt neki. Nem is Juth•lo'.t be a \on}• 
h:ira, Hi,ba oda-.&í6'J, hl4ba ,�mer• 
tek, h';iha tudt.H hou· 6 a TT-,J • 
nök. Mé11 ma unr tudja, mifElo bt• 

kókai re)t • lton)'ha mtho '1 miért 
tilos oda bejutni a h•lybelf TT·eln6k
aek. 

A harmadik kiálllttsl tablónlt arról 
szól: akad mé11 bürokrácia uok oo• 
riban 1s. akik kösvetl•nül u •mb•r• 
rei foglalkoznak, az •lé1%SECét v� 
delmezlk. A k14l11Us •n mtlfdé!obon
tö példát hoz erre . .\z: �Jl)ll c.rombat· 
he!yf \·asu'u r�tülv7z�Q'álatra é:k•�Jk 
Budapestre. Atesill: a uám.ára eló·rt 
" í�a-álatokon. - Hozo t.-e L.öpdle• 
lctet? - kf!rdi u on-o�. - Nem hnt:• 
tam - lel•li zanrtan. - l'to, akkor 

menjen , Issza irte Sz:ombathelyn. 
A , a.c;utas e!szomorodfk. k.é-u.ü1 hu:a• 
menni. A lóono,. aki ut hallja, 
megsajnil)a. Arra a-ondol: mi"1 
menjen vissza �z a vasutas a t.1.,oll Szombathelyr•. lehet Itt Is �öpnl Pesten, Bizoni· l•het. 'IIEcpodill a bürokráciára. 

1, k!álHth gazda: aniadból nt• 
h.inI pE:dát klra11adtunk. \linél lubb 
\asutas dol_gozó tel..int!e majd meg: 
a kiJIJitást, mondja: ti ró1■ ,tlant
n)it Cs sea- be azt • na f tdlzdf't„ 
mri untl) ,zerte u: oraz,t::batt ,..., 
l>il a bürokrá.;Ja lel>Lámol.iuirt, 
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A szegedi iSJazgatóság dolgozói megtárgyalták 
a vasútüzemi értekezlet határozatait 

A szegedi igazgatóság terü
letének különböző szakszolgá
lati ágakhoz tartozó élenjáró 
dolgozói július 20-án megtár
gyalták a vasútüzemi ér'tekez
let határozatait. Az értekezle
ten jelen voltak a fontosabb 
ipari és mezőgazdasági üze
mek vezetői is. Bajusz Rezsó 
elvtárs, az igazgatóság vezető
je ismertette azokat a felada
tokat, amelyeknek végrehaj
tása a szegedi terület dolgozói
ra vár a vasútüzemi értekezlet 
határozataiból kifolyólag. Meg 

kell valósítani - mondotta a 
többi között - az ötnapos ko
csiigénylési és berakási tervet. 
Az „500 kilométeres"-mozga
lomban részvevő mozdonyok 
i;zámát 24-re, az egy mozdony
ra jutó mozdonykilométert 
napi 200 kilométerre kell emel
ni. A továbbiakban a szállít
tató vállalatokra háruló fel
adatokról, majd a forgalmi és 

A szegecU területi Gsziforgalmi vasút-üzemi értekezlet részvevőinek efy cso
portja (Liebman-n felv.) 

a vontatási szolgálatra váró 
tennivalókról beszélt. 

Számos felszólalás után az 
értekezlet magáévá tette a 
vasútüzemi értekezlet határo
zatait. A felszólalók vala-

mennyien hangsúlyozták, hogy 
a szegedi igazgatós"ág dolgozói 
pontosan és következetesen 
végrehajtják azokat. 

Katona Lajos 
tudósító 

A miskolci fűtőház nyerte meg az 500 ki lométeres-mozgalom 
második negyedévi területi versenyét 

A betegszázalék csökkenése 
az őszi forgalom sikerének egyik előfeltétele 

Nincs olyan ága a vasútnak, 
1 

ami több, mint egy 325-;;s so
amelyben ne lenne szükség roz�tú . mozdony_ fővizs�ájá;iak 
minden dolgos kézre. Most az 1deJe. A�;°Y':'� el?:eszsege-

em de még kevésbbé lehet 

I 

sebb a levego Kobanyan,. mmt s : .. .. . ,_ .. Debrecenben? A magyarazatot ma:d _nélkulozm a m_mi.,ae:ot nem az éghajlati viszonyokban 
az osz1 forgalom 1dejen. Ezert kell keresni, hanem az üzem
kell a szolgálati vezetől<,1ek, a orvos munlkájában és az egész
pártszervezeteknek, az územi ségesebb munkakörolm2nyek
bizottságoknak fokozottabb ben. Az :eszaki Járműjavító 
harcot indítani a betegszázalék üzemorvosa betegségi ncrr,ekre 
soklhelyütt kedvezőtlen alaku- bontotta _a b<:teglétszámadato
lása ellen. A megbetegedések kat, ;111egallai,:>1tot.t;• m�!yen be-
1! • k„ d I k 1 - d �  tegseg me!·y1k uzemreszben a e em uz e emne e s,,ren u leggyakoribb s az adatok bir-fegyvere: a megelőzés, az tokában az üzemi bizottság akegészséges mun'kakörülmények tíváival együtt-működve eredmegteremtése. ményesebben küzd az egész

Egészségesebb 
munkal,.,örühnényekel ! 

séges munkaviszonyoké1·t. 
Régi igazság az is, hogy a 

táppénz sdkszor az üzemegész
ségügyi viszonyok fokniérője 

A betegségek megelőzésében is. A huzatos, egészségtelen, 
természetszerúleg előtérben áll zsúfolt műhelyek. üzemrészek 
az üzemorvos munkája. E,:i;et- a betegségek, balesetek meleg
len pillantás a beteglétszám- ágyai. Ismét a Debrecen, Jár
statisztikára, meggyőz arról, műjavitó példáját nezve, a 
hogy ahol jól dolgoz;k az baleseti statisztika alapján 
üzemorvos, ott kevesebb a be- meg kell állapítani, hogy az 
tegnapok száma. Hogyan 1ehet- üza.mben nem sokat javult a 
séges például, hogy az Északi balesetvédelem. (Lapunk is 
Járműjavítóban július 5 és 11-e fog1alkozott a Debreceni Jcir
között a munkanapok 2.6 szá- műjavító l'.JV mun!kavédelmi 
zaléka veszett el betegség hiányosságait•al. .,-- A szerk.) 
miatt, ugyanakkor a De_bre�eni A jám1újavítóban a fent közölt 
.Tárműjavítóban 5.9 szazaleka, időszak alatt nem kevesebb, 
--------------. mint 26 baleset történt, ugyan-

nyező van, amelyek min<:!egyf. 
ke azt mutatja, hogy 111&g na
gyon sok a tennivaló ti dol
gozók védelmében, hogy egy 
pilla-natig sem s.zabad elh ,nya
golni a dolgozókról va:ó gon
doskodást, egészségügyi téren 
sem. Ezek a tényezők, ha nem 
semmisítjük meg őket, az őszi 
forgalmat fékeziK majd s az 
önköltségcsökkentésben, a ter
melékenységben, a munka ér• 
tékében sokszoro5an megnöve
kedve mutatkozik meg gátló 
hatásuk. 

Ezuttal nem beszélünk a 
táppénz körüli visszaélésekrfü, 
az álbetegekről. csak annyit, 
hogy az őszi forgalom id<!Jéli 
fokozott kötelessége mlnden 
becsületes dolgozónak, hogy 
könyörtelenül le!e.plezze azo
kat, akik ilyen eszközökkel 
rontják a vasút eges.dnek 
munkáját. 

A miskolci igazgatóság élen- nár II. Sándor, Pázmándi Jó-
, 

galomban Egerszegi Kálmán, 
járó mozdonyvezetői és fűtői a zsef, PalencsáT József, Török Halkóczi Gyula, Szalontai Jó
pártkongresszus, majd a vas- István és Török Barna fűtők zsef sztahanovista mozdonyve
utasnap és augusztus 20 mél- érték el, akik a tervben slőírl zetők, Pócos Mihály, Zagyi oa 

□ ÍOl tó megünneplésére igazgató- 180 kilométeres napi átlagot Dezső, Sőregi Lajos, Hetzel LJ-...S sági viszonylatban munkaver- 222.3 kilométerre fo'kozták és Antal, Bárány András és 
1 

1 
akkor a lényegesen nagyobb 

R 
íJZ létszámú. 1!:�zaki Jármújavító

L...5 LfL) ban csak negy. 

Az őszi forgalom előtt és az 
őszi forgalom hónapjaiban 
megnövekednek a követelmé
nyek minden szolgálati ágnál, 
Ez azt jelenti, hogy teljes 
munkabírású. egészség� dol
gozóknak kell helytállniok. A 
szakszolgálati vezetők olyan ér
telemben is helyezzenek na
gyobb súlyt a dolgozókkal való 
foglalkozásra, hogy állandóan 
figyelemmiel kísérik a beteg
létszám alakttlását, mindent 
megtesznek a betegségei,. a 
balesetek okainak megeh3%fsé
re és megszünteté,ére, a Jobb, 
egészségesebb munkaviszonyok 
biztosítására. Az üzemi bizott
ságok, a TT-k legyenek az 
üzemorvos munkájának leg-

senyt indítottak „a legjobb a vonatoka
_t 

átlagosan 8.2 szá- Szikszai József fűtők tűntek 
A 500-as mozdonyvezető és fűtő" zalékos túlsúllyal továbbítot- ki. - HAT SOS BALESET-

cím elnyeréséért. A dolgozók ták akadály, hiba nélkül. Á A versenynyertes miskolci ELHARITóBERENDEZ:E:ST 
kezdeményezéséből kifejlődött továbbítást minden esetben mozdonyvezetők és fűtők SZERKESZTETT Mihály Gyu
széleskörú versenyt a második balesetme1:1tesen , .. . :Végezték, újabb felajánlást tettek : a la mérnök és Bérczi István 
negyedévben a miskolci fűtő- mozdonyftu_!Ja �epükon nem vasutasnap tiszteletére a má- művezető. Az újítás a hídépí
ház dolgozói nyerték. !0:dult ':10• Masodik _ne�ed- sodik negyedévben elért ered- tésnéJ használt agregátorok 

A 1 . bb dm . t Bod- evi szazelegytonnakilometer ményeket túlszárnyalva meg- balesetveszélyes é1intési fe-. ':gJo ei:e , eny . . 
, 

tervüket 158.8 szazalékra tel- tartják elsó helyezésüket f"Ogi Pal, Szigeti Geza, Bathon jesítették. · szültségét két másodpercen 
Gyula sztahanovista mozdony- Az „500 kilométeres" és a Kozma Zoltán belül megszünteti. 
vezetők és Varga György, Mol- nehézsúlyú összekapcsolt moz- miskolci igazgatóság - JóLSIKERÜLT SZALLI-

Az árvízvédelmet és mezőgazdaságot segítők helyett is 
elvégzik a munkát az otthonmaradottak 

A pecsi fűtőház dolgozói a A 424.135 sorozatszámú moz-
1 

A salakoló munkások egy ré
vasutasnapi és az alkotmány dony részlegvizsga alatt állt. A sze is távol van. A fűtőház te
ünnepe tiszteletére indított munkát azonban nem tudták rülete megtelt salakkal, már 
versenyszakaszban sem akar- befejezni, mert a mozdonyt ki mozogni is alig lehetett. Ku
nak elmaradni kongresszusi kellett volna mosni. Am ki- rucz János és Magosi Ottó 
teljesítményüktől, amellyel mosó ember nem akadt, mert DISZ-fiatalok vállalták, hogy 
hozzájárultak, hogy az igazga- valamennyi mezőgazdasági a munka zavartalansága érde
tóság elnyerte a vasút politikai munkán volt távol. kében kocsiba rakják a sala
főosztály zászlaját. Munkájuk - A gépre szü.kség van, a kot. A vállalást tett követte 
azonban ezúttal sokkal nelhe- munka nem állhat meg - és rövidesen két kocsi salak
zebb mert kisebb a létszám, mondották a műszakiak és kal kevesebb lett a fűtőház te
hisz;n sokan a terménybeta- Döme Pál múszaki intéző, roletén. 
karításban segítik a mezőgaz- Kertész Károly műszaki fő- A műszakiak a vasutasnap
daságot, sokan pedig az árvíz- tiszt önként vállalták a moz- ra megfogadták, hogy a részle
veszedelmet elháritők sorában dony kimosását. Tetttik nem ges és a hathavi vizsgálatokat 
küzdenek. Lemaradás azonban maradt követő nélkül, mert tervszerint teljesítik, sőt a le
nincs mert az otthowmaradot- Varga Jenő műszaki intéző és maradásokat is behozzák és az 
tak eÍvégzik a távollevők m-un- Csabafi András mérnök, hogy oszi forgalomra nagyjavítcis 
káját is. 

1 
az állomás tartalék nélkül n4; nem lesz. 

Ennek legszebb péld�ját '?u- maradjon, �gy 3_26_-os soro�tú Várnai László 
tatták a minap a muszakiak. mozdony kimosasat vállalták. tudósító 

Jól szerepeltek a Lokomotív női sakkozói 
AZ OTSB az országos női 

középdöntő sakkversenyt az 
idén a MÁV Budapesti Ma
gasépítő ÜV kultúrtermében 
rendezte meg. A versenyen a 
Lokomotív színeit Gurszky 

Lujza, Höntsch Irén, Balla 12 játszmából 11-et megnyer-
Gyu(áné, Bóry Ottóné, Hegy- tek. 
háti Agota, Láng Edit, Nagy A 22 éves Gurszky Lujza 
Gizella és Tőkés Klára képvi- első helyezést ért el és az 
selték. A Lokomotív-verseny- OTSB aranyéremmel tün-
zők szép eredményt értek el: tette ki. 

--------~---�-�~~----------� A második helyet és az ezzel 

TASI KOMPLEXBRIGAD
ERTEKEZLETET T ARTOT
T AK Emőd-állomás vasutasai. 
Az értekezleten 10 község ter
mény szállítási felelősei, két ál
lami gazdaság és két tszcs kül
döttei, valamint a megyei és já,.. 
rási tanács képviselői vettek 
részt. 

- HÁROMHAVI JÓ 1:EL
JESITMENYf::f::RT a MÁV 
Vasútépítő OV. kiskunfélegy
házi szakaszán dolgozó Ady
brigád 21 tagját sztahanovista 
oklevéllel tüntették ki. 

- A MOZDONYOK TELJE
SITM:E:NYNOVEL:E:S:E:T célzó, 
újrendszen'.' mozdony gőzkifúvó 
(kónusz) kísérleteket folytat a 
gépészeti szakosztály. Az ered
mények biztatóak. 

- TIZ HOLDNYI F ACSE
METE ápolását vállaltáJk é.� 
végzik sikerrel a tiszafüredi ál
lomás vasutasa·i. 

NAGYSZABÁSO LO
VESZVERSENYT rendez au
gusztus 2-6 között a BVKH a 
brüsszeliúti lőpályán. A ver
senyen a nagybudapesti vas· 
utas-üzemek és a központi hi
vatalok lövészei mérik össze 
ügyességüket. 

- AZ ORSZAG ELSŐ 
KÖLCSÖNÖS SEGITŐ TA
KARÉKPl!:NZT ARA pénteken 
megalakult a Landler Jenő 
Jármű.javító Üzemi Vállalat
nál. 

Az egészsegvedd.em 

sürgós feladatai 

De nézzünk egy másik ösz- közvetlenebb segítői, követel
szehasonlítiist. A Háman Kató iék az üzemszemléken megál
fútőházban 7 százalék v'llt a lapított hiányosságok azonnali 
betegség miatt kiesett munka- megjavítását. hívják fel a vál
napok száma és 3 baleset tör- lalat vezetőségének figydmét 
tént. A !hasonló kapacitású az egészségügyi követelmé
miskolci fűtőházban pedig 1.7 nyekre és minden s,;ükséges 
százalék volt a munkanap- esetben kérjék a párt.;;zervezet 
kiesés, baleset nem fordult elő. segítségét, szívleljék meg a 
1.7 és 7! Szabad ekkora,' sem- pártszervezet bír:ilatát. Ne fe
mivel sem indoKolható eité- !ejtsük el: az őszi forgalom. 
résnek lenni ugyanazokban a 

'

ügyét emberek, •.l dolgozók ez
szolgálati ágakban? És gon- rei vi.szik gy?z2l�mre. �ikert 
doljuk el: ezek mögött a szá- pedig csak egeszseges emoerek 
mok mögött mennyi olyan té- érhetnek el. 

Megszokott eteleikkel vária 
az Utasel látó 

az FVB külföl d i  versenyzőit 
A MÁV Utasellátó Vállalat 

I 
állítják össze a z  étrendet. A 

minden előkészületet megtett legjobb szakácsokat és a ieg
a Főiskolai Világba3nokság ügyesebb kiszolgáló személyze
külföldi részvevőinek ellátásá- tet válogatták össze azokra az 
ra. A !határállomásokon meg- állomásokra és vonalakra, 
szokott ételeikkel várják a kül- amelyeken a külföldiek uta.z
földi csoportokat. A trópusi or- nak. Elsősorban Záhony és Lö
szágok sportolói éghajlatuknak kösháza étszolgálatát erősítet
megfelelő ételeket kapnak, az ték meg. Az innen érkező vo
olaszok franciák törökök szá- natokra különleges étrendet ál
mára francia k�nyha szerint lítottak be. 
-·····························································-················· 

,,Sokáig vártuk a hírt. . •  '· 
- A genfi gyozelemhez -

nünket, magyar 
vasutasokat. 1!:n a 
magam részéről a 
ge1ifi győzelem hí
rére elhatároztam, 

rált utazás feltéte
leinek megterem
tésével járulunk 
hozzá. Huszonhat 

Komplex-brigád értekezleten 
járó ezüstérmet a 15 éves 
Láng Edit és az ugyancsak 
ifjúsági Höntsch Irén szerezte 
meg. A többi versenyző is ér
tékes helyezé,1: ért el. A 16 
éves Nagy Gizella csak két 
ponttal maradt el a Vörös Me
teor két mesterjelöltje mö
gött és így ötödik lett. 

A GYORS f::S Jó GA
BONA- ÉS ZÖLDStGSZAL
LITAS ÉRDEKf::BEN a sze
gedi igazgatóság kereskedelmi 
dolgozói szocialista szerződést 
kötöttek a terményforgalmi vál
lalatokkal és a MEZOKER-rel. , 

Sokáig vártuk a 
hírt, amely csü
törtökön hajnal
ban végre meg
érkezett Genfböl; 
aláírták a vietna
mi, laoszi és kam
bodzsai hadműve
letek beszüntetésé
ről szóló egyez
ményt. A genfi ér
tekezlet három hó
napja alatt nem hogy még udvaria
csökkenó figye- sabban, még türel
iemm,e!, ugyanak- 1J1,esebben adok 
kor a béketábor meg minden fel
erejébe vetett bi- világosítást, segít
zalommaZ vártuk séget az utazókö
ezt a napot és nem zönségnek, mert 
csalatkoztunk: az tudom, hogy a mi 
egyezmény a mi munkánk értékét 
erőnket, a béke- az emberek legin
tábor erejét bizo- kább ezen keresz
nyitja. Hiábavaló tü! mérik le. Már
volt minden ás- pedig. ha mi jó oé
kálódás. az ameri- keharcosnak akar
kai mnperialisták iuk tartani ma
nem tudták �- gunkat, akkor el

év óta, a;mióta va
sutas vagyok és tíz 
éve, mióta kapusi 
szolgálatot teljesí
tek, sokezer utas
sal kerültem kap
csolatba és jó ér
zés volt, ha segít
ségiik,·e lehettem. 
Biztosan így van� 
nak a többi hason-

A IX országos vasútüzemi értekezlet súlyt helyezett arra, hogy a vasút és 
szállit6felek közötti kapcsolatot megjavítsuk. Enélkül el sem képze)helö a 
ős { for,,.alom sikeres befejezése. Az elmult napokban Budape�t-Kelen

ft1d zkereskedelmi szolgálatl:inak dolgozói, az Ipari vállalatok kompl_ex· 
bri ·dvez:etőivel értekezleten vettek _részt. Képünkön Var�a Gyula 

,
elvhr:s: 

ker�kedelmi fönök Ismerteti_ a v�asutOzemi értekezlet �atarozatát, val_am�n '. 
8 vasutasnapi es az alkotmany unnepére tett felaJ�_nh\sokat. Az Ipart val 
Jalatok vezetöi hangsúlyozták ho'O' az eddigi�él tobb - �egfts�get_ adnak � 
vasuta.;;oknak. h0gy nagy nemzeti íelada�ukat v_�_gre tud18k haJlun1. Páko�d, 
elvtárs. az l:.pülctelem�y8r komplexb;ie-adve�etoJe . a_ 1:a.sutasnsp tiszteletere 

A verseny legértékesebb 
mérkőzését a 21 éves Hegy
háti Agota játszotta. A nagy 
érdeklődést keltő játszmát 
Barcza nagymester elemzésé
ben teljes egészében közzétet

ték a nyilvánosság számára. 
* 

CseNnák Jozsef, kalapácsve-
tő olimpiai bajnokunk. a L.o
komotiv SE világh írű vtrscny
zője az elmult héi rn ,i norvé
giai Oslóban megrendezett 
nemzetközi ver..;enyen vett 
részt. Csermák 6<1.46 me.teres 

A SZOMBATHELYI 
IGAZGATÓSÁG LETT AZ 
ELSŐ az igazgatóságok má
sodik negyedévi versenyében. 
A továbi sorrend a következő: 
2 . debreceni igazgatóság, 3. 
pécsi igazgatóság, 4. szegedi 
igazgatóság, 5. budapesti 
igazgatóság, 6. miskolci igaz
gatóság. 

- ELKÉSZÜLT A DEB
RECENI JARMÜJAVITÓ 
ÜV. napköziotthona 40 gyer
mek számára. 

dobásával legyőzte nagynevű - ATADTAK RENDELTE
ellenfelét, a norvég Strandlit, TESENEK a nagykanizsai vas· 
aki 58.96 métert oobo,t. utasok 300 személyes emeletes 

vállalta egy irányvonat osszealhtasát. 
(Kovács G. 

Csermák több rná� Lokomo- kultúrotthonát. Az otthonban 
tiv sportolóval együtt részt- mozi. könyvtár. társalgó és 
vesz az augu�ztus l-én kezdődő , színházterem szolgálja a dol-

felv ) főiskolai világbajnoksagon. ' gozók kultúráltabb életét. 

akadályozni 
fegyverszünetet. 

a sősorban a mun-
kánkkal kell ezt 

A genfi győze-
lem ószinte öröm
mel tölt el ben-

megmutatnunk. 
azzal. hogy a szo
cialista vas-út épí
téséhez a kultu-

ló beosztású. elv
társak is. ezért 
arra kérem őket, 
ők is növeljék ma
gatartásukkal a 
vasutasok jóhirne
vét s különösen 
most, a közelgő 
vasutasnap alkal
mából ezzel is • 
mutassák meg, 
hogy jó harcosai a 
béke iJ.gyének. 

Szilva ,József 
kapus 

Budapest-Nyugati 
pályaudvar 

. .......................................................................... ..... .. 
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A Lokomotív SE elsíí országos úszóbajnoksága 

A VA S Ú T I  F Ő O S Z TÁ LY É S  A VA S U TA S O K S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K H E T I L A PJ A  

XL VL tVFOLYAM, 31. SZAM. ARA 40 FILLÉR 

NÉPÜNK SZER ETETE, MEGBECSÜLÉS E ÁRAD FELÉNK 
e ens&éges és felemelő ün-

neppé vált az eltelt évei, 
�orán a vasutasnap, melyet a 
párt bizalma és megbecsülé.se 
ajándékozott a vasutasoknak. 
l\Imden év augusztus másod,'< 
vasárnapján a nép, a haza sre
rr,tete árad 5zélesen, höm;)Ö
lyö2Ve a vasutasok felé. A 
megbecsülés ezernyi jelét. 
amelyet napról napra érzünk. 
nehéz lenne felsorolni. h1 sz 
nemcsak a kormánykitünter.é
sek. dicséretek és iutalm'tk 
hirdetik. hanem megan.'lYi 
kedves szó. elismerő k€zfo�ós 
is biwnvítia. hogy népünk 
mennyire becsüli. milyen nagy
ra értékeli a vasutasok nehéz. 
áldozatos és éppen ezért szép, 
felelősségteljes munkáját. 

da!ista Munka Hőse" kitünte-
, 

laszolhatunk: az előttünk álló 
tést és a vele járó ,,Népköz- őszi forgalom feladatainak ma
társa.sági E:rdemrend"-et. De radéktalan elvégzésével. az · in
sokszáz azoknak a száma is. költsé.!! csökkentésével. a m•.m
akilmek munkáját más kor- ka minőségének megjavításá-
mánykitüntetések közte val. 
több Kossuth-díj - jelzi. 

Amikor e kitüntetéseket em
lítjük. nem felejtjük. s ünne
pélyesen meghajtjuk az elis
merés lobogóját a vasutas h5-
sök névtelen ezrei előtt. akik 
az orszá(lban elsőként nyer•ék 
el például Budapest-Ferenc
városban a „Munka Vörös 
Zászló" érdemrendet, M isko,
con a III. pártkongresszus ói
csóséges vöröslobogóját, akik 
derékhadát képezték az árviz
sujtotta területek védelmének. 

Egyetlen esztendő nagyszerú 
tettei sorakoznak itt. Olyan 
esztendóé, mely ismét messze
hangzóan hirdeti. mire kép.!s 
a felszabadult nép, melvet a 
párt vezet. ahol a konmiuu1s
ták haladnak az első soroK
ban. 

l!':vről évre újólag érezzük 
ezt a szeretetet. de az idén. a 
negyedik vasutasnapon mégis 
hatványozva száll felénk. Hi.,_cz 
ily nehéz. kemény esztendő 
még nem előzött meg vasutas
napot. Az elmúlt év őszi for
galma felülmúlt minden me.:t
előzót - s éppen ez a ke- Nehéz munka van mögöt
mény próbatétel mutatta mee. tünk. de nincs idő a pihenés
vasutasaink m ire képesek. ha re. Az előttünk álló új fel
a haza. a párt vár férfias tet- adatok új tetteket követelnei<! 
tcket. 1953 &szén elértük a há- S ha visszatekintünk a meg
rnmnapos kocsifordulót. mely- tett útra. azt elsősorban azért 
re még nem volt példa vasú- tesszük. hogy erőt merítsünl( 
tunk történetében. s biztosit,n- ahhoz, ami előttünk áll A p'.irt 
tuk a forgalom folyamatossá- új győzelemre vezeti népünke• 
gát. a gyárak és földek dol<!o- - a kormán_ypro.e:ramm céllu
zóinak zavartalan munkáját. tűzéseinek megvalósítására. az 

A tél azonban még többet életszínvonal a.Handó emelése 
követelt tölünk. Hatalmas hó- feltételeinek megteremtésére. 

a szocializmus alapjainak ,ehe,ryek zúdultak a pályák.re. rakására. Mult év iúniusáb,rn évtizedek óta nem látott hó- indultunk el a szocializmus torlaszokkal kellett birok.ca 
kelnünk. S vasutasaink úi:i.bb építésének új útján. S egyéves 

előrehaladásunkat nagyszerű tanújelét adták swcialista ha- győzelmek jelzik. Iparunk már zafisá.e;uknak. Varga Károly, 
Bai István, Báthori G11Ula, Lö- több közszükségleti cikl{et 

gyárt, a falun nem maradt bevei Zoltán, Fodor István nevet vetetlen terület s az új gabo

1 IX. országos vasútüzemi 
értekezlet elénk tár•a 

teendőinket: mindent elszállí
tani, mégpedig azonnali Bz 
nem könnyű feladat. hisz �az
dag gabonatermés, több mint 
két és félmillió tonna cutwr
répa, a tavalyinál csaknem e.gy 
mill:ó tonnával több burgonva 
vár vagonokra. S a nagyar:í
nyú mezőgazdasági szállít:ís 
mellett építőanyagokat várnak 
a most születő családi és lakó
házak. darabáruk és gépek s,� 
kaságát a mezőgazdaság. Eh
hez mozdonyok és vagono" 
kellenek. Olyan mozdony,,k 
és olyan vagonok. amely,sk 
iavítás nélkül. szinte állandó-i:t 
gördülve, üzemzava1mente
sen. hónapokig túlsúllyal meg
rakottan Járják az acél-ország
utat. 

Olyan feladat ez. mely 
egész embert. áldozatos mun
kát követel valamennyiünkt-51. 
Olyan munka vár ránk, amelv
nek végreha.itásához izzani k.?il 
a hazaszeretetnek. magas m 
lcbogni a munkaverseny láng
iának. A negyedik vasutasnap 
ff> alkotmánvunk ünnepe az a 
pezsdítő láng, melyben acél:á 
edződik az akarat. tetté ,�! k 
a felajánlás. Tetté. mint Deb
recen állomáson. ahol nam 
1500 tonna túlsúly további' á
sát vállalták a vasutasnap és 
augusztus 20-a tiszteletére. és 
ahol 3499 tonna túlsúlyt 
több mint kétszeresét felaj.ín
lásuknak - visznek már na
pok óta a mozdonyok. Tetté. 

ismerte meg az ország és so'<
száz vasutastársukét. akik tá- nát már vagonok százai vis21k mint a Szolnoki Jármújavftó-
radhatatlanul szálltak szembe a malomkövek éhes fogai közé. ban. ahol ifj. Mátyás János •P
a csikorgó hideggel. a tóbb- Bizakodóbbak. boldogabbak szerelő brigádja iúiius 23-im vagyunk. Az eltelt év alatt ár-százcentiméteres hóval. .,Az leszállítás. a hús és zsír ár'i- teljesítette augusztus 8-i vá;-
orszá.11 népe hálás nekik és nak csökkenése. a februári lalását Tetté, mint ezernyi 
büszke rájuk . . .  " írta a Sza- bérrendezés. és a számos szo- vasútállomáson szerte az or
bad Nép az elismerés hang- ciális beruházás emelte élet- szá.e;ban. ahol vasutasbecsüle•
ján. l!':s ebben az időben jelen� 
meg a Szabad Nép „Vasutas- színvonalunkat. S most éppe:, te! küzdenek a felajánlások 

becsület" című vezércikke IS. A a vasutasnap előtt újabb. az győzelmes teljesítéséért. 
vasutasok sötétkék egyenruhá- eddigi béremeléseket felülmu- Vasutasaink ünnepre készül-

ja a helytállásnak. áldozatvál- ló határozat növeli tovább a nek: kultúrműsorral. dallal. 
lalásnak lett kifejezője. vasutasok életszínvonalát. A vidám hangulattal. lelk"5 minisztertanáa. évi 108 mi1-
s ezekre a becsületet szer- l ió forinttal emelte a mint<!gy munkaversennyel. Augusztus 

zett egyenruhákra e�y- 88.000 havidíjas vasutas fi�e- 8-án. a negyedik vasutasnapon. 
másután kerültek az or.szág tését. örömmel és büszkesé·!- ismét bizonyságát adiák né
megbecsülésének kifejezóie- gel tölt el bennünket ez a bé:- pünknek, hogy készek az 
ként a kormánykitüntetésck. emelés. melyhez a mi áldozatos Újabb feladatok megoldására. 
Csermel11 Jánosnak, Arató [<'e- munkánk is alapot adott. újabb tettekkel. munkagyőzei
ren�n�k. Dér Sándornak az I A béremelés a vasutas'lk mekkel. vasutasbecsülettel ia
Elno_ki Taná� elnöke. Dobi munkája iránti újabb bizalom nusítan i :  méltók a nép mei;Istvany nvuitotta át a „Szo- jele s erre amk egyképpen vá- becsülésére, a párt bizalmárn. 

A moszkvai vasúti techn ikumban 

:�:ovje.tunióban kiilön6s �ondot fordítanak � va,utas fiatalok továbbkéi,zése vasúti ismereteinek bövlté.t.ére. nkön • moszkvai v�sutas technikum épUletb'tek egy ci:;oportJA! látjuk. ' előtérben az óraszünetben �éU.16 fiatalokkal. Ebbe,t a ted!nlkt1mban kilenc.zh vasutas fiatal tanul. 
(l>ressz P'otóáeentszlvó felv.) 
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Évi 108 mi l l ió forinttal emelte a min isztertanács 
a havidí ias vasutasok fizetését 

Alig több mini eg-y esztenoo 
lelt el a kormányprogramm 
óta, tizenhárom hónapja annak, 
hogy rá.tértünk a szoci a !izmus 
építésének ÚJ útjára, melynek 
lényege, hoe;y a szocializmus 
alapjainak lerakásával e{!,yidó
bm állandóan emeljük népünk 
- köztük a vasulilsok - a11yagi 
és műveltséf!,i színvonalát. 

E politika kővetkezeles meg· 
valós.ulásá'nak volt eredmén.ye a 
löbbezer árucikkre kiterjedő á,· 
leszálliiás, a hús és zsír árának 
jelentős csökkenése és a vasuta
sok számára oly jelentős feb· 
ruári - átmeneti jellegű - bér
rendezés, mely az 1 -25. bérosz
tálybau dolgozókná,l (mintegy 
52.000 havibéres vasutas) évi 
36 millió forintos béralapnőve
kedést eredményezett. 

A napokban újabb nagyfon
lossá:rú döntést hozott a mi.nisz• 
tertanács. Elhatá<rozta., hogy 

augusztus 1 -töl új fizetési 
rendszert kell bevezetni a 

\lasútnál, 

melv lényegében megszünteti az 
eddigi aránylial.anságokal, a 
vasutasok bérezésének hátrányos 
helyzetét. E ha'ásrozat minteg,y 
88.000 havidíjas vasutast érint 
f'S je/entós béremelkedést jeleni. 

A vasutas dolgozók béralap
ja 1954 augusztus l -től 
havi 9 mil lió (évi 108 mil
lió) forinttal emelkedik, 
ami annyit jelent, hogy 
a februárban történt bér
rendezéssel együtt évi 144 
mil lió forinttal jut több a 

vasutas dolgozóknak. 

!Lyen nagyjelentöségű bérren
dezésre méir nem volt példa a 
magya. via.sút történetében! Ez 
az ö.sszeir a dolirotók létszámát 
tekintve átlago�an 18 százalékos, 
mintegy 150 forintos egy főre 
eső havi béremelkedést jelent. 

Ez ai il"téz.kedés is napnál 
fényeseboen bizonviija, hog-f 
pártunk és kormá11yunit minden 
erőfeszítés,! meglesz - az adott 
lehetőségeken belül - a dolgo
zók élets;zinvon,a,lámrk emelé
séért. Pártunk ilyenirá,nyú poli
tikája nem újkeletű. Amióta né
pünk az ország gazdá,ja, 6ZÜnet 
nélkül folyi,k a dolgozók anyagti 
jólétének ál!aJ1dó emelése. Az el
teli tíz eszfoncfő során a vasúton 
is - mint az eg,ész országban 
- megszünt a réiri vilá�b.a,n 
ol,y gyakori munkanélküliség, a 
létbizonylalansálg-, a ,síváir, re
mén.ytelen jövő. Helyébe lépett 
az állandóan fokozódó jólét, az 
életszínvonai állandó emelke
cfése. 

Bizonyságképpen eleirendő, 
ha cs,a.k néhány esztendőre te
kintünk vi za a vasutasok éle· 
!ében: 1 950 tavaszán tórtént az 
első lényel!'es változás a vasuta
sok bérezésében. Bevezették a 
szocialista jellegű, a dolgozók 
eg-yéni teljesítményeit liqyelem
bevevö teljesítménybérrend
szert, az alapfizetési és munka
köri, ,•alamint a prémiumbére
zés alkalmazását. Ezt az in
tézkedést követték sorra a töb
biek 

1952 január l-től évi 73 millió 
forint béremelést kaptak a vas• 
utasok. _Majd a mult évbP.n pár
tunk J(ozponti Vezetöségének jú
niusi határozata után került sor 
a februári 36 millió forintos bér
emelésre. Február óta azo�ban 
más intézkedések is történtek. 
Felülvizsgálták a javitóműhe
lyek normáit és rendezték az itt 
l�lált arányt�lanságokat, lénye· 
geben egy szintre hozva a 'IAV 
vállalatok műszaki dolgosóinak 
fizetését a külső inar�,,.,1kév3I 
őrőmmel üdvözölték � pálya.' 
fenntartási dolgozóink a már-

ciusi kategóriarendezést, mely· 
nek eredményeként az eddigi 
I l l-bó! a IV-es kategóri�ba ke· 
rültek, ami 1 ()() forint kereset
növekedést eredményezett. E:s az 
intéz-kedések sorozatához tarto
zott a vasut építőipari vállala
tainál dolgozók napi 6-10 fo
rinios (változó munkahelyeken 
dolgozók) különélési pótléka 1s. 
Ezek elözlék meg a mo�hm évi 

1 08 millió forintot kitevő bérren. 
dezést. 

Vasutas dolgozóink örömmel 
fog2dták ezt a hat.írozatot, 
melyről 1953 októberében Rákosi 
elvtárs is beszélt a kisiiz�tésJ 
dolgozók bérezését említve. 
Vasutas dolgozóink ismételten 
meggyőzödtek arról, hogy a párt 
szavára építeni lehet, a párt sza
vát tettek követik. 

Eddigi bérrendszerünk hib6i 

A minisztertanács nagyjelen
töségű határozata nemcsal< iize· 
lésrendezést Jelent, hanem me�
lévő bérrencfszerünk legjelentó· 
sebb hibáinak kijavítását is. Ed· 
dig havidíjas dolgozóink béreú
sét káros centralizáció, bonyo
lult bürokratikus ügyintézés „kí
sérte•·. A munkaköri bérben az 
21s6 és felsö határok között 
mindössze 10-20 forintos kü· 
lönbség vott s ez gátolta, hogy 
3.Zl Hletmény összege kifejezze a 
jó vagy gyengébb mun�át, hű 
képet adjon a dolgozó ,nunkájá
nak színvonaláról. 

Hosszadalmas ügyintézéssel 
járt az egy1,k munkakörből a 
másikba való átsorozáis i6. A 
helyi szervek,nek ilyen esetben 
csak javas,lati joiruk volt 6 ez 
- sajnos - legtöbbször elve-

6zelt a bürokráci,a útves,ztöiben. 
Prémiumrendszerünk h.5 szá• 

mos jogos panaszre adott okot. 
Sokall vesztett ösztönző erejéből 
amiatt, hog,y a prémium mere
ven a lervteljesítéshez volt köt· 
ve, s íg;y abban az esetben. is, 
ha ia dolgozóktól fügire1len okok 
aka.dáilyozták .:,, tervtel jesiiést -
elveszett a prémium. Más. eset
ben pedig „szerencsés véletlen", 
illetve a valóságos helyzet el
ferdítése „eredményezett" jog• 
tatan többlelhérl. Sok problémát 
okozott az úg;ynevezetil ford;a
túlóra szálmfej1ése is, meri bo• 
nyolult és nehezen értékelhető 
volt, hogy például egy személy
pénztárosnak vagy laktanyaör
nek milyen a ,.let�helési" 6Zá.

zaléka. 

Az új bérrendszer alapelvei 

Most bevezetésre kerülő bér
rendszerünk sokat seirít ezeken 
a hiá,nyosságoknn. Miért? 

Változatlan maradt az alap-
fizetés, 

megszünt a két területi be
osztás, viszont jelentősen 
módosultak a munkaköri 

bérezések. 

A munkaköri bérezéseknél 
életbelépeit az Úgi)"lrevezert 
„tól-ig" rendszer. Mit jelent 
ez? Azt, hoirv mW1kakörönkint 
alsó és felsö bérhalárokat á/la
piloltak mef!., melyen. tielül a 
bes-orolást a szo/f!.álali főnök, a 
hel11i moz{!,aúni szervek vélemé
nyét fiJ!yelembevéue, állapítja 
mel(. Ilyenformán például egy 
térlelviJrYázó 700-1070 forint 
közötti illetményt kaphat. Tehárl: 
bőséges lehelöség nyílik az ösz
tönzö bérezésre. A gyengébb 
dolirozó 700, a közepesen dol• 
gozó esetleg 850-900 forintot, 
a kiváló dolgozó pediir a maxi· 
mumot, az 1070 for'ntot is meg• 
k,a,phatja. A bérezes igazságos
ságát az is aláhúzza, hogy 

a döntés a szolgálati fönök 
joga, 

aki leirjobban i-smeri beoszl.otl· 
jail, azok unkához való viszo
nyát, feg;yelmezeltségét, lelki
ismeretességét. 

A „tól-ig" bérezési rendszer 
azonban veszélyeket is rejt ma
gában. ElsÖllOrban az egyen
lősdi" veszélyét. Elölo�•dulhat, 
hogy egy-egy szolgálaü vezető 
:-- esetleg I!_ gytmgébben dolgozó 
Jogtalan koveteléseit véve ligye• 
lembe - nem él a bérhatáron 
belüli lehetóségekkel b a mun 
kad<örre megadott átlaJ!'bért ál
ta11itja meg. A pártsz.rveat és 
az üu,ni bizollsdg haroossdga, 
helJles állásfoglalása i/�11 ese 
ben is nélltülöihetetlen éppen a 
jól dolgozók ér•ulnek megve
dése és a gyengHlbell /ol/b mWl
k�ra ösztönzése miatt. A bére
z.�sn�k ez a formája a népneve
lok es szakszervezeti bizalmiak 
számára is feladatot ad. Meg
magyarázni: mindenkit munkája 
szerint sorolnak a bérhatárok 
kó:zé és csak a dolgozón, minó
séf!,i mUJ1káján és fegyPlmén mtl
lik, hogy az alsó és felső bér
határon belül hova nyer besoro-

lást. ElmondhaljaR, hvgy áz 
augusztusi besorolások megvái• 
toztatására van lehetőség - aki 
javít munkáján, elérhd -<edve
zöbb besorolást. 

Uj bérezési rendszerünk nagy 
eredménye: 

megszüntette a II .  területi 
bércsoportot a havidíjas 

dolgozóknál. 

Ez az intézkedés számos do\· 
irozónk jogos panaszát orvosol
ja, hiisz az utóbbi idökben a 
meiré!betési viszonyok nag;yjából 
az eirész orszáJ2, területén azo
nosak. 

Bevezetésre lrerülö Mrrend
szerünk változásokat hozott a 
fonta-túlórák elszámolásánál is. 
A !orda-túlóra a munkaköri
bérbe épül be és így a dolgozó 
túlóráját munkaköri-bér formá
jában kapja. Ugyancsiak a mu
tatószáimos prémiumok jelentős 
része, 63 &Zázalékia, is a munka
köri-'bérekben kerül kifizetésre. 
A fennmaradó 37 százalék ké
pezi. az e{!,yé11i premizálás alap
ját, melyet a szolgáOati főnök 
a leirjobban dolgozóknak juttat. 

Osszefoirlalvia: a fizetésrende
zés_ t��át mintegy 88.000 fönyi 
hav1d1ias vasutast érint. Azo
�t. akik eddig fizetésüket a/ap
es munkaköri bér, valamint 
prémium címén kapták. I lyenek, 
többek kózöit, az állomdsi do/· 
l(OZók. mozdon11uezeü}k, fü1ók, 
oona/kísérók, művezetők, pálya
meslerek, admi.Jlisztralio dolJ!O· 
zök. Közülük is a lef(/elen/ösebb 
emelni az eddif!,i kisf(zetésűek 
fullt/dle. A fizetésrendez�s - je
lea ejletben - nem érinti a 
mintegy 50-60.000 fizika, mun
kát végző vasutast, akiknek 
Wr16!lélei azonosak a külsö 
lparipkéval. 

h&rendezés hiven tükrözi, 
bolW pártllllk és kormányunk 
milyea messzemell&n, in!ndt!n 
nehézséir é& termé6zeti c!Npások 
kozepette is se1<rtl vasutas dol
irozóinkat. A bérrendezés egy
ben elismerése va.sutas.a,ink jó 
munkájának, melyre csak egy• 
képpen válaszolhatunk: további 
jó munkával, az őszi forgalom 
feladatainak maradéktalan mi
n�sé�i elvél!'zés.hel, mely to
vabb1 alapot teremt éle•szin· 
vonaiunk állandó emeléséhez. 
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Írta : Kall6 Imre, MAV igazgat6helyettet 

1 Néhány hete, f hogy 8 IX. 
•�..,..----� Vasútüzemi 
Ertekezlet megtár1?Nalta az évenkinti vlsszatérö, de mindig 
fokozódó köntelményeket tá
masztó őszi forgalmi feladato
kat. Megszülettek a határoza
tok ts, amelyek konkrét tenni
valókat szabnak a különféle 
szolgálati áirak dolgozói elé. 

A fárműfavitó üzemi vállala
tok jelentékeny szerepet vállal
tak ebből a közös munkából. 
Amiko, a szállítási kampány· 
megindul, óraftuk múlik, hogy 
a forgalom rendelkezésére áll-e 
.a minőségileg kifogástalan álla
potú és elegendő mennyiségű 
mozdony és �ocs1. 

Sok szó esik mostanában a 
technológiai fegyelem bétartásá
nak fontosságáról. Politikai és 
gazdasági életünk vezetői nem 
eg;yszer tették és teszik szóvá 
ezt a kérdést. Valóban. munkánk 
eayik le1<él!,etó/Jb feladata a 
technolóaiai feRyelem me1<te
remtése, mely meaköveteli, 
hogy a dolgozók, fizikaiak és 
szellemiek egyaránt, a mai tech
nikai fejlettséaünknek és az 

üzem adottsáaa111ak mel<fe/elóen 
elóírt ;avílási és 1<11árlási eljá
rásokat a lef!.preclzebb ponlos
sáaaal tartsák be, mert csak 
Íf<Y biztosítható a véf!zett mun• 
ka leakisebb önköltsége és le(l
jobb minósév•. 

sorrend betartása lobban is el
lenőrizhető, mint az egyes da
rabok jól-rosszul való javításá
nál. ,\ kivitel rovására megy az 
Is. hoiw a? ilyen egyedi javí
tást az ezzel nem rendszeresen 
foglalkozó �zerelölakatos vég
zi el. 

1 f 
ráhegesz-A laza sze,recsek téssel va-

ló „megszorltása", a facsavarok
nak kalapáccsal való ,,behajtá• 
sa", a csavaranyák meghúzásá
nak elmulas.-ztása, .a sasszege
lés hiányai. mind-mind gyako
ri példái a technológiai előirás 
megszegésének. Nem egy eset
ben a felületek el6irt marása 
belyeti vésős végzi el a mun
kát és a felület egyenlőtlensé
<1eit utánreszeléssel próbálják 
cltüntetni. Gyakori a vonóhor• 
gok és c5>avarkapcsok szabály
talan javítása ís. lgy a vono· 
horgon nem egyszer tilos. he• 
gesztést végeznek. ami veszelyes 
beedzést i dézhet elő. 

De elkezdődik ez a laza és 
felületes munka már az alap
üzemeknél is. Az úgynevezett 
ráhagyásoknak mind az öntött, 
mind a kovácsolt alkatrészeknél 
pontos előírásai vannak. Ezzel 
szemben igen sokszor „szemre" 
megy a ráhagyás, amelyről az· 
lán nem szoktak kedvezően 
nyilatkozni az esztergályos, 
vagy a gyalus elvtársak. Anyag· 
pazarlást és önköltség-növeke
dést okoz az i lyen munka. A 
fékszerelő lakatos sem nyilat
kozik hízelgően arról az esz· 
tergályosról, akinek a csövekre 
vágott rossz és hibás menetei 
miatt órákat kell kínlódnia a 
szereléssel. Vannak azonban 
súlyosabb dolgok is. A felü
letesen csiszolt tengelycsap, a 
rosszul és sebtiben illesztett 
ágycsésze gyakori következmé
nye a hönfutás. Pedig mi
lyen hatalmas kárt okoz E:_gy 
rakott kocsinak forgalom koz
ben való átrakása és kisoro
zásal 

A technológiai fegyelem tehát 
szoros kapcsolatban van a ter
melés két legfontosabb mutató
jával, az önköltséggel és a mi
nőséggel. Az elhanyagolt. el
kapkodott munka, a gyártási el
járások megsértése csak csaló
ka költség-, il letve időmegtaka
ritást eredményez, melyet az. 
után százszorosan kell megfi
zetni a minőségileg rosszkivi
telű jármű utánjavitása, vagy 
éppen kie�ése okozta károk 
miatt. Bár ez a megállapítás 
mindenki számára e�szerű és 
világos, mégis nagyon sok hiba 
és lazaság van a technológiai 
fegyelemnél Pedig a járműjaví
tók dolgozói számára rendel• 1 A léllfék javítását liJ�� go�; 
kezésre á !lnak a szükséges tech- . 
nológiai előírások, pontosan pontos előírások szabályozzák. 
meg van szabva az egyes ja - Mégis gyakran elmarad a 
vítási nemeknél az egvniásf kö- légvezetékek előzetes kifúvii· 
,·ető műveletek sorrendje. Nagy tása és golyóval való ellenőr
fáradsággal és költséggel elké- zése. Mi a következmény? A 
szült sokezer kartoléklap írja  le pályán nem működik a fék, a 
a legkisebb részmunkák mene- mozdonyvezető meghaladja a 
tét is. Es mégis feledésbe men- jelzőt, vagy nekimegy az előtte 
tek volna, eltűntek volna ezek az álló vonatnak és bekövetkezik 
előírások a fiókok mélyén? 8 baleset. 

Lehet-e ott a technológiai fe- A személykocsi fényezési 
-1 • munkálatainak sorrendjét is ·gyelem betartásáról besze m. számos kartotéklap írja elö. ahol az előírás szerint beszere- Mégis az; történik, hogy egyik lendö, melegen eg;vengetendö festékréteg- a másik után kerül alkatrészt a járművön egyen�� fel ;iz előrt száradási idö belik nag,ykalapáccsal, vagy ami· tartása nélkül. Igen sok reklakor a letiszt!tatlan. rozsdás és mációt intéznek az utasok a 

rosszul kifaragott íelületre he- MAV-hoz, meri az üléspadok 
, gesztenek rá az ívhegesztők. lakkozott, de kellően meg nem Nos. így valóban hamarább lesz száradt felülete ruhájukhoz ra· kész a munka, több a kereset gad. Nem egyszer a belső mel

is. csak éppen a mozdony és a !ékbelyiségek drága zománcfes
koc9i sír utána . . .  De nézzük tése már régen elkészült, ami
tovább a kérdést. Elhanyagolják kor jönnek a !lzerelő lakatosok 
a vállalatok a gyártásszerű és felrakják a vízvezetéki. gőz· 
munkával j áró előnyöket. Pél- fűtési vagy világítási hálózatot, 
cl;ául a cserejavítási rendszer alapos kárt téve a festett felü-
annyi erőfeszítés után még letekben. 
mindig nem tölti be hivatását. Sajnos látunk kocsikat, ame
Pedig nemcsak kevesebb költ• l lyeknél az összetar!ozó hord
séggel jár a cserejavítás. ha- rugó hevederek hosszúságá 
nem a közp<,n\i helyen és so- 1  jócskán eltér egymástól, látunk 
rozatban javitott alkatrészek hordrugót, amelyet az előirás 
esetében a helyes technológiai ellenére sem szedtek szét, lap-

Negyven év tapasztalatával a negyedik vasutasnap sikeréért 

Szép szolgálati évfordulói Onnepelt a Landler Jeni! Jtrmfijavltóban Szalai 
János marós (a kt!p baloldalin) t!s Lehel Kúoly esztergályos: mindketten 
negyven év óta dolgoznak az üzemben. Az évfordulón Szalai és Lehel 
elvtúsak k.ljelente!tt!k: .,Negyven évi nakmal tapasztalatunk és tudásunk 
lelhaunálbával és átadásival akarjuk elllsegitenl a vasutasnap sikerét, 

meghálálnl a vasutasok lrántl me2becsOIEst." 
(Kolács CiEza felv.) 

jait nem kenték le, de már be 
van kötve a kimenetre kész ko
csi alá. 

A technológiai fegyelem 
megsértését jelenti a jármű
veknek átvételre való időelötti 
felajánlása is. Nem sok köszö
net van az olyan elsietett mun
kában, amelyet a próbára kiál
lított Járműveken, a hiány!atok 
alapján, mint utánjavítást kell 
elvégezni. Ez nemcsak idővesz
teséget és a próba kimenet ide
jének eltolódását jelenti. hanem 
elsősorban azt. hogy az ilyen 
.,hajrában" végzett munka nél
külözi az észszerű technológiai 
elöírá�k betartásának legki
sebb mértékét is. 

látunk Nem eiryszer próbára 
kiállítva frissen mázoll fővizsgás 
teherkocsikat, amelyeknél az aj
tócsuklók és a zárkallanlyúk 
körül megfeketedett a burko
lat és elégett a festék, mert 
utólag dolgozott rajta a he
gesztő. Sorolhatnánk ezeket a 
jelenségeket tovább is. Nem 
szükséges. Egy tény: az i lyen 
munkavégzéseket semmiféle 
technológiai előírás nem en• 
gedné meg! Az egyes műve/e• 
tek elhagyása lehel, hegy pil· 
lanalnyllag több járművel biz• 
tosít és ha az ellenórzés nem 
kieléll,ílö, a kereset is növekszik. 
De ez a ,,több" kocsi - keve
sebb, mert rossz minóséf!ű kocsi 
és a technológiai szabályok 
megsértésével elért kereset is 
kevesebb kereset, mert az így 
felvett bér nem szolgálja az 
önköltség csökkentését, a ml• 
nóséf! javítását, Iparunk és 
gazdaságunk növekedését, ezek 
pedig elválaszthatatlanul _össze• 
függnek fokozatos anyagi gya
rapodásunkkal. 

Sürgősen .tennünk kell e ká
ros jelenségek eEen. Előtérbe 
kell helyezni a legszigorúbb 
technikai fegyelmet. J\ minis-z
tériumnak is van ezen a téren 
mulasztása: elsősorban az, 
hogy nem ismerte fel elég ko
rán e kérdés fontosságát. De 
már történtek intézkedések. 

A vállalatok átszerv�zése so
rán feláll ításra kerültek, a vál· 
lalatok kebelén belül, a ,,techno
lógiai osztályok". Ezek képezik 
a vállalat élő, műszaki „lelki• 
ismeretét". Az ö feladatuk el
bírálni, mérlegelni és kidol
gozni a technikai haladásnak 
megfelelő legjobb és legcélra• 
vezetőbb, de egyben a leg
gazdaságosabb eljárásokat. A 
lassan feledésbe ment kartoté.1<
lapok újra kézbe kerültek: a 
vállalatok havonta összesen 
1500 darabot vizsgálnak felül. 
Ennek további fejlesztése a mű, 
velettervek részletes kidolgo
zása lesz, rajzokkal és pontos 
műszaki !eirásokkal. A műszaki 
normák egy része már július 
hó 1 -éveJ bevezetésre került és 
folyamatosan készül továbbra 
is. Fokozatosan kiegészítést 
nyernek a pontosabb átvételhez 
szüksérzes kapták · és sablonok, 
kiegészül az átvételhez szük
séges 111űszerek állaga is. 

A technológiai előírásban és 
utasításokban tehát nem lesz 
hiány. De a technológiai mű
veletek betartása elsösorban a 
munkál végzők öntudatán, fe
gyelmezettségén és lelkiisme
retességén múlik. Es hogy ez 
valóban áthassa a dolgozók 
egész közösségét, ahhoz még 
rok felvilá(!osító munkára van 
szükség. Ebben a feladatban 
sokat segíthet a pártszervezet 
és szakszervezet, ha a népne• 
velők és biz�Jmiak feltárják a 
dolgozó tömegek előtt: s,aját 
felemelkedésüket 11:á!olják, ha 
nem tartják be a kötelező tecl1-
no!ógiai (egyelmet. 

� J sikerét Az oszt forgalom csak harc 
árán tudjuk biztosítani. l(ö
vetelni kell a műszaki felté
telek biztosítása mellett a lel· 
kiismeretes munkavégzést is. 
Ha ezt mindenki átérzi, ak
kor nemcsak több mozdony és 
több kocsi, hanem jobb moz
dony és jobb kocsi is lesz, 
márpedig ez a döntő kérdése az 
5szi forgalmi csata megnyeré
sének. A járműjavítók dolgozói 
eddig mindig megtették köte
lességüket, minden remény meg
van arra most is, hogy a tech• 
nológiai fegyelem megjavítá
sáért folyó harc sikert hoz és 
ennek nyomán a járműjavítók 
dolgozó eddigi eredményeiket 
is túl fogják szárnyalni. 

flle1112elkö.?.i � HÍREK 
A szovjet vasutasok kiváló munkatelj:si1ményekkel twik emlékezetessé az Összsmetségi Vasutasaapot 
A szovjet vasutas dolgozók 

lelkes, ünnepi hangulatban ké
szüllek az Osszszövetségi Vas· 
utasnapra. Az augusztus 1 -.ét 
megelőző hetekben a kiemel 
kedö niunkasdkerek egész soro
zata született. A szovjet vasuta
sok lapja, a „Oudok" nap-nap 
után bőséges tudósításokban 
számolt be a vaS1Utas dolgozók 
szá�ezreinek lelkes vállalásai
ról, munkasikereiről. A lap 
egyik legutóbbi számálban, ,.U i 
feladatok, új követelmények" 
című cikkében a többi között a 
következőket írta: 

A vasutasnap ünnepét oly 
körülmények közölt ünnepeljük, 
mikor a Szovjetunió népei a 
párt köré tömörülve újabb győ
zelmek felé haladnak. Az ötö
dik ötéves terv hatalmas felada
tai a közeli megvalósulás elölt 
állnak. 

Ujabb, megnövekedett köve
telményeket állít pártunk a 
vasútforgalom elé is. Lenin 
tanítása szerint a vasút a falu 
és a város., az ipar és a mező
gazdaság közölti kapcsolat 
egyik legerősetib biztosiféka. A 
szovjet állam eddigi története 
megmutatta, hogy a szociallsta 
állam építésének minden kor
szaka, minden lépés a stoviet 
gazdaságban a legszorosabb 
kapcsolatban áll  a közlekedés 
fejlődésével, a közlekedés mun
káján-ak javításával, tökéletes!· 
tés?vel. Ez megmutatkozott az 
intervenció után, a szocialista 
építés idején, a Nagy Honvédő 
H áborúban és a harcok befeje
zése után egyaránt. 

Nagy feladatok állnak a 
vasút elölt jelenleg is, de min 
deo lehetőségünk megvan ezek 
végrehajtására. Folytatjuk a 

vasút felszerelését a leéhnika 
új vívmányaival. Iparunk ne• 
héztípusú mozdonyokat állít elő, 
3000-3500 tonna vontatóerövcl, 
valamint olyan személyvonati 
mozdonyokat, amelyek · órá!M{inl 
130 kilométeres sebessé11:1rel ha
ladhatnak. U j kocsijaínkat tel• 
jes egészében fémből állítjuk 
elő, a teherv;igonokat nagyobb 
raksú1yúra építjük. U i  vonala
kat, pályákat, másodvágányo
kat építünk. Tökéletesítjük a 
jelző- és távközlöberendiezése
ket. A párt fejlett káderekkel 
látja el a vasutat, akik képesek 
a nagy feladatok véghezvile• 
lére. 

A szovjet va9Utasok - feje
ződik be a cikk - az összes 
vasútforgalmi munka továbbfef• 
lesztésével köszöntik és teszik 
emlékezetessé a vasutaSRapot. 

A magyar vasut2s dolgozók forró üdvözlete a szovjet vasutasnap alkalmából 
A szovjet vasutasok ünnepé

nek alkalmából a magyar vas
utas dolgozók nevében Cser
mely /dnos elvtárs, Buctapest
K:eleti pályaudvar helyettes fő. 
nöke, a �Szocialista Munka 
Hóse" rádió-üdvözletet küldött 
a hős szovjet vas.utasoknak. A 
rádióacMs szövege a következő 
volt: 

Drá(la Elvtársaink, Barátaink/ 
A magyar vasutasok százez. 

res seref!e nevében forró üdvöz
letemet küldöm a szoviel vas
utasoknak az Osszszövelséai 
Vasutasnap alkalmából. Mi, ma

gyar vasu/asok sohasem feleit• 
jük el azt az ószinle, szív/Jól 

jóvó támogatdst és segítségei, 
amelyet Tólelek, szovjet vas
utasoktól kaptunk. A német 
fasiszták vasú/vonalainkat fel
szagf!allák, mozdonyainkal, ko
csiparkunkal tönkretették, el
hurcolták. Vasutunk újjáépítése, 
korszerűsítése elképzelhetetlen 
lett volna a Ti baráti segítsé
getek nélkül. 

Néhány nap mulva, augusz
tus 8-án ünnepeljük mi, ma• 
gyar vasutasok a nef!.1/edik 
vasutasnapot. /\!indnyá;an érez
z,ik, hogy legméltóbban ügy 
készülhetünk fel erre a napra, 
ha mégjobban kiterjesztjük, el-

mélyítjük a magyar r,asu/ott 
azokat a naayszerü mOZf!alma
kat, amelyekre Ti tanítoltatok 
me(l bennünket. 

Az idei öszi for11.alom során 
mi, magyar vasutasok erónket 
megfeszítve teszünk eleaet an• 
nak a megliszteló feladatnak, 
amelyet pártunk és kotmányunk 
ránk biz. Nehézsúlyú irányvo
natokkal szállítjuk a gépeket, 
épílóanyagokal az orszá11. min• 
den részébe, szemveszteség nél
kül továbbítjuk a f!abonát ren• 
delletési helyére. Mi, maf!yar 
vasutasok így se(líijük hazánkal 
az ötéves népgazdasági terfl 
végrehajtásába11. 

A Vasutasok Szakszervezete vezetöségének üdvözlö távirata 
A szovjet Osszszövelségi Vas

utasnap alkalmából a Vasuta
sok Szakszervezete központi 
vezetősége nevében Gáspár Sán
dor elvtárs, a szakszervezet 
elnöke a következő üdvözlő táv
iratot küldte a Szovjetunió Vas• 

utas Szakszervezete központi 
vezelóségének: 

,,A magyar Vasutasok Szak
szervezete központi vezelóséae 
nevében melef! szeretettel üdvö
zöljük elvtársainkat és a Szov
;etunió minden vasutas doll!O· 
zóját a szovjet vasutasnap al-

kalmából. K.ivániuk, hoJ!.rl 11 
kommunizmus építésében elért 
eredményeik további fokozásá
val, a világbékéért folyó küz
delemben szilárd helytállással 
vegyék ki részüket a Ml!I/ 
Szovjetunió és a béketábor né• 
peinek békés törekvéseiból." 

Üdvözlötávirato� levelek a szovjet vasutasnap alkalmából 
Temesvdri Henrik sztahano

\ista forgalmi szolgálattevő és 
Aszódi József munkaérdemren
des kocsimester, Budapest-Jó 
zsefváros állomás dolgozói a 
szovjet vasutasnap alkalmából 
levélben kere&ték fel Archipov 
és Lucskov elvtársakat, Vszpolje 

Gazdag programmal ünnepel
jük meg az idén is a vasutas
napot. A hivatalos ünnepsége
ken kívül kiállítások, vidám, 
zenés, táncos, műooros mulat
ságok, érdekes sportesemények 
nyujtanak szórakozást a vas
utas dolgozóknak és az érdek
lődő közönségnek. Részletes 
prograrnm a következő: 

Augusztus 6-én 
f6 órakor a vasutas, képzömu
vészek és képzőművészeti iskolák 
növendékei kiállításándk ünne
pélyes megn.yitása a vasutas 
szakszervezet központi zene
is,kolájá!J.an, Rózsa Ferenc-utca 
67. szám alatt. 

Augusztus 6-án 
16 órakor újító kiállítás nvílík a 
vasuti főosztály Lövölde-téri 
kultúrtermében. 

Augusztus 7-én 
14.30 órakor az orsa:ágház 
kupolacsarnokában kerül sor a 
„Kiváló vasutas" és „Erdemes 
vasutas" kitüntetések, valamint 
a pénzjutalmak kiosztására. A 
kilünletéseket és a jutalmakat 
Bebrits Lajos elvtárs. közlekedés 
és postaüg;yi miniszter adja át. 
Utána a miniszter fogadást 
rendez a kitüntetettek tisztele
tére. 

Aznap este 20 órakor dísz• 
elöadás lesz a margils,zigeli 
szabadtéri színpadon. Bebrits 
Lajos elvtárs közlekedés- és 
postaügyi miniszter ünnepi be
szédet mond. Fellépnek a mű
�orban az Operaház művészei, 
Fodor János, Simándi József és 
mások, továbbá Honthy Hanna, 
Ráthonyi Róbert és több neves 
fővárosi művész. Közreműködik 
a MAV szimfónikus zenekara és 
a vasutasszakszervezet központi 
énekkara. Konferál: Darvas 
Szilárd. 

Augusztus 8-án 
vasárnap 14 órától 20 órái([ 
nagyszabású kultúr- és sport-

állomás dolgozóit. Temesvári 
és Aszódi elvtárs beszámoltak, 
azokról az újabb eredmények
ről, amelyeket Archipov és 
Lucskov elv\álrsak módszerével 
állomásukon elértek és kérték 
a szovjet elvtársakat, hogy ta
pasztalataikat továbbra Is jut-

tassák el a magyar vasutasok
hoz. 

Pécs fűlóház dolgozói Pá
riy1n elvtárshoz intéztek üdvöz
letet. akivel állandó levelező,, 
kapcsolatban állnak. 

Pécs állomás dolgozói a 
moszkva-kievl személypályaud, 
var dolgozóihoz írtak levelet. 

műsor lesz a Népligetben a leg- előadásával szép kultúrműsot 
kiválób,b Lokomoiív-sportolók és lesz. J<özremüködnek a vasutas 
vasutas kultúrgárdák közre- kultúrcsoportok, zenekarok, tánc• 
működésével. csoportok. 

Aznap 15 órakor a Szónyi-úti A Landler Jenó Járműiavílt. 
Lokomotív-stadionban a sport- OV. lakótelepén d.élelött 10 órá
ünnepség ünnepélyes megnyi- tól este 22 óráig ugyancsak 
lása, utána atlétikai viadal, röp- szórakoztató kulturális és sport• 
labdamérközés, tornaverseny, események kerülnek megrende. 
maid félhai/wr Csehszlovákia- zésre. 
Mam1arorszá1<, nemzetek közötti Este 22 órakor a Landler 
válof!a/ott labdarrif!ómérközés. Jenő Járműjavító OV. és az. 

A Kálvária-téri színpadon 1 7
1 

Északi Járműjavító OV. lakó, 
órakor opera- és operett rész- telepén utcabál zárja be a vas, 
lelek, ének- és zenekari számok utasnapi ünnepségeket. 

Koroljeva Klavdia Petrovna 

e'v-társnöt, a moszkva-rjazánl vasúh·onat for2aJmt gzol2álattevöjét SzUUn
dijjal tüntették ki. A Sztálin-díjat új sztahanovista munkamódszerek bffe
zeléséért, valamint a 111unkamódszorek kidolgozásában való részvételéért 

1 kapta. 
(Fotó N, J(ul ... ova felv.) 
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"DoLl:4ozdiNK VASUTASNAPI�� 
Szombat reggel Két nappal a 

oasutasnapl mllszak kezdete 
előtt. K.észülödésben és lelkese
désben sehol nincs hiány, vala• 
hogy olyan benyomást keltenek 
a szolgálat{ helyek, mint amikor 
ünnepség elött az utolsó simitá• 
sokat, lgttzítdsokat végzik a di• 
szltéseken. Vessünk azonban 
egy-egy pillantást a díszltések 
mögé, a lényegre: hogyan indul 
három na1<11 s:colf!álali helyünk 
az ünnepi műszak napjaiMk. 

• BUDAPEST. 
FUENCVAROS ALLOMAS 

dol11:ozói a kongresszusi zászló 
nyertesével, a miskolci csomó
ponttal versenyeznek. Bizony, 
e11:r-két pontnál kissé döcög ez 
a verseny, nevezetesen a ferenc
városiak nem teljesítették 11:uri
tási tervüket és a tehervonatok 
menetreridszerin!i indítása körül 
sincs minden rendben. A lo11:áis 
legurítása két órát vett igénybe, 
részint a munka szervezetlensé
ge miatt. de még naizyobbrészt 
azért, mert többen igazolatlanul 
hiányoztak a műszakból. 

- Jobb szervezés és szi1<orúbb 
fegyelem: ez a két legfontosabb 
tényezó, amit a vasutasnapi mú
szak sikeréért mef! kell oalósi• 
tanunk - mondják az öntudatos 
dol11:ozók. 

A menetrendszerinti indítás a 
másik .,gyönge pont". Ezt a fű 
tőházzal való jobb együttmükö-

déssel kívánják kijavítani. Nem 
szabad elölordulni olyasminek. 
hogy nyolc indulásra kész vonat 
vár gépre, de annak sem, hogy 
az állomás késve adja be a moz
donyokat a filt6hálzba. 

A HAMAN KATÓ FOTOHAZ 

azzal kezdte a vasutasnapi mű
szak elkészítését, hogy komplex
brigád szerzödést kötött Buda
pest-Nyugati, Rákosrendezö és 
Szob állomásokkal. A szerzödés 
11 vontatás és a forgalom együtt
működésének minden mozzana
tára kiterjed, de talán a leglé
nyegesebb feladata, hol(Y fellen
dítse az „500 kilométeres" - és 
a nehézsúlyú mozgalmal A 
szerzödés jól támogatja a fütö
ház dolgozóinak kezdeményezé
sét, akik elhatározták, hogy a 
műszak ideje alatt közel félszáz 
/úls,ílyos vonatot tc-,ábbilanak. 
Kuvács György, Bezzeg József, 
Fódi Sándor, Labálh János. Né

meth II. János, Gráf Sándor 
elvtársak mozdonybrigádjaikkal 
vállalták, ho11:r a műszak ideje 
alatt mind túlsúlyos vonatokat 
tooábbítanak a menetrend pon
tos betartásáoa/. 

A fiókmühely dolgozói azzal 
a szándékkal kezdik az ünnepi 
müszakot, hogy az ö hibájukból 
nem fordul elö mozdonykijárási 
késés, a kocsiműhely dolgozói 
pedig minden jat•Ctásra beadott 
kocsit méf! aznap visszaadnak a 

forgalomnak. A kocsivizsgálók 
megfogadták, hogy lényegesen 
emelik a kisorozdsrlélküll ja.vi• 
lásokat, az ifi-brigád már 
augusztus l -től külön müszak
ban, vasárnap is elvégzi a ra
kott kocsik javitásál 

AZ ESZAKI 
JA�MOJAVITó BAN 

a !!ersenynyiloánosság felfrissf
lé$éuel, a versenyh!radók élőbbé 
tételével adnak dúsabb tápot a 
dolgozók el(Yébként sem hiányzó 
lelkesedésfnek. A IV. kapuná I 
az új naf<y versenytáblát már 
fel is állították s a táblán min
den nap közlik majd az ünnepi 
müsza.k élenjáró brif!ádialnak és 
egyéni dolgozóinak leljes//mé
nyét. De a táblán ,,fekelelistá
nak" is lesz helye, azok számá
ra, akik még a műszak idején 
is gátoliák a ió munkát. 

Különösen alapos gondosság
gal készültek fel a műszakra a 
mozdonyosztály dolgozói. Mun
kájuknak irányt szab a va�út
üzemi értekezlet határozata. 
hogy az öszi forgalom induU
sáig- minél több mozdonyt kell 
adni a forgalomnak. A mozdony 
osztály dolgozói ezért elhatá
rozták, hogy a múszak minden 
napján efly mozdony haflyja el 

az osztályi, s n munkát a 
vasutasnap után is úgy szerve
zik, hogy továbbra is tartani 
tudják ezt a teljesítményl 

Megtakarítás: 22 darab ezertonnás vonat 
Szime tne'1,'szoktuk mát, hogy 

1 
bítaook Felafá.nlásukat non• Lai kiadott masik íő irJnrelvet 

Rá.kosrendezó állomás dolgozói ban eddig- mind2n n.ap lúl/eljesl· is: a jóminöségü, gyors múnkát. 
minden versenykampány alkat- lelték és a ieftulóbbi 10 nap Itt a gurilódomb dolgozoi j ár
má,val v,a,!amiL't.en szép teljesít- alatt 49.028 túlsúlyt Jooáb'bitol- nak az élen. /rún,;i József gu
ménnyel hallatnak mnukról. tak. Ezzel a többletszállítáissal rilá5veze!ö és csapata egyet len 
Ez a tel jesítmény most a vas- 22 darab ezerfonnás oonat gé- éjszaka 109 kocsival gurított 
utasnapi versenyszakaszban peit és ef!yéb kö/lséf!eit takarí- többet az előírtnál, 'ba/ese/men
sem mar,a,dt el. A rál<osren- tollák mef!. 

1 
tes jó munkával. /Jon:úth Fe

dezöl doli;10zók augusztus 8 Az állomás dolgozói a tal<a- renc 11:urításvezetö brigádja ,a, 
Usi-teletére felajá.nloliák, hogy rékossíig mellett szem elölt tart- nappali műszakban 187 kocs.val 
napi 2400 J.onna túl.súl,yt továb- ják a vasútüz.emi értekez.let ál- gurított többet. 

Huszonkét irányvonat naponta 
Egy hét váLa.szt még el a na túlsúlvteljesítést vállaltak irányvonatot továbbítanak. Ehe

lV. vasutasnaptól. de Feren.c· a ferencvárosi dolgozók, ehe- lyeU eddig naponta 22 irány
város áoliomits dolgozói máris jó lyett már július 25-it< 9350 vonat futott ki az � ilomá.sról. 
eredményekkel büszkélkedhetnek tonna túlsúlyt tot•,íbbitollak. A Ez 1 1 2 6záizaiékos teljesítmény• 
n augusztus 8 tiszteletére vál• 

1 
kocsitartózkodási terv 108 szá- nek felel meg. A 1 20 száza· 

lait munka túlteljesítésében. zalékos vállalá�a helyett eddig lékra vállalt rakodási időt jú-
A nehézsúlyú mozgalomban 1 1 2  rnltzalékot értek el. Felaján- lius 25-ig 1 2 1  százalékra telje• 

a lütöházzal eg;yütt 8500 Ion- lo!lá.k azt is, hogy napi 19 sítették. 

Már a vasutasnapra teljesítik 
az alkotmány ünnepére tett vállalása ikat a tapolcaiak 

T,a,polcán a forgalomnál, a 
I 

pire. A verseny olyan nagy len
vontatásnál és a pá.lyafenntar· dülettel indult meg, hogy a dol
tá.sná,1 szép felajánlásokat tettek gozók közben elhatározták: az 
a dolgozók az alkotmárw ünne- alkotmány ünn.epére tett válla-

1955 júniusi tervén dolgozik 

Buda-t-Nyuratt pál)audvar k•roskedelml dotaozól Is kl•melked� munla
telJe.$lbnEn:vekkel, a darabárus küldemények "'yors, ponto--. h stríllés
mentes tov,bblt.4!..ával ki-szülnek a vasutasnapra. Balily�nnkJ Béla kiv.11ó iflrakod6mttnk,s a vuuta,nap tls,:tetetérc mir 176 százaliko1 eredminyt ért 

el. .. nlnuki elvtúo jelenlea 1955. fvl júnlusvt111 tervfotl tart. 
(Kov4cs Gha felv.) 

tásaikat már augu,ztus 8-ra. a 
vasutasnapra teljesítik. Igy pél
dául K.iss Jáz..ef előmunkás és 
brii('ádja a XVII .  pályamesteri 
nakaszon vállalta, hogy telje
sítményét aui:,usztus 20-ra 1 22 
:szá.zalé�ra emeli. Ezt úgy mó· 
dosították, hoR:Y már a vasutas· 
napra di?rik ezt a százalékot. 
Olyan n,a,gy Iendület!el dolgoz
tak azonban. hog.y t•állalásukat 
a vasutasnap elótt egy hé/lel 
már 127 százalékra teljesltelték. 

A vontaUsi :szolgálat dolgo
tói ,a,zért versenyeznek, hogy a 
nehézsúlyú mozgalom fej leszté
:sé\l'I hozzájáruljanak az ön· 
liöltsél! csökkentéséhez. Már• 
oá.ny János mozdonyvezelö és 
brigádja Jítlius 24-én a tapolca
pusztaszabolcsi vonalon 40 szá
zalékos túlsúlyt továbbított. ti'· 
hát majdnem egy fél mozdony 
teljesítményét tak.acitotta m�. 
Júliusban ezen a vonalon ez 
volt a legkiemelkedöbb ered· 
mény. A következ6 napon fljé
meth Sándor és brigádja a ta
polca-celldömölki vonalon 44 
százalékos túlsúlyt továbbitott. 

Az önkö!tséR>Csökkentésnek a 
forgalomnál ís vannak kiváló 
harcosai: Tóth Ernő to�tás
vezetö és brigádja a kocsimoz-

1 
gatásl egységidő teljesl!ésében 
135 százalékos eredményt ért el. 
Kiss József forgalmi szolgálat
tevő és brigádja július 1-20-ig 
1 14.4 szlúalékra teljesítette a 
terhelési tervet. 

Párkányi Ferenc, 
Tapolca állomás 

Elmosódik a határ fogalma, 
;-amikor valamely baráti állam 

vasutasaival találkoznak a 
mieink. A testvéri együttműkö
dés és a kölcsönös, jobb mun• 
kára törekvés feledteti el. Ezt 
tapasztaltuk hét�őn, július 
26-án ismét, amikor a miskolci 
és plesoveci vasutasok a több 
mint egy éve folyó párosverse
nyük negyedévi értékelésére 
gyűltek össze Bánrévén. 

Ru/Jkovszki Antal és Jan Ho
lecska a magyar és a csehszlo
vák vasutasszakszervezet terü
leti bizottságának elnökei üd
vözölték a részvevöket. Az ér
tékelés a miskolci csomópont 
vasutasait nyilvánította az el• 
mult negyedév eredményei 
alapján győztesnek. A két ha-
tárállomás, .. 1;1á�réve és Lenar-

értek lel mztvevól (Edilcs Ján<>s felv.) 
tovce kozotti versenyben 

I 
Az ez 

ugyancsak a magyar vasutaso- milyen munkájuk lesz a vo- j bi időben a plesoveclek ezt a 
ké lett az elsőség. De nem is natokkal, és elöre megszervez- győzelmi jelvényt elvesztették, 
lehetett másként, mert az MDP hetik a munkát. Különösen a de éppen ennek a párosver
Központi Vezetösége vándor- lépcsözetes irányvonatképzésre senynek a révén akarják azt 
zászlajának nyerteseit, a mis- fektetnek nagy súlyt, így keve- visszaszerezni. 
kolci vasutasokat nehéz lett sebb is a rendezn1valójuk. Végül Gáspár Sándor elv
volna túlszárnyalni. Egy-két Julius Brockó, a zólyomi for- társnak, a Vasutasok Szakszer
versenypontban azonban a pl.e- galmi fönökség helyettes veze- vezete elnökének javaslatára 
soveci vasutasok voltak jobbak. töje, majd Turnai Lajos, a mis- két ponttal bövítették a ver
Például az elegytonnakilomé- kolci igazgatóság vezetője rá- &enyszerződést: az egyik a mun
ter-terv teljesítésében. A ta- mutatott arra, hogy amióta a kafegyelem megjavítását, � 
pasztalatcsere során elmondták verseny folyik, a versenytár ak másik pedig a. �za�szerv�zeti 
e plesoveciek hogy vonataikat �unká_ia rohamosan ja".�l. Ez� munka _ megeros1!éset, a Jobb 

. .. ' . bizony1tja az MDP Kozpont1 szervezomunkát celozza. m_ár_ utkozben ren�ezik, !gy . a Vezetőségének elnyert vándor- A két testvérállam vasuta: vegallomásokon rovld tolatas- zászlaja és a csehszlovák vas- sainak találkozását a bánrévei &al a végleges rendezés gyor- utasszakszervezet és 8 mlnisz- vasutasok jól sikerült kul
san megtörténhet. Az előjelen- 1 tertanács vándorzászlajának el- túrmOsora zárta be

. 
és tetta 

tésekból pontosan tudják, hogy nyerése is. Igaz, hogy az utób- még bensöségesebbé. 

Keresve sem Igen találhat
nánk zsúfoltabb li:,emet, mint 
a BEV cinkotai vontatási 
üzemfönökségének műhelyét. 
Egy-egy mühelycsarnokban 
négy-ötféle munkafolyarn�t 
zsúfolódik össze s a motorok. 
alkatrészek, megmunkálógépek 
labn intusában lépni is alig 
lehet. Például a kocsimühely
ben ugyanazon a vágányon 
\"égzik jóformán az egész ja
\ itási folyamatot, a leszerelés
tói a lakkozásig és a betúirásig. 
lgv nem csoda, ha a fnss, még 
nedves lakkozású kocsikra nem 
egyszer por, piszok tapad, 

Kis mühely 
- nagyvonalú újít6-munta 

A mühely dolgozói kényel
metlensége, zsúfoltsága ellené
re is szeretik munkahelyüket, 
ilietve munkájukat. ·Ennek leg
jobb bizonyítéka - amellett, 
hogy az eLsö félév tervteljesi
tése minden hónapban jóval 
l00 százalékon felül �•olt - a., 

újitasi és ésuzerúsltési mozga• 
lom fe!Lendülése. Nincs olyan 
üzemrész, amelynek ne lenne 
legalább egy uj(tója. Maga az 
üzemtónök. Teczli Kálmán elv
társ 11, Palovics József elv
társ müvezetö pedig nrolc újí
tással szerepel az idei első fél
év újítási listáján, Az arány
lag kislétszámú Uzemben 
egyébként az első félévben 79 
újítási javaslatot adtak be a do]. 
�ozók, ebböl 42-ót fogadtak el 
s az újításokkal megtakarít<itt 
összeg az elsö félévben 219.288 
forintra rúg, az újítóknak 
14.066 forint újítási jutalmat 
fizettek ki. 

Jót, jobbat és még jobbat; ez 
a céljuk a cinkotai műhely dol
gozóinak, éppen ezért fokozot
tabb fájdalmat jelent számuk
ra, hogy nem mindig kapnak 
megfelelö anyagot a minőségi 
munkához. A Ganz és a Land
ler Művek sokszor nem meg• 
felelö méretú öntvényeket, ne
hezen megmunkálható alkatré· 
szeket ad a mühelynek, leg
többször a szükségesnél ala
csonyabb százalékú forrasztó 
ónt kapnak és több más ilyen 
körülmény rontja a munka mi
nőségét. 

A minőség és a minoség-ellenfir'öt 
,,atUUt6számos prémiuma" 

- :tppen ezért sokkal na
gyobb elővigyázatossággal, 
gondoss·iggal kell vizsgálnunk 
a mlnöséget - nvmdják Horá
nyi elvtárs, kocsiátvev6 és Pi/
kó elvtárs, motorátvevő. 
Arra törek�zünk - és mind 
nagyobb segítséget kapunk a 
müvezető elvtársaktól és az 
öntudatos dolgozóktól - hogy 
mühelyünk eredményei ne csak 
számokban mutatkozzanak 
meg, hanem elsösorban a mi
nőségben. Mindnyájunknak ér
deke, hogy a kiadott kocsik, 

motorok ne kerüljenek rövid 
idö multán ismét vissza múhe
lyünkbe. 

Világos és észszerü, hogy a 
minöségi munkaátvevők szív
ügye a minöség kell hogy le
gyen. Belátja ezt mindenki, 
csak éppen a régi „mutató
számos prémium" rendszere 
nem vesz tudomást errűl. 
Ugyanis a minöségi átvevők 
prémiuma egyenló arányban 
függ a mennyiségtöl és a mi 
nőségtől, vagyis b4rmily jó le· 
gyen minőség, ha-a·mermyi-· 
ségben lemaradás van, csak 
a prémium fele illeti a minö
ség-ellen6rt. Mái· most nem ne-

héz következtetni, hogy a ke
vésbbé lelkiismeretes munka
átvevök miért mondanak le 
néha a magasfokú, de feltét
lenül szükséges tgényességról. 
Ez a terület megérett a legsür
gősebb rendezésre s ennek kap
csán természetesen nem a jó 
minöséggel dolgozó cinkotai 
mühelyre gondolunk, söt ép.. 
pen a jó tapasztalatok kénysze
rítették tollunkra a kérdést: 
miért ne lehetne mindenütt e 
minóségi ellenórök szívügye -
a minós-ég. Ahogyan ez már 
régóta magától értetödö len� 
ne, ha nem lenne bürokrácia 
a világon és a vasuton. 

Helyzetjelentés Szolnokról 
A vasutasnap tiszteletére m

ditott verseny napról napra 
nagyobb méretekben bonta'to
zik ki a Szolnoki Járműjavító 
OV-ben. Július végén a hely
zet a következö: 

Ifj. Mátyás János leszereló 
brigádja vasutasnapi vállal'i
sát eRY 324-es sorozatú moz
dony leszerelésével július 2J
án befejezte. 

A Berénut. Pintér, Smtal 
armatúra-javító és a Sárusi 

szegcsavarjavító brigád ue(ynn
csak teljesítette vasutasnapi 
felajánlását. Ezek a brigádok 
egy darab vízállomási és két 
darab gözfútésü kazán arma
túra és szegcsavar munkálatait 
vállalták terven felül. A V3l
lalást július 21-én. 15 órakor 
teljesítették, a '\oizállomási ka
zánnál 150 százalékra, a göz
fütésinél 100 százalékra. 

Cseh Zoltán 
Szolnoki Jármüjavító űV 

Kétszeres teljesítmény - újítással 

A Lnndler Jon4 Jármiljavlló OV. három újítója: Borlss•n Tibor. K�váca 
!il�ii�!.r�e;�p��·:�1

v 

!ó�
0

\�;:� .1t!',��n�-� h� .. :::;����J:�kAzfd�:: sáho:,:. Az úlltáual a lúróffp teljeallmtnye u eddla'iek Utazeresfre llllvekedctt. KE!,Unk: u 4talakltolt flp munka kllzben. 
(l(ovács Gúa felv.) 



SZOCrALISTA VASúTeRT 1954 .tűLJUS 31. 

Vasutas dolgozók az árvízkárosultakért 
�lig takarodott el a térdlg

éro szennyes víz a komáromi 
mozdonyszínből, a dolgozók 

.röpgyúlést tartottak, hogy se
gítsenek azokon, akik az árvíz 
miatt kárt szenvedtek. A fizi
kai dolgozók júliUSi és augusz
tusi fizetésük öt százalékát a 
műszakiak pedig flflolc szka
lékát a;ánlották fel az árviz
károsultak megsegítésére: ez 
dolgozónként havonta átla
gosan 150, öaazesen körülbelül 
30.000 forint. 

A pécsi �azgatóság területé
nek dolgozói közti! szín� ()rák 
alatt 830 dolgozó 1elentkt!l'Zett, 
amikor értesítés érkezett. hogy 
a Duna madocsa-paks-köm
lődi térségében sürgős segít
ségre van szükség, A pécsi te
rület dolgozói a honvédséggel 
karöltve öt kilométeres szaka
szon erősítették a gátat a víz
betörés ellen. Adonyban há
romszo-r is átszakadt a töltés, 
de a vasutas dolgozók hősies 
erőfeszítéssel üjra meg újra 
betömték. A pécsi vasutasolc 
árvízvédelmi munkáját Acs 
Elemér vonaltisztviselő irányí
totta nagy szervezőerővel és 
hozzáértéssel. 

Az otthonmaradottak sem fe. 
ledkeztek meg az árvízről. Az 
igazgatóság 3. osztályának dol
gozói egyhangúlag fizetésüknek 
három százalékát ajánlották 
fel az árvízkárok helyreállítá
sára. Példájukat követték a 
többi osztály dolgozói is. Egyes 
dolgozók kiemelkedő jegyzéssel 
siettek az árvízkárosultak meg
segítésére. Igy Lovrek Ferenc 
200. Lippai Pál 100, Szigeti Fe
renc, Filó Győző 80, Balyi Ist
ván és Kassai Károly 70-70 
forintot ajánlottak fel. 

Két selyemzászló 

a szegediek hősies munkájáért 

gyeztek az árvízkárosultak 
megsegítésére, a fizikai dolgo
zók pedig elhatározták, hogy 
július 25-én és augusztus l-én 
„árvízi műszakot" tartanak. A 
két napon ré�ükre járó darab
bért az árvízkárosultak meg
segítésére fordítják. 

Debrecen állomás dolgozói 
fizetésük 1-5 százalékát ad
ják az árvízkárok helyreállítá
sára, a sztálinvárosi vasutas 
dolgozók pedig fizetésük két 
százalékával járulnak hozzá a 
nemes akcióhoz. 

A kényelmes, kulturált utazásért 
Sokan kifogásolták az utazó- pótolják. A Keleti Müszaki Ko

k\;zönség köréb61, hogy a sze· csihiuafal dolgozói felajánlották, 
imlykocsik mosdóiban nincs hog.y négyezer darab folyékony 
szappan és vlz, nem lehet utazás szappanadagoló/ készítenek és 
közben kezet mosni. Személyko- azokat beszerelik a személykocsik 
csi állományunk legnagyobb ré- mosdófiilkéibe. A MAV-nak máris 
szében a háború folytán meg- r

1
e�

k
delkezésére ál l  hét tonna fo. 

· ·· 1t bel „ b d , - ye ony szappan. Ez a mennyi-se��'.�u , _a , so eren �".� �s ség elegendő arra, hogy egész az UJJae�1t�snel a mosdo_fulkek személykocsi parkunk mosdófülfelszerelesere nem lord1tottak 
I 

kéit folyékony szappannal lás
kellő gondot. Ezt a hiányt most sák e!. 

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

�tJID3 
Balázs Anna : AZ ISílÁNHlKI MUNKÁSUREO TÖRTÉNETE 

A negyedik vasutasnap alkal
mából megjelent a uasutasszak
szeruezet kiadásában Balázs 
Anna: ,,Az istuántelki munkás
e2red története" címü könyue. 

A mintegy 90 oldal terjedelmű 
könyu 11agy elevenítő erővel 
pergeti le az első uilágháború 
utolsó napjait, a forradalom ki
törését, a munkásosztály harcát 
a proletárhatalom megvédéséért. 
Vasutasok a hősei a könyvnek, 
az isfuánlelki főműhely munká
sai, akiknek harcos magatartá
stin, önfeláldozásán, szervezett
ségén keresztül nyerünk betekin
tést az 1919-es idők eseményei
be. 

Balázs Anna néhá11y szépen 
megrajzolt alakon keresztül mu
tatja meg azokat a forradalmá
rokat. akikből nem is keve
set adott a munkásosztálynak a 
uarntasság. 

Régi adósságot törlesztett le 
a Vasutasok Szakszeruezete, 
amikor közreadta Balázs Anna 
könyvét, amely méltó emléket 
állit az istvántelki uasutasoknak, 
akik a hazáért, a szabadságért, 
a proletáriátus Ü/Wéért fel[yver
rel küzdöttek és 11evüket beírták 
a maf!yar mwikásm.ozgalom 'tör• 
ténetének dicsőséges lapjaira. 

Részletfizetéses tizelöellátás 
a vasutas dolgozók 

és nyugdíjasok részére 
A minisztertanács a Vasuta

sok Szakszervezete és az 
Anyagellátási Igazgatóság ja
vaslata és tervezete alapján 
részletfizetéses tűzelőellátást 
engedélyezett valamennyi 
tényleges és nyugdíjas vasutas 
részére. Az akció keretében a 
vasutas dolgozók összesen 400 

forint é-rtékű tüzelőanyag-utal• 
ványt igényelhetnek szolgálati 
fónökségűknél. A nyugdíjasok 
ugyancsak 400 forint értékű 
utalványt kérhetnek lakóhe
lyük állomásfőnökségén. Az 
utalványok árát az akcióban 
részvevök szeptember l-től fo
ly!l>-riatosan hat hónapig fize
tik ki. Az akcióról a részletes 
rendeletet a Hivatalos Lap 33. 
száma tartalmazza, 

-----0-0--

Megnyilt Budapesten 

a baráti országok 

vasútainak menetrendi 

konferenciája 

Júlíus 31-én megnyílt Buda
pesten a baráti országok vasutai
nak menetrendi konferenciája. 
Az értekezleten valamennyi euró
pai és ázsiai népi demokratikus 
ország vasútjának képviselői 
résztvesznek. A konferencia fel
adata. megállapítani az 1955-
56. évi nemzetközi személyvonati 
menetrendet. 

H Í R E K  

EGYN\ILLIO FORINT KOLT
SEGGEL befejezést nyert a bé
késcsabai fűtőháinál a fürdö, 
mosdó és étkező építése. A kö
vetkező feladat a békéscsabai és 
mezőhegyesi állomás ivóvízellá
tásának megjavítása. 

A LEGJOBBAN KARBAN• 
TARTOTT és legtisztább moz
dony a miskolci i{<azgatósál[ le
rüle.tén a Miskolc fütőház 
424. 180 számú mozdonya, ame
lyet Repka László, Molnár Jst
uán, László József mozdo11yue
zetők és fülőik l[Oluioznak. 

A Btl(tSM EGYEI TELE'.P
GEREN DAS közséit parasztsá
gát a terménybetakarításban a 
MAV Hídépítő OV. dolgozóinak 
újabb csoportja sel!"íti, Az első 
csoport a veszprémmegyei Bé
kás községben az ottani állami 
gazdaságban dolgozott. 

KILENCEDII( GYERMEKE 
született Radócz Józsefnénak, a 
MAV Épületszerelő és Elögyártó 
OV. egyik dolgozója feleségének. 
A 4.35 kilogramm súlyú egész
séges fiúgyermeket Rákosi elv
társ tiszteletére Mátyásnak ne
vezték el. 

ÖTVENNYOLC TONNA SZE
NET takarított meg húsz nap 
alatt a dornbóuári fatőházban 
Stirdi János mozdonyvezető és 
fülője Orbtin Rudolf ,29 több
ter!Jeléses vonat továbbításánál. 

JOL Sll(ER.OLT TAPASZTA
LATCSER.tT rendeztek a MAV 
Vasútépítő OV. ercsi építésveze
töségénél, ahol a közeli munka
helyek vezetői és legjobb dolgo
zói a munkaszervezés módjait 
beszélték meg. • 

A NAGYl(ANIZSAI VASUTA. 
SOK és a városí tanács 24-én a 
felnőttek részére és 25-én gyer
mekműsort rendezett. A bevé
telt az árvízkárosultak me1tse11"Í
tésére fordították. Ezt 31 -én és 
augusztus l-én mel!"ismétlik. 

UJ Ol(TATOFILMET l(ESZIT 
a vasúti főosztály oktatási szak
osztálya a szovjet munkamód
szerek s-zemléltető ismertetésé
re. A „Gurítás és síktolalás" 
c1mu film elöreláthatóla11; au> 
gusztus 20-ra elkészül. 

UZEMBE HELYEZTEK Albert
irstr és Ceglédbercel-Cserő kö
zött nz önműködő férközbiz• 
tosílóberendezésf. 

A „LEGTI SZTABB ALLO• 
MAS" CIMET a szegedi igazga. 
tóság területén Baja állomás 
nyerte el. A tisztasáir me1tterem• 
tésében élenjáró dolgozók kö
zött 2500 forint Jutalmat osztot
tak szét. 

Kf:TEZER. FORINTOT ADOTT 
az árvízkárosultak megse. 
gítésére a Landler Művek 
nyugdíjas  szakszervezeti helyi
csoportja az éveken át elért ügy
viteli költségmeglakaritásból. 

A JOL BEVALT 48-as rend
sz�rű rugalmas váltók sorozat
guártását a l[tJöngyösi MA V Ki• 
térőgyár/ó OV. mel[kezdte. A 
uáltók fenntartási költsége ttz 
eddigieknél kisebb. 

VASUTAS KONYVNAPORAT 
renclez az idén is a Közleked'ési 
Kiadó, a va.úti föosztály szak
könyvtára és az Allami Kőnyv
terjesztö Vállalat. Augusztus 
hónapban az igazgatósági szék
helyeken, állomásokon és fűtő
házakban köoyvankélokat, szak
könyvkiá ll (lásokat és kőnyvvá. 
sárokat tartanak. 

Szegedről különvonat indult 
600 főnyi vasutas dolgozóval 
Paksra, az ottani Duna-szakasz 
erősítésére. Később 300-an a 
dunakömlődi átszivárgások el
len védték a falut és a földe
ket. Résztvettek a szegediek 
Bölcskesziget védelmében is. 
A paksi járási pártbizottság 
önfeláldozó hősies munkáju
kért két vörös selyem.zászló
val tüntette ki a szegedi va$• 
utas d.olgozók(it. Az egyik 
zászlón ez a felirat ékeskedik: 
;,Az árvízvédelemben tanusí
tott jó munkáért!" A másik 
zászló felirata a következő: 
,,Az árvízvédelemben legjob
ban dok,ozó brigádnak!" Ezt 
a zászlót a szegedi pályafenn
tartási főnökség brigádja kap
ta. 

Az isfoántelki uasúfi munká
sok közölt érik a forradalom 
eszméje. Csendőrökkel vétetik 
őket körül, megfosztják legele
mibb jogaiktól. Tombol az urak 
terrorja. De a uérőzöntől meg
undorodott munkások látják a 
reménylgyujló fényeket, a Kelet 
felől jőuő uilágosságot. Ez meg
sokszorozza erejüket. Győz a 
forradalom. Meguállozik az élet 
az ezeréues hazában és az isi• 
uántelki szerelő-csarnokokban. 
Remenység, vidámság járja át 
a uasulasokat. Ujjdsiüleiik a 
megtiport, kiéhezett munkásság. 
De az önfeledt napok közben 
egyre sUrűsödő jelek intenek: vi
gyázni kell. Belső és külsö ellen
ség tör az országra, uisszaállí
tani az urak hatalmát. Az ist
uántelkieknek elegük volt az 
urakból, a dölyfös mühelyfőnök• 
ből, a katonai parancsnokokból, 
a csendőrökből, a fojtogató nyo
morból, a reménytelenségből. A 
párt híuó szauára erwemberként 
verődnek harci egységbe az el
lensél[ ellen. 

Összehason lító kimutatás 

AZ ONl(OLTS!?:GCSOKKEN
Tf.S előmozdítására 25 köb
méter faanyagot és 20 tonna 
vasat használlnak fel ócska, 
használhaló anyagból a vasutas
n•api felajánlások teljesítéséhez 
a Szolnoki Járműjavító OV. ko
csiosztályában. 

A SZELES-FÉLE AKKU-' 
MULATORVÉDÖ készülék 
gyártását a Villamos-Ve• 
zérlőberendezések Gyára 
megkezdte. Az újítás akkumu
látorain k életta.rtamát jelentő ... 
se1.t megnöveli és ezzel a szea 
mélykocsik világítása javul. 

A ]3udapesti Elővárosi Vasút 
pályafenntartási főnökségének 
dolgozói is kivették részüket 
az árvíz elleni küzdelemből. 
Elsősorban a szentendrei és a 
vágóhídi BEV-vonalon dolgoz
tak, amelyeket szintén fenye
getett az áradás, de emellett 
egy húsz főből álló brigádot 
küldtek Győrbe. Ez a brigád 
öt napon át védte Győr gát
rendszerének egyik szakaszát. 
A BEV pályafenntartási főnök
ségének 42 központi dolgozója 
egy1havl fizetésének . mintegy 
három százalékát ajánlotta fel 
az árvízkárosultak támogatásá
ra. 

A Gyöngyösi MAV Kitérő
gyártó OV. havidíjas és mú
szaki dolgozói 6000 forintot je-

Elbukik a forradalom, az áru
lók az idegen gsoldosok uissza
szerzik a földbirtokokat, a ban
károknak az országot, de a vé
rüket áldozó, a fegyuert ragadó 
munkásokban touább él a hit, a 
forradalom reménységének hite, 
hogy eljön az idő, amikor a ke-

1 
zükből klcsauart fegyuert kemé
nyen, biztosan fogiák a kezük
ben, amikor a szabadságért, a 
proletáriátus hatalmáért hozott 
áldozataik nem lesznek hiába• 
ualóak. 

néhány jellemzö régi és új munkaköri bérrffl 

Munkakör: 

Fi!tőhádönök II.  
Pályafenntarlá,s,i főnök I I .  
Vontatási mérnök 
Vontatási teeimikus 
Vontatási művezető 
Mozdo.nyvezető 
Mozdonyfűtéí 
Pályamester 1. 
PáLyafe<nntartási lérlrozör 
Allomá,svezető I. 
Forgalrrni ,s.zolgá1attevő I. 
Térfelvigyáizó 1 .  (2) 
Eni!;eclélyes I ávir ász 1 .  (2) 
Tola,tás,vezetö I. (2) 
Kocsi-rendező 1. (2) 
Váltókezelő 1 .  (2) 
Sorompókezelő I .  (2) 
R.a-ktá!rnok I. (2) 
Ker. áirupénztáros I .  (2) 
Személypénztáros 1 .  (2) 
Kezelő jegykiad.óőr (2) 
Jegyviugá,ló 
Szertárvezetö I. 
Sz.ertáir raktánkezelö I. 
Bérelszámoló 
Hivatalsegéd I. 
Kapus (2) 

( I )  

(2) 

Magyarázat: a zárójelben lévő 
Jelzi. 

U i munkakóri 
bér alsó és 

fe'siJ halára, 
melyet kiegészített melyet még kiegé
a prémium és túl• szít az alapfizetés 

óra és az egyéni pre-

R.égi munkaköri 
bér, forintban, KET M OSZA KOS JA VITO· 

BR.lGADOT szervezett a Land
ler AJavek üzemfenntartó osztá
lya a leuegő-, uíz-, gáz-, gőz-, 
és villamosuezetékek hibameg
előző karbantartására. 

A 
. 
ufaJfiataibk � fr/){J,S. É{ETÉBÖL 'f/fJ 

1708 
1737 
1072 
889 
880 
629 
520 
943 
440 

1 166 
844 
655 
.538 
670 

624 
611 
464 
597 
649 
584 
436 
4()4 

1005 
521 
569 
382 
382 

a 2LO örás, a 2 a 240 

mizálás 

1450-2170 ELKtSZITETTtl( A KARCA- A msz J(V VANDOR.ZASZ-
1450-2/70 GI TANCSICS TER.MELOSZO- LAJAER.T lefolyt verseny har• 
1100-1650 VETKEZET víz és vi l lamosvilá- madik helyezettje, a Nyuirati-
950-1420 gítási berendezéseit a szolnoki pályaudvaT DISZ-szervezete a 
800-1200 fűtőház dolgozói. A nel?}'edik napokban kapia meir a DISZ 
620-1000 vasutasnaJ}ra a tanyaközpont- központi vezetőségének díszok• 
520- 850 ban kigyullad a villany, üzem- levelét és 500 forint jutalmat. 
850-1270 be helyezik a vízvezetéket. A ZALAEGERSZEGI PAL Y A• 
460- 690 FENNTAR.TASI FONOl(SEG 

1200-1800 SZTAHANOVISTA MINTA- DISZ-szervezete július 23-án 
800-1220 BR.IGAD-ANKf.TOT tartottak a avatta fel szép ünnepségen a 
700-1070 napokban Szentesen a környe- szervezet zászlóját. 
650- 990 ző állomások raktári dolgozói- ElKÉSZULT AZ ELS•O HA-

600- 920 val. Az ankét célja az árukeze- ROM ifjúsdgi előadás anya{<a, 
580- 880 lésben kialakult legjobb mód- amelyeket a budapesti igazl[ató• 
600- 920 szerek gyakorlati bemutatása és ság területén müködő ifjúsá11t 
400- 610 elterjesztése volt. szervezetekben ismertetnek 
630- 960 A KOCS!FORDULó MEG- maid. Az előadások címe: ,,A 

650- 990 GYORSITASA és a kocsik rak- ma[[yar sport fejlődése", ,.A ze-
570- 870 súlyának ;obb kihasználása ér- ne nagy mesterei" és ,:Os Bu-
450- 690 dekében a miskolci igazgatóság da". 
430- 660 kereskedefmi doll[ozói és a bor- l( I R.ANDU LAST SZERVEZ-

1000-1500 

1 

sod-abauj-zemplénmeg11ei Ter- TEK július 31 -re az épülö 
5-50- 820 ményforgalmi Vállalat egyéves Sztálinváros meglátoiratására a 
550- 8!0 szocialista szerződést kötöllek. l szegedi igazgatóság diszesei. 
450- 6r0 

1 
A szerződés a borsodi iparvidék Utána augusztus 1-én béketa-

430- 650 dolgozóinak zat•artalan élelmi· 
1 

lálkozóra gyűlnek össze Bala-
órás munkaidőt szer- és gyümölcsellálását cé- tonkenesén a budapesti igazl!"a-

lozza. tóság fiataljaival. 

A VA S Ú T Ü Z E M I  É RTE K E Z L ET N É H Á N Y  I N T E L M É H E Z . . . 
" . . . a forgalom lrányitól még 

mindi!! nem használjált ki eléggé a 
kétvágányú pályákon a helytel•n vá
gány használatá�a adott lehetösége
ket, pedig ezzel a módszerrel nagy 
mértékben lehet fokozni a vonalak 
átbocsátóképességét . • • " 

,, . . .  a jánnüJavitóknál a l<-.hetőség 
lel(szélsö határáig arra kell föreked
ni. hogy csökkentsük az átfutási 
ldö1 • .  .'' 

Egénnama: Látod, sok a páros uonat. Vt- Többek figyelmébe: Nem a kocsmába való 
gyázz, mert a helytelen tJágányon is küldhet- átfutási időről van szó, 021 teljesen meg kell 
nek egyet! 

l(isegir: Ugyan mama, ez nekik úgysem szüntetni! 
jut eszükbe. 

u • • •  a gurítónál sok mázsa s7én 
fekszik a sinek között, amely nem• 
ci;iak kárt, hanem baleseti veszélyt Mi 
jelent . •  .'' 

a kormányprogramm elhang„ 

zása óta a darabáru forgatom nagy 

mértékben megnövekedett � . ... 

Tanító: Sorold fel hazánk szén/elő helyeit! A darabáru növekedése nem azt jelenti, 
Diák: A tatai, pécsi, salgótarjáni, borsodi hogy egyes árukat több darabban adjunk át 

szénmedence és a f erencuárosi gurító. a szállítófeleknek. 
(Pusztai Pál rajzai) 
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A VASÚTI FŐOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK HETILAPJA 

XLVI. tVFOLYAM, 32. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 AUGUSZTUS 10. 

:i dt1Í'J� PÁRTUNK es KORMÁNYUNK� 
az ó s z; f o r g a 1 o m s i K e r e s J e b o n y o lí t a s a val h ií l á I j u k m e g 

országszerte lelkesen, for- emelték évi 108 millió forint
tal a havidíjasok fizetését. És 
ebben iiz időben néhány száz 
kilométerre hazánktól nagy
gyűlést tartott az angol vas
utasszakszervezet, a NUR. Kö
vetelték az if;ú vasutasok fi
zeté3ének emelését, mert a ;e
lenlegi fizetésekből ott képte
lenek megélni, munkájukért 
nyomor az osztályrészük. A 
gyűlés felemeUe tiltakozó 
hangját amiatt, hogy a meg
betegedett, vagy megsérült 
vasutasokat kizár;ák a szolgá
latból, munkanélküliségre íté
lik őket. A japán vasutasszak
s2'ervezet is béremelést követel 
dolgozói számára és egyben 
azt, hogy a multévi bérhar
cokban élenjáró szakszer-ve
zeti vezetőket helyezzék visz
sza állásukba. 

1954-et írnak ott is. itt is. 
Mégis. egy egész történelmi 

korszak választja el a kom
munista párt vezette országok 
dolgozóinak életkörü!tnényeit 
az imperialista országokban 
dolgozóktól. Ott a megbetege
dett vasutasokat elbocsátják -
itt a megbeteaedett vasutasok 
kitűnő gyógykezelésben, m,i
gas táppénzben részesülnek. 
Ott nyomor vár a fiatal vas
utasokra - itt 4 fiatal vasuta
sok szabadidőben külön vona
tokkal indulnak vidám napo
kat tölteni a Balaton mel!.é. 
Mérhetetlen a különbség. 
Ezért szállt a negyedik vas
urosnap alkalmából a maayar 
vasutasok hálája felszabadí
tónk, a Szovjetunió felé. Ezért 
köszöntötték vasutasaink for
ró szívvel győzelmeink szer
vezőjét, a Magyar Dolgo.zók 
Pártját. 

De nemcsak ünnep, hanem az 
új feladatok, az őszi forgalom 
kezdetének napja is. Augusz
tus 8-án a miskolci rendezóPá
lyaudvarról két tú.lsúlyos „bé
kevonat" indult Hatvanba és 
Nyíregyházára. E:s szerte az 
országot át meg átszövő vá
gányhálózaton mindenütt meg
kezdődött az évenként ismét
lődő, de minden évben Wl
gyobb követelményeket tá
masztó őszi forgalom. 

A vasutasnapon felénk ára
dó szeretet legyen egyben lel
kesítő erő is, mely új munka
győzelmekre, új tettekre ser
kent. Az ünnepet követő hét
köznapok munkájával bizonyít
suk: megérdemeliük népünk 
szeretetét. párt11nk és kormá
nyunk bizalmát. vasutasbe
csülettel állunk helyt az őszi 

F eleme ló, nagyszerú ün-I forgalom minden nehézsége 
r.ep volt a vasutasnap_ közepette. 

ró szívvel köszöntötte 
népünk a negyedik vasutasnap 
alkalmából a vasutasok nagy
számú táborát. A magyar vas
utas dolgozók seregsze mlé;e az 
egész nép ünnepévé vált. Au
gusztus 8-án minden vasutas 
érezhette, hogy hősies mun
kájában, küzdelmében és örö
mében ott áll -mellette, osztozik 
vele a nép. Mintahogy a vas
utasok szive is együtt dobog 
az egész dolgozó néppel. Együtt 
dobogott a télen, amikor az 
ország életének lüktetését biz
tosították vasutasaínk szem
beszállva és legyőzve az év
tizedek óta nem látott hihetet
len kemény telet. Több, mint 
ötezer vasutas harcolt az e!
mult hetekben is vállt:etve a 
munkásokkal és parasztokkal 
t! Duna gá,tjain, a pusztító ár 
e!Len. Az ország mindig szá
míthat a 1:asutasokra, ha áldo
zatvállalásra, hősies munkára, 
helytállásra van szükség. Ezért 
köszöntötte a vasutasnapon 
oly forró szeretettel népünk a 
vasutasokat. Ezért 1.·ettek részt 
a dolgozók nagyszámú küldött
séqei az aunusztus 8-i i·as
uta.s ünnepséoeken. hog11 kii
azöntsék 4 1·astltl munka ll.J

seit: a névteleneket s az or
szágszerte ismert élenjárókat, 
akik minden nap és a nap 
minden órájában fáradtságót 
és nehézséget nem ismerve 
biztosítják a közlekedés zavar
talanságát, a kik szállltják a 
föld méhének kincseit, a l'.IY.Í
rak eayre bővülő termékét, a 
magyar föld gazdag termését. 

Kitüntetési ünnepség az Országház kupolacsarnokában 
Díszbeöltözött vasutasok fe

szes „vigyázz"-ban tisztelg'i 
sorfala szegélyezte szombaton 
délután az Országház kupola
csarnokának piroe bársony 
szőnyeges Jépcsősorát. A lép
csősor végén. a csarnok be
járatánál Csanádi György elv
társ. a MA V vezéri.gaz..gatóia 
fogadta a meghívott vendége
ket, akik azért jöttek. hogy ta

nui legyenek a vasutasnap leg
szebb mozzanatának. a legjobb 
dolgozók kitüntetésének. Me
leg kézszorít�I üdvözölte a A t•asuta•okat ünnepelte az 

ország 4 Parlament lcupola
csarnokában. ahol a Népköz- vezérigazgató elvtárs a kitün
társaság Elnöki Tanácsa kor- tetések kipirult arccal érkezó 
mánykitüntetésben részesített boldog várományosait is. 
49 élenjáró vasutast és ezzel A kandeláberek és csillárok 
egyidöben 145 vasutas dolgooót ünnepi fényáradatában úszó 
tüntettek ki a „Kiváló vas- kuPQ!acsamokban nagy tall5 utas" jelvénnyel. E:s vasutaso-
kat ünnepeltek a különböző fogadta az ünnepség külföl

szolgálati helyeken is, ahol di vendégeit, a Szovjetunió, 
255--en nyerték el az „E:rdemes Kína, Monqólia, a Német De0 

vasutas" ;elvényt. mokratikus Köztársaság, Cseh-

Ezen a vasutasnapon ösz- szlovákia, a Román Népköztár-
szesen 449-en részesül- saság, Bulgária, Albánia vas

tek munkájuk jutalmaként kü- utasainak képviselőit. 
lö_n�öző kitüntetésekben. A Csanádi elvtárs üdvözölte a 
kituntetések ilye� magas szá- megjelenteket, majd rövid be-ma - melyre meg nem volt 

I 
éd 

példa az dd. • , t k sz ben meltatta a vasutasnap 

során - hít:e'f': tJt:tzt18a
na

tia�- jelent&égét. 
uta�mu:n-J<a

. 
i_rántt megbecsü-

, 
- A vasutasnap ünneppé

lést,_ elLsmerest. avatása a magyar vasutasok 
. Nalunk unneplik. megbecsü- munkájának elismerését jel-lik a vasutasokat. A napokban képezi pártunk é.s kormányunk 

A_ rv. vas.uta-;na_p eseményeiből. - Díszelőadás a margltszlgetf szabadtéri 
azmpadon. Bebrits Lajos elvUrs, közlekedés- és postaügyi miniszter ün• 
t

e�I beszédét mondja. Mellette balról jobbra a díszelnökség taflJJI• Tö'gyes 8JOs szakosztályvezető, S-zfü:s Lajos, a budapesti pártbJzot1sá · tllkára, 
�:: lstv,n, .• 57.akszerve�et budapesti területi btzottsá.g�ak elnaf,., Bog)'ó .a, a vasut-poUtlkal foosztály hel}ettes vezet6Je, Németh Jó.isef vezér-1�.azgatóhelyettes. Banqó s,tndor. az MDP Központi Vezetősége ipari és 
kozlekedési osztályának alosztályvnetóje, Bognár Imre a va,;út-polJUkai 

löooztály vezetője. 
' • 

(l(ov.la; Géza felvétele) 

részéról - mondotta. - A voltak képesek. amelyekre 
vasutasnap kifejezésre juttat- méltán büszké,c lehetünk. 
ja a vasúti munka népgazda- döntő szerepe volt a párt és 
sági jelentöségét. bizonyítja. a szakszervezet által végzett 
hogy pártunk és kormányza- nevelő munkának, valamint 
tunk, egész dolgozö népünk annak a segítséanek. amit az 
megbecsüli és elismeri a va�- egész dolgozó nép nyu;tott ne
utasok munkáját, eredtnényeit. kik. A vasutas dolgozók haza
Ma már nálunk is olyan han- szeretete. helytállása. eddi� 
gulat uralkodik a vasutasna- elért eredményei biztosítékolt 
pon, amilyet a Szovjetunióban arra. hozy a feladatokat eb
tapasztalhattunk. Ilyenkor az ben az évben is sikeresen fog. 
egész szovjet nép ünnepli, sze- ják megoldani. 
retettel veszi körül vasutasa-
it. Ezt teszi ezen a napon a ma- Ezután került sor a kitünte
gyar dolgozó MP is. amely térek átadására. Bebrits Lajos 
mindinkább felismeri a t·as- elvtárs. 1<5zlekedés- és posta
utasnap fontossáaát. Az a lel-

ügyi miniszter közvetlen sza
kes, odaadó munka. amivel 8 vakkal mutatott rá. hogy min
vasutas dolgozók évről évre a den esztendőben több és több 
legnehezebb körülmények kö- vasutas dolgooó részesül ki
zött is meo:(oldják az ugrássze- tüntetésben. A vasutasok iránti 
rúen emelkedő személy- és megbecsülést bizonyítja az is. 
áruszállítási feladatokat, bizo- hogy a kitüntetési ünnepséget 
nyítja. hogy a magyar vasuta- az arra legméltóbb helyen, az 
sok rendíthetetlen bizalommal, Országházban rendezték. Sor

törhetetlen akarattal, egybe- ra léptek ezután elő azok a 
forrtak a párttal a szocialista vasutas dolgozók, akiket a 
haza felépítése érdekében. Az kormány és a vasút vezetösége 
a hősi helytállás, amit vas- jó munkájukért méltónak ta
utas dolgozóink a legutóbbi lált a kitüntetésre. 
zord tél viszontagságai között A kitüntetések átadása után 
és a nemrég lezajlott árvíz a minisztzr fogadást adott a 
idején tanusítottak, ékesen kitüntetettek tiszteletére. A 
mutatja. hogy a legnagyobb 
nehézségek közepette is egy kitüntetettek boldogan fogad-

szívvel és akarattal oldják ták a feléjük áradó jókí

meg a rájuk bízott feladata- vánságokat és sokáig együtt 
kat. Abban, h()j(y a vasutasok maradtak az őket ünneplők
olyan eredmények elérésére kel. 

Az „Érdemes vas utas" kitüntetések 
átadása 

S�m�at�� déle!ótt a . MA V 

I 
tó bizottságának titkára beszé

Lerun-koruh kulturtermeben a dében arra kérte a kommunis
budapesti MAV igazgatóság te- ta vasutasokat. hogy mint ed
rületén kimagasló munkát die. a jövőben is mutassanak 
végzett kilencven vasutas do!- példát. lelkesítsék újabb mun
gozónak adta át Csanádi kasikerekre, újabb győzelmek 
György elvtárs, a MAV ve- kivívására a vasút valameny
zérigazgatója az „f:rdemes nyi dolgozóját. Ezután Csanádi 
vasutas" kitüntetéseket. Az elvtárs átadta a kitüntetettek
ünnepséget Németh József elv- nek az „11:rdemes vasutas" jel-
társ, vezéri.gazgatóhelyettes vényeket. 
nyitotta meg, majd Csanádi 
elvtárs rövid beszédben mél
tatta a vasutasnap jelentósé
gét. 

Lengyel Jó,:sef elvtárs, a 
vasúti főosztály párt-végrehaj-

Szerte az országban, ahol 
.. f:rdemes vasutas" kitüntetés
ben részesült valamely szolgá
lati hely ezy val(y több dolgo
zója. szintén ünnepélvesen tör
tént meg a Jelvények átadása, 

A vasutasnap eseményeibö1 

Koszorúzási ünnepség a gellérthegyi lelszabaduUsf emlékműnél l(épiin
k_?_n (balról jobbra: Bognár Imre elvtárs, a vasú1-politlkat föoszt,ly vne• 
toJe, Németh József elv1árs vezérigazgató-helyettes és Gáspár Sándor elv„ 
társ, a Vasutas Szaksezrvezet elnöke, a vasút vezet&.ége és a vasutas 

dolgozók nevében helyezett el koszorút az eml<!krnű talpazatára. 
(Kovács Géza felvétele) 

Szombaton délután az Országház kupola<"Samokában ilnnepélves keretek 
között adta át Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- és postaügyi· miniszter a 
kiváló munkát végzett vasutas dolgozóknak a Népköztársasíg Elnöki Ta-

nácsa kltüntetés.elt, valamht a „Kiváló vasutas" jelvényeket. 
Kfpünk: Bebrits Lajos elvtárs .ftnyújtja a .,Szocialista Munkáért trdNn• 
érmet" Loch fe.-enc 1ezetö blokkmesternek. Loch elvtárs me11ett felesége ált. 

(Németh Gyula felvétele) 

Dombos Géza mfiszakl főtanácsos, a „Munka &demérem'• kitüntetettje ú 
felesége. 

(Magyar Foto - Bartal Ferenc !elv,) 

Az országhá.zbell iinnepség közönségének egy része. Az első két sorban a 
b&ráU országok vasutalnak menetrendi konlerencl.lJira hozzánk Er•ezett 

lilllöldi •üldötte• ilnek. 
(Némefb G)·ula lehélele) 
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Ünnepi díszelőadás a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 
Szombaton rete a magyar gas kormánykitüntetésben. vasutasok legjobbjai : Kossuth- 145-en kapták meg a ,,Kiváló díjasok. konnánykitüntetettek. varotas" kitüntetést és 255-en kiváló és érdemes vasutasok. váltak az „:erdemes vasutas" sztahanovisták és hozzátarto- jelvény büszke tulajdonosaizóik töltötték meg a Margit- vá. 

ró) szólva Bognar elvtán; han
goztatta: a most meginduló őszi 
for11alom idején is hatalmas 
szál!ltási feladatokat kell vas
utas dolgozóink114k elvégezni
ők. Nem kevesebbről van szó. 
mint pártunk kongresszusi ha
tározatainak megyalósitásáról, 
a vasúti szállitás terén. A 

kongresszust határozatok szel
lemében olcsóbbá, gazdasano
sabbá kell tennünk a szállí
tást, min6ségi munkaual kell 
az őszi for11almat lebonuolita
ni. Ugyanakkor elQ' percre sem 
feledkezhetünk meg annak a 
sokezer dolgozónak kényelmes 
kulturált utazásáról. akik na
Ponta igénybeveszik vasútun
kat. Az utasok joggal elvárják 
tőlilnk. homJ kén11el.mes, tiszta 
kocsikban utazliassanak. és a 
menetrendnek mellfelelően, 
pontosan érkezzenek. az állo
másokra. Olyan munkasikerek
kel kell biztosítanunk az idei 
őszi forgalom zavartalan lebo
nyolítását. amelyek arról ta
nuskodnak, hogy megszivleltük 
pártunk útmutatásait. Jól me11-
terhelt, guorsan közlekedő 
szerelvénuek.kel kell szállíta
nunk az ép!tkezések szinhelué
re tt k.üWn.böző anvll,floka.t, ide
jében el kell ;utta1munk ren
del.tetési heluére a dol11ozók 
téli tüz..Zójét, a cukorgyá1'ak,
b4 a b6sé11esnek ígérkező cu
korrépate�st, a malmok.ba. a 
tárolóhelyekre a nabonát. Már 
most keU gondoskodnunk a téli 
forgalom előkészítéséről is. Az 
őszi forgalmi feladatok vég
rehajtása mellett mindent el 
kell követnünk azért. hogy az 
elmult év tapasztalatainak fel
használá."'ával teljes fe,zyver
zetben várjuk az idei tél be
köszöntését. A télre t-.iló fel
készülés kettős feladatot ró 

ránk:  erruik. az ő•zi forqatom 
során az ü.zemPk. és ..i lakossáa 
részér" a szüksé11es áruk114k 
maradéktalan el•.zállítása, a 
másik a téli forgalom műszaki 
bizto ítása. 

szigeti Szabadtéri Színpad né-- _ Most. a nezyedik vaszöterét. A negyedik vasutas,. utasnap előtt ismét igen ;enap alkalmából itt tartották az {entős fordulat történt dolgoünnepi díszelőadást. Az elnöki zóink életében. A kormányproemelvényen ott ült Bebrits La- gramm szellemében sor kejos elvtán!I, közlekedés- és rü!t a vasutas havidíias dolpostaügyi miniszter, Szücs La- gozóknál az új bérrenru:-zer bejos elvtárs, a bud:l.pesti párt- vezetésére. Ez újabb évi 108 bizotts� tiL'<ára. Kato114 Antal millió forinttal járul hozzá elvtárs, a miniszter első he- dolgozóink életszínvonalának Jyettese, Bangó Sándor elvtárs, további emeléséhez. Fényes b,az MDP Központi Vezetősége zonyítéka l'Z is annak, lwrru ipari és közlekedési osztálya pártunk és kormányunk menvalosztályvezetóje, Bognár lm- nyire me11becsüli. milyen =1111-re elvtárs. a vasútpalitikai fő- ra értékeli a vasutas dol110-
osztály vezetóje, Gáspár Sán- zók nehéz. veszélyes. á!doza
dor elvtárs, a Vasutasok Szak- tos, felewsséateljes munkáját. 
szervezetének elnöke. Csanádi - Pártunk és kormányunk 
György elvtárs. a MAV vezér- szerető gondoskodását vas
iea7.gatóia. Bogyó Géza elv- utasaink odaadó. becsületes 
társ és Tóth Ferencné elvtárs- munkával érdemelték ki. Az 
nő, a vasútpolitikai föosztály orszá�ban Budapest-Ferenc
helyettes vezetői és Csa- város csomópont dol((ozói 
mangó Henrik elvtárs. MAV nyerték el elsőként a „Munka 
vezérigazgatóhelyettes. Meltie- Vörös Zászló trdemrendet", a 
lentek a diszelöadáson a Szov- mi.�olci csomópont dolgozói 
jetunió és a né,:>i demokratikus pedig me�zerezték a Magyar 
országok hazánkban tartózko- Dolgozók Pártja Közpanti Ve
dó vasúti küldöttségének tag- zetőségének e!!Yik kongresszu
jai is sí zászlaját. Egész sor vasúti 

Bognár Imre elvtárs meg- ii.zem homlokzatán ott díszele11 
nyitójában üdvözölte az ün- a második ne1111edévben kiér
nepség minden részvevőjét, demelt éli!zemjelvén11. 
majd {gy folytatta: - A vasutas dolgozók ed-

- Forró szeretettel kö6zön- di.gi eredményeikkel megmu
töm azokat a vasutas dolgozó- tatták. mire képesek. ha a ha
kat. - mondotta. - akik eb- za. a párt harcba hívja őket. 
ben az órában is helytállnak a Eddig elért sikereinkben nem 
munka frontján, és percről- kis &zerepük t•olt a vasutas 
percre biztosítják vasútüze- pártszervezeteknek. a kommu
münk zavartalan munkáját, nista vasutasoknak. Az ő önte
gyáraink, üzemeink. városaink, vékenv munkájuk. példamuta
falvaink ellátását. Negyedszer tásuk volt az a hajtóerő a!TM!lY 
ünnepll ez alkalommal dolgo- a legnehezebb helyzetekben is 
zó népünk a vasutasnapat - vállalva a munka nehezét. ma
amelynek minden esztendőben gávalragadta doleozóinkat az 
nagyobb jelentósége van. akadályok leküzdésére. újabb 
Ahogy a szállítási feladatok 

I 
és újabb feladatok sikerPS 

évről�e nőnek. úgy dom- megoldására. A sikerek egyik 
borodik ki a vasutas dolgozók kiindulópontja az. hoJ?v vas
nagyszerű helytállása. hősies- utas dol.{lozóink énk óta pél
sége. úgy növekszik az elisme- daképüknek tekintik a Szovjet
rés. a szeretet. az egész or- unió hős t·asutasait. Nemcsak 
,s1.ágban a vasút do)[(ozói iránt. .munkamóds1:ereiket vették á�. 
E megbecsülés és szeretet hanem túlük tanultak helyt-
ezernyi jelét amelyben állást. áldo1..at1cészsée:et. harn-
napról napra részünk van szeretetet, tőlük tanulták a ne-
- nehéz lenne felsorolni. Csu- hézségek elleni bátor harc 
pán a mai napon újabb 49 módszereit is. 
vasutas dolgozó részesült ma- A soronkövetkező feladatok-

- Az eddigi nagyszerú ered
mények lelkesítsék további 
munkagyózelmekre a vasutas 
dolgozókat. hogy ismételten 
bebizonyítsuk pártunknak, 
kormányunknak, egész dolgozó 
népünknek:  számíthatnak 
ránk, minden erővel azon le
szünk, hoqu g11őzelemre L'il1JIÜ.k 
a naa11 őszt s.zállitások üwét. 

Bebrits elvf6rs Unnepi beszéde 
Ezután Bebrits Lajos elv- amikor mélt a magyar vasút a 

társ. közlekedés- és l)()IStaügyj kapitali.!-'ta kizsákmányolás esz
miniszter mondott ünnepi be- közéül szo1gált. A második vi
szédet. lágháború idején például a 

- Negyedszer ülünk össze Horthy-rendszer Hitlerék szol
ünnepre. a vasutasnapra gálatába állította az egész ma
kezdte beszédét. - M inél job- gyar vasúti hálózatot. Hazánk 
ban haladunk előre az idó- felszabadítása után gyökeresen 
ben, annál inkább országos je- megváltozott a helyzet. A ma
lentőségű ünneppé válik a vas- gyar vasút - teljes egészében 
utasnap. amely nemcsak vas- a szocialista építés szolgála
utasokat. hanem egyre inkább tában áll. ötször annyi sze
szélesedó néptömegeket vonz mélyt szállítunk. mint ameny
magához. És éppen ez volt a nJJit a Horthu-rendszer idején 
párt és a kormány célkitűzése vittek a személyuonatok és 
akkor, amikor minden év háromszor annui árut továbbí
augusztusának második vasár- tunk rendeltetési heluére, m!nt 
napját va2utasnapnak jelölte a háborúelőtti években, bár 
ki. Ma már a dolgozók széles lényegében a jármúvek szá
tömegei mindjobban megisme- ma - a mozdony- és kocsi
rik a vasúti munka jelentéisé- park - jelentősen nem válto
Jlét és megbecsülik ennek a zott. 
munkának értékét. Országos - A vasutasnap - amelyet 
jelentősége van a vasut=nap- most negyedszer ünneplünk -
nak már azért is - folytatta a határkő is egyben - folvtatta 
miniszter elvtárs - mert hi- beszédét a mini&zter elvtárs. -
�en a vasút az a szerv, amely Ha �;ssza felé tekintünk és 
hazánk. minden tájára eljut. megvizsgáljuk, mit tettünk a 
Nincs me{IYe az orszáaban, mult év folyamán. megállapít
ahol ne vol114 vasútvonal és hatjuk. hozy az őszi for[(almat 
mindinkább foau azoknak. a nagyszerűen bonyolították le a 
községeknek száma is, ahová vasutasok. Minden ideiébem mén �=útvo1141 nem vezet. A rendeltetési helyére került. A falut_ összek?tjük. .a v�rossa_l, a szokatlanul h�zantartó rend-mezogazdasag teruletet az ipa- • .. • . 
rét.-al. A vasút elsórendú sz�- kivul zord télen 1s nagyon sze-
repet visz a m!lveltség, a kuz- \ ,:,en megállta a �elyé� a vas
túra terjesrtésében. ut. Mindent. ami az elet foly-

A továbbiakban a miniszter 
l 

tat�ához. a termelés biztosítá
elvtárs utalt 2 vasút pe!itikai sához kellett. elszállítottu.nk. A 
jelentőségére és arra az időre. téli időjárás okozta átmeneti 

,, 

tr� z�-� 

nehézségek miatt felgyülem
lett mintegy hárommillió ton
na árut a tavasz folyamán fo
kozatosan rendeltetési helyére 
juttattuk. Legutóbb derekas 
helytállással vették ki részü
ket a vasutasok nz árvízellenl 
harcból. A MAV hatalma.s ere
jű munkiutöme11et adott az 
árvízeUeni küzdelemhez és a 
mentéshez az egész magyar 
Dunaszakaszon. A honvédség 
mellett a mt pál11amunkásain.k. 
voltak azok, akiknek döntő ré
szük van az árvizveszél11 si
keres leküzdésében. Ezért mél
tán vívtuk ki pártunk és kor
mányunk. az egész magJJar nép 
eUsmerését. 

- Most, amikor mérleget 
készítünk az elmult esztendő
ről, előre is kell néznünk, és 
meg kell vizsgálnunk. melyek 
az elóttünk álló )ei:(fontosabb 
feladatok. Az idei őszi-forga
lom során többet kell száUita
nunk, mint a mult évben. M1 
a feladatokat meg tudjuk ol
dani Van még igen sok. fel
használatlan. tartalék, amit 
meq kell ra11adnunk. és be kell 
állítanunk munkánkba. Széles 
körben be kell vezetni nálunk 
is a Szovjetunióban már siker
rel alkalmazott és kitúnően be
vált. fejlett vasúti mun.ka
mé-dszereket. össze kell kap
�olnunk az „500 kilométeres" 
és a többterheléses mozgalmat. 
Mindent el kell követnünk. 
hogy elérhessük a legfontosabb 

- Ezt a oirdgot magának szántam - Mozdonyvezetó bácsi! Játszhatok egy 
kicsit a mozdonnyal? 

célokat, a kocsiforduló gyor
,;ítását, a rakodási idő csök
kentését, naponta minél több 
vasúti kocsi ki- és berakását. 
tehát a ma.rimáli.s eleglfllWZ
aatást. 

A miniszter elvtárs nyoma
tékosan aláhúzta: a felkészü
lés korántsem történt még meg 
olya; mértékben, amint az szük
séges lenne, Lzért nem szabad 
e1111 pillanatig sem tétlenked
ni. Törekvéseink sikere. kitű
zött céljaink hiánytalan meg
valá6ítása érdekében ezúttal � 
mint már több alkalommal -
kéréssel fordulunk a kohó- és 
11épiparh0z. hOQII biztosltsa a 
vasút részére a ;avitáshoz 
szü.k.sé11es me11feleló mennyi
ségű, anyagot, mert ellenkező 
esetben fen114kadá.s állhat elő 
munkánkban, ami károsan hat 
vissza a népgazdasá11 eaészére. 
Az őszi forgalom zavartalan 
lebonyolításának biztosítására 
fel 1<€11 élénkitenünk a több
terheléses mozgalmat, hogy vo
nataink 4-5-600 tonnával 
többet vigyenek. 

Gyenge Valéria ollmplal bajnokunkat. • vasuta_, sport bílszkesé11ét, ,,Klvál6 
vasutus" jeJv�rmye1 tüntették ki. 

(Ntoneth Gyula lelvéltlt) 

dent megtesz azért, hogy mi-
, 

színvonalú kultúrműsor követ
nőségileg magas.1bbra emelje te. A műsorban felléptek FO◄ 
a munka színvonalát, túlszár- dor János Kossuth-díjas érde
nyalja az eddi11 el<irt erec!mi- mes művész, Simándy József 

Természetesen vigyáznunk nyeket. lwgu ezáltal hián11ta-
1 

Kossuth-díjas. Házi Erzscbet 
kell arra. hogy felad.atainkat lanul teljesíthessük minda:1.t, és Szilvássy Margit, a :Magya� 
mindenkor gazdaságosan old- amit a párt, a kormánu a.: Allami Operahaz tagia1, 
juk mea, ne lépjük túl a bér- egész magyar dolgozó nép el- Honthy Hanna Kossuth-díjas 
alaPot. esökkentsük az önkölt- vár tőlünk. Feladataink két- kiváló müvész, Alfonso. Halséget. Minden vasutas elsőren- ségtelenül nagyok, de me,:- mai Imre, Kabos László, dú kötelessége, hogy szívósan oldhatók, mert a vasutas do!- Ráthon11i Róbert. Máthé Jolán 
harcoljon nap, mint nap a gozók egyre fokozódó lelkese- és Tekeres Sándor Közremüpártunk ha.imadik koMresszu- dé.ssel követik azt az utat. ködtek a Magyar Allami Ope
sán hozott határozatok követ- amelyen a párt v�etésével az raház balettáncooai. a MAV 
kezetes végrehajtásáért. egész nép egy emberként ha- szimfónikusok zenekara. a 

- É� tud� .- fejezte be Jad : a béke, a jólét. a felemel- Vasutasok Szakszervezetének 
�:���ar���'�f!!�k ��� kedés útján. A„ma�. neg11�dik. közpanti ének- és táncegyütte
tik azt, hogy milyen nagy vasu��P vál1ek u1a�b sike- se. Konferált Darvas Szilárd. 
felelősség[(el tartoznak az rek. �,a�b munkag11ozelmek Az értékes, nivá6 műsort a 
egész nép elótt azért. hogy forrá.savá. díszelőadás résztvevöi nagy 
azok a célo!-, amel!�et a párt 1 , a ysik.erü kultúrműsor tall5Sal jutalmazták A marltit-
és a kormany kltuz�tt, :"ara- g �igeti ünnepi díszelőadás a 
déktalanul me

b
[(V

b 
alosu

h
lianak. 

A hosszantartó lelkes taps- késő é'szakai órákban kitünő 
Biztos va1111ok a an 0011 a · 

1 · · L 
ISO.OOO magy4r vasuta.s min- sal fogadott beszédet magas- hangu atban ert ve.ge 

A /e/szabadulási emlékmű megkoszorúzása 
Vaaárnap délelőtt a IV. 

vasutasnap alkalmából a köz
lekedés- és pastaüJ!Yi minLsz
ter, valamint az Al!amvasutak 
képviselői megkoszorúzták a 
gellér1regyi felszabadulá.si 
emlékművet. Az emlékmű ta
lapzatánál vasúti tisztképzö.. 
sök és úttörővasutawk álltak 
diszórl'éget. Az emlékmű előt
ti térség n va utas díszszázad 
sorakozott fel. A ma11;yar és 
szovjet Hirrmusz elhanGt:Zále:a 
után elsőként - a közleke· 

dés- és postaügyi miniszter 
I 

ben. Ezt követően a Szovjet
nevében Csanádi György elv- unió és a né1_>i demokratikus 
társ, műszaki eRYetemi tanár, országok hazankba�. ta_rtó�ko
a MA V vezérigazgatója helye- dó vasutas kUldottsegemek 
zett el koszorút az emlék.mure. ta.((jai helyeztek koszorut �z 

Ezután Bognár Imre elvtárs. emlékmüre. Utánuk a vasut 
a vasút Politikai főosztály ve- forgalmi, vontatási. pálya: 
zetője, Gáspár Sándor elvtárs. fenntartá.<;.i és �ereskedelm1 
a Vasu•asok Szakszervezeté- szakszolgálata k�pv,seletében 
nek elnöke és Németh József megjelent dolgozok helyezték 
elvtál-s. MAV vezérigazgatóhe- el koszoruíkat a talapzaton. 
Jyettes koszorúzták meg az A koszorúzási ünnepség az 
emlékművet a vasút vala- Internacionálé hamtlaival ért 
mennyi dolgozójának nevé- véget. 

A Városliget fái alatt 

A Városliget fái sok vidám- milyen kemény munka vár rá-
, 

vetéstől, a papák, mamák bcS-. 
ságot, örömet láttak már, de tok.. Szórakozzatok., mert a vi- ven vilaszthattak vidám mű
talán még ők is felfíweltek. dámság erőt ad, ha az ember sor, divatbemutató, repülőmo_-
ezen a vasár114p délutánon. vidám kön11ebben me/Jl/ a I deli-verseny, vívó·bemutato, 
Aligha láttak még egyszerre mun�. ökölvivó-mérkőzés között. 
ennyi vas·utas eg11enruhát és Ami azt illeti a t-asutas-csa- Délután három órától. este 
ilyen bensőséges felszabadult ládok különösebb biztatás nél· n11olc -óráig esemén11 eseménut 
örömet. ts a Városligetben kül is kit•ették részüket a szó- ért. a 1Utg11 színpadon szünet 
szórakozó dolgozók milyen rak.ozásból. ts a családok. min- nélkül peregtek. a músorszá
meleg, c�!llog� szemmel ";'?Z- den tagja, ap�aja, nagyja _me�- mok. tehát igazán nem illet
te� a sotétk.ek el?Yenruhára. l taláU .. _a . 1:'aJ�hunyad·t:�.r 

„ 

e� heti szemrehányás sem a nagy-Mintha ezt mondtak vol114 a az AJtosi Durer-sor kozotti _ • • . 
tekintetek: úto-n a neki legjobban megfe- sz:n� re�ezog�rdat, sem a 

- Ünnepeljetek s.zórak.ozza-
, 

idő mulatságot. A gyerekek muveszetuk. iai:at adó szerep
tok vasutas elvtársak.! Ez a 114P arca a bábszínház előtt méa löket azért, hogy m<!gis olvan 
a tiétek, tudjuk, nemsokára kerekebbre kerekedett a ne- rövidnek. tünt ez a nap . •  , 

Vidám délután a Népligetben 
Vasárnap reggel pattogó rit· szívesen lát=k a vasutasnap j kuk n"omán sokszor csattant 

musú indulók vidám zenéje délutáni ünnepségén, a Nép- fel a tap.:. Kijutott a tetszés
köszöntötte a !óváros X. kerü· licetben. nyilvánít{.sbóJ a ferencvárosi
Jetének lakóit. Az tszak.i Jár- A kerület dolgozói éltek is a ak fúvósegyüttesének is, amely mújavltó OV. kitűnő fúvósze- szíves meghlvással. A környék sikeresen működött közre. A nekara sorra járta Kőbánya apraja-nagyja csak úgy özön· 
utcáit. elsősorban a MAV-Jakó- lött a népligeti szabadtéri második részben az :E:szaki 
telep környékét és zenés éb· színpad felé. ahol 4 órakor Járműjavító kultúrgárdájának 
resztőt adott a vasutasnap tisz· színvonalas. vidám, tarka mű- kitűnő ének- és zenekara. dal
teletére. sor kezdődött. Minteg11 három- énekesei, de különösen népi 

Délelőtt a Zalka Máté-téren ezren ülték és állták körül a táncosai i:nég magasabbra 
hangzott fel a zenekar muzsi- színpadot a hatalmas fák pom- emelték az amúgy is kitűnő 
kája, a téren hullámzó tokada· pás környezetében. mikor az hangulatot. Zúgott a tap.s Taslom nagy gyönyörúség�re. f:szaki Jármújavltó zenekara nádi Rezsó népi zenekar-kísé· Úgy a reggeli felvonuláson, rázendített a nyitányra. A mű-
mint a délelőtti térzenénél szí- sor első részében a ferencváro- rettel előadott magyan nótái 
nes feliratú táblák adták tud- si kultúrház kitűnő tszlnjátszói után. Sok tapsot kapott l\l!á· 
tára a kerület lakosst.gának, 

I 
tréfás jelenetekkel szórakoz• tuus Emília és Bajza József 

hogy a vasutasok mindenkit tatták az egy�gyülteket. Játé- éneke is. 

Az ünnepelt - De mama, efoégre i·asutasnap can 
(PUUUJ P11 rajul.) 
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Az új te�hnÍka a vasutao újÍtókÍállításon 
--················································································ 

Szelecsényi István : 
Akik ott voltak újító-moz

galmunk születésénél 1946 
elején, jól emlékeznek a kez
det nehézségeire. Mennyi aka
dály állott akkor egy-egy újí
tás útjában és mekkorát fej
lődött azóta. - Ez jut eszébe 
a szaka,·atott látogatónak, 
amikor augusztus 6-án, a ne
gyedik vasutasnapra ünnepé· 
lyesen megnyitott ,·asutas újí
tókiállítás lövöldetéri helyisé
geiben körültekint. 

Az úiít6mozga/om 
leilódése 

A kiállítás elevenen szem· 
lélt1.·ti, hogy vasutasaink és 
köztük újílóink mennyire 
másképpen viszonyulnak már 
munkájukhoz és hogyan töre
kc,lnek a rejtett tartalékok 

feltárására. Minden egyes mun-
1'.adarab azt biz..myítja, hogy 
úJítási mozgalmunk egyre 
Jobbar. t>etölli hivatáF1t és :> 
vasutasok tudJák, hogy ma
guknak dolgoznak. Ezeknek a 
gondolatoknak jegyében nyí• 
totta meg a kiállítást Gáspár 
Sándor elvtárs, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke. 

- Az újítási mozgalomnak 
a vasútüzemi értekezlet hatá
rozatainak végrehajtásában 
jelentös szerepe van - mon
dotta többek között - és 
hogy ezt a szerepét mindjob
ban betölti, arról beszéljenek 
a számok. újítási mozgalmunk 
megindulása elején a javasla· 
tok 22 százaléka volt csak el
fogadható. Ez a szám napja
inkban már 33 százalék fölé 
emelkedett. A mozgalom meg
indulása óta 88.91 3 javaslatot 
adtak be újítóink, ezekböl 
25.175 bizonyult elfogadható
nak. Alkalmazásuk 186,747.000 
forint megtakarítást jelent 
népgazdaságunknak, amiért 
újítóink eddig 6,618.000 forint 
díjat kaptak. A S7.áraz számok 
mögött azonban ott van a 

vasutasság alkotó kezdemé
nyezése és áldozatkészsége. A 
kiállított munkadarabok azt 
bizonyítják, hogy műszaki ér
telmiségeink és kitűnő gya
korlati érzékű szakmunkásaink 
vállYetve dolgoznak a maga• 
sabb technikáért. 

A szakmai tudás tárháza 

Az ízléses kiállítás, amelyet 
az t 1. E osztály és a Vasuta
sok Szakszervezete rendezett, 
gazdag tárháza a szakmai tu
dás termékeinek. Otletesnél 
ötletesebb mintadarabok so-
rakoznak egymás mellett. 
Szamkó Mihály technikus 
mozgékony szénszerelö daru
ja akár több mozdony szén
rakodását is végezheti a moz
donyok helyváltoztatása nél
kül. A mészoltásnál felszaba· 
dult nagy hőmennyiség hasz
nosítására Körmendi Ágos
ton, a MA V Magasépítő ÜV 
dolgozójának meglepően egy
szerü, de szellemes módszere. 
Tóth. Lajos szombathelyi la
katos állítható ívkulcsa. 
Indrich József soproni mo
torszerelö ügyes Javítási mód
szerei, Hámori László és Deák 
András miskolci fú1őházi dol
gozók különféle szelepjavítási 

eljárásai, 'f,,'agy János négy• 
turbinás homokolója és Ko· 
vács Gyula vonórúd szerelö 
szerszáma a sátoraljaújhelyi 
fűtőházból. Szodrai Kálmán, 
Vámosi László és Papp László, 
a Debreceni Járműjavító ÜV 
dolgozóinalc baleset védelmi 
és jobb minőségi megmunká
lást jelentő újításai is méltán 
keltenek feltűnést, csakúgy, 
mint Vasvári Rezsó mérnök 
16 darabból álló, gyorsan 
szét- és összeszerelhető terep
szinti fordító korongja és 
Trencséni Zsigmond mérnök
kel együttesen szerkesztett, 
több vágányra dolgozó kerék
pár-süllyesztője. Vagy Pola
csek József szegedi távirda
múhelyi dolgozó ördöngösen 

leleményes biztosító berende· 
zési megoldásai. De soro!hat• 
nánk oldalakon át az új tech
nikára való törekvés mester
műveit. 

A kiállítás azonban eszünk
be juttatja a még tennálló hí· 
bákat is. Arra gondolunlc, 
mennyivel jobban érzékeltet
né a kiállítás ujitóink ered
ményre törését és tettrekész
�égét, ha az elfogadott, de 
gyakorlatba még nem vett 
újítások mintadarabjai, vagy a 
hónapokon, söt éveken át el
intézetlen újítások is ott le
hetnének. Például 3. 70.325, 
50.522, 70,480, 70.612 stb. 
számú újítási javasJatoké. 
Gondoskodni kellene arról 
is, hogy a munka• és 

egészségvédelmi újításokkal 
iobban foglalkozzanak az 
újítók, mert a termelés nőve· 
\ésének fontos tényezője ez is. 
El kell ismernünk azonban, a 
jelenlegi újító-kiállítás az ed• 
digiek közül magasan kiemel
kedik. 

A kiállítás augusztus 29-lg • 
lesz nyitva és naponta 11 órá· 
tói 20 óráig tekinthetó meg. 

Méltó kiegészítöje az újító-
kiállításnak az ugyancsak 
augusztus 6-án megnyitott 
sztahanovista-kiállítás, ame· 
lyet a MAV Magasépító VV 
rendezett. A kiállítás anyaga 
jól szemlélteti a vállalat dol
gozóinak eredményes munká
ja és az újító-!'Ilozgalom kö
zötti összefüggést. 

A vasutas képzőművészeti kiállítás ujabb bizonyítéka, 
hogy a· művészet o népé 

A IV. vasutasnap alkalmából 
I 
és a szombathelyi kör t11gj,ii 

rendezett képzőművészeti ki· járnak elől jó példával. Kívá
állítás, amelyet Gáspár Sándor natos. hogy a többiek is köves. 
elvtárs. a Vasutasok Szakszer- sék példáju'kat. 
vezetének elnöke nagyszámú A kiállítás festészeti anyaga 
érdeklődő jelenlétében ünnepé- nemcsak minóségileg. hanem 
lvesen nyitott meg a Rózsa számszerűleg . is fejlődött a 
Ferenc-utcai zeneiskolában, a multtioz képest, mert a tavalyi 
vasutas képzcimúvészet újabb tárlat 86 képével szemben mnst 
fejlödéséről tanuskodik. Tanu- 126 képet talált a zsüri kiállí
sítja amire Gáspár elvtárs tásra alkalmasnak. A szobrá· 
meg�yitó beszédében nyomaté- szati anyag ezúttal kisebb (a 
kosan rámutatott, hogy mind- tavalyi 12 szoborral szemben 7 
jobban valóra válik a lenini került kiállításra) művészi szín
mondás: .,A múvészet a népé", vonal tekintetében azonban fel
a nép mindinkább művelőjévé, tétlenül gazdagabb. 
értőjévé és élvezőjévé válik a A festészeti első díjat Fejes 
művészetnek. A megnyitó be· Gyula nyerte „MÁV szerelde" 
széd ennek a tételnek bizonyí- című vásznával. Második díj
tására megemlítette Gomola Jó- ban részesült Kling György, 
zsefet, az Északi Járműjavító Csáki István, Tamási Lajos és 
sztahanovista lakatosát, Szekfű. Gomola József festménye, a 
Józsefet, a szegedi fútóház do!- hat'll1adik díjjal pedig R.adru:ti 
gozóját és Gelencsér József rá- József „Aratás" című festmé
kosrendezői vonatkísérót, akik nyét tüntették ki. 
tehetséges alkotásokkal szere- A grafikai első díjat nem 
pelnek a kiállításon. Jólesően adták ki. A második díjat Mi
állapította meg a szakszervezet náriné finom hangulatú akva
elnöke, hogy a vasutas képző- rellje kapta, a harmadik dí.iat 
művészeti körök tagjai ma már pedig Kolozsvári Pál, Söprü Fe
mind gyakrabban keresik fel a renc és Pécsi Unger Károly 
vasúti üzemeket, állomásokat érdemelték ki. 
és egyéb szolgálati helyeket, A szobrászati első díjra 
hogy a va�utas életból merítse- Kirchmayer Károly „Leány
nek témát. E téren a miskolci fej"-e bizonyult érdemesnek. A 

második dlj Botondné Mádl 
Ilona, a harmadik Kovács La
jos tehetségét emeli ki. 

A díjazott műveken kívül sok 
figyelemreméltó alkotást talál· 
hat a kiállítás látogatója. Az 
elsó teremben Swie!kiewicz 
csendélete. Kling tájképe, Ri
manóczi Géza „Koreai tanuló'' 
című kompozíciója és Szekfű 
János „Tokaji utcá"-ja ragad
ja meg a néző figyelmét. A má
sodik teremben Gelencsér Jó
zsef virágcsendélete, Fejes Gyu. 
la és Csermely Imre, a harma
dikban Nagy József. a negye
dikben pedig Sz6ke Gyóz6, Me
gyeri Margit, Faragó Ferenc 
egy-egy képe tűnik fel. 

A gaz:lag grafikai részből B. 
Varró Margit több akvarellje, 
Simon István, Bányai Elek, 
Söprú Ferenc néhány munkája 
kívánkozik említésre. A kari
katúrát, ezt a rendkívül fontos 
tanító és szórakoztató „kritikai 
műfajt" a tavalyi anyaggal 
szemben ezúttal Pusztai Pál 
műve ·zete egymaga képviseli, 
nagy kifejezőerővel, a toll és 
ecset lehetöségeinek mindig 
szellemes kihasznalásával. 

A kiállítás egész napon át 
megteklntihető a Rózsa Ferenc
utcai központi zeneiskolában. 

A kerület dolgozóival együtt ünnepeltek a 
a Landler Művek lakótelepén 

vasutasok 

A legrégebbi lakók sem em
lékeznek arra, hogy valaha is 
ilyen élénk. hangos és vidám 
lett volna a Landler Művek 
rákospalotai lakótelepe. A Le· 
nin-útra. amelynek csendjét 
csak a villamos zúgása szokta 
megzavarni. m06t széles hul
lámokban ömlik a zeneszó, az 
új iskola tágas udvart.ró!. A 
szabadtéri színpad reflektor
fényében Bilicsi Tivadar áll 
éppen és szavaira mindig friss 
erővel csendül fel a taps és ne
vetés. 

- Re�el óta nem csitult el 
a szórakozás vidám és sokszor 
izgalomteljes lármája - mond· 
ja Galasek Ferenc elvtárs. a 
Landler Művek kultúrcsoport
jának vezetője. - Zenés éb· 
resztövel köszöntöttük a vas
utasnapot, utána egymást ér
ték a soortesemények. A Nae-y
kanizsai Lokomotív és a Rá
kosnalot11i Lokomotív férfi és 
nöi kosárlabda-mérkőzése utt.n 

atletikai viadalok következtek, 
1 

kel „vonult ki" a MÁV-telep· 
azután a Dunakeszi Vasas ját- re. 
szott a Rákoopalotai Lokomo· Késő este fejezódik b_e a 
tív csapatával, kézilabdában gazdag műsor - most mar a 
pedig a Kinizsi-Rákospalotai tánczenekaré a szó. Azt akar· 
Lokomotív volt a nap eserné· tuk írni, hogy táncra perdül a 
nye. Most pedig már délután fiatalság - de az igazst.g az, 
óta peregnek a kultúrmúsor hogy ezen a napon mindenki 
számai. fiatal a MÁV-telepen: az utca-

Tegyük hozzá Galasek elvtárs bál vidém hangulata jó fiata
szavaihoz. hogy valóban .,pe- lítószernek bizonyult. A nap 
regnek" - élénk friss szt.mok öröme, a nyári este szelídsége 
követik egymást több órán ke- közel hozza az embereket egy
resztül. uedig ez nem csekély- máshoz, akik egyek a rhunká· 
ség, ha meggondoljuk, hogy ban, most egyek a szórakozás
- egy-két hivatásos művész- ban. És eljöttek a kerület !lze
től eltek;ntve - az el(ész mű· melnek dolctozói is szép szám
sorról a Landler kultúrgárdája mai. A rákospalotai faáru
gondoskodik. Igaz, nemcsak gyár, a szappan- és növény
a jól összehangult kultúrgárda olajgyár dolgozói együtt ün· 
bírja „szUS6zal", a közönség nepelnek a vasutasokkal. S 
soraiból sem „döl ki" senki. amikor éjszaka a csendes ker
Ebben az Utasellátónak is vi· t�•, között hazafel� indulnak, 
tathatatlan érdeme van, mert mindnyt.jan érzik. hogy a vas
jól felszerelve. sörrel. borral, utasnap emléke színesen, meJe
szendvics- és pogácsa-tömegek: gen ott él tovább a szívükben. 

Vasutasnapi emlékezés 
Raktári munkásként kezdtem utamat 
A duizaparti vasút-tranzitón, 
Izmos-keményen raktam uszályokat, 
Férges marhabórt, sót a mély haión. 
Egy keskeny palló ringott a víz felett, 
Amin úgy gatya-pórén jártam át 
Százötvenszl!r fordulva, míg csak delet 
Nem ;etez társam, s oda nem kuilt. 

Ebédünk: paradicsom. só és kenyér; 
Időben: szükmarkú tizenöt perc, 
Ami lélegzgtvételre :10/t elég, 
Mert egy szemt•il/anás alatt letelt. 
De átlábolhatatla11 bánatunkat 
Tetézte a munkafe/ligyelö: 
Na, megint ébreszteni kell ma,?ukal? -
Mondta s kezét tapsra verve jcitl elé,. 

Hordtuk, építettük a sóhegyeket, 
Búsan, bánatosan, békétlenül, 
Elhessegetvi? hajcsár/ és t,:qyeket, 
Sinylödve swón, tetze/etlenül. 
Es este, mikor a híd lábánál ült 
A kis csapat és huszonegyezett, 
Az átkos „úgyis mindegy" közénk csücsült 
Es úgy-ahogy a sorssal kiegyezett. 

Pályamunkás sorban is csak gebedtünk, 
.,Szegényszagurik" volt és szégyellettek, 
Sokáil! tetves tyúkól volt fekhelyünk, 
Jóformán emberszámba se veltek. 
A pályamester tehenét őriztük, 
Méhesét telepítettük. gazol/u11k. 
liajtókán sok-sok kilométert viltiik, 
S magunkba fojtva bánatunk - dacoltunk. 

Ez jut eszembe a vasutasnapon, 
- Felhöfoszlá11y a sugárzó ég,n -
Az emlékezésre oly ió alkalom 
Számvetést tenni: hogy van ma s volt régen. 
Láthatni a lenyügöző haladást, 
Az óriás-lépteket, sok-snk sikert, 
A helytállásért a dús, bö aratást, 
A növekt1ő öntudatot s hiteti 

Népünk ajkán a mi becsületünk 
liösi harc, rag11of!Ó példák sora, 
Méltón s büJizkeséggel iinnepelhetü11k: 
le nem gyürt minket csapások cslora! 
Adáz dühével hiába vert a tél, 
Mosta pályánkat szenm1r:s áradat, 
Bensőnkben a nép szolgálata élt, 
Nagy elszá11lság és hösi akara/1 

Es ahogy nézz1ik vidám véreinket, 
Nöi vasutasok dísz-századát, 
A munkás sor,;kból tiszt1einket, 
Dolgozóink megújhodott hadát. 
Ahogy elbíívölnek a kis út/örök, 
A testreszabott kék e.f<lfenrnhák, 
Ott. a fenséges znszlóerdök felelt 
Látjuk: égig magasodik a párt! 

A vasutasnap is törődés velünk: 
A néo, a kormány, a párt szeretetét 
Virágos csokorba nyujtják át nekünk. 
E nap minden boldogsággal felér, 
S érthetővé válik a fogadalom 
Megrázó er!!ie, le11düleli!. 
Amint száll, zúg, mint orkán e napon 
A népnek adott szó hevüle:e: 

Számíts ránk szeretett népünk, szép hazánk, 
Magasra élesztjük e hév tüzét 
A feladatokért vívott harc fokát, 
Védjük a vasulasnév becsülPtét! 
S ha lenne erö, mely ezt felülmulja, 
S volna feladat, mell, újabb s dicsőbb, 
fzmaink ereiél meghalványozva, 
Mi, ott maradunk a sorban - elöli 

. 

•••••·••••••••••••••••••··•••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••·••·••••••••••h: 

A negyedik vasutasnap eseményeiből 

\-'Jd.i.m, de-rils arcok a vasutasnap szahadU�1 clöad.'ic;;aln, 
(Kovác:t, Gén lel,éle:e) 

A vasutas képz'lm.ívészck klállil:ls:U megnilUsa óta állandóan sok llito-
11ató kereol lel, 

N•IIY trdekléldés kl•érl az újltóklállítást. l(épílnkön, az újtlpusú vágány. 
társas11épk<>C6I modellje. 

(Kovát$ Gba !ehétele) (Kovia Oka !elvétele) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Meggyőzőbb, tartalmas,abb 1:épneveló munkát ! 
- Az alkotmány ünnepének agitációja Tatabánya állomáson -

Az állomáson a Tata- utolsósorban a vasút szenet 
bányai Szlnbányászati Tröszt kér. Az őszi forgalom sikeré
egyik „ Villáma"' hívja fel hez elengedhetetlen, hogy . fű-
magára a figyelmet. A tóházaink 18 napos szénkész-
,,Villám" egy öreg, beteg lettel rendelkezzenek. De �ze-
embert ábrázol, aki ágyban net várnak - többet és jobb 
fekszik, s előtte áll orvosa. A minőségűt - az ország többi 
szöveg pedig így hangzik:  ,,Be- üzem_ei _és a há�!art:ísok i_s. 
teg az öreg Tata". Július má- ""._ _banyaszok !UdJak, mit _va'. 
sodik felében a bánya Vl-X. tolu� az orszag s az utobb1 
és XIV-es aknája csak 70-80 

1 

napo
_.
<ban, �z alkotmá�y un�e

százalékra teljesítette t<;rvét. P_e t'.szt�lelere, fokoz'.'�k tel1e
Súlyos felelősség van a banya- s1tmenyuket, behozzak a le
szok vállán. Az ország és nem maradást. 

NöYekYó eredmények augusztus 20.a tiszteletére 

augusztus 20-i vállaláso1<n,i1< 
sekélyes a politikai agitá�iója. 
A népnevelők helyi politikai 
érvek helye�t csal, általáno,sa
gokat mondanak. Altalában be
szélnek megváltozott életünk
ról általában növekvő életszín
vo�alunkról, általában az al
kotmány biztosította jogokról 
és kötelességekről. 

közé. Sokak előtt ismert tény�k 
ezek. És éppen ezért bizony1t
ja leghívebben megváltozott 
életünket, azt, hogy nálunk 
valóban minden hatalom a dol
gozó népé. 

Hasonló érvek elmondása 
után k1 ne találna megannyi 
bizonyítékot saját életében is 
arra. hogy a mi alkotmányunl, 
a nép alkotmánya? S ez a tu
dat megsokszorozza a munka
kedvet, lelkesít a vállalások 
mmdjobb teljesítésére, erőt ad 
a további munkához. 

Agitációs érvek tömege áll a 
né;mevelók rendelkezésére, 
csak egy kicsit nézzenek kö
rül saját portájukon és a párt- 1

-

szervezet sei;ítse ezek össze
gyüjtését. feldolgozását. S 
erre megvan minden lehetőség, 
még több népnevelóértekezlet 
sem szükséges hozzá. De egy 
feltétlenül kell:  a meglévő nép
nevelőértekezletek szinvonatá
nak emelése. Az egész ország
ra érvényes, általános agitáció, 
,.szempontok" helyi körül.n1é
nyekre alkalmazása. 

Tatabánya-felső állomásra 

1 954 au,rusztus tii. 

bó! zeng a dal. Talán ugyan
ebben a pillanatban sokezer 
kilométerre Balatonkenesétól 
Moszkvában. Leningrádban 
ugyanezt a dalt éneklik orosz 
nyelven a szovjet vasutasok 
napját ünneplő komszomolis
ták . . .  

MASNAP REGGEL vidám 
zenés ébresztő köszöntötte a 
táborozókat. A délelött gazdag 

sportműsora még előttük á'l. 
Fürdés a „magyar tenger" hus 
v izében, röplabda, céllövészet, 
lepényevés, és ki tudná felso
rolni, mennyi vidám szórako
zás várja a fiatalokat. 

Vannak, akik a vízi sportot 
kedvelik. Többen mélyen be• 
úsztak a Balatonba, néhányan, 
akik nem merészkedtek a víz
be, a parton megkezdték a röp
labdabajnokságért a harco�. A 
délelőtti órákban kezdődött a 
céllövőbajnokság is. Ebben a 
sportágban kitűnő eredmények 
születtek. Domonkos Imre, a 
Nyugati-pályaudvar DISZ-szer
vezetének küldötte 9.4--es kör
egységet lőtt. Barkó Gyulil. az 
Északi Járműjavítóból 8.7-es 
köregységet ért el. 

A bánya növekvő tervtelje
sítése Tatabánya-felső állomás 
Yasutasait is jobb munkára 
készteti. hisz a kibányászott 
5zenet ók továbbítják rendel
tetési helyére. Második negyed
évi tervüket 114.18 százalékra 
teljesítették. Pedig nem köny
nyú a feladatuk. A bánya nem 
tud előre szállítási tervet adni, 
mert a szállítást nem ók, ha
nem a Bányászati JJ:rték.esitó 
Igazgatóság intézi. S így a 24 
órás vonatforgalmi terv - a 
tapasztalatokra épül. A bány:;i 
vagonszükséglete is bizonyta
lan - dívik még a hétvégi és 
hónapvégi hajrá. Egyik nap 
húsz vagonnal kevesebb, más
nap gyakran negyven vagonnal 
több kell. Ki tudja ezt elő
re kiszámítani? . . . Mégsincs 

Mennyivel helyesebb. mo".
gósítóbb lenne, ha a párttitkár 
nemcsak azt mondaná, ho,;:y 
112 alkotmány biztosítja a mun
kához való jogot, hanem el
mondaná apósa történetét is, 
akit I 920-ban egyik napról a 
másikra bocsátottak el minden 
indok nélkül a vasúttól, ke
nyértelenné téve kilenc apró 

nagy feladatok várnak. A bi
nyászok már készülnek a tél
re. Erejüket megfeszítve töre
kednek a széntermelés súlyos 
lemaradása pótlására. TataM
nya állomásnak a növekvő 
szénmennyiséget is zavartala
nul kell továbbítania, hisz 
pusztán a háztartásoknak 28 
ezer vagon tüzelőt - melynek 
egy részét Tatabánya szállítja 
- küldenek az ország bányái. 
A vasutasok készen állnak erre 
a feladatra és a népnevelömun
ka tartalmának megjaví!ása 
fontos segítóJe lesz az őszi for
galom sikeréért vívott hru·cuk
nak. 

Indul a vonal a vasutas fiatalok nagy találkozójára, 

A TÁBOR KőZEPf!:N vi
dám lepényevés folyik. A le
pényekbe egy-egy 5 forintost 
sütött a szakács. A pénz azé, 
aki megtalálja. Hangos kacagás 
közepette Dolinlka elvtárs '1a
rapja ki a lepényból az el,,& 5 

dóűtés" - biztosítják minden 
;;2hézség ellenére is a vagon•J
kat és irá•wvonatokat képez
ve továbbítják a fekete gyé
mántot. 

gyermeket! 
Milyen más, menn};vel meg

győzőbb, ha a népnevelő nem
csak azt mondja: nálunk min
den hatalom a dolgozó nápé 
- hanem azt is: állomásfónö
künk lt!ég néhány évvel ezelőtt 
egysze1 ü vasúti munkás volt. 
Burlot•ics Pál és Varga Feren.: 
pályamunkásokból lettek pá
]yamesterek és Sarkadi elvtárs 
innen került az egyetem padjai 

SZOMBATON D1J:LBEN pon
tosan fél egy órakor sza
badra lendült a Keleti-pá
lyaudvar kijárati jelzőjének 
karja. A feldíszített .,ifjúsági 
vonat" lassan kigördült az ál
lomásról. A kocsikban eföe
!yezkedtek a L�ndler Jenő Jár
műjavító. az Északi Járműja
vító. a budapesti igazgatóság és 
még több más vasúti szolgálati 
hely fiataljai. Festői tájakon 
robog a vonat. A ferencvárosi 
fűtőház ifjúmunkásai, Jakab 
Gyula mozdonyvezető, Borbás 

Ez a pártszervezet munkájá
nak eredményessegét is bizo
nyítja. A párt népnevelői egy:itt 
a szakszervezeti bizalmiakkal 
tevékeny szervezői a munka
versenynek. vezetik a dolgozó
kat az augusztus 20-i vállalá
sok teljesítésére. 

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

A pártvezetőség tagjai pél
dát mulatnak az alkotmány ün
nepé,·e indított versenyben. 
Győri Vilmos pártvezetőségi 
tag és Filetóth. Mihály forgalmi 
szolgálattevők. Kovács István 
versenykihívását elfogad,·a. 
v:Hlallák. hogy a vasutasnapi 
versenyben elért tervtelje;íté
süket újabb két százalékkal nö
velik augusztus 20-a tiszteleté
re. Pataki Ignác gurításvezető 
101 százalékról 1 05 százalékra 
emeli teljesítményét. A gurito· 
dombon dolgozó brigádok egy
egy váltót vettek át szocialista 
megőrzésre és vers�nyre kel
tek egymással azok minőségi 
karbimtarlására. S lehetne még 
sorolni az alkotmány ünnepére 
tett vállalásokat, az elért ered
ményeket. Mindez a népnevelő
munka eredménye is. 

Vasutasnapi ünnepségek vidéken 

De a népnevelők munkájá
val mégsem lehetünk elégedet
tek. Már évek óta folyik a 

Vidéken is mindenütt meg
ünnepelték a negyedik vas
utasnapot. A városok, fal vak 
dolgozói együtt ünnepeltek 
vasutasainkkal. 

MISKOLCON vasárnap ,·ö
r& nyakkendős úttörők virág
csokrokkal köszöntötték ottho
nukban a vasutas müsza,kon 
legjobb teljesítményt elért 
dolgozókat. Kora reggel a 
zászlókkal. feliratokkal díszí
tett miskolci rendezőpá!yaud
varról útnak indították a vas
utas műszak utolsó két több
terheléses békevonatát. A mis
kolci vasutas DISZ-fiatalok az 
egyik szerelvényt Hatvanba, 
a másikat Nyíregyházára. to
vábbították. 

Délelőtt kultúrcsoportok 
vasúton is a szocialista munka- adtak vidám műsort a gyer
Yerseny. A vasutasnapra. az mekeknek és dolgozóknak a 
alkotmány ünnepére tett válla- MA V játszótéren. Délután a 
lások lassan hagyománnyá vál- Lokomotív sport'lályán sport
nak: minden esztendőben is- 1 enyeket labdarúgó mér-métlődő versennyé. Ez helyes v:i-s · 
és jó. A hiba azonban az, hogy kozést rendeztek . .  a �zabad
a verseny kezd gépiessé, tar- ság-téren pedig terzenet ad
talmatlanná válni - még a tak. 
13.ssan növekvő eredmények el
lenére is - mert a felajánlá
sok többsége .,megszokásból" 
születik, hiányzik politikai tar-

Este az A vason tüzijátékkal 
és hangulatos táncmulatsággal 
fejezódött be a miskolciak 

talma. vasutasnap ja. 
Ma már egy népnevelő sem 

elégedhet meg azzal, hogy fel
ajánlás történt. A kimagasló 
eredmények ott születnek, ahol 
a ver�enyt át- meg átszövi a 
politikai tartalom, ahol a dol
gozók növekvő öntudata a 
munkaverseny emelője. Tata
bányán itt van a hiba, Az 

SZOLNOKON a negyedik 
vasutasnap előestéjén. szom
baton este társadalmi mun
kával készült szabadtéri szín
padot avattak fel a fűtőház 
dolgozói. Közülük 14 élenjáró 
dolgozónak ez alkalommal ad
ták át ió munkájuk jutalma-

A IV. vasutasnap eseményeibó1. - A képzömúvi11;zett kl.illít.�son .. Képünk: 
B t dné Mád)• Jolán a vasu as képLÖmuvi:tzeti i ·_kola nuvendeke má. 
dílc," díÚt nyert tanul�á.nyfeje elölt. a szobor mode ljével. Go1�0:a. �67..sd-

5( 1 t�zald Jármfijaví1ó OV kétszeres jelvényr� szhhano, l�tá1a,,al .  e I az. 
(Kováu Gl:u felvétele) 

ként a sztahanovista okleve
let. 38 doLgozónak pedig a 
rendkívüli előléptetél;t. A fű
tőház két dolgozója a mozdo
nvok tisztántartásáérl. két 
b�igád pedig kiváló munkájá
ért kapott el ismerő oklevelet. 
A jutalmak kiosztása után a 
fűtőház tánccsoportia ének
és zenekara adott műsort több 
mint két órán át. Ezt követően 
reggelig szólt a zene, melynek 
hangjai mellett táncolva vidá
ma,n. a jól végzett munka örö
mével köszöntötték a szolnoki 
vasutasok a negyedik vasutas
napot. 

TAT ABANY AN kora reg
geltől késő éjszakáig hangos 
zeneqzó töltötte be az állomás 
melleti Vasutask.ertet. A lom
bos fák között pavilonokat, 

körhintákat, céllövöldéket ál
Utottak fel. A szabadtéri szín
padon délután a bányász kul
túrotthon csopartjai rendeztek 
nagysi�erü k \tórás kultúr
músort. A mele_get en)'hitö 
lombos fák alatt a tatabányai 
bányászok, cement.gyári mun
kások. vasutasok együtt tán
coltak, szórakoztak, amiként 
együtt dolgoznak azért, ho_gy 
a tatabányai szén és cement 
minél előbb eljusson felhasz
nálási helyére. 

A munkában megvalósított 
JO együttműködés eredmé
nyezte azt is. hogy szombaton 
délután ebben az évben már 
az 1250. irányvonat indult út
nak Tatabánya állomásról. 

! ....... �:·:;:;;;;;,�·;i .. :;; .. ·1c�,��;��k·.':·::: ... i 
: Hívogatón irányí- szava. A magáról megmosolyogtat- : 
! totta előre a tolon- megfeledkezett, ci- nia. Azután tisztáz- : 
: gó utasokat a so- garettára gyujtó ta az utasok előtt, : 
: mogyszobi á!!omá- utast nem fenye- hogy nem akármi- : 
: son: ,,Erre tessék! gette pénzbírság- lyen emberrel áll- : • üres a 1/wcsiml'' gal, cs<tk arra fi- nak. szemben: ,,Az : , Mosolyogva, gyelmeztette, hog11 én lányom már 19 J 
: készségesen adott  az ebben a kocsi- éves, a jÍDlm meg : 
: felvilágosítást a ban utazókat biz- 13." i, : várakozási időról. tosan zavarja a Sokat utazom. : : Felültem kocsijára, füSt, és az ablakon Sokféle vasutassal : : aztán, mint afféle hintázó „Nem do- talál:kozom. Milyen : : hálátlan utas, el is hányzók.nak" táb- jó, hogy ilyen vas- : : feledkeztem róla. lára mutatott. Az utasok is t.•annak, : : Csa'k akkor figyel- utas azonnal eldob- • bb • :, tem fel rá ismét, · tt · "át a. es _ egyre nagyo : 
: amikor jegyemet i:gj�g�:: :;ő 'első szamban. : 
: kezelve, szívélyes szippantások 'köz- Szerettem volna j 
: jónapottal 'köszönt, ben. megtudni a nevét. : 
: és a jogy vissza- Kaposfön nagyot Elhatároztam, hogy : : -

mosolyogtunk, mi- a lkapos,:ári állo- : ! adásakor „köszö- ma·son, ma1·d a le- •,• b · · kor megjelent, 'ke-: nömme l·' ucsu- szálláskor, bemu- : j zott. Az állomáso'.k zében egy aranya-
tatk.ozom. De nem : 

: e lőtt frissen végig- san mosol·ygó, kék-
sikerült a tervem. : • 8-emu- pólyássaI. dt • • : futott szakaszán és - Nem tu am szo- : 

: bejelentette: ,,Be- Mögötte topogott ba elegyedni vele, : 
egy fek.eteruh.ás mert el vo!t fog- : : leg kövel!kezik. · · • 

lalva. Az idősebb : • anyóka, aki a pi-: Nagybajomba utasokat segítette : : éri.irvk . . .  A követ- cire mutatva, 
!e a vonatról. : : kező megálló Ka- jobbra-balra. men-

Nem tudom a ne- : 
f posfő." tcgetődzött, talán a vét. De ő biztosan : 
: A böhönyei vá- tévedése'k. eloszla- magára iSmer e : 
j sárrCl hazafelé uta- tása érdekében: ,,.4 sorokban. A vas- : 

dédunolk.ám." Az utasnap a!kalmá- : i zó asszonyoktól 
anyóka lassan-la&• ból ezúton szorí- : : olyan szívélyesen tom meg tt !kezét : : érdeklődött a vá- san elhelyezkedett  

és tisztelgek. neki : 
: sár iránt ,  mintha a padon, akkor a én, egy eg,Jszerú : 
: semmi más gondja kalauz átadta neki utas a fapadosból.

:. 
•
::
,

: 
j nem is volna. a gyereket. Még Kf'llner Béla 
: Jobbra-balra volt egyet csi:k.landozott Kaposvár, 
: egy-egy kedves a picin, sikerült Megyei Könyvtár 
: : 
................................................................................. . 

forintost. László és Amier János fűtök úgy gondoljuk, hogy nem már napok óta készültek erre maradhatnak ki a beszámoló-az útra. Munkában elért ered- ból azok a fiatalok sem, ményeik tették őket érdemes- akik önfeláldozó. lelkes sé arra a megtiszteltetésre, munkájukkal segítették elő, hogy ők továbbítsák a vasutas bogy eze� vasutas fiatal ifjúság vonatát. oly vidáman, gondtalanul 
BALATONKENESf!:N, a ma- tö·tse el a Balaton partján gas vasúti ' töltés alatt, ki; a másfél napot. Lengyel János, 

e1dó szélén, árnyas fák töv<!- az Északi Járműjavító ifjú v1!
ben állnak a Rákóczi Ferenc lanyszere!ője teljes 2-1 órát dol

katonai középiskola növendé- gozott, hogy minden sátorban 
keitő! kölcsönzött sátrak. Er- égjen a villany. Payerle László 
re a napra a katonai sátrakat főrendező társaival együtt he
a vasuta;, fiatalok vették birto- tek óta dolgozott a nagv találkukba. Messze hangzik a csen- kozó előkészítésén. Dicséret il
des tó partján fiataljaink vi- 1eti Berényi Miklós technikai dám nevetése, hangos zsivaja. rendezőt. Káni�, elvtárs sportHangjuk egybeolvad a közeli felelőst és ki tu-c..,:í. fe!sorC'lni 
nádas vízi lakóinak 'hangjával. azt a sok fiatalt, akt !•1kesed2s
Besötétedelt. Tábortűzhöz ké- sel dolgozott a többier, ,·Hám 
szülnek a fiatalok. A DIVSZ- szórakozásáért. 
induló hömpölygő dallama be- A vasutas ifjúságnak ezt a 
tölt" a k e· t t A T . találkozóját nem felejthPti', eJ 

. 1 enes __ ' . par O �- z 1 JU· a részvevők. A vidám, kedve s�_g_  nemz_etkoz1 indu1oJa befé,:- találkozás a Balaton partján kozik az oregek és fiatalok s21- I hosszú időre emlékeket hagy vébe egyaránt , . . Ezer torok- valamennyiük szívében. 

� szovjet vasutamk a vasutasnapon 
újabb kiemelkedő munkasikerekkel válaszoltak 
a szovjet nép szeretetére és megbecsülésére 

A dolgozó nép és a va.mta5 szer múlták felül a régi Oroszdolgozók eggyéforrottságának ország vasútainak forgalmát. ünnepe volt az idén is a 3zuv- Egyedül az omszki vasútvonajetunióban az Ossz.szövetségi Ion annyi árut szá 1litanak, mint Vasutasnap. A szovjet nép amennvit Anglia, Belgium ezernyi megkapó jelét adta és Hollandia vasútvonalain augusztus elsején annak, meny- együttvéve. <1yire becsüli és értékei a vas-
utas dolgozók munkáját. A A Szovjetunió vasútvonalai
szovjet vasutasok ezen a na- nak dolgozói ezeknek a roppant 
pon még közvetlenebbJJ érez- feladatoknak a megoldásálhoz 
ték. milyen szeretettel. rnf'gbe- újabb lelkesítő erőt kaptak az 
csüléssel fordul feléjük a pf.rt idei vasutasnapon is a feléjük 
és a kormány. áramló szeretettől, megbecsJ-

Az ünnep előestéjén, szomba- Jéstől. Tettekkel, a nemrégiben 
ton a közlekedésügyi minisz- lezajlott összszövetségi vasutas 
térium és a vasútforgalmi mun- aktívaértekezlet határozatainak 
kások szakszervezetének köz- megvalósításával válaszoltak 
ponti bizottsága a főváros tár- az őket ünneplő szovjet nép
sadalmi szervezeteivel együtt nek. A legfiatalabb, a ré�zben 
ünnepi ülést tartott. Az ünnepi még építés alatt álló szverdlovi 
beszédet Borisz Bescsev elv- mozdonyépítóüzem dolgozói az 
társ, közleke'iésügyi mimszter ötszázadik mo:zdony elkészíté
mondotta. sével köszöntötték a vasutasna-Az Osszszövetségi Vasutasnap pot. A mozdony gyártásánál előtt és az ünnepen a szovjet több újítást alkalmaztak, külösa�ló a méltató cikkek egész nös gonddal ügyeltek a minős?rJt . közölte, _amelyek lelke- ségre s így elérték, hogy a sHo. tenyeke_t tart�� f�I . a_ szo- mozdony az eddiginél !ényegec1alista vasu t fe]lodeserol. A sen nagyobb sebességgel képes 
Szovjetunió vasutai a háború I többterheléses vonatokat to
utáni években tizenkét és fél- vábbílani, 

A IV. vasutasnap rsernényeiböl. - Nem újitás ugyan. de az újítók1:tllításon 
az ifjú generáció nagy tebzését vívta ki a 100 év előtti mozdony modellje. 

(Kovács C.i!za felvétele) 



f9S4 augusztus 1 O. SZOCIAUSTA VASOTERT 

Üzemeink munkássága és a patronált tsz-ek parasztsága 
készül az augusztus 20-i baráti találkozóra 

Baráti találkozóra készüló
d1k az ország munkássága és 
parasztsága. Az alkotmány ün
nepét az idén együtt ünneplik 
a falu és város legjobbjai, ba
ráti találkozókon beszélik meg 
a ,;yárak, a termelőszövetke
zetek, gépállomások és az 
egyéni gazdák gondját-baját, 
örömét. A baráti találkozók 
megrendezéséból a vasúti üze
mek munkássága is kiveszi a 
részét. Sok olyan üzemünk 
van, amely termelőszövetkeze
teket. állami gazdaságokat, 
gépállomásokat patronál. Ezek 
az üzemek még jobban kiakar
ják szélesíteni kapcsolataikat 
augusztus 20-án, amely az al
kotmány ünnepe mellett a 

munkás-paraszt szövetség nagy 
ünnepe is. Meghívók mennek 
a patronált üzemekbe és a vá
rosba invitálják a dolgozó pa
rasztokat. MNDSZ-szerveze
teink a dolgozó parasztasszo
nyoknak írnak levelet, DISZ
szervezetemk a sportköröket és 
a kultúrcsoportokat hívják 
meg. 

A Landler Jenő Járműjavító 
VV munkássága mái· a tavasz· 
s7.al jó viszonyt fejlesztett ki  
Hajduszoboszló, Hajdunánás, 
Hajdusámson parasztságával, 
.imikor gépeket javított, szer-

számokat küldött az ottani géP
állomásoknak. A viszony még 
szorosabbra fúzódött, amikor 
az üzem kultúrcsoportja szép 
előadást tartott Hajdúszobosz
lón színvonalas, szórakoztató 
mú�orral. A Landler Művek 
dolgozói most meg akarják 
mutatni a parasztság képvise
lőinek üzemüket, a kultúrcso
port tagjai és a sportkörök pe
dig a mezőgazdaság küldöttei
nek szórakoztatásáról gondos
kodnak. 

Az Északi Járműjavítóban 
Ti.szapoLgár, Zsáka, Hosszúpá
lyi parasztjainak fogadására 
készülnek. Mindhárom helyen 
nagy hasznát vették annak a 
segítségnek, amit a vasutas 
dolgozók nyujtottak a la vasz és 
a nyár folyamán a gépállomá
sok, a termelőszövetkezetek 
parasztságának. Polgáron és 
Zsákán az Ész:iki Járműjavító 
kultúrgárdájának látogatása 
nyomán alakult meg annakide
jén a kultúrcsoport. Az au
gusztus 20-i 1.§togatásra készü
lö polgári, 2sákai és hosszúpá
lyi parasztok most beszámol
nak majd Budapesten a vas
utasság segítségének haszná
ról. a jövőévi kenyér megter
melésében végzett munkájuk 
eredményéről. Megköszönik az 

eddig is nyujtott segítséget és 
a barátság elmélyitésével biz
tosítják maguknak a további 
támogatást. Amíg az tszaki 
dolgozói üzemükben látják ven
dégül a parasztság képviselöit, 
kultúrgárdájuk Hosszúpályiba 
megy és nagy kultúrműsorral 
teszi emlékezetessé az augusz
tus 20-i baráti találkozót. 

A MAV Felépítményi Vas
anyagjat:ító UV budapesti üze
me Tarnaszentmiklós paraszt
jait várja baráti látogatásra. 
A Vasanyagjavítónál is meg
rendezik az üzem és a patro
nált termelőszövetkezet sport· 
körének. kultúrcsoportjának 
találkozóját. A Vasanyagjavitó 
színjátszói egyszer már jártak 
Tarnaszentmiklóson, most pe
dig meghivásukkal az ottani 
kultúrmunkásoknak adnak al
kalmat, hogy a !óvárosban szá
molhassanak be fejlődésükröl. 

A miskolci, a debreceni. a 
szolnoki jármújavitók a vas
útépítő vállalatok és a többi 
vasúti üzemek is készülnek a 
baráti találkozó megrendezé
sére. A falu küldötteit feldíszí
tett állomások várják, a vá
rótermekben pedig, ahol en·e 
mód van, kultúrmüsorral szó
rakoztatják majd a kedves fa
lusi vendégeket • 

A vasutasnap tiszteletére . . .  
A Landler Jenő Jármüja• 

vitó múhelycsarnoka1 ünnepi 
díszbe öltöztek. A vi;.gányokon 
két uj szerelvény áll. Festők, 
lakat<X'!ok, mázolók végzik raj
tuk az utol.i;ó simítasokat. 28 
személy- és 40 teherkocsi és 
két mozdony főjav1tása - ez 
volt a Landler Jenő Jármüja
vító munkásainak felajánlása 
a vasutasnap tiszteletére. 

Az elmult hónapokban a 
kocsiosztálv kissé elmaradt. A 
kiszbotl teÍ·vet sem tudták tel
jesíteni. A vasutasnap pedig 
eg_vre közeledett. A dolgozók 
éreztek: valamit cselekedni 
kell, meg kell taláni a hibi.kat 
� olyan felajánlást tenni. 
amellyel egyc,,apfu ra kikuszö
bölhetik a mühelyükün esett 
csorbát. Ez a rövid története 
ennek a két szerelvénynek, 

József lakatoo-brigádját. akik pelhették a vasutasok iránti 
leginkább részesei voltak an- megbecsülés napját. Fajlagos 
nak, hooy a járműjavító dol11;0- szénmegtakarítasi tervüket az 
zói becsülettel teljesítették elözö év hasonló időszakához 
adott szavukat. viszonyítva, 1 10.6 százalékra, 

Felemelö pillanat volt. ami- kilométer• és százelegytonna 
kor az internacionálé hangjai kilométertervüket 118 százalék
mellett a két szerelvény Jas- ra teljesítették. A tervhez vi
san kigördült a múhelyi vá- szonyitva 103 százalékra csök
gányról és elindult próbaútjá- kentették a javítási költségeket. 
ra Nagymaros felé. 

1 
Kimagasló eredmények szü-

* lettek az egyéni versenyben is. 
A mátészalkai fűtőház dol- Béres Imre mozdonyvezető és 

gozói nagy lelkesedéssel ké-

, 

Kovács József fútö 150 százalé
szültek a vasutasnapra, s jó kos, Huszti Mihály és Tebes 
munkájuk eredményeképpen Károly fűtök 130 százalékos 
uj munkagyőzelmekkel ünne- s7.énmegtakaritá.,;t értek el. 

Néphadseregünk harcosának üdvözlete 
a vasutasnap alkalmából 

amelyne;;. ünnepélyes átadásá- Szeretettel üdvözlök minden
ra boldogan gyúltck össze a kit a negyedik vasutasnap al
jármújavitó dolgozói. Ambrózi kalmából és kívánom, hogy a 
Gyul.a, a kocsiosztály párttit- vasutasnapon megnyilvánulo 
kára üdvözölte azokat a mun- szeretetből újabb erőt merítve, 
kw,okat, akik éjt nappi,Iá téve még nagyobb lelkesédéssel har
dolgoztak ennek a 68 vasúti coljanak ötéves tervünk nagy
kocsimik !ővizsgáján. szerű célkitűzéseinek határidő 

csehszlovák, román, bolgár, ke
letnémet es kínai vasutak dol
gozóiról. 

Külön üdvözlöm a Vörös Csil
lag-brigádot s annak vezetőjét, 
és kívánom nekik, hogy jó mun
kájukkal mielőbb elnyerjék a 
sztahanovista címet. 

- Nagy 5egít..<;éget jelent a előtti .  teljesltéséér_t. ?olgozia
forgalom �zámára ennek a két nak ugy, hogy m1elobb elke
szerelv&ny-nek újbóli belállítá- szülhessen a Budapest-Mis
sa - mondotta. Köszönet és kolc közötti vasútvonal átépí
dicséret illeti Anda Jenő boi:t· I tése és villamosítása. Vegyenek 
nár-brigádját. Bányász Istcán �ld�t a hős szovje� vasut�sok· 
alv.:.zas brigádját és Béket•ár rol es vasutas baratalnkrol, a 

A negyedik vasutasnap alkal
mából forró szeretetemet, elv
társ; üdvözletem küldöm vala
mennyi régi munkatársamnak. 

Vastag Ferenc 
honvéd 

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

Helytálltak az árvíznél - helytál lnak a termelőmunkában is 
A HALKRA FOGOTT vagy 

I 
miatt kiesett munkamennyisé- lés - az építés, a munk a, a 

az emlé· kek izzásától erösebbre günket nem pótoljuk minél szeretet, az összefogás szép 
hangolt szavak nyomán rövid elöbb, sz6ual, ha Lemaradunk a megnyilvánulásaival fejezödötl 
időre ismét á1éljük az órákat. tenoü11kkel. Fo{?adjuk meg, hogy be. Tóth Lajos elvtárs vala
a napokat, amikor az  ember lelje.< egészében, a minöséf? mennyi dolgozótársának foga
birokra kt'lt a pusztító termé- csökkenése nélkül pótoljuk a dalmát tolmácsolta: 
szettel, Pályamunkások ülnek a mu.�kie<ést, s ezzel hozzájá- - VALLAU U K, hogy a fü. 
d�breccni pályafenntartási fő- rulunk az öszi forgalom teru- zesabonyi szakaszon egyetlen 
nökse;; kicsiny, zsúfolt kultúr· szera lebonyo/í/ásához. munkamennyiséggel sem mara
helyiség�ben, . mind_ oly�no�. ITT A GYOU.SEN tehát a dunk el. A vasút nagy egészé
ak!knek 1dei::e1b_e� fr,sser: y1b�al do!gozók egröntetű kívánságá• re váró feladatok megoldásá
meg a !egveszely�s�bb orak 1_z. nak ad hangot Aradi János fő- nak, az öszi forgalom sikerének 
galm_a. �k,kne� �z,vebc� a _nyl!t mérnök, omikor felolvassa 3 kulcsát mi is a kezünkben tart
seb Nz�kenysege,·el !.aJ meg a debreceni pályafenntartási fő. juk, elvtársak ! 
pusztulas. a rombadolt ot_tho- nökség dolgozóinak vál la lását Az idös László Jónos, vagy 
no½ _ látvany.a.: Ott .  voltak mind- és egyben felhívását, amelyben Varga László, akik a IV-es, i l 
nxai an a p:y�n gatakon, az e l :  valamennyi pályafenntartási lelve a VI-os szakasz dolgo
�o ve_szelyJelre _ a . 1ebrecem főnökséghez fordulnak a debre- zóival a legveszélyezletetlel>b 
1�az�atoság teru(eter�I 1300, ceniek: csat lakozzanak az álla · helyeken napokon át küzdöttek 
koztuk a .. d_ebr�e!.11 palyaf_enn• luk indított mozgalomhoz. Csat• pihenés nélkül a hullámokkal , 
tartási fo�oksegtol_ �00 pal) a- lakozzanak úgy, hoey az év vé- most a kiesett munka pótlásá
fenntartas1 dolgozo indult . har- géig behozzók az órvíwédelmí i:rt indítanak harcot. És a töb· 
colm a messzi Duna hul lama1- munkák mialli lemaradást, biek. akik már eddigi eredmé• 
va l. hegy egyetlen órányi munkával nyeikkel is aláhúzták fogadat-

Ezen a keddi napon, amikor se maradjanak adósak, szer· rnuk komolysáitát: az V. sza-
k •  kasz dolgozói 1 37 a XI I -es a Duna v1zá,llása Győrn�l már vezzék meg a mun at úgy. hogy szakaszé !32. a XXIV-es sza-csak 335 centiméter. arról be- ne kelljen sem a létszámot, �em kaszé 131 százalékos teli·esitszélnek Debrecenben, hogy a ,e munkaidőt emelni, sem a bér- ménnyel, a lemaradás egy c,eszély e/mull, de a teendők alapot túllépni és ne szenved- részének behozásával köszönso�asága ittmaradt. Frre a gyü- jenek halasztást a szociálls jel-

lésre is az gyüjtötte össze a pá- legü felújítási munkák sem. tötték már a vasutasnapot. 
l"amAs. ter1· •zakaszok dolgozói• E 11 tt b f t dk•z Vagy Kurucz István esztergá-, , v me e azon an ne e e • • lyos 186. A11dirkó Ferenc köve-nak küldötteit, hogy megbeszél- zenek meg a takarékosság, az 
jék ezeket a teendőket. A gyű- önköltség csökkentésének fon- zö . l 96; K.ohány J_óz.<ef festő 1!, l  
lést megelőzően a termelési ér· losságdról. De csatlakozzanak szaz�l�ka - mind-mind eros 
tekezleteken u�·anis mínden úgy is mint Nagy Sándor OB- alapJ a1 a debreceniek fogadal· 
szakaszon kiiejezésre jutatták a elnök �s 20 dolgozólársa, akik mának. . • . . 
dolgozók, hog.y 1ouabbra is se- nemsokára ísmét elindulnak _ A __ d�brecenr patrafennjarla�i 
gi1e11i a�arnak. Györ, Réufalu, Ast•tú1yráró felé, fonokse�hez_ tar.?z� do,goz�k 

hogy építö-bri(rádjuk minél szép,. kovetesr!�elto kezdeme-
- \·cm szabod a kárt ktirral több fedél nélkül maradi csa-

, 
nrezes�. a gy�les le]kes !1an�-

t,tt!zru - mondották oéldául a Jádnak adja vissza otthonát. lata sz1vre, erore, te.lrekeszseg-
1\ cs szakasz termelési érte- re vall es győzelemhez vezet. 
1-ezletén. - Pedia rzt le.<szük. A pusztulás komor képeinek Az élet, az építés, a tervek tel• 
ha az ároíz"·édelmi munkák idézésével kezdödött e;i; a gyü· jesitésének gyözelméhei. 

H Í R E K  
1 3.595 újítási javaslatot 

adtak be vasutas újítóink az el
sö félévben. A 3947 elfogadott 
újítás rhén 33.870.000 forint 
megtakarítás várható. 

A TI SZTASAGI VER• 
SENYBEN a szegedí igazgató
ság területén a második cso• 
portbeli állomások között első 
Kiskőrös, a második Szentes. 
A harmadik csoporlú állomá• 
sok első helyezettje Tiszatenyő, 
a második pedig Csugar állo
más. A kapott 1600, 600, 1000, 
illetve 800 forint jutalmakat a 
dolgozók az árvízkárosultaknak 
adományozták. 

- AEG YVE!-JNEGY FER.O
HEL YES BOLCSODET adnak 
át röuidesm rendeltetésének a 

hatt·ani t•asutasok gyermekei 
számara. 

- 100 ágyas betegotthon lé
tesül a 200 é,•es. műemlékké 
nyilvánitotl péceli Rádai-kastély-
1>11n az ápolásra és csak felüg) e
l�lre szoruló vasutas betegek 
részére. 

- .4 JARAS! LOVESZVER
SE VYBEN a haluani állomás 
MSZHSZ {övészcsapata lett az 

elsó. 
- Átadták a forgalomnak a 

balatonfenyvesi á l lomás térköz
biztositó berendezését. A mun
kában kítünt Horváth Antal és 
szerelőbrigádja, Horváth László, 
Hamerh László és brigádjaik a 
pécsi távbeszélő- biztosítóbe
rendezési ellenőrség dolgozóí. 

- OSZI FORGALMI ERTE
li.EZETET TARTOTTAK az el
mull héten a tapolcai vasutasok. 
Az értekezleten tetoékenyen vet
tek részt a körny1:kbe/i bányák 
és szállillató vállalatok ueze
töi. 

- A szovjet vasúti egyeteme• 
ken és te.:hnikumon tanuló ma• 
gyilr ősztönd,jasok közül az 
idén két vasúti mérnök és két 
technikus végzett kitünö ered
ménnyel. A mérnököket a deb
receni és miskolci fűtőházba, a 
technikusokat pedig a Hámán 
Kató és a fercncv.írosi fűtőház
ban o�ztotlák be. 

- AOZEL 70 ()(}() TO.VVA 
TOBBLETSOLYT touábítol• 
tak ten·e11 felül a debreceni ál
lomás t·asulasai az elmult há
rom hd alatt. 

HELYESBITts. Ellíro lap�1.A
munklJ1.m a .,Hirek"-rovntban 
nwg�mlékez1ünk Szilád! Sándor 
�:r.Pgertt g6cponll tndosftö Jel(•n
t�=--'-' alapjltn a béké!iC::Jabnl íüld
házi fiird•l. mosdó és Nk07.lí éo!· 
ies,•ről. Technikai hll.,a rolytán a 
szöveg- helytelenül Jelent meg. 
Helyes, n így hangzik: Egymillió 
rorltll \..ölséo:előlrdnyzu1tal rövtde• 
sen me11\..ezdlk a bél<esc,abat fű. 
ttiháznál a rürdó· mosdó és étkező 
cpitesét. 

A vasutasnapra vállalt 
négy raksúlyemeléses teherko
csi helyett augusztus 4-ig hatot 
készített el tervenfelül az Észa
ki Járrnüjavitó OV kocsiosztá
lyán Németh Mihály ifjúságí 
brigádja. 

- DICSERO OK.LEVELLEL 
TÜNTETTE KI A DISZ Köz. 
ponti Vezetösége Vórhegyi 
A dá mol a békéscsabai f ütóház, 
Fülöp Lajost a dombóuóri fúlCJ• 
ház ifjúsági dolgozóit, vala• 
mint Abrahám László (/;szaki 
JJ .. OV), ,Vyirádl Tibor (Land• 
ler JJ. 01'). Fodor Sándor, 
(Szombathely JJ. OV), és Buj
dos Ferenc (Miskolc JJ. OV) 
ifjúmunkásokat kiuál6 munkáju• 
kéri. 

- HAT KOZI:PJAVITASOS 
TEHERKOCSI kijavítását viíl• 
lalták Zelenka András Nagy 
\'I I .  Imre és Kocsis Lajos, a 
Debreceni J ármüjavitó OV ifjú 
alvázlakatosai . Ezért a mun
káért kapott keresetüket az ár· 
vizkárosultak megsegítésére 
ajánlották fel. 

- SZI.\ES, TARKA-ESTET 
rendeznek augusztus 20-átt a 
szegedi igazgatóság fiataljai a:z 
élenjáró ifjúsági dolgozóik tisz. 
teletére. 

- 50 kl lométeres 6ránklnti 
sebességgel továbbította júl ius 
3 l -én az 1 765 számú több terhe
léses vonatot a debreceni állo
más egyik ifjúsági brigádja 
Debrecentől Budapest-Ferenc
városba. A brigád tagjai: Reisz 
Mátyás mozdonyvezető. Nagy 
Anta I és Megyesi József fűtök, 
Tabi Lajos, Bálint József és 
Szabó Imre vonatkísérők. 

Labdarúgóbajnokságot 
szervezett a debreceni igazgató
ság DISZ-vezetósége. Céljuk 
az. hogy az ifjúsági szórakozási 
lehetőségeit ezzel is gazdagll• 

I sák. 

s 

A vasutasnap sporteseményeiböl 

R.emetehúl, a R.ikospalolal Lokomotlv versen)'%6je, 175 cenflmfler maru 
uirásáva.l elsG dljat nyert az orszáJ(os vasufas sp<>rtllnt1cpélyen. 

Kép a Budapeall klnlzsl-Budapull LokomoUy 6k61vlv6 m&-kózéllről. 

,.forró pltlanatok" a cseh6&lovák vuutas vi.lo2atott-Szomb1thely! Loko
a,otlv mirk6zésen. 

A Lokomottv nill aportolótnak l�Y<lflul,sa a Szllnyl-6tt atadlonbat1, 

A nöl attéttl,al mérklldsek nyertuelnek Csire Lajos, a Budapesti Lokat 
moUv elnöke átadja a díjakat. 

(Kovács G&a fetvfl•I�.) 
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Kormánykitüntetéssel és Kiváló vasutas jelvénnyel 
kitüntetett dolgozóink 

A NépköztáMaság Elnöki Tanácsa a IV. vasutasnap alkalmiiból, kiv8ió 
munkájuk eUsmeréséül a 

MUNl<A l';RDfM REND 
kHGntetest adományOiZta Benkovics 
Dezső MAV lgazgatóhely?t!ei;;n�k. 
Németh József, MAY löigazgatónah, 
a 

SZOCUUSTA MUNKAtRT 
---EJUJEMiRE �--

kitu1>telést �alai P>ál  ;,.._(v föfelOgye
:frn.;,.., Moso.titt. Jstvb"" MAV �,·e1_ 
ügyei6nek. &jusz Rezső M.\V igaz.
gatóhelyeUesnek, Kamu'.l Jeoó .\\AV 
igazgatóhelyettesnek, Kerényi Rezsö 
MAY igazg,ilónak. Pásztor Pál MAY 
főtanácsosnak, Borsodi János .\14.V 
igazi;ratóhelyettesnek.. Gyenge Ká i
mán MAV fótanácsosnak, Siücs Z.:>1-
tán J.1.AV fóint-?zönek, Loch Fer�nc 
vezetö blokkmes1ernek. ifj. Pócz 11'!1-
re előmunkásn?k, Szabó J:.\nos mü-. szaki ellenőrnek, Ráoz KJim.in ig:tz
gatóhélyettesnek, Szönv! Lász!,\ tö
mérnöknek, Csoltó LtiszM föinMző
nek, Szurmai Mihálv müs7.aki fel
ügyel6nek, Hubai Zsigmond műszaki 
fölntézőnek, Galdos Bél.:1. föf,�.Jürryelö
nek. Szabó Béla vezető titkárnak. 
Brandt Jend műszaki tanácsosnak, a 

MUNKA tRDEMloREI>\ 
l!tQnteléstad;;;:;;ányozta: s,ab,díl 
Joosef MAV felu,n,elönek, Mucsi Sin
do. M.AV vezető pályame.:>tern�k, Tá
lal Jö7..sef MAV ellenőrnek, Vánljai 
Jenő MAV főfelügyelőnek, Nagy József 
MAV vezeló főmérnöknek, Aradi Jó
zsei MAY intézőnek. Soós J,,nos J½AV 
m«szakl föellenörnek, Felföldi László 
fómérnöknek. Nag:y Sándor J .  "-\.\V 
föetlenörnek, Bádnyos M•Myás veze
tő föellenörnek, Gergely lstv/1n MAY 
föfelfiITT"Olllnek, Too:,oos Géza MAV 
müszakl főtanácsosnak. Szabó Im„e 
MAV üzenwczetönek. no-ics Lajos 
MAV p;\Jyamunk:isnak. K:>rontos 
Miklós MAY 1T101Zdonyvezetönek. Szat
n!k Ferenc MAV mozdvnvfí!tönek, 
Cserba Balint MAY fölnté_ések. P.l
kozdi Viktor M.AV mÜ�laki f6ellen6r
nek, Aszódi JM<ef M.\Y f6ellenörnel_<. 
8?.rna József MAV ellen�:--nek. Guba
nyl Jfoos MAY főt!sztnel<. 

A Néokö�társas?.p Elnökt Tanksa 
a JV. vac:utac.nao alk::11m<il.>-:51 a s7,ak
mai munldib1n éc; a DI.SZ-mozgatom· 
bPn tamrc:ftntt példás tevékenységiik 
elisme;éséü! a 

I\IUNKA EI\DEMEREM 
kftüntetést adományozta T:_a:��s 
Lászlónak, a kiskunhalasi futor�_.:i.z 
mozdonvlakatosának. Vilmánví K1ss 
Jllnosnak a Nyugati-o:ilyaudvar 
DISZ-tllkárának Szemök Bélának. a 
MAY D<!breceni' tgazg,atóság e]öadó
jána·k, Tóth Józsefnek. a rlisgy5Ti fü
lb'ház mozdonyvezetö gyakorn_okan_��
Lugosi Kürolyn-ak, a dombóvari iuto
ház müs,zakl dolgozój:in.ak. 

l(IVALó VASUTAS 
Jt:tvénnyel kitüntetett dol:;ro?;:S�: d-r. 
Lán� Viktor fi>igazgató, Kereny1 Re
zsö igazgató, Pap Károly . igazg�.tó
helvettes. Kmetty Imre uiazqatOC1e• 
Jyeltes. Bajusz Rezsó igazgatóh�lyef
t�s S-zeniczey Rez-sö lgazg3tóhe!yet
tes1 Tusit Laj05 íga.zg-1tóhdyet�e!. 
Ab;ahám Mihály műszaki föfelüi,yelo0 
Babai László ellenőr, Ba1or Rezso 
fetúgvelö. Balázs József müszakt fe1-
ügyel..5 B;1logh i\-\ihály műszaki föin
téiö, ' Baranyai AntaJ váitókezel�. 
Barnácz János föel!enör, Barbs Ge
za föintézö, Be1osik János tanácsos, 
Bencze József fölr.téző. Berei János, 
tanácsos eetceíi Ferenc vezető íó· 
munka�ster, Békefiy Zoltán :11üs7;a
ki tanácsos, Békési Rezsó fet:1gye.?, 
Blaskovics Zoltán míís1,aki iot;tna 
cscs. Bonyár Zoltán fötaná�s. Bor
bély Sándor felügyelő, Boronkai Ft;
renc müszaki főtanácsos. Boros Ba • 
lint vezel6 föellenör, Budai Ferenc 
mílszaki F5felíl�yelő, Bujdo-0 Ferenc 
müszaki fótan�csos. Bu�a Kiss Lajos 
müszaki rötafl'.áCSO.S, Bükki PiH míí
szaki főtanácsos. Büttner jó1.se-f fö
felüizyelő, Czimrna János íelügy�lö: 
Csiszár László fe-lüg-yelö, Cserháti 
János míiszaki ffüanác-;os, Csermák 
József felügyelö, Cserta Miklós mű
szaki fötanácso.s. Csilla'{ KMoly fö
fetügy-elő, Daróczy Jstván rnüs;_,1ki 
íöellenőr, Dénes Emil müsz:'lki fofa:
nácsos. Dóczv Ferenc fömozdonyve· 
zető, DomokÓs Dán!el vezető főellen
őr. Együd I..Aszló ffüelllgyelő, Edl 
Róbert · H)taná-::sos,. Esse Lalos tiszt, 
Fararró Béla főfelügye\5. Fa!'kas Zsi'{
mona' főfelügyelő. Fehér István míl
szaki felfigyeiö. Gai\l Sándor fütö, 
Gerecs István felüg--velő. Oilvficsi lst
ván intézö. Godó József íőielü�yelö. 
Gódor Károlv f6felüeyelö, Gombos 
Pál vnetö sz;akmester. Gróf József 
....u,:;,.'l!<1ki fötanácsos, Gvarm::iti De
zsőné szül: Széke1v l:.va tanácsos. 
Gvenge K�lm.\in f6tanácsos. Gyenge 
Váléria tntézé5, Hajdú József föfel
üevető, Halmaf Albert (e1ü�yelő. Hal
máizyf Lajos felüeyelt5, Hee-yi József 
felüi;zye16, Honti J·ínos föintézó. Hon
ti József felfö?:yelö. Hornyál{ And--�s 
Intéző. Horváth Ede főintéző. Hor
vát József elömunkás, Hötfüurer Jó
zsef töintézc'5, Imre János míiszaki 

fötanácsos. Jancsi Imre f-öfetü-rvelö, lamon János müo:zaki f5�1Ienór, Sat
J:lndi Károly íüfelüeyelö. Józsi Lajos fer J-.ízsef müsznki e!J.en�. Sdn1.a 
felügyelt< . .  Kan'\Si Te:-éz inlfaő. Ka- Károly mi{szaki ellenőr, Sárv.iri 
rátr Ferenc főfe!ü�yelö, Kassa Gyu• Liszló ellenőr. Sipos Imre ffüeh1gy�
la vezető titkár, Ka:ó Arr,'3d műszaki lő, S'.1oroni József föintétö. Szabó An
lan,�csos, Kazi A„anka tiszt. Kinczli tal müszaki I5in1ézö, Szabó S..andoc 
J&1:sef főintéző. K,iss Józ:s�f míisz.aki I I .  müsi.aki föintézö, dr. ::iz.abó Tibor 
e!lenör. c1r. Ki�s Lajos föfan5cso:�. Iötanácsos, Szakács Ottó főintézö, 
K,iss Sándor f6intézöj Kócsil J\'i:hály Székelv József miiszaki főtan=h:sos. 
fétan'ÍCS(>S, K0pacz LaJns íétis:i:I, dr. Szieb�k Ferenc íölan'lcsos. dr. 
Ko*roczó J0,;s':'f mfü:,;::1ki f.5fe1<l�yeVi, Szi1áayi J,;;lván fötan:íc:-:os. Szi l.igyi 
l(,:i�ks_ Fere�c _müs!aki . 5"11e�or, Kő· j L��zl,� felügye!ö, S�il�uyl S:in�orné 
f'k.. K1rob ielu!!yel:.. lv>vesi �,slván . • --alyaor. �r. Szotyi,n Arp.1d tan;t,:sos. 
föln!-éz5, Kuti Józ<sef felüzye!f), dr S-zücs 'S:ándOf' m!lszaJ.:f föf�lü:gve!ö. 
Lantos Györ�y fötanács,)s. Lippai Tanner J.inns főie!ügyel5. T:1..snádi 
Anta[ ffüntézö. Madarász Pál velető K:!irolv m (b'laki vezetö föellenör, Te
szakmPs1.er, .�te�énvi J•bos miíc.iaki l�k J,inos míiszaki tan ics11"'. Thu;ó
fManáCSos. Mohácsi Gyula mfis,; i!d C'IZi B�la főintéző. Tóth Ferenc fel· 
föintézö. Nagv Gyula mlis:,;a'ti íöin- ügy,elö, Tóth J<itlmc:ln mü•..:-;,1ki föta
tézO, N.:ury J:.ínos fö'.'e/'t�elö, Nagy nács'>S. Turmann Henrik fósz.a-k
L'itjOS mü"izaki inté1.n. Olaja,:; Miklós me-.ter. Uj Kiiro!y felligyelő, Vajda 
fóint�-5. OP'1 ,T vz�ef f�lű.l!}'elö. Pallér Sánd'Jr föintézö, Vargyasi Andor mU
Gyula müs„a1· i H1cl'.��,ir, Palotai lm. szaki felügyelő. Váradi Pál müszRki 
re, műszaki lő: :1tl,zö, dr. P:'l.f.l;J EnrJ-e Jöielügyelö. Vereczki Jenő intéző, Vil
fö::mácsos. Paro.jcii n�rtalan müs1.aki lány! Rezső müc;zaki fötanácsos, Vin
ielügve!ő. p i �,:i11r p.j \  fötan:.'ícsos, cze Isfv.�n mü-szaki tőtanJcc;os. dr. 

Pá! Zolt-',,, hl!.é1;ri. Perl;iki Gy11la fö- Virág- Sándo-r tanácsos. V!rághalmi 
in!ézö. Pol,.,-fr I..6·inc vezető fömun- Tibor főintézö, Zslg:i Lafl"JS íétaná
kaimeste-r, P::,0,:!<0di S.índor in'ézö. CS-"1S, 1(11rncz K.í-roly íöintStö. 
Potyondi Jö"'S"f íöintéző, Pozsonyi Az „trdemes vasutas" jelvénnyel 
Pál föt:szt. P�rlf"i István míí-szaki fő- k<itüntetett dolgozók névsor;it leg�ö
tanácsc-s, Rigó Ló.szló flifelüeyelö. Sa_ ze!ebbi sz;:ímunkban közöljük. 

--------

Egy 411-es mozdonybrigád, amely már 
egy hónappal ;,megrövidítette" az évet 

A debreceni fűtőház egyik 
mozdonybrigádja, a 411 .458-as 
sorozatszámú gépen dolgozó 
Balogh István mozdonyvezető 
és Pástyár László fűtő a vas
utasnap tiszteletére vállalta, 
hogy az év első nyolc hónap
jára előírt tervet két hónap 
alatt teljesíti. Adott szavukat 
július 24-re, tehát a vállalt ha
táridő előtt, kimagasló ered
ménnyel váltották valóra. 
Szénmegtakarítási tervüket 102, 
százelegytonnakilométer ter-

vüket 100.6, kilométertervüket 
101, javítási költségcsökkentési 
tervüket 131 százalékra telje
sítették. Balogh és Pástyár 
elvtársak munkamódszerüket, 
amellyel kimagasló eredmé
nyüket elérték, tapasztalatcse
re formájában átadják dolgo
zótársaiknak és karbantartási, 
valamint tisztasági versenyre 
hívták a 411-es sorozatú gépek 
személyzetét. 

Harsányi László 
debreceni fűtőház 

Befejezte második ötéves tervét 
Bánhidi Oszkár marós 

Nagyszerű teljesítményt ün- , lagos teljesítménnyel érte el 
nepeltek az elmult napokban ezt a kiváló eredményt. 
az Északi Járműjavító üV BánJ�idi elvtárs eyedményé

VIII • t -1 ának dolgozói: nek hire �yorsan s�eJfut?tt az 
, t� . asz a Y_ üzemben es dolgozotarsa1 egy-Banhidi Oszkar elvtárs, foga- másután fejezték ki jókíván

zó marós július 20-án befejez- ságaikat Bánhidi elvtársnak 
te második ötéves tervét. Bán- második ötéves terve befejezé
hidi elvtárs 230 száz.-a.lékos át- séhez. 

„Az a vágyunk, hogy eredményeink 
országos viszonylatban is a legjobbak legyenek" 
A munkafegyelem szigorú 

betartásának és szakmai to
vá bbképzésüknek köszönhetik 
elsősorban a MAV Felépítmé
nyi Szakszertár Főnökség ra
kodó ifi-brigádjának tagjai, 
hogy a vasutasnapot 180 szá
zalékos átlagos eredménnyel 
köszönthették. A Bakos György 

elvtárs vezetésével dolgozó 
Dózsa-brigád eredményei azt 
bizonyítják, hogy a szakszer
tárban a VISZ-fiatalok álltak 
a munkaverseny élére. Az ifi
brigád most újabb vállalást tett 
gz őszi forgalom jó előkészíté
séért. Az új versenyszakaszról 
l"ábián István elvtárs, a bri
gád egyik tagja a következő
ket mondotta: 

- Szertárunk sajnos a gé
pesítés terén még gyengén 
áll, de mi tízen úgy összeko
vácsolódtunk a munkában, 
hogy két kezünk erejével is 
fokozni tudjuk eddigi eredmé
nyeinket. Brigádvezetőnk jól 
szervezi a munkát, előre is-
merjük felsdatainkat. Megbe
széltük az elvtársakkal, hogy 
teljesítményünk további 10-

15 százalékos emelésével járu
lunk hozzá az őszi forgal.om 
sikeres előkészítéséhez. Az a 

vágyunk, hogy eredményeink 
országos viszonylatban is a 
legjobbak legyenek. Nem gye
rekjáték 20-22 mázsányi sú
lyok fel- és lerakása kézi erő
vel, de mi fiatalok kedvvel, s 
most már szakértelemmel vé
gezzük munkánkat és így a 
még hiányos technikai felsze
reléssel is teljesíteni tudjuk 
vállalásunkat. 

Gyulai Elemér 
MA V Felépítményi Szak

szertár 

A vasút új élüzem ei 
A második negyedévi terme

lési eredmények alapján kije
lölték a vasút új élüzemeit. Új 
élüzemeink a következők. 

Allomási szolgálat: 
Baja, Budapest-Józsefváros, 

Hatvan, Hegyeshalom, Hód
mezővásárhely, Mezőhegyes, 
Miskolc-gömöri, Pécs. l;'uszta
szabolcs, Sopron-GySEV, Sze
ged, Tatabánya-felső állomás. 

Vontatási szolgálat: 
Bánréve, Diósgyőr, Eger, Rá

mán Kató, Kazincbarcika, 
Kecskemét, Komárom, Miskolc, 
Püspökladány, Sopron fűtőház. 

Pályafenntartási szolgálat: 
Baja, .Esztergom, Győr, Hat

van, Székesfehérvár, Szombat
hely pályafenntartási főnökség. 

Műhelyi szolgálat: 
Landler Jenő Járműjavító 

OV, Miskolci Jármújav!tó OV, 
Szombathelyi Járműjavító ÜV, 
Szolnoki Járműjavító OV. 
Távközlő és biztosítóberende-

zt),,i szolgalat: 
Budapesti TBKE, Miskolci 

TBKE. 
Pályaépítési szolgálat: 

Budapesti Vasútépíto OV, 
Fatelító OV. 

Anyagszerkezelési szolgálati 
Dombóvári szertárfőnökség, 

miskolci szertárfőnökség, pécsi 
szertárfőnökség, 

Az egyéb vállalatok közül a 
MA V Jegynyomda lett élüzem. 
Az élüzem címmel kitüntetett 
szolgálati helyek pénzjutalom
ban is részesülnek. 

Vezérigazgatói elismerést •• 
pénzjutalmat kaptak az állo
mások közül Nagytétény és Ti
szaiök, az a nyagszerkezelési 
szolgálatnál pedig a makói és 
szeged-r6kµsi szertárfőnökséc. 

A pécsi szertárnál 0. 98 óra az átlagos kocsikirakási idő 
A pécsi szertár dolgozói ki

váló teliesítményekkel mutat
ták meg, mit jelent nekik a 
vasutasnap, Tervüket, vállalá
saikat sorra túlteljesítették. A 
jó eredményt mi sem bizonyít
ja jobban, mint az, hogy pilla
natra sem tévesztették szem 
elől a pártkongresszusnak az 
önköltségcsökkentésre vonat
kozó határozatát és az önkölt
ségcsökkentési tervnél 19 szá- , zalé!kos megtakarítást érte'k ei. 
Jelentős mennyiségű az a kocsi, 

amely a pécsi szertárnál na- István kétszeres jelvényes szta
ponta k irakásra kerül. Éppen hanovista, érdemes vasutas a 
ezért nem közömbös, mennyi vezetője, 227 százalékos átla
idő alatt ürülnek ki a kocsik. gos teljesítményének 237 szá
A kocsiforduló jó teljesítését zalékra való felemelését vállal
segítik elő a szertári dolgozók ta. A vállalásból 288 száza!é
a�_zal, hogy k_ocs!kirakási ter- kos teljesítmény lett, A minap' 
vüket az amugy1� szoros _egy 10 sze0eskocsi kirakásánál 329 
ó_ra _helyett 0.98 orára telJes1- százalékos eredményt ért el tik atlagosan. . , , . _a 

Erre a kiváló eredményre bngad 200 tonna szen kiraka-
magyarázatot ad a Landler-

1 
sával, 

brigád teljesítménye. Ez a bri- Várnai László 
gád, amelynek Balogh Farkas pécsi igazgatóság 

A IV. vasutasnap sportja 
A IV. oszágos vasutasnap tív NB I-es csapata képviselte. 

ünnepségeiből sportolóink is Több mint háromezer néző 
nagy lelkesedéssel vették ki szurkolta végig a mérkőzést. 
részüket. Budapesten és szá- A mérkőzés változatos, he
mos vidéki helyen nagyszerű lyenként igen jó színvonalú és 
sportünnepségek zajlottak le. izgalamas találkozót hozott. Az 
Ezeken a színpompás sportta- I. félidőben a magyar csapat 
lálkozókon többezer néző ün- jánszott jobban. Sok form&S 
neoelte sportolóinkat. A fővf,.- támadást vezetett a vendég
roson kívül Szombathelyen. csapat kapuja ellen, a góllövés 
Gvőrött. Szegeden, Pécsett, azonban nem ment a szombat
Miskolcon, Szolnokon és Sop- helyi csatársornak. a csehszlo
ronban zajlott le nagyobbsza- vákok szerezték meg a veze
bású sporttal$lkozó, Az ünne- té.st. A II. félidőben a cseh
pélyes sportmüsorokon úgy- szlovákok erő.sen feljavultak. 
szólván a sport valamennyi Olykor-olykor bemutatták a 
ágában folytak versenyek, labdarúgás igaz' 6zépségét. 
vagy bemutatók. A vasutas Formás, korszerű támadf,.sok
sportolók apraja és nagyja kal ostromolták a magyar ka
mérte össze tudását ezeken az put, s azt sikerült is bevenni
ünnepi sportversenyeken, mér- ők, Végeredményben á cseh
kőzéseken, szlovák vasutas-válogatott 2:0 

Nem hiányzott a már meg- arányban győzött. A gólokat 
szokott nemzetközi találkozó Paykrt és Krecsmár szerezte. 
sem az ez évi vasutasnap sport- A csehszlovák és magyar 
műsorából. Budapesten, a Bp. vasutas-sportolók találkozója 
�okomotív Szőny_i-úti st�di?n• 

1 
nemcsak a sportpályán hozott 

Jában csehszlovak baratamk eredményt, hanem a két nép 
vasutas-válogatott labdarúgói barátságának kimélyítését is 
emelh\k a pompásan sikerült nagyszerűen szolgf,.lta. A cseh
sportünnep0ég , �zí1;vonalát. szlovák labdarúgók szívből jö
Ezen a labdarugo-valogatott vő jókívánságai új erő forrásai 
találkozón a ma,,.ayar vasutaso- lehetnek sportolóink jövőbeli 
kat a Szombathelyi Lokomo· feladatainak. 

Vasárnap 
ürtnerségek 

RÖVID SPORTHÍREK 

este bensőséges r ződtek a XII. Nyári Főiskolai 
keretében befeje- Világbajnoksá.{ küzdelmei, őt 

világrész legjobb főiskolás 
sportolói mérték össze tudásu
kat, tizennégy sportágban. A 
magyar főiskolf,.s válogatott
ban több vasutas sportoló is 
helyet kapott. Atletikában 
birkózásban, súlyemelésben é� 
úszásban szerepelt vasutas 
sportoló. Atletikában Suták 
Anna a 400 m-es síkfutásban 
harmadik lett. Kazj Aranka 
800 méteren lett negyedik. Bír
kozóink közül az ie-en tehetsé
ges, fiatal Székely Pál a kötött
fogá0 ban. a középsúlyban a ne
gyedik helyet szerezte meg. 
Súlyemelésben Horváth Ká-

roly, a félnehézsúlyban a hato
dik helyen végzett. úszásban 
Littomericzky Mária 100 mé• 
teres pillangó-úszásban máso
dik lett. Sebő Agota 400 méte
res gyorsúszásban harmadik
nak ért a célba és Kii ment Má
tyás 100 m. háton lett ötödik, 

* 

A IV. vasutasnap alkalmá-
ból a sport terén elért érdeme
ik elismerésül többek között 
Székelu Éva, Guenae Valéria. 
Kazi Aranka, Csermák József 
és Liptai Antal többszörös 
nagyváloga !ott-sportolók a 
.,Kiváló Vasutas", Laky Ká• 
rolu és Sárosi Imre edzők pe
dig az „Érdemes Vasutas" ki
tüntetést kapták. 

* 

Pécs-Debrecen vasutas lab-
darúgó-válogatottja Kassán 
2 :J  (1 :0) arányban legyőzte a 
csehszlovák vasutas-válogatot
tat. Csütörtökön a két csapat 
Moravska-Ostravában vissza
vf,.�ót játszott. Ezen a csehszlo
vák vasutas-válogatott bizo
nyult jobbnak, 4:1 (2:0) arány
ban győzött a magyar vasutas
csapat felett. 

* 
A .,Labdarúgó Lokomotív 

Kupa" legutolsó, vasárnapi 
fordulóján az alábbi eredmé
nyek születtek; Győri Lokomo
tív-Bp. Lokomotív 6:1 (1 :0), 
Misko)ci Lokomotív-Ceglédi 
Lokomotív 1 :0 (1 :0). Soproni 
Lokomotív-Kőbányai Loko
motív 3:1  (1 :0). 

* 

A csehszlovák vasutas labda-
rúgó-válogatott ezen a héten 
még két mérkőzést játszik ha
zánkban. Szerdán. 11 -én Deb
recenben, a Debreceni Loko
motív ellen. vasf,.rnap pedig, 
1 5-én. a Szomb•thelvi Lokomo
tív csapata ellen lépnek pá
lyára a csehszlovák labdarú
gók . 

* 

Kazi Aranka a Csepeli Vasas 
augusztus 9-i atletikai verse
nyén a 400 méteres női sík
futásban új, 57 mp-es magyar 
csúcsot ért el. 

A IV. vasutasnap eseményeib61. - A vasutasok és az üzemek do1g<>1!6i vt

dáman szórakozta� egflill a város kG!llnb5•ö pontjain !elállitolt szabad_ 
téri sz;ínpadoknáf. 

( Kovir.s Géza felvétele) 

A. JV. va�1.tiasnap eseményeiből. - látványos sportmíi�nrl rf'ndez.fek a 
Lanoter Jenő üzem lakótelepén. Képü11k: a Rákospalotai Lokomotív atléta

nöinek gyakorlata a fe!emás korláton. 

A vasutasnap tiszteletére. - A Landler Mfivek dolgozói 28 személy- és 40 
teherkocsi, valamint 2 mozdony föjavitását ajánlották fel terven felül a 
vasutasnapra. Képünk: a felajánlott kocsikból összeállltott szerelvény iin• 

nepélyesen próbaútjára Indul az iizemb<M. 
(Magyar Foto - Tormal Andor retv.) ( Kovács Géza fclvHcle) 
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a futójavításra beadott (24,190 aorozatszAmú mozdony Időszakos javlUsit 
fs. ho,cv a mozdonvnak ne kelli�n migeg}'ISzer leállnia. KépOnk: Khol 
Gyula lff sztahanovista mozdonylakatoa, a brlirád leirJobl, dolirozója a 
mozdonyon. Khol elvlárs állandóan Jómlnőséiril munkát YélZ'U. átlairoo 

teljesltménye 160 százalék. 
(Kovács Géza felY .) 
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. 1 Alkotmányunk a nép dicsőségét hirdeti 
Ű nnepre készül népünk, vas-

utasaink több mint száz
ezres tábora_ Augusztus 20, 
alkolrnáonyunk &zületésnapjálnak 
küszöbén állunk. Evszázooos 
rabságból felszabadult népünk 
köszönti nep1 demokráciánk 
nagyszer0 vívmányá,t: a magyar 
nép alkotmányáL Az alkot
má.n.yt, mely új történelmünk 
kezdetén hősök kiömlő véréböl 
sarjadl Szovjet katonák, mun
kások és parasztok vére öntözte 
a földet, ahol új élethez kezdett 
sokmillió mindaddig kisemmi
zett munkás és paraszt, akik elé 
a párt tfizte a jövő fényes re
ménysél!'ét. A nincstelenek, ki
semmizettek között ott voltak 
vasutasaink is és a párt sza
vára hozzá.kezdtek r.>mbn.dölt 
�özlekedésünk újjaleremtéséhez: 
Mennyi küzdelem, mennyi mun
k.a, menn.yi veríték volt az á.ra, 
míg újra megindult a vasút, 
mig a mozdonyok dübörgése, a 
'ovaroboiró vaironok hosszú sora 
is hirdetni kezdte: újra. él dol
trozik és izyözedlelmesked-ik a 
nép. 1949 auirusa:tusában, négy
éves hősi helytá,llás után foglal
hatta népünk törvénybe az al
kotmányt. Az a lkotmá.ny - né
pünk törvén,yes birtoklevele ar
ról, hogy a mi országunkban 
minden hatalom a oolgozó 
népé! 

A maf;!Yar néppel együtt v.a.s
utasaínk is büszlreség,gel tekin
'enek alkotmányunkra_ Büszke
ségirel. mert alkotmámyunk tör· 
, énybe iktatta jólétünk szaka· 
da!lan emelését, örökre eltemet
te a kizsá.kmányolók I»!almát. 
De vasutasaink emlékezetében 
még él a mult, amikor a nyo
mor és munkanélküliség réme 
mejlett még attól is tiltva vol
tak, hogy keressék azt az utat, 
amely megszabadítja őket a ki
zsákmán.yolástóL A Budapesti 
/\özlöny 1940. évi 220. számá,. 
ban jelent meg például az a 
rendelet, amely szerint „köz· 

szolgálati alkalmazottnak nem 

sza!>ad 
a) politikai pártban, vagy 

szervezetben tisztséget, va1w 
meRbízás./ vállal•ii, vagy betöl
teni, vaf(y bármely összejövete
len felszólalni, úf(yszintén szer
uezésük érdekében bármely te

vékenyséf(et kifejteni.• Aki ezt 
megszegte, ar•a az elbocsátás. 
az éhezés réme várt. 
T ürd a kizsákmányolást! -

kotmá.nv leszőgezJ - a vasuta
sok életkörülményei. 1953-oon 
laktanyát kapott Dorog, Batto
nya, Putnok, Gödöllő, Tapolca 
és bővültek a laktanyák Hidas
németin, Nylrábrányon, Romhá
nyon és még számos más helyen 
Is. Oltözök, mosdók épültek 
Budapest-Nyugatiban, Mátészal
kán, Szolnokon, a Landler Mű
vekben és egiyél> &zolgálati he
lyeken. Ebben az esztendőben 
13,278.000 forintot fordit népi 
államunk a vasutas dolgozók 
egészségvédelmének fokozál.sáca 
és vasutas n,a,pköziotthonok, böl
csödék létesítésére. 10,109.000 
forintot mosdók, fürdők, munka
védelmi beruházások céljaira, 
kulturális célokra 1 ,300.000 fo
rintot és t>gyéb szociális célokra 
l 8,781 .000 forintot ad államunk. 
A vasutas havidíja.sok fizetése 
a leirutolsó, .augusztus 1 -i bér
rendezéssel évi 108 núllíó fo
rinttal emelkedett. 

Csak néhány kiragadott szám
adat - mégis mil,yen lényes 

bizonyítéka, hogy alkotmányunk 
min<lien betüje valósággá válik. 
Es ez a valósáir a nép - köz
tük a va.sutasok - alkotómun
k!j á.nak, terem!őerejének ered
�nye. Alkotmáfl!Ylmlt minden 
vívmánya a dolgozó magyar 
nép munkájából, a pálrt és kor
mány vezetéséböl fakad. A ma
g;ya•r nép ma többet terme I és 
jobban él, mint bármikor törté
nelme folyamán_ A kormány
prol?l'amm előtt - átmenetileg 
- minteizy két évre megrekedt, 
különösen a munkásosztály élet
színvonalának emelkedése. De 
a párt idejében felismer!e a hi
bát s a kormányprograman óta 
eltelt egy esatendö alatt újr,a 
jelentősen emelkedett életszín
vonalunk Ez szocialis!a épité
sünJ< új sikerét, e uzyanakkor a 
magyar alkotmányosság újabb 
erősödését, k.iteljedését jelenti. 

A mi alkotmányunk messze-
hangzóa,n hircleli a nép 

dicsőségét. A népét, amely a 
hétköznapok szorgos munkájá
val építi a szocializmusL A 
népét, amelyben az alkotmáiny 
még jobban elmHyftette az áJ
lampolgárl felelősséirérzetet, a 
h,a,za iránti szerete'.et, mely 
felemelkedésünk kiapadha'atlan 
forrá.sává vált A forró haza-

szeretet számtalan felét tanu
sították és tanusítjzk vasuta
saink is. Ott voltak és dlerék
hadá,t képezték az árvízellenl 
küzdelemnek, de hazaszeretetü
ket, mélységes felelósségtuda
tukat bizon,yítja az őszi forgalom 
sikeréért vívott harcuk is. A 
Lanáler Művek dolirozóf 28 
személy, 40 teherkocsi és 2 moz
dony időelőtti fővizS4!'ájáv.al kö
szöntötték a vasutasnapot, já
rultak hozzÍll az őszi forgalom 
sikeréhez. A mátészalkai fűtő

házban a fa j lairos szénme�a
kerítási terve� 1953-hoz viszo
nyítva 1 10.6 százalékra teljesí
tették. A debreceni pályafe11n
tartásl főnöksél( doll?()zói 
akik közül többsti.zan olt vol
tak az árvíznél - most foga
dalmat tettek: az év végéig be
hozzák a:r, árvízvédelmi munkák 
okozta lemaradlást. A tömeges 
mun�ahőstettek jelzik napjaink
ban, how alko!mányunk, pár
tunk pol itiká'a milyen magas 
fokra emelte az állampolgári 
felelősségérzetet és hauszere
teteL 

Alkotmányunk ünnepe a nép 
felemelkedésének, e nők eg,yen
joirúsálgá.nak, a fiatalok szebb 
élelé!M!k. a munkások éA dolgo,, 
zó paruztok testvér! ósszefor· 
rottsáiráonaJc ünnepe. Alkotmá
nyun,k ötödik i;zületésnapján 
méginká,bl> valósági.á válik a 
jelszó: város a faluért, falu a 
városért, ef(yült a nép jólétének 
emeléséért/ Augusztus 20-a a 
nép eltéphetetlen barátságá,nak 
jelképe. Vasutasaink is ennek 
tudatában készülnek az .augusz
tus 20-i munkás-paraszt találko
z.lsokra üzemeink vendégül 
lái!ják a pa!ronált termelőszö
vetkezetek és dolgozó parasztok 
küldöttséireil, a falusi DISZ
szervezeteket, sportt.a I áolkozók.a.'. 
rendeznek, közös �uHúrmüsorok 
bemutatására készülődnek. 

Aug1.1Sztus 20-a a felszabadult 
nép örömteli vidám ünnepe, s 
egyben foiraáalomtéte!e: mun
kánkkal további sikereket érünk 
el. Megvalósítjuk mindazt, amit 
a ma,gyar nép legjobbjai egykor 
meirátlmod'.ak hazánk, népünk 
boldogsá,gáról. S ez az álom a 
mi életünkben - munkánk, har
cunk eredményeképpen - mind
inkább valósággá válik. 

Készülünk a nagy találkozóra 
" . . .. 4 Ma- A Debreceni Jármtiiauitó OV 

gyar Népköz- dolgozói például három termelö
társa�ág a muri- szövetkezetet, négy �éjJállomást 

kások és do/go- patronálnak és a hajdudorogi 
zó parasztok ál- Rákosi tsz a ha:duvid:i Pető
/ama . • .  " Sza- f, tsz, meg a többiek bizony:ir a 
bad életünk nem felejtik el azt a segítsége.!, 

alaptörvenyé- amit az idei tavaszon és nyáron 
l'!ek, alkotmányunknak ez a be- kaptak a debreceni v�sutas dot
vezető mondata elevenedik meg gozóktól, munkájuk végzéséhez. 
auirusztus 20-án azokon a talál- A békésmegyei K,őrösszegapá/i 
kozókon, amelyeket az ország Mef(védiük a békét termelő
munkássága és parasztsága ké- szövetkezetével nemrégib�n szo
szít elő a munkás-paraszt sz1- cialista szerződést kötöttek a 
vetség erősítése, elm.!lyítése ér- jármüjavitó dolgozói. A s2erző
dekébe11- dö lelek arra kötelezték magu• 

Mint jelentettük, a vasúti üze- kat, hogy kölcsönösen segítik 
mek munkássága is m�mozduit, egymást a munkában és úgy dol. 
hogy az alkotmány ünnepét lel- gaznak, hogy termelési eredmé
használja a parasztsággal való nyeikkel minél hatékonyabba11 
kapcsolatának kiszéle,i!ésére előmozdilsák a kormánypro

Eddig is szoros volt ez a kap- gramm megvalósítását, a falu és 
csolat, hiszen nincsen olyan a város kapcsolatának erösité

vasúti műhely, nagyobb állomás, sét. Elh�tározták azt is, hogy a 
pályafenntartási főnökség, amely vállalások teljesítését kölcsönös 

ne patronálna egy-két termelő- látogatások alkalmával e/lenőr

szövetkezetet, állami gazdasá- zik. A járműjavító küldöttsége 
got, vagy gépállomást. 0'! az 

I 
már többször meglátogatta a 

aug'llszlus 20-i találkozók a jelek 

l 

termelőszövetkezetet. A körös
szerint még szorosabb:í, még szeg apáti aknak most nyílik al
elevenebbé teszik a jóbaráti vi- kalmuk megnézni, hogyan dol
szonyL goznak szerződötársaik A jár· 

mújaviló dolgozóinak meghívá
sára ugyanis alkotmányunk ün
nepére 50 termelőszővetkezeü 
paraszt utazik Debrecenbe. 

A baráti ta
lá lkozót aug11sz
tus 15-én a ktt 

kultúrcsoport 
közös müsora 
vezeti be a Deb
receni Jármüja
vító kultúrter

mében. A müsor felét a kőrös
szegapátiak adják, a másik fo
lét a debreceniek. Müsor után a 
falusi és városi fiatalok táncmu
latsága fejezi be az össz�jöve
telt. A körösszegapátiak 50 tagú 
küldöttsége augusztus 19-én 
utazik Debrecenbe. A vendégek 
aznap megtekintik az iizemet, 
közös beszélgetésen megtárgyal
ják a vendéglátókkal észrevéte
leiket, problémáikat. Másnap a 
jármújavító dolgozói látják ven
dégül házuknál a parasztküldött

ség egy-egy tagját. Valóságos 
versengés, folyik a dolgozók kő-
zötl, mert mindenki szeretne fa• 
lusi vendéget. 

A munkás-paraszt találkozó 
az egész országban a' munká-s
paraszt szövetség igazi, benső
séges, meleg ünnepe lesz. 

Nagyjeleotöségú egységidő-megszorításokat határoztak el 
Budapest-Ferencváros állomás dolgozói a gyorsabb kocsnorduláért 

Budapest-Ferencváros állo- kocsitartózkodásl egységidők-
, 

ni tudjuk, elhatároztuk: az ed
más dolgozói az őszi forgalom né! a továbbmenő kocsilk eg11- diginél fokozottabb mértékben 
kezdete alkalmából felhívást ségide;ét a ;elenlegi két órá- vesszük igénybe sztahanovis
intéztek az ország valamennyi ró! eg11 órára, az átmenő ko- táink és élenjáró dolgozóink 
állomásának dolgozóihoz. A csfk jelenlegi 10.3 órás eg11ség- munkamódszerátadását, a 
felhívás a többi között a kö- ide;ét pedig kilenc órára esők- szovjet tapasztalatokat, kivált
vetkezőket mondja: kent;ük_ Ezzel - tekintettel az képpen az Arhipov-Lucskov-

,,Mi, Budapest-Fereneváros őszi forgalom várható jóval féle síktolatási módszert. 
állomás dolgozói termelési ér- erősebb forgalmára - a kocsi- Felhív;uk az <Yrszá,g oola
tekezleteken és röpgyűléseken forduló meggyorsítását kíván- menn'Jli állomásának dolgozóit, 
elhatároztuk, hogy követve a juk elérni. Vállaljuk azt is, csatlalkozzanak vállalásainlk
hós szovjet vasutasok példáját, hogy az időközben mutatkozó hoz, 1wglJ az egész <Yrszá{/ 
az őszi forgalom sikeres le-

1 
eredmén11ekh,!?Z !képest újabb vasutasságá11<1k el71/üttmúki>

bonyolitása, a versenymozga- e1711ségidó-megszorítá$dkat al- désével rikeresen vívhassuk 
lom és a ,-ersenylendület to- kalma.zunk. meg az őszi f<Yrgalom 114171/ 
vábbi fokozása érdekében, a Hogy vállalásunkat teljesíle- csatáját." 

Mi gátolja a Szegedi Vasanyagjavító dolgozóinak na,káját 
Üzemünk, a Szegedi MAV 

I 
határidő előtt három nappal 

I 
elég. Ha a budapesti közpon

Fe!épitmén11i Vasan11agjavitó befe;eztii.k. Az alkotmány ün- tunk és műszaki vezetőink 
VV. dolgozói nagy lelkesedés- nepére a termelékenység növe- Jobban segítenének bennünket. 
se! készülnek alkotmányunk lésében és az önköltség csök- ennél lényegesen jobb lehetne 
ötéves évtordulójának méltó kentésében akarunk újabb si- az eredmény. A segítés módjai 
megünneplésére. A készülődés- kereket elérni. Itt 1Ll71/anis közül csak kettőt említek. 
ben ösztönzőleg hat, hogy akad tennivaló bőven. Esztergamúhelyünk géppark
vasutasnapi felajánlásainkat Igaz. hogy az elmult hónap- ;a alapos felfrissítésre szorul. 
jól teljesítettük és ennek ered- ban 13.000 forint megtakarí- Nagy szaktudású munkások 
ményeképpen júliusi tervünket tást értünk el, ez azonban nem dolgoznak itt, ócska, özönvíz

előtti gépeken, amelyeken nem 

ez volt az urak ,,alkotmá

nya". ,.Maaqarorszál(: Népköz
társaság. A Magyar Néplwztár
sasáf( a munkások és dol(!o:zó 
parasztok állama" - !gy kez
dődik a mi alkotmányunk leg
első fe;ezetel Es a lkotmá111Yunk 
a továbbiakban arról beszél. 
hoirv a szocialista ipar és a 
mezőgazda.sá,ir fejlesztésével, a 
termelés á,llandó növelésével 
párhuzamosan, szakaoo!lanul 
emelkednie kell a dolgozók 
életszínvonalának is. 

K E P . A S Z O V J E T U N I Ó B Ó L  

tudják kifejteni teljes tudásu
kat. Többízben kértük már 
központunkat, hogy küldjön új 
gépeket, de nemhogy új gépe
ket nem küldött, hanem leg
jobp esztergályosainkat fel
rendelte Pestre, nem törődve 
azzal, hogy a mi munkánk 
meg - marad. 

Ei;w fél évtized távlatából 
bátran állapíthatjuk meg: alkot
má.nyuok eleven valóság. Uj 
szocialista iparunk van és új sa:o
cialista mezögazdasáir van ki
alakulóban. A vasút is jelentős 
beruházásokkal gyarapodott és 
az eltelt évek során a vasuta
sok évről évre megoldottá,k a 
6z.inte ugrá.sszerfien emelkedő 
személy- és áruszállí1ási felada
tokat. Es a termelés növekedé
,evel egyide;Gletr ál landóan ja
vultak - úgy, ahogy azt az al- A mouknl BJeloruss�la pilyau.tnn látjuk tfplinkön, a k(belmultban Jt�pítd1 té-rrt:I. 

(N l("lr,ova fe'v ) 

Legutóbb kaptunk egv új 
marógépet, több fontos alkat
rész nélkül, így egyelőre ezt 
sem tudjuk használni. 

Közel négy éve kérjük már 
azt is, •hogy az öntömühely ré
szére állítsanak fel egy két
tengelyes köszőrügépet. Ha az 
öntömühelynek lenne köszörü
gépe, a dolgozóknak nem kel
lene a félkész öntvényeket a 
300 méter távolságra levő kö
szörühöz szállítani és ezzel po
csékolni az időt, növelni az 
önköltséget. Kétségbe vonjuk, 
hogy vállalatunk budapesti 
központja közei négy év alatt 
ne tudott volna köszörügépet 
beállítani az öntőmühelybe, 

Katona Lajoa, 
Szegedi Felépítményi Vu

anyagjavító OV, 
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SZOCIAUSTA VASOTUT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

PártszervézeteÍnk tanulmányozzák 
a gazdaságos szállítás kérdéseit 

Pártunk III .  kongresszusa I vasúti önköll.6ég alakulásával nek a helyi POlitika lrlalakíiparunk és m�zőgau!aságunk Is. Ma még a vasúti szállftas ta;;ánál 
:�rmelekeny5égenek a.lalrulá- sokba kerül. Vonataink átla-sara, ezzel kapcsola�an az i!OS terhelési tervét rendsz.ere- elsősorban az üzem. vau 
or:-költség csökkentésére és „ sen nem teliesitjük. ami arra szolgálati hely önköltliégé-
bér�egyele1!1 terUletén mutat- mutaL hogy a túlsúlyos moz- nek alakulását kell fia'ye-
kozo lazasagok meMSzüntetésé- galom területén mind a for . lembe venniök. 
re irányította a figyelmet. galmi. mind a vontatási szol- Vezetöség; üléseken a közei-

A VASUTO IS számos le- gálatnál bőven van tennivaló. jövőben többször napirendrt 
hetőség kmálkozik, amelyek- Pedjg napi 50.000 tonn11 túL- kell tűzni az önköltség alaku· 
nek feltárasával gatdasá�osab- stili, továbbítása egy hét 11laLt lását. A felkészülés a oártveze
bá és ugyanakkor Pontosabbá 175 mozdony útjának me,:,�a,. töségek tagjaitól sokoldal'.í ta
tudjuk teruti a szállítást Egyik karitását ;elenti és 575 tonn:i iékozódást k.lván. Ehhez a�O'l· 
feltétel a bérfezyele:m megszi- szén eltii.zeLését teszi felas!e• ban a főnök bes.!ámoltatú..,a 
lárdít�a. gessé Igen mai,;as a vonta:as1 egymagában nem elegendi.i. 

Népnevelöink magyarázzák mellékteljesítmények alakulfu.,l TÖREKEDNI KELL �zemé-meg mjndcn dolgozónak, hogv is. Például júniusban 7.3 sza- lyes tapasztalatok szerzésére. a béralaptúl lépés, norrnalazi- zalékkal .. túlleljesi1ettük" & Ennek többféle módja van. tás. az indokolatlan tulórázá, megengedett mennyisé,!et. Igen hasznos tapasztalatomegszüntet.ése mindannyiun>{ NormalazHásokra enged kö- kat nyujt az üzem gazlegszemélyesebb érdeke. A fi- vetkeztetni az a tény, hogy az dálkodásával. foglalkozó stazetésnéL felvett forintoknak Eszaki Járműjavítóban egy é-., tísztikai kimutatások tanulcsak akkor van valóságos érté- alatt azonos munkaegység el- mányozása. Az üzemi elkiik. h.a kellő mennt1iséQÚ áru végzése 466 forintról 521 fo... számo!ási ívekbő1 1'ÖVid 'ÍtterilL rendelkezésre. Mit sem é1· rintra emelkedett. Hanyal(Sá�, kintés után mea lehet ál!a'Pt· és nem is hajtunk végre olyan gondatlanság. nem egysö�l' tani, hol vannak a szolaálai, bérügyi intézkedéseket, ame- lopások miatt súlyos össze;i;e- hely szűk keresztmetszetei. ho' lyek fogyasztási cikkek ruá- ket fizetünk ki a szállíttató dolgoznak drágán. Szükség«.;; nyában végsö fok•;m népgazda- vállalatoknak, kártérítés Cl- az is, hogy párttitkáraink jól ságunk stabilitását veszéJyez- mén. A forgalmi és � Yontatá,1 i5merjék a béralap és a túltetnék és in!lációt jdéznének szoll(álatnál igen magas a tú!- óráztatás alakulru1át. valamim elő. órák száma a la56ú vonatki>z- az anyal(felhasználá.� ténveit. A nemzeti jövedelemnek lekedés miatt. ami egyrészt Nagy segítséget nyu.it az egyes csak egy részét fordithatjuk jelentős mértékben dráltit ia a munkafolyamatokról való tafizetésre, mert csakis 1gy b1.1:- s,-á!lltást, másrészt megnehezí- paszLalatgyü.ités is. Ennek lel(tositható, hogy a visszarnara- ti dolgozóink szán1ára a !>Oli· jobb módja állandó kapesola· dó részből fenntart�uk .népi á1- tikai. kulturális fejlődést éo; tot tartani a dolgozókkal. me�lnmunkat, erősítsük hadsere- nem ecyszer károsan hat ki ismerni azok taoasztalatai . günket, tovább fejlesszük a családi életükre is. A menet- mel?;Szívlelni bírálataikat. ja-termelőeróket. A doll(ozó a rendszerüség, az utasítás sz...._ vaslataikat. 
nemzeti jövedelemből azonban rinti munka elveinek. a mun Csak így lehet eredményes nemcsak a munkabért kapja. kafeio,elemnek 3 megsértét,� a pártvezetőseg önköltségcsölsAz életsz/nvonal állandó emel• balesetek és egyéb károk for- k.entéssel foglalkozó értek.ezkedését az úgynevezett kom- májában is drágítja a vasúti lete. majd az ezt kbvető pártmunális szolgál tatások állandó szálHtást. bizalmi. illetve népnevelö érfejlesztésével is biztosítjuk. A pártkongresszus határoza- tekezlet. A vasutas dolgo�ók Népi államunk sok milliárd tainak végrehajtru1a átf�ó. igen nagy feladatot oldotta'< 
forintot fordít a dolgozók céltudatos intézkedéseket kö- meg az elmúlt évek során A, egészsé�é<lelmére, szociális, vetel valamennyi gauhság; megvan a szilárd elhatározá-
kulturális és spoctlétesítmé- vezetőtöl. Azonban elengedh.,.. suk és a képességük is ahhoz, 
nyekre, amelyek egész társa- !_etlen_. h?gy munkájukhol hogJ a vasút önk3ltségcsökdalmunk egvre növekvő anya- uzerm parts�ervezete_mk hat• kentése i� megvalósuljon gi és kulturális igényeinek k.i· hatás segitséget, adJanak. A pártunk politikájának meg. elégítését szolgál ják. Ezekec kongresszusi hatarozatoknak a I felelöen. Ehhez azonban az 
nem munkabér formájában dolgozókk_al történéí megértete-- szükseges, hogy a dolgozók kapja kézhez a dolgozó. De ld se m': me,I! a le;ctobb helven széles rétegeit meggyőzzük tagadhatná. hogy például cse- cs� altal';ba� van _meg. Nem az önköltségcsökkentés fon· 
kély hozzájárulás mellett a:?. az uzem . ele�r_e, tények� t';- tosságáról és annak szoros üdülés, a kultúrotthonokban �aszkod� pol_ihkai felv_ilagos,- kapcsolatáról az életszínvonal nyujtott szórakoz:§s, a kedvez" to_ munkat _vegeznek __ nepneve- állandó emelésével. ményes üzemi étkezés minJ lőmk., 1?e4ú( anélk1,1l e l;;on 
mind a dolgozóknak közvetle- 11.1·ess,:us határozataiért vivo:t 
nül visszajuttatott anyagj ér- harc csak általános fecsegés
t.ék. be fullad. Pártvezetéíségemk-

Czimma János, � 
a vasút politikai főosztály 

alosztál.vvezetöje 
A NEMZETI JÖVEDELEM

BÖL annál többet lehet az 
életszínvonal emelésére fordl
taru. minél olcsóbb és minél 
több fogyasztási cikket hozunK 
létre. A Ill .  pártkongress:z:11� 
rámutatott arra. hogy 

a reálbér további növeke
désének legfőbb alapja az 

önköltség csökkentés. 
A \'asúti szállítás fontos ténye
z0 a fogyasztási cikkek ,!s 
egyéb termékek énékének és 
árának alakulásában Ha a 
szállítás szervezetlenül. lassan. 
sok munkabér kifizetésével. 
;ok süén felhas2J11álásával tör
: énik, az drágítja a fogyaszt!i• 
si c;ikkeket, Nekünk úgy keli 
a munkánkat végezni, ho,zy a 
vasút kedvezően járuljon ho�
zá az árak alakulásához.. 

Pártszervezeteink ei:q,ik lel(
fontosabb feladata, hogy moz
gósítsanak minden felkínált 
áru elszállítására. de ezzel egy
cdöbim és egyenlö font=áitú 
· �rdésként foglalkozzanak a 

Készüljünk fel a, télre ! 
A ,.Szabad Nép" augusztus a mozdonyok vízellátását. Le-1-i számában Gerő Ernó elv- hetövé tesszük. hogy II gépvizstárs nagyjelentőségú cikkben gá!atot hóval és jégi,tl beállott 

emlékeztetett bennünket az el- mozdonyoknál is meg'bízhatóan 
mult év súlyos nehézségeire és lehessen megtartani. A vedő
felhívta figyelmünket : idejé- és melegítőételek kiszolgáltatáben tegyünk meg mindent. sát a dolgozók részére jól meghogy a most következő télen szervezzük. Intézkedéseinket 
e!'kerü!jii.k ezeket. A felhívás és eUenórzéseinket elsősorb,in 
nekünk. vasutasoknak is szól.! a 1armúvek 1el!kiismeretes ki
Mi. a debreceni igazgatóság javitrisára, a szentakarékosság 
vontatási osztályának dolgo- fokozásara irán11ítju!k. 
zói tanultunk az elmult tél Tudjuk. hogy ehhez nagy 
tapasztalataiból és beismerjük: elméleti és gyakorlati tudasra 
a nehézségek reszben abból van szükség. Ezért az első !el
származtak. hogy nem készül- adat: minden dolgozó e!mélet
tünk !el eléggé a hideg idóiá• ben és gyakorl.atban eg11aránt 
rásra. Hogy ilyesmi a jövőben jól ismerje a ;11vítas és tiizeUs 
elő ne fordulhasson már most I 

technológiá,ját. Erre vo1tttt'ko�ó 
jóelöre megá!tapíto;tuk a téli �tat�si ter;>ei11�et eL�észíte(-

, .. . tuk es oktober l-ig vegre is fe:keszulessei kapcsol11tos tei;n- 1 hajtjuk. doinket, Elhatároztuk, hogy j Benke Károlv. 
megszervezzük a fútőházak tö- a debreceni igazgatóság 
kéletcsebb fűtését, biztosítjuk I IV. osztáiyának vezetője. 

A VASUTASOK SZAK
SZERVEZETE Társadalombiz
tositás1 Osztálya és a vasúti 
főosztály I/3. szalrnsztálya a 
napokban országos vasút
egészségügyi aktívaértekezletet 
tartott. Végh Lajo& szakosz
tályvezető elvtár,, megnyitó 
szavat után Rá.ez Kálmán elv
társ, a VSZTO vezetője tar
tott beszámolót. 

A beszámoló egy része a vas
útegészségügy fejlödésével fog
lalkozott, különösen azokat az 
eredményeket tárta fel, me· 
lyeket a kormányprogramm 
óta értünk el az emberekről 
való fokozottabl' gondoskodás 
terep. örvendetesen megnöve
kedett az igénybcvehető szak
rendelések száma, em<!lkedett 
az orvosi óraszám, magasabb 
színvonalon folyik a gyógyke
zelés, és\ mindez azt eredmé
nyezte, hogy megnövekedett a 
dolgozók bizal,ma a rendelőin• 
tézetek és kórhazak gyógyító 
munkája iránt. 

Az értekezlet !ó feladatul -
igen helyesen - nem azt tuzte 
célul, hogy az eredményeket 
részletezze, hanem azt, hogy 
feltárja azokat a hiányosságo
kat, melyek kijavításával tó
vább javulhat a vasutas dolgo
zók egészségvédelme. 

Mert vannak mulasztások, 
hibák is a vasutasok egészség
véde1mében. Igen magas pél
dául· a táppénzesek száma. Ez 
egyrészt annak következmé
nye, hogy fokozódott az embe
rekkel való törődés. A táp· 
pénzre jogosult anya például 
kétévesnél fiatalabb beteg 
g)•ermeket otthon ápolhatja 
és gyermeke betegségének 
időtartamára táppénzt kap. ,A 
kormányprogramm óta több 
olyan dolgozó is táppénzállo· 
mányba került - kisebb-na· 
gyobb betegsége miatt 
amellyel azelőtt engedték dol
gozni. Ezek az intézkedések az 
emberekkel való fokozottabb 
törődés fokmérői . 

De a táppénzesek létszámá
nak növekedését nemcsak az 
ilyen és ehhez ha�onló körül
mények okozzák. hanem olya
nok is, amelyek azt árulják el. 
hogy egyes szolgálati helyeken 
es a , asutasszak. zervezet tár
sadalombiztosítii.•í osztályán 
sem kielégítő meg a betegség 
me�elózéséért folytatott harc. 
De nem kielégítő az álbete
gek, lógósok, táppén.ics11lók eL
Leni küzdelem sem, akiknek 
szri-ma hozzávetőlegesl'!n 30 szá
zaléka az össus iáppénzuek
nek.. 

A NAGYOBB EREDMlt
NYEK elérését gátolja az is, 
�elégtelen még a rendelő
intézetek száma és több he• 
lyen a felszerelése is. Például 
a debreceni ig�zgató,;ág terüle· 
tén nincsen MAV-szakrende!iS. 
Miskolcon es Bekéscsabán 
nem megfelelő helylSégben, 
volt magánlakásban folyik a 
gyógyító munka. DE- hasonló a 
helyzet Szegeden, Szolnokon és 
álmenetlleg Szombathelyen is. 

Békéscsabán például a gyer
mekgyógyászaton nincs cse
csemőmérleg, Miskolcon a fo
gászaton nincs vésö és kala
pács. az ideggyógyászaton pu
pillalámpa, és a laboratórium
ban elegendő múszer. Vonta
tottan halad az elromlott gé• 
pek és műszerell' javítása. Ki-

csinyek a váróhelyi ségek, és 
rendkívül sok idő vész ká.rba 
várakozcis, valamint a helyte
len területi beosztás, a beteg
állománybavétet mai rendsze
re miatt. Számos helyen meg
különböztetéseket a.lkalmaz
nak a dolgozókkal azemben, és 
nem megfelelóek a szakt·izs
gálatok időpontjai sem. Meg
nehezíb a gyógyítomunkát az 
is, hogy a budapesti szakren
delők kivételével az összes ren
delőkben az orvosok csak mel
lékfoglalkozásként látják el 
teendőiket. 

A rendelőintézetekkel kap
csolatos hib.ik azt bizonyítJák, 
hogy egy ,;or kétsegtelenül biz
tató eredmény ellenére sem 
kielégítő a KEH irányító te
vékenysége. A hibák k1javiti
sa érdekében Rácz elvtárs szá
mos javaslatot tett. A többi 
között javasolta, hogy a ren
delőintézetek felelős ir<inyitá.
sát - a központi rendelö ki
vételével - bízza a. vasúti fő
osztáli, az iga;;gatósáoi főor
vosokra. Helyes lenne a pálya
orvosi rendszer részlege.s visz.
szaállítása is. 
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gítsék a vasúti dolgozókat !tll 
egészségüket veszélyeztető be
tegségek leküzdésében. 

A beszámolóhoz hozzászóló 
orvosok, üzemi bizottsági elnö
kök, vasútegészségügyi akti, 
vák számos hasznos észrevé
telről számoltak be és egy so� 
javaslatot tettek a munka meg
javítására. A felszólalók hang
súlyozták a betege!lenórzés 
fontosságát, és az cllenőrzö or
vosok munkájának megbecsü
lését. DT. Horváth József, a 
pécsi rendelőintézet vezetője a 
gyomorbetegségek megelőzése 
érdekében javasolta diétás ta
nácsadó felállítását, továbbá 
a pályamunkások részére g6r
düló laktanyák és koni,ha1' 
létesítését, valamint azt. hogr 
az utazó dolgo�ókat saját !e· 
pedővel lássák el., mert a je
lenlegi rendszer fertőzéseket 
okozhat. 

Az értekezleten felszólalt 
Gáspár Sándor elvtárs is. a 
vasutasszakszervezet elnöke. 
Elmondotta. hogy a hiányossá
gokért felelősség terheli a szak
szervezetet is. Rámutatott ar· 
ra, hogy a felszólalók többsé

a ge a munka megjavítását csalt 
újabb beruházásokkal Iá tj11 
megoldhatónak. Valóban szük
séges új beruházás. De va11 
szá.mos olyan hiba., melyen be
ruházás nélkül, azonnal Lehet 
segíteni. Ilyen például a rideg
ség, lélektelenség, a „híva.tali 
szellem·• megszüntetése. Ha 
ezt megtesszük, akkor máris 
nagy lépést tettünk előre. 

Szükséges lenne, hogy 
szakszervezeti elnökség és a 
vasúti kollégium együttes üle
sen tárgyalja meg a vasút
egészségügyi helyzetet es in• 
tézkedéseket tegyen a vasú l · 
egészségügyi hálózat munkáj:í· 
nait hatékonyabbá tételére és 
a betegségek megelőzésére. 

A szakszervezetnek tovább 
kell fokoznia a felvilágosító 
munkát és mozgósita.ni a be
csületes dolgozókat <J táppénz
csalók leleplezésére, ugyan
akkor rendszeressé kell ten• 
ni az egészsegugyi felvüá
gosító és nevelőmunkát, és 
nagyobb súlyt kell reá helyez
ni. Ennek érdekében a társa
dalomb1ztos1tási tanacsokon 
belül mindenütt létre kell hoz· 
ni az egészségügyi alb1zottsá· 
got. 

SZŰKSÉGES, hogy a szak
szervezet és a vasút !.eruletén 

Hangsúlyozta : szorosabb kap
csolatot kell kiépíteni az orvo
sok é· a szakszervezet között 
s a sza.ks:eervezetnek meg keU 
védenie az c-rvosokat 1ogtala.n 
és igazságtalan támadá.&októl. 
Beszélt még a felvilágos1tó 
munka és a betegségmegeló
zes fontosságáról. az ujíeh·e
telesek orvosi vizsgálatának 
bürokraci.ájáról. maJd hangsu.· 
lyozta. hogy a jövőben a szak
szervezet sokk<il több segítse
g<'t n111Lit a. uasúteuészségüu11 
munkájának meojavitásához. 

dolgozó orvosok állandóan ts j A vasútegészségügyi aktiva
tervszerúen kutassák a vasút- értekezleten felvetődött kérdé.
üzem jellegéből adódó sajátos I sekre Racz elvtárs válaszolt, 
beteg5egek okát es népszerű, 

1 
majd Végh elvtárs zárszava 

de tudományos gondosságg'll fejezte be az értekezlet hasz• 
elkész.ített tájékoztatókkal .;e- ,nos, eredményes munkáját. 

IREK 
A „Fahrt Frei" üdvözlete 

A Német Demokratikus Köz- ,,A vasutasdk ünnepfo min,, 
társaság vasutasainak lapja. a den mag11ar vasutasnak iováb• 
„Fahrl Frei" a következő üd· bi nagy sikereket kívánunk i1 
vözlő tá-.;ratot mtézt.e a vas- testvéri, harcos üdvözletü11iket 
utasnap alkalmából a ,.S.wcia.- küldjük mindannyiuknak, va
l�ta Van, tért" szerkesztőségé- !amint a „Szocialista V41Utert'" 
he:r.: szerkesztőséQének." 

A bo/g6r vasufasolc. napja 

A 1:lolgár Népköztár511ságban ta Part politikai bizot�ágának. 
is minden évben augusztus el- \·alamint a kormánynak tobb 
só vasárnapján ünneplik meg tagja is résztvett. A bolgár 
a vasutMnapot. Szófiában a nemzetgyűlés elnöksége a 
vasutasnapot megelőző este ün- vasutasnap alkalmából számos 
nep1 nagygyűlést tartottak. vasutas dolgozót részesített ki
am�lyen a Bolgár KommunlS- tüntetésben. 

Alkotmányunk biztosítja a dolgozók jogát a tanuláshoz, múve.lódéshez, sporthoz 

Minden becsületes n,aqya„ em· 1 d••• a sz6„akoz,a zslllpJ•lt a dol- qasabf'! képzettaéqet, A va•uta• 1 be
loqadók•peaséqO!< ma már k•t• Ma m,.. .W2 vasutas kilnyvt<lr l la . 6 _ bert büszkeséq és örilm tölt el, qoz6k el6tt. nevel61ntézetekben a leqmesz- szerese a felszabadu"• el6ttlnek. 178.231 kotele neven, lanltJa, szó- ro:;;:z;;'c:',;a E,: ,!,.�t'!'du�,:

•
; 16�t amikor a népköztársasáa a lko' ·  Alkotminyunk minden tör· szebbmen6en gondoskodnak azok- Vaoutas.alnk kilzUI mfnd tilbbet r.akoztatJa .a vasutasokat nek A ta tll rt .

,. mányára, a nep Jqazi a J�otmá- 1 v6nye - a haladál, a feJlc5dfs, � nak • vasutas-qyerm•k•knek a von� maq,hoz • könyv • •  tucUI, H&Unic: sporto!ólnak �aoysze�ü

j 

naqYcze;a
s

�r:dmé�
e

::.:.:,, dl�s
a
enyára gondol Az alkotmanyban szoelaf l•ta építés, a nép boldogu nevefédr61, akiket coaládl 1<ll· az uj élet meQlsm• .. •••rMk v,qya. eredményei bUszkén h l„detii< • kedhetll . MHK J Y1 é t k� 1 foglalt jogok · a haza teljes Jogú ��"t::;"n

k ��,v�;:.i, -; 1�fi:
11
!��; rUlményefk qá olnának a :anulás• S ez a vágy m.a mAr nem marad sportnagyhatalom vaqy\lnk. Ni 25.000-e� :;ertél< ;.,:; ;�,. .�;. tagjaivá tették a nöket, azonos útján haladó maqyar nép, kilzte ban. A telszabaduláa ól� Békts• kleléglletlenlll - kllnyvt,ralnk, pUnk lelszabadulás3 sz'1eare nyl• toló kapott mfnósitést.' 30-an érmunkáért azonos bérezést blzto· l a vasutaook élet6be

. 
n. A vasu.tas 

I 
c�bán uf ln •••t fét

.
esU,t. enn• könyveink sdma oqyre n4. A 

I 
tott.. dolqozóink el6tt a tilmeo• demes és k!válo sportolók •• 3 .,tottal< számuk„a és a fi•!alok dolqozók a)!•_rmekel közUf is mond ktvUI a _tll�bl három intézetet is vasutasoknak péld4ul • multban •Port kltl>UJát. 4 Lokomotlv SDOr� Lokomotrv-versenyzo n ert ol fm-•zómára Megnyitottak „ muvelo- tolaben uJatothatJak el a legma• olyan mertekben b6v1tett6k. hoqy min� ,4i könyv�l"\llc vCNt. k0r6kn.k .10.17-4 ilktov sportofo pl.ai baJnoksáoot.. 

Y 

• 
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a kocsik és mozdonyok gyors minőségi javításáért 
Az. őszi forgalom egyik leg

fontosabb megoldásra váró pro
blémája a kocsikerdés. A régi, 
használt kocsikat úgy kell meg
javítani, hogy az ószi forga• 
lomban végig zavarmentesen 
közlekedhessenek. Ehhez elsö
sorban az szükséges, hogy ren
delkezésre álljon a kocsik ki
javításához szükséges anyag. 
Sajnos azonl;>an az anyagellá
tás még mindig akadozik, ezért 
a járműjavítók kocsiosztályai· 
nak sokszor ontevékenyen kell 
,regíteni magukon. 

Dicséretes buzgalommal és 
ötletességgel követi ezt az utat 
a Szohtoki Jármú}avitó VV-ben 
Debreceni József intéző cso· 

portvezet6, aki regl anyagok 
felhasználásával jórét.zben 
megoldotta a vonóhorog és 
ütközőrúd-ellátást. Anyaghiány 
miatt így most csak ti. raksuly
felemelélsel kapcso!a.tos mun
káknál t>an lemaradás a Szo,
noki Jármüjavitóban, mert a 
me�munkálóos1.tály nem min
dig tudja bizto itani a kerék
és tengelyanyagot. A mell· 
munkálóosztály és a kocsio,z• 
tály sürgősen kéri az anyagd
látó szervek segítségét, hogy 
be tudják hozni a lemaradá· 
sukat. Mégpedig jóminőségú 
anyagot kérnek, hogy ők ia 
minőségi munkát végezhesse· 
nek. 

Óriási idó• és anyagveszteség 
ez a .szolnokiaknak. Arra ké· 
rik tehát a Landler MEO-sa1t. 
jobban ellenőrizzék a tápszi
vattyúk minőségét, hogy ha
sonló esetek ne forduljanak eléi. 

A;- ószi forgalom 
jó elókénítése 

érdekében . . .  

A Debreceni JáTmújavitó!>an 
a kocsiosztály munkáj:inak 
megkönnyítése érdekében két 
komplexbrig:\d megalakit.á.,át 
határozták el Az egyik brigá
dot az igazgatoság H l-JV. 
o,ztálvának és a„ állomási 

JVaponta teljeaitik a tervüket 
szolgálat �zerveiból alakítjái< 
meg, a másikat a jármújavitJ 
vállalatvezetójéböl. mú;zaid 
igazgatóJából. a kocs1osztalv. 
a Vili .  osztály vezetöibóL :p 
üzemos;:tály reszortvezet01ból, 
munkairányitójából. program· 
mozój.íból és 17 kül. ós müve• 
zetoböl. Az anvagellátás zavar
talan megszervezésevel Bihari 
Be!a. osztályve,etóhelyette,t 
bízlak meg. A ket brigád s1.o
ros együttmúködésetől azt 
varjak, hogy az anyagellátás 
meggy0rsul. az ügyin I ézés gyor
sabb lesz cs ezzel a javito•t 
kocsik átfutá�i ideje 1s alap•)
sa'I megrövidül. 

A szolnoki műhely futórész
lege Jól hal&.d terve és felaján
lása ,elJe�1tésével. Ez a rés�
leg, amely második negyedévi 
tervét 142 kocsival telJesJ\atte 
tul, az őszi fcrgalomban is ha· 
sonlóképpen lti akar tenni ma
gáért. Legjobb dolgozói, a Pii.,
ki és Vizi kocsilakatosbrigádok. 
Zsemle Józ,ef és Magyari 
LMZ!ó műszaki vezetők segít 
segével naponta teljesítik ter
vüket. Ugyancsak jó eredménv
nyel dolgozik az őszi rorgalom 
érdekében Csősz Bela, Bo2ó1<1 
IÁ'!zló és Dobó Dezső brigád
ja. Pa'l'ócuti Déne5 alvázlakatos 
brigádja pedig különösen az 
utánjavítások csökkentés-ávcl 
jar az élen. 

A mozdor.yja vitás is Jól ha
lad Szolnokon, a kiszabá�t 
mindig teljesíti az osztaly, az 
alkotmány ünnepére pe-

dig túl akarja szárnyalni. Ha'.
ráltatja a7.,onban a szolnoki 
dolgozok munkáját, hogy a 
Landler Mút•ek kompresszor· 
üzeme selejtes alkatrészeket 
küld. A Landler Múvek lát]:ik 
el táp�z1vattyukkal a szolnoki 
múhelyt, de rosswl. Számos 
esetben fordult már eló, hogy 
amikor már feltették a gépre 
a tapszivattyut. betüzellék a 
kazánt es gózpróbát, vagy viz 
próbát akartak tartam, kide
rül'. hogy a szivattyú nem mü
ködtk. Nemnig egy nap alatt 
három ilyen esel fordult elo. 
Ilyenkor abba kell hagyni a 
munkát. értesítem kell a La.nd-, 
ler Müreket. és meg kell vár
ni. am1g a budapesti ü�em 
MEO-st vagy szakmunk·ist 
killd, aki kijavítja a hibát. 
esetleg új tapszivattyút ví.;z. 

Eddig valamenn�•i műhely
ben együttvéve 5974 vasúti ko• 
cs1t aluk1tollnk át nagyobb 
raksúly szállítasára. A műhe
lyek dolgozói most a1ért har 
colnak, hogy az őszi forgalom 
idejerf' 8000 fPlemelt rabú.lyu 
koc�, alljon a forgalom rcruiel
kezésére. 

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

A budapesti területi bizott
ság legutobb1 értekezletén tár
gyalták az tpületszerelő- és 
Előgyártó VV. kollektív szer
zódesének teljesítését. A valla
lat a7. idén kötött elsóízben ko!
lekllv s1,erződést a dolgozókkJl 
s meg lehet állapítani, hogy a 
szerződésben foglalt kötelei.elt· 
ségek közül sok már megvaló
sult. A kollektív �1.erzódéf. szo
ciális pontjainak teljesítése a,:
zaJ az eredménnyel jart. hogy 
emelkedett a dolgozók munka
Jendülete. javultak a termelés 
százalékai, sokat !ejlódött az 
újítómozgalom. 

A kollektív szerződés teljesí• 
tésénél azonban a vállalatveze
tés elhanyagolta 11 - szerinte 
- .,kisebb Jelentöségú� fel 
adatokat, a dolgozók napi, egyé
ni probléma.it, amelyek pedig 
legtöbb esetben az üzem egé3z 
kolleklivájának problémái vol
tak. A vállalatvezetés példaul 
sok olyan kisebb kérést, javas
latot mellőzött, amelyeket pe
dig .,hazon beWI·' teljesítem le
hetett volna. 

A területi bizottság ezeket 
a hibákat tárgyalta az el'te
kezl„ten és kijavitásukhoz se• 
g,tséget akart n11ujtani a vál
lalatnak. ltppen ezért meghivta 
a.z üzemi bizottság elnökét és 
a t>állala.t igazgatóját, Bara
nyai elvtarsat is. Azonban Ba
ranyai elvtárs nem jelent meg 
az értekezleten, sót arról sem 
gondoskodott, hogy a vezetók 
közül valakh·eJ kép,·iselte.;se 
rr.agat. Az igazgató elvtárs nyil
ván nem gondolta meg, mily�n 

helytelenül ;ár el. A vállalatok érdekeit képvi,elő szakszer•:e
felelós vezetőinek szorosan zettel szemben, ha vii;,;za
együtt kell múködniök a dol- utasítja a szakszervezet ,eg1tó 
gozé,k legnagyobb érdekvédel- keiét, akkor nyi!vánrnlóan án 
mi sze1 vezetével. a szak:zer- az üzem alkotmánvának is. A 
vez�ttel. A kollektív szerziidés ket szerzódö fel c.�ak egvmtis 
az üzem alkotman11a. betarta- seí}itséget,el, a dolgozókra lá
sa növeli a· dolgozók munka- maszkodra t·egezhet teljeJér· 
kedVét, emeli a termelest es " tékti munkát. 
dolgozok Jólétét. De ha az Ezekre kellett volna gondol
egyik szer1.ődo fél - a válla- ma az Épületszereló- és E!ó
latvezeté� - ilyen lebecsülo gyarto ÜV. igazgatójának, anu
magatartast tanus1t a mas1!< 1 kor megkapta a területi bizott
szerzödó fellel - a dolgozók s.ig megh1,·ójat. 

Két brigád "\iersengése 

feltételeit, előre elkészíti 3 
társulat számára az előadáso": 
tematikáját, annak figyelembe· 
vételével. hogy a dolgozók mi
lyen tárgykörről kívánnak elci
ad!ist tartani. A tihsulat vi
szon, biztosítja az eloadokat, 
vezetöKet ad a tanulmányi ki
randulásokhoz, segítseget nyujt 
a természettudományos kötö\. 
szervezéséhez és munkáJához. 

Az első ilyen természetú szer
zódést, amelyet a ,·asutasok :,ö
töttek a TTIT·tel, a vasárnap, 
tapolcai előadás előtt írták ala 
ünnepélyesen, a vasutas dol
go7.ók nevében a tapolcai párt-. 
szakszervezet és a szakvonal 
vezetői, a TI'IT- nevében pedig 
a tál'sulat ,·eszprémmegyei tit

Matt Béla, a tapolcai tatai,,, (Jll-•lnök< • vasutu dol(lo1ók nnéb•n 4lá· kára. Az i.mnepi beszédet a 
ir)a • kullúruen:Odést veszprémmegyei TTIT elnös.c, 

Tapolca, ez a közel 10.000 
lako�u helység. bizony szűköl
ködik szórakozási és kullur:i· 
U,, lehetőségekben. Pedig az 
;pan es mezőgazdasági tekin
te,ben egyaránt fejlódií község 
lakosságának a kuituralis i�é
nve1 1s megnövekedtek. Ezt bi
zonyítja. hogy a mozi allan
dóan zsúfolt háLak előtt ját
szik es ennek bes1.édes bizonyí
tékát tárta elénk vasá�nap a 
tapolcai vasuta.s kultúrotthon. 
A tömött széksorokban nagyon 
sokaknak nem jutott hely a 

IN,dai felv.) Bereczki Ferenc Kossuth-díjas 
Társadalom- és Termé.•zettu· egyetemi tanár tartotta. Hang
dom.ányi Ismeretzerjeszti> Tár- súlyozta. hogy a vasutas do! 
sut t első · tapolcai előadásán. gozók a szerződés megköte•é-

A nagy erdeklödéssel kisert vel nemcsak a m&guk kulturá
elóadás előzménye az volt, lis életet gazdagitot1ák. hanem 
hogy a vasutasok Szaks::er,·e- elősegítették a helybeli lakos

zete _ a SZOT határozatai ság kulturális felemelk�é,et 
alapján _ szerzödest kötött a is. helyesen ismerve fel a to-

megmúvelésí munka !ontossá-veszprémmegyei TTIT-tel, gát. amelyben a szakszerveze, a 
vasutas dolgozók nevében vál- Az ünnepelyes szerződéskö
lalta, hogy biztosítja a társa- tés után dr. Zákonyi Ferenc 
dalmi é$ természettudományi 

I 
élénk érdeklődestől kíserve tar

előadások közonségének a szer- totta meg előadását a Ba!a.tnn 
vezését, az előadások technikai é& környéke kia!a.kulasároZ. 

Dolgozoink a I l l. páttkon- ízben is akkor derült ki 

I 
felső-vízál lás armatura alkat 

g-resszus ha :arozal<>Jnak utmu.a- hogy mmili<ét darab re- resznél �em. amelvné'. öt darau 
ta•a aiapján lelkesen harcolttak pedt. amikor az abroncsot mdr hol négv darab rendszerint se
a harmadik negyedévi lerv túl- megmunkalták. L"gyancsak a leJt Kórúlbeliil ez a sele1tszau 
te:jesitéséi!rt. SJjnos, nehéz 377-es sorozatú mozdon�ok ten· lék a gómbacélokná,1 b a külöu 
akadá lyokba ütközünk. Ilyen gel,einek legyá'rtásához kilc,1r bözö méretű acéllemezeknél 1, 
akadály például, hogy amikor m

h 
_áz�ás_ b

f
�gát , k�ldtek. hol

1
ot: Arra kérjük a központi anyag 

megérkezik a kózponti anyag- a_rom es el mazsa�ra lett vo n;i 5zertár dolgozóit, hogy az anyag 
. _ . szukseg. ! gy egy tengely meg- átvételén-él fordit&anak narn obi, szertartol a varvavart nrers,- munkálása 1 0 órával szemben figyelmet a minőségre. Sel�jt anyag. g,, akran  k1derul, hogy 50 óraba került Ilyen kórulmé- mentes anyagot kérün1'. hogy 

nagy záza/ekban <elejt Ez nvek kozőtt önkolt�égcsökkenté�- gyorsan és jól tudjuk javítani 
hatraltalia tervtclies1tésünket 

I 
röl, anyaglakarékosságról nel,c kocsijainkat és mozdonyainkai. 

A multkonban 1 377-es �oro- zen lehet szó De nem jobb a Berzi Béla. 
r.atú mozdonyi!broncsolmal ket hel, zet az UJ szabv.inyu alsó i:s />\1skolci Jármüj antó OV. 

A �árOápatak á11omá�hoz tartoló gazda�ági kh'!o'1"3.'-afak forral ni, kcre&• 
kedrlmJ, vontatá-,1 is páhafenntartási dolgozói CQ)Öntetfien csatlakoztak 
a. Wkés\.:.SabaJ Alföldi Kisv�sutak versen) íelluvá.sihox. Képünk«;n ú)'�U• 
1)6s1 Gi!,a �llomáslónökö(, Kóvár; L.!Jo, for11alm1 szulrtlaltevot •• 1(6vArl 

Lijosnt pén,t.ir09t, a ,erseny élenjáró dolJlozóH látjuk. 

V. BLAZSE.f'wOV elvUJs, 1 Mo\zk\oa-Szortirov°'!ionája 1eherp.il)·.1ndvu 
S�tálin-dija� fOffl()J:dOn)'vezf'töjr, a ná.lunk ii �ert, hazű�b•n ls Járt 

t.Jv.iló :.zo..,Je-1 vasu111. 

A2 állumások tisztasági -.cr!>en)t.!hn számos más szolgálati htl) is C'ti,at• 
lako.1ott. köz.tük a Landler Művek Is. A P. Vl 1 .  oszUI)- nödof:lo�óJ fa�e� 
metiket, "tt.rágokat ültettek az iizem terilletén, � gondosan 't)olJiil.k a lcfa 
kert•l..•1- hol[y • nlnél barátsáaoubb, csinosabb, ea-észsé11e.ebb l•II>•• dol
eozótársail munkahelye, Tudják, hof>' � tiszta. eféuséiea kóm:ttzdben 

jobban, l-idám1bban mee-y & munk,1., 
(11.o, ic. Géo r,i,, J ,,rcs•• Fotói.floon.atvo lel•.) (Kovics Géza fel•.) 



.. SZOCIALISTA VASOTtRT 

S P U R.  
Beszélgetés Ahim Suria Nandika 

Indonéz főiskolás vasutas sportolóval 
Utitá•sam 

hallgatag em
ber uolt. H e-

gyeshalomlól 
Györig csónak' 
vitorlának is 
beillö térképet 

tanulmányo
zott: Magyarország hegy- és 
11ízrajzi térképét. 

Györött leszálltunk. Tíz percet 
álH a ll(mat. Itt a villamosmoz
donyt szemlélte nagy buzgalom
mal, azután egyik vasutassal 
láttam „beszélgetni", majd be
szállás elölt a kocsivizsgáló/ól 
búcsúzott kézfogással. 

- Ahim Surja Nandika va
gyok - kezdte késöbb a beszél
getést . - Indonéz föiskolás. 
Sportküldöttségünkkel ;öttem el 
az önök országába. A Föiskolai 
Világbajnokság • teniszverse
nyein fogok résztvenni. De a 
sporton kivül ismereteimet is 
szeretném kicsit kibővíteni. Vas
uli mérnöknek készülök. l;des
apám is vasutas. Jó szakember
nek tartják, én is méltó szeret
nék lenni hozzá. Már tanultam 
is egyet-mást az önök kedves 
r,asulasa/tól Ok voltak az első 
emberek. akikkel ebbe,'1 az or
szágban találkoztam és beszél
getni próbáltam. 

A feketehajú. bogárszemü, in
donéz diákkal ettől kezdve egy
re többet találkoztam. Láttam. 
amint hazája zászlaja alatt büsz
kén menetelt a Népstadionban a 
felejthetetlen megnyíló ünnep
ségen. Naponta figyeltem a tün
dérszép Margitsziget tenisz-sta
dionjának pályáin, s többszö• 
ültünk egymás mellett, szállás_
helyén, a Béke-szálló étterme
ben. 

Sűnfo beszélgettünk. Sportról, 
országokról, a vasútról, embe· 
rekröl. 

tesebbek", s ezért köszönöm azt 
a baráti jobbat, melyet Hegyes
halomnál és Győrött nyujtottak 
először felém. Elmon'i?m min• 
denkinek. akinek csak módom• 
ban lesz. hogy messze-mess.�ze 
Európa közepén olyan �ezeket 
szar ongattam. melyefl nem fegy
vert akarnak forgatni, hanem 
őszinte barátokat kiván.'lak sze
rezni. s a békét, a nép�k közötti 
barátságot szolgáliák. 

Ahim Surja Nandika, az ln-

- A csehszlovák vasutas-vá
logatott labdarúgók szerdán 
Debrecenben szerepeltek. El
lenfelük a Debreceni Lokomotív 
NB I l •es együttese volt. A 
nemzetközi találkozó iránt igen 
nagy volt az érdeklődés. ötezer 
néző szurkolta végig a mérkő· 
zést. Mindkét csapatban a vé• 
delmek tettek ki elsősorban ma• 
gukért. A csatársorok csak he· 
lyenként játszottak jól. Vég• 
eredményben a jobb erőkből 
álló csehszlovák válogatott 2: 1 
( 1 : 1 )  ará!nyban győzött, A veze
tő gólt az I. félidőben Bánki 
révén, a hazai csapat érte el. 
A vendégek Móré öngóljával 
egyenlítettek. A II .  félidőben 
Sequenc szerezte meg a cseh
szlovák válogatott győztes gól· 
ját. 

A csehszlovák labdarúgó v�lo; gatott utolsó magyarorszag1 
mérkőzését vasárnap, (augusz
tus 15•én) Szombathelyen vívja 
meg. Ez a mérkőzés a IV. 
vasutasnapon lejátszott cseh· 
szlovák válogatott - Szombat
helyi Lokomotív találkozó visz
szavágó mérkőzése lesz. A cseh
szlovákok szereplése iránt igen 
nagy az érdeklődés Szamba the• 
lyen. 

donéz főiskolás sportoló, • jö
vendőbeli vasuti mérnök mo
solygós arccal búcsúz?it tőlünk 
a világbajnokság befejezése 
után. I ólesö érzés ,olt tudni, 
hogy első kedves benyomását 
hazánkról - melyre ő oly sokat 
adott - vasutas dolgozók maga
tartása keltette benne. 

J 6 munka volt ismeretlen vas-
utas elvtársak, tiékeharcunk 
láncszeme volt. 

(mécs) 

S P O RTE R E D M E NYEK  

- A Vasútépítő lokomotlv 
tenisz-szakosztálya az elmult 
napokban igen jólsikerült or• 
szágos versenyt rendezett az 
úttörő teniszezó1< részére. A ver• 
sen(Yen több mint 100 fi,a,!al já
tékos küzdött egymás ellen. A 
fővárosi versenyzőkön kívül 
Szombathely, Dombóvár és 
Kecskemét vasutas úttörői mér
ték össze tudásukat. A jólsike• 
rült verseny bebizonyította, 
hogy a Vasútépítő Lokomotív 
derék munkát végez a tenisz
utánpótlás nevelése terén. 

- Az országos vasutas atle
tíkai bajnokságot szombaton és 
vasárnap rendezi meg a Loko
motív SE, Pécsett. A bajnok
ságban több válogatott is jelez• 
te indulását. 

- Bárkányi István a Szege• 
di Lokomotív kiváló középtáv
futója, mint a magyar atléta 
válogatott tagja, Londonba uta• 
zott. A magyar atléták a min• 
den évben megrendezésre kerü
lő, hagyományos „Brit Játékok-� 
keretében megrendezett verse• 
nyeken vesznek részt. 

Hosszú, hosz
szú repülő- és 
hajóút után ér
tem ide - mon
dotta. - Beval
lom. nem sokat 
tudtam erről az 

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

országról, s az 
itt élő emberekről. Féltem is ki
csit az idegen szokásokJól. sót 
mivel tudtam. hogy közel két 
hetet töltök itt, még az ételek 
iránt is aggodalommal. voltam 
tele. De amint átléptem a ha
tárt és az első étkezésre sor ke• 
rüll, pillanatokon belül meg
győződtem arról, hogy ez a_ ha
za nem lehet idegen s,mk1nek. 
Nem speciális magyar étele�et 
hozlak elém a vonaton, hanem a 
hazá11kban is megszokott ked
venc ételeinket. 

A szombathelyi dolgozók 
képzőművészeti vándorkiállításán 

Ezt a figyelmességet csak 
olyan emberek teszik, ak:k ko
molyan uesz1k a barát�ág gon• 
dolatát. Nem is érzem magarn 
idegennek egy percig sem eb
ben az országban. 

Nagyszerüen megérttettem ma
gamat Győrött - közös nyilu 
nélkül is - a három 1nagyar 
vasutassal. Meggyőződésem. 
hogy igaza van annak a francia 
közmondásnak, hogy „Az első be• 
nyomások mindig a Jegtermésze-
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11:letrevaló ötletet valósítot
tak meg a szombathelyi igaz
gatóság dolgozói : nemrég 
két kocsiból álló képzőművé
szeti kiállítást indítottak útnak 
az igazgatóság területén. A ki
állítás bemutatja, hogyan dol
gozik a szombathelyi vasutas 
képzőművészeti kőr, hogyan 
hódítja meg a művészet az 
egyszerű vasutas dolgozókat és 
gyermekeiket - hogyan hódít
ják meg 'az egyszerű vasutas 
dolgozók és gyermekeik a mű• 
vészetet. 

A kiállítás célja, hogy fel
keltse az érdeklődést, a dolgo
zók figyelmét a művészet iránt, 
hogy tanítson. neveljen, gyö
nyörködtessen és szórakoztas
son. 

A kiállítás ennek a célnak 
kiválóan meg is felel. A láto• 
gatók meggyőződhetnek róla, 
milyen szeretettel, lelkiismere
tesen karolják fel nálunk a fia
tal tehetségeket, mint a 11  

Őt és félmázsás „ldállít�si tárgy" 

Az őszi mezögazdasági kiállítás er.ylk le!l'Hall'yobb eséllyel Induló ,,rész• 
yevője" a képen látható 5 és félmázsás anyadisznó, amely Antal Géza 

sátal pályafenntartási dolgozó tulajdona. 
( Szabó Ferenc felvétele, Ozd.) 

éves Darázs Máriát, a 14 éves 
Nagy Ferencet, a 17 éves Né
meth Pált, akik mindhárman 
vasutasgyerekek és akiknek 
munkája ott szerepel a kiállí
táson. Nagy Ferenc és Németh 
Pál festménye díjat is nyert. 

Németh Jenő, Németh Pál, 
Kóbor Jenő lakatosok, Simon 
István fizikai munkás, Nagy 
József számfejtő és Unger Ká
roly ellenőr képei arról tanus
kodnak. hogy a kulturális for
rad a lom egyre jobban diadal
maskodik országunkban. De 
nemcsak a növendékek, hanem 
oktatójuk, Jaksa István festő
művész képei is szerepelnek a 
kiállításon és gyönyörködtetik 
a látogatókat. 

A kiállítást eddig több mint 
négyezren tekintették meg. 
A!hova csak befut a kultúrvo
nat. mindenütt i.agy szeretet
tel és érdeklődéssel· fogadják. 
Fertőszentmiklóson Lovas Gyu
la, GYSEV forgalmi szolgálat
tevő, a következő sorokat írta 
be a ki:íllítás emlékkönyvébe: 
,.Követésre méltó eszme, ne
velni, tanítani a vasutasokat. 
Adjon ez -i kiállítás ösztönzést, 
biztatást minden vasuta.s dol
gozónak, aki tehetséget érez 
magában a múvészethez." 

Töke Kálmán 

Filmszính6zak 
vasutasnapi kiállít6sa 

Dicséretreméltó módon já
rult hozzá a Pestmegyei Mozi
üzemi Vállalat az idei vasutas
nap ünnepélyesebbé tételéhez. 
A vállalat együtbműködve a 1 MA V dekorációs osztályával, 
50 filmszínházban érdel<es ki
állítást rendezett a vasutasok 
életéről, a szocialista vasút 
építéséről. A mozik előcsarno
kában elhelyezett fénykép
tablókkal, rajzokkal, jeltnon
datokkal és számos helyen a 
hangosbemondón keresztül is
mertették a vasutas dolgozók 
munkasikereit, a vasút fontos 
szerepét népgazdaságunkban, 
a dolgozók ellátásában. 

- A  „SZOCIALISTA MUN
KAÉRT 11:RDEM:t::REM" ki
tüntet.ést kapta Jakab Sándor 

főfelügye'.ő a minisztertanács 
titkárs&.gánál végzett kiváló 
munkája elismeréséül. 

li.ARMAS IKREKNEK 
ADOTT 11:LETET Kása Fe
rencné a dombóvári fűtóhá.z 
dolgozójának fele6ég�. ,Az 
anya, a két kisfiú és a klslany 
a legjobb egészségnek örvend. 

- A SZOVJET IFJOSAG 
ELETET I:.MERTETTE több 
szombathelyi DISZ-szervezet 
fiataljai előtt Dénes Mátyás. 
Dénes etvtárs szombathelyi 
vasutas volt, jetenteg a Szov
jetunióban folytatja tanutmá
nyait. 

- Két nappal előbb fejezi be 
harmadik negyedévi tervét a 
miskolci Vasanyagjavító Vál
lalatnál dolgozó Bertá János 
nyolctagú ifibrigádja; A:z. al
kotml.ny tisztelet.ére tett vál
lalásukat ötszázalékos anyag
megtakarítással teljesítik. 

CSEHSZWVAKIABAN 
VENDEGSZEREPELT ;úlius 
31-tól- augusztus 5-ig 4 bán
révi állomás 30 tagú, főként 
ifjú-munkásokból álló kultúr
együttese. 

- ATADTAK A FORGA· 
WMNAK az elsőrangúsított, 
kétvágányúra épitett pályát 
Sajóecseg és Sajószentpéte� 
között. A munkát a debreceni 
Vasútépítő Vállalat sa:ióecseof 
építésvezetőségének dolgozói 
végezték. 

Erdemes vasutas 
Jelvénnyel kilOnletett dolgozók: M�• 
Jor György [öintézö. Csényl Pál inle
z11 Juhász Miklós [elügyelő, Berlók 
KAruly vezető titkár, Járfaivl Ottó 
fötanácsos. Tóth Lajos intéző, Santa 
József föfelQgyelő. Nagy Miklós fel• 
Qgyelő, Kurucz József föln\éz11, Cseh_ 
Sándor főtiszt, Tőkés Bern.1t �űs.zak1 
inlézü Katona Sándor müszakt ell�n
ör A�brus Lajos Intéző. Tó!h János 
inÍézö, Szalai János vezető féellenör. 
Verba József vezetö sza�ester. �ö
kös József mGszakl el\enor. ,:ak:1:5 
Lajos .segédkezelö, Bére-s _Katman f_o
lnté<ö, Dejczö László felugycl!5, Kol
mán Gyula in!éz6, B&s Mlhaly [•!· 
ain-eiö, Beró József föel!en3r, Bár<a
nyi János irodakezelö, Apró Józs� 
föintézö, Ném•thl Gyula lőlntéz6. Sá. 
rosl Imre [ör.tOgyelö, Babos Latos 
lnt�zl5 Kónya lm,e  lntétö, Lakl Ká· 
roly ' föfelügyelö, Takács Sán?:>r 
föintézö, Semsel Károly lntéz6, Lan11 
Pál intéz.S, Huszár l l_I . József_ intézo, 
Orgován László f5inte:ző, Hal;,sz -�: 
la intéző, Hrabovsz:d György ve�e�o 
kalauz Cs. Varga János vezető h>el
len3r, Tóth tsiv.án vezetó váltóőr., Ko: 
csJrdi Tibo, f6tlszt. Szuhai Mlk,ósne 
Intéző, S-zilágyl Judit intéi5, Sáros 
Jenő [öfelügye!5, Nagy · lstv:ín föi�
téz11, Zoványl Mik:ós '!'ús,akl tana• 
csos. Savcs:ik Miklós fofe!Oiiyel6. dr, 
Barla Endre fötan.:ksos. Solti Ján� 
mü!r.Zaki föin!éző, Balázs János mu
szaki tanácsos. Farkas Gábor műsza
ki tanácsos, Molnár l:,_ászló Intéző. 
Erdös József f6felügyel6, Tapodi Ete. 
mér löfelügyel15, dr. Bkskal István. 
fManácsos Hajnal BaláT.s i=lazgató
helyettes, 'csányi Attila í,)laná.:s�s. 
Tóth Géza fötanéc.sos. Dávid Istv::t:i 
f.'intézö, dr. Kohzsvári Gyula tani
cs:>S, Sárvári József fetügy�rö. Szak
mári Zoltán vezetó Utkár, .�olnár De_ 
zs6 főintéző, Völgyi József;-,, Intéző, 
dr. Elekes O::izkár orvos tan:ksos 
Holló Lajos főfel0gyel5, Tes1.é:-I 
í.,yörgy müsukl tamics1s. Tllkést L:t
los löfetilgyelö. Arval József fctagyelö, 
Vglyaf Jám.is fe!Ogyelö, dr. Geg.S L1.
Jos tanácsos , Kaoosvár! Ad ·ln fef. 

tuzye10. s�mogyf József i-n�éz6, Ben�
da Antal f6lntóz6, Czövek János tana
csos Parádi Károly föin'b.J, Törö� 
Józs�f fel0gyel6. Elekes L:íszl )· fö
felilgyelö Lengyel Nándor f�fel□gye• 
lő, Jobbá,zy László lnté1.á. Pj!�nk:i_s 
Margft föintéz6, - Pálmai Jenü folnte
zö, Naey Károly taná=sos. Orb:í__n 
Vince fö!ntézö, Hermann LástlS fo
fe:lügyelö, PaJos La!os intéző, özv. 
Czakó Elemérné vezet/5 pén,.ztáros. 
Ke!em�n Istvánné vezetfi �nzl.iros. 
Hegedüs Ferenc eJlenör. Rar,,,:kó Mik
lós munkás. Somkutt Vi1rno! felügy_e-
16. Po:t5onvl Jenö fóellenór, lvan 
Mihálv J;?éo'T<ocslvczetö, Dombal Jó
zsef ·föintézö. Slrs M·í:-fa. intéző. 
Kádár István Intéző, Juh,lsz József 
lr,1davezet6, Si:ilcs G:füor fóíc'.Op;yelő, 
Bakó János Intéz�. Nádor Kiroly el0 
Jen5r, Cs!csely Pát vezet6 ruktérnok, 
Farkas B-éla veze+ő :ntlyame.';ter. 
Eqervárl Irma mfiszakf f5el!en5r. Ko• 
v1cs I I .  András ve-zet6 n:ikMester, 
Falvai Ljszló mílszakf fe:Ogycló Me
zei Béla 1]1Ciszaki fóint,,�. B. Nacy 
K:•roly mfisz,1<I féfntéz�. Bell

f 
Jstvfo 

f5munkave?ett5. ManP"el fiyu.a vei:e
tó föm�:-nök, Szend ts•vi-, ve"?etli 
szakme3ter. Tö!h l:bzM :ntéz5, Eck
hardt K-irolv míls?1!:I f5fnthQ, Erdé
lyi Tibor l�mérn-'lk. Slkl-ls István 
müstakl fel01!Wl11. Anf•I JJnos 
munkás. 8;"1rta Béla fT'írs�akl !6fntézö. 
Solti István ve,etó f6mém3k, L5·1nc 
Gyula mlJsz:akf fötan:Scs-:>s. Hrehus 
István mfiszakl f6taná.•sos, Jl,�15 GY"· 
la mCiszakl ellenör, ffocv:lth Jen6 
n,Qstaki í:1-tan �:-... ,.,s. Kovács Gus"1:tiv 
löp,i lyameste,, Kóbor Jst,án löpélya• 
me..::ter, Török Gyula el5m,mkás, Tóth 
ZolUn lnl•zó. Vánhe�I Károly ma. 
s.7.akl rntan:k.SO'l, D ,a rcsf J·-b ,s vezet6 
föm�rnök. D11d1s Jinos mfü,:rakf el• 
1en5r, Va�virf Re-"?�6 míl'c;'?qkf Mta
nácsos. Rei�nvl Pál ve�et5 f�tlenór. 

(A névsort folytatjak.) 

1954 auguszfus 14. 

A vasutasnap kultúreseményeiből 
A vasutasnap lculturálls rendezvényei a.z idén k61önösen Jól slkerO!tet . .& 
kUlönb&..t:6 kultúrcsoportok. a szakszervezet központi ének-. zene .. & tá.ae
kara a hivatásos mfivészek. mint Acs Marietta. B_illcsl Tivadar• K.aboe 
Lászió és mások milvészetük legjavát nyujtották. l(epsorozatunk a gazdq 

vasutasnapi kultúrmfisor néhány klemelkedö Jelenetét örökftl me11. 

BlUcsl Tivadar az összes vasutasnapi szlnpadoA fellépett • laatdmaa 
sikert ar,tott. 

A lellifarlcább, a le11moz11almasabb mfisorszám: a caárdú. 

A röllifönzött színpad nagy .,eröpróbája" volt a férfi tánccsoport nagy• 
szera népi táocbe-:nutatója. 

A szép magyar nóták a szívekhez szóltak • • •  

A s;z;akszervezet központi énekkara új számokkal mutatkozott be a vasutas� 
napon. 

(Tiszavöfgyl József felvételei) 

----------------��:-------:-.-::-=-:-�====�===-:--:==::-:--::=:-::-- A Vao:.ötf a� Ul � 1 Va.suta90k Szaks2er veuté-nelt hetilapJa - Mei;oel�nlk minden 5Zf')lt1bafon. Szerkes.dl • ner kF-sttöbfzottság:. laptulajdonos: • K.01 ltkt>tfés- k PostaQgyt Mlnfsztérhr:n SZOC I A LIST� VAS!.!t fRT 
o-<

z v 
' Szerkesztil--é,: 8uda pest Vf .  Sztshn-út '13 si. - Telefon: m.-'!95 4-317. 42!!-:132 01en1! •elefoo· 16-76, 39-49. Kiadóhivatal: VII •• ({ákóc&l•út 54. - 18,CXXl példtinJ. L Va,útl FOosilálya ._. • Vasutasok Siakszerveztte, 

Szikra Lapnyomda, Budapest, Vlll. Rilkk Szilárd•a. 1. Felelö1 nyomda vuet4: Ku!csár Mihaly, 



• 

• 

A VA S Ú T I  F Ő O S Z TÁ LY É S  A VA S U TA S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K H E T I L A PJ A  

XLVI. EVFOLYAM, 34. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 AUGUSZTUS 22. 
A Hazafias Népfront Országos Előkészítő Bizottságának felhívása A Hazafias Népfront Or- ország dolgozó népét, az ösz- , észrevételeinek és javaslataiszágos Előkészítő Bizottsága szes dolgozókat, hogy vitas- nak biztosítsanak széles nyilnyi lvánosságra hozza és szé- sák me!f a törvénytervezetet, vánosságot. 

A törvénytervezetet II na
pilapok augusztus 19-i száma 
ismertette. A „Szocialista Va
;útért" szerkesztösége is 
megnyitja hasábjait a tör
vénytervezet megvitatására_ 
Felhívjuk a vasutas dolgozó
kat. hogy észreveteleiket, fa-

les vitára bocsátja a tanácsok tegyék meg észrevételeiket és Az észrevételeket és javasfelépitéséről, működéséről és javaslataikat s így cselek• latokat: Budapest, Országfeladatairól szóló törvényter- vően, alkotó módon vegyenek ház, 1. kapu. 1. emelet 8. vezetet, mielőtt az szeptem- részt új tanácstörvényürrk lit- címre ,.Tanácstörvény" jelzés-ber hónapban az országgyű- rehozásában. sel kérjük megküldeni. lés elé kerül. ; A Népfront Előkészítő Bi- A Hazafias Népfront A Népfront Országos Elő- \ zottsága felkéri a lapok szer- Országos Előkészítő l vaslataikat juttassák el hoz
zánk. készítő Bizottsága. felhívja az I kesztőségeít, hogy a lakosság Bizottsága. 

A minisztertanács és a SZOT 
vándor.zás.zlaiával kitüntetett üzemeink A minisztertanács és  a SZOT elnöksége - a közlekedés- és postaügyi miniszter és a vasutasszakszervezet elnökségének együttes javaslata alapján - az 1954. I. félévi terv teljesítéséért ind!tott szocialista munkaversenyben elért eredményeik elismeréséül v&rös vá.ndorzászlóval. díszes kiVitelú oklevéllel dicsérő elismeréssel tüntette ki és pénzjutalomban részesítette a következő vasúti üzemeket: 1. TATABANYA-FELSO ALLOMAS Az állomás fajlagos kocsimozgatási te1vét 109 százalékra, a tehervcnatok átlagos terhelését 101 százalékra, kocsitartózkodási tervét 108 százalékra. vonatfO'l"galint tervét 101 százalékra, gurítási tervét 106 százalékra, kocsikihasználási tervét 103 százalékra, rakodási idő tervét 162 százalékra teljesítette. Mindezzel első félévi tervét 106.8 százalékos teljesítéssel végezte. Az állomás dolgozói J0.000 forint jutalomban részesültek. %. SZOMBATHELYI JÁRM0-J AVIT0 UV. Első féléví teljes termelési tervét 105.07 százalékra teljesítette a vállalat. Jánnújavitási tervének teljesítésénél 107.39, termelékenységi tervének telje_ sílésénél 103.87 százalékos eredményt ért el. Minőségi tervét, amely a selejt és a jótállási költségeknek az összes költségekhez való viszonyitásából adódik, lO!l százalékra teljesítette, 11 .91 százalékos anyagmegtakarítás mellett. Az önköltséget 9.15 százalékkal csökkentette. A béralap-felhasználás területén relatív alapon S36.900 forint megtakarítást ért el. A vállalat dolgozói 23.000 forint jutalomban részesültek. 3. SZ1:KESFEIIT1RV ARI PÁLYAFEN1''TARTASI FONOKStG Fenntartási tervét 100.19 százalékra, beruházási és felújítási tervét 125. 78 százalékra teljesítette. Jutalom: 22.000 forint. 

A javuló bérfegyelem is segítette 
• !Zombathelyieket Amint a fentebb közölt teljesítrnényszázalékokból kitúnik, mindhárom kitüntetett szolgálati hely dolgozói nagyszerú munkát végeztek az elmult félévben. Az adatok közül kiemelkedik a Szombathe!Ji Jánnújavító OV. béralap-megtakarítása. Hogyan. érték e! a Szombathelyi Jármúja.ui

tón.ál a. 336.900 forintos bé-r
ala.pmegtakarítást? Milyen in
tézkedések révén szilárdult meg Szombathelyen. a bérfe
gyelem? 

amennYi az
.
elvégzett munkáért I az ötnaponkénti teljesítmény-

, 
főnökség által patronált termegilleti. Ez nagyon egysze- ellenőrzést. Igy nemcsak arról meló,zövetkezet képviselői IS. rúen hangzik, de nem egyköny- győződtünk meg, hogy a telje- Az ünnepséget a szakszervenyen tudtuk megvalósítani. sítmények milyen arányban zeti kultúrházban - tartották Vállalatunk javítással foglal- állnak a kifizetett bérekkel, meg a SZOT. a Vasutasok k!>zik és kizárólag műszaki hanem állandóan figyelemmel Szakszervezete és a 6. szakO!,Zdolgozóink, a munkafelvevők kísérhettük a vá'lalati terv- és Wy képviselőinek jelenlétélelkiismeretességétől függ a ja- a munkafelajánlások teljesité-;- ben. A díszes selyemzászlót a �t�sra vár�- gépek rendbeho- s�t. A !llult félévben a száz fo: pálvafenntartási főnökség dolza.sához szukséges munkák rmt bérre tervezett termeles1 gozóinak nevében Chiovini Rómeghatározása. Keményen har- értéket 107.8 százalékra telje- bert főmérnök, Tóth. Erzsébet co!nunk kellett a „jófiú" szere- s!tettük. Rajta leszünk, hogy és Kálmán Klára dolgozók vetpét játszó műszakiakkal. Az ó eredményeinket megőrizzük és ték át. Chiovini főmérnök rösegftségükkel ugyanis egyes fokozzuk. mert a helyes bér- vid beszédben valamennyi doldolgozók felesleges,. tehát . e! gaz�ál�odás lehe_tőséget __ nyujt gozótársa nevében fogadta: a nem _végzett n:iunkák:a szolo az ?nkoltség tovabb1 csokken- jövőben is úgy dolgoznak. hogy utalvanyokat 1s elszamolhat- tésere. a zászlót megtarthassák. tak.. Fokoztuk az ellenőrz�t, . . . . a pártbizottság és az üzemi bi- Zászlóátadási ünnepségek M!'ranyi __ 1st.van palyafen_n-zottság pedig szívós, eredmé- ta_rta�1 �onok � A7?1brus LaJ�S nyes munkával fejleszti a mű- Csütörtökön délután lelkes partt1t�ar fel_szo!alasa után �-szakiak és a munkások öntuda- hangulatú, szép ünnepségeken osztottak a penzJutalmakat, ket tát, kötelességérzetét. Megva- adták át a minisztertanács és dol�ozó .-,�dig sztah'!novis�lósult a társadalmi ellenőrzés a SZOT vándorzászlaját mind- okleve(et kapot�. A� ünne�seg is: üzemünkben ma már senki három kitüntetett szolgálati végeztevel _kultu"12usor s2?ra-. th t . gtal 1 k t hely dolgozóinak. koztatta a Jelenlévoket, maJd a sem JU a JO anu erese - Székesfehén:árott az ünnep- vendégeket autobuszon kirán-hez_ séget összekapcsolták a mun- dulásra vitték a város közelé-- A bél"fegyelem megszilár- kás-paraszt találkozóval. A ben lévő Bory-várba. ünnepi ditása és a béralaptúllépés el- meghívott vendégek között je- vacsora. utána táncmulatság kerülése érdekében bevezettük len voltak a pályafenntartási fejezte be a napot. 

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

Kiváló teliesítmények az afkotmány ünnepe 
tiszteletére indított munkaversenyben 

Vasutas dolgozóink nagy része versennyel köszöntötte augusztus 20-át, alkotmányunk btödik évfordulóját. A ver senyben egész sor kiemelkedő teljesítmény született. A dolgozók vállalásaiknál és azok teljesítésénél főleg a takaré• 
kosság és a jó minőségű munka · szempontjait tartották szem előtt. 

Celldömölk állomáson atlgusztus 8-án Hetényi László forgalmi szolgálattevó és bri 

gádja túlsúlytovábbítási tervét 247 .5 százalékra teljesítette. Pozsonyi Pál forgalmi szolgálattevő és brigádja a vonatok menetrendszerinti indításánál 158 százalékos teljesítményt ért el. 
Budapest-Kelenföld állomáson Békés István forgalmi szolgálattevő és Aradi Mihály kocsimester augusztus l2-1 szolgálatukban brigádjukkal terhelési tervüket 130, elegytovábbítási tervüket pedig 131 százalékra végezték. 

Rákosrendező állomáson 
Szauter Tibor külsős forgalmi szolgálattevő és brigádja a vállalt 9450 tonna helyett már jóval az ünnep előtt 15.022 tonna túlsúlyt továbbított. Teljesítményük 159 százalékos. Ez azt jelenti. hogy öt darab ezertonnás tehervonat gépeit és személyzetét takarították meg. Rákosrendező állomásról különben augusztus 18-ig 238 darab, túlsúlyos vonatot indítottak. 

Élüzem cín:me/ és vándonászlóval tüntették ki 
a MÁV Vasúttervező Vállalatot 

Másfél évvel ezelőtt alaltult I társ, a KPM XII. tervezési Kázmér elvtárs után Szabó meg a MAV Vasúttervező főosztályár,ak vezetője adta át Lajos üzemi bizottsági elnök Vállalat. Az elmult másfél év a vándorzászlót és oklevelet. beszélt, majd Lantos Józsefne óta a ,vállalat dolgozói nehéz Beszédében arra kérte a ter- elvtársnő a vasutas szakszermúszalti feladatokat oldottak vezővállalat dolgozóit. hogy vezet nevében üdvözölte a termeg. A tervező mérnökök a emeljék még magasabbra a vező vállalat dolgozóit. vasutasok egészségét szol- tervezés színvonalát. A válla- Ertl Róbert elvtárs. a ter gáló szanatóriumokat tervez- \at fenn�llása ót� _ a l\�A ':7 V:as- vező vállalat igazgatója megtek, elkészítették a buda- utterv�zo dolg�z'?1 _m.ind,a be- köszönte a vállalat dolao;:ói· pest-hatvani vonal biztosítóbe- tartottak a hatandóket és hat- , . . � rendezésének terveit stb. Más- hatós múszaki segítséget nyuj- nak kirn��asló telies:tmenyet. fél év óta meg�zámlálhatatlan tottak a vasúti jármújavítók akik kozul 80 dolgozo kapott rajzot, számítást csináltak. dolgozóinak. pénzjutalmat. De nem elégedtek meg pusztán tervrajzok készítésével, hanem messzemenő segítséget nyuitottak a kivitelező vállalatoknak is. 1520 tonna túlsúly terven felül 

Hatéves az Úttörővasút 
Bizony, e)orsan mullk az tdö Nemrégen mél? mindfü,sze hilrom ktlomlfer 
volt - most hatéves lett. s Időközben 11 és fél kilométerre növ�l..ecJett 

mindnyájunk kedvence. az Otför'lvasút. Kedves. meghitt finneos.l:gd rm• 

dezett ebből az alkalomból a OtSZ budapesti bizottsá�a f;s II Vasutasok 

Szakszervezetének elnök��e. l<éo„ioortunk az ünnepséj?ről i;;zámol be. 

Az úttörővasút feJlődését� az úttöróvasútas pajtások fegyelmeze!t enunká• 
ját, helytá.Jlását méltatta ünnepi beszédében Németh Józs!:f elvtán, a 

MA V vezéri2a.tgatóhel>1ettese. 

* * * 

Az ünnepségen oklevéllel ,  élmunkás kitiintetéssel és könyvekkel jutalmaz• 
ták meg a legjobb munkát végzett úttörövasutasokat és úttör6po-,táso'<aL 
Képünkön Kovács Antal elvtárs. a DISZ budapesti blzotlságán.tk titkára 

átn,yujtja a jutalmat Ku Jona Kvan koreai pajtásnak. 

* * * 

Kínai, lengyel, bolgár, keletnémet. finn, osztrák. lrancla pajtások csoporlJS 
az ünnepségen. 

* * * 

A pajtások kultúrcsoportja jól sikerült mű.sorral szórakoztatja a kö;.e;ün:,éaet. 

* * * 

Cserta Miklós elvtárs, a Szombathelyi Járműjavító űV igazgatója errevonatkozólag a következőket mondotta:  

A MAV Vasútt�rvezető 0V dolgozói második negyedévi JÓ munkájuk jutalmául meg
kapták a meatiszteló élüzem 
címet és az. l!:pító és Faipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
vándorzászlajtit. 

Alkotmányunk 5 éves évfordulója tiszteletére kibontakozott versenyben a Buda_pest-Soroksáriúti állomás dolgozói is résztvettek. Válla'ták. hozy naponta egy többterheléses írányvonatot indítanak. Szerdán. augusztus 18-án a felajánlott vonaton ldvül mé,g két 

többterheléses lrányvonatot indítottak. A két vonattal a rendes terhelésen fel ül 982 tonna t(;lsúlyt továbbítottak rendeltetési helyére. Ezen a 4.z útt�rövas�tasok népi zenekara - Farkas GJula vezet6'év•I - komolJ 
• 1 

felkészuh�égrol tett tanuságot. - Az ünnepséget l!tványos tái>ortiíz fejezte - Nálunk minden dolgozó l)ontosan annyi bért kap, Az élüzem avató ünnepségen a miniszter elvtárs képviseletében Kázmér Sándor elv-
napon a Soroksári-uti ál omás l be, ametien Komlós \lanó elv1árs. az t•f.\4 évi na�y va,uta-.,tr.ijk 13-u dolg_ozói te'.-v�n felül 1520 ton- bizottságának taqja beszélt a legfiatalabb vasulasokho,. • na arut szall1lottak el (Kovács Géza lelvételel) 
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A VASUTAS PÁR.TSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Dare a pazarlás ellen, 
az önköltség esökkentéséért 

f/lenuetkii-zi � HÍREK 
• 

• 

- A vasút vezeiöinek akűvaériekezleie - E. Cserednyicsenko elvtárs levele a magyar vasutasokhoz 
A vasút vezető kommunistái, lítási tervek elkészítésénél, a 

I 
rékosság. Az ország szénheLypolitikai és gazdasági iranyí- szolgálati ágak együttműködé- zete nehéz, a bányák többezer 

tói az elmult napokban pártak- sénél. Ezek a hibák eg,yben azt tonna szénnel adósak . A vasút tívaértekezletet tartottak. Az is jelentik, hogy a vasúton pa- az ország legnagyobb szénfoaktívaértekezleten megjelent és zarlódik népgazdaságunk le_g- g,yasztója, éppen ezért nekünk felszólalt Bangó Sándor elv- f t bb 1 
társ, • párt l(özponti Vezetősége on osa a apanyaga, a szen, kel l  a legjobban takarékoskod-

ami nemcsak sú lyos_ m_ulasztás. nunk. Ha ezt elmulasztjuk, ak-iparí- és közlekedési osztályá- h b ·· t anem e_gy:n:�n un 1s . _ kor fel kell készülni arra. hogy nak alosztályvezetője. A beszá- Az utobb1 1doben nem feJlo- esetleg 2-3 napos szénkészlet-molót Bognár Imre elvtárs. a d"k k n- 50() k 'l 't 
vasút politikai főosztály vezető- 1 " e. oen az .. • , o_me .�- te! kell lebonyolítanunk a meg-
je tartotta. A részv�vők igen 

res • es ,a „tob�terhelese� • növekedlett fo�almat. 
aktívan szóltak hozzá a !elve- m_ozgal?m, . !1e.m teri_ednek eleg- A politikai osztá lyvezetők a 
tett kérdések minden részleté- ge. az eleniaro szoviet munk�- komm1misták felelősségéről be
hez. 

m?dsz�rek. Gyakran nem _ve;i_z'.� szél tek. Mosonyi elvtárs - a 
A beszámoló és a vita azok- meg figyelemb� az _alulrol 10:0 szegedi politikai osztály vezetö

kal a feladatokkal foglalkozott, hE:lyes kezde�en.rezes:ket. �eg je - a szakmai és politikai kér
amelyek a l l f. pártkongresszue 

mmdig 1:em erveny_esul �elloen dések összefüggései t hangsú
határozatai a lapján a vasútra 

a dolgozo emberekr?l valo fok?- lyozta. Elmondotta, hogy a 
h . I k F lh' t f' I t 

zottabb gondo;5k?das elve es pártmunkások még nem h-aru na ·. e iv a 3 igye me zy __ akr_ an _megsert_1_k_ . a_ Mu_nk_ a Iál lák meg a pártmunka· nak azt azokra a nehézségekre és aka- T k I · t N 
.dályokra, amelyek az őszi for- orveny onyv, e oJTasai · _ov e- a formáját, me ly a legtöbb se-
galom feladatainak végrehajtá- kedett az_ a�ro baleset�k sza�a. gitséget nyujthatja a szakmai 
sát, az önköltség csökkentését Az aktivaerteke:l'::t e)_es_en �a�- feladatok elvégzéséhez. Ez a 
s ezzel a vasút területén az új t� fel, h�gy 8 kulonboz� hi�a- legfőbb gyengéje a politikai 
szakasz politikájának megvaló- kert, e!kovetett mulaszta�ok;rl munkának. De nem folyik kér
sulását, a népJ'ólét emelését gá- nem �ovetkezeles a felelosseg- lelhetetlen harc az ellenség el-revo�as. C�a� a beosztottakat len sem és ez az oka annak. 
tolják. v3ntak fel1:losseg�e, de a veze- hogy a korrnányprogramm óta 

A vasút az elmult években toket_ _maid mmden e_:1etben az ellenség szabadabban garázhatalmasat fejlődött. 1938-hoz ��ovt�k. _ Nem _az elkovete�t dálkodik. Feltárta az újítások képest, 1953-ban csaknem négy- h)bak suLyana_k. f,gyelembevete- körüli bürokráciát, az újítások szer több utast szállítottunk, s levei �oztak 1telete_ke!- . eldöntésénél IDfakran érvényehason ló mértékben nőtt meg a _J<eves az a seg1tseg, a_m,t a sülő „bralyi" szellemet, mely 
tehersz állítás és az áruforgalom partszervezetek a szakmai ve- óriási károkat okoz 
is. A fejlődést tükrözi az is, zetőknek nyujtanak. egyes párt- N 

• 
. 

hogy ,a vasúton megnőtt, meg- szervezeteknél alacsony az agi- . agy_ 1 áno� - a • debreceni 
erősödött számszerűleg is a tációs munka színvonala és ,a P?l�hka1 oszt a ly ".e�etoje -;- . azt 
munkásosztáLy szérepe a vasút szakmai ügyekkel, főleg pénz- biralta: ho!IT a htbak fe_Itara�át 
szakmai vezetésében, hatalma- gazdálkodással való törődés. nem _koveh az e_le�en, bator, a l-
sat fejlődött a vasutas dolgozók A vita is figyelmeztetett arra, lan_do ha:.c a h1bak . ellen. 
politikai öntudata, szakm" i  tu-· hogy többet kell törődni a vasút Ezer1, elsosorban nu vagyu!1k 
dása. szakvonali munkájával. Csanádi f:le}ose� . --:-. ':10.�dotta . . A feltart 

Az eredmények azonban nem György elvtárs, a MAV vezér- htbak ktJa-vitasaert ke_rlelbetet
homályosithatják el azokat a fo- igazgatója felszólalásában a len �ar�ot kell folytatni a kom
gyalékosságokat, melyek a je- tervszerű. fokozott karba,ntar- !_DU�1st�kn�k. F_elvetette - az 
lenlegi körülmények közölt ve- tásra hívta fel a figyelmet. R.á• o�koltse�r

.
01_ s�olva - h�!W _a 

szélyeztetik az őszi forgalom si- mutatott, hogy a jelenlegi moz- k�lsz?lgala!t �gak dolg�z'?.1 ko
kerét, a kormányprogramm dony- és kocsiparkkal kell lebo- Z?,it_ is�ertetm �el]� �1bo] !�
szabta feladatok végrehajtását. nyolitani a forgalmat, nem lehet vod,k ossze. az onkolt�egc S;a
Lemaradás van a mozdonyok és számítani az elkövetkezendő m�s do l�oz� csak 312 _onkol_tseg
kocsík javításánál. nincs komoly egy-két évben nagyobb beruhá- csokkentes_ Jelszavat ismert, . de 
javul ás a mozdonyok kih.aszná- zásokra. Eppen ezért legfőbb nem tudJa. �O?):ary. harcol ion 
lása, a kiterhelt vonatok továb-

1 
feladatunk: a karbantartás, a annak megvalos1tasaert. 

bílása terén. R.osszul folyik még berendezések minél jobb kihasz- Több:n _ f�glalkoztak .az orvo
a gazdálkodás a tartalék-mez- nálása és minden vonalon, de sok _kozoth gyenge politikai 
donyokkal, hibák vann.ik a szál• elsősorban a szénnel való laka- munkaval, melynek következmé-. 

____ nye, hogy sok az álbeteg, ló---------------------- - gós, milliókat fizetünk táppénz 

Élüzem és „500-as" fútőház lett 
a Hámán Kató fútöh� 

címén - csalóknak. Az aktíva
értekezlet határozott állást fog
lalt a pazarlás ellen. Többen 
beszéllek arról, hog,, indokolat
lanul mag-as a napidíjak kifize• 

vezetők méf' külön érdemeket is tés_e. a fel.�sleges „ulazgatók" 
szerezhetnek Az eddigi balese- szarna. Elofordul, hogy tízen 
tekből folyó 200 nap munka- .. ellenőrlznek" . olyan szo!gálati 

. , • . helyet. ahol osszesen negyen-k/esest _tovab_b , kell_ �sokken/eni. 
, 

öten dolgoznak. A kíméletlen Ha a tulkora1 ertesiteseket meg- árukezelés miatt pedig fél év 
szüntetik, valamint a munka- alatt 3. 1 mil lió forint kártérítést 
és egészség-védelmi intézkedé- • fizetett a vasút. 

Hírt adtunk 

arról, hogy a 
vasutasnap al
kal.rr1ából szá
mos baráti üd
vözlet erkezett 
a Szovjetunió 
és a népi de

mokratikus államok vasutasai
tól, szakszervezeteitöl a Vas
utasok Szakszervezete elnök
ségéhez. Most módunk van tel
jes terjedelmében közölni E. 
Cserednyicsenko elvtársnak, a 
8zovjet Vasúti Szállításipari 
Munkások Szakszervezete Köz
ponti Bizottsága elnökének a 
magyar vasutas dolgozókhoz 
intézett levelét. 

• 

A Szovjetunió vasúti szállí
tásiparában foglalkoztatott 
munkások, tisztviselők és mér
nöki-műszaki dolgozók nevé
ben forró üdvözletünket küld
jük a magya r vasutasságnak a, 
vasutasnap ünnepe alkalmá
ból A szabad, demokratikus 
Magua-rország dicsóségére elért 
munkaeredményeik  örömmel 
töltenek el bennünket. 

önökhöz hasonlóan a szovjet 
vasutasok is méltóképpen ül
ték meg hagyofmányos ünnP-• 
püket, az összszövetségi vas
utasnapot, a melyet a vasúti 
szállitóiparnak az állam iránti 
hdemei elismeréseként vezet
tek be, 

A vasút nálunk töretlenül 
fejlödik. Csak az elsö ötéves 
teTvek alatt 13.6 ezer kilomé
,ter új vonalat és 13.000 kilomé
ter második vágányt építettek, 
47.000 kilométer úgynevezett 
.,Góliát"-sínt fektettek le, meg
kétszerezték a mozdonyvonta
rcist. meatőbbszörözték a vas
úti kocsik számát, bevezették 
az önműködő koc.,ikapcsolást. 
17.000 kilométer vonalon ön
müködő és félíg önműködő 
biztosító blokkberendezést sze
reltek fel. 

A hitlerista hódítók 6riási 
kárt okoztak vasutunknak. A 
szovjet vasutasok azonban 
nemcsak újjáépítették az el
pusztított vasúti berendezése
ket, hanem tmég magasabh 
színvonalúvá is tették a száI
lítóípart. 

A háború utáni évek folya
mán 14.000 kilométer vasútvo
nalat és második vágányt épí
tettünk és adtunk át a forga.
lom=k. mintegy 7000 hidat 
újjáépítettünk és adtunk át 
r:ndeltetésének, megnöveke
dett a mozd, iypa.rk kapaci
tása.: a t>illanymozdonyok szá-

ünnepélyes, baráti lég:körben 
folyt le aug-usztus l 4-én délután 
a Hámán Kató-fűtőház élüzem
mé és „500-as fütöházzá" ava· 
tása. Gábor József üzemi bizott
ság-i elnök megnyilóiá'ban arra 
mutatott rá, hogv a fűtőház dol
gozói nagyrüzf a szovjet mlict· 
szerek kiteriedt alkalmazásával 
érték el az élüzemszintet. 

Krekó Ferenc elvtárs, a 
l'asutasok Szakszervezetének _ió· 
kivánság:ait tolmácsolta. mél
tatta az elért eredményt. 

sekkel jobban gondoskodnak .a 
dolg-ozókról. a jobb munkakész• 
ség révén az őszi és téli forga
lomban érdemeiket csak öreg:
bíthetik. A gépácsorgásokat meg 
kel l  szüntetni, segíteni kell az 
elmaradókat és akkor jelentősen 
emelkedik a fűtőház te! jesilő

A vita során Tölgyes Lajos ma négyszeresére, a Diese!
elvtárs. a 7. szakosztály vezető- mozd myok száma pediQ húsz
je számos javaslatot telt az szorosára emelkedett. Az épí
önköltskg csökkentésére. Töb- tőmunkát végzö �·asutasok rö
bek között elmondotta, hogy a vid idö alatt befejezték a Ku
fiókműhel,yekben azonnal. a lunda-Barnaul, Akmo!inszk
mühelyekben pedig rövid idő Pavlodar és Mointi-Csu vona

- A fűtőház dolg:ozóit főleg: 
az segítette, hog-y az első ne• 
EYectév hibáiból okultak 
mondta a többi között. - Emel
kedett az egy napra eső ki lo
métertel jesítmény, a javítások 
32 százalékkal csökkentek, 
ugyanakkor két százalékkal nőtt 
a mozdonyok tel jesítőképessége. 
Az eredmények a sztahanovis
táknak és a Hámán Kató-fűtő
ház minden becsületes dolg:ozó
jának köszönhetők. 

Kiemelte, hog-y csak iől kar
bantartott mozdonyokkal oid
hatják meg- az őszi és téli for
galom feladatait. 

A hibák meg:szúntetésével a 
a sztahanovisták és a műszaki-

képessége. 
Ezután Eger állomás küldöt

tel, Dobó Sándor párttitká'rra l 
az élen átadták a Hámán Kató
fűtőház dolgozóinak a miniszter 
és a szakszervezet vándorzász
laját, amely eddig- az ő birto
kukban volt. Dudás János szta
hanovista mozdonyvezető a 
zászló átvétele után a dolg:ozók 

nevében fogadalmat telt a to
:Jábbl ió munkára. 

Végül pénzjublmak és 
500-as jelvények kiosztására 
kerüit a sor. Az ünnepség:et a 
Landler Jenő Jármaja.vitó OV 
kultúrcsoportjának ajándékmü· 
sora zárta be. 

A fat6ház dolgozólnal. nevlóben Dudás János elvtárs. utahanovista n,oz� 
llo czetö átveszi a közlekedés_� és posta�gyi miniszter és a szak-;�ervczet 

nfv -,a.udorz.aszlaiát. ,iw,ús Géaa felvitele) 

muh·a elhagyhatjuk a teherko- la': építését. 
csl futópróbát. Ezzel sok sze
net, napidíjat és mozdonyt laka•  
ritunk meg. Az ácsorgásokról 
é� a tartalékok felhaszná lásá
ról szólva a felelő�ségrevonás 
fontosságát hangsúlyozta. - Az 
ácsorgás a szén temetője 
mondotta. Az indokolatlan meg
állások. hacsak egy-egy vonat
nál naponta kettőt �zámihmk, 
akkor is mintegy 300 tonna 
szén napi elpocsékolását okoz
zák. Javasolta, hogy a párt
szerveze'.ek fog-lalkozzanak az 
indokolatlan feltartóztatások fel
számolásával. 

Szinte �inden felszólaló 

Ennek ered
ményeképpen a 
uasúti fo·rgalom 
jelenleg 12 é, 
félszerese a té
ai Oroszország 
vasúti forgal
/mának. Egye• 
dül az omszki 
vasút annyi 
árut szállít, 

mint az összes angol, belga és 
holland vasutak együttvéve. 

A párt és a kormány kidol
gozta a további fejlesztési ter
veket és befejeződött vasuti 
szál!itóiparunk újjás?ervezése. 
19.54-ben új mozdonytípusokat 
v�zetnek be, amelyek 3.5 ezer 
to,inás, vagy méa ennél is 
nagyobb súlyú tehervonatot 
tudnak vo11•atnl. továbbá 
óránkint 1.10 kilométeres se
bességgel közlekedő személy
vonati mozdon11oka.t állítanak 
szolgálatba. 

hangsúlyozta, a széntakarékos
ság: fontosságát az önköltség
csökkentés számos lehetőségét, 
a pazarlás elleni harcot. Az ak
tívaértekezleten azonban kevés 
önbírálat hangzott el és hiány
zott a személyek bírálata is. A 
beszámoló mélyen tárta fel a z  
őszi forgalmat gátló körülmé-
nyeket. az önköltségcsökkef\tés Az ipar l960-ia minteal/ hat-
1 h t- • •t N ezer mozdonyt szállít. amelyek e e eseget · ·cm elemezte közül körülbelül kétezer Diesel-azonban olyan mélyrehatóan 3 és kétezer villan11mozdony vasút politikai íöosztály és. a DO· lesz. Elöirányozták úi naay-litikai osztályok munkáját. nem terhelésű teherkocsik és • tel1e- 1 

muta tta meg eléggé, hogy a sen femböl ké's:ziilt. kén11eltnes pártszervezetek milyen eszkö• s7emélykocsik rendszeresítését. zökkel harcoljanak a termelés a vasúti kocsiknak az öníellendítéséért, az önköltség működő ·;:ocsilcapcsolásra és csökkentéséért. Végeredményben önmiiködö fékezésre való át
a pártaklívaértekezlet a beszá• alakítását. bevezetik továbbá 
meló és az azt kiegészítő fel- az -iutomatikus és távvezér
szólalások, hasznos tanulságok- lést, az �i�ktromos biztosító
ka l szolgáltak. hosszú időre berendezést. az önmúködö 
�egsza�_ták az akUvaértekezlet j megál.lítóberendP"PSeket. a 
reszyevőmek feladat;ut. rádióösszeköttetést, fovábbli 

második vágányok és úi vona
lak. építését, fejlesztik a 'l)illa.
mositást. 

Az összszövetséQi vasutas• 
napot ebben az évben a szov
jet nép naa11 politikai és 
munka.lendületének je1111ében· 
ünnepeltük. Népünk a szocia
lista i'Oarosítás hatalmas fe;ló
désének ala.p;án eredménvesen 
megvalósítja a mezöga,zdasáa 
nagyar{ n11ú fellendítésének. a 
könnyű.- és élelmiszeripar 
gyorsított fejlesztésének fel
adatait, hogy a. dolgozók et111re 
növekvő anyagi és kulturális 
szükségleteit a. legközelebbi 
két-három évben Í/711 bősége
sen ki lehessen elégíteni. 

Ez év május havában tartot• 
ták a vasúti szállít6ipar dolao
zóinak összszövetségi aktíva
értekezletét. Az értekezlet a. 
vasút szorgalmas dolgozói !!lé 
tűzte a vasúti szállítóipari 
munka további mea;avításá
nak. e, tartalékok mozgósításá
,. · k. a gördülöa.nyag és a tech
nikai eszközök helyes fel• 
hr sználásának. a szállítási 
kapacitás lényeges n.övelésé
n�k és a minöség emelésének. 

· az áruszállítás; határidök be
tartá�ának. elsősorban vedia a 
közszükségl<!ti árucikkek szál
lítási határideje csökkentésé• 
nek. a kulturált utazás szín
vonalemelésének széleskörű. 
programmját. 

A vasutasok 
az értekezlet 

felhívására 
adott válasz
ként szolgálati 

beosztásukra. 
való tekintet 
nélkiil ú;ult 
erövel indítot
tak szocialista 
versenyt a szál

lítási tervek teljesítéséért és 
túlteljesítéséért. A veTsenyzök 
első soraiban a vasúti szállító
ipat élenjáró osztaaát alkotó 
mozdonyvezetők haladnak. A 
mozdonyvezetők tömer:,mozaal
mat indítottak a sebesség 
emeléséért, a nehézsúlyú vona
tok gyorsabb vontatásáért és 
az .izemanya.atakarékossáaért. 

A kommunista. párt és a 

szovjet kormány megkülönböz
tetett gondoskodással fordul a 
vasútvonalak szoroalmas dol
gozói felé. A kiválé munka 
alapján csak az utóbbi három 
év alatt mintem1 320.000 vas
utast tüntettek ki. A vasúti 
szállitóipari dolgozók reálbére 
-illandóan emelkedik. A mun
kások és tisztviseldk reálbére 
emelkedésének igen fontos 
forrása a közszükségleti áru
cikkeknél végrelur itott követ
kezetes árleszállítás. Az árak 
11 hétízben bevezetett árleszál
lítás eredménvekéPt:Jen ma 
csaknem két és télsuresen 
alacsonyabbak, mint 1947-ben 
,•nltak A t•�wta•nknak száz-i
lékos nyugdíjpótlék címén öt 

SPANYOLORSZA.G 

év alatt - 1949-tőI 1953-ta � 
ötmilliárd 324 millió rubelt 
fizettek ki. 

A pártnak é& a kormán11nak 
a vasúti dolgozók ;óiéte iránti 
állandó gondoskodását fénye. 
se11 bizonyítja � eaészséa
védelem ;avulása i-s. A közle
kedésilgyi mini•ztérium eaész
&éavédelmi költségvetése az 
P.lm,ilt há-rom é·v alatt 227 mil
lió rubellel. míg a vasutas
szakszervézet vezetése alatt 
álló állami társadalombiztosító 
költségvetése 400 millí6 rubel� 
lel emelkedett. Ez tette lehe
tövé, h.ogy a vasutasok és csa
ládtaniaik számára sok Q1Jóg11-
intézetet. városkörnyéki vioni,._ 
m1ara'.ót. óvodát. bölcsődét.. 
üdülőt, szanatóriumot épitse
fiek. A vasutasoknak ielenlea 
z;; szanatóriumuk és 27 üdü
ldjük. valamint 97 5 bölcsödé
;ük. 1532 óvodájuk és 138 

wermerszanat6riumuk van. AJ, 
t0cFlőkben és szanatóriumok• 
ban csupá·n enben a:, ,ívbe• 
230.000 vasúti dolgozó llihen
het. 

B6vül a kulturális és fléi>
múvelési intézmények háló
zata. Az orszáa vasútvonalain 
az itóbb; három esztendő 
to· :imán 43 úi klubot nyitot
tak men és ;elenlea 38 klubot 
építenek. A mii.kedvelő körök 
száma az utóbbi három évbe• 
8800-ról 11 .360-ra. emelkedett. 
A kultúraktivák száma pedig 
144 ezerről 206 ezerre szökött 
fel. 

A munka.védelmi és a tPch
nikai biztonsági beruházások 
összege évről-évre emelkedik. 
Zf50-ben 1 14 millió rubelt. az 
ti.én már 155 millió rubelt fo-,.. 
dítottak erre a célra. 

Ugyancsak mind nagyoblt 
összeggel járul hozzá az állam 
a vasutaslakások építéséhez. 
1:l�3-ban ilyen célra másfél• 
milliárd rubelt ford.tottak, s 
ez 672 millió rubellel halad;11 
n..ea az 1951. évi lakóhá.zfoít
kezési beruházásokat. A vasúti 
dolgozók számára a legutóbbi 
három év alatt több mint 2.1 

millió négyzetméter lakásteret 
építettek be. Ezenkívül több 
mint 20 eze vasutas épített 
állami hitelből saját házat. 
Három é& félezer házat adtak 
el kedvezményes feltételek 
,.,.�z1ett mozdonyvezetőlcnek. 

A vasutasok a várt és 11 
kormány r,ondoskodására új 
munkaeredményekkel válaszai
nak. A vasutasok. a vroletár 
inteTnacionalizmus alapelvei• 
hez ;iüen. nag,Jra értékelik a 
baráti lcapeso!atokat a kil!
földi vasutasokkal. Azt kíván-
iuk önöknek. kedves bará
tain' h.orrr.1 újCJ.bb sikereket ér
;e-nek el munkájukban. a, tar• 
t{,• békéért folyó harcban. 

tljen a manyl'r és II S?ov1et 
vasutas dolqozók merybont• 
�atatlan tesln./óri ba1 átsáaa é1 
egyúttmúködésel 

Beomlott egy vasúti híd Dél-Sponyolorszagbon 

Madridi jelentés beszámol személykocsik 1s voltak csa
arról, hogy Dél-Spanyolország- tolva, amelyeken vasúti mun
ban egy vasúti híd a rajta át- kások utaztak. A szerencsét
haladó tehervonat súlya alatt !enségnél 13 ember vesztette 
beomlott. A tehervonathoz életét. 

Némat övezetközi vonatok 

l'llémetorszá2 nyu2all és kelett rkze közölt nemrégiben megállapodást l&
tötte-k az .J,·netközl von·atok rendszere-s forgalmára A s�erehényeken há1ó
h étkezó1tocslk is vannak. Az utasok a rakóhe1yükön trvénye1 oénrzel fi• 
zctlk az élel•k és Italok trát. Képünkön az oeblsMdl (NDKI vasúlállomá• 
dolgozói virágot adn,k át az els6 Nyugat-Németorszá11ból érkezett � 

a,ozdo�vt;zelőjéllek és lűtőJéaek. 
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Munkás-paraszt találkozón a Landler Művekben 

A l&Wkoz6 réazwev-k •IJ caoportJ• 
( Kov,cs G. felvétele) 

Régi. kedves ismerősök -
, 

Három ilnnepi alkalom ta
nem: barátok, munkatársak - lálkozása tette fel�jthe!etlenné 
találkoztak csütörtökön dél· ezeket a delutánból reggelbe 
után a Landler Jenó Jármú- nyúló órákat az üzem dolgozói 
javitó zsufolt kultúrotthonában. és a parasztküldöttek számára 
A hajdúszoboszlói gépállomás egyaránt. A gépállomás dolgo
dolgozól községbeli dolgozó pa- zói, akik a tavaszi gépjavítusi 
rasztok 'jöttek fel Budapestre, munkáknál heteken keresztül 
hogy az alkotmány napjának együtt dolgoztak a Landler 
előestéjén. a munkás-paraszt gépjavító brigádjával, mo�t 
találkozó alkalmából együtt boldogan éljeneztek. amikor 
ünnepeljék a Landler Művek segítőtársaik valamelyike át
liolgozóival az élüzemavatást. vette a jutalmat, lelkesen meg-

tapsolták a kultúrgárda gaz
dag, nagvszerüen sikerült mú
sorát. A kultúrcsoport tagjai 
között is nem egy ismerőst fe
deztek fel, mert az üzem nem
csak műszaki segítséget adott. 
hanem kultúrát, szórakozást is 
vitt a hajdúszoboszlói, hajdú
sámsoni dolgozó parasztok közé. 

- Ha rajtunk múlott volna 
- súgta az ünnepség alatt 
Móré Lajos, a gépállomás bri
gádvezetője szomszédjának, 
Németh Jó.ne, kocsilakatosnak 
- bizony már régen kitüntet
tük volna a Landlert az élüzem 
címmeL Nagyon jól dolgoztak 
nálunk, a vasutasbrigád 
ahogyan mi neveztük Rusz 
István elvtárs laka tosbrigád
ját - segítsége nélkül nem 
tudtuk volna időben elkezdeni 
a tavaszi munkát, nem telJP.
síthettük volna 140 szá7,alek••,t 
talajművelési tervünket, nem 
ment volna a c�éplés se!ll 
olyan ütemben, mint igy. De 
nekünk sem kell szégyenke,
nünk: idóre végeztünk a csép
léssel, nem volt üzemzavarun-.. 
a tsz-ek, az egyénileg dolgozó 
parasztok jól teljesítettú be
adásukat, azóta már b;z,osan 
szobaszlói búzából i,s sütnek a 
pesti pékek . . . 

Németh. elvtárs úgy vlil<1�zolt 

Az éber, ligyelmes szolgálat jutalma 

az elismerésre, hogy azó!á<:ra 
jelentkezdt és a '.<'.>c.m,sztály 
nevében fe,ajánlotta: a harmti· 
dik negyedévben terv�11 felül 
l.i teherkoc,i rakaú111emelé1ét 
es ötven kocsi fooizsg6.ját »ég
zik el. Nyomban utána Kádir 
István elvtárs emelkedett fel 
a terem másik végébe"l és a 
mozdonyosztály dolgozóinak 
vállalását jelentette be: két da
-rab 424-ea sorozatú mozdonv 
főjavítáMt végzik PI ten,l!n 
felül. 

- De azért, Ú(l',/·1 elvtársak, 
marad idótök a mi s-::ámunk1'a 
i&? - kérdezte mos:,lyogva, de 
azért egy kis aggoda:ommal 
Rátz Isn,án kombájnvezető. 

- Amikor csalk sziilr.séa lesz 
ránk, újr4 ott leszünk: - siet
tek a megnyugtató válasszal a 
Landler dolgozói. S az í�éretet 
azután a fehér asztal mellett L< 
megpecsételték, sür(in és vidá
man koccant:ik a:i; öbl&! sörös 
és a karcsú fröccs:ls pohara!c, 
a nagyteremben rem;e(ilf szólt 
a zene. kavargott a táncolók 
színes forgataga. 

A Landler Művek <lolgoz-5i s 
a dolgozó parasztság kuldöHci 
éppen úgy, mint a mur:kábari, 
most a szórakozás vi:Mmságá
ban is megerősítették szövetsé
güket. 

Kedden délelőtt Bebrits La- meg a vonat. Furuolá, Ferenc 
I 

személyvonat kifutott a tóvo- meg. Most, a nagy 6szi forga
jos elvtárs, közlekedés- és pos- szolgálattevó azonnal felismer- nalra. Az alsóőrsi állomás for- lom lebonyolítása előtt ez a 
tailgyi miniszter magas pcnz- te a ,·eszélyt: a 20 ezrelékes lej- galmi személyzete is idejében példa is figyelmes, odaadó 
jutalmat adott át két vasutas tóben nem múködik a személy- ,zabadvágányt biztosított. Az szolgálatra inti vasutasainkat! 
dol;.ozonak, akik éber, figyel- rnnat fékje! Lltta. hogy a vo- <>tt tartózkodó budapesti sze- A miniszter eivtárs a párt 
mes szolgálatukkal, gyors el- nat megállas nélkül keresz- mélyvonatot nem indították és kormány nevében megkö
határozásukkal súlyosnak ígér- tülrobog az állomáson. Furug- .el, hogy esetleg Alsóőrsröl is szönte a példamutató cseleke
kezó balesetet hárítottak el. lás elvtárs nem habozott: tele- szabad kifutást biztositllassa- detet és Furuglás Ferencet 

Július 1 1 -én a 7142. számú tonon figyelmeztette a kápta- nak a nagy lendülettól még 
személyvonat Veszprémből Al- lanfüredi szolgálati helyet a mindig robogó személyvonat- 3ooo, Marton Ernőt 2500 forint 
sóőrs Iele haladt. Szentkjrály- közelgő veszélyre. Marton Ernő nak. • pé1:2jutal��al jutalm�ta. 
szabadja es Balatonalmádi- \'ezető váltóőr Kaptalanfüre- Ezeknek a vasutasoknak fi- RaJtuk k1vül Bokor Istvant, 

�
eghegy között 13 perc a vo-

, 
den a cson

.
ka vágányba vezető gyelmes, éber szolgálattétele 

I 
Alsóörs állomAstőnökét „kiváló 

n t menetideje, ezen a napon váltót az utolsó pillanatban á emberéleteket és a népvagyon vasutas" jelvénny�l tuntet-
t az utat 9 perc alatt tette fővonalra allítolta át, a rohanó milliós értékeit mentette ték ki. 

A baráti országok vasutainak menetrendi konferenciája 
befejezte megbeszéléseit 

Röviden már jelentettűk, j ponként kö71ekedik hálókocsi. Jun ektárs, a Kínai Népköz- 1 gállltát. Mi-Jun elvt.irs elmon,. 
hogy Magyarországon tartot- U) összckl!ttetés léusitéiét társaság vasútüg;,; minis,té- dotta, hogy náluk még nincs 
ták a baráti onszágok vas- határozt(ik el Berlin-Prága- riuma nemzetközi főigazgató- menetirányitás, most �sziil11.e'k 
utainak menetrendi konfe- Budtipesi ,·iszonyratban. A ko- ságá.--:ak főnöke volt a yezetó- bevezetésére és meg1zen,,-zé
renc1áját. A Balatonföldváron mároml híd felepftése után ez ie. mee:h066Zabbítottilk ma- sénél felhasználják 11. budapesti 
megrendezett tanácskozásokon a ,·onat Komáromban kap csat- gyarországi tartózkodásukat, igazgtitós6.gon ,zerzett tapasz-
Vermesri Sándor eh-társ, MAV lakozást az Arlberg-Orient hogy látogatá<okat te,i:venek talatokat. 
igazgató, a magyar delegáció expre&�zhe7_ különböző vasúti 1.zolgálati he- A Ganz Vagongyárban egy vezetöje elnökölt. Közvetlen kocsiéisszeköttelést lyeken és megismerjék hazán- motorkocsi szerelvényt tekin-

A konferencia összeállította állítottak be Moszkva-Peking kat. A kínai elvtársak megte• tettek mee:. különböző lídülóket 
az 1955--1956. évl személyvo- és Peking-Phenjan között. vé- kintették Budapest-Ferencvá- kerestek fel, ahol elbeszéh(et
nati menetrendet, melynek je- gül általános határozatot hoz:- ros, Budapest-Keleti, Buda- tek . az ott pihenő vasutas dol-
1 t- ált _, h >;[ k tak a kulturált utazás szinvo- t N t· ál d M" gazokkal. en os v o .... sa. ogy '" osz va nalának emelésére. pes - yuga . i-p ya� vart, is- A kínai elvtársak fóleg igaz--Berlin, Moszkva-Varsó, • kolc állomast,_ tnaJd hosszan gatási- és szervezési kérdések-Moszkva-Prága, Moszkva- A konferencián részvevó kí- 1 tanulmánvoztak 11. budapeati ben adtak haszn05 felvilágosí-Budapest víswnylatban na- nai küldöttek, akiknek Mi- iQazoatóság menetiránvító 1201- tásokat vezetőinknek. 

riA /, bflíµ Miért megy nehezen lí kotf� 
Nem keUmries az, omlkM az 

ember akaratlanul 1•ita elóídé
ző_i�:é �-lilik. Mér, ak.kar ,em, 
Amikor ez 4 t•ita. élessége mel
lett haazrws is. Pedig ilyesmi 
törtent a ferencvárosi gózma
lom iga.zgatói szobájában. Egy-
1zerúen megfogalmazott kér
desi.ink, amely a mtá.t elindí
totta. Juhász elvtárs, a malom 
iQa.zgatója is Sdkhegyi elvtárs, 
Budapest-Dunapart teherpályti
udoar kereikedelmí fónökhe
l11ettese lwzött, ígv hangzott: 

- Miért megv nehezen a ko
csik kirakása? 

Mí. 4 vita hallgató; -nem t'ál
lafko=hatunk arra, hoQ'II t,;,z
sztiadjulc 4 pergó párbeszéde
ket, e,� a lesztlrt lényeget, a 
két véleménvt rliazítjük: 

A VASÚT MEGBIZO� 

- Allomásunkhoz: két nagy 
malom tartozik, a Gizella és 

szempontjából a malmok a
j 

azt szeretnénk, ha úgy állitaná 
döntöek. be a kocsikat, ahogyan ne-

- Nemrégiben tartottuk a künk, a mi kapacitásunkhoz 
szokásos évi munkaértekezle- szükséges Ez az a pont, ahol 
tet a malmok és a malomipar 

I 
nem tudunk közös nevezőre 

képviselőivel s azóta bizonyo, jutni. Ettől függetlenül, mi is 
javulás mutatkozik, de még mindent megteszünk, hogy 
mindig nem csöl;kent lénye- zyorsabban menien a kiraká�. 
gesen a rakodási idő. Igaz, Ennek érdekében harmadik 
meg kell mondani, hogy néha éjszakai műszakot is állítot
a vasút is problémák elé állít- tunk be. A l!}'orsabb kira
ja a malmot, mint például leg- kás ™!künk is érdekünk, hi
utóbb augusztu� 16-án, amikor szen igen nairr ö�zegeket fi
egyszerrE- érkezett Sztálinvá- zetünk kocsiálláspénz címén. 
rosból három olyan szállít- Az egyetlen megoldás az len
mány, amelyet ott a Termény- ne, ha a vasúttal közösen sike
forgalmi Vállalat három egy- rülne kiharcolnunk, hogy az 
mást követő napon adott fel. állomáson elosztó-kirendeltsé
A torlódások elkerül�éért te
hát a vasútnak is egyenlete
sebben, pontosabban kell szál
lítani. 

A MALOM 
MEGDIZOTl'JA: 

get állítson fel a Terményfor
�almi Vállalat, amely a mal
mok. raktárak pillanatnyi 
adottságai szerint a helyszinen 
intézré a gabonaszállitmanyok 
irányítását.. 

A vftdbtin lkitr.l<lkult fcét »é
lemén11hez annyit fúzhetünk 
hozzá, hogy sürgősen és alapo
san meg 'kell beszélni a hiá
nyosságokat a tkét fél, a. v11&
út és a malom V.özött, mégpe
dig n<!'m négy-, esetleg hat
szemközt, hanem 11. dolgozókk-il 
egl/Ütt. A komplex-brigád mun
kájábti is több életet kell ,>in
ni, mert a. �•itti alatt 11.Z t:olt 
az érzésünk, hogv a. kmnpl.ix
brigádmunka i• c.,upán Sok
hea11i és Liszka, elvtá.raruik, a 
malom sz:allitási megbízottjá
nak 4 .,maaánüwe". Márpedig 
- s ebben a vitázó felek mind
végig CQ'II állásponton uoltaik -
a több kocsi, a ovors, gazda.,á
gos szá.llíta.a a vasútnak, a 1zál
litófélnek egytiránt fontos. Kü• 
lönösen, amikor népünk kenve
réről van azó, s amikor már 
itt van az ószi forgalom ideje. 

a ferencvárosi. A Gizellában A legfőbb baj: a munka
gyorsan. jól megy a kocsik ki- eröhiány éq a malom szúk vá
rakása. egy-egy kocsi rakodási ganyhelyzete. Egyszerre hat 
ideje átlag tél óra, míg a fe- kocsinál többet nem tudunk a 

· rencvárosiban két óra. A teg- rakodóhelyre állítani. De 
nap este 20 órakor leadott ko- ugyanilyen nagy baj, hogy 
csikat például csak ma dél- rendszertelen a kocsik érkezéelőtt 11 órakor �aptuk vis:z- se, van úgy, hogy egyszerre 25 11za a forencvárso1 malomtol. is érkezik azután három napig A �alom rakod�si Ideje � t�- 1 eg" sem. A vasúti szállítás hi
valy1 g_abonasza�lftasoknal 1s bája, hogy sokszor ugyanannyi r�sz vo,t, az 1den . a�onban 

I 
ideig tart egy szállítmány útja meg rosszabb. A m1 allomá- Csepeltől, mint Török zentmik

i;un.kon pedig - különösen lósról. Persze, a vasút azt akar
most, a gabonaszállit�; idősza- ja, hogyha beállít húsz koe<;it, 
Uban - a kocsüordulóidó azt � azonnal ra:quk ki. Mi 

Új biztosítóberendezés a budapesti körvasúton 
Az idei őszi forgalom lebo- Legutóbb a budapesti kör-

nyolitását új műszaki beren- vasút Rákosrendezótól Rákosdezések segítik. Új biztosító- szentmihfilylg terjedő szakaberendezések teszik lehetővé, 
hogy a vonatok a kettős vágá- szt.n építettek ilyen berende
nyú pályákon az úgynevezett zést. A kózel négy hónapig 
.. �elutelen" vágányon is biz- tartó munkát terven felül vé
tonsagosan közle_k�hessenek. gezték el a budapesti igazgató-Az ilyen b1ztos1 toberendezes á . T . . .. 1 - é B · to ·t · segítségével megkettözik a 

1
5 g es a av,rnz o s 1Z si o-

vasútvonalak átbocsátóképes- berendezési Szerelésvezetőség 
séeét. • dol&ozói, 

s 

A szovjet vasutasok életéből 

A növekvö lor�•lom lebonyolltádhoz lelmérh,tetlen seeU,éiret nyujbnak a 
kfilönbözli munkamozgatmak. KEpünlt V. G Blazsenov SrljJln-dljas s..«>vjet 
mozdon)'llezető numkatapasztalatafnak több nyelvre lefordított brocúráJt 
mutatja be. Kftzöttuk - ttnt a mtsodlk - magya,- kiadvány és Mrról szól, 
hol,.') an gyorsflot1a mea Blazliiefk>Y elvtárs a moz.donyford,tMt. A ,tovjet 
vasutasok élenjáró mozgalmainak alkalmazása hazánkban Is n:-tiY na1l• 

get nyujt az öszJ forgalom 6ikeres lebonl•olit..úál1oza 

A fáras%tó munka uUn plhené.st, tanul.l.�t nyujtanak a va1111utas kultúrpalc,. 
hlk, klubok. Itt .-endszerese-n felolvasi.sokat, mllsoros esteket.. klállitá-.o�at 
tartanak. Klpilnkö� a h4fkovl vasutas kultúrpalota egyik klstermH l•tJuk, 

ahol Irodalmi és atUv6szeli előadássorozatokat tartanak. 

,\ qovjet vasutasok szebbnél-szebb környezetben töltik a :az...,bads.ig1.1.kaL 
\les zi földön is htresek ■ \"uutasok csodálatos széps�R'Ű Odülöi. Kfpimkt,n 
a 62oOCSI „ Tlz.éves Október'' elne•ezésQ szanatóriumot IAtjuk. olhen4 

nsata.ok.kal. 
(..,._ Poto'a•mzt,o lehflelei). 



• SZOCIALI STA VASOTtRT t 934 augusztus !!. 

Hetveneves fennál lásat ünnepelte 
a Keleti-palyaudvar 

A pályaudvar érdekes�e;e. 
hoirv itt álU,iották fel az elsö 
villanyfei!ewtö te'epet. A város• 
l)an még gá.zvná,g-f!á& volt, ami· 
kor a Ke!eti-pályaudvar saját 
te1eoén már 70 ív!ámpá.ook ter
melt áramot 

Egészségiigyi és m,unkavédelmi kiállítás 

az Északi Járm,újavítóban 

A jubileumi ünnepségen a oályaudvar több do1�ozóia jutalomban része� 
sült, l(épünkön: Németh József elvtárs, vczér�azgatóhclyettes, á!nyujlja a 
Jutalmat Kiss 1. József elvtárs, vezető főmunkamester, váJtókczelönek, aki 

33 éve pontosan, balesetmentesen látja el szolgálatát. 
(Kovács Géza felv.) 

A pálvaudlvar fejlődésé! tük· 
rözi például a kö\'elkezö kis 
szálma<l•t: az 1800-qs években 
naponta 2-3000, ma több mJn! 
120.000 utas fordul meg az ál
lomáson. 

A. vasutas dol2ozók érdek16dé<isel nézik a kiállitás tanulságos, szemlélteti 
tábláit. 

(Kovács Gha lel•.) 

A Keleti-pály,a.udvar kul1úrler-

1 

á,IJomáls - a mai  Józsefvárosi 
mében jubileumi ünnepségre pály,audvar. Az ol.a,sz reneszánsz 
�<iíltek össze _a vasutas d'olg�- stílusban felépített Keleti-páJ.ya
zok. Hetveneves a Keleti- udvar ellen akkorib�n rs,ak egy 
pá:l'l'l!udvar. Hetven év rei! el panasz volt: messze van a vú
azóta, hol!'V 1 884 augus:itus ro�tól. Budis.pest gyorsü'emii 
16-áln elindult az első szemé1,yr fejlődésére jellemző. hog;y nw a 
vonat a „központi pályaudva• Keleti-oály,audvar a város sz.í
indóházi csarnokából" Kelenföld vében fekszik 

Hosszú oldalakat írhatná,J,..k a 
pálv:iudvar vasulasain.ak hösi 
multjáról. Eg;yemberként részt
ve!tek az állomás dol,gozói ai 

1904. ev, általános vasutas
sztrá,jkban, l'.l l8  1umus 26-án 
Landler Jenő veze'..;sével léptek 
á,ltalános sztrájkba a keleti
pálvaudvari v.asuta.sok. Ezt a 
sztrájkot azért kezd:.ék. mert a 
szomszédos MAVAG-gyár kato
n<11 i parancsnoka a, munJ,á,sok 
közé lövetett. 191 9-ben a ciicsö
séi:r,es Taná!csköz.:ársaság idején 
a Keleli-pá,1,v;audvar vasuta,;,ai 
tömegesen jelentkeztek ,a „ Vö

rösvasút"-ezre<lbe. A Horthy
fasizmus éveib-en a munkásmoz
galomban rés.z:vevö vasu!asokat 
�lbocsá!otlák, nyugdíjigényükföl 
megfosztották. 

Nem elég csupán a betege
ket gyógyítani - az egészséges 
embert is védeni keli a beteg• 
ségtól! Korszerű egészség
ügyünk ilyen célkitűzésének 
jegyében nyílt meg az E:szaki 
Járműjavító OV. kultúrottho
nában a szakszervezet egészség
ügyi és munkavédelmi kiállí
tása. Gróf József elvtárs, a 
szakszervezet titkára megnyitó 
beszédében utalt arra, hogy ál
lamunk évről évre emeli a tár
sadalombiztosításra fordított 
költségeket. Jelentősen emelte 
a vasút egészségügyi, mun1.ta
védelmi és üdültetési beruhá
zási költségeit 1s. Felhívta a 
vasutas dolgozók, a szakszer
vezeti aktívák figyelmét ar�·a, 
hogy őrködjenek a munka- és 
egészségvédelmi intézkedések 
betartása felett. végezzenek 
széleskörű felvilágosító mun
l · ros utcán játszó gyermekeket

' 
lyes munkamódszerek bemutarnt. mert az egé5zségvédelem ábrázoló kép mellett a Jelent tása mellett arra is kiterje.dt a összefügg az őszi forgalmi fel- hirdetik a kívül-belül barátsá- k.iállítas rendezőinek figyelme, adatok sikeres megoldásával. gos napköziotthonok, a gyer- hogy a különbözö vitaminok A hatalmas teremben elne- meküdülók. De nem is lehet hatását szemléltetően felso

lyezett kiállítás jól áttekinthe- ilyen részletesen végigmenni a rakoztassák. Ujszetűen ötle
tő csoportosításban, igen vál- változatosan gazdag kiállítás tes az a kivilágítható táblázat, 
tozatos sze.-nléltető eszközök- egész anyagán, csak mutató- amely 16 képkockában, 16 
kel tárja a látogató elé mon- ba ragadhatunk ki néh�nyat. munkafolyamaton mutatja be 

. . . . Az egyes betegségek fehsme- a baleset elleni védekezést. dam':alóit. A . sz�kesfehérván rését megkönnyítő viaszfigu- A k1állitás anyaga elörelátnapfenyes, egeszseges vasutas rák a védőruhák és eszközök, hatólag négy hétig marad az 
lakóház fé>1yképe mellett a 

I 
a r:ehéz testi munkát felváltó :f:szak1 Járműjavitóban, utána 

multra emlékeztet az egykori gépek, a korszerű üzemi kony- a nagyobb vidéki szolgálati he
Valéria-lelep nyomora. A po- hák, étkezdék, mosdók, a he· lyekre, csomópontokra viszik, 

-Komá.rom felé. Németh József A Keleti-pályaudva,r a 1eg-
elvtárs, MAV vererigaz,ira!ó- jobb ma!:!Ya,r épitőmfivészek ter- 1 934-ben, a pá-lyaudvar fenn
helyettes ünne-pi beszédében vei alapjá,n épült. A J<erepes-i-út állásá,nak ötvenedi1< jubileumán 
m.;1.tatta a Keleti-pályaudvar tör- � a Thököly-út közöU elterü'ö Horl,hyék nem engedélyezték az 
ténetél mocsaras, illll!'oványos t.a,lafon ünnepséget_ Fél!e-k a vasutasok-

- Tizenegyévi parlannen·li vita cölöp-alépítményre építették. A tó!. 1 944-ben hatvanéves volt a 
elöz!e meg az úi budapesti pá· pálv,audvaron még fellelhetők Keleti-páJy.audtvar. Ekko; a né
lvauctvar felépítését. A Keleti- azok a cölöpők, amel,veket hat met megszállás miatt szóba sem 
pályaudvart akkor „köz.ponti"- van éVYel nelőlt építettek a fa- jöhetett az ün,nepség. 
pá,lyaudva.rnak nevezték, ped:ig lrukb,a,_ A oá'wiudtvar vas.szerke- Most. a hetvenedik évforduló' 
abban az i<lőben még lá,volról zetét Feketeházi János euróoa- már szabad emberként ünneplik 
sem volt  „központi" fekvésű az hírii t�v�,0- 2� éP.ületet Roklitz a �eletipá lyi&udva�i . v_asu.tasok. 
á llomás. A Nvugati-pálvaudvar f!_11ul1; �p,,,e_szmPrnok tervei ala,?.· 

1 
A pa,lvau�var fenna llasáinak het

a b,>,cs�tlakozó váci vasútvonal- 1an e�itettek A h�•!! 'mas elo· veP'.'dik ev!?r�ulóián_ a MA\" 

lai · ·tt . t 'k , d k 11 . csarnowk mennyeze,e. Lotz Ká- vezeng-azg-a,osaga 1utalomiJ.an egyu c�z r� er e e seg ro/11 örökbecsű freskói d'íszítik.
, 

részesített tíz yas,utas dolgozót. volt. Ebben az idoben a f-'\ia,�,yar A freskók a h:ílború sorá,n sú- akik hosszú évtiz:edek óta teljeAllamvasulaknak cnk egy allo- lvos,an megsérültek, rest,a,urálá- sitenek szolgálatot a l(eleti-
más,a voht Pesten, a Losonci- sukat n.emsokárn megkezdik. páfvaudvaron. 

El.vonult a romboló ár, el- megsegítésére indított orszá-
, 

De ezt bizonyítja az a levél is. 
múlt a veszély., de nem szün• gos gyűjtésben a vasutasm, amelyet Bölcske közsé,;: ta
tek meg az árvízkárosultak dicséretesen kivették részü- nácsa és a mero•ei ár\'ízvédei
gon<ljai. A segíteniak:arás él a ket. A fűtőházak, állomások, 

1 
mi bizottság küldött annak a 

vasutasok szívében. Fűti őket műhelyek, a vasúti főosztály s 760 pécsi és környékbeli vas
az ujjáépítés vágya és mozgó- a többi hivatalok dolgozóinasc utasnak, akik önfeláldozó 
sítja őket az együvétartozás forintjai bizonyítékai a test- munkájukkal elhárították a 
érzése. véri együttérzésnek. Győr <és községet fenye,;:ető v�zélyt. 

Kitüntetések 

A Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa az alkotmány ünnepe és 
a munkás-paraszt találkozó al
kalmából i: gépállomások és 
termelöszövetkezEtek patroná
:ásában végzett kiváló mun
káJuk elismeré,,éül a közleke
dés- és postatigVJ minisztériun1 
területén i, ,,Munka :f:rdem
érem" kitüntetést adományoz
ta Bódi Andrásnak, Kot,ács 
VII. Józsefnek, Schmotzer Já
nosnak, Parajdi Bertalannak, 
Nagy Jánosnmk, Holdas Fe
rencnek, Surmann Imrének, 
Schmidhoffer Jenőnek, Lintne, 
Pálnalc, Szabó Gyulának, 
Saári Pálnak. Hományi Már
tonnak, Roszkos János,ta'I(, 
Csukonyi Gábornalc, Lé,Jrác:!i 
Laszlónak és Maucska Ottó
nak. 

* A vasutas feleségek is kitár- Komárom vasutasai árvízokoz- A levél egyik része í11:7 
ták szívüket és ideiglenesen ta lemaradásukat már a vas- szólt: .,A vasutas dolgozók a.c,c A . Koreai Népi Demo
hontalanná vált gyermekeket utasnapig behozták. A felaján- árvízveszély kezdetétől annak kra:,ikus Közt�r�aság leg
fogadtak magukhoz. A gyön- lások ezreit tették vasutasaink. elmultáia éjjel-nappal megfe- felso nemzetgyulese e�ö�
gyösi Váltó- és Kitérőgyár űV hogy a népgazdaságot ért kár: szitett eróvel dolgoztak, sok- sége . Korea_ _f'elszaba?üasa
dolgozói például az első perc- minél gyorsabban segítsenek szar életveszélyben, hogy meg- nak �1lenced1k evford�loJa al
ben vállalták tíz gyermek el- helyrehozni. mentsenek a.z árvíztól 25.000 

kalmaból, -� .. magyar es a ko
látását. A n• íregyházj fűtő- A veszélyeztetett területek hold termőföldet. Kiváló

! 
reai nep koz?�ti b_arátJ _kapcs�

házban dolgozó Morvai Viktor, lakossága értékeli a vasutas munkájukért a megyei árvíz- latok elmélyit1;se erdekebe� _k1· 
Horváth Lajos és Nagyváti dolgozók segítségét. A hatvam védelmi bizottság zászlóval feitett _eredme_1;1_yes �unkil:!u� 
Pá.! szeretettel gondoz ílye,1 pályafenntartási dolgozókna '< ajándékczta mer, a vasutas-:>- 1 eh_smerese Je!eu_l , !t0zéletun • 
kis d '  k t A d b · á , lh

, 
ft, áb k'f k t Az z · , . d szamos szemely1seget tuntette ven ege e . e recem az rv,,z e ar as an I eJ- a . e ,smeres mm en vas· ki A kit" t t tt k k" "tt állomáson Sziuígyi András vál- tett munkáját sohasem fogja -utás jó munkáját iícsér-i" Ló
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lf 1 · • zél t t t ,, ,, .. ,, · csei anos e \: 1..ars, ossu -
tóőr két gyermeket. Juhász e e eiteru a ves yez e et Hasonlo Jevellel buszkelked- díjas mozdonyvezetö is, aki a 
István vonatvezető és Nyers helyek lakossága. A szegerii hetnek a szegedi igazgatóság Koreai Népi Demokratikus 
Lászlóné jegyvizsgáló Pécs-

, 
� a pécsi igaz':(atáság te�üle- dolgozói, de ;ok más helyen Köztársaság I. osztályú Kor-tenek vasutasa1 olyan hos1es 

bánya-rendezön egy-egy gyer- helvtállást tam.1sítottak a hon- is azok a vasutasok. akik ál- mányrendjét kapta. 
meket lát szívesen. A szerető 

I 
védséggel és más üzemek dol- dozatkészségükkel ismét bizo-

gondoskodásnak se szeri, se �ozóival �.állvet".'_e. �ogy ;1:él- nyitották a nép és a haza irán- _ Több mint háromszorosára száma. Az árvízkárosultak tán lehetünk buszkek raiuk. ti szeretetüket. emelték a vízhozamot a zala-

lokomotív-sportolók a szakszervezetek országos sportünnepélyén 
Mintha a nap is ünnepelni 

készült volna pénteken reggel : 
teljes fényével köszöntötte a 
magyar nép nagy ünnepét, 
augusztu� 20-át, alkotmányunk 
napját. 

Már a koradélelótti órákban 
tömött sorokban /haladt spor
toló. nézö egyaránt a Népsta
dion felé, bogy résztvehessen 

a szakszervezetek országos 
sportünnepélyén, mellyel a 

sport köszönteni kívánta a 
nagy ünnepet. 

A szakszervezeti sportegye-

pelt az ünnepi műsor kereté- Lokomotív SE vezetői és szer-
ben. vezői is azzal, hogy igen nagy 

A nagyszerűen sikerült létszámmal emelték a sport-
sportünnepélyt komoly munka ünnepély sikerét. Külön dicséelőzte meg. H�teken át , gya- ret illeti azt a 120 vasutas koroltak a kiszemelt reszve- • " 

, • 
vök, !hogy tudásuk legjavát ad- ,.kendos . sport�_lot é, 10 to:
hassák alkotmányunk ünne-

1 
nászt. akik az unnepség egyik 

pén. legnagyobb sikeréhez járultak 
Derék munkát végeztek a hozzá méltóan, 

S P O  RT E R E D  M E H Y E K  

sületek zászlaja alatt többezer _ A csehszlovák labdarúgó - Az ezévi atletikai Európa-
sportoló fiatal vonult fel a sta- t · 1  t tt I tóbb bajnoks,; ... ot augusztus 2� és dion smaragdzöld gyepszőnye- vasu as va oga o egu -e v 
gére; Közöttük a Lokomotív Szombathelyen mérkőzött a 29 között Bernben (Svájc) ren
SE képviselői is. Szombathelyi Lokomotív csa- dezik meg. A magyar váloga-

Dübörgő taps köszöntötte a palával. A magyar csapat 5000 tott 43 versenyzövel utazott ki 
látványos felvonulást. Hama- néző e1ótt 3:2 (1 :1) arányban a bajnokság színhelyére. A 
rosan megkezdődött a sport- legyőzte a vendégeket. A gólo- magyar színek képviselői kö
műsor. Uj színek, új képek szf-

, 
kat Dombai, Bencsics, Tarr zött négy Lokomotív sportoló 

nes forgataga kavargott a pa- (11-esböl), illetve Krecsmar és 1s van. Férfiak: Csermák (ka
lyán. Ritmikus torna, t;efás I Sequens szerezte. A csehszlo- lapács), Solymosi (400. méter 
váltó. gúlagyakorlatok, I_>Ozna-

, 
vák vasutas sportolók ezzel a 

I 
sík és 4x400 méter váltó) Liplnászás szertorna. talaJtorna . kő , " kk I bef . t ' k  . (400 ét " t) N" ' K . 

� még ki tudja feljegyezni, mer zesu . e 
. �

Jez e �a- pa1 m ':r ga . o: az1 
nennyi újszerű sportag szE're- gyarországi portyaJukat. (800 méter sík). 

egerszegi és a lökösházi vizál
lomás artézikútjánál id. Kassai 
Dénes, a I/7 A. dolgozója újí
tásának alkalmazásával 

- EGY TRAKTOR NAGY
JAVITASAT végezte el a tak
taharkányi gépállomás részére 
a Miskolci Járműjavító ÜV 
üzemfenntartó osztálya, A von· 
tatógépet a -napokban átadták 
rendeltetésének. 

- Befejezte ezévl tervét 
Madarász Pál esztergályos, a 
Miskolci Járműjavító űV dol
gozója. 

- HAVI 1 0-15 SZAZALÉ· 
KOS SZÉNMEGTAKARITAST 
ÉR EL Sp1sák András nyíreID·· 
házi mozdonyvezető, aki az év 
eleje óta tartja a sztahanovis
ta szintet. Spisák elvtárs ez 
idő alíitt mozdonya javítási 
költségeit közel felére csökken
tette. 

- A  VASUTAS FIATALOK 
BtKETALALKOZóJAT húsz 
tennP.lószővetkezeti parasztfia
tal részvételével rendezik meg 
Szegeden. A béketalálkozón 
300 ifjúmunkás vesz részt. A 
szegedi Felépítményi Vasanyag
javító VV. fiataljai négy11apos 
műszakot tartanalc a találkozó 
tiszteletére. 

Kiss Aladár műszaki főfelügyelő. in�ézö. Ujj György munkames.ter, 
Erdei József műszaki fóellenör. Mi- Janc:.i Ferenc íőmun.kav�?.ei\J, Má
nári József müszaki fötanác:ios. He- nrik Andr.is e:Ic,1ör. Vin::..t� · Lajos 
IZ'iesi Józ�eí fointézö. SzCcs István m:J- inléza, Fogan.tsi József felügyel6. !\é
szaki főtanácsos. Bogddn Gvönn• mü- m�th laJos mur.kíim�ster, Tei.!ér 
�zaki főellenőr, K,.oz,lri Jüzsef mílszaki Sánd()r föintézö, S:za4<>,Gyula kalauz, 
főtanácsos. Seriőzü Dénes intéző, Völ- Csi,llag btváo \'áttókeze.lő. Rába,i ;\H. 
qyi Kár_oly mUs1.aki f5f�lügy-e15, S.tüt!S hály rnunkamester, Török J,fao.s fő• Lajos !nt�zö. Pusz;iai livu!a mfiszaki mérnök, Urbán Siin<Íor veu:tötirkár. 
főielüo:velö. Paizs András intéző. Sza- Köves .Jánqs f�llenör. _ Y,öteies. SAn-bados Dezső mi.1s7.aki tan i.;sos, S:t.a- dor müszaki iöintiiő. Vince Pál blokk• kácsi Károly felügyelő. dr. Varga mester, Rentka Árpád iőint!L6. Töth István mfü:zakl ífüan.ksos, Pe!cz Jó- József ...-ezet6 blokkmes!er. Gál Lajos z�ef müszaki fi5tan.áC!iOS. Vass E1e műszaki fóin:éző, Andnlssy Jenő íel• mfiszaki latl:icsos. Magyar Ján:J..<; ...-e- ügyelő; Horváth Lajos felügyelő, Solzetö f6eHenör, J;.ivor N:lhdor mHsza- t,,. Józsci feiügy,,.ló. Erdélyi J�nos 18-ki fötar.ácsos. Kir:i:y Fe!"e;ic vezet6 Intéző. Vando; Ferenc ielügyetö, Csoszakmester. Szatmári Fe,enc műszaki mos Pe,re-nc _ma.;zakf e!len0r. B"Tta főtanácsos, Szentesi lmre vezetö Antal ellenőr, Sármány Seb vez�:15 szakme!>ter. Vtartin'l:!:k István mfiszaki bl9kz<Jt?est�r .. K,;ss._ Imre íőf�lüg:relö, tanácsos. Ot,ok Léiszló mfis�al<I IÖ· Aradi József műszaki te10;;:yol6, •Né• tanjcso!-;. Lrwrek Ferénc főfel(jg-y�t�. mcth. �hJos mfisz.ak.i ttui.j.cs�. Gyeri� O;!ne:s 1stván míisza}d f"lleni5r t,lede ��-- j(ár<:>lY. _ tnü.ixaki_:felügy.el6 Kádár J..itio::; m!Jst-akI fflfeh1R\réhl Pi\slj"éni fmre "müszal.:f hnácsos, S��gcdf \ff ... J.im::,,.: mozdcfiyfeivi!;)'ázó. \Vaci<ff h:jfy fn :éza. Bujna K.'.Hm4n föinté• F'ere1ic bnácsos. Benda PáJ fófel- zö. Pusz�ai Ferencné intéző. Drasko. ügyelő. Csoboth Károly mfü:zaki fö- ,;irs Rudolf íelüjicyelő. Nagy Antal eltanác.:;'1S, Z�i�a Imre fö.-nozdonyve· len:3r, dr. Póta Lász.l-S tan�c�os, Dozetö, Ho_rváth K3.roly m.Gszaki intéz.ö. bo,si Fe:enc ve--zetó fóelien5r. HídvéBlte '"ince mCiszakl felüeye!ö, Somo- zi Jstv1-n föfelü,r.iye15. dr. Lenin·el gyi T:bor fűtő. Kiss -Sándor müsz;¾ki Gé:?;a igazgeMhtfyeftf'&. P:irfoi öd5n ellenéir. Somlai Lásztó vezető Mellen- felüQyelö, l{,�sa f'.,;J föfolügy�iéi. CsaJör. Gyim{'si Erm3 vezetö f,1e!!enör, Retl ka I�t��n föfelti'!)·-e?ö. Király Zsiiztstván fömur.kamP$for. Turcsik TI. Já- mond f5inté:-:15. Erdész Ján,o-; r..Osz2lc:i nos k.munk;is, Bács Islv:in felCtgye- iö:arrics1s, Radics J:.in-x müsz?.k! fi>lő. dr. Ttthfalusi Jc:;tván f�JUgyelö. tlszt. özv Dévai Gyulá:te ffünté�ö. T'5th -GYörl?V íöint�ó. Tamás G .�1a Ha14sz András fovalmaz.ó, Pint�r felügyelö . .  \1esk6 Béla felfür,,el6, Tói� Gyöir?V főid.(.z6. L5rtnc 1,•ván mtéFerenc felügyelö, BJdaf Afldrá$ 1ö- zö. S!uos SzlM.rd intéz/í. d:-. Lantos iff'éző, Más,áros Ferenc ko�siMester OJza inlézö. Kovács 1.�t•: ·;n e11�nör, Páoa Je-r,5 föinlézö. Tóth János. fö- Sa�vl:iri János · f�!füzyeJJt H:1rr�rntl fs,t. k�lau�. f T!�anvf Gábor �dci:.i_rende�ö. ,_·J'.in föini�z6. fd. h•ány .\rpárl fe'ügye_ Sl:'.hm1d__ K_arolv felügy�lo, í>;incé:l Fe- lő. Mo1dovánYi Ferenc felüir-1�:ö, re.'!.c kfelu.gve!lS. l(ccs1s Ródolf fö· Gresc-'11 JPnÖ föfeh1gye!ö, Zentai Béfe.ugyel6. Schmidt Béla s7.Skks. Hol- la föintiz-�. Jl!is J'>z,ef föielíigyel5 }ó�_i Fe1:_enc főintéző_. �.3"Y Jó'>::pef l 'la!;{y Béla fófeli:hryel0. DöJ?0tfu' ne: 1eluqyelo. Stadler La1oS fc.mt':!Z.Ö, Bm� zsö f6mun-kRmes�er dr Perkov.itz Odön vezelö titkár, Csaba Lajos fó, ,Bódog tt'(�átltkár. • 

A munkavédelem és a biztons6gtechnika 

propagandáia 

A bros6ra rendkívül sok 6tmutatásf sok, lrtekezletek, f!zemi rádiók, oJcta„ ad a munkavédelmi aktivisták mun- t6szoba, stb. Valamennyi eszki'iz feJ„ 
káiához. Sorra veszt, a munkavédel- haszoálásának módját. alk.J.lm,1zásl 
ml propaga_nda é,; agitáció �-á•to�a- lt'hetöségelt mr2Jsmertc.t1 és fgy va16. tos eszközeit. Például: fa1Ju1li�hti:1k- ban gazdag gva.korlati tapautala-
�:!vk;!�:

m;;�á:�t�á��:·":�1;!,1:it"�7!� 
1 

tnkkal se_�íU �. 1ársa�alml m�nka�ó,, 
filmek 6" filmek. kiállitásnk, kÖ'1yvek; delmi felugye1ok tevekenységét. 
és dokumentációs anyagok, eJöadá• (Népszava kiadás) 

Jonescu-Sold-Florea: 

Szakszervezefi taggyűlések szervezése 

A három fejezetböl álló brosúra dákat köz/SI u e téren mutatkozó hirészletes,n lo2lalkozlk a taggyül6sek bák-ról. A;z anyag lsmer'leti azokat az szervez�ének módjával. A bevezet6 eszköz3ket, amelyek segit�t!:zév..?1 arról szól, ho2y a taggyűlés • szak- blz!osftható a tauyfilések sikere, ki· s�ervezeti demokrácia fon!os mefnYH- tér arra. hogy mllyefl Jegyen· ..tz hz'e• vanulása. fej��sztl a $Zakszervezetl mJ btzot!sát beszámolója a taggyQ„ tagok ön�datat, eegí!J a . vezet6ket 
l 

léseken. Módszere�et lsmert„t hocan kapcsolata,k megerösf!kében a tö- k 11 � . 
't lj · ilé-megrkkel hozzájárul, hogy a dolgo e har<omt � h�tarozatok e es 

.zók' javaslatatra, tapa�zta1a1aira, étz- sének v62Yeha,tásaért. 
revételeire támasrkodhassana.k. Pél• (Népszava ldadis) 

Szabó: Egyeztető bizottságok működése 

A brosura az ettveztet6 bizottd,J:tok 
tájékoztatására szolgál, C61Ja egy• 
részt a,z ee-vezi:et6 bizottsáeok eddi
gi munkája tapasztaJatalnak leszű-
rése és összefottlalása. másrészt 
feladataik megmutatása a Munka 
Törvénykönyve módositása alapján. 

A.kttvlstálnknall: nagy segllsé11ef 
nyµjt olyan fontos ügyekben, mtnt • 
munkaüP"VI vfták. fef!\Telml Ü!tYek s az 
e!Jtrás helyes viteléhez és a hz!áro
zat.Jk vEgrehaJtásának ellenöriésé
hei. 

(l'Upszan kiadás) 

SZOCIALIST.\ YASUTERT - A Vac.út1 Cö"c'\oszt.ih � • Vasutasok S2.ak�t.er veozeténelt hefilaofa - Mel?lel'!'nJk mínden nowhaton. S2.erkes�tt 1t szer kE'sz.t6bfzottsácz. lar,tulaldonOS: 1 Kfütekerlés- � 'PostaOgyt 1'Fnis�t��·u:w 
1. Vasúti Főosztálya es a Vasutasok Szakszerve1.t1e. SzerkeM.ln-ég: 1311d, pest Vl.. Sztahn -ú1 113 sz. - Teleton: �?.S--"95 •·1•-317 428-:l32 O,em' teleloo· 16---76, 39-49. Kiadóhlvatal: VII., Rákóez!•út 54. - 18.000 példány. 

Szikra Lapnyomda. Budapest. Vi l i"  Rökk Szll:!1d-u. 6. Felelős nyc,mda veze,a: Kulcsár 11\lbálf, 
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Oolqozólnk mlnl5séql munkával Iparkodnak maqa! le(Jesitm,nyt el
érni. Szabad1,s Saindor elvtárs, a Debreceni JairmuJav,tó OV s_ztaha
novlsta kerékallr<>ncs-eszterqályosa Ilyen célkltOzés mellett 1s 1 64 

száza lékos itlaqtelJesltménnyet dolqozlk. 
· (Kovics Géza felv.) 

; ........................................... ·--••in••·············-·············-

. . 

Az utasítások megszegése nagy károkat . okoz ' 
- . 

A vasútüzem veszélyes jel- építését, azokat a forgal:fni és ' si�s figyelmen kívül hagyása, 
lege legjobban a forgal- munkabiztonsági alapelveket, a szervezetlenség és kapkodás. 

mi szolgálat terén mutatkozik amelyeknek mellőzése okozza A tolatás. megfelelő előkészité
meg. A balesetmentes szolgálat legtöbbször a károkat és bal- se természetesen nem kizárólag 
biztosítása éppen ezért alapos eseteket. Még ma is vann�k a tqlatá$t ténylegesen végre
felkészülest kíván a végrehajtó olyanok, akik csak einr „ki- hajtó és a tQ)atásvezető köte
szolgálat valamennyi dolgozó- csit" lazítanak az utasításon, lessége. Komoly szerepe van 
jától. A figyelmetlen, utasítás- s mert az első esetben nem_ tör- ebQen' a forgalmi szolgálatte
ellenes munka mindenkor tént baleset, a lazaságokat vőnek, kocsimesternek és tér
megbosszulja magát. ,,rendszerré" hagyják válni - felvigyázónak is. A mulasztások 

A szo mbathelyi igazgatóság . 
beváltotta a pártnak · tett igéretéf 

A forgalomnál nemcsak ak- mindaddig, amíg a baj be nem legtobb;;zör őnáluk kezdődnek, 
kor keletkezhetnek károk, ha következik. a tolatószemélyzetnél folyta
kocsik siklanak ki, törnek ösz- PesUórínc-Kavicsbánya ál- tódnak, l!- kárvallott pedig az 
sze, ha foglalt vágányra járat- lomáson nemrégiben, egy más· egész népgazdaság. 

A szombathe1yi igazgatóság 

I 
azt mutatja, hogy a szoinJ,athelyi. lásra tett vállalásul<at fúlte!jesl

dolgozói a vasútüzemi értekezlet (g�zga_tóság dol_go�ó, �evál_totta_k telté°k, 60 vonat helyett 68-at in• 

alkalmával munkafelajánlásokat 1geretuket, tel1es1te'.tek _vallaL�- dítottak, a 16 tonnás kocsiki• 

tettek. Erről értesítették a párt s�kat. A kocs1ford11l0 cs�kken,te- haszoálást 16.08 tonnára emel
Központi \'ezetöségét, megígér- set 2- 1 napra, az SOO kilo

�
e�t ték. ·Betélldezési hibából baleset 

h l"tt -k · 11 • f I d res . m�nga_lomba� � mozdo . r nem , származott. ,,Az őszi for• 
nak ,-onatokat. Nem csupán a hol is gyakran előforduló, mu- Sok.helyen találkozunk olYan 
kíméletlen tolatás miatt bekö- lasztás történt: nem világítot- dolgGzQkkal, a.kik nem ismerik 
vetkező kocsimegfutan10dás ták ki a vonat végét. Itt . kéz- niunkated.iletük elegytovábbí
idéz elő jóvátehetetlen hibát, dődött a mulasztás és ezt kö- tási rendjét rosszul terveznek 
h'!-nem a tervszerűtlen

,-
kapk�-

1 
v��te több _apró hasonló hiba. elterelik al. elegyeket. Ennek 

do munka. a szolgálati agak ko. Kovetke2Jmenye: az álló szerel- következménye is hozzáiárult 
zötti együttműködés hiánya is vényre ráfutott egy másik vo- a]lhoz .hogy ebben az évben a 
nagy károkat okozhat. A vo- nat, kocsik rongálódtak meg és havi tervek teljesítése önkölt· 
nat- és kocsiácsorgás, a szállít- a mozdony hosszú .időre szol- ség 'szempontjából kedvezőtle
mányok elterelése. a gazda5ág- gálatképtelenné vált. nebb volt a multévinél. Keve
talan vonalkiha7zná_l:í-5 termé- Személyi sérülések, kocsi- sebb koc�irakomány továbbí
szetesen nem vadol.1ák azonnal rongálások és árukárok ma tásához több vonatra volt szük. 

ve, ogy az e o u a O e a a- k J t futasat 200 k1lo ., 
tokat harcos helytállással a III .  

napi I om': er . . , • - - galom leujobb dolgozója és bri-meterre vallaltak. Tel1es1tesuk · ád" ,, ? 1 • •  • t f l ·ó pártkongresszus határozatainak mindkét pontban száz szá.zaJé- g Ja ClJll . e nyereseer _0 } _ 
szellemében végzik el. kos. Az irány- és köz�_tlen v�- 1 v�rse:nyt, . minden munkakornel 

A felajánlás júliusi értékelése natok, valamint a kocs1k1haszna- ehnd1t0Uak.. . . 

A Landler-művek nagyszerű kezdeményezése 

az önköltség csökkentésére 

és olyan mértékben a forgal- még gyakran előfordulnak. ségünk. 
mi dolgozókat, mint a balese- Ezek oka legtöbl:>ször az uta- Nem mehetünk el szó nélldU 
te!� . • <l� emelik �z . �nköltséget, sítá,ok megszegésében, a tola- ezek mellett a jelenségek meldrag1tJ� a . szalhtás!. t�szolgálatn� fontos munka- lett .. mert az utasítások megta-A vegre�aJtó szolgálat al: védelmi szabályok bet;u:tásán,:tk nítanak bennünket a jó tervekalma�ttamak ;iem elegendo �lmulasztásában, a tervszeru!- zésre, a munka folyamatosságáa� utas1tásokat u� meg�nul- .en, _f1:\lyet111etlen, k,a_pkodó es nak biztosítására é;; balesetru, hogy csak a torzsszabályo- kello osszhangnélküh munká- mentes szolgálat végzésére 
kat.  iSt11erjék. Az utas(tás_ok és ba_n keresen<!_ő.. H�za Ernőil:é Szép példáját mutatták · an-5:géc!ko_nyvek_ tartalmát_ ossze: Rako�rende_zo-állomas .. kocsi- nak, hogy hogyan kell a doifuggese1ben 1s tanulmanyozm fe_líróJa . f1pelmetle�ul jár- gozóknák, mint az ország gazkell. _Ez�k . s�ellefl:ében kell _a kalt, a .  vaganyo.!t kozött. . A dáinak a népvagyont védelmez. szolgalati 1do mmden perce- vasutnal dolgozok legelem1bb ni �ruglás Ferenc fo " 1m· ben tevé_k,mykE:dni. s�abályát sem tartotta be . . A sz�lgálattevő és Marton

r
":rn� 

A Landler Jenő Járműja
vító űV dolgozói nagyjelentő
ségü kezdeményezést vezettek 
be az önköltség csökkentése 
érdekében. Az eddigi gyakorlat 
szerint a kijavított vasuti ko
csikat - mielőtt a forga
lomna"k átadták volna, - futó
próbára küldték. Az elmult 
évek eredményei azt bizonyit
ják, hogy a gyártási technolo
gia pontos betartásával a jár
műjavító dolgozói kiváló minó-

ségü munkát végeznek s így- a 
futópróba alkalmazásától el le· 
het tekinteni. A futópróbanél
küli kocsikiadással futópróbán
kint 6 tonna szenet, 7 órai 
mozdony- és személyzeti költ
séget, időt és munkát takarí
tanak meg. 

Ezzel a módszerrel �upán 
ebben az üzemben évente 1500 
tonna szenet, 1750 óra moz
donyszolgálati időt és mintegy 
25.000 munkaórát takarítanak 

meg. J�entós előnye szárma� 
zik a népgazdaságnak abból is, 
hogy é'vente mintegy 7000 da
rab kijavított teherkocsi egy 
nappal hamarabb kerül forga
lomba. Az első futópróba nél
küL kibocsátott 50 darab teher
kocsit szeptembr elején adják 
át a forgalomnak. 

A Landler Müvek dolgozói 
felhívják a2: ország járműja
vítoit: csatlakozzanak az álta
luk elindított mozgalomhoz. 

_A vasutuze_m1 értekezlet ha- figyelmetlenség balesetet ered- ve�"tő ,•áltóór a.kik ibersétaroz�tat n11ndcn vas1;!lastól ményezett : job!3�arját össze- gukkel •- nllnt ezt lapunk elón:'egkov�tel_1k a tervszeru, uta- roncso�ta a ;ur1todombról . le- zó ,  számában megírtuk _ sú�ltássze�nti és a .. . megszabott szalado k�,. • lyos kimenetelű balesetet aka-1dőnonnakon beluli munka- Sokszor latn! vc;matvezetoket, dályoztak meg F"
gy lm _ é

végzést, a tudatos munka7_ és akik jelzőeszköz. nél�ül vezetik gük jutalma n�m is
1 
m!raJ;5el. bérfegye)met. Ezeknek_ a k_o�e- a �-Jatást, to�atás kozben nem Példájuk lelkesítse a forgalmi 

a harmadik negyedév sikeres befejezéséért 

telményeknek a b1ztos1tasa egyuttesen alkalmazzák a lát- dolgozókat felelő, 'gtel . Nagy öröm és büszkeség tölt 
nemcsak a szolgálati főnökök, ható és hallható jelzéseket. Az kájuk án_ Alf"

e 
dó :ies

1n;::,
n- el bennünket: az üzem hom

h_!'nem _ val_amen1;y1 dolgozó el- elvégz�ndő munkáról nem_tájé. jen sze:�k előtt,
a

�0i
n

az
e

-ut!= Jokzatára ismét felkerült az 
sorendu k?t.elessege. koztatJá_k kellően a tol_'!-tásb�n sítást>k maradéktalan betartása élüzemjelvény. Méltán lehe-

Az utas1ta.<;0k betartása mel- részvevoket, nem kovetel!k és betartatás áll t tünk büszkék, hiszen nagy 
lett látnunk kell azt is, hogy a meg mint tolatásvezetők a fé- zés jó 

a, 
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erve- munkát végeztünk. A második 
népgazdaság egészének a vas- kek kipróbálását, a segédeszkö- szo'lgál:t ti - .;gyu
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a negyedévben nemcsak tervün-
t dolg O'k nk ' · · r ··k k '  'lt rtását f" l a a„a a vasu s a ket kellett teljesítenünk, ha-u as . oz mu aJa 1s sze_ - zu ·ezne a , nem 1gye - .s ' llitt t '  f l k k"' ··tt, b t ves resze. Azzal, ha a vasut nek a kocsikon lévő bárcákra. �t· a
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o- nem be kellett hoznunk az 

1 ' bb· és bb · 1  8 1  J a  a ese en es ozle e- első negyedév lemaradását is. 0• cso an_. · g�orsa an sza - Az utóbbi időben elszapo- dést, a munka folyamatosságát Áldozatvállalással, jó munká-ht, a gyarak, uzem_ek 01�0?· rodott kocsimegfutamo- az olcsóbb szállítást - az e"és� val azonban sikerült a tervet ban tu�na_k termelni,_ elkerulik dárok okának vizsgálatánál j népgazdaságot érintő önkölt- túlteljesíteni és az élüzemszin-a mun".��sést - alacs�nyabb mindenütt megtalálható az ta.. · ··i-k · tésst tet ele'rn1· .  lesz az onkoltség. Az pechg tud- u segcso ... en • 
valevő, hogy csak az önköltség 
rendszeres csökkentése révén 
válik lehetővé az árak leszállí
tása, anti az életszínvonal eme
lésének fő módszere. 

G yakran hallani még ma 

Öt évvel ezelőtt· indult útiára hazankban 
a 2000 ·tonnas-mozgalom 

is olyan „bírálatokat", 
hogy az utasításokat nem le
het betartani, az utasításokban 
foglaltak csak fékezik a mun
ka gyors végrehajtását. Ezt 
azok hangoztatják. akik maguk 
sem ismerik az utasítások fel-

A szovjet taoasztalatok fel
használásával öt évvel ezelőtt 
indították Miskolcról Buda
pestre az első .• 2000 tonnás" 
szerelvényt. Az eltelt öt év 
alatt 234.000 többterheléses 
vonat közlekedett hazánkban. 

Uj romon vasutasklub Fetestiben 

Augusztus 23-án ünnepelte a. .román dolgozó nép és Vf!le 
együtt az egész béketábor Románi,a. felszabadulásának 10. 
evfordulóját. Tíz év alatt hatalma, fejlődésen ment keresztül 
a Román Népköztársaság. A párt 'llezetéaével fllért eredmé
nyekből dicséretes módon vették ki rés�ket a román '14· 
suúis dolgozók. A párt éa a kormány hálája a. dolgozó román 
nép megbecsülése jut kifejezésre azokban a.' Zétesítménye/'cben 
is, amelyek a. román '1asutasok szociális és kulturális életkö
rülményeit javítiák. Képünkön a román va.sutama.pon. meg
nvitott fetesti vasutask!ubot mutatiuk be. 

(Agentprf!11 felv.) 

Tö:,& mint 50 millió tonna szállított a MAV. ma ez a 
árut toeábbítottak vasutasaink szá "?. 45.000 tonnára e111elke
tú�súl11ként. A kétezertonnás dett. A cél az. hogy az őszi 
mozgalom keretében további- forgalotTJ idején mozdony,·eze
tott áruk súlya háromszor tóink naponta 50.000 tonna 
akkora betongolyó súlyának tulsúlyt szállítsanak rendelte
felel meg. mint a Gellérthegy. tési helyére. 
Hogy ha ezt az árumennyísé- A többterheléses mozga!q_m get 80 kilós zsáko�ba ra_kva kiszélesítése terén dicséret és hosszába.n \efektetnenk a fold- . . . . 
re. · tiZE:nötször émJ körül a el!smeres 1lleti azokat a moz
földl"olyót. 

1 
donyvezetőket. akik nem riad-

A mozgalom fejlődésére jel- tak vissza az úitól. hanem bát
lemző. hogy mi� 1950-ben na- ran és merészen alkalmazták 
ponta 12.000 ton114 többterhet a szovjet munkamódszereket. 

' Szakszervezeti taggyűléseket tartanak 
szeptember 5-20 között 

Szeptember 5-20 között 
I 

mcll"ak be a soronlévő terme-
szakszenrezeti taggyú!éseket lési kérdésekről. 
tartanak az üzemekben. A Szükséges. hogy a szakszer
taggyú!ése1ten az üzemi bízott- vezeti taggvű!ések ügyét min
sáil:ok beszámolnak az elmult den szakszervezeti aktíva se
negyedév munkájáról értéke- gftse. felvilágosító. mozgósító 
lik az eredményeket és feltár- munk�"'.al i�Jj�n . �ozz� a 
íák azokat h „ á k t tagzyulesek JO elokeszitésehez. a ianyoss go a • A tartalmas. alapos gonddal amelyek a jobb munka aka- előkészített szakszervezeti tag
dálya!. A szakszervezeti tag- gvűlés előbbre viszi a vasúti 
gyűlések feladata és · jelentő- munkát. Ha a dolgozók minél 
s-'ge más, mint a termelési tö""legesebben terjesztik elő 
értekezleteké. Sok helyen haj- Javaslataikat. véleményüket. 
Iandósá,i: mutatkozik a kettő hozzá�z?lásu�kal �egítik a 

. • tag�vules szm,•onalanak eme-aaonosftására. A termelési er- Jésé• ezzel a vasút előtt álló t 1<:ezleteken - mint ismeretes feladatok sikeres megoldásá
a vállalat vezetői. az osz- hoz is hathatósan hozzájárul

tál_y- vagy reszortvezetők sz:!i- nak. 

Az . osztályok dolgozói lelke- A VIII. osztályon különösen 
sedéssel szálltak szembe a ne- a tüzikovácsok érdemelnek el
hézségekkel. A VI. osztály ismerést, akik mindent elkö
dolgozói közül elsősorban a vettek az anyaghiány leküzdé
kazánkovács részleg dolgozóit sére, mint például Kiss János, 
kell megdicsérni. Az őszi for- Fi.csut Arpád, Horváth István 
galom előkészületeinél megkí- és Tóth János. 
vánt többteljesítrnényi munkát A kocsiosztály dolgozóit a 
hősiesen végezték el. Pedig szabadég alatt kemény pró
még kazánlemezhiány is aka-

bára tette a nyári meleg, az 
dályozta őket. Különösen ki- anyaghiány, darabszámtervü
tünt jó munkájával Kolláth 

ket mégis 121 sz-ázalékra tel
Ferenc kazánkovács brigádja 

jesítették. 
Az armatura részlegen Be- , • . 
rényi János, Pintér és Sza.lái 'Vz�ünlk minden dolgozo1a, 

elvtárs végzett kiváló munkát. úgy • küzd a. munka front;án, 
A ;"ozdonyosztályo� a l�sze- 1 hogy sikeresen fejezzük be 
relok gyors munkáJa segitette 4 harlnadik negvedévet. 
elő a gépek javítását. Az át-

1 
· 

futási idő megrövidítésében Cseh Zoltán 
ifj. Mátvás János tünt ki. Szolnoki JánnüjaVJtó ŰV, 

A dolgozók maguk kérik a 
kocsitartózkodási nor,nák · csökkentését 

Mint jelentettük, Budapest
Ferencuáros állomás dolgozói a 
szovjet vasutasok példája nyo
mán felhívással fordultak az or
szá11: valamennyi á!lomásá.'nak 
dol11:ozóihoz a kocsitartózkodási 
normák csökkentése érdekéberi. 

A felhívás néhány nap alatt 
nagy visszhangra talált. Voltak 
olyan állemások. amelyek Buda
pest-Ferencvárossal egyidőben, 
vagy már korábban kérték lm
csitartózkodási normá;juk csök-
kentését. Hatvan állomásról 
Pogonyi Lajos tudósítónk 
például azt jelenti, hogy az 
augusztus 12-i brigád,·ezetói ér
tekezleten. amelyen megfelent a 
dolgozók szine-java, Pilisi Fe
renc állomásfőnök elvtárs ja• 
vaslatára kimondották; a jelen• 
legi feszített kocsítartózkodási 
normaidőt az őszi forj?alom ide
jére tovább szűkítik. hogy a ko• 
csiforduló-idő minél jobban me11:
rövidüljön. A dol11:ozók úgy dön
lfütek: kérik, hornr n áttmaö 

kocsik tartózkodási norma-ideje 
a jele1tlegi 7.4 óra helyett 7 óra, 
a továbbmenő kocsik jelenlegi 
1 .2 tartózkodási ideje pedi11: 1 
óra !egyén. Ezzel 1700 kocsi 
tartózkodási idejénél 24 órá11-
kirJt 640 kocsiórát, forintra át
számítua több mint 150 ezer fo
rintot. takarítanak meg. 

Nyíregyháza állomás dol11:ozói 
a leadási és feladási kocsikná'I 
1 5. az átmeneti és üres kocsik• 
n/il 10 százalék, Szombathefy ál· 
lomás dole:ozói a leadási kocsik• 
nál 4. a f„Jadásl kocsiknál 1 2, az 
átmeneti kocsiknál 6 százalékos 
normaidö-�s.ökkentést kértek. Ki
vülük még Miskolc személy
pályaudvar, Pusztaszabolcs, 
Győr, [)ombóvár, Szék�•fehér
uár és l(óbánya-hízlaló állomá• 
sok dolgozói fordultak hasonló 
kérelemmel i11:azgatóságukhoz. 
Ezek az állomások eg;yúttal 
megfo11:adták: 1 a leszállított nor
ma időket teljesítik, sőt túlteljesí• 
tilt. . 



Csap6 Mihálg elvtárssal, 1 7. 
szakosztály vontatási osztályá
nak vezetöjével beszélgetünk a 
téli felkészülésröl. Ezeket mond
j a: 

- A vontatási szolgál.a! téli 
kifogástalan munkájának leg• 
fontosabb előfeltétele az ele
gendö mennyi9égfi, Jóminöségil 
szén. Reméljük � elvárjuk, 
hogy bányászaink az Idén több 
és jobb szénnel lássanak el 
bennünket, mint tavaly, de nem 
szabad mindeni csak tölük vár
nunk. A mi feladatunk, hogy a 
szc�el sokkal jobban, okosab• 
ban, takarékosabban használjuk 
fel, mint eddig. A gazdaságo
sabb tüzelés érdekében gondos
kodunk arról, hogy a széntere
ken fokozott mértékben alkal
mazzák a különböző szénkeze
lési módszereket, például a 
szénlérnedvesítést. Szigorúan 
ellenőrizzük, hogy a kazánoknál 
az esetleges lángbolt-hiányok 
pótlása azonntt{ megtörténjék. 
Intézkedtünk a vizlágyitási eljá
rásoknál tapasztalható hiá• 
nyok felszámolásáról, a szénta
karékosság alapját képező ka
zánkarbantartás legszigorúbb 
és legkövetkezetesebb végrehaj
tásáról. A 7 / A osztály munkakö
zössége a téli előkészületek je
gyében brosúrát írt: ,.A hazai 
szenek tüzeléslechnikája" cí· 
men. Ezt a hézagpótló munkát 
kezébe adjuk minden ffltönek és 
mozdonyvezetőnek. A mozdony
személyzet megtalálhatja benne 
a legkulönbözőbb keverésű sze
nek tlízelési módját. 

Minden 
elsoteles mozdonyvezetot 

pafron6lnak 

- Itt térhetünk rá aztán az 
oktatás kérdésére. Az elmull tél 
felfedte az oktatás hiányait is. 
l(ülönösen a fiatalok oktatása 
körül volt baj. Az idén sok elsö
ieles mozdony11ezdónk lesz, ok
tatásukra különös gondol for
dítunk. l<iszélesítjük a patroná
lási mozgalmal Minden elsö
leles mozdonyvezel6n.ek ksz 
patronáló ja. 

- Szociális gondoskodás  te
kintetében is felkészültünk. Osz
szeá llítottuk I téliruhaszükség• 
1.,tet, hogy novemberre az ula
r.ó személyzet minden tagja 
megkaphassa téli védöruháját. 
l(ülőnös gondot fordítunk a 
hiányzó mozdonysátor-ablakok 
pótlására és védöponyvák be• 
szerzésére. 

Levél a j6rnwjavíf6ból 

Az elmult télen nem készül.' 
lünk megfelelöen a szokatlall'111 
nagy hó- és a kemény hideg fo. 
gadására. Az alkatrészeket el· 
lepte az udvaron a hó, úgy kel
lett alóla kikaparni. Akadozott 
a gözszolgáltatás. Nem tud
tunk elegendő faanyagot bizto
sítani a kocsik padlózatához. 
Ezek miatt azután a tervezett
nél 12 mozdonnyal, 404 sze• 
mély- és teherkocsival keve
sebbet javítottunk meg az első 
negyedévben. Ha csak az utóbbi 
számot nézzük, annyit jelent. 
hogy vasutasaink hat-hét szerel
vénnyel kevesebbet állíthattak 
forgalomba. Ez pedig hátráltat
ta a szállítás zavartalan lebo
nyolítását. a gyárak működését, 
a lakások fütöanyagellátását. 

Az idei téten nem hátrá{tat
nl, hanem segíteni akarjuk a 
forgalmat. A műszakiak már 
megtették a legsürgősebb intéz
kedéseket. Míg az év elején a 
kazánok javítását akadályozta 
a sűrített levegőhiány, most ezt 
a problémát egy 25 légköbméte-

A felel6tlenül. 11ondatlanal ttteH 
aorompó sok baloMII nsúlyt rejt 
ma11ában. Az utasJUs betartú4val 
wb!Jfi►. a dol11ozók testi ti,séfft. • 

nfpwa,-l, 

StOCIALISTA VASOTERT 

ru iompresszor felszerelésivel deszkákat 6jra felhasináljuk j miaktól, mennyit teljesített vá1-
1Mgoldotttft. Ezenkívül minden padló készítéséhez, a kevésbbé lalásából. Ennek már van is 
osztály részére blztositottak ki- jó állapotban levökből pedig a eredménye. Siket PdJ alvázlaka
sebb légkompresszorokat. Javult fékbódékat és azok ajtaját ké- tos brlgádj,a határidő előtt fejez
• gözellátás is: négy ltazánunk szítjük. te be a terven felül vállalt. négy 
ltözüt három mdr készen várja A% üzemi bizottság, a biza!- alváus kocsit, a kocsiosztaly az 
a �let, A neg11edi�t december- miak úgy szervezik a versenyt, ígért hatvan vagon he1yett 72·1 
re -gjavftják. Most már a fa- hogy az elsö negyedévböl ma• készített el. Adósságunkból ed
anyaghiány sem jelent akadályt, radt adósságot év végére letör- dig négy mozdonyt, 179 sze
söt télre is biztosítottunk ele- lesstük. Minden műhelr és bri- mély- és teherkocsit törlesztet-
gendö tartalékot: a régi kocsik 

I 
gád pontosan ismeri feladatát lünk. Székely GyörfY, 

Javításánál vissiamaradó jó és tíznaponként értesül a biza(- a Landler MIIvek OB-ektöke. 

Vita. � TANÁCSTÖRVÉNY � 
Szorosabb együttműködést a tanácsok és a vasút között 

Nagy örömmel olvastam a ta• 
nácsokról szóló törvényterveze
tet, melynek ei;:yik fontos célj 3 
és irányelve, h<>I?)' szorosabbra 
füzze a kapcsolatol a tanács és 
a dolgozók közölt. Ez az elv már 
a tanácstagok meJlVálasztás.ánál 
is érvényesül. A tervezet ki
mondja, hogy minden váilasztó• 
kerület köz11etlenül választhatja 
mel(' küldöttét a tanácsba. A vá· 
lasztók így ismerni fogják az 
általuk megválasztott tanácsta
got b a tanácstag is közvetle
nebbül érzi felelössél('él. 

A tapolcai közsél('i tanácsban 
velem ezyütt nyolc nsutas ta
nácstaR' van. Nálunk jó az 
e1wü.ttmilködés a vasút és a fa• 
nács közölt. Azonban . - mint 
vonatkísérönek - sokfelé volt 
alkalmam meggyözödni. hogy 
nem mindenütt 11an ez igy. A 
vas6tnak pedig elengedhetetle
niil szükséges a tanácsok seizit• 
sége ahhoz, hogy szállítálsi fel
adatait meg' tudja oldani, s a 
tanácsoknak sem lehet közöm• 

bös, hogy mil11eri kiszolgáldsbari 
részesül községük a vasút ré
széról. A tanács-törvénytervezet 
61 .  §-ának 1 .  pontja a követke
zőket mondja: ,.A tanács és a 
végrehajtó bizotl•ál( eUen,Jriz
heii és beszámotfalhatja azokat 
a szerveket, amelyek közrema
ködnek a lakossá!( gazdasá11,i, 
szociális és kulturális szükség• 
letelnek kielégítésében." 

A 2. pont pedig így hangzik: 
..A tandcs és a oégrehajló bi• 
zottsdl( kezdeménynéseket te
het, 1Jéleményét nyiloánWwt;a, 
azonban az alá Mm rendelt 
szervekn11k a tanács feladat• 
körébe nem. tartozó Üflyekbe'I 
utasítási 'lent adhat. Vélemé
nyét, észrevételeit a tanács alá 
nem tartozó szer1Jek felettesei• 
vet közli." 

Véleményem szerint a 61 .  §. 
alkalmas arra, hoizy szorosabbra 
fűzze a kapcsolatot a tanács és 
2 lakosságot ellátó szer,;ek, Íi(y 
a vasút között is. Azonban a ter
vezetnek ez a része - a tanács 

kapcsolata a tanács alá nem tar• 
tozó szervekkel - bizonyos vo• 
nalkozásban egyoldalú. Ugy vé
lem. nem lenne feles.leges olyan 
formában kiegészíteni ezt a pa
ragrafu�t. hogy a tanács, iiletoe 
a végrehajtó bizotlsál! vigye a 

lanácstilés elé az illető szeroek 
javaslatait, kivánsdgail, ha azok 
ml!l!kivánják az alapos vitái. 
Ezt tapasztalat alapján i s  szük
�égesnek tartom, mert péld�'1ll 
Tapolcán emlékezetem szerint 
nem volt rá esel, h� az őszi 
íorl,';alom vagy a mezőgazdasági 
szállítások kapcsán felmerült 
problémákat tanácsülésen alapo
san tárgvalták volna. A kölcsö
nös segiiséfl elvét kell kidombo
rítania ennek a 11aragrafusnak. 
vagyis a beszámoltatáson és az 
ellenörr.ésen túl a !anársnak is 
több ftle/6.ssél(el kell vállalnia a 
kölcsönös együltmfíkődés biz/o
si/ásáért. 

Bognár Károly 
vonatkísérö, 

1 tapokai községi tanács tal,';ja 

,,Gondunk lesz arra, 
hogy minél több szenet takarítsunk meg" 

Az őszi nagy forgalom m�g- vel. Nag!I Károly és lgnátlr 
követeli a széntakarékosságot. Fer11nc elvtársakkal például tíz
Ffitöházunk, a debreceni ííitö- százalékos szénmeglakarítást 
ház doll('ozóf nem feledkeznek vá!llalt az alkotmány ünnepérl'; 
me,:r errö t Gondunk lesz arra, 29 !zázalékra teljesítették. A ja
hOR"V minél több szenPt takar,!- vílá�i költség csökkentésében 
sunk meg. Az öszi forgalom első ugyanakkor 33 száz11léko� me�
hónapjának végefelé mozdony- takarítást értek el. Kilométer ttr
brigádjaink máris jó eredmé- vüket 102.8, s1átelt>gytonna ki• 
nyekkel bü!zkélkedhetnek. Cs<>- j loméler tervüket 104 százalékra 
ma Antal mozdonyvezető, fútöi- teljesítették. 

Poór József mozdonyvezető fü. 
töivel. Szildgyi Mihály fs Gul11ás 
Imre Plvtársakkal 20 százalékos 
szénmel?lskarítá�t ajánlott fel; 
váll alásukat 25 százalékra 
teljesítették, de javítási költsé
giiknél. is 32 száz.alékos meg• 
lakarítas"l büszkélk,dhelnek. 

lkmll János 
fiitöházfönök. 

Lehet így onkölts éget csökkenteni? 
�- Az elkesere-

dés adja kezem
be a tollat, h<>l(Y 
az anyagellá
tásról egyet s 
mást írjak. 

Van nekünk 
egy MAV 

Anya1<ellátási lgazl'('atósál('t.tnk, 
ahol sok jó elvtárs van. De ami
kor azt látom. hogy nem olyan 
anyagot küldenek a Miskolci 
Jármfijavító OV osztószerlárá
ba. amire szükségünk van, hát 
ökölbe szorul a kezem. 

Miért küldenek Budapestről 
olyan csavarokat, «:!avaranyá
kat és szegecseket, ami lyeneket 
már többször visszaküldlünk. 

Ugyan milyen önköltségcsök· 
kentés az, amikor ennyi felesle
ges munka. anyai(' és enerl'('ia 
vész kárba? Ilyen körülmények 
között kell tervünket teljesíteni. 
Mi telie�íljük is, még ha az ég 
a földdel iisszeszakad is. Szeret-

70-80 milliméter hosszú kazán
szegecset sem. pediR" ebből igen 
sok kell. Kénytelenek 'fagyunk 
magunk l('Yártani Ehhez viszont 
15 milliméter vastag hengeres, 
vas kellene. de nem kapunk csak 
20-22 millimélereset. Ezt kell 
mel('felelö méretre nyujlanunk, 
hogy szegecseket izyárthassunk nénk azonban, ha égszakadás és 
belöle. De így vaizyunk a 314. földindulá.s helyett az észszerú 
5/8, 1/2 _collos csavar anyákkal !5• , anyagell.ítlis segítene bennünket Ezeket ,s magunknak kell gyar-
tanunk. Belmeczl lddn -------------

A nlegyük széppé és otthonossá 
gyermekintézményeinket" verseny értékelése 

mert nem használhatjuk? Miért A SZOT munkásellátási al•
, 

A versenyben április 4-töl 
küldenek 1 10-120 milliméter osztálya 1952 december 21 -én augusztus 20-ig a MAV napközi-
5/8 collos csavarokat, amikor versenyt indított az üzemi nap- otthonok és bölcsödék között az 
nekünk 60-70 milliméter hosszú köziotthonok között • Tegyük első helyezést Szombathely érte 
kell? A feleslege! 50 millimétert széppé és 01/110,iossá l(yermek• el. Második: a Benczúr-utcai, 
- éppen a menetes részt - le in.tézmériyeinket" címmel. A ver- harmadik az Utasellátó UV nap
kell vágnunk és újra kell rá csa- seny célja, hogy a napközfottho- köziotthona. 
varmenetet metszenünk. A 1 10 nokat barátsá,:rossá, széppé, a Az első helyezést eléri nap
milliméter hosszú 3/4 collos üt- gyermekek második otthonává köziot!hont a Vasutasok Szak
kőzötok csavarokon viszont rö- tegye. A MAV napköziotlhonok szervezete vándorzászlóval és 
vid a csavarmenet és ezért utá· 

1 
és bölcsődék doll('ozói, , átérezve díszoklevéllel jutalmazta. a má

na kell vágni. a verseny jelentösél,';él, csatla- sodik éli harmadik helyezett 
Nem küldenek 16 millíméteres koztak hozzá. díszoklevelet kapotl 
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DELAFBIKAI IJNIO 

Miért deport6lt61c Rhodézi6b61 Charles T aylorl ? 

A világsajt6bnn nemrégen :keknek, pénzt kértem kölcsön 
rövid közlemény jelent meg attól a ben11$ZÜlött fiútól, aki 
arról, hogy Charles Taylort, a a /lázt4rtásban segédkezett . . .  
rhodéziai munkásmozgalom ki· Sor1tmk oly1m rosszra for• 
váló harcosát. a vasutasi,zak• dult, hogy nem maradt má� 
szervezet egyik vezetőjét a hátra, mint sztrójkot kezdem. 
kormány száműzte. Alkalmunk A &ztrájkban egységesen t'et
van Charles Taylor moot köz- tek részt az an,golok és a.fri.• 
zétett visszaemlékezéséböl ki- kaia.k. 
sebb gzemelvényt közölni. Mégpedig c.,aknem az utolsó 

* emberig résztvett mindenki Sa-
Számúztek Rhodéziából,• lisburyben, Bulawa11óban és 

mert a vasutasdkat 1ztrá}kra TMa cíllomásdkon. A sztrájko
vezettem. Sebaj - ha kell., új- lök tudtálk a.zt, hogy e(l'l/eszten
ból megteszem uU11anezt. dei börtön vag11 száz font pénz.. 

Rhodéziában a bérek és o büntetés fen11egett őket. 
munkakörülmén11ek nyomoTÚ- Allambiztonsági közegek ku,., · 
ságosak. s néhán11 sztrájk bizo- tatták át az otth0110mat, és egu 
nyára felébresztené Garfield bulawa11ói fűtő házát is. A ház
Todd rhodéziai miniszterelnök 7rutatási engedély "lopott tár
urat és kormányát. Ulla!k" kereséséf'e hatalmazta fel 

De a Rhodériaí Vasúti Mun- őket. 
kások Sza!kszervezeténelk veze- Mitsem találtak, de ezzel « tői-re is alaposan ráfér, hOUI/ körmönfont trükkel elvették felrázzá!k óket. Micsoda önhitt, tőlem a munkásbizottsáa mih4szna társaság ez! sztrájk;tervét. Kertelés nélkül szólva: az 
alacsony kereset és a munkások A vasút vezetősége nem tár• 
bi=almatlansága a. s�r:erve• gyalt bizottságu1tk!klll. Csak
zeti vezetők iránt - ezek'dkoz- hamar azt i& megtudtam, hOUI/ 
zák O nyugtalanságot a rhodé- a szakszervezPt kizárt engem 
ziai vasutak dolgozói !között. .,alapszabcílyellenes tevékeny-

Alig tizenhárom hónapja, ség" cimén. 
hogy Rhodéziába érkeztem fe- A fűtők június 4-én sztrájkba 
leséaemmel, JOl/ce-szal, is há- léptek, és másna:p reggel hét 
rom lán!lommal. Azok 4 "as- órakor a néhány órát>al slóbb 
uuuok, akik ugl/(ln<L'lckor ér- lkihird�tet_t os�romállapot ren
kezte1k, csakhamar elégedetlen- delkezeseire hivatkozva, leta1'
kedni kezdte'll az alacsony bé- tóztattak. 
rek miatt. Kölcsönöket kellett Má.rnap reggel ew An,gliába 
!kérniök, mert gyakran azt sem induló 1utjóra tettek. IUII tör
tudtó.k. miből t'á&ároljak meg tént . . .  
a másnapi ebédrevalót. Kölcsö. A rhodéziai reakciósolk azon.
nőket vette'Jc fel o vasutas szö- ban még hallani fO(JTl(ik Char-
vetkezettöl és eladósodtak. les Ta.ylorról. 

Ef/11 napon Rhodéziában ki- Igy ígértem a fiűknak, akik 
mondtam a llcimon.dhatatlant: ott maradtak - és meg ia te• 
hogy tejet vehessek a 911ere- szem. 

Nem hagyom magukra 8ket, 
• Rhodézla Anglia d�la!rlkal és nem hagydk megtorlatlanul 

gyarmata. ewetlen ütést sem, 

Nl'l,;GAT-NE METOBSZAG 

Amerilcai követelésre 
ujabb vasúti javítámúhelyt z6rnak be 

A ruhrv!déki Mül'1eim vá• 
ros tanácsa tiltakozást jelen• 
tett be az amerikai megszálló 
h1tósál(oknál a mülheimspeil• 
dorfi vasuti javltómúhely be
zárása ellen. THtakozásukban 
hangsulyo7.zák, hogy a iómű
hely bezárása azzal a következ
ménnyel járt, hogy a munka
nélküliek számát az utcára 
tett 1800 vasuti munkással is 
szaporították. A községnek 
kellene az éhhaláltól meg
menteni öket, de erre semmi• 
!éle fedezetük nincs. 

A Betriebszeitung legutóbbi 
számában olvastuk ezt a hírt 
és akarva akaratlanul is 
eszünkbe jut: a magyar vas
utasoknak, a járműjavítók do!• 
gozóinak a népi demokri>tikus 
államrendszerben nem fáj a 
-fejük a munkarélküliség ré
métől, nyugodtan alhatnak és 
nyugodtan dolgozhatnak. 

Az elbocsátás rémének 
Damokles-kardja nem lebeg a 
fejük felett, mint a nvugati 
államok vasutasainak. A m: 
műlhelyi dolgozóink még élén
ken emlékeznek az ilyen és 
ehhez hasonló megnyilvánulá
sokra, de nem kérnek belőle. 
Még jól emlékeznek az átkos 
különszerzódésre, a 25.000 fi• 
zikai dolgo�ó nyomorúságos 
életére. Még jól emlékeznek a 
lakatosok és a napszámosok 
feleségei is arra az időszakra, 
amikor 1943-ban Schermann 
Ottó MAV elnökigazgatónak 

levelet írtak. Ebben a levélben 
arra kérték a .,nagyméltóságú 
urat". hogy „ferjeiknek ra.b
szolgasóga. t'égre meg.,zúnjön, 
mert lehetetlen állapot - ír
ják az asszonyok - hogy nap• 
11-16 órát tartoznak dolgozn• 
és mél]is c$ak havi 160 órát 
számolnak el. ts ha bármel11i'k 
lakatos, napszámos szót mer 
emelni, az azonnal le lesz 
kommuni.•tázva és « 1,asuttól 
való kirúgásra. lesz ítélt:e . . .  " 

Amikor összehasonlltjuk a 
multat dolgozóink jelenle� 
helyzeté�·el, az egyre jobbá és 
szebbé váló életükkel, amikor 
a nyugati ujságok ugyanazok
ról a szörnyű nélkíilözésekröl 
és szenvedésekröl számolnak: 
be. amelyeket a munkanélküli
ség, a határtalan kizsákmá
nyolás és & megalázás jelentett 
valamikor dol�ozóink !'Zámára. 
meg kell állnunk és kicsit 
gondolkozni a történteken. 
Amikor a multat idézzük és a 
nyugati á11amok vasuta,;ainak 
helyzetét a mi dolgozóink sor
�ával ihasonlítjuk ÖSS7.e, mintha 
megnőne a felelősség saját jö
vőnk iránt. Mintha tisztábban 
hangzana a felszabadult ma
gyar va�utas dolgozók lelkiis
meretének parancsa; még job
ban. még odaadóbban dolgozni 
az új vtlág építésén, még ke
ményebben harcolni a régi, a 
rossz ellen és még jobban gyű
lölni a rab multat. 

- Az utasítás betartása : törvény 

A khMletlm tolatia ettdmbtye: 
hc;ssz6 IM!en,kon ti elszórt búza, 
szfn t• tfl[la leknlk • ,áginyok 
k!ltBtt. A,, a�ftb nerinti munka 
lilb teny<ftt, u-t. Eplt6anyarot Is 

Je(a,t, 

A munblecel- alapja u lllasiti• 
sok, rendeletek belartiba 6c bdarta
tása. A léltllásban ha11yott váltó stí-
1:,os balesetekre nzethet. Az ut■sltás 
baJ11tsúfyona az EbeNfl[ fonlosst11át 

A snbál)'Olt elh■flyal(olll.sa IIOffl egy. 
snt ,állk baleseti lorThsá. A haU• 
ron kivGI hauott, az alátftlával 
1M11futaffl<KIAs ellen nem bl%tooltott 
korallt aúlJOO ltárok el6ldtt61 lehetnek, 

Nem klaebb balos.ti y05zélyt rejt ma
S{ában ax li,arvJ:iányokon. a kltlr6k
ben "vli vá.Jlfnyzár-�oromc,ó Indok.,., 
lattan nyitvaha'lyása. Az 11ta1ftás 
hanaslllyozra a kocsik medutamodb 

elleni blzt06ltás'1. 

A kereskedelmi szolgálat dolgoz�l
nat. fó va2v rossz munkáia. utaslUs• 
\,;z:erlntf n.kod�a naqymértélcbrn be· 
lolym!Ja • sdllftminY QYOr& '" 

lor:ialombl>'fos útlM, 
IIC<>Yáa Gé.ta ltlv.) 
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uSzeretem a vasutat . . .  " AZ ÖRÖM, A SÍMÍTCUÁS WJA SIKIDI fASITAS CSMÁINÁI. 
Barátságos. tiszta, kedves kül

Beuelgelés Aszódi József munkaérdemérmea ltoesimesterrel sejű állomás Bicske, sokban em
lomás alkalmazza ezt a mód- lék�z_tet � hiv�gató balaton_kör

szert - mondja Aszódi elvtárs. nyek, alt<?masokra. . Ezú::tal 

- A vasutasnaJ>On, a magas azonban meg.sem � csmosSQ�d 
kitüntetés átvételekor a parla- vonz. Nem azert szaltunk_ 1� b1r

mentben ilSmételten megfostad- te��n elhatá!ozássa! a in:on sze
tam, hogy saját állomásomon I 

me.�onat�?I. Az alloma.:9 . dol
a móds2:er tökéletesítésével gozomak 10 hangulata tümk fel 

minél több más állomáson pe,'. � szemlél�n��- r_nintba mindnyá
dill a beveretésével segítem Jan valami Jo h1rt kaplak volna. 
elő a gyorsabb kocsiforduJ.ót. 

, 
Többnek a kezében papírt is lát

Nálunk például 40 kocsi rende- ni. amin __ bizonyára rendkívül éE• 
zése most 8--10 perc. a rélti dekes szoveg lehet, olyan deru-
25-30 perccel szemben. Ké;;.. sen mutogatják eg;ymásnak. 
zeljü� el, mit jel1:ntene min- De ne csigázzuk fel 1úlság-osan 
den • allo:11áso!1- mmden sze- az érdeklődést, annál inkább ne, 
relvenynel mmtegy 20 perces mert hiszen nem Bicske az 
idóny�reség! f:s IJ:it ielent az egyetlen ál tomás. ahol ilyen 
állon:iasok dolgozómak szem- örömnek tehetünk tanui. Most 
pontiából a Jobb e_redmény! J'?.- kapták ugyanis kezhez a vasút 

..._ Anódi eltitár, 1/t 6rtr11 
jö1L szolaálatb<l - kapjuk a 
felvilágosítást Budal)est J6-
:uefvároib61.. 

F.ste fél hatkor már on 
ülünk a forwmi irodában. 
J(ondolván. biwnyosan előbb 
érkezik A&.zódi elvtárs és leg
alább egy félóráig IIYU.(odtan 
besz.éhiethetünk arról. ho!!Yan 
érdemelte ki, hogy a vasutas
naPOn másodízben részesült a 
Munka trdemérem kitüntetés
ben. De úgylá11szik. az állocnás 
kétsreres munkaérdemérmes, 
háromszoros sztahanovista ko
csimesterét nehéz meJ(elozni: 
már 17 órakor ,elentkezett 
szolgálattételre, m011t már kim 
jár valahol az állomáson. ncm
tosan tájékozódik. milyen elegy 
hol áll és hová kell újb:>l állí
tani a kocsikat - szóval tisz
ta képet srerez az állomás 
ee;ész helyzetéről. 18 órakor 
a tolatásve2:etőkkel már közöl 
minden teendőt. ÚIO', hogy 
azok siman, mint a karikacsa
pás. tudják v�ezni a.z egye� 
munkafolyamatokat. 

Igy aztán már alaposan 
munka közben találkozunk 
Aszódi elvtárssal. de nem bán
juk meg. hogy ;}em sioke!illt 
a .nyugodt beszélgetés". Men 
csak ÍIO' teljes a benyomá
sunk. Lehet, hogy minden más 
esetben mesterkéltnek tünne 
ez a kijelent.és: • .Szeretem a 
t><Uutat" - de ettől a zömök. 
szélesválú. íü�e fiatal Va&
utastól szinte vártuk ezt ,u 
őszinte vallomást. A vasút bi
zonv 1938 óta. mióta a s2.ole:�
latába szegődött, egézren 1950-
i g  vajmi kevés hálát mutatou 
ezért a szeretetért. soksro:r 
már úgy érezte. arra k.énys:iie-

rül. ho,o, v.zatérjen több jö
vedelmet il(érő szakmájához. a 
szobafestéshez. Különösen 
amikor már két szyerrneksZá) 
követelte a naRYobb karéj ke
n,yeret. 

De most boldoL hoJ(Y Itt 
maradt mégis. Igaz. hozy 1952 
óta ő is még kézzelfoghatóbb 
bizonyságát adta a vasút irá.1n 
sz,eretetének: elsőnek tanulta 
meg és alkalmazta a:i: Archi
pov-Luc1ko1,-féle siktolatási 
módsrert. amelynek előnyeit 
ma már csak ott nem ismerik. 
ahol nem akarják megismerni 
Mert bizony ilyen állomások is 
V2lllnak. Aazódi elvtám és bci
gádja eddig 38 állomáson ad· 
ta át az uj munkamódszert. 
szabadnapjaikat áldozták erre. 
pihenés nélkül uta2.tak több
erer kilométert. holQ' az állo
mások tolatóbrigádiait rnegis,
merte€'Sék a leg_\obb módsze
rekkel. A lee:több helyen eretl
ménnyel járt a küldetésük. 
még olyan állomásokon is. 
mint Cegléd., Szélusfehéroár, 
Záhon11, ahol eleinte arra hf. 
vatkoztak, hog;y �tek'llo�" 
van a kihúzóváRánYllk. Annfil 
fájdalmasabban érintette a 
brigádot a Kőbánya-felsőn tör
t.ént eset, ahol Sro!l6ri fore:al
rni szoldlattevő enyhén 
szólva - elutasította a felkí
ná1t sel({tséget, 

De szerencsére ez sem vette 
el a brigád kedvét. hi=n 
Archipoo és LucBl<o-o elvtár
sakkal folytatott l(Yakori le
velezésükből tudják. hogy méx 
a Szovjetunióban sem ment 
zökkenő nélkül az uJ módszer 
széleskörú el terjesztése. 

Fepulom ll lrsúgÜ$11 

zsetváros nagyreszt ennek ko- h 'd" d'ol • · . .  b 
szönheti, hogy a forgalomnál .�v1 1Jas e:0�01 a_z UJ esor?° Megjlltt a bes°"'"" Kocsis .lózsel 1áYirm és lels4• boldoian haiH-J 

Nagy Lajos "omáslélnök elvtárstól, hol?Y a béneode&éssel jeleulősen emel
kedett • család jövedelme. 

(Kovks Géza „lv� negyvenhárman lettek sztah<1· 
!asokat. r_n_os! e�t�sultek arrol, 

novisták, hogy a fajlaoos ko- hog;y . a� u1 hzetcs, . rendszer be

csimozgatási időt lll.  a menet- vezetesevel . '!'ennyivel emelke
rendszerinti vonatindítAst 104 dett a hzetesuk. je_gyzi: most érzi a gondosko-

1 
felsö örhely viltókezelöje, akit 

száwlékra teljesítette és Az új bérrendszer általános da�t: � vasutasmunka megbe- már háromszor jutalmdzlak meg 

e2:eknek az eredményeknek 3 megelégedést és örömet keltett. csuleset. éber szolgálatté!eléért. kiszámi

segítségével elnyerte az él- Bicskén például sok dolgozó vá- - 257 [orint }izeiése�/éSI I totta, hogy egyhavi 199 forintos 

ürem címet. rakozását felülmúlta. Hamza Iá- hozott nekunk az UJ besorolas - bértöbbletéböl mindhárom kis
nos távirász elvtárs bizony ki- újságolja örvendezve a felesége. gvermekének cipőt tud vásárol
csit kételkedett. ,,Az i dén már aki éppen az ebédet hozta. - �i. lét sürgiis probléma 

- Persze, problémák is 
vannak, nálunk is. amelyekpt 
még az őszi forgalom i:iősw
kában meg ke;Jene oldani -
mondja végül Aszódi elv+áni. 
- Például a dolgozók össze
hangolódását akadályoua. 
hogy Rá.kos fútóhá.z minden 
nap válloztafia 411-es t.artalé
kunk személyzetét. A mási', 
nagy hiba. hogv a tolató:sze
mélyzet premizálási rendsze
re homlokegyenest ellenkezi'< 
a tartalékok személyzeténe:� 
prémiumfeltételeivel. Pcdig az 
idei őszi forgalom megnöve1-e
dett feladatait csak egy ak.i
rattal. összehanl!olt munka-

kaptunk fizetésemelést - meny- Mi. asszonyok látjuk leginkább. A búcsúzásná I Nagy La;os 

nyi juthat most ismét? Harminc- mennyivel könnyebbé testi a ház- elvtárs. állomásfönök magabiz
negyven forint?" - tette fel a tartást még 100 forint többletke- losan mondja beosztottjai h(,. 
kérdést. amikor szállingózni kez- reset is. Ebben a 257 forintban lyett is: - Az újabb fizelés

dett a hír az  újabb fizetésrende- benne van az eg-észhavi zsírunk. emelésre válaszolunk: m�g job
zésr6I. Most kezében az érlesí- lisztünk, a cukor és a kenyér - ban set:!Ítjük a népgazdaságot. 
!és: 165 forinttal emelkedett a ketf�nk rt;�zér�. Magyarázólag Már eddig I O  százalékos anyag
fizetése. ezenkívül további 30 fo. le�zi �ozz�: Bizony,  8 �·erekek megtakarítást sikerült elérnünk. 
rintot kap azon 3 címen. hogy ma.'r k1repultek a hazbol . . .  Én A . t k 'k  . h h . . .  
megszünt a I I .  területi bércso- már csak úgy mondom: g-yeTekek szen a are _ossag oz_ ozza1a· 

port, amelybe állomásuk is tar- - nevet fel Kocsisné - pedig az rulunk azzal 1�. hogy mdokolat

lozott. egyik fiam kalonatislt, a másik tanul nem tartóztatjuk fel a jel -

Az öröm möe;ött elérzékenvü- építésvezetö. zönél a vonatokat. 1'\o t még-

lés lát�zik Kocsis József elvtárs Az öröm, a számítgatás nap- vi lág-osabb elöttünk: voltakép
arcán. Régi ,·asutas. Jól emlék- , jai ezek sokezer vasutas család· pen a magunk hasznára takar� 
szik a multra. Csendesen meg- náL Anfolák József elv1árs. a koskodunl··. 

- Azt a.karjuk. h� az I feltételekkel lehet jól megol
őszi forgalomra minél több ál- dani. Örökös fészekrakók . . .  

ldeiében állítsuk ki a kocsikat 

A régi világ augusztus l-1 
költözködési kampányai ,utnak 
az ember eszébe a bútorokr.:al 
megrakott Já1mGvek láttán. 
Ug�·an kik. honnan é� hová 
költözködnek? Megtud�t:k, 
hogy a MAV Vasúttervező Vál
lalat géptervező osztálya k?1-
tözködik új otthonba. 

költözködések miatt zyakr:,r, 
nem érnek rá tervezni. A Ma
jakovszkij-utca 93-ból a Bó
szönnényi-út 20-22-be, onna::i 
rövid szusszantás után a Mu
ieum-utca 1 1 .  ·alá költözt„k, \n
nen a szomszédba, a Múzeum
utca 3. III. emeletére tették itt 
székhelyüket. Lehet, hogy :1z
óta már máshová iránvítot!ák 
őket.- Ki-tudja, hoi vfrrad r.a.., 
juk a reggel ? . . .  Az osztá'y 
dolgozói aligha tudják. milyen 
tervet forralnak ellenük az ,.il
letékesek". 

is tervezői feladat. A rajzáll� 
ványok sok hurcoláslól vss1e
tört részeit gyüj!ik és heee,z
tik, a megrongálódott bútoro
kat javítják, az összetört üveg
táblákból kisebb darabokat 
szabdalnak slb. Egyszóval nz 
önköltséget „csökkentik". 

Arnig Tatabánya-felsó felé
l 

lem". Egy példa erre: a von
robog a gyorsvonat, négy szem- tatás! szolgálat dolgozóival 
bejövő, szénnel rakott s2:erel- együtt versenyt kezdeményez-

kon lesz. Mit mondanának, ha 
a vasuta�ok nem segítenék. 
hanem hátráltatnák a bányák 
munkáját? vénnyel találkozunk. tek a villanymozdonyok fordu

- Tőlünk ment mind a négy 
- mondják ére:iflető büszke-
séggel a minisztertanács és a 
SZOT vándorzászlajával kitün
tetett állomáson. - Alaposan 
megérezzük mi is hogy a bá
nyász elvtársak 'készülnek a 
szeptember !>--1 bányásznapra. 
Itt nálunk, az ország egyik leg
nagyobb szénrakodó állomásán 
bánya és vasút szinte egyet je
lent. Amikor rru a vasutasnap
ra készültünk, a bányák is 
mind vasutasnapi műszakot 
tartottak, nem is szólva arról 
hogy az ünnepségen mintegy 
háromezer bányász is résztvett. 

Természetes, hogy a �asuta
sok most, a bányásznap köze
ledtével még kézzelfoghatób
ban akarják viszonozni a bá
nyászok együttérzését, szerete
tét. A viszonzás módja egy-. 
szerű : mindig, időben és annyi 
kocsit adni a bányának, 
amennyire szüksége van. 

- Minden erőt, figyelmet a 
bányák kocsi szükségletének 
biztosítására kell fordítanunk 
- mondja Abonl/i Ferenc szta
hanovista kocslmester. - Há
rom múszakunk nemrégiben 
versenyt indított a kocsik gyors, 
pontos kiállítására. Sokszor 
már 10 perc leforgása alatt a 
szénrakodóhoz állltjuk a kocsi
kat. Még a másodperceket 1s 
igyekszünk kihasználni. Ha 
nem ezt tennénk, a vonatcso
portok miatt órákhosszat kel
lene várni egyik vagy másik 
művelettel. 

.,Jó együttműködés, 
jó , ersenyszellem·• 

Az állomáson rendkívül fon
tos az üres kO<'slk kiállítása. 
Tudják, hogy a kocsiszükségle
tet csak gyors kocsifordulóval 
biztosíthatják. Két számadat 
támasztja ezt alá: az állomás 
a legutóbbi tíz napban 115 szá
za 1ékos átlagot ért el kocsi
mozgatásban, a rakodási idÖ 
csökkentésénél pedig - ann�k 
ellenére, hogy a rakodásQJc 
mennyisége. különösen gyü
mölcs- és zöldségfélékben nö
vekedett - tartják a 162 szá
zalékot, 

Ha megkézdezzük a vandor
zászlányertes állomás dolgo
zóit, minek köszönhetik jó 
eredményeiket, rendszerint 
négy szó a válasz: ,.Jó együtt
múkódb � Jó t,enenv,zel-

lási idejenek meggyorsitásáért. 
Az eredmény: 45 perc. Ezt se
gíteUék az általuk szervezett 
íékjavító brigádok is. 

A téli forgalomban is 
meg akarják tartani 

a -vándorzászlót 

A másik, kissé aggodalma
san kezdődő, de helyes irányba 
mutató kijelentést Koi-á.c& 
litván elvtárs. forgalmi szol
gálattevő tette: 

- Bárcsak meg tudnánk 
őrizni eredményünket a télen 
is. Ha januárban is nálunk lesz 
a vándorzászló, akkor . .  , 

Nem talál hamarj·ában sza
Még két Jellemzó megnyilat- vakat ahhoz, amit ki akar fe

ltozast kell feljegyeznünk. Az jemi, de aztán megmagyaráz
egyiket Selmeczi János elv- za, hogy mire gondol. Arra. 
társtól a7 országos második hogy nemcsak az őszi, de a téli 
helyezett tolatásve..etőtől hal- forgalomban is példamutatóan 
lottuk: helyt kell állni az állomásnak : 

- Sajnos, egy-egy kiemel- alapos, jó felkészüléssel. Nem 
kedő eredmény után sokszor szabad csorbát szenvednie a 
megtorpanás következik. Hát vasutasbecsületnek. Az öszi és 
ez alól a „szabcUv" alól mi ki· téli időszakban egyformán 
vételek akarunk lenni. :€s így I helyt kell állni, hogy még töbl.J 
is lesz, mert a következő idő- szén jusson el az ipartelepek
ben az ország szeme a bányá- hez és a háztartásokhoz. 

Uj otthonba költözni min
dig. egy kis kellemes �galmat 
is jelent. n,·enkor a? emberek 
elképzelik. hogyan rendezik be 
új f/iszküket, hová helyezik h1'1-
toraikat stb. Egyszóval ten,ez
nek. Itt o bökkenő! A MAV 
Vasúttervező Vál lalat gépter
vezói - hiába tervezők - a 

A géptervezőknek azér t bö
ven akad munkájuk, ha nem 

A géptervezök új helyükön 
már megnyugod,·a végzik fele-
1Ó$.. munkájukat.. .de tit.okban 
azt „tervezgetik", hogyan ·Je
hetne a bürokratákat a �wm
szédos Nemzeti Múze�mba ki)l
töztetni. Annál is inkább, mert 
a gépten;ezők költöztetése csak 
egy a sok közül • , • 

Levelek a munkás-paraszt találkozóról 
Alkotmányunk ötödik év- 1 k:ozó kitűnően sikerült: nem

fordulóján az i:szaki Jármúja- csak a vendéglátók, hanem a 
vító 35 tagú kultúrcsoporlja .Petőfi'' tennelószövetkezet 
több vezető elvtárssal az élén !lolgozói, a falu lakosságának 
meglátogatta a hosszúpá.!11i jórésze, s a községi tanács 
gépállomást és az "u; tlet" képviselői is résztvettek azon 
termelőszövetkezetet. A talál- Az állomáson népes küldölt-

,ég fogadott bennünket. Tizen

Egy boldog nyertes a sokezer közül 
�gy órakor a falu dolgozóival 
?gyütt ott voltunk az ünnepi 
felvonuláson. Tánccsoportunk 
népi viseletben menetelt a fel-

küldött.<;éggel, meglátogatták 
egyes szakaszainkat, és ba rát
tágot kötöttek dolgozóinkkal. 
Másnap azután 1ni, kultúrcso
portun·kkal együtt v,s:011-0ztuk 
a látogatást. Délelütt ünnepi 
gvülésen vettünk részt. rtt 
Kató Árpád pályafenntnrtá51 
főnök elvtár, méltatta a mun
lcás-paras,t találkozó jelentósé-
gét, majd átvette a falu dol
gozóinak ajándékát · kenyeret 

rs búzakoszorúl. Délután meg
l;ítogattuk a „Rá.kóczi" ter
melőszövetkezetet. Este a kul• 
túrházban kétórás tanító-szó
rakoztató kultúrműsort adtunk, 
ezt hajnalig tartó tánc kö
vette. (Egeresi Zsiumond, re
zetó pályamester.) 

Peer István elvtárs, az 'Eszaki 
Jármüjavitó 0V sztahanovista 
szersz.ámlakatosa frissen, kipi
henten tért vissz.a szabadságá
ról. Pihenés után jobb kedvvel 
megy a munka - régi igazság 
ez s bár Peer elvtárs egyébként 
sem elvan hamvába holt ember, 
fokozati vidámsága most mégis 
íeltünik a körülötte dolgozóknak. 
Ebédszünetben után megkapják 
a mag) arázatot. 

- Mint a szabadságok ál'.alá
ban, az enyém is utazással kez• 
dodót! - meséli Peer elvtárs. -
Feleségemmel együtt Berettyóúj• 
falura utaztunk. Indulás elölt 
már minden ott lapult a bőrön
dökben, amikor eszembejuto!t, 
hog,y közben tervkölcsönsorsolás 
is lesz. 

- Vigyük el a kölvényünket 
is - mondom az asszonynak, 
aki nevetve felel: - Azt az egy 
szemet, amit még nem húztak 
ki? - Azt bizony - mondom 
- mert nem akarok bizonytalan
ságban lenni addig sem, amíg 
hazajövünk. 

- Velünk utazott hát a köt
vény is, szerényen meglapulva 
az akta\áskámban, de, bezzeg 
visszafelé már nagy becsben 
volt. 

- Mondd már meg, mennyit 
nyertetek? - kérdezi a hallgató
ság legtürelmetlenebb tagja, de 
Peer elvtárs éri a kedéLyek fel
csigázásához, mintha nem is bal- f 
laná a kérdést, folytatja: 

- Amint hazaérkeztünk, mind
Járt a takarékpénztárba mentünk, 
onnan a BUTORÉRT-hoz, aztán 
a KERAVILL-be . . .  Előre örül
tünk, hogy a fiunk, aki Balaton
bogláron üdül, milyen boldog 
lesz, ha meglátja valóravált ál
mát, az  új kerékpárt. Legalább 
olyan öröm lesz ez neki, mint 
nekünk az új rekamié és a kom
bináitszekrény . . .  

Vége is az ebédszünetnek, in
dulnak vissza a munkahelyre. 

Peer elvtárs kicsit kajánul 
gignéz a kíváncsi arcokon: 

Találjátok ki, mennyit 

vé- pántlikáwtt. felvirágozott ko
�sik, traktorok, teherautók so
raiban. A gyönyörű felvonulást 
,a Fő-téren táncosaink „Kapu
vári verbunkosa" fejezte be. 
nagv tetszés mellett. A feh·o
nulás utáni jutalomkiosztáson 
a tanácselnök megemlékezett 
üzemünk segítségéről is. A ta
nács köszönetképpen. jelképes 
11jándékként, pirosra sült, gyö
oyörti új kenyeret nyujtott át 
nekünk. Üzemünk dolgozói ne
vében megígértem, ho�y a jö
vőben még hathatósabban tá
mogatjuk a falu dolgozóit. 

nyertünk? - de a válasz elöl 
már siet a gépéhez. A nagy zaj
ban úgyis hiába mondaná . . •  

. . .  De azért mi eláruljuk: az 
1 752-es sorozat 004-es számú 
kötvénye 25.000 forintot n.yerl. 
S ennek a felí:t változtatta az 
ulolsó 100 forintos tervköksön
kötvény bútorrá, kerékpárrá 
boldog öriimmé Peer elvtársék 
otthonában. 

ICunmártoni parasztok 
a szolnoki élUzemben 

A D 6 · J 1 ,,. , , , d , · , b Délután háromórás kultúr
e recen , a rm u 1av1 to OVO a 1a a n  mÜFort adtunk, mintegy 1500 

Az alkotmány ünnepe alkal
mából üzemünk dolgozói ba
ráti találkozóra hívták a kun
má!'toni „Zalka Máté" tsz és 
a község dolgozó parasztságát. 
A vendégek résztvettek el
üzemavató ünnepségünkön. Az 
•j�nep,ég közben átnyujtották 
vallalatvezetönknek a fal •� 
ajándékát, a parasztság barát
ságát jelképező búzakoszorút. 
Az ünnepség után megnéztek 
a kultúrműsort, majd résltvet
tek _az ezt követő ünnepi va
csoran. 

A közelmultban adták át rendeltetésének a Debreceni Jármüjavitó 
OV. korszerűen berendezett és felszerelt óvodáját. Képünkön a kis 
apt"osáqolc „ép0letetemekkel" is eqy 0áramvonalas•• szerelvény-

nyel bajlódnak, lqénybevéve a qondozón6 közr•müklldését is. 
(KOVKS Géza felvJ 

fonyi néző elött. Minden szám-
nak hatalmas sikere volt. Mű
sor után népi zenekarunk mu
zsikájára éjCélig táncoltunk. 
énekeltünk együtt a hosszúpá
lyiakkal. (Vadas La;os 1ctUtúr
igazgató.) 

Derecskei parasztot 

a debreceni pályafenntartási ,01!0Z6k 
között 

Másnap a szolnoki .,vidám 
vásár" megnyitójára kísérte el 
kedves vendégeinket néhány 
sztahanov1sf.ánk. Amikor bu

Pályafenntartásl fönökségünk csúzásra került a sor, Panyik 
közel egy éve patronálja a de- Mihály elvtárs, brigádvezetö 
recskei gépállomást és a köz- valamennyi dolgozótársa ne,·é
�ég termelőszövetkezetét. Ez ben megköszönte a vendéglá
ldő

. 
alatt sokszor nY';l�tottunk lást. és az eddie:I támogatást, 

�eg1tséget a _tsz dolgozomak, az kérve. hogy továbbra is seglt
il.lk�tmány �nnepe alkalmából sük őket: amit mi készséggel 
t>e,<11g megh1vt�k ?,ket b�ráti j meg is ígértünk. (Vall Sándor, 
ta,álko:r.óra El 1s Jottek nepes Szolnoki Járműjavító OV.) 
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Levelek százai érkeznek sz.er. 'I.Zóta sem ttktént. :trdemes 
kesztősé�ünkbe. Vasutasaink mlna lefényképezni a pihenó
tözlik gondjaikat, bajai,kat, ír- ,zobát, amelyben két ágyvég
nak örömükről. Gyakran kér- re fektetett deszka várja a pi
nek segítséget, de segítenek is. !tenni vágyó vonatkísérőt. A 
Harcolnak a maradiság, büro- panaszunkat vizsgáló egyik bi
krácia és minden, a vasú't fej- zottság is erősen kifogásolta a 
lődését akadályozó jelenség el- ,laktanya" állapotát. Meg kell 
len. Nem élik át csendben az mondani, hogy az állomási 
eseményeket, hanem megírják dolgozók még inkább kifogásol
róluk véleményüket. - ,,Orom- ják . . .  Ugylátszik, az illetéke
mel lépek be a levelezők tábo· sek az ismert jelszót így mó
rába és igyekszem lapunk szer- :iositották: legfőbb érték a bü
kesztőségével a kapcsolatot rokTácia.! 

Hiányzanak a lócá'K és a foga
sok is. 

A hibák megszüntetésével az 
egyébként teljesen korszerű 
laktanya még otlhonosaibbá 
válna. Szeretnénk, ha a hosszú 
és fáradságoo szolgálat után a 
vonatkísérők úgy éreznék ma
gukat, mint aki otthonába tér. 

Bognár Károly 
Tapolca állomás 

A bíralat hatásara 
mindjobban kiépíteni . - írta Bán JáEsef Jóleső ' érzéssel olvastuk a első levelében Csiba József, a Mór állomás lapunkban eddig megjelent bí-gödöllői állomás dolgozója. - rálő cikkeket. Dolgozóink an-Rendszeresen adok majd hírt Ami még hiányzik . . . nál is inkább örülnek ezeknek, 
az eredményekről, de megírom mert közöttük az állomásunk 
a hiányosságokat is." 

1 
A székesfehérvári új vonat- hiányooságait ostorozó olyan 

Az elmult hét hónap alatt kísérő laktanya javuló életünk írások is voltak, amelyek nyo
!>eérkezett 1258· levél is bizo- egyik büszkesége. Tiszta, ren- mán melegedő, mosdó és új 
nyitja, !hogy tevékeny és fejlő- des, és jó beosztású. Meglepő oktatóterem épült a vonatkísé
dó erő a IevelezŐj mozgalom. l laktanyaórök és a takarító- rők részére. Eltűnt állomásunk
Amikor Jevelezöink büszkén nők irántunk tanusított figyel· ró! a „nyakigérő" szemét is. A 
�eszámolnak az. · eredmények- m�$s�ge. Minden , d��séretr7 hibák orvoslását többször sür
ről, vagy a hibákról írnak, ez melto, csak eg�-ket h1anyossa- gettük, de kérésünk nem ta
olyan öntudatos vasutasok fe- got kellene meg pótolni: a lált meghallgatásra mindaddig, 
lelősségét jelenti a.kik már mosdóhelyiségbe lábrácsokat amíg a visszásságokat a „Szo
nemcsak saját :nagukkal tö- ké�ünk, hogy _a .?.':lgozók ne vi-

, 
cialista Vasútért" nyilvánosság

iődnek hanem valamennyiünk gyek szét a c1poJükre tapadt ra nem hozta. 
gondját magukénak érzik. Er- sz�nnyet. _A �osdóhelyiségben Riró József 
ró! beszél ez a néhány levél is. meg rnmdig runcsen meleg víz. Ozd 

Ha összehasonlítást 
teszek . . • . 

Boldog megelégédéssel hall
gatom gyerml?keimet. A kapos
vári leánynevelóintézetben fo
lyó életükről beszélnek. 

Ha összehasonlítást· teszek az 
l928-1934. év között a szegedi 
Jntézetben eltöltött időmmel, 
!irömmel állapítom meg az 
íiriási különbséget. Az interná
tusok akkor csak arra voltak 
jók, hogy a növendékeken 
hasznot húzzanak. Például a 
győri katoliku;, püspöki kar in
ternátusában 50- pengő - akko
nban igen nagy pénz - volt 
az ellátási díj és külön költsé
get jelentett a tanszerek be
szerzése. Ha valami rosszat 
tettünk, veréssel, ebédelvonás
i;al torolták meg. Mindez most 
ismeretlen, most jó szóval ne
velik gyermekeinket. 

Élmény marad számukra, a 
nemrég lefqlyt vizsgák előtt, a 
háromnapos tanulmányi ki
rándulás Budapestre; Viseg• 
rádra. A kétheti balatoni, és 
a Bükk:.hegységben eltöltött 
üdülés. Ma, a jól tanuló gyer
mekeket értékes jutalmakkal 
is ösztönzik. 

Mi, szülők hálásak vag)T\Jnk 
a gondoskodásért s köszönetet 
mondunk népi kormányunknak 
és az intézetQel.i dolgozóknak. 

Horváth Gábor. 
Gyömrő 

Legfőbb érték 
_ a bürokrácia ? 

Egyizben már hírt adtam ar• 
ról, hogy vonatkísérő lakta
nyánkat két év óta nem vehet
jtik használatba, mert a MA V 
Vasúttervező 0V a csatorná
mst nem jól tervezte, a buda
,esti igazgatóság pedig a veze
tékek bekötését nem végeztet
te el. A .,Szocialista Vasútért"
oan hónapokkal ezelőtt megje
lent bírálatra a. külső falakon 
elkez.dtek festegetni, de egyél> 

- KOMPLEXBRIGAD
SZERZÖDÉST KÖTÖTTEK a 
,,zöld út" biztosításáTa Sztálin
város és Pusztaszabolcs állo
más dolgozói. Az együttműlcö
dés eredményeképpen =ponta 
egy mozdonnyal négy többter· 
heléses vonatot tudnak közle
lkedtetni. 

- ARUDÉZSMALóT LEP· 
LEZTEK LE a szentlőrinci ál
lomáson Kovács István és Ko
vács II. József forgalmi dolgo
zók személyében. A népva
gyon fosztogatóit átadták a 
rendőrségnek. (Kékesi Lajos 
levelébiíi.) 

TIZENÖT VILLAMOS 
SZALLITóTARGONCAT he
ll!eznelk a közeljövőben üzem
be különböző nagyobb állomá• 
sokon. Ez évben még négy új
tij>Usú. emel_óvillás targoncát 
klip a Bitdapest-Nyug/lti. pálya• 
udvcr és ' a, győri ii!lomá;g_ 

- SZARAZELEMES VIL
LAMOSVILAGITAST vezet
nek be keskenyvágányú vas
utaink személy-, munka- és se
gélykocsijaiban Hajdu Imre, 
az Ií7. szakosztály dolgozójá
nak újítása nyomán. 

- HÁRMAS IKREKNEK 
ADOTT tLETET kedden haj
nalban Nagy Józsefné, debTe· 
ceni vonatfékező felesége az 

ottani klinii:án. Nagyéknak a 
most született két fiúval és e'1'1! 
leánnyal együtt tíz gyeTme'kü!k 
van. Az újszülöttek és az anya 
egészségesek. 

- AZ IGAZGATóSAGOK 
VERSENYÉBEN - július hó
naoban első: Debrece.'.l. 
másodi..: Szombathely, harma
dik: Pécs. negyedik : Budapest. 
ötödik:  Miskolc. hatodik: Sze-
11:ed. 

KOMPLEXBRIGÁDÉR
TEKEZLTET TARTOTTAK a 
szállíttató felek bevonásával 
Rákospalota-Uipesten. Az érte-

kezleten részvevő 36 ipari 
üzem képttiselői hang�úlyoz
ták: minden segitséget megad
!'ak a vasutas dolgozóknak az 
őszi forgalom harcaiban. 

- MEGJELENT A 3. SZA
Mú ÜTMUT ATÓ, mely a kö
vetkező időszakban segítséget 
nyujt a mezögazdaság patro
nálásában. A vasúti főosztály 
arra kéri a mezőgazdasági üze
mek patronálásában részvevő 
elvtársakat, hogy az útmutatót 
szerezzék be a megyei taná
csok mezőgazdasági osztályá
nál. 

A ufaJ fiatabk, � 
,r()(LS EIETEBÖL 'fJl;I 

- JA".'SZóHINTÁT KÉSZI
TETT�.t· Karácsond község 
úttörői részere az Északi Jár
műjavító XIV. osztályának 
fiat-' 'ai. A hintát az elrnult 
napokban adták át. 

KIRANDULAST REN
DEZNF EGERBE a miskolci 
igazgatóság területén működő 
DISZ-szervezetek augusztus 
29-én. A város történelmi 
nevezet <st �eit tekintik meg, 

- RÖPLABDABAJNOKSA
GOT INDITOTTAK a szom
bathelyi ioazgatósáahoz taTtozó 
DISZ-szervezetek a Lokomotív 
ter-ületi elnökségének segítségé
vel. A röi:>labda:bajnokság döri.
tő tmérkózéseit szeptember 
1�-én rendezik mea. 

FIATAL MOZDONY
VEZETOK � FOTOK TA
NACSKOZASA kezdődik szep
tember l-én a szegedi igazl!a
tóságon. Az ifjak az őszi for
galom feladatairól. a téli fel
készülésről tárgyalnak. 

<7>��1:1v1N � 
az Északi Járműiavífó kultúrotthonaban 

Felszabadulásunk kilencedik 
évfordulóján az · országépítés 
sok kiváló egyénisége részesült 
kormánykitüntetésben. Köztük 
Vadas Lajos elvtárs, a mun
káskultúra régi kipróbált har
cosa, az Északi Járműjavító 
0V kultúrotthonának igazga
tója. A „Szocialista Kultúrá
ért" érdeméremmel jutalmazta 
népi államunk azért az ered
ményes, odaadó kulturális 
munkáért, amelyet már ré(lóta 
vél(ez a vasút em,;k legna
-�yobb üzemében, az tszaki
ban. 

Hosszú ideig sok kifOl!lás me. 
rült fel az tszalti Járműjavító 
0V kultúrotthonának múkö· 
dése ellen. A francia munkas
ság vafütas hőséról, Pierre 
SemardTói elnevezett, szép, 
nagy kultúrot�hon jór.észt kl
ha5znála tlan volt. 

A lig több mint féléve Vadas 
elvtárs vette át az otthon veze
tését. Lássuk, mi történt az
óta? 

Hat hónappal ezelőtt elha
nyagolt helyiségek fogadták a 
dolgozókat. Ma öröm bemenni 
az épületbe. Izlésesen beren
dezett, tiszta termek várják a 
látogatót. A kultúrotthon sok
féle szórakozási lehetőséget 
nyujt, mindenki jól érzi magát 
és szórakozásban, tudásban 
gazdagodva, felüdülve távoz.. 
hat. 

A különböző szakköröknek 
205 főből álló állandó tagja 
van. A következő szakkörök 
működnek: énekkar, fúvós• 
zenekar, szólóénekes, felnőtt 
és gyermek-színjátszó, felnőtt 
és gyermek-balett, népi tánc
csoport, báb. zongora, fotó, re 
pülógép és mozdony-modellező, 
természetjáró. 

A-z. ÉSZaki Járműjavító kultúrcscportJa n.aqv sikerrel Játssza 
Csehov „Leá1,ykérés" clmú 

d1-.[;�t!· Géza felv.) 

A kultúrházban van a sport- j között váloga_that11ak. A; könyv
kör otthona is, amelynek bir- tárnak 14 fl�kk�nyvtara va� 
kózó-. szertorna- asztalitenisz•- az üzem osztalyam. Az utolso 
súlyemelő- és sa1tk-csztálya itt félévben 650 kötettel szaporo-
tartja edzéseit. dott a könyvek száma. 

Valamennyi szakkör heten · Kitűnő sportot és szórakozást 
ként kétszer rendszeresen pró- nyújt a kultúrház udvarán 
bál i lletőleg edzést tart. En- nemrégen felállított tekepá
nek a rendszeres munkának é, lya, A tekepálya régebben is 
a ldtúnő kollektív szellemnek megvolt, de kint a bihariúti 
a következménye, hogy az sporttelepen, emiatt sok dolgo
együttesek szép eredményeket zó nem tudta látogatni. Az 
érnek el. üzem kárpitosai társadalmi 

munkában biliárdasztalt ké
szítettek, ez is rövidesen a dol
gozók rendelkezésére áll. ősz
től kezdve rendszeres mozielő
adásokat tartanak a kultúrte
remben, a legjobb játékfilmek
kel. 

A pihenni, szórakozni, spor
tolni vágyó dolgozó'., nagy 
számban keresik fel esténként, 
vasárnaponként a kultúrott
hont. Hetenként átlag 1500 
dolgozó fordul meg az otthon
ban. Hetenként kétszer zenés 
táncdélutánt rendeznek. En
nek különösen az üzem ifjúsá
ga örül. Állandóan nyitva áll 
az olvasóterem és a könyvtár, 
amelynek látogatói 3400 könyv 

Röplabdapálya is épült. Ez az 
eg�zséges, népszerű sport szin
tén sok dolgozónak nyujt szó
rakozást. 

Fenyves Imre 
-------------------------

A jólkiérdemelt nyári pihenő 
r 

csapat esik ki. A tiz �B P:es egyaránt :  a nyári pihenö alatt 
után megkezdődött az 1954. évi vasutas csapatnalt tehat �nas1 megkezdett elókészületek he
labdarúgóbajnokság öszi for- feladatokat kell megol<;1am �h- lyes, szakszerű folytatását, a 
dulója. A pályák zöld gyepén I hoz, hogy továbbra 1s meltó gondos formábahozást, formá
ismét. sz�mbe kerülnek e_gy- helyen képviselh;"8se a v,as�tas bantartást, széleslátókfü·ú ne· 
mással a sportkörök'· leg'iobb sz!neket V�tőknek, Játek� t'eloh1unkát 'és csapatltialakí
labdarúgócsapatai. hogy újult soknak egyarant sok . teN1do- lást. 
erővel megküzdjenek a baj- jük lesz, a joggal elvart siker Az 1954. évi labdarúgóbaj
noki pontokért. Benépesedtek érdekében. De ne�11 kisebb fel- nokság őszi íordulójának fel
a nézőterek s újból felhangzott adat vár a legJobb vasutas adatai igen nagyok. Ezek a fel. 
a zúgó biztatás. csapat, az NB I-es Szombathe- adatok azonban mégoldhatók, 

A labdarúgás hazánkban a lyí Lokomotív legénységére és a kitűzött célok elérhetők. ha 
vezetőire, valamint az alsóbb I mindenki igyekszik a lehető legnépszerűbb sportág. Ezrek 

és ezrek űzik, s százezrek kí- osztályban küzdő tizenegyekre legjobbat nyujtani, azon a tie-
sérik figyelemmel. A Lokomo- sem. Ezek a feladatok !énye-

, 
lyen ahol a vasutas, s ezen ke· 

tív SE 1 18 sportköri csapata gesen nagyobb munkát követe]· resztül az egyeteme5 magyar 
vesz részt különböző bajnoksá- nek játékosoktól, "Vezetőtől labdarúgásért dolgozik. 
gokban. Egy csapat az ország 
legjobbjai között, az NB I-ben 
játszik, tíz vasutas együttes az 
NB !I-ben harcol a pontokért, 
43 labdarúgó tizenegy a minő
ségi I. osztályban képvisel! a 
vasutas sportot, a többi labda· 
rúgó pedig az alsóbb osztályok
ban törekszik eredményre. 

A2 idei bajnokság sokkal 
élesebbnek ígérkezik az elmul· 
takénál. Különösen az NB II· 
ben fokozódott a 'harcikedv. 
Ennek oka az, hogy Jovore 
csak két NB II-es csoport lesz, 
s ezért az idei négy csoport 
mindegyikéből kilenc-kilenc 

,,Kozmás öndicséret" 
Egyik „O!közönkben" kifogá

soltuk, hogy a miskolci igazga· 
tóság munkaügyi osztályának 
dolgozója. Kozma Zoltán elvtárs 
saját magát javasolta elsőnek 
pénzjutalomra. · Megállapitá,t 
nyert. hogy a szokásos havi 
vers.:,nvértékelést készítelték el. 
cle nem pénzjutalomra. Az érté
kelés és jutalmazás sorrendjét 
pedig az illetékes szakmai és 
alapszervezeti mozgalmi szer
vek állították össze. A miskolci 

igazgatóság munkaügyi osztás 
lyáinak vezetöje hibázlatható ab
ban. hogy helytelen szövegezés 
se! terjesztette fel az összes.ítöt 
a felsőbb szervhez. amivel Koz• 
ma elvtárs is el;)'etértett. Hibát 
követett el a pártbizottság és 11 
szakszen-ezeti bizottság is. akik 
felsőbb hatóságukat megfelelő 
ellenőrzés nélkül tájékoztatták, 
s így Kozma Zoltán el\'lárs sze· 
repe helytelen merrvilágítást ka• 
pott a kérdéses „Otközőben". 

A VASÚTÜZEMI ÉRTEKEZLET N-ÉHA.NY INTELMÉH EZ . . .  
Eggyel több . . .  

., El kell érni, hogy a szolgálatt he-
• lyek veutol kevesebb, de alaposan 
111ergondolt rendeleteket kapjanak." 

_ 'Rendelet """ rá, hogy a jövöben sokkal kevesebb 
rendeletet &.zabad kibocsátarrl a külM.oigálat rész!re. 

_ Igenis. Azonnal �adom a rendeletet az igazgató
s:ignak. 

Készül a fávirda vizsg6ra 

11S-zigorúart meg ke11 követel'11, hoty 
a Uvirda•vlzsg-ák S-Orán a pályázók 
tökéletesen járta�ak legyenek az 
adásban & a vételben..'" 

- Mit csinál itt a piacon? 
- Tökéletesítem magam az adásban és 

t1ételben. 

Megszívlelte . . .  

. ,A fávbeszéló-vona1a1c kihasznáiá• 
sánál sok a medd6 id6. El kell érni, 
hogy a ha.s,,nos idő ;ltlaga legal.ább 
40-47 perc leu•n óránként." 

- De Mancika, miért nem hagyja abba, 
hisz egy órája beszél? 

- Mit akar, hiszen nöt1elem a hasznos időt. 

Nem így kell értelmezni 

,.Ugy kelt megszervezni a mltnkát. 
hogy a nagy őszi fori?a!om alatt a 
pályafenntartás m!néf kisebb mérték• 
bea zavarja a forgalmat:• 

Pszt, csendesen húzódjunk meg, 
észrevegyenek. 

nehogy 
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Forgalmi szolgálat tevőink jó munkája 
az őszi forgalom ügyét segíti 
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Teljes eríível küzdjünk az öszi forgalom sikeres ?ebonyolításáért 
Írta : Tölgyes Lajos. a 7. s!JSahos,stály „e,setője 

Az idei öszi forgalom má,r 
megindult. Ez könnyen 

lemérhető a naponta egyre nö
vekvő kocsira-kodások suílmából, 
de különösen abool, hogy a ra
kodá.sok között mind több, helyet 
fogla lnak el a mezőgazdasági 
termékek. A magya-r róna és a 

J,a.nkás Dunámtúl termékei éppen 
pártunk politikájából eredően, 
mind nagyob.b tömegekben ér· 
kez,nek fővárosunkba, a naev 
vidéki ipari cenlrumokboa és 
ugyanakikor nal!V mennyiségeket 
exportálunk belőlük. Ezidén jó
val több mezőgazdasági termék 
érkezett Bucta,pes,tre, mint ta
valiY, 

A kocsirakod'ások száma álta
lában 1 3.000 körül mozog s ha 

koc-súhiány nem lépne fel, időn
ként a hét végén a 13 OOO 
fölé is emelkedne. Ehhn hozzá 
log jönni napokon belül nagv
mennyiség-ben a cukorrép.a,, a 
burgonya, a téli ká,poszta, úgy
hogy az idei fü,z i forgalom sem
mivel sem fog kis,ebb feladaln· 
ka t rom vasútunkra, mint a 

tavalyi. 
Az őszi íor!!'alom lebonyoliiá!-

1Sának fő e lvei vá.ltozallanul 
ugyanazok, mint é\·ekkel ez
előtt. A le!!"föbbo elv: minden 
felk inált á.rut ma,radékta lanul 
el kell szá ll ítan i. Nem elég 
azonban csak azt mondani. 
hogy minden á,-ut muadékta
lanul el 1-ieLI -szállítani, ehhe, 
nyomatékosan hozzá kell tenni, 
hogy minden felkínált árut ma
ractéktalanul el kell -szállítani 
és,ped:ig sokka l  olcsóboban, mint 
edctjg bármikor. Ennek végre
hajtása tökéletesen csak e!!"Y
féleképpen sikerülhet: 10 veze· 
téssel. mely párosul a dblgozó 
tömegek legszélesebb versenyr 
törekvéseivel. Tehá,I fel.a-dalain
kat csak a munkaversenyek 
Jegszélesebbkörű alkalmazásáo
val tudjuk elvégezni. 

Mé!!' csak elején vagyunk az 

őszi forga lomn.a,k és máris ko
csi1emaradá:sokkal kell számol
ni. Jl\i ennek az oka? Talán 
nincs még mel!l a kellő lendület, 
ami a legfőbb jellemzője az 
őszi forgalom lebonyolításán.a,k, 
va!!"V nem ha jtják végre az őszi 
forgalmi rendeleteket. vagy 
hiámyzik a lelkesedés a munka 
elvé!!"zéséhez? 

tási szolgá1aotot terheli, a e-épre
válr.l.sok, a hosszabb.menetek, a 
fűiőházi túltar!ózkodások, a sze
relési normák túllépése miatt. 
Ez még akkor is igaz, ha a gép• 
revárások előidézésében jókora 
adia,1!1 terhel i a forgalmi -szol-g.i
l atot is. Számta lan es,etben elő
fordul, hogy géprevárás aúrt 
következik be. mert a fűtőhá,z
boan a szerelés lassan megy, 
a lta lá,ban ,a, mozdonykiszolgá
lási normákat túllépik. 

Sokszor a géprevárás oka ez, 

ho!!"V nincsenek helyesen vezé
nyelve a mozdornyvezetők, fűtők, 
va gy rosszul áJlapitják meg a 
szabadsá,golási ütemtervet. 

A-,, összes okok általában a 
fűtőház vez,etöségének im·ienge
ségére vezethetők vissza. 
A haTmadik össz,elevő a ki

rakási nehézségekből szár
mazik, amit legszembetűnőbben 
a mis.koki térsk.l!lben és Sztálin
városban lehet tapaszta lni, .ahol 
a szá,llitó felek már nagyon 
megszokták, hogy minden ér
kező árut a l•,\AV rak ki és se
milyen erőfeszítést nem tesznek 
a kirakások rneggyorsitá!S>árn. 
Az ősz,i forgalmi konferenciára 
meghívfftt feiek ígérete úgy lált
szik, csak ígéret marad. Ennek a 
kielemzése a kereskedelmi szol
!!"áJlat feladata. 

A fenti okok mellett a hiányos 
együ\lműködés is 6zerepel. 
Emiatt ,a, szolgá,lati  ágak közöiti 
együttműködésben zavarok lép
nek fel, ami szintén hozzá járul 
a rossz kocsiforduló kialaku lá
sához. A tava lyi és az az,előtti 
őszi forgalom lebonyolításában 
a fű'őházfőnökök és az á>llomá.s
főnökök szoros kapcsolatban vol
tak eg!Yffi.ással, ma jdnem min
dennap megbeszélték a közös 
tennivalók.a.t. Ezidén ezt még 
nem ta paszta ltuk. Erre is külön 
fel kell hívnunk az á,llomás- és 
a fütöiházfőnökök fifj'elmét , hogy 
ezt a mulasztás.ukat sürgősen 
pótoliálk. 

Az őszi forgalom előtt a mü
hel,y,eknek és a fiókműhelyeknek 
fokozniok kell a mozdony- és 
kocsij avítá.si munká jukat. A mü
helyek mé'! 40-50 géppel tar
toznak ahhoz, hogy az őszi for
ga lomban megfele lő mennyi·s.�ű 
gép á l ljon rendlelkezéue. - A 
kocsijavítási tervet is a Ieghatá
rozotta:tloo,n b,e kel l tartani úg,y, Az alapvető baj .a kocs-ilor- hogy szeptember hónaplJ.an a ia-

duló-idő ma gas volta. vilásos kocsiállog 4 száza lék 
I<ocsifordulónk jelenleg 4-5 föLé ne emelkedjen. Ennek kö-r..a-p körül mozog és ezzel a kocsi - vetkeztében a dolgoz,ó kocsipark 
fordulóval nem lehet már a 7-800 darabboa l emelkedni fog. 
mos.tani árumennyiséget sem A dolgozó mozdony- és kocsl
zavarLa,lanul elszállitani. A ko- p,a,rk számának i lyen ará-nyú nö
csilorduló leszor ítása a z  őszi vekedése azonban csak akkor 
forgalom lebonyoliiásának leg- elel!'.endő az őszi forga lom Iebo
löb.b, eszköze. nyolitá,sához. ha a hiányosságo-

Hogy a kocsiforduló miért kat felszá,moljuk. 
iLyen nagy, azt a három üzemi A hibák lüküszoböléséhez 
-szakszolgálatnál mut.a,!kozó hiár nae-yszerü módszereink vann.a,k: 
nyosságokka l  lehet mag,yarázni. ez,ek a munkaverseniyiek, s ez&
A forgalmi, vontatá.si és a ke- kt>n belül a havi versenyek. Itt 
reskedelmi szolgálat külszolgá- arra kell nagyon üe-:,.·elnünk. 
lata még nem lendült bele kellő hogy ne aprózzuk el erőinket 
eréll,y.el az őszi forg.alom lebo- Azokat a munkaversenyeket kell 
nyolításfüa. előtérbe helyezni, .am.elvek sw· 

A for{!'.a lmi szolgálatnáJ leg- ros összefüggésben vannak a 
főbb hiba az elegymozl!'.ás lassú kocsiforduló leszorilálsával. Ml'
menele. Szakadatlanul fennforog lyt>k azok? 
a torlódás veszélye Bud.avesten. 

, 

Az „500 kilométeres�-. a nagiy 
Székesfehérváron, Miskolcon, e)e�sú',yú

, 
mo�galom a . von!a• 

I(elenföldön. A nagy vasúti cso- ta.s, szolga latnal, a kocs1tarto:i 
mópon'okon néha-néha be is kö- kodt.si idiík csökkentése és ,a 
vetkezik a torlódás. aminek kö- menetrendszerűsig a forgalmi 
vetkeztében a vonatokat csak szakszol!!á-latnál, az i�ányvonat
vontatotLa,n, lassan fog;adlják, a ké;,�s a kereskedelmi szolgá 
kocsiforga lom megnő, a kocsi- latna l. • •. 
tartózkodási idők megnöveked- Ha ezeket ,a, fo eroinket moz
nek, általá•ban !,:lassul a vér- l!"ósitjuk, a,kkor w.orsan fel fo 
keringés, amely kihat az egész e-unk emefüidni és �e�sak 
vasúti há,léza.tra. Ennek kielem- hogy le tud1uk oonyo!itam a1 
i:ése a forgalmi szohi:álat fel- őszi forl!'.a lmat. hanem olcsón 
adata, -sőt a gátló okok meg- tudjuk lebonyol ítani. 
szüntetése is. M int már annyiszor mondot-

A kocsiforduló mae-as értéké- luk, az 500-as mozdony-
nek másik ö,szetevöje a vonta- fordulóli.ait az i.gazgatósálg.ok III. 

és IV. osztá-lylőnökeinek kell 
me{!'.szervezniök, a helyi adott
sá!!"okat ,,éve alapul. Az i-gaz, 
hogy az 500 kilométeres mozga
lom alapja a menetrendsrerű
ség, amivel n,ig nem rendelke
zünk. de ,a he!,yi viszonyok kö
zött, ennek hiánya mellett is ki
tünö 500-as fordulókat lehet 
szervezni. Péld!a is volt erre. 
Emlékszünk rá, hogy kitűnő 
erec!Jmén,y,eket értek el a debre
ceni igazgatósá.gban a záhon,y
nyiregyháza-miskolci 500-as 
fordu•ló mel!'.lervezésénél és arra 
is emlékszünk, ilol!'Y ta,valy ép
pen ilyenlá,jl>an milyen kitűnő 
500-as fordulója volt a miskolci 
fütöhá,znak a hatvan-miskolci 
vonalon. Nemcs,ak e!!"V ilyen le
hetőség van az orszá!!'ban, ha
nem nawon sok. Csak törődés 
kell hozzá és meg kell jól szer
vezni az 500-as fordulókat és 
arok lebonyolítását. 

szeles dolog, hol!'V ehhez két 
p.a.rtner kel l :  a forgalom, amefy 
biztosítja a nagy vonatokat és . 
a vontatás, amely el ts vi&zi : 
azokat : 
A líítöházak a rragyelegy- i 

súlyú vonatokhoz a !eg- : 
jobb gépeket és a legjobb sze- : 
mélyzelet kell hogy adják. Jól- : 
lehel, hogy őszre, mint ahogry"an : 
már olyan sokat kértük, minden : 
gépet a-l'ka)ma&Sá kell tenni a : Már a IX. országos vasútuzeml értekezlet.,. hangs61yoztil, hogy ■ nagy
nagyelegysúlyú vonatok továb- : nrányú mezőgazdasági szállítások ezévben átterelödnek őszre és hosszú 
bitására . A n_�gye legysúlyú vo- 1 ::1r::m�,n��:� �t�i;iti':���H6 t��ái:/
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iv��1n1� natokat lehetoleg mar a rako-: Jóval több len-, kender és gyapottennést, gabonanemüt, vetömagot, közel 

dásnál kell képezni, ami a ke-5 négyszer annyi rnütrá�y�t kell _ szállítanunk, mint tavaly ősszel. Ezek a 
rE:_S�edelmi �zolgál�t feladat - :  ��u�:to! �Y
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·1s�lri. korebe tartozik. i Bicske átlomás forgalmi szolgálattevöje példaadó munkával &egítl a 'Vasut• 
Ha a közleked:ö tehervonato!( : üzemi értekezlet határozatainak végrehajtását. O is magáévá tette a Jel-

.' 't "kk 1 • d : szót, amit mi sem bi7.,onyít jobban, minthogy fajlagos kocslmozgatásl ter-n�� sz.�ma CSO ei:i-.eru tu - : vét 1 13, kocsitartózkodásl tervét 108, a menetre.ndszerlntl inditJ.st 103, a ra-
nank, ma,r eleve meg 1s gyorsul- : kodásl idö C6ökkentését 131,  kocslklhasználásl tervét 102, terhelési tervét 
na ,a kocsiforduló mert hi5ren : pedig 104 százalék htlaggal teljesíti. Fillpovics elvtárs szolgálatát baleset-
élénkebboé válna 'a vonalon 'lZ i mentesen, minüsél[i mutatók telje6itésévet látja el. 
élet és mindjárt meg-szűnne e_gy : ,xovács Géza !elv.) 

másiik b�j is: a géprevárá,s. : 
A n agy e1e2iVisú1yú moz2"alom Az idei ös-zi for1?alom Iebo-- ........................................... --.................. ---••-•-••--•---■ 

szintén ilyen lő emelője az őszi nyolítás�na·k tehát megvan min-

, 

!!"ál.at tá>rgyává kell tenni, meg- ják l átni, mennyivel könnyebb� 
for{!'.a lom lebonyolitásá,n,a,k még dlen feltetele: megvan hozzá a vizs{!'.álni az előidéző okokat és válik számukra a napi fel.adatok 
akkor is, ha fi.!!"Yelembe vessz.ük, kocsipark, rnegv,a,n hozzál a moz- azokat ki,küszöbö'ni. Különösen elvégzése. 
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k Az idei őszi forgalom lebo-, z a �:a n, .� mun aversenyen 

I 
szaporo · 'sát, indo o atlanna nyolitásához úJ"abb erő is i·elent-20-25 száza lékka l felemelte. A es a 10 veze,esen van a sor. tartjuk, hO!!",V kevesebb kocs•i- k • dolOl!l természetéből ered, hogy Az idei őszi forg.a.lmat oksób- rakodáshoz több tartalék válik kezik. Ez a teherkocsik ra su-

az 500-as vonatok általooan ban kell lebon.y.olitooi, mint a szükségessé, mint tava l.v. lyának a felemelése. Már most 
mind nagy elegysúLyú von.afok tavalyit. Eddi.g az a helyz,et, is több mint 6000 kocsinak emel-
lel!Venek, hi�•zen a nagy eleg;yr ho!N drágábban dolgozunk, H ca, tavaly "kalóriában gon- tük fel a raksúLyát, kocsinként 4 
súlyú vonatoknak u-gyanaz az mint Ulv.aly. Elég, ha egy kis dolkoztunk, ezidén foko- tonnáva l. Az üzemi kocsipark 
egyik feltétele, mfnt az 500 kilo- összehirsonlitáist teszÜTllk a la- zottabban kell,  hiszen szénkész- növelése miatt egyelőre csak 
méteres mozgalomnak, hogy biz- valy; és az idei forgalom között. letünk sem mennviségi'.eg, -sem olyan kocsikat küldünk a mű-
tosítani kell -száimukra ,a, zöld minőségileg nem kiei-égilő. A helyekbe raksúly emelésre, amf'-
utat. 10
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k
á jban MAV központi kérdése a szénnel Iyek va lamilyen javítási okból - szaza e a O ocsit való jó gazdálkodláis és a szén,- ' ' "h L b k - 1  A '-- r l k n h' f raktunk, m1·,nt ez,· -""n e'� ehhez egyebkent is a mu e ;y e eru -zon.,.,n e e 1vn az u.c J nel való helyes 0azdál.kod'ást • k A nagymu"helyek e's fiók igazgatóságok fi!!"Velmét arra. ugya'Ola,nn.yi vagy kevesebb gé- ott kell kezdeni, hogy a mini-

n
�?h

e 
ly k · dent kövessenek el

. 
hogy a n,a,g;y, elegysúlyú-mozga- pet használtunk fel. mint most. mumra cs,ökkentjük tarta lékigé-
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m
t_bb I I 11 k' I ·· ' "th t k I Tavaly a na.",•=bb ra:kod"�hoz ogy mme O e eme ra -om moge nem rei • e i e az "'•~ w, nyeinket, a La,rlalékok számá,t. ' I  · k · ·11 ·  d lk · · t · , k t -1 , k ,  sok,ka l kev---'-'- tarta le"kot ,·"e'.  su yu ocs1 a ion ren e ezesre. 11!'.a zga osago eru eten fut a- .,,.,.,., " A lehető legkiseb,!J.re csökkentjük A f lh · 1 , k k d" ro•" apro' vonatok to·megét, mert n=ltek, mint ezidlén. A mellék- l l 'kt 1 • k , e aszna oszerve ne pe tg 

~ • a me e e jesítmenye aranyát k Jl ·· I " "k h k t akkor tulal.don·'·e'npen o·nma.m,n- te11·es'1tmény =áza le''kos ar.;,,.,"a 1 1 t , kh A 
arra e ugye nio , ogy eze e "' p ,__ .,. -•, a von.a i te jesi menye ez. t- J h t" ' k t ' 11 '  ' ·1 k" kat csap :uk be. I(özlekedni 101!: ,a, moz.dionykiloméierekhez viszo- fogó tömeg,mozga lma� kell szer-
a e e osege e a sza nasna 1 

'h · " ' J t h lt 1 ny·1tva e'vro··1 e'vre romli·k. Ez az is használják. Tehát kőhöz, szén-ne any 10 er e nagye eg;y
-

"·11,··ta' � me' " akkor ·,s 1·rraz. h.a 
veznünk a jelzőknél va ló meg- hez, vasáruhoz olyan kocsikat súlyú mozgalmi von.act s közle- Q � " " állások elkerülésére. Hiszen egy- k 11 k. ' l l't · I k k k kt>dík 6-7-szer annyi !erhelet- hozzászámítjuk azt, hollV 1952- egy jelzönél va ló megálláis át- e 13 1 am, .ame ye ne a ra • 

ien. Ezért valamennyi igazgató- ben a Diós,győri fűtőházat lagban 50 kilogramm szenet súlyát már felemeltük. Ezekből 
�I!'. arra törekedjen, hogy a (belső szál l ítás) hozzálcsatolták emészt fel és ,a.melleit ezek az kell a szén, kő, kavics fordavo
m,g,y ele!!"Ysúlyú vonatok az a MAV-hoz és em1<'k teljesít- eröfesz.ítések amelyek a7 natokat képezni, mert különben 
igaz;g,a.tóságra vonatkoztatott vo- ménye ti9ztá,n �llékteljesit- olcsó száUitást célozzák _ nagy a raksúLyfe!emelésbe befekleietl 
nrtterhelési terv fölöit aluszként ményk.ént sz,er.epel. mértékben elősegítik az őszi anyag és munkaerő kárba vész, 
jelentkezzenek, akkor érjük el Ma ott tartunk, hogy a mel• forl!'.alom zavartal an Iebomyoli- Ez még a nagyelegysúlyú moz
igazán célunkat. mert ez azt je- léktel,jesitmén,yek ,a,ránya a moz táts,á,t is. Mert ha a jelzőknél ga lom fejlődését is elősegíti, 
· lentené. hogy a vonatterhelési don.y,kilométereklhe21 túl van a való megiáll ítá,sok .száma csök- mert a tengelyszám csökkenthe
tervet túlteljesítve közlekedme'k 40 -szá,za lékon. A melj-ékteljesit- ken, R'.i',l(}rs,a,bban halad a vonat. tő az ilyen kocsikból képzett 
a nagyeleg;y,súlyú vonatok. Ahol mények kedvezőtlen · a lakulása cs,ökken a kocsiforduló. Ha a 

nagyeleg;ysúlyú vonatoknál. 
azt láijuk, hog;y a n<'!,gyelegy- következtében az egy mozdony- anelléMeliesitmények a.ni,nya Semmiképpen sem szab.ad eze
súlyú-mozgalom tervszámait vezetőre eső szo!g,álati és moz- csökken. keve�ebbet tolatnak a ket a lehetőségeket kiengednünk 
ugyan túlteljes(tették, de a donykilométer tel jesítmény ará- vonalon, gyors,abban mozognak a kezünkből. vonatterhelési tervük még- így is nya romlik. Ez;t bi,zonyítja a z is, a kocsik. 
a l acson,y volt, nem lehet mást hol!V a tehervor,a,'.ok utazátsi A t,a,rta lékok száma all, amely 
mei?:állapítani, mint kir,a.katpali- sebessége a tavalyihoz é.s a ta- a kocsitartózkodási-időket álta
tikát, mert a nae-vele!!"Vsúhy,ú vo- valyelőtiihez képest romlott. Ha !álJ.an csökkenti. S i't meg- kell 
natok árnyékában meghúzódik 

I 
tehá,t olcsóbban aka.runik száll{- gondolni mind:en lépést, de 

a lazaság, a felületesség, a gé- tani, mint tav.a,ly, ez,eket a sla- emellett is a tartalékok -sz.á,ma pek rossz kihasznáíá,sa. Termé- lisztikai értékeket a lapos vizs- lényegesen csökken\lhető, mert 
�-�� nem látjuk indokátt annak. hogy 

A magyar ipar büszkesége 
kisebb kocsirakodás idején na
gyobbszámú tarta,lékgép legyen 
szol•gála!b3'Il. 

A váratlanul jelentkező kocsi
oofu!á.sok valóban sokszor szük· 
ségessé teszik egy-két tartalék
nak a beá,!lításá,1. Ez is meg
oldható olyan formában, ha a 
felesleges tartalékokat lemond
juk és ezekből a lemondott tar
ta lékokból a fűtőházakban egy
egy gépet készenlétben tartunk 
a váratlanul jelentkező kocsibe
allítások biztosítására. Bár az 
üzemviteli tervszervezet mai ál
lása mellett s az elegyárarnlá,si 
tervből számítva előre tudni kell, 
"hogy hol v�ik szüksége�sé 
úja.bb ideiglenes tartalék beállí
tása. 
M eg kell tanulniok a vasút-

igazgatóságoknak, hoiw 
sokkal nagyobb tervszerűséggel 
dolgozzanak, mert a tervszerű 
munkában óriási rejtett tartalé
kok hevernek. Ezt a tervszerű 
munkál a fűtőház-, á l lomás- és 

S okkal nagyobb lendületet 
kell adni a vágányok kö· 

zölti j avításoknak. Ezt is csak 
t>gyütt oldhatja meg a vonlatá�t 
és a forgalmi szolgálat. A kocsi
vizsgálóknak ott kell á llniok a 
vonat behaladásakor minden 
egyes alkalommal s vizsgálni a 
beérkező kocsikat. Ne akkor ke
rüljön a kocsik kisorozására sor. 
amikor a vonat már éppen indu
lóban van. R.engeteg zavart idéz 
elő az il,yen hanyag kocsivizsgá
lat. A legtökéletesebb együttmű
ködésnek kell tehát ki.alakulnia 
ezen a téren is, 

Az őszi forgalom már itt van, 
neki kell tehát gyürkőzni min
den vasutasnak, hogy u ide, 
öszi forgalmat is sikeresen le 
tudjuk bonyolítani. Eddig min
den őszi forga Ima! győzelemre 
vittünk, ez idén is így fog tör
ténni. De hoiw így történjen, le'. 
k�ll számolni minden hiányos
sag6t valamennyi szolgálati ág
ná I s nagy lekesedéssel és erő• 
vel, a főbb munkaversenyek Ieg
szélesebbkörű alkalm.azásával 
ismét, mint mindig, győzelemre 
visszük az őszi forga !mai é� 
minden felkínált árut olcsón és 
balesetmentesen rendeltetési he
lyére szállítunk. 

A Ganz Vaeon- � Gépgyir 6jtfpusú, nél!JI kocslb61 álló motorvonatot készített. A ma11Ya, Ipar büszkesége csütörtökön regiiel indult el a lipcsei 
aenuelközi vásárra. 

(Bozsin . Endre felvétele.) 
kereskedelmi főnököknek közö- Erre kötelez mindnyájunkat a sen kell kialakítani. S mei foi• vasutas becsüJeU 



2 SZOCIAUSTA VASOTtRT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL . *  

A pártkongresszus határozatának végrehajtásával 
segítsük az őszi forgalom sikerét 

A szombathelyi politikai osztály aktívaértekez/efe 
Pártunk III. kongresszusá- eredményekké, a dolgozók hetne vonni a kedvezménye-

, 
Pánti Béla, az igazgatóság nak határozata a pártélet min- életszínvonalának emelöivé. A ket. Hangsúlyozta, hogy az vezetője leszögezte: a vasúton den területén fokozott fel- kicsinynek látszó megtakarí- önkezelési kocsik kirakásában az önköltségcsökkentés első adatok elé állítja pártszerve- tásokat sem szabad lebecsül- példát kellene mutatni a szál- feltétele a menetrendszerinti zeteinket. A vasutas párt- ni. A munkahelyek ezrein el- líttató vállalatok felé, de a közlekedés. Javasolta, hogy a szervezetekre is komoly ten- ért „filléres" megtakarítások gyakorlatban ez nem így van, szolgálati vezetők a legjobb nivalók várnak, amelyek a népgazdaság egészében rzáz- Szombatpelven például az dol�ozók bevonásával alakítszükségessé tették, hogy a ezrekké növekednek. anyagszerkezelésl szolgálat a sanak takarékossági és öir vasút politikai esztályok meg- A beszámoló utalt arra, legrosszabb „kirakó". költségcsökkentési brigádot. h ·l!gassák az aktivisták vé- hogy a pártszervezeteknek és Koroknai Gyula arról szá- A felszólalásokra · Magyar leményét, megbeszéljék a a politikai osztálynak tovább molt be, hogy a Szombathelyi János elvtárs válaszolt, majd legfontosabb teendőket és kell javítani a termelés párt- Járműjavító űV jó eredmé- felhívta az értekezlet részvemozgósítsák őket ezek végre- ellenőrzését, ami nemcsak azt nyeí szorosan összefüggnek a vőit, hogy szerezzenek érvényt hajtására. Ez a cél vezette a jelenti, hogy a szakmai veze- pártélet aktivitásával, a tag- munkájukban a kongresszus szombathelyi igazgatóság po- tóket beszámoltatjuk a vég- gyűlések színvonalának emel- útmutatá.sal valóra váltásá· litikai osztályát is, amikor ak- zett munkáról, hanem azt is, kedésével. Nincs olyan tag- nak. tívaértekezletre hívta össze a hol'"' a pártellenőrzés tömeg- gyúlésük, amelyen ne venné- Az aktivaértekezleten ..... a legjelentősebb munkahelyek- ellenőrzés !egyen, s a párt• nek fel tagjelöltet, mert a hiányosságok ellenére is röl a vezető kommunistákat. szervezetek minden esetben kommunisták jól foglalk07• megmutatkozott, milyen nagy 

Magyar János elvtárs, az tegyék meg a dolgozók észre- nak a pártonkívüliek nevelé- jelentősége van az ilyen ta
igazgatóság politikai osztályá- vételei alapján a szükséges séveL nácskozásoknak. A politikai 
nak vezetője beszámolójában inté2lkedéseket. Szabadfi József, a területi osztály, az igazgatóság veze
leszögezte, hogy a vasúton is A hozzászólások helyesen bizottság elnöke arról beszélt, tői memsmerték a külső mun
sokkal következetesebben kell kapcsolódtak az aktívaérte- hogy a pártszervezetek is fe- kahelyek kommunista veze
küzdeni a kongresszusi hatá- kezlet anyagához. Olyan te- lelósséggel tartoznak a tem1e· tóinek véleményét javaslatait. 

rozat soronlévó feladatai- rületeken mutattak rá az ön- lesi értekezletek színvonalá- A hozzászólások �rról tanu$• 
nak megvalósításáért, a mun- költség csökkentését gátló nak csökkenése miatt, mert kodtak, hogy a kongresszus 
ka termelékenységének nőve- okokra, amelyeket a beszá- magukra hagyják az üzemi határozata mindinkább éló 
léséért, az önköltség csökken- moló nem ölelt fel. Papp Ti· bizottságokat. Nem válik valósággá válik a minden
téséért, az anyag- és munka- bor, Várpalota állomás DISZ- hasznára a termelésnek az napi munkában és mégínkább 
erőtakarékosságért, az ellen- titkára szóvátette, hogy állo- S';�, h_ogy sok helyen �k nél- azzá válna, ha il felsőbb veze
órzés megjavításáért. Meg- másukon a kész irányvonatok kuli bizalmatlanság nyilvánul tés több segítséget adna ami
állapította, hogy az igazgató- 30-36 órát is várakoznak gép- meg a régi műszaki értelnú- nek a hiánya a felszólaÍások
ság területén csökkent a ter- re, vagy szakaszra. Márvány ségiekkel szemben, ez pedig ból is kicsendült. A szombat
melékenység és emelkedett az Jáno� arról beszélt, hogy a csökkenti a munkakedvet. A helyi igazgatóság a terület 
önköltség: az első félévben tapolcai fütóházban sok olyan kommunistáknak kellene az ipari és mezőgazdasági hely-
2,414.600 forint volt a béralair „mellékcsatorna" van, ame- alapvetően hibás vagy rossz- zeténél fogva fontos helyet 
túllépés. Ennek oka elsösor- lyen a dolgozók pénze elfo- indulatú nézeteket eloszlatni. tölt be az ország gazdasági 
ban az, hogy sem a pártszer- lyik. Például : rossz a músza- Kiss István, a vasút politikai 'életében. tehát jó munkája 
vezetek, sem a szakvonali ve- kiak munkaszervezése, sok az főosztály munkatársa példák· kiváltképpen jelentős. Az ak· 
zetők nem ellenőrzik saját adminisztráció. A pártszerve- kal világította meg az önkölt- tívaértekezlet módot adott a 
területükön a bér- és munka- zet, a szakvonali vezetés, de ség első félévi emelkedéséből részvevőknek arra, hogy még 
erő elosztását és felhasználá- az igazgatóság és a politikai származó veszteségeket. ,.A jobban felismerjék. hogyan já
sát. Sok volt a jogtalanul ki- osztály is sok hibát elnéz. vasút önköltsége fél év alatt rulhat területük jó munkája 
fizetett bér. Rámutatott, hogy Török József, az igazgató- annyival emelkedett, hogy eb- ahhoz, hogy a kongresszus ha
a hibákért az alsóbb vezető- ság VI. osztályának vezetője bő! az összegből 101 darab tározatai megvalósuljanak. a 
ket felelősségre vonják, de a az indokolatlanul engedélye- 424-es mozdonyt, vagy 2043 da- gyorsabb és olcsóbb szállítás
felsőbb vezetők felelősségre- zett rakodási idő kedvezmé-

1
1'ab 15 tonruis, légfékes G-ko- sal hog,1m segíthetik az uJ 

vonása sok esetben elmarad. nyek felülvizsgálását tette csit lehetne elóállitani" ,,.. gazdaságpolitika sikerre vite-
A hiányosságok elterjedése szóvá. Több üzemtől Vissza le- mondotta. lét, az élet.színvonal emelését. 

elé - állapította meg a be- ----------- - - ------------
számoló - nem emeltek gá\at 
a pártszervezetek, de a politi
kai osztály sem, mert mun
kájukban még nem honoso
dott meg a sokoldalú ellen
őrzés, nem fejlődött irányító 
munkájuk, a kongresszus út
mutatásait nem vitték át a 
gyakorlatba, azok sokszor 
csak szavak maradtak. Ez az 
agitációs és propagandrunun
ka gyengeségét is bizonyítja. 

A hibák kijavításának 
módjait a beszámoló négy 
pontban sűrítette. Ez az össze
vonás áttekinthetővé tette 
ugyan a feladatokat, de -
éppen összefoglaló jellege 
miatt - nem elemezte elég 
mélyrehatóan a megoldás 
módjait. Nem domborította 
ki eléggé, hogy mennyire fon
tos a kommunisták kezdemé
nyezése, példamutatása, ön
tevékenysége az önköltség 
csökkentéséért vívott harc
ban, nem hívta fel kellő nyo
matékkal a részvevők figyel
mét arra, hogy eredmény 
csak úgy várható, ha az akti
visták a dolgozókkal megbe
szélik a takarékosság számta
lan lehetőségét és együtt har
colnak a megvalósításáért. 
Minden· munkahelyen. minden 
munkakörben a megtakarí
tásnak ezernyi változata kí
nálkozik. A lehetőségek teljes 
kiaknázása ülteti át a kon
gresszus határozatait a min
dennapi életbe, a gyakorlat
ban megtakarított összegek 
válhatnak csak kézzelfogható 

Vito. � J ANÁCSTÖRVÉNY tuv�� 

Több müszaki dolgozót a tan ácsok.ha 

A tanácstörvény tervezete 
minden lehetőséget megad ah
hoz, hogy a tanácsapparátus 
tovább demokratizálódjon. A 
taná_stagok felelőssége az 
eddiginél sokkal jobban ki
domborodik majd, azonban 
ehhez az is szükséges, hogy a 
törvény kötelezze a tanács 
vezetőit: támaszkodjanak a 
dolgozók által megválasztott 
tanácstagokra, ne mellőzzék 
a tanácstagok segítségét, mert 
ezzel olyan érzést váltanak ki 
belőlük, hogy nincs rájuk 

összetételétől függően vá- j több műszaki dolgozót, ak.ik
lasszák meg az arra érdemps nek seoitsége nag11 erőt jelen-
küldötteket. Például a borsod- tene a tanácsok munkájában. 
megyei tanácsban míndösszP Emellett a törvénytervezet ketten képviseljük . a vasuta�?" most módot nyujt arra. hogy kat. Tapasztalataim alapJan 1• • zz l le k k .  hibának rovom fel azt is. egyen ° su va gyene ep-

hogy kis mértékben támasz- viselve a tanácsokban a mtm• 
kodott a tanács a műszakí ér- kások, a parasztok és az értel
telmiségre. A műszakiak gya• miségiek. Véoül javasolom: a 
korlati tapasztalatai pedig iger, tanácsülések első napiTendi 
nagy mértékben tudják előre- pontja mindig az legyen hogy vu:�ni a tanács munkáját, 4 tanács hogyan teljesítette 

Varga Károly, az előzóhavi határozati ;avas-
mozdonyvezetó. lat pontjait. a borsodmegyei tanács tagja. 

szükség. .i,; 
Javasolom, hogy az egyes 

I 
Javasolom, hogy a tandca-

válssztókerilletek lakosainak apparátusokba vála.sszanak 

Aradi Dezs6, 
o miskolci igazgat6sda 
dolgozója, tanácstaa. 

A partszervezetek es a tanácsok k:apc:solaúiról 

Ná,unk a járási tanácsban 1 névjegyzék összeállításánál 
három vasutas tanácstag vall vegyék figyelembe az arra 
s -�i�d � három ugyan'.3-b_ból . 11  méltó fiatalokat is, jelöljék kozse,itból. ZalaszentJ�anból. őket na.!(yobb számmal, hogy Ez a helytelen megoszlas mu- "k . t"bb t . t k · k z tatja, milven nagy szükség o 1s 

„ 
o _ ere . _apJana a 

van a tanácsok úJraválasztá- álla'!1ugy_ek mtézeseb_en. 
sára. Különös gonddal kell Velemenyem szerint a ta
üJ?yelni az arányosságra az új nácstörvény-tervezetének job
tanácsválasztásoknál. hogy a ban kell hangsúlyoznia a párt
tanácsta�ok számaránY'Uknak szervezetek és a helyi taná
me�felelően képviseljék terü- csok kapcsolatát. Pártszerve
letük dolgozóit. A valasztói zeteink fontos feladata, hogy 

különösen a vezetőket, de á 
tanács tagjait is neveljék a 
politikai és a szakmai szín
vonal emelésére, a bürokrácia 
kiküszöbölésére, éberségre. El 
kell érni. hogy a tanács vala
mennyi tagja szeresse, tekintse 
hivatásnak megbízatását, taná
csainknál jobban érvényesül
jön a kollektív vezetés elve. 

Baján Kálmán, 
a zalaegerszegi járási tanács 

tagja. 

1954 szeptember 4. 
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Anglia 

Háronasw::snail lió„al csökhent 
a brU �utak utaslorgalnaa 

A The Rail- Ugyanakkor mostohagyerekkénf 
way Review kezeli a hatalmas, kiterjedt vas
augusztus 1 3-i útvállalatokat, főként az itt Jog• 
számában olvas- lalkoztalott vasutasok ügyét. En• 
suk: nek tudható be többek között, 

Az angol vas- hogy amíg az elmult 1 5 év utasokat ai;rgo- alatt 10 millióval emelkedett az dalommal tölti 
el, hogy a kormány kedvez- au\óbuszon száll it�t� utasok 
ményekben részesíti a brit köz- szarna, ugyanezen 1do alatt a 
úti személyforgalomban foglal-

, 
vasútak utaslori;ralma több mint 

koztatott autóbusz-társaságokat. 300 millióval csökkent. 

Olaszorszaíg 

Olas� �asutasoh a béhé�rl 

A „Bollettino hogy a nagyhatalmak békés po
Sindicale" leg- litikát folytassanak, helyezzék 
utóbbi számá- törvényen kívül az atomfegyve
ban beszámol az rekel. A felh1vás végül hang
olasz SFI vas- súlyozza, hogy az olasz kor
utas szakszerve- mány minden erejével küzdjön 
zet központi bi- az atomenergia békés felhasz
zoltsága leg- nálásáért. az emberiség ha ladá• 

utóbbi felhívásáról, melyet az sának előmozdítására. 
olasz kormányhoz intézett. A sok százezer olasz vasutas 

A szakszervezet vezetöséi;re, 
I 

egy emberként támogatná a 
tagjai nevében, a zzal a felhi- kormányt a népek együttmükö
válssal fordult a kormányhoz, déséért. a világbéke megszilár
hogy tegyen meg minden tőle 

I 

ditásáért folyó küzdelemben -
telhetőt a nagyhatalmak körében fejeződik be a szakszervezet 
a béke megszilárd:itása érde- központi bizottságának fel
kében. Kövessenek el mindent, hívása. 

Nyugat-Németors:víg 

A.szs „alona„onat .. - ó?ona naarad 

A világlapok világ lei;rkorszerííbb, legszeb?,. 

� 

nem 1, ol,ao ,;. 1,,�,,..,tmbb �•••· 
A I gen a nyugat-• német hirügy- Amint most a 

.�
yu_ga�nemet 

/ --1 nökségek jelen- ,.Deutsche Woche kozh. az 
...../J tésie a lapján „álomvonatot" nem sikerült 

szétkürtölték, üzembe helyezni. Egyi;zerüen 
hogy a nyugat- azért, mert a spanyol szabada• 

német vasutak a közeljövéj- lom a kivitelezés soráin nem 
ben be!ejezik a 2; eddig i�mei:t bizonyult megfelelőnek. lgy az korszeru szerelvenyek leg1obb1-

, 
. .. 

kát, az "álomvonatot". A beje- ,.alomvonat csak - alom ma· 
lentés szerint ez lett volna a radt. 

Újabb hét irányvágányt helyeztek üzembe 
a ferencvárosi rendezópályaudvaron 

Szerdán délután Budapest- nyeket adunk át a forgalom
Ferencváros állomáson rövid nak, melyek nemcsak az 41• 
ünnepség keret.ében adta lom-ás munkáját Jwnnyitile 
at rendeltetésének Csaruídi meg, teszik jobban szervezhe
György elvtárs, MA V vezé-r- töve, gazdaságosabbá a vas
tgazga tó. a keleti ,-endezó úti szállítást, hanem számot„ 
újabb hét irányvágányát. Ez- tevóen elösegítik vasú.thálóza• 
zel a pályaudvar keleti ren- tunk egészének munkáját és 
dezójének építését négyévi ezzel növeli/. népgazdaságunk 
kemény munka után csaknem erőforrásait. 
teljesen befejezték. A keleti gurítót mintegy 

Az új gudtón lényegesen szá:mnillió forint összegú be
meggyorsltják a vonatrende- ruházással építették. A leg
zés munkáját a hidraulikus utóbb elkészült hét ir-ányvá• 
vagányf�ek. Az új rendező- gány építésénél 45.000 köbmé
pályaud':'..,aron a vált�k köz- ter földtöltést és 18 kilométer 
ponti állításmk. Korsze1 ű hosszúságú vágányt építettek. 
n.angosan beszélő és térfel• Az építésben részvevő válla• 
ügyeleti - telefonberendczés latok dolgozói egymással ver· 
könnyíti meg a gurítódomb senyben álltak a határidők 
dolgozóinalc munkáját. csökkentéséért. Ennek ered-

Az éjszakai gurítási mun- ménye, hogy az október 31-1 
kálatoknál többemelet magas határidőt kereken két hónap• 
fényszórók világítják be a pal megrövidítették:. Ezt kü-
rendezó területét. lönösen a MA V :€pületsze-

Csaná.di György elvtárs relő és Előgyártó űV polgo-reszletesen ismertette a keleti zói segítették elő, akik az épl
!'ende�ó- építésén� �enetét és tés útjában álló házakat görgők Je�entoseget. Beszédeben hang- segítségével - szovjet építési sulyozta : 

1 
. 

_ A ferencvárosi rendező- modszerek �elhas�nálá�áva! � 
pályaudi,a,- nagyarányú bóvi• 137-186 meter tavolsagra el· 
tése során olyan új létesítmé• tolták. 

AZ UTASÍTÁS BETARTÁSA: TÖRVÉNY 

Az ufasftások be n•m tartása, ,.. éberség elltanyagolúa könnyen balesethez N,m egy esetben lát1111k szerelvénybe sororva elR"örbült, yagy törött ütkö- A vállócUenörzések elhanyagolása. a !!gyelmetlm váltóállítás, a „ált6-
,,.,.eth�t. Az !dó'ben felfedezett hiányossá11 a kocsikon emberi életet véd, z6ket. A koaslkkal dolflozó vasntasoT,nak harcolni kelt áúrt, hogy az Jelzök képeinek lelfiletes meQ:teklntése ilyen és hasonló balesetek forrádYá 

Jelent6a anyagi kártól 6Y meg bennünket. Ilyen sérlilt járművet ulasllás surl'r!.tikfrrt�at végére &Orozzák be után- válik. (Kovács Géia felvételei) 
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Hogyan lehet növelni a vonalak átbocsátóképességét Üdvözöljük l,ányászaillkat ! 
Füzesabon11 állomás órája 

12.30-at mutat. Az elóbb je
lentett menetrendszerinti túl
súlyos miskolci vonat akadály
talanul haladt át az állomáson. 
Az 500-as" gép mozdonyveze
tóje mosolyogva emeli kezét 
sapkájához, a forgalmi szolgá
lattevő elégedetten viszonozza 
• köszöntést. 

- Ha csak pár percet ké· 
sik, beleesik a déli személy• 
csoportba és akkor meg keU 
osztani, mert nem fér el az 
állomásban - mondja Győri 
elvtárs, állomásUgyeletes. - Az 
ilyen művelet pedig 30-tól 60 
percig terjedő időt vesz igény
be. Ez nemcsak a vonat utazási 
sebességét rontja, hanem za
vart idéz elő az egész vona
lon. 

Köztudomású, hogy Füzea
abony állomás milyen fontos 
gzerepet tölt be az átmenő for
galom zavartalan, gyors lebo
nyolításában. Itt halad át az 
ország különböző részeibe irá
nyított borsodi szén, rajta ke
resztül jutnak az Alföld mezó
gazdasági terményei a bor· 
sodi lparvidékre, ősszel pedig 
a cukorrépaszállítmányok Hat
vanba, Szerencsre. 

A forgalmisták talále1onysaga, 
öntewfünysége 

Hogyan felelnek meg kulcs
ponti helyzetüknek a füzes
abonyi vasuta..sok. hogyan hajt
;ák régre a vasútüzemi érte
kezletrn,lk azt a határozatát, 
hog,; ni5relni kell a vona� 
átbocsátóképességét? 

Az iménti mozzanat, amikor 
l!ikerül akadálytalan áthala
dást biztosítani, ma már m;nd 
jellemzőbb erre az állomásra. 
Nagy szó ez, hiszen a vidék 
egyre növekvő forgalma régen 
.:,...inótteu ezt a meglehetősen 
szűkre szabott pályaudvart. 
Allagos befogadóképessége 90 
tengely, emiatt állandó kezelé-
si nehézségek fordulnak elő. 
Ha megállnak a vonatok keze
lésre, az átbocsátóképesség mi
nimumra csökken. Két vágány 
van, amelyen 1 50 tengely el
fér, de ha ez fo�lalt, kezelni 
már nem lehet. Ezt a veszélyt 
ugyan nagymértekben csök· 
kentette a nyáro'l létesí
tett mezókere!'ztes-mezónyá 
rádi vízállomás. Amióta ez mú
ködik, a vonatok általáno�ság
ban mind ott kezelnek. De még 
mindig fennáll az a veszély, 
hogy ha befutnak a személv
csoportokba, bt..>dugul az állo
más. 

- Itt van aztán szükség a 
forgalml szolgálattevő tudásá
ra, találékonyságára. egyéni 
kezdeményezésére, nem utolsó 
sorban pedig arra, hogy .,zigo
t'úan betartsa az utasításokat 
,._ mondja Győri elvtárs. 
. - Igen, ez a legelső - veszi 
ét a szót Kozá!k József elvtárs, 
for�almi szolgálattevő. - A 
szolgálati utasítás belűiét és 
szellemét kell mindig híven 
követni. s akkor nincs .,dugu
lás", biztosítani lehet az 
áthaladást. Atmenő állo-
máson igen-igen fontos. 
hogy a forgalmi szolgálat
tevő állandó szoros kap
csolatot tartson a. menetirányí
tóval. Mi a magunk részéról 
ezt a g�•akorlalot követjük, 
meg is kapjuk menetirányí
tóinktól a legmesszebbmenő tá
mogatá t és ma már kialakult 
köztünk egy olyan „összjáték", 
ami nagvmértékben megköny
nvitl munkánkat. Szerencsére 
majdnem mindegyikük szol-

gált Füzesabonyban, Ismerik 
I 

utóbb a tolatós tehervonatok 
az állomást, tudják, hogy kicsi hosszú tartózkodása ügyében. 
a terünk, ezért az atmenó ele- A menetirányító nyomban 
gyek indítását lehetőleg úgy megjelent és személyesen be· 
irányítják - s ha szükséges. széltük meg, miként segítsünk 
Vámosgyörkön, Ludason vagy azon, hogy ne legyen „elfelcvő" 
Mezőkövesden leállítják őket vonat állomásunkon. Különö
- hogy ne essenek bele a sze· sen Palla Gyula és Halas elv
mélycsoportokba. Azt is gyak• társ segítségének köszönhe
ran megteszik; elkísérik a vo- tünk sokat. 
natokat, hogy lássák, hol mi a - Az igazgatóság III. osztá
hiba. Nem győzöm hangsúlyoz- lya is éber figyelemmel kiséri 
ni, mennyire fontos ez. Aján- az átmenő vonatok sorsát és 
lom valamennyi forgalmi szol- n) omban segít, ha kell. Volt 
gálattevő társamnak, kérjék például két vonatunk Miskolc
ezt a segítséget a menetirány!- ró!, amely az esti csopoptban 
tóktól. Előfordult már, hogy mindig „lebukott" a vonalon. 
nem tudtuk megérteni egy- Javaslatunltra későbbre he
mást távbeszélőn, például leg- lyezték az indításukat és most 

már akadálytalanul közleked
nek. Ilyesmire i8 ki '.kell hogy 
terjedien 4 forgalmi szolgálat
tevő figyelme; merjen javasla
tolókal előállni felsőbbségének. 

Még valamit hangsúlyoz Ko
zák elvtárs: szorgalmazni kell 
a pontos vonatelemzést a ki
indvló állomástól, de közben 
is állandóan érdeklődni kell 
a vonathelyzet változásairól, 
hogy tisztában legyen vele a 
forgalmi szolgálattevő, hány 
kocsit hoz a vonat, hány he
lyen, hol van benne „kívaló" 
elegy, mert csak fgy tudja 
gyorsan lebonyolítani a tola
tást és szabaddá tenni állomá
sát áthaladó vonatok számára. 

Negyedszer llnnepll az orszác a bányászn&pot. Solt ke-
mény csatát nyeri bányászalnk tndják, hogy noclalfzmust 
építő hazánknak egyre több szénre van sziibége. Eséri 
Igyekeznek a vetsenylendülel fokozásával, hogy adÓflllág'llk 
törlesztésén felül mind több és Jobb szenet adjanak az or
szágnak. 

A vaaút, mint az ország legnagyobb nénfogyaszt6Ja kil
lllnlls figyelemmel kíséri munkájnkat. Klluledik a tél, a VU• 
útnak Is több és Jobb mlnöségfi szénre lesz szliksége. S e-a 
a tőbb és Jobb szenet a bányászoktól várja. 

J(ét szolirálali helyen Jártunk. 
kezünkben a / X. országos vasút
üzemi értekezlet határozatával. 
A határozatban színes ceruzával 
aláhúztuk a következő sorokat: 
,. . . .  szeptemberben és október
ben naponta átlagosan 471 irány
és közvetlen. vonatot kell közle
kedtetni . . . az őszi for1<alom 
alatt a szénkü/demények 55 szá• 
zalékát . . . irán.yvon.atokkal kell 
továbbítani". Hogyan is állunk 
az inínyvonatképzéssel ezen a 
két állomáson, Ajkán., ahonnan 
az: ajka-csingervölgyl medence 
szenét és Zalaegerszegen., ahon
nan a pakurnkeveréket szállító 
vonatokat indítják_ 

Az ajk.a-csingervölgyi 

kisteljesílményfi lpan•asút hozza 
a szenet a festői szépségű he
l!}ek-völg-yek kőzül, persze. a ne· 
héz pályán csak kisebb tételek• 
ben. Bizonv. nem csekély mun
kájába kerül a szűk befogadó
képességű állomás dolgozóinak, 
amig ezeket a mondhatni csur
ranó-cseppenő elegyeket kész vr> 
natta rendezik. Söt: irányvonat
la Ide érkeznek az <'l<'gyck az 
úrkúti mangánbányából, mez a 
halimbai bauxilbány{iból is. 

- Bizony. Archipov és Luc�
kov elvtár8ak segítettek az állo
másunkon - mondja Varga Imre 
forgalmi szolgálattevő olyan ma
gálólértetődöen. mintha a kiváló 
szovjet elvtársak el!3/enesen azért 
vezették volna be nagy5zeríi 
síktolatásí mód�zerüket. hogy 
t>nnek a magyar állomásnak meg
kónn}·ítsék a munk.íját. - Gyor
san tudjuk rendezni a vonatokat 
és sok gondot veszünk le ezzel 
Celldömölk és Komárom vállai• 
ró!. A vasútüzemi értekezlet 
határozatát az iránvvonatkép
zé<röl és a rakodásokról a bá• 
nyával is ismertettük, s hála a 
megértő együl!tnilkódésnek, nem
csak mi. hanem a bánva is ma
gáév� tette a határozatot. 

Az eredménv: 11 rakodások 
meggyorsitásá,:al 6-8 órányi 
csökkenést értek el a pesti kocsik 

Aikán es Za laege�szegen 

leáll, ha nem kap azonnal enn.t/i 
mett 1mn11i pakurál". i\\il tudunk 

De a vMutas dolgozóit nemcsak kapni abmalt. hanem 
adni is. Segitlk bányászainkat, hogy az általnk kitermelt 
szén minél gyorsabban, s olcsóbban juthasson oda, ahol át· 
alakul energiává, ahol meleggé, barátságOIISá varázsolja a 
munkahelyeket, esaládl otthonokat. 

A bányászn1'pon. amikor kllszllnettel szorítjuk meg c1e
rék bányászaink kezét, ebben a kézfogásban Is benne van. 
hogy késedelem nélkfil, a legnagyobb gonddal, a lehetó � 
olcsóbban Juttatják rendeltetési helyiikre a szénszállitmányo
kat. A:izal a szénnel pedig, amit maguk tfi:r.elnek el a mozdo
nyok kazániában, a mnnkagépek üzembetartására, múhelyek, 
hivatalok fűtésére, okosan, gazdaságosan, takarékosan bánnak. 

Amikor a n�edlk bányásznap alkalmib61 további sike
reket kivá.nnnk, kérJilk bányánalnkat, hogy sqito'"készsé�ü.nk 
öszfönllnc óket még eredményesebb munkára á wegf'8enek 
hozzá szállítási feladataink teljesítéséhez. 

tartózkodási idejénél. Az összes 
irányelegyet irán.yvonattal to
vábbítják, nem küldenek irány
elegyet rendezésre sem Celldö
mölkre, sem Komáromba s a 
déli óráktól kezdve megrakott 
kocsik már hajnalban indulnak 
szénrakománnyukkal Budapestre. 

tenni? A kész irálny\·onatból ki- �-"""0001"""1000""""""'"""_,000 ___ 000 _______ ,..,..., __ 
sorozunk 4, 6 vagy 10 kocsit. Az 
elkésett. megváltoztatott, kap
kodó diszponá lások szinte na
ponta felborítják irányvonat
tervünket. A zalaegerszegi szer
tárnak a vasúti föosztály 7 /a 
osztálya adja a diszpozíciókat -
bár ne adná. Ugyanakkor a 
szombathelyi igazgalósál(' úgy 
rcndelkeze!t, hogy pakurás elegy 
csak irányvonaltal mehet. Ho
iwan tudjuk mi betartani az 
igazgatóság utasítá:sát, ha a 7. 
szakosztály vontatási osztályá
nak szénirányitó csoportja igy 

Más h angulat fogadja a láto
gatót 

a zalaegerszegi 
paku:rakeverónél, 

illetve Za/aegersutt állomáson. 
Van itt panasz, nem is egy_ Ve
gyr.k csak a legjelentősebbet, 
amit így mondtak el az állomás 
dolgozói: 

- Készen áll az irányvona
tunk, mondjuk Rákosra vagy 
Szolnokra, a gép érkezése rövid 
időn belül várható. Am mozdony 
helyett megszólal a mozdony
irányító telefonja: .,X. l'. fülóhúz 

irányit? 
A kérdésre remélhetölel(' ílle

tékes helyröl választ kapnak 
majd a zalaegerszegiek, s talán 
olvan segítséget is, hogy ismét 
több irányvonatot tudjanak indí
tani a ma már keresett, jobb mi
nőségű pakurakeverékböl. 

Így készülünk fel a télre ? 
úgy tudjuk: a vasúton min- berendezésének ,zerelúe befew 

denütt folyik a télre való fel- jezódik. A válasz hozzáfúzte 
készülés. hogy a tavalyi ta- még, hogy fűtőházunkat erre 
pasztalatok alapján elkerüljük a télre mindenképpen olyan 
egy esetleges újabb kemény állapotba hozzák. hogy dolgo
tél nehézségeit. Sajnos. a deb- zóin.k megfelelő hőmérsékletíi 
receni fűtóházban hiányos a műhelyekben végezhessék 
felkészülés. Tavaly télen az munkájukat. Ennek ellenére 
újságban felhívtam a figyel- eddig csupán annyi tÖ1'tént, 
met a hiányosságokra. Leve- hom/ tartottak nálunk eav 
lemre 1954. március 10-i kel- t,i.zsgálatot, a központi fút6-
tezéssel az I/6 építési és pálya- berendezés azerelését azonoo11 
fenntartási szakosztálytól Tu. még meg sem kezdték. 
sa szakosztályvezető elvtárs Dolgozóink eddig le� 
aláírásával választ is kap- ször betartották adott ISZBVU• 
tam. Közli, hozy azokat a hiá- kat, elvárják azonban ezt 
nyokat, amelyek műhelyeink azoktól is. akiknek az a fel
fűt-és! berendezésében fenn- adatuk, hol(Y munkakörillmé
állanak. legkésőbb 1954 ápri- nyeinket jobb:\ teJZYék. 
lis-máju$ hónapban pótolják Harsányi LA.n16 
és ekkorára a központi fútéi debreceni fűtőház 

Ami a megnövekedett gyógyszerigények mögött van . . .  
Szocializmu l építö társa1a1· 1 karilnál. sevenaletlánál van ez l mértéktelen pazarlás folyik egyes beteg rendeli II gyóg;yszerl H, 

munk egyik jelszdva: legfJbb ér- így, dt> sok más gyógyszernél 1�. gyógyszerekkel, de különösen az orvos mást akar adni, mint 
lék az ember. Egy·kH tabletta után az vrvos· gyermektápszerrel. A pécsi MAV amit a beteg elgondol. akkor a 

A népgazdaság sokmil% fo- ság bekerül a „házigyógy�u�· rendelőintézetben elöfordult, hogy beteg úgy érzi, hogy becsapják. 
ri_n!o� f?rdit a t_ársad,al�mbitlo· tárba", _ . • az orvos ugyanannak a személy-
s1to mtezetek fe1lesz1csere. egy· Sokan szenvednek „gyuitoge· nek egy napon háromszor-néiw- Pedig valóban az orvos felada
re jobban törődik korm:ínyunk a tö" lázban, Ez olyan belegs�g. szer is felírta ugyanazt I gyóiw· la a betegség megállapitása és 
megbetegedett vasutasok egé3z- amitól nem mentes e sorok írója szert vagy tápszert. a szükséges gyó�szer elrende-
ségének helyre:illitásával. sem Jó ha van a háznál" -

' 
lése. 

Egész sor oiyan intétkedésl _mondjak és gondolkozás nélkül A gyógyszerekkel való pazar-
töröltünk el például, a'llcly meg· - nem törödve a ,-alóban r�,zo· lás az orvosok gondatlansága, a Sokszor elöfodul, hogy ,gyes 
kötötte az or,o,ok kezét a dra· rulókkal - iratnak gyógysz�rt. betegek önzése nemcsak nagy- ,.betegek" gyógysz.ert iratnak lel 
ga gyógyszerek alkalmaz.isánál Nem is szólva arról. ho,ly &Z mértékben növeli a .\\AV gyógy- az orvossal és az orvosságot 

Ma már mindenki érzi és tud· állástól megromlik, kárba v�sz szerkóltségét, hanem elvonja a arra illetéktelennek, sógorság-
ja. hogy semmiféle gyo;zyszer a sok gyógyszer- komaság alapon átadják_ 
nem lehel drága ahhoz, 'Jogy i>e· Wéber László elvtárs, a MAV· gyógyílószereket a rászoruló be-
1eg dolgozóink egészséitét újra kórház házi gyógyszertáránaK a legek elöl. A gyógyszerekkel való helyte
visszaadjuk. vezetője, amikor a jelenleg-i �t.01· A MAV kórház és kózponti len gazdálkodást segíti az is, 

!gy természetes ez. Annyira gálali lakásába költözött, a rendelö házi gyógyszertárának hogy üzemorvosaink egyrésze 
természetes, hogy sokan 1.,gy kályhában egész halom lelbon- d l ·· k "I · l 1-11 h muló fei·fáJ"ásra is egy-két doboz 
használják ki a lehetőségeket, tatlan gyógyszert talált, amit a O gozoi e evve eze O a· 

hoizy kisebb egészségi pan3sz lakás elöbbi gazdá ja hagyott ott vonta 20-21 .000 vényre adtak karilt ír fel a beteg kérésére. 

esetén is orvosságok •ömegének Wéber elvtárs azokat a gyó�y- ki g;yógyszerl. Ebben az évben Az orvos jól tudja, hogy a lejfá

lelírásál kérik, s ai orvosság.>�· szereket viszontlátta a kályh�- ez a szám ugrásszerűen emel• jás egy-két szemtöl is elmúlik. 
ból készletet tartanak �rra az ban, amiket a házigyögyszertár kedelt: egy hónap alatt 35.000 mégis tömegével 1rnak lel �•ögy-
időre. amikor - rögtön nem áll adott ki. _ . • receptet készítettek el a gyógy• szerL 
rendelkezésre. De nem-�;�k a Több rendelomtez�lunkben szerészrk 1 't 1 .• k I d 6 rt • sme e JU : m n en gy gysze 

7 
A vasút gyógyszerel látási költ- meg kell adni, amit a beteg ál

sége ugrásszerű emelkedésének 
l 

lapola megkíván, de véget kell 

/ /. , _ _ L:2... _( .i.. J. • / ,., /2.,;, .k7 tf 12 • . / _. 
másik oka, bogy sok beteg biza!- vetni ,a pazarlásnak, a tömeges 

�J' SoZ:O'C'flU(;,U-' {, ,zeel/tn'(, � OJ<iq, �� matlan az orvosa iránt. A ren· 
1 

receplirogalásnak, ami hatalmas 
delöorvosok gyakorlatában na- költséget ró népgazdaságunkra. 
ponta elölordul, hogy maga a B. L 

Mind nagyobb töme,:;�kben ér- eröfeszi!éseiról nem el(Vszer ir• 5ége felett. Dicséretreméltó mun• 
J.eznek a mezőgazdasági termé- lunk már. A leggyorsabb és a kát végeznek az élüzem cimet ,,--•---�---�~~---.-..---�--------� 
k-,k az ipari központokba és az legkisebb költséggel történo nvert Hegyeshalom állomáson 
ipar gyártmányai a mezőgazda- szállitás érdekében folyik a ve- többek között Reicher Ferenc, 
sági gócpontokra. A vonatok ez- lélkedés az igazgatóságok, a góc- Kovács László és Marosi Géza 
rei hagyják el atokal a nagy- pontok, állomások és líílőhá'zak forgalmi szolgálatlevök brigád
állomásokat, amelyek dolgozói- között. a munkaverseny külön- j aikkal e1n1ütt. A Marosi-brigá{l 
nak jó munkájáról és kemény féle formájában. különösen a jó munkamódszerek 

Kép a Szovietunióból 

--��---~�����-~~�---~�---- A nagy szolgálati helyek ió terjesztésével járul hoizá a jó 

Nódolgozók a tervteljesítés élén 
eredményei azonban a kis mun- eredmé1wekhez. Említsük példa
kahelyek dolgotóinak segilségé- kéni a diósgyőri Lenin Kohá
vel jönnek létre. Ugyan kisebbit- szali Művek kiszolgálásában 
heti-e valaki a békéscsabai vona- Bencsik Jozsefet, a körnvékbe1i 
Ion, a szolnoki és békéscsabai bányavasu!ak menetirányítóját. 
vasutasok munkája melleit pél• Jó szervezömunká;ja nyomán vá
dául a Köröstarcsai-tanyák állo- lik lehetővé, hogy a keskeny 
más dolgozóinak érdemeit? A nyomközű vonalak korláto1t �t
mo5l megindult őszi forgalomban boesátöképessége mellett Kővér 
máris naponta közel 40-50 vo- Gábor. Buidos E.ászló forgalmi 
nat halad át az ál lomáson, ebbi'íl szolp-álall<>vók. An{!ya/ Oszkár és 
25-30 éijel. Héhn lú.•zló fs Lipták József lolat?svezetök bri
Szen.teszki Györpy szolgálalk- l!.ldjaikkal rendszeresen 1 10 és 
vők - a vonatok fogadása és 120 százalék közötti eredménye

A -.1,úfl írr•m•k kö,11lt a S%omba!helyl Jirm!í]avrtó l<joz!o b• olslln•li: 61· 
f,,u trr"'ét. Lhhrz az rrcdményhez jrl<'ntös mfrtfkb<'n Jtrul1 hoz7.t az üzem 
n6dol�07óinak jó 411unkaja. Képünkön Szhrnár Olga eszters;lillyost, az üzrm 
eulk l•iiobb nódolqozóiát l.ltjuk, oki 12S száz1l<'ko átlagteljesíllnéni-évcl 

m•a ebboo a hónapban befejezi hl tervét. 

inditása mellett - a, fd- és le- kel érnek el. 
adott áruk kezelését, mérlegelé- A kis szoigálati helvek dolgo
sét. a kocsik bárcázását, az el- zóinak utasítá'Sszerinti pontos 
számolásokat és 8 jegykezelés! munkája kiegészíti a gócpontok 
is példás rendben elvégzik. A munká ját. A menetrendhez való 

sz!vorú alkalmazkodásukkal az baranyamegyei Szcn/lórin.cen ,,500 kilométeres"-mozgalmat ép-
Ma;or Károl'I és brigádjának pen úi;,v se!!itik, mini a na{!Vok 
tagjai kocsitartózkodá'SI tervüket A „zöld út" megteremtésével j rendszeresen 102, fajlag-os kocsi- szenet takarítanak meQ', a vonat-
mozgatási tervüket 1 10 száza- forgalmat l?VOrsítják és a kocsi- , 
lékra_ teliesilik. Kovács Jst�án és 

I 
fordulót 

_
segítik ja�

ítanL · 

• _ " mltanak_ llfen például • uocsl állomás éf fel-vételi épGlete, �mel>ot Itt 
ren orkodnek a blztonsáll'OS for- állomások, a kis szolgálati he- mutatunk be olvas6lnlmat-

Kovacs fi lóz.•ef forgalmi dol-

, 

A vasut nagy gepeze!ének nél- /\ hatalmas or z.!g sok tiffzer ezebbnél-subb pilyaudvan-al rendelkedk. 
gozók jó munkájuk mellett ébe- külózhetetlen fo<Taskerekei a kis /\, ál!om,sok lolvékll épületei sot tekintetben épllálzetl mareme\nok '7i• 

(J<ovic■ Giza lel-..) !ó:alom, a népvalD'on s€rtetlen- lyek. fNo I>. Sotomo...,., 
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HATÉKONYABB KULTÚR AGITÁCIOT 
Ismert dolog, hogy a munka

verseny csak akadozva megy 
a verseny nyilvánosságának 
biztosítása nélkül. Mégis na
gyon sok helyen a verseny
eredmények szép csendben 
meglapulnak, egyik-másj,k író
asztal zugában és esetleg a 
termelési értekezletek alkal
mával mutatják be magukat 
az illetékeseknek. Ez így nem 
jó! - ismerik el még azok is 
akik így cselekszenek. Dehát 
hogyan változtassunk rajta? 
Nálunk nincs rigmusíró és a 
brigád sem szerepelhet örök
ké. 

így is .lehet vélekedni, de 
ez nagyon gyenge indok. 

A verseny nyilvánossá.gát 
biztosító kultúragitációnak 
számtalan formája, lehetősége 
van, amit nem lehet valami
féle „szabályzat"-ba foglalni, 
hiszen az élet naponta szili 
újabb és újabb ötleteket, me
lyek az adott helyen nagyon 
jól beválnak. Persze az már nem 
biztos, hogy máshol is hason
ló hatást érnek el. Mégis he
lyes, ba legalább a kultúragi
táció főbb formáit meghatá
rozzuk, ha néhány eddig jól 
bevált és könnyen alkalmaz
ható módszert ismertetünk. Ez 
a munka a kultúrnevelési bi
zottság és a termelési tömeg
munka-bizottság szoros kap
csolata, együttműködése nél
kül nem lehet eredményes. A 
termelési tömegmunka • bizott
ság anyagot gyüjt, a kultúr
nevelési bizottság pedig feldol
gozza. A kérdés lényege az, 
hogy milyen formában? 

A munkaverseny nyilvánosságának biztosítása a dolgozók széles tömegeit 
serk�ti újabb és újabb eredmények elérésére. Veszprém-külső pályaudvaron 
az üzemi bizottság nagy gondot fordít a versenyeredmények g\'ors ismer
tetésére. Képünkön Hegedüs Ferenc 08-eJnök újabb kimagasló ttedményeket 

elért dolgozók nevét helyezi a dlcsöségtáblára. 

Az eredményhirdetőtáblákat 
sok helyen ismerik és alkal
mazzák, hasonlóan a dicsőség
táblákat is. A faliujságok és 
villámok jó szolgálatot tesz
nek, sajnos azonban sok he
lyen hónapokkal korábban írt, 
elárvult cikkek "díszítik". Az 
írások s�kszor távolállnak az 
üzem életétől. 

Az üzemi hangos bemondó 
is eredményesen használható 
fel a versenyagitációban. He
lyes lenne, ha a szolgálatukat 
becsületesen ellátó, a köny
nyebb, vagy komolyabbnak 
ígérkező baleseteket megelőző 
dolgozók fényképeit és az eset 
leírását is közzétennék a di
csóségtáblákon. Ezek a dolgo
zók munkahelyükön a köte
lességteljesítés mintaképei, a 
népvagyon gondos gazdái. A 
kultúrotthonok tevékenységét 
is sokoldalúan fel lehet hasz
nálni a nyilvánosság biztosí
tására. Például a jó munka
módszerek fényképpel és le• 
írással való ismertetése, a 
műszaki kör létesítése. az 
egyes rendezvények műsor
számainak felajánlása a jó 
dolgozóknak, vagy munka
csoportoknak egy-egy segítő 
láncszeme a kultúragitáció
nak. Nincs olyan hely, 
ahol ne lehetne alkalmazni 
dLcsőségkönyvet, amelybe be-

: ...... ''' ......................................... ' ......... ♦ 
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A szabály, az szabály . . .  : 
: R��sre��z? 4 lkörnyé'ket is. leesett! Mire ag-1 
: guritodomb3arol Kértü!k, hogy után- gódnán!k, már ki Í 
: a tö�bi ér�él�es ra- futóként, lassú- ts dugja fejét a lko- 1 
• Iromány lkozott sze- mozgású vonattal csiból és szeren
; rényen gurult le engedjék a vecsést csétlen képpel bá-
f egy sertéstrágyá� ,.kincset" további- mul reánk. Az 

1 

val ralkott kocsi. tani. Nem segf- egyi!k nagykópé 
azzal a céllal, tett! A szabály, az raktárnok megszó
hogy eljusson a szabály, tessék át- lait: - Na koma, 
vecsési éhes föl- rakni - szólt a ke- egye-fene, !egyen f 
dek táplálására. A gyetlen paranc.�. 200! . • . Az előbb i 

i tennelőszövetJke- Más ,megoldás híj- még huncut sze
l zet türelmetlenül ján a rakodási fő- mek szinte villá-

1 
• várta már a rako- nökséghez fordul- mokat szórnalk, 
i má.nyt, amely bi- tunk segítségért. válasza nem túri a 
: zony egy kicsit Néhány óra mul- nyomdafestéket. 

(l(ovács Géza felv.l 

írnák a legjobb dolgozók ne
veit és a könyvet megfelelő 
helyen közszemlére t.ennék ki. 

Hatásos a munkapadnál , 
vagy szolgálati helyen elhe
lyezett különböző szemléltető 
agitációs eszköz is, mely fel
hívja a figyelmet, hogy e 
munkahelyen egy kiváló dol
gozó ilyen és ilyen ered
ménnyel dolgozik. Csak né
hány példa a sok közül, ame
lyeknek részbeni alkalmazása 
nagy segítséget nyujt a ver
senynyilvánossághoz. Ezekhez 
csatlakozhat a kultúrbrigád 
munkája. amelynek nem sza
bad csak rigmusok éneklésé
re szorítkozni. Sok más lehe
tősége is van, hogy megjutal
mazza a jó dolgozókat. Ének
�s zeneszámok, egy-egy vers 
megfelelő színvonalon való 
előadása, nagyobb élményt je
lent a dolgozónak, mint egy 
rosszul megírt és énekelt rig
mus. 

Mindezek mellett egy dolog 
nagyon fontos: a kultúragitá
ciónak legyen gazdája a kul
túrnevelési bizottságon belül! 
Legyen, aki az agitációt irá
nyítja, kapcsolatot tart a ter
melési tömegmunka-bizottság
gal, aktívák bevonásával gon
doskodik a módszerek helyes 
és rendszeres alkalmazásáról. 

A verseny nyilvánosságát 
biztosító kultúragitáció előre 
viszi a munkaverseny lendü
letét, segíti az őszi forgalom 
sikerét. Kultúrnevelési bizott
ságaink karolják fel végre ezt 
a gazdátlan területet, ezzel 
most nagy segítséget adhatnak 
népgazdasá�unknak és vala
mennyi dolgozó társunknak. 

RONTÓ Bf::LA 

a vasútüzemi értekezlet útmutatására 

Az eg"ész vasutasság észsze
rű és lendületes munkájára 
van szükség, hogy a vasút
üzemi értekezlet határozatai 
a gyakorlatban megvalósul
janak. 

Kezdeményezésben. jó pél
dákban nincs is hiány. A iel
ajánlásÓk százait és ezreit kö
vetik a tettek. A hatvani ál
lomás Kossuth-brigádja vál
lalta, hogy a vontatási dolgo
zókkal együttműködve napi 
3500 tonna túlsúlyt továbbíta
nak. A brigád vezetője, Fehér 
Ferenc sztahanovista forgalmi 
szolgálattevő, lendületes ne
velő és példamutató munká
ja mind nagyobb teliesítmény
re ösztönzi a brigádot. A 24 
órás vonatforgalmi terv ismer
tetésekor megmagyarázza a 
többterheléEes vonattovábbí-

tás és a gépállomány jobb ki
használásának népgazdasági 
jelentőségét. a vonal átbocsá
tóképessége fokozásának mód
jait, az ipartelepek grafikon
szerinti kiszolgálásának elő
nyét. Fülöp János munkaér
demrenddel kitüntetett for
galmi szolgálattevő kezdemé
nyezésére az utóbbi hetekben 
már napi 4000 tonna túlsúlyt 
továbbítottak. 

Példamutató munkát végez 
GaáZ Ignác vezető váltóőr is, 
aki a Petőfi-brigádot így moz
gósítja: - ,.A hatvani iparte
lepek, s a mezőgazdaság gyors 
kiszolgálása a város és a falu 
dolgozóit tervük teljesítésében 
segíti. Ezzel több élelmiszer 
és iparcikk jut a vasutasok
nak. De munkánk jobb mi
nőségi tiér,zésével nő a vas
utasok becsül•te is." Gaál elv-

társ azonban nemcsak beszél. 
A gépácsorgások megszünte
tése érdekében tervét mindig 
túlteljesíti. 

A gyors rakodás és szállítás 
érdekében múlhatatlanul szük
séges az állomások és a szál
líttató vállalatok együttműkö-, 
dése. Jó eredmény csak ott 
várható, ahol előre megállapod
nak a különféle áruk rendel
tetését. a szükséges kocsik ,;:zá
mát illetően, ahol a rakodást 
úgy intézik, hogy az a vo
nat indulása előtt meghatá
rozott 1dőre befejeződjék, 
m1nt az például a szegedi és 
a pécsi igazgatóság területén 
van. Jó módszer az is, amikor 
egy-egy napon lehetőleg csak 
egy vonal&zakaszra vagy ál
lomásta irányított árukkal ra
kodnak. Ezzel meggyon;ul a 
rakományok szállítása. 

4H1◄iü•H:■:IW#) 1 0 t k1!e, 
Több megbecsülést varnak 

.., 

örömmel tölt el bennünket. vasszal. Hiába szólítottuk fel 
hogy a dióseyőri fűtőház ismét már többször a pályafenntar
élüzem lett. De az nem tölt el tás vezetőit, eddig semmi sem 
örömmel. hogy még m1ndig történt. A fűtőház teteje félő, 
ilyen mostoha munkakörül- hogy ránk szakad. Ha kézzel 
mények között kell dolgoz- megnyomjuk a tetőt, mozog. 
nunk. Javítóműhelyünk dol- Két éve ígérgetik az illeté
gozo1 még mindig ócska keselc. hoP'v a fűtőházban ren
vödrökben és vályúban det teremtenek. Azóta már 
kénytelenek mosakodni. üzemi több ízben méricskélték, de az 
konyhánk nincs, a Diósgyé>r- ígéreten kívül csak a meglévőt 
Vasgyár állomásé három kilo- bontogatják. amivel munka
méterre van tőlünk. Az utóbhi körülményeink csak romlanak. 
időben kaptunlc nyolc öltöző- Az 4 véleményünk. hogy az 
sze.k-rényt, de ezzel az öltöző- élüzem címmel kitüntetett 
helyiségben még az eddiginél fűtőház dolgozói több meg
Is kísebh lett a hely. A kocsi- becsülést érdemelnek. 
javítóműhely tetején éppen Friedrich Ferenc 
úgy beesik az eső, mint ta- Diósgyőr, 

Mi szíirmazik a hanyagsiígbol 

Hogyan lehetne a vasutasok 
, . . unkája teljes eredményű, 
amikor egyesek hanyagságá
ból haszontalan munka szár
mazik. 

Egy példát említek meg a 
sok közül. Július végén Lökös
háza helyett Kelebián talál
koztunk esn, kilépésre szánt 
bolgár kocsival. Itt természe
tesen nem mehetett át a hatá
ron. Kelebiáról a kocsit vissza
irányították Kiskunhalasra. 
Ugyanezt a kocsit két nappal 
később Kiskunhalasról ismét 
visszaküldték Kelebiára, 
ahelyett, hogy Kiskunhalason 
megnézték volna a kocsi 
iránybárcáját. Emiatt a kocsi 
3-4 nan késéssel hagyhatta el 
az ország területét. A lélek
telen munka miatt sok feles
leges kiadás jelentkezik. Pél-

dául a bolgár és csehszlovák 
átmenő forgalomban résztvevő 
BDZ-kocsikat Szob állomáson 
visszaútban nem látják el 
iránybárcával. Helytelen bár
cázás miatt idegen kocsik tu
catjával érkeznek Kelebiára 
más ha • .1rállomásolc helyett. 

Egyes felelőtlen dolgozók 
rossz munkája miatt károsodik 
a népgazdaság. Azt üzenem 
ezeknek a dolgozóknak, hogy 
a gazdaságosabb vasúti szállí
tás a vasutasok jólétét is 
emeli. A több és gyors szállí
tás eredményeképpen emelke
dik nemzeti jövedelmünk, 
[gy lesz a több élelem, a 
jobb szövet, az olcsóbb bútor 
és sok más. ami szükséges a 
vasutasok háztartásában is. 

Kovács János 
levelező, Kelebia. 

Mostoha felnott 
Világhírű a mi úttörővasú• 

tunk, pompás a berendezése, 
Azért van szépséghibája 1s: az 

alagút végénél ütött-kopott fa
köpeny áll. Ez „védi" a széltől, 
esőtől az alagút-őrt. igaz, hogy 
az alagút-őr felnőtt ember, de 
azért ennyire kivételes helyze
tet nem érdemelt a gyermekek 
vasútján. 

Szilveszteri hangulat 
Sülysápon, az 5535-ös számú 

vonat poggyászkocsijában lévő, 
rosszul összeeszkábált ketrec· 
bői megszökött négy rakoncát
lan kis malac. Az utasok vidá
man nézték, hogyan kergetik a 
vasutasok a malacokat és velük 
.,szurkoltak"', amint egyen-

i megkésett! A gu- va jelentkezett is. Ügyetlenül Llcimá
• ruló kocsi hogy- - !kezében öblös szik a latyakból. 
! hogynem, átugrot- lapáttal - két em- Vzletfelünlket a !:  
• ta a féksarut, majd ber. A szerényebb, vízdaru alá ve-

1 i a jól sikerült ugrás nyúlánik máris zetjüJk, hogy tár
i után rendben foly- kezdené a munikát, gyalaképessé te-

1 
tatta útját a vágá- a másilk, a !közepes gyük. A díjtalan -
nyon. termetű, köpcös, a kocsiban és a da-: 

: Itt kezdődött a pirosbarnára sült, ru_ a!att t�rtént fü:.- : 
• baj. A műszafki lk.ö- szélesvállú furfan- dozes uta;1 -: di1- i  

S P O RT 
második lett a 350 kcm-es sportgépek 
versenyéb�n. mely géposztályban n 
DP.breceni Lokomoliv versenyzője, Pol
e-ár szerezte meg az eh:öséget. Cst7.
mazla (Ceglédi Lokomotiv) negyedik 
lett a 350 kcm-es sorozatgépekl kö-

kint összefogdosták őket. A vo
nat pedig ezalatt állt. Az uta
sok - ezúttal - nem türel
metlenkedtek, hiszen ingyenes 
szilveszteri kabarét láttak. 

i gek te'kintettel gosan alkudozik. talan sz
. 
aradast is 

1 •

; 

ze 
'h 1k • igye'kszik minél biztositottunk a tű-

arra. ogy � ocsi nagyobb összeget ző napon. 
k-ereke a s,nlkoro- kicsikarni. Az a tí- Mi tárgyalnánk • 
nát elha{h/ta, - pus ez, aki vasár- tovább, de ő nem

i 

• kisvklásnak minő- nap szélestalpú ci- hajlandó. Keve- • 
; sitették ezt, kisi�- pőben, esőnadrág- se?b ö1!-telts�gge1, :

1 • !ott kocsi pedig ban, ijesztően szé- mint erkezeskor, 
: nem továbbítható lesvá!lú zakóban, vállára veszi la
i- a s2:4bál11, az tarka-baTlka nyak- pátját és társával i i szabály. Atrakan- !kendővel igy�k- együtt, a kocsit 

dó - mondta ki szik igézni a leány- méla undorral vé- : 
a kőszívű műszaki szíveiket. Közben gigmérve. elindul. •i• 

• szolgálat. Mégis egy ügyes mozdu- A helyzetkomi!ku-
: reménykedtünk. lattal feltornássza mon vidulva egy- : 
i Megkerestwk a fel- magát a !kocsi pe- másra nézünk: : 

: sőbb műszaki szer- remére. ott a hely- most mi lesz? i 
: veket, hivatkoz- zet magaslatán Ujabb telefon a 
: tunk a vecsési ter- már ő diktál. szé- rakodási főnök.ség-

melőszövetkezetre. re. Jön is két elv-
: népgazdasági ér- les karmozdula- társ, aki az előírt : 

i 
El- tokkal gesztiikulál, , , 1 - i 

dekekre, stb. díjazassa. mege e-
mondtuk, hogu mi csak szerényen gedve ügyesen át- • 

: csaknem cseppfo- érvelünk. ra:Jcja a !kocsit, mert i
• 

t l11ós áJlapotban Egyszercsak hát át lkell rakni, 
: van a „rakomány", zsupp, tampa puf- akár történile ba- i 
• na meg aligha !kap- fanás és üzletfe- ja, aikár nem, ha a • 
: nánk embert az át- lünk eltűnt. Né- kerék elhagyta al 
: ralkáshoz, mert a hány pillanatig sinkoronát, csalk 
1 bomló szerve.�- érthetetlen a szín- azért, mert a sza-
• anyag kellemetlen változás, aztán bály, az szabály. 
Í illattal tölti meg „kapcsolun'k.". Be- Gergely József 

� ............................................................ 

Halló, itt Torino ! 
Húsz nemzet legjobb úszói gyűltek 

össze Torinóban, hogy megküzdje
nek a büszke Európa-bajnok címe
k�rt, A bajnoksá-'?' szinvonaL.a r..igy
ban emeli az, hogy ezútta 1 elsöizben 
résztvesznek azon a Szovjetunió ver
senyzöi is. Eddig csak négy nap mü
liOra zajlott le, de a nagy olasz vá
ros már ezalatt a rövid idö alatt is 
hangos a magyar és szovjet úszók 
sikerei töl. 

A magyar úszók az első két napon 
három Európa-bajnokságot szereztek. 
Emellett a szép helyezésekben sem 
volt hiány. 

Az úszó-válogatottban hat Loko
motlv versenyzö: J(liment, Gyenge, 
Sebő, Garai. Zságot és Littomericzky 
kapott helyet. 

A vasutas úszók pompásan megáll• 
ták helyüket. Sebö Agota a 400 mé-

A hagyományos Balaton távúszó
bájnoksáJ? ifjúsági csapatver.::;.enyében 
az Utasellátó fiatal úszói 51 ponttal 
az ötödik helyen végeztek. 

* 

A Szombathelyi Lokomotív NB J-es 
labdarúgó csapata a legutóbbi forduló 
sor.ín 2: 1 {2:0) arJnvbari legyőzte a 
Salgótarj"ani Bányászt. 

* 

A Miskolci Lokomotlv női kispályás 
kézilabdacsapata igen jól szerepel a7 
országos hajnokságban. A miskolci 
vasutas-láríyok a táblázat második 
helyén vannak. 

teres gyorsúszásban bajnok lett. 
Elete eddigi legjobb eredményével 
(5: 14.4) szerezte meg az Európa
bajnokságot. Második Gyenge Valé
ria olimpiai bajnokunk lelt. Zságot 
Jrén a nöi müugrásban, igen erös 
mezőnyben a negyedik helyet sze
rezte meg. A lí".O méteres nöi pillan• 
góúszásban két vasµtas versenJzÖ 
jutoh be a dönlöbe, ahol Littome� 
riczky Margit az új világcsúcsot 
( 1 : 16.6) úszó NDK -beli Langenau mö
gött a második lett, míg Garai Mária 
ötödiknek 1jszott M a célon. 

A magyar ús1.ók, s köztük a Loko
moliv ver�nyzök tehát nagysze;·ü 
rajtot vettek Torinóban. Reméljük, 
hogy ez mégcsak a kezdet, s a továb
hi napokban újabb magyar neveket 
kPII megtanulniok a külföldi rádió
riportereknek és laptudósítóknak. 

Három elsö helyet szereztek a vasu
tas sportolók a szegedi iijús.igi atlé
tikai bajnokságok során. A 100 méte
res sikíutásban Iványi, a kalapács
vetésbPn Balogh és a hárompr6t,.a so 
nin VáR&.rhelyi bi7onyult a legjobb
nak. 

* 

Gvöre, Csizmazia es Polgár nagy. 
szerűen szerepelt a Vasas SE orszá
.20s motorkerékpáros salakpálya-ver
.:.enyt'!in. Györe, a Szolnoki Lokomotiv 
ver.o;:.envzöfe első helyen végzett a 
3.'lO kcm-es sorozatú géposztályban és 

zött 
* 

A Rákospalotai Lokomotív labdarú-
gó csapata nyilvános dicséretben ré
szesült a két év óla folyó labda!"úgó 
sportszerüségi versenyben elért ered· 
ményéért. A vasutas labdarúgók hosz
szú idő óta példamutató sportszerű 
magatariá.st tanusítanak a küzdelme� 
bajnoki mérkőzések során. A rákos
palotai vasutas labdarúgók sj.kere pé}. 
daképül kell hoS?v �zol1Zálion a tovtbbi 
Lokomotiv-együttesnek is. 

* 

A Bátaszéki Lokomotiv nyerte az 
első vidéki sportkörök közötti atléti
kai viadalt. A bátaszéld vasutasok a 
tolnai Vörös Lobogó atlétáival mér
ték össze tud�sukat. s az összetett 
versenyben 151.5: 126.5 pont arányú 
gyözelmet arattak. 

BELYREIGAZITAS 

Lapunk augusztus 28-l szá
mában a nyomda hibájából 
sajnálatos sajtóhiba jelent 
meg a Hírek-rovatban. A he
lyes szöveg: Arudézsmálót lep
leztek le a szentlőrinci állo
máson Kovács István és Ko
vács II. József forgalmi dol
gozók. (Kékesi Lajos levelé
ből} 

Ami a malacok összefogdo· 
sásában „disznóság": a feladó
állomás gondatlan árufelvétele, 
s következményeiben a vonat 
megkésleltetése, ami viszont 
már nem 11kabaré1

\ 

Kár is mosakodni 

Jó dolog a boyler-kazán, sok 
melegvizet tud termelni. Külö
nösen, ha nem úgy küldik el, 
mint a MA V Épületszerelő a 

várpalotai laktanyába, hogy 
hiányzik róla a biztonsági sze

lep, a lecsapó szelep és egyéb 
fontos alkatrész. Mert úgy 
nem sokat ér. Pedig több mint 
egy éve ott van már Várpalo
tán. Csak éppen a felszerelés· 
hez szükséges kellékek nem ér
keznek. Hiába, minden együtt 
nem lehet! 
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Jó gépkarbantartással az önköltség csökkentéséért 
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�- szé.nta.tarékosság �z ön�öltségcsökkentés fontos tényezője �[Jff/fK? éJ_§l ödöÚ�� 
p ártunk JJ I. kongresszusa 

I 
rendezés utasításszerinti, dP 

• n�g;yszeru eszközöket eléggé elhanyagolt mód zerét. 
adoti kezünkbe.ahhoz, hogy me!!'- Ha a kocsikat á llomási sorrend
szilárdiisuk az. elért eredménye- ben sorozzák be· a vonatokba, 
ket és biztosítsuk a to,•ábbi fej- sok fölösleges vonali mozgatást, 
lódést: egyebek kozölt az ész- köz,·eh� pedi1t sok-sok lapát sze
szeríi és legszigorúbb takarékos- net takaríthatnak meg. 
Sáf! feg:yvérét. A forgalomnál a .,zöld út" biz-

A Szocialist;,, Vasú,ért mull- tositásával voltaképpen 50 kilo
heti · yezércil<ke az előttünk álló gramm szenet takarítunl\ meg 
nagj .feladat, az őszi forgalom minden szabadra állitott jelző
lebonyolításával kapcsolatban né!. Sok szenet emészt fel a for
éríhtetle a takarékosság problé- duló á'llomások forgalmi szolgá
máját is, amikor azt mondotta, lattevöinek hanyagsága is: nem 
hogy ne�ünk vasutasoknak „ka- küldik be azonnal a gépeket a 
lóriában kell f<011dolkoznunk". fütöházb� . 

l,;öztudómású, hogy a v�sút él- Nézzük meg mi a :1elyzet a 
tető eleme a szén. Dolgozóink vontatási szolgálat dolgozóinál. 
tudják, hogy szocializmust építő Kezdjük a szénátvevőknél. Rend
országunk me�övekedett szük- kívül fontos a munkájuk. Jórészt 
ségletei melleit a vasút szénki- rajtuk múlik, milyen szenet kap 
szabá.sa mei;[lehetősen .. szú'kös. a vasú_! a bányáktól. Éppen ezért 
Ezzel a szénmennyiséggel kell jól nézzék meg, milyen szenet 
tehát •úgy i;[azdálkodnunk, hogy vesznek át. Harcoljanak, hogy 
hiánytalanul eleget tudjunk len- köves. homokos szén ne kerüljön 
ni őszi-téli szállítási feladatairrk- a szertárakba, a fülőhbZak szén
nak. Ez csak úgy lehetséges, ha terére. 
• legszigorúbb takarékosságot Szólnunk kell a szénkeverésléptetjük életbe és ennek érdeké- röl is. Fokozoi.labb gondd!al kell ben mínden eszközt, minden jó keverni a szenet, hogy mozdotapasztalatot felhasználunk. nyaink I legmegfelelóöb, Jee;-

Ki kell használni elsősorban gazdaságosabb keverékkel haew
a iariós melel:( időt. amel,y kitü- ják el a fütöházat. Kevés a da
nő alkalom, hogy az öszi forga- rabos szén, tehát csínján kell 
lomnak erre az iw.iszakára meg- vele bánni. Szigorúan be kell 
ál lapított napi szénmennyiség- tartani az előírást: a keverékbe 
)1öl annyit takarilsu11k melö[. csak ein·harmadrész durva szén 
ame1:1nyive) J>ó'olní tudiuk • e;é- 1-eriiljön. l<étharmadrész pedi,r 
11ek napi ü:cemanng-adagj:í1 ak- apró lesryen. Ahol kevés a dara
kor. amikor hidegre fordul az bos szén, pakurakeverékkel kell 
idő. A melei;r -idő a legalkalma- lazítani az apró szenet. 
sabb a nagyelegysúlyú vonatok A mozdonyvezetők és fütó'k továbbihísára. I lyenkor kisebb a nagy segítséget kaptak „A hazai kazá,n hősug-árzásí ,·esztesége. szettek tüz.eléslecl,nikája'• címfi Kisebbek a lecsapód·,ísi vesztesé- hézarrnótló brosurával. Ezt az gek'. m'ert riem olyán naiv a hl IW 

utasítást minden mozdonyvezefokdiffirencia, mini össze!, vagy tőnek és fűtőnek tanulmányoz-télen. , nia, ismernie kell. A brosura fel-
A_  minisztérium Es u: lgazga- tünteti a használatos szénfajtá1< 

tóságok olyan intézkedésekP.t lép- valamennyi minöségi és tüzelés
tetnek életbe, amelyP.k elömoz- technikai adatát. 
dítják I széntakarékosságot. A 
dolgozók feladata, hog,v odaadás
sal lámoi;rassák ezek.-t az intéz
kedéseket, segítsék megvalósltá
sukat. Itt elso'"ként I tolató tar
talékok számának csökkentésére 
kell gondolnunk. -A ferencvárosi 
dol11;ozók maguk ajánlották fel: 

N em lehet eléggé hangsú· 
lyozni a széntakarékos

ságra való törekvésnél a láng
bolt jelentőségét. A Iángbolt az
zal, hogy előidézi a hamuládá-

ból a rostélyokon és az eleven 
tűzrétegen át beáramló levegö 
oxigénjének jobb keveredését a 
füstgázokkal, a tüzszekrényben 
magasabb, egyenletesebb hé,fokot 
tart, elősee;íti a szén tökéletes 
elégését. Helyesen kell végrehaj
tani a vizlá gyítási eljárási. Mi
nél több mozdor.yon kell felsze
relni az egylapátos tüzelést elö
segitő kétszárnyú tüzelőajtót. 
Olyan clolg-ok ezek, amelyekkel 
szenet, még pedig nem is kevés 
szenet takaríthatunk meg. 

A műhelyi szolgá-latnak is 
vannak feladatai. A jóminöségii 
kazánjavitás a helyes tüzelés 
előfeltétele. A hibátlan javíiás 
biztosítja a kazán kellő huzatát, 
a szén tökéletes elégését. Ügyel
ni kell a javításnál, hogy a gőz
kifuvó berende:iés pontosan ra;z 
�zerint kerüljön kivitelezésre. 
Gondos munkát igényel a kó
nusz és a kémény viszonylagos 
beállítása, mert itt történik Jea
több hiba a javításoknál. Tök1-
letes munkára kell törekedni a 
hamuláda lég- és fenékcsappan
tyúinak javításánál; a rossz 
csappantyúk fennakadást okoz
nak a hamuláda kezelésében, a 
tökéletlen zárás rossz lél('huza
tot idéz elő, az égés nem kielé
gítő és sok szén veszendóöe 
megy. 

Befejezte ötéves .tervét a Szombathelyi Járműjavító 
A Szombathelyi Jármújavító kásosztály legjobbjai, a kom-

1 
üzem Fztahanovistái között 

0V dolgozói büszke örömmel munisták jártak élen, a mun- ma már sok fiatal van. 
jelentették: · augusztus 28-án kában Példát mutatva a töb- Az ötéves tervnek négy hó
befeiezték öt.éves tervüket. 1 bieknek, akik lelkesen követ- 1  nappal előbb történt sikeres 

Sok nehéz munka, fáradsá- ték öket., �nnek tula)don_ílható. befejezése. arra kell. hogy ösz. 
e:os küzdelem á�án jutottak el 

hogy az uzemnek sikerult Je- tönozze a Szombathelyi Járm,í-
1 . . _ lez:itős eredményt elérni az ön-
dáig a Szombathelyi Jármu- költségcsökkentésben is. A sze- iavitó 0V dolgozóit: továbbra 

Javító dolgozói. De sok siker mélvkocsik javításánál például is töretlen akarattal, az eddi• 
Is jelzi küzdelmes útjukat. kocsinként 1500 forintértékű új aihez hasonló JÓ munkával dol
l<étszeres élüzemcím, a minisz- faanyagot takarítottak meg. A 11ozzanak a párthatározatok és 
tertanács és a SZOT zászlajá-

, 
kommunisták példamutatása a kqrmá.nyprogramm megva

nak elnyerése ennek az útnak, m„gneses erővel ragadta ma- l6sításáért. a vasút őszi forgal• 
ielent&ebb állomásai. A mun- e:ával a DISZ-fiatalokat. Az mának si,�réért. 

A többterheléses és menetrendszerinti vo��ttovábbításért 
Elismerésre méltó az a harc, 

amely;et a. pécsi fútöház moz
donyszemélyzete folytat a túl
súlytovábbítás és a menetrend
s:zerinti közlekedés érdekében, 
még hozzá igen eredménye
sen. A többtermeléses mozga
lomban az igazga�ág terü-. 
!etén első helyen a pécsi fti
tőház áll. Darazsac Lukács 
mozd-yv"'t6 LUkf&Si Ist
ván N Blum 16-et fű�k.el 

a !11«:netidő betartása mellett. 
' 

Kövesi Károly
. 

kiváló vasutas, 
Tulsulyuk 4913 tonna volt, mozdonyvezetö és fűtői: Csit
vonataik átlagos terhelése 129 neki F�renc és Kardos Ist
száza!ékos. Ezzel mintegy öt ván ért.ék el. Valamennyi vo
darab 1000 tonnás vonat továb- natukat k�és nélkül továb
bítási költségeit tak.aritották 
meg, Ugyanezekkel a fütőkkel bították, sőt a felmerült far-

Arató Ferenc mozdonyvezető, gaLnii k.ésésekböt 532 percet 

a szocialista munka héi5e, • 14 hoztak be rövid menetidő al• 

darab többterheléses vonatot kaitnazásával. E szép teljesit
tová'bbított 4040 tonna túlEúly- ményük mellett a szénmegta
lyal. A vonatok átlagos terhe- karításban is .elsö helyet biz
lQa 135 százalékos vg!t. tosítottak m.agliknak. 

Hossz1n lehl!tnl! míi sorolni 
.a takarili•s.í,ri lehe!öúiekel. 
hiszen , vasúti szol1rála!bin 
majdnem minden összefüggésben augusztusban 21 dantb több- A menetrend szerinti vonat
áll a szénnel, alig van a vasűt- terheléses VOfl4tot továbbított továbbításnál az első helyet 
nak Ojyan dolgozója, akinek uta-

, 

Várnai László, 
pécsi í.ga:r;gat&ág 
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�a�!: Párosversenyben a nyíregyházi fűtőház dolgozói 

rékossáe;hoz. A vasút doli;rozói
nak mindent el kell követniök 
azért, hoo-y a vonatok menet
rendszerinti közlekedése, a sui<l
lítás folyamatos lebonyolítása 
mellett a vasút fajlagos szénfo
gyasztása tovább csökkenjen. 
Ezzel nagy segítséget adunk nép
gazdaságunknak és hozzájaru
lunk a doll('ozó nép felemelkedé
séhez, a va,iitas dol1?ozók élet
körülményeinek további javítá
sához. 

Fűtőházunk dolgozói tudják, 
hogy ök is jelentős mérté;.ben 
felelősek az őszi forga)om sike
réért és most kell igazán fokoz· 
niok teljésitmén,yeiket. Ho� ezt 
elértiessék. elhatározták: felújít
ják a párosversenymozgalmat. 
amely a nagy versenysz1k�szok
ban mindig sikerhez segítette 
öket. A mozdonyszernélyzetnél 
Madarász Lajos sztahanovista 

mozdonyvezető és fűtöi, Ara- zalú mozdonyok szem&lyze:ét 
nyosi István és Pivnik ,\li/uily h1vla ki párosversenyre a fenti 
nyomban kihívták versenyre va· feltételek alapján. 

lemondanak e,.,,ry tartalékról. Ez
zel I csökken a mellékteljesitmé
nyek aránya s a mee;takarított 
szeRet a vonali gépeknek - lehet 
juttatni. Követni kell példáiukat. 
de vigyt'zva arra, hogy a tola
tást- 'azért időben ·elvégezzük és 
.a kocsitartózkoclási idő ne emel
kedje_n. 

A vasutas dolgozó nők hely_tállr,ak 

!amennyi 41 1 -es sorozatú mol· Megindult a párosverseny � 
dony személyzetét. A versei,y- több4 dol1?ozóknál is. Fazekas 
feltételek a következök: vonat· István szénszerelő b,igá.jja a 
jaikat hiánylat nélkül, baleset- többi szenesbrigádot hív.a ki pá
mentesen továbbitják, a kisza· rosversenyre, vállalva, hogy a 
bott szénből 6 százalékos meg· mozdonyokat a normairtiín belül 
takarítást érnek el, a Javítási szerelik ki, az „ölszázas:'. gépe
költséget 50 százalékkal csök- ket pedig soronkívül 5zec�lik. 
kentik, a mosástól-mosásig moz- Versenyükben az is döntö felt�· 
galomban 10.000 kilométer he- tel, hogy melyik brigád tartja 
lyett 1 5.000 kilométer utat lesz- legtisztábban a szénteret és rne· 
nek meg, vonalaikat 20 százalé- lyikben a legkevesebb az 1gazo-
kos túlsúllyal továbbítják. ' laUan mulasztás. 

A gurítódombok dolgozói is 
harcoljanak a széntakará

kosságért: alkalmazzák ,a finom 

Az &zi fo_rgalmi verseny so
rán számos dolgozó tűnik ki 
jó munkájával. Uj nevek ke
rülnek a dics&;égtáblákra. új. 

kiváló te!je5ítmények segítik 
az ászi forgalom lebonyolftá
sát. A dicsöségtáblákon 1/ZP• 
replök között egyre több nő-

Kép a Szovjetunióból 

A le11korsz•rilbb rtp,kkel f,lsnrolt, tiszta, vlliros Uzemekb61 a mlnösia-llea
lavltott J'nn«vek -el kerülnek ki a téli forgalom me;ilnduhlsa elölt. l(i
�Q.nk a dl:lnyugati ·"•sútven■l ,,Andrejev'' fútőházilnlk szerdöm6helyiben 

UszDlt. 

(111. OzenzklJ lel,ttele) 

dolgozó neve is feltűnik, bi
zonvságáuZ a-nnak, hogJf a va
sutas nők a f é1-fiak k41 � 
nalba-n harcolnak az őszi fm-
galom sikeréért. 

Közéjük tartozik Gt,im.esi 
Rezsőné elvtá.rsnö, Tatabán11a• 
felső állomás mérlegelő rak• 
támoka, aki fontos beosztás-
ban, a bánya szénosztályozójá
nál végzi munkáját. Arra tö
rekszik, hogy a szénszálllt
mányok minél előbb eljussa
nak rendeltetési helyükre. Au
gusztusban a rakodási idő 
teljesítésében 16S, a kocsi� 
kihasmá}ásban 1 08 százalékot 
ért el. Tatabánya-felső dicsé
rete.s munkát végző másik 
nódolgozója a fiatal Daru Ro
zália távirdász. Sokat f.a1lul, 
áll8llldóan képezi magát és 
szolgálatát szorgalmasan, fe
gyelmezetten látja el. Az 
öszi forgalomban megszaporo
dott rendelkezéseket gyorsan 
továbbítja. főleg a vonat
elemzések gyors leadásfivaJ 
túnik ki. Mu,nkája példaként 
szolgálhat a távközlő szolgá
lat minden fiatal dolgozójá
nak. 

Budapest-Duna.part teherpá
lyaudvaron Gl/Ör(1111W elvtárs
nő visszkeresö fáradhatat
Ja,n, buzgó munkája teremt 
rendet a számad�lválasztá
sok körül. Budapest-Dunapart 

állomáson dolgozik H4bá-n 
Gézáné tervhivatalnok is, alO 
az ötnapos kocmszilk:ség!et 
pontos tervezésével iárul 
hozzá a szállítások jó lelbo
nyolításához_ 

Nagytétény-Diósd állomás 
fontos szolgálati hely. Ilyen 
helyen nem könnyű a forg;i.1-
mi szolgálattevő· dolga. Gom
bás Mária elvtárs.nő azonban 
hlba n•HküÍ látla el ezt a 
munkakört. Augusztusban az 
egy kocsira eső mozgatási időt 
a megi,zabott 5 percről · 4.5 
percre csökkentette és ezzel a 
kocsimozgatásban 111 százalé
kos teljesítményt ért eL Jel
zcin.S.J való megállítás vagy 
egvéb for�lmi okból szár
mazó feltartóztatás nem for
dult elő szolgálata alatt. Szol-
1tálati elfoglaltsága mellett 
mée arra Is gondot· fordít, 
hoirv az állomás tiszta, tet
sutós. kulturált ' tel{Yen: a. 
felvételi épület előtt kis virá
gos kertet ülte�tt és a virágo
kat maga ápolJa. 

. Spisák András sztahano,i51a I Ertsey László. 
mozdonyvezető a 324-es soro- nyíregyházi fütöhát 

Kevesebb tartalékot !  
Budapest-Ferencváros rende-

, 
A vasutasnap óta a ferem:

zőp�yaudvar dolgozói eredmé· városiak átlagosan 1.4 órával 
nyesen harcolnak a szállítá3i cs�kken_t�tt�k , a kocsitartózko

költségek csökkentéséért. A das 1de1et es 1gy naponta 4200 
tartalékmozdonyok eddig a hét kocsiórát takarítanak meg. A 

mi�den napjfin szolgálatban kereskedelmi és forgalmi dol

voltak. Sok szén és idö veszett gozók a vonatok jobb megter

kárba, 'amikor a mozdony, a heléséve�. naponta 25?0 tonna 

vonatra várva tétlenül ácsor- áruval tobbet tovább1tan&k. A 

gott. Az önköltségcsökkentés v�s�t �-s a sz.�llítt_?,tó felek kö

érdekében elhatározták ho"Y zotti JO egyuttmukódés ered• 
. , ' "' ménye, hogy öt óra helyett 

a 8-as szamu tartalékot csak a négy óra az átlagos idő és ez-
hét erősebb forgalmú napjai- zel a rakodási költségek 20 szá-
ban üzemeltetik. zalékkal csökkentek. 

Húszéves a első magyarországi 
villa1110sított vasútvonal 

Két évtizeddel ezelött fejez- vonal gazdaságos és megbíz
ték be az első vonalvillamosi- ható. A budapest-hegyes
tási munkákat a MAV buda- halmi vonal méltán érdemelte 
pest-hegyeshalmi vonalán. A ki világviszonylatban a szak
villamosítás Kandó Kálmán emberek és utazóközönség el
nevéhez fúződik, akinek fázis- ismerését. 

Búdapeat-FereftCVoiro, állomlÍIS ték a munkát. 1932-ben készült el. Bánhidá-
Kiss Ferencne .elvtársnő, 

1 

váltós rendszere szerint végez- A villamosítás első szakasza 

nyuiatl rendezőién gurítási � Kan�ó-rendszer szerint ró! Budapestre abban az évben 
je11Yzékkészftó Ko!ozs János �p1tett v1llamosmozdonyokat futot� be az első villamosvon
von.atátvevö bri-gádjában. Fi- 1 ipar� há1;?zatból nyert árammal �tásu szer_elv!n!. 1934-ben te!-

, . tartJák uzem„en, nagy távol- Jesen befeJezödott a vonal vil-
�elmes, ebf!r �olgálata se�ti ságokban �eláll�tott _ egyszE:_rű 

I 
lam?5ítása. A Ganz-gyár ebbel' 

a Von;itátvevók munkájat, transzforrnator-allomasok koz- az evben már 16 Kandó-moz-
meayorsitja a aurítást. beiktatásával. Az elektromos donyt szállított a MJ. V-nak.. 



SZOCIALISTA VASOTtRT 

A VASUTAS DISZ-SZER VEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Éleniáró fiatalok kö zött Rákosre ndezőn 
A váJtó mellett nem messze Most varrnak vagy huszan. Nem a rákosrendezöi gurítódlombtól nagy szám ez, de kezdetnek bízketten álld.ogálnak. Magas tató, olyan „mag", melyet ha nyurga fiatalember, Galambos gondozgalnak, hamar szárba 

János váltóör vís,zí a szót, sé- szökken, erös törzzsé válik. Néz
relmeít panaszolja. Nem „stim- zük csak, törődnek-e az aktívis· 
mel" a fizetési besorolás, a tákkal? 
multkoriban megbántotta öt A vezetöségi ülés napirendjét 
egyik felettese, és lgy toválbb. már egy héttel elöbb ismerik az 
Radóczy István hallgatja. kis érdekeltek. Van tehát idő a fel
noteszébe apró feljegyzéseket készülésre, lehet vitatkozni, ja
tesz. Talán egy félórája, _hogy vaslatot lenni a megbeszélésen. 
ellátog.itott erre a gurító felé s Igy aztán minden vezetőségi 
máris mennyi eg.yéni panasz, ülés kiinduló pontja valamilyen 
probléma sorakozik a kis no- kezdeményezésnek. Itt határoz
teszban. Rendkívüli segéLy ké- ták el a DISZ-csoportok létre
relem. eiw fiatalasszony cipő- hozását, az aktivisták szervezé
ügye, most meg a váltóőr sé- sét, a taglétszám növelését -
relmei. Pedig nem emiatt jött melynek eredménye, hogy az 

Z utóbbi egy hét alatt közel huszan a DIS -titkár. �e h_a úgY a<ló- kérték felvételüket a DISZ-be. dolt, hogy beszelg-etes kozben a A r· • ·t t· r t munká.ról. a DI SZ-életről szól· veze os,eg . megv! a Ja a ,a _a-
1„k -11  k • . b . k lok problema1t. Peldaul az at-

:,ra e .0 :ru : az e_gye_m aio 

I 
menesztök munkakedvét gátolta, 1s, hat 1!t 1s segt!em kell _a hogy nincs megállapítva száDISZ-szervezetnek - tartia mukra sztahanovista szint A 

R�dóczy e!vtá,�s �_s jeglfez, ta- DISZ az igazgatóság segítségét nacsokat ad, haton!. kérte s mind'en remény megvan 
Nagy h.ilactás ez, hog;y a arra, hogy nemsokára köszönt

fiatalok bizalomrn.il fordulnak hetik az elsö sztahanovista át
minden ügyükkel, az ifjúsági menesztöt. A fiatalok szórako.mi 
szervezethez. Még néhány hét- akartak. A vezetöség - a buda
tel ezelött nem igen fordult pesti politikai osztály segítsé
i lyesmi elő. A DISZ-1 csak gével - kirándulást szervezett a 
amolyan szükséges rossznak Balatonhoz. Uj fejlődésnek in
tartották a fiatalok.' az öregek dul! a kultúr- és sportélet is. Rö-

k á kk · videsen fagylalt-délután lesz -meg legyintette m r a or 15• tánccal és kultúrműsorral. Okha csak a nevét hallották A 
DISZ-szervezet csak a !elenté- tóber'ben szüreti mulatságot ren· · dez.nek. eekb-en szerepelt, s 1�többmör Vidámabb az élet, jobban ott sem az eredmények kö- megy a munka is. Létrehoztak 
zött . . • egy ifjúsági műszakot. mely az 

A hiba n..,,., a "'3I•lo'kl:i,,,. ?i•- őszi forgalom sikere érde.1-ében 
nem a vezetőkben volt. A D!SZ· v�rsenyre hívta ki, szeptember 
vezelö•l'o: nem vette komolvan a 1 1 -töl december 30-ig, az ország 
munká;,t s oárts1.,,-vezet is ke-
veset tör;-;,lölt a,; ifiúmunkások-

nagyobb állomásainak DISZ· 
brigádjai!. lme a felhívás� 

A DISZ-brigád felhívasa 
az őszi versenyre 

,,Rákosrendező állomás ll. 
DfSZ-brigádfa az őszi forga
lom sikeres lebony::,/ítása ér
deké/Jen és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 3'I. év
fordulója tiszteletére szo
cialista mankaversenyre hívja 
az ország nagyobb állomásain 
dolgozó forga.imi DlSZ·brigá
dokal. 

Vállaljuk az élüzem-szint 
követelményeinek túlleljeslté
sét. Ezért a kocsilartózkodást 
103-ról 106 százalékra, a faj
lagos kocsimozgalást 105-ről 
106 százalékra, a vonatterhe
lésl 103-ról 104 százalékrá 
emeljük. A gőzlartási tervet 
94-ről 102 százalékra teljesít
jük és az eddigi napi 2700 
tonna túlsúly helyett napi 3000 
tonna túlsúlyt továbbítunk". 

Reális, megvalósítható pro· 
gramm ez. De a gyözelem ér
dekében még sok a tennivaló. 

Akad még fegyelmezetlenség 
például a munka elvégzésében. 
Előfordul igazolatlan mulasz
tás, mint nemrégiben Márton 
Veronikánál. Mit tesz megszün
tetéséért a DJSZ? Elsősorban fo
kozza az agitációt. Az általános• 
ságok helyett, helyi érveket d\ll
goznak ki. Rákosrendezőn szá
mos mezőgazdasági 5zállítmány 
- vetőgép, traktor halad ke
rd:dül. Ha például meggyorsít
ják egy tra1<!orokat szállító 

szerelvény átfutási idejét, b u 
így, mondjuk egy nappal barna· 
rabb ér rendeltetési helyére, ak
kor egyetlen traktor is a nyert 
idő a latt nyolc katasz!rális hol
don végezhet el középmélyszán
tást. Egy vetőgép ez idő alatt 1 4  
holdon vetheti e l  a kenyeret adó 
magot. De ez csak a dolog egyik 
része. A másik az, hogy megrö
vidül a kocsilorctuló, mely nagy· 
jelentőségíi a szállítási feladatok 
lebonyolításánál. Az i lyen érvek 
- helyesen ismerte lel a DISZ
szervezet - jobban mozgósíta
nak, mint az egyszeríien odave• 
tett szó az őszi forgalom fontos
ságáról. 

Szó volt Márton Veronikáról. 
őt vidéken élö ,szülei nem akar· 
lák visszaengedni, féltették lá
nyukat. Ezért mulasztott igazo
latlanul. A DISZ most levelet ír 
a szülöknek: megmagyarátzák, 
milyen fontos munkát végez lá
nyuk és hogy nyugodtak lehet
nek, gyermekük nincs egyedül, 
mellette áll a DISZ·szervezet. 

J avitaní kell még a !aggyíilé
sek színvonalát és a DISZ-cso
portok munkáját is. A DISZ
csoportok egyelőre csak a fel· 
adatokra mozgósítanak, de a 
terv az, hogy a szórakozásnak. 
a fiatalok nevelésének is köz
pontja legyen.. Ez a vezetöség 
egyik legfontosabb soronlévö fel
adata. 

S hogy megoldják e feladato
kat, azt bizonyítja a:r: eltelt két 
hónap munkája, a fiatalok nö
vekvő lelkesedése és a pártszer· 
vezet, amely már ott áll mellet
tük, győzelemre segíti, lelkesíti 
a fiatalok egyre széle�ebben bon
takozó kezdeményezéseit. 

�� 1. DTSZ-vezéöségi ülés '--
0kárcsak a mesében - hol volt, 
hol nem volt. Ha a titkárnak 
e•zébP iutott. vév.ig1w�rgalta az 
Allomást. odavetett félmondattal 
beielentefte: egy óra mutva oe
zelöségi ülés . . • Az ÍP'V előké
szített értekezlet „eredmént1ére" 
johh a szót nem vesztegetni. 

aJIS anaerilaai liona..,,unista párt betiltása •9iatl 

Mintegy két hónapjM, h<WV 
<iiifo<zületett a DI!'.Z. Ui titkár 
hrült az élére. változások tör
téntek � ve1etö�égben. Jól dot
�/m, a fe'•'nsséfl'ef érzö fi•talok 
vették kez1ikhe , diszisták ügyei-
11.-k intézését. De vaj ion ennvi 
eléi:r volt-e a munka megievítá·  
•.áho1.? K:oránt,ern. A veze!öség
lien érvényre kellett juttatni a 
kollektív vezetés elvét, a vezetö
séP' köré aktivisták hMózatát 
ketlett kiéníteni. A töbhféle rn1m
lr1körben dolqozó fi•ta 1nk kőzött 
'élre kellett hozni DISZ-csopor
tnk•t és a termelésre való mo1.
<Yósítás mellett i:rondoskodni kel
lpt! a szórakozásról. soortról. a 
fi0ta1nknak tetsző vidám DISZ
életről. 

Szembeötlő vátto%aS 

Két hónap nem hosszú !dÖ. 
Túlzás lenne azt mondani, hogy 
már minden r!'ti�hen meczy. 
mintaszeríi a DTSZ-élet. S1.ó 
sincs erről. Sok méu a javítani
való és ú ' abb két hónan mulva 
is le•z m/'11; probléma eléll'; De 
szembeötlő •z  elért változas. l's 
ez egym2gában is nagy ered-
mh� 

A R�lm.5r•11dezön rlol!YOzo 
minteay 1 30 ifh'1m11nkásból heJ
venné1 ti\hb a DISZ-tagok sza
rna. Kilrü\belül �z volt a helv· 
zet azelőtt is, méP'sem volt DISZ
elet. Nem voltak aktivisták. 

Szerkesztóségünkhöz szá- j ;ii,k: szabad.ságot az E1J11esült 
mos levél érkezett, amelyben Államok Kommunista Párt;a 
dole:ozóink tiltako:z.nak a ter- bebőrtönzött vezetőinek és sza-
rortörvénv ellen. bad működést a vártnak!" 

Budaoest,-Ferem;vá;os ál- •· 

ben sínylődnek, tagjait pedig 
rendőrkopók üldözik. 

lomás kommuriista és párton
kívüli <lole:ozói többek között 
ezeket íríák: 

Haladé/<tala11ul követeljük: az 
Egyesült Állam.ok kormá1111a 
h.itálytalanítsa a betiftást. Az 

E111esütt Államok Kommu11ista 
Párt_iának betiltása egyenl6 az 
Egyesült Állam.ok munkásosz
tálya, minden haladó 1701ldol
kodású ember jogainak sem
mibevevésével. Mi, Budapest
Ferencváros dolgozói követel-

Mi tovább folytatjuk a harcot 
a világ beasületes embereivel 
egyetemben. Munkával, mesz-
szemenó takarékossággal se-

Molnár István elvtárs, a MA V gítjük a bátor hazafiak küz• 
Utasellátó Vállalat dolgozója, delmét, a magunk -erejével ls 
az üzem és Budapest-Déli pá- növeljük az E!;(yesült Allarnok 
lyaudvar vasutasai nevében Kommunista Pártja iránt vl• kereste fel szerkesztőségün- lágszerte megnyilvánuló ro-
ket levelével. konszenvet." 

.. A n,agyar vasutas dolgozók Mély felháborodásuknak ad-
elött nem volt váratlan vagy tak kifejezést a vasutas• 
meglepő ez a lépés - ír- szakszervezethez intézett le
ja többek között. - Hiszen velükben a Hajduszoboszlón 
gyakorlatilag már korábban üdülő vasutas-ok a miskolci 
törvényen kívül helyezték 1l 

I 
i gazgatáság dolgozói és ISOkan 

pártot: hős vezetői börtön- mások-

cflmi,e az elmult TIÉl 
,neglanílo.tt 

Az elmuli tél zordságára hoM:-
1 

veszprémalsóörsi vonal és az 
szantó vföaros havazásaira. ,a, ehhez csatlakozó többi vonal
kíméletlen és kegyetlen fagyok- rész. Az elemekkel vívott harc, 
ra nem igen számítottunk. A hir- a hócsata itt tomb�l t a le_gJob
te:en lezúduló óriási hómennyi-

1 
b.in. A veszpremvarsany

ség elborította a �asúti p�L?i'._á- v�sz�rémi_ vona�on, . közel f�l
kat. I lyen körülmenyek kozött mt!ho forintos kollseggel, szik
csak egy feladatunk . leheteit: lás t�laj�a� -,. robbantá:5 ú9 án 
biztosltani o: közlekedestf - loldhovedmuveket letes1tet-

Vonalaink között 8 legsebez· tünk. Ezek sikere�e.;1„ e�lenáll�t
hetőbb a veszprémvarsány- ta_k a_ Ie_g;or?abb 1do1arasna½ 1s. 

!(1egesz1teskent deszkapalank-
hóvédőmíivet is épi!ettünk. 

Budapest-Nyugati pályaudvar 

új öltöző- és mosdóhelyisége 

Tudtuk, hogy a védőműveken 
kívül, minden az emberek16l, 
szakértelmüktől, helytállásuktól 
és nem utolsó sorban a ve
zetéstől függ. Lelkiismerete
sen elvégeziük a dolgozók 
alapos oktatását. De ezzel 
nem elégedtünk meg: a rá
termett, öntudatos dolgozókat 
olyan felad.atok ellátására taní
tottuk meg, amely feltételnül 
szükséges volt a közlekedés 
fenntartásához. Feladatunk volt 
az úgynevezett hójelentő szaka
szok átszervezése. Amikor az 
időjárá$ szinte félóránként vál
tozott és a veszedelmes bevá
gásokat befújta a hó - ezek a 
jelentések igen értékesnek bizo
nyu Rak. E !tői függött, hogy 
elindulhat-e a vonat a követke
zö állomásra. A 15 hójelentö 
szakasz dolgozói férfiasan, a 
legnagyobb nehézségek ellenére 
becsületesen, sokszor egészsé
güket sem kímélve, tettek eleget 
kötelezettségeiknek 

d'olgozó, a hősi munkát vég
ző emberröl sem. A legmesz
szebbmenökig gondoskodtunk 
téli ruházatukról, bundával, 
csizmával, esőköpennyel és me
legítő itallal, védöétellel Iá.ttuk 
el öket. Az utasítás szabályai 
értlemében - amikor ennek 
szükségét láttuk - a vo
natok előtt hókotró, vagy hó
eke-meneteket indítottunk. Meg 
kell emlékeznünk a hordozható 
hóelleni védőmíivekről is. ame· 
lyeket különösen olo/an sza
kaszon tudtunk alkalmazni, 
ahol a szeszélyes időjárás a 
szél irányát állandóan változ
tatta. Kiváló példa erre a zirc
eplényi vonalszakasz. megvé
dése. 

110 sumély befogadására alkalmas, 400,000 forint betuhúusal lpített •J 
6116%ó• és mosdóhelyls611et kaptak a nyu11a1I pálya11dvart dolitozók a •

m:lnyproi.ranrn vél!f<hajtúa _,n. De nem feledkeztünk mei a 

Ha most arra akarnék eg,y 
mondatial válaszolni, hogy mi
re tanított meg bennünket az el• 
mult esztendő kegyetlen téli 
idöjárása, akkor erre röviden 
csak így válaszolhatnék: o: oé
delmi eszközök megelőző jó kar
bantartása, az előrelátó szerve
zési munka, az elmult esztendé• 
ben beuá.!t módszerek tanítása, 
és emellett, de nem utolsó sor
ban a dolgozó emberről oató 
gondoskodás a fő követelmény. 

Valamennyi pályalenntartá.si 
szakasz kötelessége, hogy a 
nagy tél tapasztal-ataiból okul
jon, hogy helyes és gondos fel
készüléssel, bátran szembenéz
hessünk a téllel. 

KISS JOZSEF, 
a veszprémi pályafenntartási 

lönökség vezetöje 

1954 szeptember 1L 

CSEBSZLOVAKIA 

Csehs•loráh-1.elehlefflet 
rasutaso1' .,er11enye 

Az elmult 
napokban Bad

-Schandau állo
más kultúrter
mében a Né
met Demokra-
tikus Köztár- �'-"-...:......:.�-

küldöttei közö� megbeszélésen 
vettek részt. Az értekezleten a 
két baráti állam között folyó 
vasutas munkaversenyt értékel
ték. A kölcsönös tapasztalatok 
kicserélése után határozatot 
hoztak, hogy több határközi 
vonalra kiterjesztik munka. saság és a Cseh

szlovák Köztársaság vasutas- versenyüket, 

NYlJG�'\T-NEMETOBSZAG 

_Mondj igaJSat - betörili a fejed.,. 

A ;,Fah1t igazat - betörik a fejed" -
Frei" augusz- tartja a régi közmondás. A 
tus 10-i számá- közmondások pedig még Aden• 
ban olvassuk: auerék:ra is vonatkoznak, 

Hans Fleck Legalábbis erről tanuskodik 
� 1 nyugatnémet- Ha11S Fleck elbocsátása. Meg-
1 �

.:.. országi vasutas mondta az igazat - kitették az 
· · látogatóban állásából. Az utcára rakták 
járt a Német Demokratikus Hans Flecket, mert az igaz
Köztársaságban, ahol napokon ságnak megfelelően ecsetelte a 
át tanuhnányozta a keletnémet 

I 
keletnémetországi viszonyokat., vasutaso� fE;lsz�badult, egyre Hans Fleckkel most vasutasszebbé való eletet. M, sem ter- t · . t ·ák k ··k t mészetesebb, hogy mikor visz-

1 

_
ars�, megosz l enyeru, e 

szatért a sztrájkharcoktól za- es penzzel, élelem.1:1e1 se�tík 
jos Nyugatnémctországba, be- - mert megbecsülik az igaz. 
számolt élményeiről. .,Mondj mondót, 

AtJS ZTBIA'. 

Os!!Stríít. · rasr1,tas1'ü.ldöttseg 
a Wilhel..,, Piecli főnsúhelyben 

A közelmult• � ....,,,., 
""�u • .::::i�• � döttség járt a · 
Német Demo-
kratikus Köz-
tiírsaságban ér 
többek között 
hosszasan időzött a Wilhelm 
Pieck nevét viselő vasúti fő
műhelyben. Az osztrák küldött
ség tagjai, visszatérve hazájuk
ba, áradozva emlé!Q,,ztek meg a 
vendéglátóknál tapaszta1t fej
lődésről, a dolgozók emelked..i 
jólétéről. Panaszosan említik 
meg lapjukban, hogy Auszt-

riában a nők még mindíg nem 
egyenjogúak a férfiakkal. S 
bár különböző új munkahelyek 
nyilt.ak a nők számára, de fi
zetésük jóval alacsonyabb, 
mint a férfidolgozóké. Az 
üdültetésről keserűen jegyzik 
meg, hogy Ausztriában is van
nak üdülők, de az ellátás mi• 
mmálisan napi 10-20 márkába 
kerül - a német fizetési egy
séghez viszonyítva - ugyan
akkor' a vasutasok átlagos fi• 
zetése Ausztriában nem hc..ad
ja meg a 3-400 márkát ha
vonta. 

Gyógyszercsalókat lepleztek le 
Horváth Irén ápolónő a MAV 

1(6rháiz gyermekgyógyászati osz· 
tályán teljesített szolgálatot. Be
osztását arra használta lel, hogy 
fontos gyógyszereket, orvosi mű
szert és kórházi berendezési tár
g;yat eltulajdonítson. A rendőr· 
ség a házkuta!á<s alkalmával 31 
fajta, nagymennyiségű gyógy
szert - többek között penicillint, 
,,A", ,,B" vitamint ezen
kívül több injekciós fecskendőt, 

MAV 

gumikesztyűt és kórházi pecsét
tel ellátott lepedőket talált laklf- · 
sán. 

A rendőrs�g Horváth Irént át• 
adta az államügyészségnek. 

Nagy Elza, a MAV Kórház és 
K:özponli Rendelöintézet dolgo
zója más személyek nevére ira
tot! fel jogosulatlanul gyógy• 
szert és azokat magáncéljaira 
használta fel. Fegyelrrú úton 
vonták felelössigre. 
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Selypen felkészültek a cukorrépa sz6l lítására 
Mire ezek a sorok megjelen• 

nek, már na pi három irányvonat 
ontja a cukorrépát Selyp állo
másra, onnan pedig a cukorgyár 
nagy betoncsatornáiba, a szállí· 
tószalagok, gépek, Jepárolótar· 
tályok szövevényébe. Elörelát· 
hatólag december közepéig 
egyetlen percre sem állnak meg 
a gyár gépei és persze nem 
szabad megállni a vasúton 
áramló cukorrépa küldemények
nek sem. 

Amikor feltesszük a kérdést, 
hog;yan egyeztették össze Selit 
pen a vasút és a cukor�r 
munkáját, valósággal kisebb· 
szabású ankét alakul ki a gyár 
termeltetési és szállítá.si osztá• 
lyén. Sajnos, a megbeszélés 
alaphangja kissé aggodalmas. 
Az is kiderül hamarosan, miért. 

- Tavaly a gyár elöszállítá
sokkal biztosította a teljes szén 
és mészkö szükségletet 
mondja Csécsei Ernő állomás· 
fönökhelyettes. - Az idén ez 
a gyáron és a vasúton kívülálló 
okok miatt nem sikerült. Eddig 
,a készleteknek körülbelül csak 
a fele érkezett meg, úgyhogy 
el lehetünk készülve arra, hogy 
a többi együtt Jön a cukorrépá
;val. Még így sem fenyegetne 
nagyobb ves2:ély, hogyha Hat
van á llomá,s rendezetten külde
né a vonatokat, vagyis egyhely
be sorozva a cukorrépás ele· 
gyeket, valamint a mészkővel, 
illetve szénnel rakott kocsikat. 

J6 lcomplex-brig6d 
szerződés 

- j6 egyUHmúlcödés 

A villámankét során arról is 
meggyözödhdtünk. hogy a vas
út és a gyár között jó az 
együttmüködés. Ennek alapja a 
napokban megkötött komplex
brigád szerződés. ameLyben a 
vasút a többi között vállalta a 
gyár gralikonszerinti kisiolgá· 
lását. a fedett- és az export-ko· 
esik biztosi(á.sát, a gyár pedig 
írásba foglalta, hob')I a rakodási 
idöt a tavalyi 6.3 óra helyett 
4.8-r.a csökkenti. és a rakva-ra
kott mozgalom keretében a ko• 
esik 50 százalékát. megrakva 
adja vissza, mégpedig úgy. 
hogy nem növeli a kocsik gyári 
tartó2:kodási idejét. 

Az együttes munka során jó 
kezdeményezések is születtek, 
amelyek az önköltségcsökken
téshez. 1 takarékossághoz is 
hozzájárulnak. l gy például a 
g;yá� Elids Gyulának, a termel
tetési osztály vezetőjének ja• 
vaslalára kezelöhelyet létesített 
a gyári tartalék számára, ne
hogy - mint tavaly - Hat• 
vanba kelljen járnia szenet és 
vizet vételezni. 

Mit varnak o cukorgycirak 
a vasúH6I 

meri a répa közé keveredett kö rakomány-átrakásnál a friss löknek. 
sakor is. E,z; .azért Is helytelen, a cukorgyárak, mert esetleges 

I 
küldjön elöértesrtést a terme-

könnyen géptörés! okozhat a cukorrépa könnyen megromlik, Sokféle körülményre kell fi. 
gyárban. A vasút sokszor hiá- veszi! cukortartalmából. Ugyan- gyelemmel lennie a vasút do!· 
nyos kocsit ad a répaszállitmá- így a takarmányozás szempont• gozóinak a cukorgyártási idény• 
nyokhoz, pedig a rosszul záró- jából igen fontos, hogy ponto- ben, de a gondosság böségesen 
dó oldalajtókon, a hibás kocsi- san, jól ütemezetten szállltsa a meghozza eredményét: több lesz 
padlón sok répa kihull. Milsza• vasút a friss répaszeletet s a az üzletekben az idei hófehér 
kll,ag hibátlan kocsikat kérnek szállítmány érkezéséről idöben cukor. 

A forgalmi szakosztály válasza a dolgozók kezdeményezésére 
Orömmel üdvözöljük az állo

masok dolgozóinak azt a törek• 
vését, hogy maguk kérik a ko
csitartózkodási normák csökken• 
tését és vállalják a leszállított 
normaidők teljesítését, sőt túltel
jesítését. A példát dolgozóink -
mint már annyiszor - ismét a 
kimeríthetetlen kincsestárból, a 
szovjet vasutasok tapasztalatai• 
ból vették. 

Mit is jelent a kocsilartózko
dási normák csökkentése? Azt. 
hogy a kocsik az eddiginél rövi• 
debb tartózkodás után nqernek 
továbbítást a rendezópályaudva• 
rokról és állomásokról, mef!érke-
zésük után hamarabb kerülnek 
beállításra, a rakodások befeje
zése után késedelem nélkül há:z
zdk ki a kezelési helyekról és to
uábbí tják a köl•etk„zö rendelte
tési helyekre. Ezzel a munkával 
meggyorsul a kocsiforduló, vagy
is lehetővé válik ugyanazzal a 
kocsiparkkal több á'ru elszállitá
sa. De nemcsak ennyi előnye 
van a kocsilartózkodási normák 
csökkentésének. Ezenfelül gyor
sul a szállított áruk forgási se
bessége is, rövidül a vonatok 
tartózkodási ideje, hamarabb vál
nak szabaddá az állomások vá
gányai. Vi:geredményben tehát 

azok az elöíeltételek, amelyek az 

I 

ideje alatt csökken u áru értéke, 
őszi forgalom szállítálsi felada- minöségének romlása miatt. 
tainak késedelemnélküli végre- Helytelenül, kerülő útirányon át 
hajtásához szükségesek, e példás küldik a kocsikat, ami többlet• 
vállalások következtében rendel- vontatást eredményez, indokolat
kezésre fognak állani. tanul növeli az önköltséget, ilyen 

A csökkentett kocsitartózkodá- gondatlan továbbítás következ• 
si normák szerinti munka azon· lében egyes rendezőpályaudva
ban semmilyen körülmények kó• rokra olyan elegy is érkezik, 
zötl nem mehet a rninöséf( rová- amelyeket nem rendez, s így en
sára. Az elegytovábbitás szabá• nek a kezelése többletmunkát, 
lyai  betart�ának minden idö· többletkiadá!st jelent és elegy
szakban, de elsösorban az öszi ácsorgást idéz elö. A hiányossá
forgalomban van nagy jelentősé• gok végeredményben nemcsak a 
ge. Ezen a téren mél! sok hiá• becsületből vállalt szűkebb kocsi
nyosság van, amelyeket feltétle- tartózkodási normák teljesítését 
nül meg kell szüntetni, hog-y gátolják, hanem az elegykésés 
csökkenthessük a kocsitartózko- következtében kocsihiány is ke
dási normákat. Gyakran clöfor- letkezik és nem tudjuk a napi ra• 
duló hiba, hogy irányvonatokba kodási kocsiszükséglctet hiányt•
od'a nem való elegyeket soroz- lanul kielégíteni. 
nak. amelyek útközbeni kisoro- Az elegytovábbítás terén a mi
zása miatt a vonattartózkodási nöség biztosítása elen,gedhetet
idö meghosszabbodik, vona,!oké- len feltétele jelenlegi és elkö
sés áll be, a z  elegy futása meg- vetkező $záíllítási feladataink
torpan. lrányelegyeket használ• nak. Ezeknek a megoldása 
nak fel tolatóvonatok kiegészíté- csak fel!Yelmezett munkával, az 
sére és ezáltal elvész annak utasítások betartásával biztosít• gyO_!'S; rendezésnélküll fu/ási. le• haló.' Lel!}'en a célkitfüésünk: hetosege. Gyors tovabb,tást -· k t ti k ·t t • kod • · igénylö árukat, sót külföldre me- csOR en e ocs! ar �z _ �1 
nő küldeményeket is sokszor to- normákkal, ácsorgas nelkul es 
v�bbftanak tolató vonatokkal, e,z; minőséf(i elef(giorJábbiidssal tel• 
ért nem egy esetben a szállítás jesiteni szdllífási terueinket. 

az újítómozgalomnak a 't'&súti föosztál!fOD ? 

A termelékenység emelésé- újítók azt várták, hogy az újí- rés,z;t az újítómozgalom fej
ben és az önköllségcsökken- tési 06Ztaly a többi igazgatósá- Ieiiztésében az. 1/1 E. Q67• 
tésben S?.ámottevö szerepe gok és sz.ak05ztáJyok újítási tály. 
van a vas'-!tasok ujítási moz- előadóit is meghívja. Bizony .Az osztály vezetője és dol
galmának. Ennek az értékes .::611lódtak, mert még ;iz 1/1 E. gozói ro195z vls.ionyban van• 
mozgalomnak azonban nincs osztály sem képvú;eUette ma• nak a bírálattal. de mégln• 
olyan gazdája, aki · azt jól &át, - bár mind� oka meg kább az önbírál!lttaL Úgy Ját
szervez_pé és irányitaná. A lett volna rá. lgy nem ismer- szilc, nem !Emerlk. Sztálin elv
vasúti főosztály terv- és mú- hette meg a felmerült jogoo tán: tanítását .arról, hogy ahol 
szaki fejlesztési s7:akosztálya pa."135zok1,1t, n�m hallhatta a nem érvényesül a bírálat � 
felel a yasút újítási mozgal- bírálatokat sem. Mi más ez, ha önbírálat, olt az út lefelé ve
máért, de elsősorban annak nem az újítási mozgalom, a je- .ret. Mi pedla: nem lefelé, ha• 
egyik osztálya. az Ill. E. újítási len lévő kiváló újítók lebec&ü- ne,:n fel!elé akarunk menni. De 
osztály. úgy látszik azon- lése? ezt akarják a miskolci igaz
ban. hogy ez a feleléí6ség csak De ez a példa nem egyedül- gatóság területén dolgozó újí
elméletben „létezik", mert a álló. Hogy a mozgalonutak tók is. E2:t bizonyítja a szó
gyakorlat egészen {!lást mu- mennyire nem gazdája az banforgó társadrumi bírálaton 
tat„ 1/1 E., bizonyítja az is, hogy elhangzott egés2.8éges, épit6 

A miskolci igazgatooá-gon au- ez év elején a vezérigazgató bírálatuk és felszólalásai!. 
irusztus 31-én a politikai 06Z· elvtárs jóváhagyásával kihir- őszintén segítő hangja iis. Csak 
tály és a i;uiksz.ervezeti t.erü- detett, újítási előadók közötti éppen, az 1/1. E. újítási osz... 
Jeti biwttság küldötteinek wrsenyt rnéi a mai na.pia: tály nem vett tudomást az ér• 
részvételével jól s ikerült újf- sem ét-tékelték. Pedig köt,-. tékes és tanulságos értekezlet• 
tói társadalmi bírálatot ren- lezett6éget vállaltak. hogy fél- ről, amely a mozgalom fejlő
deztek. 'l'ermészetesen mea:- évenkénti érté-kelés alapján dé:séért els&!orban felel6&. 
hívták a ,·B1Sutas újlti,;;i moz- a nyerteseknek a kilátásba Szücs Sándor, 

Vannak azonban olyan kiiTül· galo": ll:ányí_tás�ért felelős 1/� helyezett díjakat kiosztják. Ez az 11"1. szakosztály 
mények, amelyek nem helyi ere- E. kepviselőJet IE, A nuskolc1 sem történt meg. lgy yesz újítási megbízottja 
detűek ugyan, de alkalmasak 1 ------------------------
arra, hogy rontsak a jó össz-
hangot a cukorgyár és a vasút r .,, t" • ,.,,., 's . .  ,, t 

, 'k , ,� "--1, 
között. A vasút - mint a g.yár- �za,tszerveze l ,ag , .. ,e em11 0 erme,e myseg etnett:SCfff:I(, 
ban mondj�k - nem törödik .J 1 �,, .�.l-1 ' k I ,.!,J_...::L eléggé a cukorréparakodók tisz· 0 fi0/90Z011 Vr:at:/DleDe SZOlflllU&flll,., 
tántartásával. P�ldául Jászla• 
dányban, Tápióst:elén, Homok
szentlörincen követ és téglát 
raktak a cukorrépa-rakodón, 
még a répaszállitás megindulá· 

E héten kerülnek zömében le
bonyolitásra a szakszervezeti 
taggyül�sek. A jó előkészítő 
munka fél sikert je;ent. Buda· 

pest-Keleti pályaudvaron minden 
I 

helyet kell kapni a beszámoló
jel arra mutat. hogy az üzemi ban a szociális helyzet ismerte
bizottság idöben és kellő körül- tésének. a különbözö Juttatások 
tekintéssel készítette elő a tag- felsorolásának, ugyanakkor vá
gyülésre a vezetöségi tagokat, a !aszt is kell adnia a dolgozók 

------------------�------��" bizalmiakat és a t�gságot egy- termelési vagy szociális termP.• 
11ránt. szetü kérdéseire. Egyébként a 

Egy mozdonyirányító studióban 

j� 

- l(ibövitelt üzemi bizottsági taggyülésre meghívtuk a társ. 
értekezlettel kerotük meg az elő· szolgálati ágak képrJiselóit is, 
készítő munkát - mondja Szé- hogy a munkaterületü�el össze
csényi Oé:ui elvtárs, az üzemi függö problémákra azonnal vá• 
bizottság elnöke. - Az értekez• las2:t tudjanak adni. 
leten megbeszéltük 11z elöző - A tagság mozgósítására a 
taggyülés tapasztalatait, u ott bizalmiak egyéni agitációján 
elhangzott bírálatokat és javas- kivül felhasználjuk a faliujságo-
latokal. Mindezeket hasznosítani kat, a hangosbemondót 
a/,arjuk II mostani t�ggyúlésen. mondja befejezésül Szécsényi U_gy.ancsak nagy s�-)'.t h:1Y�· elvtárs. - Elö akarjuk segitezunk arra. hogy minel élobbc, . . , 
gyakorlatibbá tegyük a taggyü- ni, hol?' az el�:��sak m1nel 
!és bes2:ámolóját, mert ez ösz- felkészultebben JOJJenek a tag
tönzi a rés2:vevöket a hozzászó- gyűlésre s lelszólalásaikkal ne 
lásokra. A mühelybizottsági el- csupán a szorosan vett szak
nö_kök a .�izalmi hálózat jelent�- szervezeti munkát segítsék, ha
se1 alapJan rendszeresen besza- nem a termelés emelésének u molnak 4 dclgoz�k kíváns_ágai• önköltség csökkentésének ü�ét ról, panaszairól, 1avaslalairól s . . • 
ezek közül minél tóbbet felhasz• a _va�ut egészenek nagy felada· 
nálunk a beszámoló elkészités6- ta,t 1s. A helyesen megszerve
hez. zelt, jól elökészített taggyülések 

- A beszámolónak olyannak alkalmasak lesznek arra, hogy a 
kell lennie, hogy a tagság té• terme(ékenység emelését, a dot

As ,íj tedmlka minden •1-vminya a nsutas dolg02:6k rendelkez&tre ,11 • nyeken keresztül ismerje meg gozó ember védelmét szolgálják. Szovjetunióban. l(fpOnk a moszkva-rjaz&n)·t Ya&úh'ona1 eayik mozdony• .. • . lril.nylt6 studlójtt •�rúolJa. IIJ• Mlronov mozdony1r,nylt6 munka k�ben.
1 

belőle az uzem1 bizottság mun- Ezt ,a célt szeretnénk elérni mi 
(M. <>&emklJ tel�tele) káját. eredményeit. Meg'lelelö is Budapest-Keleti pályaudvaron.. 

s 

A társadalmi tulajdon védelme 

- mindnyajunlc ügye 
A1kotmán1,'Unk kimondJ11: ,.A Mawcir Népkoztár«uág J)Olg4-o 

rllinak cil4poetó kötelusége a ,iép vaavcmánllk megvéc:Use; 
11 tcírladalmi tulajdon me11uilcírdít<ÚA". Párlun.k III. konQTen,,, 
=a hangsúl11ozta, hOll'I/ a. tcírsada.1,mí tula.jdon védelme szo,,, 
cioa.lista társadalmi rendünk egvik a.lap,,etó feladata. A QQ.Zd4-
scígw termelú, a dolgozó nép ;óléfének bdekében srüluét1 va-n 
a. legnaQ11obb i<ikarékouáqra, a. köZt>CIWOTl aondo& keulé3bt és 
védelmére. Az ésuzerú, 4 teTmelélcen.yebb munka. mellett 4 
népvaq\/on. megbecsülé&e - " népg,azd(uc!o eróritésmek fon

tos eazköze. Ha bármeli,i,k területen mgedménJ1elcet tearinlc, 
tx1(JJI nemethun.Jlun.k, 4 dolgozó nép e�ue vallja lc4rát. tr,
pe,i ezért minden becsületes V<UUúu dolgozó érdeke, lww 
t!beren tn1111áz..:on. a. =ú.ti náUítmánl/OkTa. harcoljon az 4inr 
dézsmálók, a. szocia.U&ta tulajdon tolva;ei, pa.z4rlói és Q()Tldat
lAn kezelői ellen. 

Dolgoz6i.n.k 114(11/ többsége látja. ezt, t!a ennek megfelelóe• 
cseleknik. MéQia Ql,'Gkrcin. elóforduJ.naJc �" &Zándéko1 tJlllTII 
gondatlan. károkozások. Az elózó évekkel .szembe• különösebb 
jatJUlá.!t e tben. nem találunk. Még min.dia nem c&ökke-ntek 
;elen.tősebben. a vasúti dézsmcil4sok. EQ1/eB á.llomásokon v�!ó,, 
ságos fosztogató bandák alakulta.k, amelJlek sa3á.t ha.sznal4• 
tukra, vaw ela.dá& cé!já.ból tulajdonítottak el értékes cirukat. 
Az círudéumdlások által okozott kár mértékét nemléltet&n fe

jezi ki például, hoQJI az ez év elBó felében. okozott kár összeQébo, 
15 kétszobci&, ösazkomforto& oomta.& laká.st lehetett vohui ipl
tem. Amikor erre rádöbbenünk, ki ne botránkozn.a. meg Feli
nl/i Mihály fóraktdrnokon., aki Budapest-Déli J)(ÍlJ1Gud1)(1,ro,a 
a.helJ1ett, ho(JJI mega.kadd!JIOzta. volna. építóanuagok d!opását., 
1nag4 is résztvett a. tolva;Zásba,a.. Az e111(Ík nálUtóváUal4t réaZié• 
re érkezett küldemén.yból ötezer téQ1.4t 2000 fori� eladott 
EC3édi Anna pénztárkezelónelc, a.ki ezt a pénzt abból A 9000 fo
rintból fedezte, ctmelJ1et előzőleg elBikka.sztott. 

Sok3ZOT a szolgálati helyek vezetői is ré.!.Ztt,eunek ezek,. 
ben a dliumá.lá.!okba.n.. RdJeospalota.-Ujpest cillonuuOft Rózsa 
József főintézó, óllomásfónök maga. biztatta " raktári dol11oz6-
kat biinctelekmények elkövetisére, nem ef/VSUT rés;#vett • 
fosztogatci.sokba,a.. Magukról megfeledkezett vasutasok.Jc4! • 
külszol.gálatnál és a központi szolgálat kötelékébffl is talá.Zko

zunk.. Előreláthatólag a. jövő héten. tcírgJlal;cík az AnJlagellátci&i 
Ii,azgatóság létszcímdba tartozó Sándorfalvi Márton. fómtéz6 
é$ társai .nkkasztci.si ÜQJ1ét, amelJIMk m.éQ a vaaúti fóoaztály 
néhcin.JI do!Qozója is részese vol.t. A dolgozók egyennihcíiv4' 
manipuláltak is a. közöuéget több mint ne(JJledmfüió forint
tal károsították meQ. 
A !elepleutt árudézmuil6k minden esetben. eln.Jlerték méltó 

büntetésüket, de nem szabad megfeledke:münk arról, 
hoQJI éveken keN!&ztül hcítránJ1osan befolJ1á&ol.t<ík dolgozót<ir
&aik maga.t4rtci&cit. munkafe1111el1Mt, a. tár$GMlmi wlajdon.ról 
alkotott véle-minJliL/cet. Nem ált4.tha.tjuk maQUnkat azzal, hOflll 
tolvajok min.dig vol,tak és most is V4n.114k. Az sem lenne ki• 
e/.égító vttlasz, hO(l'JI eddig még nem tudtuk mindn emberbe11 
a kapitalista rend tápt,alaján nJ1üzsgó „erkölcsöt" 4 szocialista 
erkölccsel felvcíUani, mert a nevelö, a. Jeloi.tácosító munka ed
dig méll" nem hoz/4 meQ a kívánt eredményt. Nt!zzük meg, 
hogy az öntudclt hidnyoud.g,ai mellett meli,ek azok az nalkal• 
mak", amelyek akarva-akaratlanul uülik e tolva;oka.t. Milc 

azok " ténJ1ezók, amelJ1ek ösnetevéséból gondat14n.s4{1Qal, fele
lótlen.sé1111el voltaképpen mindann.i,iunk Űf11/e - • társadalmi 
tulajdon ellen vétünk. 

1. A. hlb,ik lor:dsa, .a .dwmilisok elszaporodása ela&orban abból 
ered. hogy a azolgélatl vezetólc nem tartanak. hathatós, te1kHsmer�!et 
e1len6rz.ést. sok esetben e1mulasztJik a károkozók felc16sségrevonjsii.; 

2. Ar, Gzem�be.n az anyagutaJványoz:ásnál nagy ■ lazaság. A szűk• 
ségesnél nagyobb mennyiséget ,,éteteznek és nem egyszer a mir kész.• 
nek jelentett munkához ulalványoznak újabb anyagot azért. hogy ma• 
guknak rejtett tartal�kot képezzenek. Ez meghamlsftja a munk• ön\.-.ölt• 
ségét b a felhalmozódó anyagok nemcsak pazarlht tesznek lehetővé, 
de az ettulaJdonftásnak is tág teret nyujtanak; 

3. Az úgynevezett ,.darabolás" kérdésének rendez.ellensége Is nagy 
ltjrokat ol<oi: e�sz táblákat, rudakat yételun<,k sokszor esek u&t, 
m�rt I u.«Ur a daraboláo:ra nincs berendezve. Ez növeli a mtlhelyekben 
a stámadhon kl.-QI heverő, az ellenórú.s körélöl \hol kerüld anyairJI< 
mennyiségét: 

7. A beraktsok s kirakások ellenllrttsét egyes ;lllomásol< raktárno
ltai H IY.lg:idvezd6i nem véiZlk utasUásszuüen. �lenyugodnak a rak
tári dolgozókrw,k abba a t0rekvésébe. holt)' a nagyobb kernel érdeké• 
ben a mfn6ségl m1.1nkiát mell&zék. Nem ellenön.ik ai: aUcalmi munk,• 
60k ,naI végzett rakodásokat éa rakományigaziUeokat; 

8. A forgalmi szaks,olgi!at dolgozói sokszor kell6 k6rülieklnlés k 
n, óvato.!'-sági rendszabályok be.tartása né:lkOI tolatnak és gurítanak. En• 
nek következtiben nemcsak áruklirok, de jármOsérilli:sek is tfüténnek, 

9. A kocsik mffsz:akl állapotának e11-en6rzise íelületesen tórl�nik, ez 
eládst. tüzkirt. elszóród&St "Vonhat maiia után: 

10. A hldmérlegelc hiányos karbantartása következtében sok esetben 
két killönbözll b(dmérle�n mérlegelt rakomány eúlya többmiz.sáa elté• 
rést mutat; 

1 1. A károk felderítését nem etl)'Szer akadilyoua a von•titve,·�••zol
gálat munkáia. Nem adják át a vonatokat. egyre emelkedik a da,ab
árus• é1 k<>c.Mrakományú kül&eményeknél a sz;ámadáselválaszlisok meny. 
T\Yfsége. Ez; vi&1..ont a fölös áruk t'l.ámát emeli, ami alkalmat ad a dé:z.,. rn'1hra. Hasonló gondatlansMggal történik az . .6ruk é.s ,kocsik biircázása: 

12. A kocsifellrók nai!Yfokú nem!0r&lömség�I véf1%lk a kocslfetrrást él edltal akaratlanu• eegltséget nyujtanak a déz.sm�lhokhoz; 
13. A rovancsolbolc alkalm.ival az egyes igazgatós,gokn1U m�g,111• pított hiányokért nlne& �ellő felel&�grevon.ls és t3bb esetben tapasz• talható. hol:J' &zolgálsti vetet&< a lelQgyelelilk alá tariozó dol11<>•ókat ill)'eknnek tisaruira mosni; 

14. A vlssznyer.-mények kezelése gondatlanul folyik. nem •é!elezilo be nyilvánt..-,á_.I könyvekbe. 

Cso.k néhány kir�ott hiá�. (f,! ez ia tl"..egmut11tja: 
az utaaítá.uzerin.ti munka el.lumyagolá.$4, " munkafewelem 
lazasága, az iber&ég hiánJIC a vasú.ton. is megtermi • ffl4QII 
relejtjét. ts a. aele;t(JJlártci.s, a. pazarlá.!, s munkafeVJl.?lem 
lazasága olya.n. Q11Zdátlan terül2t, olyan vadon, cttl'lelll rövid 
idő alatt kitenJ1észti a. maga raQadozóit, " � toZV4;ait., 
e !herdá!óit. 

Ahhoz, hOf111 • dolgozó fflQ\(IJ/ar nip u eddiginél Is er6telje-
sebb iNim.bcJn menete!heuen a felemelkedés út;án, tihhoz, 

hoQJI a va.ruúu dolgozók mini! 01toraabb<1n ré.szesei Jeheaaenek 
ennek a. felemelkedt!sn.elc, nem elég caupdn ,iz, hoQJI az ig,azsá,g
szo!gdltatcia kezbe juttauuk II ma.gukról megfeledkezetteket. 
Meg kell t41.ciln.i a lehet6aégét, hO(J1I még u eddiQiftél ű "4táro
zotta.bban éa floW()bb sziQorúacioQGI .rujt11mk le " tolva;okrG\, 
de azokr• u, •kik az ellenőrzés, 4 doloo.zók 11�eléú!lek elM
nyogolcircival volta.képpen .eg(UiQet IIJIU.1f41ft4k iiulmeikhez. 
MozQalmi szerveink11ek jó munká.t,,kkal 0�11 ligk6rt kell te
remteni a munkahelyeken, hoQJI " doloozók ,nagvk kc'SzöriUék 
ki a népvawon. rongólóit, pocaékolóit, ""blóit. 

Nem vita.tható az, hoQJI v•-n még mit tem1fe e Nritt /ÓO&Z· 
táll/flGk, " ,zaluzolgcU4ti vezet6knek, e .uaksz:eroezemek és 
nem utolsó aorb<ffl 4 J)OliUka.i oaztci1i,olcnclk ezen a tben. A 
d.oloozók 11eveliae és felvilágoaitcísa 11em ki& munkát i(lé-nvet 
El.s6sorban azt követeli, hOfll/ 4 szemelleru:őket ha1111;uk el, 
emberi hang°" szóljunk 4Z emberekhez, a mef11111ÖZi• M elko1>
t4tott frázi&ok töm.keleQéMI álljon.; 4Z iTtelmet ú bzetmet 
e0114rcint fogja meg. A ma(IJlar va.ntta.aok nem eQ11Uff' Mri 
hell,'tállci.sa<ü bizonl/Ították, hogy érdemesek népiln.k.. :!)(Írtunk 
megbecaülést!re. Most =l is seQittniök kell a konQTesszu.ri 
hlltároz,atok meoool6.ntá1dt, a 11épjótét 111Mlélit 1zoJoá16 k.,,._ 
mdnyprogrcimm végreh4jtcisttt, hO(IJI mindenkivel szembe,a 
mer,vtldik 4 nép V4'711onát is t4k4„ékossóggiaI, ;obb ú több 
munká=t 0114rapitják 11Öt:ekv6 Jólétük biúo.t!téká.t. 
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Több mint egy év távolába 
kell visszamennünk, ha a ferenc
váro�i vonatkísérölaktanya vil
lanyrezsóinak nyomá1ra akarunk 
bbkkanni. Tavaly nyáron - jú
lius 18-án - la!'unk hasábjain 
fop-lalkoztc,Jk . Gv•rmati űyula 
elv!árs, ferencvár,:,:ii vonatkísérő 
panaszaival és a többi ,,onatkí
sérö kívánságaival. amelyek kö
zött szerepelt a · villany- vagy 
gáz-élelmelegUő felszerelése. l(é
söbb ismételten visszatértünk• a 
kérésre, ami· véve a budap�sti 
i gazJ!alőság fülébe is eljutott. 
Tovlbbi öt háuap mutva Intézke
dés is született: 72.55/20/954/UL 
szám · alatt 1954 marcius 
6-án Tóth I ános igzagatóqelyet
tes elvtars aláírásával 8500 fo-

áramlakarékossági inlézk�dések- vezett dombóvári baraképüleibe kel. Egyébként is jelentősebb /,e. is tüzhelyet teszünk. 
ruházást igényelne, mert ipari Ez a megoldás, vélemenyunk ő.ramot ke//ene bevezetni. V gyan- szerint, nem a legmegfelelői>b, csak_ töábfizezer forintba kerülne különösen a nyári meJegben, de a gaz be�ezetése. (Nem lehet!1e tegaláhb pontot tesz e.�y rég1ta 
t>setleg gazpa_lac·.;hal me„oldann- húzócl,:, ügyre. De va,_on há,,y 
A szerk. me1r1egyz"ése.) Gondunk , .. ügyirat" járja hasonló módon lesz rd, hogy a ferencvárosi flO- az útját a különböző vasúti h•nat�isérők mef!felélő. tfizheltpt I vatalok bürokráciájának 1abirirrk<;PJ"nak, ugyanfgy az úgyw- 1 tusá:ban? 

�intos beruházási hite)i�énylés Ez is seuitse�u? erkezett a ILS D. osztalyhoz. . 0 • O 
.. Rövid" öt hónap .multő.n választ p • . h • -1 H ff 

1 
-s kapott · t • • 8 D I ar onap o a o mann elv- Nem szegyen ma a cirkusz" 
�sztálytól=8

z 1
,�:!;����;i 

a 
hitei 

társ a szegedi -�özponti k�tú�- titulus, hisz az is kom�!y ·mun-
1Jincs. felújítő.sí hitel ktutalő.sa 01th0n zgazga(oJa: Sok nehezse- kat. művészetet követel. De 
folyamatban." ;,�Jny�

el

Jr}!ff!e:
z
n;;., f�;��s 

e��!: Nő.kófal_vl . elvtárs úgylátszik 
.. D,e lewünk tárgyi!agosak: az nak „segít{/' kezek, «melyek nincs t,sztaban a zömegkulturá
ugyira� ezala_l� a honapok �la� segítség helyett taszúrások,/zal /is mozgalom jelentőségével. 
sem. pihent: J_arta a �aga ut1at .,tő.mogatjdk". Mennyire becsül- Bizonyő.ra ő sem örülne, ha 
az 1gazgatosagon belu). emelet- �:lik, és támogathatják munká- mondjuk „porosfültl bürokratár� fel, �mele!rol l_e, am,g - �;t• Ja/ az olyanok. mint Nő.kófalvi nak" neveznék. Ha már se ítsé-tö, maid meg tobb lett belole. e/vtars, az igazgatóság III. . . . � .Ma. J:!!ár, afl!_inl lát_tuk, egészen osztályának személyzeti előadó• 

get nem 
_
nyuJt, lega!abb üszte- , 

tekmtelyes kote.g, Nincs awn�an ja, aki egyszerűen „cirkuszigaz- /etet a�1on a kulturotthonnak. 
?lyan o�o� buro�rata az eges� · gatónak" litulália ( és ezekután Ennek Jobban fognak örülni. a 
1gazgat�sag?!1• ak, me� tudna a kultúrotthont nyilvánvalóan szegedi vasutas dogozók, de el n:on�am. m,e�t kellett 1gy m�g- cirkusznak). is várják tőle. h1zma az aktanak, mikor a mar-
cius 6-i .hiteligénylés után nem-
sokkal az igazgatóság II .  osz
tálya egy eme lettel Tóth 
igazgató elvtárs szob;íja fel�tt 

az egész rezsóügyet lezárta 
azzal, hogy .,felújítási hitel 
nincs". Ami azt jelenti, hogy 
hiába üzente az 1/8 D. osztá:ly 
azt. hogy „felújitási hitel folya
matban", amikor a hitelkeret 
felett rendelkező IL osztály 
már az aktalavina megindulásá
nak pillanatában kijelentette. 
hogy i lyen pedig nincs. 

Az aktakötel! ezután bevonuh 
az irattár megfelelő számoz:ású 
kék aktakoporsójába, a többi ak
tahulla közé. Az ügy „meghalt" 
- de. most jön az üjabb meg-le· 
petés: az i lletékesek mind azt 
hitték; hogy „él". Csak éppen 
qiinden i l letékes azt .hitte, ho,_ay 
a másik il letékes íróasztalának 
fiókjában tengeti életét. Tóih 
igazgatóhelyettes, • elvtárs azt 
hiUe. hogy a I I I. osztályon van. 
a III. osztály azt hitte, hoJ!y a 
munkavédelmi csoportnál Pintér 
elv\,í,'rs ad qeki kvártélyt, Pintér 
elvtárs azt hitte. hogy Domján 
elvtárs törli le róla idönkint a 
port; Domján elvtárs azt hitte. 
hogy Vircsik elvtárs szellőzteti 
néha, nehog,y megegyék a mo
lyok, Vircsik elvtárs azt hitte. 
hogy Lugosi elvtárs gazdagítot
ta vele „aktaállagát", Lugosi 
elvtárs azt hitte , . , és így to
vább. 

A ferencvárosi von a lkisérők 
viszont azt hitték, hogy az em
berről való R'Ondoskodásról a ou
dapesti• igazgatóság és a vasúti 
főosztály bürokratái is hallottak 
már, és azt remélték, hogy ké
résük sorsáról legalá;bb értesí· 
tést kapnak. Mi mos1 igyek
szünk pótolni ezt a qrnlasz!ást 
és talán Pintér István elvtárs. 
munkavédelmi előadó nem vzszi 
zokon, ha az ő szavaival élü�k: 

- A villanurezsó rngedélyezé
se nem képezte kellő megfonto
lás tő.rgyát, mert ellenkezik az 

- VONATPÓTLÓ GÉPKO
CSIJARATOKAT rendszeresí
tett a debreceni igazgatóság. A7 
első járatot Szabolcs-Szatmár 
megyében helyezték fórgalom
ba. A Budapesten délután fel
adott darabárukat még aznap 
vagy másnap reggel megkap
ják a címzettek. 

- Új eljárást próbálnak ki 
Mosonmagyaróvár és Horvát
kimle közötti vonalszakaszon 
a használt vasúti talpfák élet
tartamának nö1,elésére. Az el
járás abból áll, hogy a talp
fákon levő repedéseket tömitő
anyagga.l töltik ki, majd mű
gyanta oldattal vonják be a·  
talpfákat. 

- NÉGY IFJÚSÁGI JAVI
TÓBRIGAD alakult a debre• 
ceni fűtőházban. Az egyik 
brigád tagjai : Tederics János 
R�dácsi János és Bezendi Jó
zsef a Nagy Októberi Szocia-
1.sta Forradalom 37. évfordu
lója tiszteletére vállalták. 
hogy a 411.213 számú moz
dony részlegvizsgáját novem
ber 7-re befejezik. 

- Egyhónapos tagszervezési 
időszakot kezd szeptember 
15-én a Magyar Repülő Szö
vetség M AV Lokomotív szer
vezete Budapesten, Pécsett és 
Szombathelyen. 

- TANULMÁNYI KIRAN
DULASOKAT SZERVEZNEK 
a pécsi igazgatóság fiataljai, 
több DISZ-csoport _bevonásá
val. 

- Atadták rendeltetésének 
az oroszlányi állomás vasuta
sai számára épült új üzemi 
konyhát és röplabdapályát. 

- KIEGÉSZITIK A HAR
GITA SZERELVÉNYÉT egy 
új motorkocsival. Próbaútja 
után, előreláthatólag október
föl kezdve Budapest és Szeged 
között közlekedik. 

Előkészület a téli forgalomra 

A Szombathelyi Já.nnüjavitó 0\/ lljúsáfl személykocsi lakatos-brigád célja, 
hogy a téli Jo,gaiom Idejére minél több mlnöséglleg Javított személykoc•lt 
adjon a forgalomnak. A brigád átlagteljesítménye 135 százalék. Képünkön 
az IH-brftjd tarja! Porpáczl Jenő vezetésével e11y fővizsgás kocsin dolgoznak. 

(Kovács Géza felvétele) 

- 270 méter hosszú vízveze
téket készítettek a Szolnoki Jár
müjavító OV. dolgozói a kun
má_rtoni Zalka Máté termelőszö
vetkezet istállóinak vízellátásá-
ra. 

ÖLTöZOT ES MOSDóT 
EPJTENEJ<. a váci 16.vközlő- és 
biztosítóberendezési, a kecske
méti pályafenntartő.si dolgozók
nak és a Keleti 'Műszaki J<.ocsi
hivatat nődolgozóinak. 

- VASUTAS E/JELI SZ,4-
NATóRIUM épilését kezdik 
meg • közeljövőben, körülbelül 
ötmilliós forint költséggel Bu• 
cfapesten, a Vő.ros/iget melletti 
Jávor-utcában. 

- SZA1<onvos1 REKDE-
LőINTEZETET i!PITENEK a 
szombathelyi vasutasoknak. 
De_brecenben is folynak már a 
hasonló intézet épületátalakítási 
munkái. 

- 44 FERőHELYES BÖL
CSŐDE ÉPÜL N11iregyházán 
és Miskolcon a. vasutasok (11Jer
mekei számára. A bölcsődéket 
ez év végéig átadják a. rendel
tetésüknek. 

- Befejeződött a 100 méter 
hosszú rakodó építése a szé
kesfehérvári pályaudvaron. Az 
állomás nagykanizsai felén az 
l-es számú vágányt a Vasút
építő Vállalat celldömölki épí
tésvezetőségének dolgozói már 
bekötötték. A 28. és 29. ra
kodóvágány építése folyik. 

LAKASCSEREK 
DEBRECENBEN Lf.VO B ELVARO· 

SI magasiöld�zintes szoba-kony-
hás, nagy előszobás, kamrával 
és pincével bíró, közműves lakáso
mat elcserélném hasonló budapesti 
lakással. erdeklödök írjanak l(ósa 
Ferenc címére, Debrecen, Könyök· 
utca 8 szám alá. 

BUDAPESTEN XVI. kerület Imre• 
utca 5 szám alatti társbérletl szo
ba-konyhlts lakásomat. valamint He
gyeshalomban, a Vörös Hadsereg�út
ja 168 szám alatti szoba-konyhás
kamrás h;J.;ásomaf elcserélném györi 

· kétszobás komfortos lakásra. Cím: 
Né-netb György, a MAVTRANS gyö
ri kirendeltségének vezetöje. 

DEBRECENBEN a város legszebb 
helyén lévő szoba.konyllás-ffirdöszo. 
bás lakásomat elcserélném hasonló 
budapesti vagy magaslat közelében 
lévö állomáson dolgozó vonalkisérö 
la•kásával. Cfm: Halász József Deb
recen, Bem-tér 15 szám. 

ELCSERtLNll'M Budapest XVll .  
kerületi (Rákoskeresztur) kétszobás 
lakásomat a főváros belterületén lé
vő, kisebb lakásért is. H,µstinszki 
Isrváo, R,'ikoskeresztur. Rózsa Fe
ren·c-utca 7� 

DEBRECEN, Kut-ulca 36. szám 
alatti szoba-konyhás lakásomat bu
dapesti lakásra cserélném. Farkas 
Albert irodakezelö. 

Kf.TSZOBAS, üvegezett verandás, 
komfortos olcsóbérG, kertes hJzban 
lévö lak:homat ekse:-élné.m össz-
komiortos belterületi lakásra. Cím: 
Budapest. XVI., Mátyásföld, R..ikó• 
czi-utca 30. Rajcsányi Lá,;zló inté
zö, budapesti igazgatóság, könyve
t6sEg. 

HÁROMSZOBÁS, OSSZKOMFOR.-
TOS soproni lakásomat elcserélném 
budápesti kett6, esetleg egyszobils 
lakásra. Paraszkay István fóintézö. 
Sopron. Mező-utca 1-4. l. emelet. 
Budapesti telefonszám: 340-020. 

Amint egy ViZS[J'álat kiderített�, a 
nyíregyházi fíitóhüzban még a „hi
def Javításban·• álló gépekre iE ké
szenléti idöt számoltak el egyesek. 

A bércsalásnak ez a módja, bá'."" nem 
egészen újszerű, mégis azt bizonylt
ju, hogy a ben:salói< minden c::.al<isi 
eshetőségre készenlétben állnak. 

Jól tudnak sz6molni 

A szegedi ffitöház néhány villany• 
sze:-elójét szolgJlati hc:lyüktöl 17 
kilométer távolságra egy hé:t idő
tartamra kirendeHék. N-0ba minden-

nap kerékpá·rat haza.iádak, felszá
molták a teljes kiküldethi díjat, 
sötl Még a izálláspénzt is. Még 
szerencse. hogy a kerékp.;r-gumi 
kopásért nem számítottak fel sem
mit. 

Jó dolguk volt . . .  

A diósgyé5r-fádi rakodö-á1tomáson 
jó dolguk Yolt a havidfjas dulgozók
nak. Megkapták rendes havi illetmé-

nyüket és elszómelták 6ket fizikai 
dolgozók-ént is. Jgy tehát ketszeres 
.bért kaptak. Igazán nem panaszkod� 
hattak. Ann.il inkább a népgazd•
ság . • •  

Még négy kötvénysorsolás lesz 
az idén 

A Negyedik Békekölcsön első 
húzása szeptember 19-én Ceg
léden, a Második Békekölcsön 
ötödik húzása október 26-tól 
29-ig Tatabányán, az Első Bé• 
keköicsö11 hetedik húzása no
vember 26-tól 29-ig Békéscsa
bán. a Harmadik Békekölcsön 
harmadik húzása pedig decem
ber 30-ál'J iesz Szamba thelyen. 

A sorsolási tanácsadók ké
szüljenek fel a dolgozók felvilá
gosítására és a szerencsés nye
rők időbeni értesítésére. 

Mi okoJtílyozza o szovjet slrtolottísi módszerek 

/,erezetését Füzesol,onylH,n 1 

A _sz?vj_et vasutasok mód
szerei onas, léptekkel vitték 
előre vasútunk fejlódését. Nagy 
fejlődést jelentett például a 
szovjet síktolatási módszerek 
bevezetése. Ezek a módszerek 
igazgatóságunk te,·ületén i� 
elterjedtek a miskolci síktolató 
brigád tapasztalatátadása jó
voltából. Egyedül Füzesabony 
állomáson nem sikerült· még 
bevezetni, az újmódszerű sík· 
tolatást, mert úgylátszik, egye
sek nem ismerik a fontosságát 
és megvalósításának lehetővé
tételét csak ígérik. Ankét 1� 
volt már Füzesabonyban ebben 
az ügyben és ekkor maguk az 
állomás dolgozói bizonyították 
be gyakorlatilag az Arhipov
Lucskov-féle síktolatási mód
szer előnyét. Csupán azt kifo
gásolták, hogy a jelenlegi ki• 

húzóvagány nincs ttiegfelel'ó 
esésben, emiatt nem tudják 
rendszeresíteni. Kérték a. ki· 
húzóvágán11 megemelését. 

A pályamester nyomban vál
lalta· is a megemelést es kérte 
a II. osztály illetékeseit. ren: 
qeljék azt el. Az osztályvezeto 
elvtárs elrendelte a vágányki• 
emelést és úgy intézkedett, 
hogy még az őszi forgalom 
•megkezdése előtt készítsék el 
az emelkedőt. Rendelkezését 
azonban még a mai napig sem 
hajtották végre, amit a dolgo
zók kifogásolnak. Jogosan ké

rik azt is, hogy sürgősen végez
zék el a vágányok melletti ta
lajegyengetést, mert a rossz 
terep balesetet idézhet eló. 

Z. Burján István 
miskolci igazgatósáC 

A hatvani' vonatkíséröknek 
nincs gazdájuk ? 

Á további sikerek érdekében Az is előfordul, hogy Ilyen 
vezénylő tiszijeinknek gazdasá- hazavezényléskor az utazási 
gosabban és tervszerűbben kel- naplóba a vezénylök pihenönap
lene gazdálkodniok a vonatkí- nak írják be a várakozással 
sérök munkaidejével és ereie- eltöltött időt is. Ez a Munka 
vel. Sajnos Hatvanban nem Törvénykönyv idevonatkozó 
így van. A közelmultban például pontjának súlyos megsértése, 
az förtént, hogy amikor Halász mert a dolgozókkal a pihenőna'p 
Mihá.;y vonatvezető és szakas=a kezdetét közölni kell. Amikor ez 
2 1  -órakor készenlétre jelentke- ellen felszólalunk, egyes vezény
ze:t, hajnali fél ötkor hazaküld- lök rideg hangú „nem tetszik?" 
lék azzal, hogy nincs részü;_re szavakkal utasítják el a dolgo
vonat. Csak Halász e!vtárs ti!- zókat. 
takozására kapták meg végre a Bzek után ne csodálkozzanak 
492 számú tolató vonatot 6 azon, hog,y az értekezleteken 
órai indulással. Gyakori eset sokszor hangzik el: ,,A hatvani 
Hatvanban, hogy több órás éj- vonarkisérőknek nincs gazdá-
jeli .készenlét után küldenek ha-

1 
juk", Szücs Ferenc, 

za ·vonatkísérő brigádokat. hatvani vona,kisérii 

Néh6ny t6volmaradó dmére . . •  

,\ MAV Épületfenntartási Fő- zett, d e  nem úgy a meghívott 
nökség dolgozóinak szeptember mozgalmi és szakmai ve;etök. 
fi-án. 14 órára hi(detett szia- Vé�e 14.05-kor, megérkezett 
hanovisla ankétjJra �gy héttel Lá11dor Ernő elvtárs, a területi 
elöbl, lneghlv!uk a budapesti bizgítságtól, és 14. IO kor a 
igazgatóság I I. osztályának po- ferenévárosi pályaíenntartási 
liiikai instruk(orát, az igazga- főnökség küldötte. HiJba vár

tóság, munkaügyi osztály, a tuk azonban a többi méghivott 
vasúii főosztály 4/C. munka- vezetőket. a kultúrcsoportot. 
versenyosztály, a Vasutasok senki sem jött el közülük. 
Szakszervezete budapesti terü- Lux Gyula vezetö főmérnök 
leti bizottsága, és kil�nc pálya- beveze:ője után Weiner Béla. 
fenntartási főnökség képviselőit. kétszeres sztalianovis(a ' tartott 
Majd 3-án szPméLyesen kértem a előadást élenjáró munkájáról. 
szakszervezet területi bizottsá- A felszóla:ó tíz sztahanovista 
gának bér- és termelési felelősét, is ismer!e!le munkamódszerét 
Várszegi elvtársat, hogy rövid De nem kelleti külön ísmertet
kuliúrmüsorral támogasson ni a meg nem jelent vezetők 
bennünket. Még aznap telefo- és a kultúrfelelös munkamód
non beszéltem Láng Pál elv- szerét, mert minden ismertetes
társsal, a területi bizottság kul• nél. többet ·mondott a távoíma
túrfelelősével is, aki biztosított radásuk. Pedig a dolgozók szi
arról, hogy 6-án 14 órára a kul - vesen veszik, ha . a vezetők is 
túrcsoportot elküldi. 

1 
foglalkoznak velük. 

Megnyugodva váduk vald• Jónap Béla -
mennyien a sztahanovista an- MAY Épületfenntár(ásl 
két időpontját. Ez el is érke- Főnökséi 

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

Az ezévi_ labdarúgó bajnoksijg az 
\J'B II -es csapatokra húritotta a leg
nagyobb feladatot. A kiínls szerint az 
év végén egy-egy csoportból kilenc 
( 1 )  csapat esik ki alsóbb osztályokba. 

, Az NB r J -ben elismerten magas a 
já-tékszínvonal. E:ppen ezért minden 
mérközésen jóképess�gü, eg}•enrangú 
ellenfelek küzdenek egymással Vala
mennyi találkozón színvonalas· Játék 
folyik a oor.tokért, s a gyö:�t-!s cs;,Íjk 
az a c�apat lehet, amelyik tudása leg• 
Javát képes nyujtani. Ilyen teljesit
mPnyt sorozatos�n elérni, c.:,ak testi
leg, 1el�i1eg egyaránt jól íelkészült 
eavütl,s képes. 

Ebben az osztályban tiz vasutas 
csapat küzd a bajnoki pontok�rt. A 
'ielk�szülks ideje elmult, hiszen már 
négy forduló lezajlott. Csapataink-
1ól elmond·hatjuk, ho�y a fe-lk-!szO
lés idöszak:ít megfelelő2h használ
ták ki. mell!ielelö rajtot vettek. Leg
többjük öszi szereplése bíz.tatónak 
mondható. 

A csapatok 
jelenlegi helyzete 

(A csapatok után zárójelben először 
a tavaszi forduló során elért he)ye
rest, majd a mo!-tani állásokat tün-

tettük fel.) 

Debrecen (2,2l. Péc• (2,2), Győr 
(5.9) .  Miskolc (6.t), Sopron (9,8), 
S:wlnok (13, 13), Köbányaf Lokomo
tív ( 1 1 . 1 1 ) ,  C•gléd (12.9). Suged 
(14.12), Bp. Lokomotív (15,14), 

A kimutatás szemll-Itetl. hogy csa
pataink a Cryört Lokomotív kivétd.!
vel megtartották, vagy megjavították 
tavaszi heJyezésúket. A Debreceni és 
a Pksi Lokomotiv komoly verseny• 
ben van a bajnoki címért. A Győri 
Lokomotiv és a Miskolci Lokomotiv 
oedi� eddtRl jó heh-ezés-!n fs Javii
hat. Ez azonban még kevés a kltüzött 
cél eléréi;éhez. Hiszen a táblázatok 
jelenlegi á1lá�a s7.erint 10 csapatunk
ból 6 kie.sé!:.re áll. 

A ceglédf é:3 a soproni csapat el
kerülheti a kiesést. Legnehezebb 
helyzetben a budapesti. a szolnoki. a 
szegedi és a kőbányai együttes van. 
S bár ezek a csapatok - de különö� 
sen a Bp Lokomotiv és a Szegedi 
Lf)komotiv - igen erős JavuJ.;i;t mu• 
tatta�<. mé�i� csak emberfeletti mun • 
káva! kerülhetik el a kiesést. 

tiv javith.it he1yezéstn, a ·jelenleg 
gyengén ál!ó hat csapat pedig elke• 
rülheti a· kiesést. 

A jó eredméuy eléréséhez szüksége!! 
kéoesseg meg van valamen1tyl vsi::1i., 
tas cs:1palban. Ezt ki ke11 has·inálnl. 
A játékosok aka:-atán, kOzdöképessé-
gen', szorg"almas munkáján. a veze• 
tök szaktudásJn és sportszeretetén 
múlik ez. 

Reméljük, hogy ebben nem is les-, 
hl ány és az NB l l. vasutas labda
rúgói. vezetői mes:találják a sikerhez 
-Yezetö utat. amelyen a vasutas szí• 
ne-�< eddigi nagyszerfi eredményeit nö
velhetik 

Rövid sporthírek 

Hat vasutas birkózó került a 
válogatott keretbe: Hódae, Kurucz. 
Balla. Székely, Re?nák � Fú1öo. 
Birkózóink közös edzésf"kkel készül
nek az ösrl nemzetközi találkozók
ra. 

Tizenegy forduló van még hátra. Vasutas kf:zilabda-csapatok ,is 
E� tál;l' lehetösi:get nyujt még mind- ré�ztvettek a bánysznap tiszteleté:-e 
k';t _csapatnak. Ezen a tizene,zy mér- rendezett sportunnepsé!leken. Pere• 
kozesen a _debreceni és a pécsi csa- 1 cesen, a Lokomotív férfi csapata 12: 
pat elérheti a >bajnoki címet, a Gy6• l t ,  a női csapat pedi� 6:1 arányban 
rl Lokomotiv és a Miskolci Lokomo- győzött a Bányái% SE ellen. 

SZOCIALISTA l!ASUTeRT - A Va,ctllt "'lloo.zUty � • Vasutasok Szakszer vezetének h�l!apJa. - Mel!lel•nit minden szombaton. Szerkes,tl 1 97<r keszt6blzottsál!. laNulaJdonos: • Rö,lekerlM- � Postaüo-vt <llnis,t�rtu"' 1. Vasütl f'öosztálya te I Vasulasok Szaic,;zerve,ete. Szerke&Ztilsé11: 8ud2 pest Vl „  Szlélin•úl l!8 '2, - Telefon: :128-'!95 4·2�317 428-:l32. o,em! tel�fon· 16-76. 3S-19. Kiadóhivatal: VII., Rákóczl:;Jt 54. .!' is.O(k) példánt. izikra Lapnyomda, Budapest. Vili" Rök1' Sziiá,d-u. 8. f'elel6• nyomda vezot6: Kulcsar Mihály. 
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A téli felkészülés. során 

ne feledkezzünk meg a dolgozó emberről 
A III. pártkongresszus elegendő lábrácsról is, mert a 

egész munkáján végigvo- hideg betonpadló számtalan be
nul az új konnányprogramm tegség okozója lehet. Nagyon 
alapvető kérdése, az emberről sok helyen nem gondoskodtak 
való fokozottabb gondoskodás. tavaly melegedő helyiségek
Dolgozó népünk munkahőstet- röl. Emiatt különösen a sa
tei, a nehézségek közepette ta- rusok szenvedtek sokat. A 
nusított helytállás, beszédesen szakvona!i vezetólc már most 
bizonyítják, hogy a technika nézzenek melegedöhelyiségek 
még nem minden ahhoz, hogy a után, ne vá'rják meg, hogy az 
gép a célnak megfelelően ter- idén ismét forgalmi irodákban, 
melhessen, szükség van az irá- örházakban legyenek kénytele
nvitó emberre. A berendezés 

I h J 
csak akkor segít igazán, ha nek melegedni a do gozók, a o 

megelégedett ember kezeli. A a munkát is zavarják. 

magasfokú öntudat, a fegyel- A: el�ult tél�n dolgozóink je
rnezettség, a kezdeményezés he.. lentos_ ��sze azert . n_�m • kapta 
gyeket képes megmozgatni. meg 1doben a . v�doruha_�at�t, 

Gerő elvtárs, a t�l:e való fel- 1 mert � . szolgalati vezetok es 
készülésre mozgós1to cikkében 1gazgatosagok nem gondoskod
valamennyiünk figyelmét fel- tak idejekorán a beszerzésükröl. 
hívta, hogy már a nyáron fel Ezért nem szabad az utolsó pil
kell készülnünk a télre, ha nem tanaira hagvni a melegruhák 
akarjuk, hogy újabb meglepe- igénylését. Ugyancsak sok he
tések érjenek. lyen nem gondoskodtak a védö-

A ·tavalyi tél tapasztalatai bi• ételek; �s italo½ beszerzéséről, 
:i:onyílották, hogy az időjárás nem ep_1t�ttek k1 kapcsol_alot a� 
megpróbáltatásai közepette is Utasellato OV-vel. A tarolhato 

jobban könnyebben ment a mun• védöételek· és italok nyersanya

ka 'ott,' ahol gond'oskocttak a dol- gát m�r most„b� l�het szere��i ,  

' k  " d  1 • "L E • t t h - ug.yanigy a lozoedényeket, tuz-
gozo ve e mero zer a ec helyeket is. 
nikai felkészülés mellett igen 

A
z emberről való gondos-

nagy 11:o_n�ot �ell fordítani . azo�- kodás nem merül ki a 
nak a korulmenyeknek a b1z�os1- vasutas dolgozók védelmében, 
tásá.a, amelyek a dolgozokat az eddiginél sokkal nagyobb 
védik az időjárás viszonlagsá- gondot kell fordítani az utazó 
gai ellen. közönség védelmére, az ember-

A tavalyi tapasztalatok min- ség_ei: utazási l�hetós�gek biz-
"- 1 • t0§1tasára ,s. Meg a hidegek be-den elmdeti t_an:ícsná be�zed�- állta előtt gondoskodni kell az sebb7n 1,J1Ut�tti,k, holn'. hol e� m!1 ajtók, ablakok rendbehozásá

k_ell Ja''.'1tam _a szoci�hs felkeszu- ról, a fútő- és világítóberendeles leren. Me11:sem art, ha sorra resek megjavításáról 
vesszük a le11:lontosabb tenni- . . 
valókat, éppen a tavalyi hiányos- A teh felkészülésnél fontos 
ságok alapján. szerep jut az üzemi bizottsá:gok-

Nagyon fontos a szolgálati és nak. A pártszervezetekkel együtt 

vizsgálják meg. hol vannak hiá
nyosságok, kérjék a dolgozók 
véleményét. vegyék figyelembe a 
helyi adottságokat. Ahol lehel, 
öntevékenyen, a dqlgozókkal 
együtt is igyekezzenek megolda
ni a problémákat. Nagyobb fel
adatoknál az üzemi bizottságok 
kérjék a területi bizottság és a 
szakszervezeti központ támoga
tá5át. 

Sok helyen a szolgálati veze
tők nem éreznek felelősséget a 
vezetésükre bízott dolgozók 
munka- és egészségvédelméért. 
Pedig a dolgozók csak azt a ve_ 
zetőt követik híven, aki min
dent megtesz azért, hogy beosz.. 
tottjai a legmegfelelőbb, leg
egészségesebb körülmények 
között dolgozhassanak. A mesz
�zemenő gondoskodás egyben a 
fegyelmezetlenség elleni harcot, 
a munkaidő teljes kihasználá
iának hatékonyabb biztosítá
,át is jelenti. Az embertelen 
körülmények, hideg munkahe
lyen dolgozók között nehezebb 
fegyelmet tartani, de még ne
hezebb a szolgálati vezetők te
!<intélyét biztosítani. A téli fel
készülés k'ihatással van az őszi 
forgalom eredményeire is. A 
téltől való rettegés helyett, a 
nyugodt jövőbe tekintés hatása 
mindenkor eredménvekben mu-
tatkozik meg. 

Az elmult tél megpróbáltatá
;;ai során - gyakran mostoha 
&ondoskodás ellenére is - a 
vasúton a munkahösölt ezrei 
,zülettek. Még jobban számít
hatunk dolgozóink helytállásá
ra, ha már most megteszünk 
minden intézkedést a munka
és egészségvédelem téli köve
telményeinek kielégítésére. 

Jelentős megtakarítás a kocsi-lutópróba mellőzésével 
Üzemünk dolgozói büszkén 

olvasták a „Szocialista Vasút
ért" cikkét, amely legutóbb 
arról számolt be, hogy a 
Szolnoki Járműjavító dolgo
zm mi,ven jó munkát végez
.0k. Az alábbiakban arról szá
molok be, hogy kocsiosztá
Jyunlc nemcsak az egyenletes 
termelésben és a jóminőségű 
munkában jár élen, hanem a 

takarékossáoban is. 
Az eddigi gyakorlat szerint 

a javított kocsikat futópróbára 
b."ldtük. A technológiai elő• 
írások betartásával fokoztuk a 
termelés minőségét és elértük 

küldését, akárcsak a Landler I napban hat fővizsga helyett 
Művek dc gozói. Ezzel az el- kilenc fővizsgát készített el. 
járással hatalmas összeget ta- Az osztály dolgozói most mé,g 
karítunk meg. Egy futópróba jobban igyekeznek, mert szep
elha.gyásával hat és féltonna temberben 12 mozdonyt kell 
szenet, a próbához szükséges el!< ·szíteniök. 
mozdony-, forgalmi és műhelyi A többi osztályon is lelke
személyzet 7-10 óráig terjedő sen, nagy igyekezettel folyik a 
munakidejének költsé,geit ta- munka. Csak az a baj, hogy a 
karítjuk meg. Ilyen módon az vezetőség még mindig nem for
egyévi 1egtakarítás üzemünk- dit elegendő gondot az egész
ben 456 oOC forint. A szénmeg- ségvédelemre. A fulórészleg 
takarítás egy félév alatt 2022 mosdója nagyon elhanyagolt 
tonna. Nem is beszélve arról, állapotban van, a dolgozók 
hogy a futópróba elhagvásával bokáig érő vízben mosdanak, 
a kocsik egy nappal előbb ke- Gondoskodjanak sürgősen a 
rülnek forgalomba vízvezeték kijavításáról. 

azt, hogy most már elhagyhat- , Meg kell emlékezni a VI. 
juk a k:Jcsik futópróbára való osztályról, amely a mult hó-

Cseh Zoltán 
Szolnoki Járműjavító OV1 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

3 7. évfordulójára• ... 
Hogyan csök'kentlheti az ön- a megjelölt szélig elliaszná.l3uk. 

l 
Kapcsolódjunk be az 500-as 

költséget, növelheti a termelé- A nagy fűtöházaknál egyetlen és a nehézsúlyú mozgalomba 
kenységet a mozdonybrigád, hónap alatt sokez�r f�rintot IP„ és kössük azokat össze, .,öt
mlként végezhet jóminőségü het 1gy megtakar1tam a11yag- százas" fordulóban vigyük a 
munkát a mozdonvszemélyze,? ?:m és a lakatosok munka1de- nehézsúlyú vonatokat. Egy
Az önköltségcsökkentésre leg- Jeben. mással nemes versenyre kelve 
először is itt van a szénrak<1r Hát a jóminőségű munka ér- tegyük ezt. Itt a jó alkalom, 
rékosság. Mégpedig úgy, hogy dekében mit tartsunk legelő- a Nagy Októberi · Szocialista 
arra is ügyeljünk, a szerkocstt ször is szem előtt? Azt, hogy Forradalom 37. évfordulója. 
ne .-zereljük 'ki p,íposan, és két gépünket a vonatra való rá- Felhívom az ország valameny-

olda!án ne hagyJuk a szenet a · · · l "tt l t ·· bbe nvi mozdonyszemélyzetét. te-iaras e O a eg uzetese n gyenek versenyfelajánlásokat t·ágány mentén leszóródni. Ha vizsgáljuk át a fűtőházban, erre a napra, s a versenyük
bői születő jó vontatási ered
ményekkel járuljanak hozzá 
az őszi forgalom sikeréhez. 

Haluska Géza 
munkahelyek, valamint a mun- --------------

egy szerelésnél egyetlen moz- hogy a kisebb •hibákat még az 
donyról csupán 10 kiló lehull, indulás előtt ki tudjuk JallÍta-
24 óra alatt két szerelésnél or- ni. Szolgálatba pontosan és p1-
szágos viszonylatban már tete- henten menjünk, hogy a vo
mes tonnamennyiséget jelent 

\ 
nat indulásától kezdve a 

Az önköltséget csökkenthet- ,,szemed a pá.lyán legyen·' uta
jük azzal is, ha a féktuskokat sítás szerint járhassunk el, 

mozdonyvezető, ferenc
városi !ű tőház, kásszállások tetőzetének, ajtói

nak, ablakainak rendbehozása. 
Számtalan példa bizonyítja, mi
lven károk származnak abból, 
!Ía a műhelyekbe beesik az eső, 
befolyik a hólé. Főként a fűtő
házi fiókműhelyeknél á-11 lenn ez 
a veszéLy. A Szombathelyi lár

műjaví.16 UV mozdonyosztályá
nak dolgozói bőven tudná!nak be
szélni arról, mennyire akadá
lyozza munkájukat a rossz tető
zet, de arról is, hogy az igazga
tóság, a vasúti főosztály illeté
l<esei milyen nemtörődómsé11:gel 
kezelik többszörösen megismé
telt kérésüket. 

Hasonló a helyzet a Landler 
Művek kocsiosztályán is, ahol 
az esős időben átnedvesedett 
bpcsolóoszlopok nagy baleseti 
veszélyt jelentenek. Nem kell bő
vebben magyarázrü, hogy a 
rossz vag.y rosszul záródó ajtók, 
a törött ablakok, a huzatos mun
kahelyek milyen veszélyesek a 
dolgozók egészsé11:ére és mekko
ra szénpazarlázt jelentenek. 

Felül kell vizsgálni és meg 
kell javítani a füstelszívó beren
dezéseket. Nem szabad sehol 
sem megismétlődnie olyan eset
nek, ami tavaly a szolnoki fűtő
házban történt, ahol egyetlen 
éjszaka három dolgozó szenve
dett füstgázmérgezésl Igen fon
tos a munkahelyek, laktanyáik, 
munkásszállások gözlűtési be
rendezésének üzemképessé téte
le, a próbefütések időbeni el
végzése. A felületes előkészü
let olyan következményekkel 
jf.:rhat, mint a dombóvári 
fűtőházban, ahol a tél derekán 
kénytelenek voltak beszüntet
ni a 11:özfűlésl. A kályhákat, füst
elvezetöcsőveket, kéményeket 
időben rendbe kell hozni min
denütt. l(ülönösen nagy gond'ot 
fordítsunk az orvosi rendelök fű
tésének előkészítésére. 

Ar. öltözök és fürdök elólcészí
tésénél nem elég, ha a melegviz
szolgáltató berendezéseket vizs
gálják felül, a vízcsapokat, viz
lelo\yókat, zuhanvokat is meg 
kell javiitatni. Gondoskodjunk 

Az élüzem címért harcolnak 

a ferencvárosi vasutasok FÉNY É s  ÁRNY 
A harmadik negyedév kez

detétől lendületesen harcolnak 
a ferencvárosi vasutasok az él
üzem cím elnyeréséért, az őszi 
forgalom sikeréért. Ezt bi
zonyítja az is, hogy az élüzem 
szintet július és augusztus hó
napban 16 százalékkal túltel
jesítették. 

Az eredmények növeléséhez 
különösen nagy segítséget ad a 
Keleti rendező újabb hét 

az őszi forgalnü ,,erse nyhen irányvágányának forgalomba 
helyezése. A gurítódombon a 
legutóbbi két hét alatt 800 ko
csival többet rendeztek a fe- Bármerre utazik az ujság-

, 
velte a versenyben résztvevők zalékos országos átlag mellett 

rencvárosi vasutasok, mint író ezekben a derüs szeptem- szám�t ió teljes_ítményekre .,..váló teljesítmény, ha tekin• 

augusztus hasonló idószakában. beri napokban. tapasztalja, buzd1tva oket. Nehany kiraga- tetbe vesszük, hogy az orsZá-
hogy szemmelláthatóan nő az dott példa: gos célkitűzés erre az idószak• 

Ennek eredményeként szep- eleeyáramlás, s ezzel arány- Almá.sfüzítő állomáson Bar- ra 5 százalék. 
tember 1 és 15 között �60-'nal ban nó a dolgozók munkalen- tha Mihály forgalmi szolgálat- Hegyeshalom állomáson 
több tehervonatot md1tottak, dülete. versenykedve. ,.Az őszi tevő átlagos kQcsitartózkodási Cseh László forgalmi szolgá
mint az elmult hó első felé- 1 forgalom legjobb dol,gozója" tervének 111 ,  terhelési tervé- lattevő átlagos terhelési tervé
ben. címért folyó verseny ismét nö- nek 110, menetrendszerinti in- nek 112. menetrendszerinti in-

dítási tervének 106 százalékos, dítási tervének 104, kocsitar

Hat mozdonyt adott át a teherforgalomnak 
a Keleti-fütőház 

Janka Ferenc tolatásvezető és tózkodási tervének 107 százalé
brigádja fajlagos kocsimozdí- kos teljesítésével harcol „az 
tási tervük 106, átlagos terhe- őszi forgalom legjobb dolgozó
lési tervük 1 10. kocsitartózko- ja" cím elnyeréséért. 
dási tervük 110  százalékos tel- Sajnos találunk ol:van szol-
jesítésével tüntek ki. gálati helyeket is, ahol nem 

A Keleti-fűtőház vágányain 
példásan rendbentartott, tiszta 
mozdonyok sorakoznak. A moz-
donylakatosok jóminőségű 
munkájának eredményeként 
a fűtőházban 5 százalék alá 
csökkent a mozdonyok javítá
si átlaga. Nagy részük van 
ebben a mozdonybrigádok tag
jainak is, akik a kisebb javí
tásokat maguk végzik, hogy 
ne kelljen a gépeket kivonni 
a forgalomból. Beke István 
mozdonyvezető, fűtőivel, Pecze 
Pállal és Hanka Jánossal ki
magasló teljesítményt ért el 
a mosástól mosásig mozgalom
ban. 424.120-as számú gépük
kel 19.000 kilométert tettek 
meg két mosás között. 

A fűtőház mozdonybrigád
jai példát mutatnak az ön
költségcsökkentésben is. Besze 
Jenő kormánykitüntetéses 
mozdonyvezető és váltótársa, 
Klein János sztahanovista moz
donyvezető brigádja 424.073-as 
számú gépük javítási költsé
gét 75 százalékkal szorították 
le. 

A Keleti-fűtőház mozdony
brigádjai még az őszi for
galom kezdetén elhatározták, 
hogy mint szemé!>'vonati fűtő-

ház dolgozói, segítik a teher-

, 

valóraváltották, hanem még 
szállítást, mégpedig úgy, hogy meg is toldották, mert az ere
négy mozdonyt a tehervonati detileg tervezett négy moz
fűtőházak rendelkezésére bo- dony helyett hatot adtak át 
csátanak. Igéretüket nemcsak a ferencvárosi fütőháznak. 

Kép a Szovjetunióból 

A sz�vtet v�asutas do.!goz6k k�ve1t üdülőhelye Szocsi.  A ,n önyörú, tenger-
1>art1 udillovárost buszke örommd nevezték el •. kaukázusi R.h;it.;'rá11ak". 

(D. Solomovlca felvétele.) 

A Cellaöm.ölk állomás lét- érezni az ászi forgalmi ver:;eny 
számába tartozó Hajnal Mik- lelkes, lázas hangulatát, ellen
lÓ6, Hetényi László forgalmi kezóleg bizonyos U,.nyhulá, 
szolgálattevők és brigádjaik vet árnyékot a versenyre. 
szeptember 13-i szolgálatukJban Egyes szolgálati helyek vezetöi 
a személy- és munkásvonatok például az őszi forgalom fontos 
menetrendszerinti közlekedé- lenditőjét a csomóponti ver
sének biztosítása mellett vo- senyt az alkotmány ünnepével 
natforgalmi tervüket 190, befejezettnek tekintették, ho
túlsúlytovábbítási tervüket 108 !ott ez a hosszú lejáratú ver
százalékra teljesítették. seny az őszi forgalom egész 

Vámos László gépkísérö (Ba-
ideje alatt tovább tart. Ezeken 

lassagvarmat állomás) szolgá- a helyeken csökkent is a ver• 
latának utasítás szerinti végzé- seny lendülete s ez a munka
sével és gőztartási tervének teliesítéseken is megérzik. 
133 száza.ékos. teljesítésével ez- Ilyen csomópont Pusztasza
időszerint a budapesti igazga- !>olcs, Szolnok, Székesfehérvár, 
t6ság legjobb gépkísérője, Szombathely. Komárom. 

Nem tett meg minden tőle Miskolc személypályaud�•ar telhetőt az ászi forgalom sikedolgozói közül Bátok Ferenc res lebonyolítása érdekében forgalmi szolgálattevő terhelé- Solt Dezső, Putnok állomás, si tervének 107, CsörQó József Ujvári István Szendrő álloés Kósa János kocsimesterek más. Balogh István Boldt'a álkocsi.artózkoclási tervük 105. lomás. és Sasi István Bélaoát
Bede László tolatásvezető és falva állomás vezetője. Nem brigádi� k�crimozdít�i. t:ryük foglelkoznak a dolgozók telJe-109 sza?alekos telies1tésével sítményeinek értékelésével és emelkedtek ki. . . nem törődnek a munkaverseny Budapest Kelett-palyaudrnr nyilvánossá,iával. M:előbb pó
d?l�ozói a �unk�:'onatok ké-

1 

tolják mulasztásukat, ho,zy ál
se�t 3: legutobb1 1doszakban �-7 lomásuk is sikerrel vehe$<<'n 
szazalekra csokkentették, ami a részt az őszi forgalmi verseny. 
szeptemberi elti9 dekád 7.5 sú- ben.. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL iC 

A pártoktatási év k ·· szöbén 
Hetek óta szorgalmas elóké- J hiábavaló, mert biztosítják a 

szító munka folyik Kiskunha- távollakók politikai fejlődését. 
la.t állomás pártszervezetében. 
.'\. pá. t III. kongresszusa anya- Több figyelmet az e/ő-
gának feldolgozását, tanulmá-

d ,  d ' nyozását készíti elő a pártve- a asos propagan ara 
zetőség. Taggyú.lésen, vezetó- Az egyéni tanulás nehézsé-ségi értekezleten beszélgettek geivel azonban csak a már fej
a kommunisták a pártoktatás lettebb, tanulásban jártas elvfontosságáról. Három bizottság társak tudnak megbírkózni. 
alakult, melyek minden párt- Milyen oktatási forr.1.ába lehet taggal elbeszélgettek a pártok- bevonni azokat, akik ilyen mótatás fontosságáról. Pedig lát- don kimaradnak az egyéni taszólag nem is volt erre szükség. nulásból? Ezek számára ;eg
A2 állomás kommunistái isme- előnyösebo az előadásos proparik a tanulás fontosságát, dön- gandában való részvétel. tó többségük tavaly is részt-
vett a pártoktatásban. Mégis Az állomás pártszervezete 
h 1 1 ezzel a kérdéssel már íoglalko-iba ett volna, ha elhanyago - z tt, ha. nem is teljes sikerrel. ják ezt a munkát. Hisz nem A hibát ott követték el, hogy az a cél, hogy csak vállalkoz-
zanak az elvtársak a tanulás- az előadásos propagandát nem 
ra, hanem az, hogy egész esz
tendőben szorgalmasan tanul
mányozzák az anyagot, ne le
gyen olyan, aki 1-2 hónap 
után el-elmaradozik az okta
tásról. Eh'iez pedig nélkülöz
hetetlen a hatékony agitáció, 
az érdeklődés felkeltése a kon
gresszus anyaga iránt. 

szerveztdt oktatási formának 
tekintették. !gy aztán altiket 
ide szándékoznak bevonni, 
azokkal nem beszélgetett a bi
zottság, részvételüket az elő
cdásokon az elfo!'!laltsá.gi kö
rülményekre bízzák. 

Az előadásos propaganda na
gyobb megbecsülést érdemel. 
Fontossága semmivel sem ki-

scbb, mint az oktatás többi for
mája, �z a legszélesebb tö
megekkel lehet az előadásokon 
megismertetni pártunk politi
káját. Az előadások hallgatá
sára az állomás pártonkívüli 
dolgozóit is nagyobb számmal 
lehet bevonni. Ez Kiskunhala
son azért is fontos lenne, mert 
a pártoktatás többi formáin, a 
helyi körülmények miatt, ke
vés a pártonkívüliek száma. 

A pártoktatásl év sikere 
azonban nemcsak a hallgatók 
szervezésén, elükészítésén mú
lik, hanem a propagandisták 
felkészülésén is. Erre azonban 
kevés figyelmet fordított a 
pártvezetőség. A propagandis
ták kiválasztása me�történt, de 
felkészülésük az oktatási évre 
már kevésbbé. A pártvezetőség 
ezt nem tekintette saját ügyé
nek. Ugy gondolkoztak, hogy 
erröl majd a politikai osztály 
gondoskodik a nyári propagan
distaképző iskolákon. Megfe
ledkeztek arról, hogy vala
mennyi propagandista nem jut 
el a pártiskolára, akik onnan 

kimaradnak, azoknak egyéni
leg. a pártvezetőség segítségével 
kell felkészülniök. Kiskunhala-
11on a páttvezetőség nem ellen
örízte és nem is segítette a pro
pagandisták egyéni tanulását. 
Az idő pedig sürget, az okta
tási év küszöbén állunk. Nem 
holnap, hanem még ma pótolni 
kell a mulasztottakat, fokozott 
segítséget nyu;tva a propagan-
distáknak a mulasztottak pót
lására, hogy biztosítva legyen 
az oktatás magas színvonala, 
a legfontosabb elvi kérdések 
tisztázása, a helyi példák !el
dolgozása úgy, ahogy azt meg
kívánja a kongresszuson felve
tett kérdések helyi alkalma
zása. 

Kiskunhalas állomás pártve
zetöségét éppen az oktatási év 
elökész.ítésének elért eredmé
nyei kötelezik arra, hogy a fel
lelhető hibákat mielőbb kija
vítsák és még több dolgozó 
számára biztosítsák a kon
gresszu� anyag�nak tanulmá
nyozását, a kormányprogramm 
nagyszerű célkitúzéseinek meg
ismerését. 

SZOVJETUNIÓ 

A vasúti &zÖllitás norelésenel, 
jelentős tartalél,a 

M. Makszi-
mov elvtárs, a 
Gudok" egyik 

;zámában be
számol a vasúti 
szállítás növe
lésének jelen
tős tartaléká
ról. Elmondja 
cikkében, hogy 
a Szovjetunió

ban állandóan nő a vasúti szál
lítás volumene. A szoviet vas
utak megterhelése jelenleg 51 
százalékkal szárnyalja túl a 
háború előtU színvonalat: a 
teherforgalom pedig közel két
szeresére nőtt 1940-hez viszo
n.vítva. Idén az első félévben 
101 százalékra teljesítették a 
vasúti kocsik átlagos napi ra
kodási tervét.. 

A bologojei fűtőház moz.. 
donyVezetöi is tudják ezt, mert 
ez év első öt hónapjában több 
· .int 2240 többterheléses sze
relvényt továbbítottak. A fű
tőház egyik kiváló mozdony
vezetője: GavrHov elvtárs 
20.00 tonna rakomány elszál
lítását végezte normán felül. 
Sokan olyan szerelvényeket 
vezetnek, amelyek súlya a 
megszabott norma kétszerese. 
A délkeleti vasúti kerület 
mozdonyvezetői csupán július
ban közel 10.000 ilyen vonatot 
továbbítottak és ezzel 3 millió 
tonna túlsúlyt Juttattak ren
deltetési helyére. Ha ezt nem 
többterheléses vonattal továb
bítják, további 1.600 szerel
vényre lett volna szükség. 

Kiskunhalason megmagya
rázzák az elvtársaknak, hogy 
a kormányprogramm sikeréért 
csak azok tudnak eredménye
sen harcolni, akik részleteiben 
ismerik és értik is a kormány
programm célját és feladatait. 
A kongresszus anyagának ta
nulmányozása szilárd elvi ala
pot ad a kommunistáknak. Igy 
eredményesebb, hatékonyabb 
lesz az egész pártszervezet 
munkája és jobban tudják 
mozgósítani, győzelemre vezet
ni a pártonkívüli dolgozók tö
megeit is. 

Aktivaértekezlet a Hámán Kató-fűtőházban 

Mak.szimov elvtárs a továb
biakban hangsúlyozza, hoizy 
a kocsiforduló nem üres sta
tisztikai szám, hanem termelő 
folyamatok, mindenekelőtt a 
müszaki és kereskedelmi se
besség eredménye. Ahogy nő a 
sebesség, úgy gyorsul a kocsi
forduló. A múszaki és keres-

Ez csak egy kiragadott kép 
a nagy egészből, de megálla
pítható ebből Is, hogy e jelen
tös tartalék felhasználása ré
vén rohamosan növekszik a 
szovjet vasúti szállítás volu• 
mene, az önköltség csökkenté
sé,rel párhuzamosan. A követ
kező évek folyamán a szovjet 
vasutak 3-4 ezer tonnás sze
relvények vontatásiira alkal
mas mozdonyokat kapnak. Uj 
feladat áll a mozdonyvezetők 
előtt: kifejleszteni és nagy tö
megekre alkalmazni a többter
heléses szerelvények vezetésé
nek mozgalmát, mint a vasúti 
szállítás növelésének jelentős 
tartalékát, A parttagok 

�rdeklódéssel v6rj6/c 

az oktat6si év kezdetét 

Az egyéni beszélgetések, az 
agitáció eredményességét mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a párt aktívái; a nép
nevelők, pártbizalmiak és ter-

észetesen a pártvezetőség 
tagjai is valamennyien részt
vesznek majd az oktatásban. 
Velük együtt tanulnak a tö
megszervezetek vezetői is. A 
pártszervezet minden tagja ér
deklődéssel várja az oktatási 
év kezdetét, mintegy 60-70 
százalékuk vesz majd részt a 
kötött oktatási formákban. 

Kétségtelen, ez igen biztató. 
De mi akadályozz� a többiek 
részvételét, például Kiss De
zs5t, Juhász Bélát, Ujvári Bé
lát és másokat a tanulásban? 
Elsősorban távoli lakhelyük. 
Valóban ez számos vasutas ne
héz problémája, de nem meg
oldhatatlan nehézség! Mit le
hetne tenni? 

Az idei év oktatási redszere 
az eddigieknél szélesebb lehe
töségeket nyujt a tanuláshoz. 
Kiskunhalason azonban csak a 
kötött oktatási formákra, a 
szemin:'..riumok hallgatására 
folyik a mozgósítás. Teljesen 
megfeledkeztek például az 
egyéni tanulás lehetőségéről. 
Ez pedig igen alkalmas tanu
lási forma éppen azok számá
ra, akik távol laknak munka
helyüktől, vagy sűrún vannak 
úton. Igaz, hogy az egyéni ta
nulók segítése fokozottabb 
munkát követet a pártvezető
ségtől : Lonzultációt, rendszeres 
segítést, ellenőrzést kell bizto
sítaniok az egyént tanulók
nak. De a fáradozás nem lesz 

A Hámán Kat6 fütőház párt
és szakszervezeti aktívái nagy
aktivaértekezleten beszélték 
meg az őszi forgalom eddigi 
tapasztalait és azokat a felada
tokat, amelyeknek elvégzésé
ben az ősz, forgalom további 
során a kommunistáknak, va
lamint a pártonkívüli aktívák
nak kell élenjárniok. 

A megbeszélés alapját Be'ke 
párttitkár elvtán az eredmé· 
nyeket «-ielyesen felsorakoztató, 
a hibákat bátran feltáró ala
pos beszámolója képezte. Rá
mutatott a beszámoló, hogy he
lyes intézkedésekkel, a fegye
lem megjavításával sikerült 
felszámolni a termelésben elő
forduló lazaságoka t, a köny
nyelmű pénzgazdálkodást. En
nek eredményeként megszünt 
a béralaptúllépés, ami hosz
szú időn át hátráltatta a fűtő
ház tervteljesítését. Még min· 
dig túThetetlen állapotok ural
kodnak azonban az anyaggaz
dál!kodásban. Szükségtelenül 
nagy az anyagfelhaszná1ás, az 
Oli-anyagok szanaszét, eldo
bálva, felhasználatlanul hever· 
nék a fűtőház területén. A 
szerbár mögötti ócskavastele
pen például bőven van hasz- . 
nálható csavar és csavaranya. 
Mindez a pártszervezet és a 

tájána'k megszüntetéséhez. Kü- j lókra hívták fel a figyelmet. 
lönösen nagy gondot '.kell for- Kállai elvtárs hangoztatta, 

· ditani a széntakarékosságra. hogy mivel a fűtőházi gőzfütó
Elsősorban a külföldről beho- berendezés kijavítása késik, 
zott darabos szénnel kell taka- maguknak a dolgozóknak kell 
rékoskodni. Hasonló módon haladéktalanul hozzáfogniok a 
kell bánni a kenóolajjal és a berendezés üzembehelyezésé
tisztitóanyaggal is. hez. Demecs elvtárs, a gépek 

kedelml sebesség növelése ér
dekében mozgósítani kell a 
belső tartalékokat. Ezek közé 
tartozik a gördülő állomány 
gyorsabb fordulásának legfon
tosabb forrása: a többterhelfl-
ses szerelvények továbbítása. 
Fontos, központi kérdés és a 
szállítóképesség növelésének 
óriási tartaléka ez. 

A pártszervezetnek, az alap- jobb kihasználása érdekében a 
szervezeteknek, a pártaktivák- .,pendií"-rendszer megszünte
nak a kötelessége elsösorban, tését követelte. Lajos elvtárs, 
hogy a hibák ellen könyörte- a kocsimúhely művezetójét bi
lenül harcoljanak. Egyik rálta, amiért a vágányközti ja-
módja ennek, hogy az alap- vitásokhoz megtiltotta az O L A S Z  O R S Z A G  
szerveik többet foglalkozzanak anyagkiadást. K.-itikát gyako
a mühelybizottságokkal, a fia- rolt Beke elvtárssal szemben 
talok/kal és rajtuk !keresztül is, mert ígérete ellenére nem 
fejlesszé!k a tömegmozgósító látogatja a kocsiműhelyt és 

� olas;;s vas11,tasstza1'stzerve•ete1' 
U$S egységért 

erőt. Minden kommunista a nem segíti a műhely dolgozóit Az olasz vasutasszakszerve-
teranelés pártellenörzésének ki- problémáik megoldásában. zetek - amint arról a „Bol-
terjesztésével, minden fillér Több értékes !hozzászólás lettino Sindicale" legutóbbi 
számontartásával mozdítsa elő után Kiss József elvtárs, az kiadványa beszámol - közös 
a legmesszebbmenő takarékos- igazgatóság vontatási osztályá- k_öz�eményt adtak ki követe
ságot. nak helyettes vezetöje h.ívta lese1kkel 1;apcsolatban. Ebben 

A beszámo16 nyomán tá- !el az értekezlet részvevőit a hangozta!Jal{, ho!O'. a szakszer-
dt 'lé k ·t t t' · t · k • t k . 1  vezetek es a szovetségekben ma e n v1 a megmu a ,a, P?r. '.'5, a orr:-.any a arern�-

l 

tömörült dolgozók harci egy-hogy az aktívák komolyan s�g! 1ranyelvemek me�alós1- ségét, a bérkövetelési küzdelakarnak segíteni. A felszóla· tasara, maJd Be'ke elvt.árs vá- mek során kialakult jó és Jók közül többen új tenniva- laszolt a felszólalásokra. gyümölcsöző kapcsolataikat a 

kormány magatartásával szem
ben nemcsak fenntartják, ha
nem még szorosabbra fúzik. 

A szakszervezetek nyilatko
zata hangsú,yozza, hogy az 
olasz vasutasok helyzete tart
hatatlan. Egyúttal tiltakozá
sukat jelentették be a kor
mánynál a vasutasok sztrájk
Jogát érintő, most kidolgozás 
alatt álló „törvényes" intézke
dések bevezetése ellen, 

f gy segítették a banyászokat a ta tabányai vasutasok 
szakmai vezetés szameláttára Mint ismeretes, a tatabányai 
történik. bányászok százezer tonna sze-

nem a tárolóban lévő mintegy 
700 tonna szén leeresztése is. 
Öröm volt járni a dolgozók kö
zött, érezni a lelkesedést, látni 
a bánya, az állomás és az igaz
gatóság jól összehangolt mun
káját. 9.59 perckor indult az 
első irányvonat és még 14 kö
vette. 

Az ünnepi műszak valameny
nyi dolgozója kiváló munkát 
végzett, de különösen kitűnt 
Kovács István forgalm!szolgá
lattevő, A bonyi Ferenc kocsi
mester, Adám Ferenc, a legfia
talabb gurításvezető. 

időt 200, a kocsikihasználást 
109 százalékra teljesítették. 
Különös térdemük volt, hogy a 
zárt exportvonatok ellenére 
sem fordult elő számadásra
várás. 

A fokozódó ószi forgalom ro- net adtak terven felül a nép
vására megy az is, hogy a fiók- gazdaságnak a IV. bányásznap 
mülhely nem teljesítette ter· tiszteletére. Tatabánya-felső 
vét: négy mozdony ;avításával állomás vasutasai büszkék, 
lemaradt. A műhelyben egyes hogy ennek a nagyszerú telje
csavarfajták gondatlan fel- sítménynek elérésében ők is 
!használásával, a kerékabron- közreműködtek. Rájuk hárult 
csok túlságos leforgácsolásával ugyanis a feladat, hogy bizto
pazaTlás folyik. Az utazósze- sítsák a nagymennyiségű szén 
mélyzet állandó cserélgetése, elszállításához szükséges kocsi
helytelen vezénylése nem más, 1 kat és a zavartalan, gyors ra
mint munlkaerőpazarlás. Ehhez kodást. 

Nem maradtak el a kereske
delmi dolgozók sem: a rakodási 

Egy vasutas-családnál 

Porkoláb Tivadar, 
állomásfőnök. 

járul, hogy egyes lelkiisme
retlen emberek anyaglopásTa 
vetemedne'k, mint például Mol
nár József volt fűtóházi mun
kás, aki színesfém-alkatrésze
ket, lövettyűbetéteket, csap
ágyakat, rézdrótot és egyéb ér· 
tékes anyagokat tulajdonított 

Hogy a nagy munkát sikerrel Va)jon elfér-e egy család Tudniillilc, megígértük, viszont anm!l búszkében mutat. 
végezhessük, legelőször is fel- életének a>kár csak egyetlen hogy elmegyünk sétálni es ja a lkét színházjegyet: Magya„ 
kerestük a bánya vezető fömér- órája is néhány -rövid sorban? fagylaltozni - mentegeti Né- Néphadsereg Színháza, föld.
nőkét és megbeszéltük vele fel- Különösen nehéz összesüríteni meth elvtárs. - Meg aztán - szint 11 sor. Pedig így t:>an ez 
adatainkat. A főmérnök elv- 60 olyan percet, amelynek 

l 
„női" hiúság - az ú; cipőt is Tendjén. Ne hiányozzon sem-

társ közölte. hoizy az ünnepi mindegyike annyi színes szál- meg akarja mutatni. mi szü!kséges a háztartásból, a 

el. 
Nyomatékosan hangsúlyozta 

a beszámoló: hozzá kell fogni 
a legszigorúbb takarekosság
hoz és a pazarlás miltden fa;-

műszak alatt 200 százalékos bál szövódik. Am 11dséreljük - Tipő - igazítja helyre a mindennapi életböl sem, de 
vagy még ennél is nagyobb te!- meg. kislány saját szótárának sza,. jusson szÓTalkozásra, műve� 
jesítménnyel lehet számolni. Délután négy óra. A pesilő- bályai szerint. - Derünlk . . .  désre is. 
Ebből kiszámítottuk; rrtlntegy rinci lakótelep !kertjei felett Nincs mit tenni. Engedelmes- Délután öt óra. Egy rö-vid 

Befejezés előtt a pécsi vasutas ház 

500 kocsira lesz szükség, hogy még szélesen -ragyog a szeptem- kedni !kell. Igy már útközben, 
1 

óra volt csak? Nem, több. 
a nagy széntömeget el tudjuk beri nap. A 179/a számú épü.let a csendes !kertek között mond- Oröm, bizakodás, derűs békes
szállítani. Részletesen megtár- semmiben sem !különbözik a ;a e! Némethné elvtársnő, hogy ség. Ss hányezer szorgalma.s 
gyaltuk az 'irányvonatok rako- többitől. Csendes, a lakók nagy- persze nemcsak cipőre telt az vasutast, vasutascsaládot ;u
dási rendjét is. Orömmel álla- része még nincs idehaza. De a ú; fizetésből. Semmi dk. nincs 

I 
talmazott meg ez a nap, szep-, 

pítottuk meg, hogy 12 inínyvo- Németh-házaspárnak szeren- szégyelni, mégis kis pironko- /ember 14-e ilyen !kedves szá,. 
nat indul, ami nagymértékben csére egybeesett a pihenőnapja, dással említi az új mosóteknőt, lakból szövődött órával, 
elösegiti a gyors elegytovábbí- együtt van a család. Együtt van 

Péuett október :!0-in adják ;!.I a boldo11 lakóknak a képilnk5n lttható 
kétemeletes, 21 lakásos modern M.A V-lakóházat. 

(Kovács Géza felY.) 

tást és a jó kocsifordulót. Vé- és számol. llleti:e ez a müvelet 
gül az állomás dolgozóival, az úgy értendö, hogy Németh lm
igazgatóság kocsi intézőségével re elvtárs és felesége szorgal-
és a menetirányítóval beszél- masan rója a lcerekhasú és cin-
tük meg a tennivalókat, hogy gár szám;egyéket egymásmellé 

.... és alá másféléves kislányu!k teljes öss,.1uangot teremtsünk a viszont nagy színes ceruzájával nagy feladathoz. állandóan az asztalterítőt ve-
Augusztus 4-én, reggel 6 szélyezteti. 

órakor kezdődött az unnepi _ Ezek a számdk mind azt 
műszak, nem a legjobb elője- jelentbk - mutat Némethné a 
lek között, mert aránylag ke- koe'kás füzetlapra - mennyivel 
vés kocsival, 57-el indultunk, több ;ut a háztartásra most, a 
pedig már az első két órában bérrendezés után. Fér;em Fe
majdn"ffl kétszer annyi szén rencváros nyugati -rendező;én 
jött, mint rendesen. De az forgalmi szolgálattevő, én sze
együttműködés jelei hamarosan mélypénztáros vagyok Kőbá
megmutatkoztak. Egymásután nya-Kispesten, kettőnlknek ke
érkez,tek a K-szerelvények és réken 300 forinttal lett több a 
délben már 200 kocsi volt az fizetésünk. 
állomáson, a többi pedig úton. Biztosan mondaná tovább is, 
Ekkor már biztosítottnak lát- de a kislány türelmetlenül 'köz 'Elkéozült 3 szolt nemcsak a termelt szén j bevág: 

l -zökkenőmentes elszállítása, ha- ,..... Verünk már , ;  1 

-

Üj vonatldsérő laktanya 

vcszprt-nl úJ, korszer!!, 80 léröhelyes vor.atklsér6 laktanya. .1 
laklan�át szepti:mber 9-én adták át rendeltetésének. 

(l(ováco Oka lel.-.) 



tffl szeptember fi!. SZOCIALISTA VASűURT 

A V O N A L I  

V E R S E N YT 

A forgalmi szolgálat mun· 
kájának alapja a menet
rendszerinti közlekedés. Ame
lyik vonalon baj van a menet
rendszerúséggel, ott baj van 
magával a versennyel is és 
megfordítva. A menetrend va
lamennyi vasutas dolgozó egy
séges, !közös munkaterve -;
ha valahol törést szenved, mar 
nem lehet megvalósítani a ter
vet. 

rendű góztartásban. Debrecen 
I 

és Szacsur! András mozdony
állomás forgalmi szolgálatte- vezetök, Debrecen állomáson 
vője, de az állomás minyítója, Munkácsi László, Szabó Józse.f 
Papp elvtárs is keveset törő-

, 
és Marcin József vonatvezetők 

dik a mozdonyok sorsával. Pe- példát mutatnak a jó együtt
dig meg kellene gondolniok, működésben, mert nemcsak a 
hogy például a fenti vonat- vonalról hivicik fel többször is 
gép 10 órás ácsorogtatásával a menetirányitókat, hanem sze-
1510 forintot vette!k !ki a dol· mélyesen is felkeresik őket a 
gozák zsebéből. problémák megbeszélésére. Ha-

A bércsalók dolgozótársaikat lopiák meg 
A Landler Múvek dolgozói 

nemrégen vették át jó mun
kájuk jutalmát, az élüzem jel
vényt. Az odaadó, lelkes mun
ka nyomán azóta is emelkedik 
a termelés. Az üzem jóhirne
vét azonban csökkentik az elő
forduló fegyelmezetlenségek, 
lazaságok, bércsalások. A . menetre1;dszerinti közle� sonló jó együttmúködésnek 

kedes megvalosítása, a vonal_1 kell lennie mindenütt, 8 ak- Nem is kell sokáig keresni a verseny fellend1tésc tervszcru 
kor a menetirány!tók valóban hibák gyökerét. Az elmult tému_nkát, hrnka�a�_la!l h�rcot. 
a vonal parancsnokaivá" vál- len a jármújavítóban csökkent 

Mindebból következik. hogy 
a menetiranyftó szolgálat a 
,nenetrends-rerinti közlekeedés 
biztosításával, az >Jtazási se· 
besség meggyorsításával segít
heti legjobban a vonali ver-
15enyt. A menetrendszerinti 
közlekedés ezenfelül - és ezt 

telJes egyutt':'uködcst_ kovet;>l " 
a termelés, nem tudták teljesí-a meneti�ány11? szolgalattól E;8 hatnak. 

8 zi J - r teni a tervet. Lelkiismeretlen a külsö szolgalat! helyektol re na ozse 

1 
1 . " egyaránt. A debreceni fútóház- a debreceni menetirányító elemek a ,.kereset eme ese 

ruÚ Borbély Lajos, Badik Béla hivatal vezetője végett fondorlatos csalásokat 

kell nézni elsősorban - nép
gazdasági érdek, mert a vasút
ruil a legnagyobb selejt, az ön
költség csökkentésének Iegna-
1711obb akadálya A késés, az 
cícsorgás. 

A felesleges vnnatfeltartóz
tatásokat ki kell küszöbölni. 
Régi, de sajnos ma is �dósze
rú panasz a debreceni 1gazga• 

a 'í o b b  m u n k a  e l ő s e g í t ő i  
tóság területén is az, hogv Délután két óra. Az Eszaki 
i;okszor későn kezelik a jelző- Járműjavító VllI. A. osztá
ket. Különö�en sokat panasz- lyának finommechanikai 
�odik a vontatási személyzet üzemrészében ekkor váltják 
Nyíregyluúa é.llomás védője!· a reggeli múszak dolgozóit. a 
:zújének. késői kezelése miatt. 

délutániak. Erre az időpontra De legalább ilyen gyakori a 
panasz amiatt, hogy az átha- túzték ki az üzemMszben a 
ladó vonatok részére későn ad- szakszervezeti taggyúlést. Az 
ják a „felhívás az indításra" időpont meghatározása he
jelzéseket. lyesnek bizonyult, mert a dol-

Az indokolatlanul késlln ke· "Ozók csaknem teljes szám
%elt jelzőkkel nemcsak a von- ban megjelentek a taggyú
tatási dolgozók munkáját ne- tésen. Hiba volt azonban, hezíti meg a forgalnú szolga• 

hogy az üzemi bizottság az lat, hanem a menetirányitókét 
is, mert a jelzőnél való lelassu- uto:Só pillanatban, már a 
lást vagy megállást a forgalmi gyűlés megkezdése után java
i;zolgálattevők eltitkolják. Igy solt módosítást a múhelybl
azután a menetirányító - mi- zottsági elnök, Maracskó elv
után nem Ismeri a menetidő- tars beszámolójában. A seb-
túllépés okát - számol azzal, tében átalakított beszámolón 
hogy továbbra is hosszabb me• ez éreztette is a hatását. 
nettel közlekedik a kérdéses A beszámoló egyébként vonat, s úgy inté2kedik, hogy s ez a másutt megtartott taga vonatok ne a menetrendben gyulések beszámolóit is töbkijelölt ál1omáson találkozza- oé-kevésbbé jeilemezte nak, hanem egy másikon. sokkal közelebb volt a minEmiatt a vonat éi ti szakasz 

dennapi élethez, a termelés ácsorog, növelve a vasút ön- időszerű kérdéseihez, 4z költségé� 
üzemrész problémáihoz, mint 

met arra, hogy jobban kell tek és hozzászólásaikkal is 
küzdeni a selejt ellen és az igyekeztek hozzájárulni a 
önköltség csökkentéséért. A bí- szakszervezeti munka ered
ráló hang is hiányzott a beszá- ményesebbé tételéhez. S hogy 
molóból és a hozzászólásokból a felvilágosítómunka meny
egyaránt. Nagy elvtárs ugyan nyire fontos, mutatja Buda
említette. hogy a szakszervezet, pest-Nyugati pályaudvar 
az üzemi bizottság törődjön ponkjának és feladási raktá
többet a dolgozók ügyeivel, de rának szomorú példája. Rö
példákkal nem támasztotta viden elmondva: sem a pon
alá hozzászólását. l!:s legfő- kon, sem a feladási raktárnál 
képpen hiányzott a munka- nem lehetett megtartani a 
versennyel való foglalkozás, taggyűlést, mert a dolgozók 
a taggyú'és egyetlen részve- elenyésző százalékban sem 
vóje - beleértve a múhely- jelentek meg. A szakszerve• 
bizottsági elnököt is - még zeti bizalmiaknak és első
csak ki sem mondta azt a sorban Veress Géza üzemi bi
szót, hogy „munkaverseny". zottsági elnöknek, Deák és 

A szakszervezeti taggyú- Havas múhelybizottsági elnö-
lés, hiányosságai ellenére is, köknek sokkal alaposabb, 
mutatott eredményeket. El· nem az utolsóelőtti napon el
sősorban azt, hogy a szak-

, 
kezdett mozgósítómunkát kel

szervezeti bizalmiak jó moz- lett volna végezniök ezeken, 
gosító munkát végeztek, el-

, 
az őszi forgalom szempont• 

érték, h_2gy a dolgozók szin- jából oly fontos munkahelye
te telje.s számban megjelen- ken. 

eszeltek ki. Rendszere.ssé vált ket. de a mozgalmi szerveket 
a „luft"-utalványok kifizetése, IS, mert elnézők voltak a csa
amikor az el nem végzett mun- Jókkal szemben és nem terem
kaért fizettek bért. Azóta már tettek szigorú ellenőrzési rend• 
leleplezték Bombár Józsefet, szert az üzemben. 
aki gépmegmunkálás helyett Az üzem vezetllje a közel• 
dörzspapírral „csiszolta" a multban erélyes intézkedé5:
munkadarabokat, hogy úgy icet tett a bércsalások lehe� 
lássék, mintha gépi megmun- ségének megszüntetése érd� 
kálás lenne. Amikor tettéért icében. Azelőtt havonta 20-25 
felelősségre vonták, még neki ezer munkaóratúllépés mutat
állt feljebb: .,Csak nem kép- kozott az üzemben. A sokévi 
zltlik, hogy hajlandó vagyok átlag alapján keretek közé 
yéppel csinálni, amikor nincs szorítc,tták a javítru;okat és 
megfizetve" - mondotta. pontosan meghatározták . a 

A bércsalásokat, a fegyelme- munkaóraigényeket. Azota 
..etlenséget naizyban segíti, megszűntek a munkaóratúllé
hogy a művezetők. és a MEO pések, de nem mondható ez 
nem sokat törődnek az elvég- el valamennyi hibára. 
zett munk minőségével, de a Szeptember t-én ünnepé
mennyiségi elszámolást is lé- lyes keretek között Indult el 
lektelenül végzik. egv 50 kocsiból álló futópróba• 

Minden munkafolyamatról nélküli szerelvény a mühely• 
külön utalványt kell kiállítani ból. Néhány nap mulva azon,. 
- ez a szabály. Ez havonta ban kevésbbé ünnepélyes ke• 
kb. 78-80 ezer utalványt je- retek között hoztak vissza 12 
lent. 'l'ermészetes, hogy a olyan kocsit, amely már az el
MEO nem képes ilyen hatal- só úton hónfutott, azért, mert 
mas mennyiségú munkát pon· a kocsiosztály kevés gondot 
tosan darabszámra átvenru, fordított a csapáizyak elkészí• 
megvizsgálni. De a hiba nem tésére. Felelős ezért a minisz• 
1t• van. A MEO azt mondja, térium is. Azt ígérték, hogy 
nogy ez nem is rá tartozik, mikrométert. csiszolókövet, 
mert a múvezetők kötelessége. korongot, csiszolóport kapnak 
A múvezetók viszont azt az üzemben. Igéretet tettek új 
mondják, hogy miért vannak technológiai eljárás kidolgo• 
d meosok, ha nem törődnek zására is. Mindez nem történt 
ezzel. Valójában tehát senki meg. 
nem vállalja a munkák ellen- A munka megjavítása ér--
őrzését. dekében a múvezetók, minő-

Valósagos „paradicsomi" ,á!- ségi ellenőrök a jövőben sok• 
lapotot biztosított a béresalók· kal nagyobb gondot fordítsa• 
nak az helytelen, káros gya- nak a munkák és munkautal• 
korlat, hogy a munkafelvevők ványok ellenőrzésére. Szünte&
a múhelyekbe érkező kocsik sék meg azt az állapotot, hogy 
munkáit jegyzékbe foglalva munkautalványok nélkül vé
adták át a brigádoknak. Nem gezzenek különböző javításo
egyszer előfordult, hoizy egye- kat. A művezetők egy része 
sek jóval több „rejtett hibá- még mindig fél e ,.népszerüt
ra" bukkantak. Utóla{( ezeket len" feladatoktól. Elnézők • 
a munkákat is utalványozták bércsalókkal szemben i� 
,nélkül. hogy a jav1t:ísok szük·

i 

1%redjenek rá, hogy a bércsa• 
ségességéről, vaey elvégzéséről lók mindnyájuk jólétére tör-i 
bárki is megeyózódött volna. nek. Leplezzék le őket. kímé--

Súlyos felelősség terheli letlenül vessenek véget a laza-
�zekért a szakvonali vezető- ságoknak. 

A menetrendszerintl közle· az előtte megtartott taggyú
kedés legfontosabb alapja a jó iések beszámolói, s igy a 
együttműködés. Bólya Sándor mostani taggyűlések á'.talányíregyházi vonatvezető pél- nosságban jobban seg!tették 
dául minden Indulás előtt be· a szakszervezeti munka eredszél a vonali menetirányítók- ményesebbé tételét. kal. az ó rendelkezésüket köz- A szociális juttatásokat vi-11 brigádja tagjaival és a vo- lágo.san, pontos számadatoknalon minden munl,át a me-

a Tasút ü,zemi értekezlet határozatára 

netiránvítélk rendelkezéseinek kal ismertette a beszámol6, 
megfelelően végeznek. Másik ugyanígy az üzemresz dolgo
jó példa Abrudán elvtársnak. zóinak kimaga5Jó teljesítmé
a nyíregyháza-zt.lhonyi vonal nyeiról is hú képet adott. Te!• 
menetirányítójának módszer<'. jesebb lett volna a beszámoló, 
Abrudán elvtárs al:kotmá- ha a szociális juttatások kap
nyunk ünnepére felajánlotta, csán személy szerint emléke
hogy a 4753-1769 számú zik meg arról, hogy az üzem• 
gyorstehervonatot minden szol� részből kik kértek és kaptak 
gálatában menetrend szerint stJgélyt, hányan részesültek 
közlekedteti. Ezt el is érte, üdü:ésben, a jól dolgozók ho
mégpedig úgy, hogy minden gyan érték el eredményeiket, 
esetben szocialista szerződést tehát ha még kevesebb lett 
köt a vonat- és mozdonyveze- volna az ált.aiánositás. Ugyan
tóvel, hogy azok a vonatot me- csalt sokkal közveUenebbül, 
netrendszerint továbbítják, ó gyakorlati példákkal kellett 
pedig „zöldutat" biztosít. volna rámutatnia a beszá-

Ugyanilyen fontos a foroal- molónak arra, hogy mit jelent 
mi végrehajtó szolgálat és a az önköltség csökkentéséért, 
fútőliáza'k. szoros !kapcsolata. a selejt ellen folytatott harc 
Ellenkező esetben a gépácsor- a do'gozók életszinvonalemel-

kedésének szempontjából. A gások, vonatravárások, moz- beszámoló azonban ezeket a donyravárások száma hatalma- kérdéseket jobbára csak érinsan felszökik. Csak e.gy példa: a tette. mult hónap 15-én a 4765. szá- . 
mú vonat gépe 0.15 órakor ki- Azok a problemák, amelye-
járt a fütöházból Debrecen ál- 1 ket a beszámoló nem tár
lomásra. az állomásról viszont gyalt, hiányoztak a hozzá
csak 10.13 órakor ment el. A szólásokból is. Egyedül Falu
gép 600 percet ácsorgott első· li elvtárs. hívta fel a figyel-

Vonatf ékezó-jelöltek képzése 

Az 4Uandó oktatás, a „za.kmaf továbbkéf)Zt°CS a b:ile1-,.�mrotf's, utac.ftás• 
szerinti szol�:Uatelfátás alapja. Képünk Pfr� állomás jói felszl'relt oktató

termében, a vooatfékezük s.,akmal oktat.bán kéozfllt. 
(Kovau; vé,a letv.) 

,,A Jármu)at•ttó üzemi válla
latokn.a.k július 1-tő! szeptem
ber 30-ig legalább 8000 darab 
teherkocsi javítását kel! elvé
gezniök. Ugyanezen idő alatt 
legalább 2500 darab teherkocsi 
raksúlyemelési munkáját be 
kell Jejezniök." 

Igy szól a IX. vasútüzemi 
értekezlet határozata, 

Közeledik a szeptember 30-i 
határidő, lássuk hát, hogyan 
halad a határozat végrehaj
tása? 

Örömrnel jelenthetjük, hogy 
igen jól. A rendelkezésre álló 
július-augusztusi adatokból 

kitúnik, hogy a jármújavítók 
kocsiosztályal derekasan dol
goznak. Számos nehézséggel 
kell ugyan megküzdeni, főleg 
anyag- és munkaerőhiánnyal, 
az anyagnehézségeket awnban 
a 7 /D. osztály anyagcsoportjá
nali: segítségével sikerül min
den esetben legyőzni, a munka· 
erőhiányon pedig a személyzet 
atcsoportositásával, a munka 
jobb megszervezésével segíte
nek. 

Tervbe vették, hogy a 8000 
kocsiból jú.!ius-augusztusra 
5350 daTabot javítanak meg. 
Ezzel szemben 6162 darab ko
csit javítottak meg, ami egyen· 

lő 115 százaléTcos tervteljes!
téssel. A raksúly!elemelésnél 
1666 kocsi átalakítását tervez
ték. 122 százalékos teljesít· 
ménnyel két hónap alatt 1925 
kocsit alakítottak át. 

A munka szeptemberben is 
jól halad és a jelek szerint a 
javításoknál 1 15  százalékos 
tervteljesítésre lehet számítani. 
A jármújavítók tehát nemcsalt 
maradéktalanul végrehajtják 
a vasútüzemi értekezlet hatá
rozatát, hanem azon túlme
nően is teljesítik a feladatot, 
mert jóval több mint 8000 ja
vított kocsit adnak az őszi Jor
gal.om lebonyolításához. 

A raksúlyfelemeléssel assze-o 
függő átalakítási munkálatolc 
során szintén több kocsi vár• 
ható ebben a hónapban a ter
vezettnél. 

A javításoknál és az átala• 
kitásoknál a Szolnoki Jármú„ 
javító VV. dolgozói végzik mi1 
nőségileg a legjobb munkát, 
Tervüket egyenletesen, napról 
napra teljesítik. Bírálat í!!eti 
ellenben a Landler Műveket ér 
ti Debreceni Jármú.javítót, 
mert hónap közben alig adnalc 
ki kocsit és terviiket ciak a 
h6végi hajrában teljesítik. 

Vasutasok a szigetközi ú j i  áépítésért 
Mikor a medréből kilépett 

Duna rárontott Szigetközre, a 
vasutas dolgozók elsők között 
síeltek a bajbajutottak segítsé
gére. Mikor visszahúzódott 
medrébe a megvadult folyó, 
maga után hagyva pusztításait, 
ismét szükségessé vált a 
vasutasok segitökészsége. Az 
ország minden tájáról száll{
tani kelt az építőanyagot az új 
otthonok számára. A megnöve
kedet t ószi forgalom idején 31  
millió téglát, 2 millió cserepet, 
51 ezer mázsa cementet, 37 ezer 
mázsa meszet és egyéb építő
anyagot kell eljuttatni a Szi
getközbe. 

A munka összehangolására 
Győrben egy központi szállítási 
szerv létesült vasutasokból, 
gépjármüvezetókból és hajó
;okból. Vezetője Molnár Sándor 
�lvtárs, a vasúti főosztály dol
gozója. Céljuk: szeptemberben 
mind a 28 árvízsujtott község 
kapja meg az építési anyago
kat, hogy még az esózések be
állta előtt felépülhessenek az 
új otthonok. 

A szállítási parancsnokság 
munkáját nagyszerú szervezett-
3ég jellemzi. Már reggel hat 
órakor tiszta képük van arról, 
hogy az ország különböző tég
lagyára! megrendelték-e a napi 
ütemezés szerint a ko<'sikat, 
megkapták-e a kívánt mennyi. 
3éget. elküldték-e a rakott ko
csikat, 

A hajléktalanok iránti rész
vét készteti arra a vasutaso
kat, hogy gyorsítsák a Sziget
köz felé áramló vonatok útjat. 
Percnyi pontossággal történnek 
a vonatbeallítások a győri ren
dezőn. A gépkocsik is időben 
ott vannak � késedelem nél
kül rakodhatnak az árvízkáro
sultak. 

Tóth Gáborné nagybajcsi la
kosnak összedöntötte házát az 
árvíz. 0 Is rakodik egy teher
gépkocsira. Néhányan segéd
keznek neki. Ma téglát visz, a 
mész és cement már ott van a 
telkén. 

- Milyen házat épit? - kér
dezzük. 

- Olyan nagyot. mint a régi 
l)Olt - feleli, majd elmosoly0-
dik. - Csaik éppen szebbet és 
erősebbet. 

A szállítási parancsnokság 
terve: nem október l-re, hanem 
szeptember 25-re befejezni az 
anyagszállítást. Az eddigi ered
mények fel is jogosítják őket 
erre. 

Nem mondhatjuk el azonban, 
hogy nem akadnak apró zök
kenők. Például mikor Moson
magyaróváron járunk, üresen 
állnak a tehergépkocsik, elfo
gyott a tégla a kocsikból. Kora 
délután van és csak 2-3 óra 
múlva érkezik újabb szállít
mány. Ezt az időt is ki lehetett 
volna használni jobb eg}'iitt
múködéssel, A tai-talék üresen 

futott be Mosonmagyaróvárra mész stb. Sok helyen már ne. 
és Hegyeshalomban ott hagyta kikezdtek az építkezésnek. A a 11, téglával rakott kocsit. Lé- néphadsereg katonái derekasan bény�n viszont töb� mint lOO dolgoznak. Segítik az árvíz-ezer tegla hever az allomáson, . • 
de nem jönnek a tehergépko- károsultakat, hogy mtelobb 
esik. 

1 
tető alá juthassanak és vissza-

Bejártuk Szigetközt. Minden térjen a megszokott elet a fal
ház előtt téglahalmaz, cement, vakba. 

--

Az évi terv túlteljesítéséért 

Szombathely f(ltöh.lz llókmühelyc!nek dolgozót l1<"m akarnak elmaradni • Szombathe1yl Ján111ijavrtó OV•tol. am�ly négy hónappal r16bb fejest� be öMvr-s tPrvH Képünk: Sl1><>s Gha mozdon)'Tl'lfis:z�éu. a:kf ,uarosan rti&ltiS százalékos lcljcsltmén)1 ér el K szeptember J .'\-re heleJezte c!vt t-t. 
(Kovács Géia lel•.) 
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Látogatás a Landler Művek kul túrotthonában 
A színpadot függöny takar· 

ja, a nézőtér széksorai üresen 
á.sitanak. A Landler Jenő Jár
műjavító kultúrterme most 
nem visszhangzik kacagástól, 
tapstól. De mintha a függöny 
mögül hangok szűrődnének 
k i . . :  

Kisebb csoport áll a színpa
don. közöttük Avarkeszi Já
nosné, a kultúrotthon igazga
tója és Galaschek Ferenc kul
túrfelelős, mellettük a díszlet
festő és még sokan mások. Egy 
bemutatásra kerülő darab dísz
leteit vitatják. A kultúrotthon 
lázas munkával készülődik az 
őszi „színházidényre"& 

Hallgassuk csak egy kicsit a 
terveket: havonta négyszer, 
3-3 előadásban a legújabb 
fihnek kerülnek vetítésre. A 
Landler Művek kultúrotthona 

premierfilmeket mutat 
be dolgozóinak. De aki a szín
házat kedveli, azt is gazdag 
műsor várja. Szeptember 24-én 
és 25-én a „Luxemburg gróf
já"-t mutatja be a kultúrcso
port. Októberben az Északi és 
a Szolnoki Járműjavító szín
játszói jönnek vendégségbe. A 
,.Gül baba" és a „Cigánybáró" 
szerepel műsorukban. A vasár
r,ap délutánok is sok szórako
zást ígérnek. ,,Vidám vasárnap 
délután" című műsor kerül ek
kor változó számokkal bemu
tatásra. Egyfelvonásosok, vil
lámtréfák, zenekari és ének
számok, úgynevezett esztrád
műsor várja a járműjavító 
dolgozóit. De lehetne még to
vább sorolni a kultúrotthon 
gazdag műsorát: ,,Szívem sze
ret" című előadás Feleki Ka
mill felléptével, a nők számára 
;,Őszi divatbemutató"; köny• 
nyüiparunk legújabb ruhamo
delljeinek ismertetése, ,,Uta
zás operettországba" az 
Odry Arpád művészotthon 
vendégjátéka, 

De nézzünk más területet is. 
Hogyan kívánja segíteni a kul
túrotthon a járműjavító dolgo
zóinak szakmai fejlődését? Ok
tóbertől az üzem legkiválóbb 
dolgozói tartanak előadásokat 
,.Hogyan értem el magasabb 
teljesítményt?" címmel. Az elő
adásokat a műszaki tovább
képző kör szervezi az élenjáró 
sztahanovisták, kiváló mérnö
kök, a legkitűnőbb szakembe
rek segítségével. 

Havonta egyszer munkavé
deimi előadásokat tartanak és 
a dolgozók érdekében rendsze
resen mutatnak majd be bal· 
esetelhárítási fihneket. 

A kultúrotthon vezetősége 
tudja, hogy jobban megy a 
munka, ha a dolgozók köze
lebbről is megismerik egy
mást, nemcsak együtt dolgoz
nak, hanem együtt is szóra
koznak. Mi nden hónapban egy
egy osztály dolgozói úgyneve
zett „családi estet" rendeznek 
a kultúrotthonban, műsorral, 
tánccal és a népi zenekar köz
reműködésével. A kultúrotthon 
gondoskodik arról, hogy a csa
lád valamennyi tagja részt-

vegyen a szórakozásban. A rendezvényt tartanak. A hónap 
kisebb gyermekek számára 31 napjából 22 napon müsor 
játszó- és pihenőszobát rendez- hallgatására telik meg a kul
nek be, ahol felügyelet mellett túrotthon. ll:s a ve�etőség még 
szórakozhat - és ha elfáradt mindig nem elégedett! S?eret
- alhat a legfiatalabb nemze- uének létrehozni szabász-varró
dék. tanfolya.mot, t�nítani akarnak 

A kultúrotthonban azonban szalontáncot, szervezni képző
nemcsak családi esteken talál,- művészeti kört. berendezni 
nak szórakozást a dolgozók társalgót. olrasószobát. Még 
gyermekei. Működik egy gyer- jobban a dolgozók ie;ényeihez 
mek balettcsoport, folyik zon- kívánják alakítani a rendsze
gora-, hegedű- és szówének- resen mee;tartott ismeretter
tanítás is, no meg a legifjab- jesztő előadásokat. 

Három évvel �zelött a MAV ve
zetői és dol,qozói elhatározták. 
hozy egy kor$zeril sportteleppel 
set!ítfk a budapesti vasutasspor_-t 

�
i

�f:i
é

�:rtetö!�f!�s;
t. l:��1�

1�d�� 
belül telépült a korszerü szönyi
út1 stadton. 

Az ú i otthont kapott Budapest! 

bak kedvence, a bábcsoport is Gazdag programm, 1e;enyes, 
működik. magasszínvonalú előadások, a 

Lokomotív egyes szakoszlályai él
tek e8 éine1...: l9 a 1ehetöségget 
Szebbnél-!'lzebb eredményekkel 
gazdagítják a vasutasspol't hir
nevét. Ntshány szako�ztály azon
ban a régen el sem l(épzelhetö Je
hetős-égeket nem használ.la ki, söt 
mük0désükben olyan visszaesést 
mutatnak. melyek nemcsak érthe
tetlenek, hanem a bünnel határo-

Nehéz egy ilyen rövid cikk dole;ozók szórakoztatása és ne
keretében beszámolni egy olyan 

I 

velése jelJ('fITlzi Iee:nao-yobb jár
kultúrotthon életéről. ahol pél- rnűjavítónk kultúrotthonának 
dául szeptember hónapban 22 munkáját. 

sak. 
Koi·ábban virágzó labdarúgó•, 

,, FEL E D E- K E N  y S f- G ,, 
birkózó-, ökölvh·ó-élel folyt, most · azonban ez�k a szakosztályok 
enyhén szólva „haldoklanak " .  A 

Szép napfényes a délelőtt, 
kicsalogatja Kislkunhalas állo
más pihenőszobájáb61 a fiata
lokat. Ott áUdogálnak a felvé· 
teli épület mellett, nem messze 
a sínektől, beszélgetnek, vicce
lődnek, mint ahogy fiatalok 
szdkta!k ilyenkor szabadid.Sben. 

Egyikük zsebéből újságköteg 
látszilk lki. Valamelyik észreve
szi, s lkihúzza a „Szocialista 
Vasútért" példányait és kíván,. 
csian beleolvas. A többiek ka
réjba fogják, belepisl.antanak 
érdeklődve. Aztán egyszerre 
csalódottá válna!k az arcok. Az 
újság - júliusban íródott. 
Hiába érdelkes az árvíwédelmi 
harcdkról írt cikk, a Lokomo-

, tiv-sportolók s&erei, 'kine!k van 
kedve szeptember közepén -

júliusi eseményeket olvasni? A ��m�-f�ó
-
lö:

s
b 

b
v;�crz�t

-��t:�o�zrá�� 
válasz magától értetődő nem képes minőségi versenyzőket 
senkinek. nevelni. Létszámuk eg}Te csölc-

De a csalódott arcok egyben �i;i,at ';;/'�1s���
n

;;sz1ií�i�í,J_
e 

; 'kérdólk is: hogyan került JU- környékbeli fiatalság elkerült az 
liusi újság Nyerges Ká.roly, emlitett szakosztályokat, mert 

Géczi Lajos, Batiz Tmre és a re•h�,J;Ji�t.
bl

�l���':n�:!'3i
és

e;ée:i többiek kezébe szeptember kö- gárda pedig ked,·etlen ül dolgozik. zepén? Talán legfeltűnőbb - a labda-
A válasz egyszerű: Korsós rúgás visszaesése. A Budapesti 

Antal sajtófelelősnelk most ju- LoKomotiv, s ennek elöd \e. a Bu-
tott eszébe eladni a többhetes ��f;5�abr:,�J�á� �V,��gtt!�tf �:: 
újságot, inetve újs�gokat. Kis-

, 
par_a �o_lt. A csapat _ évtiz;deken 

kunhalason ugyani� az a di- �!/,;fe
zt

�
l
er,;" v�f !!z�:�dt

1
ti�� vat, hogy 4-.5 heti lapot egy- ott ne lettek volna az élmezőny. szerre osztanak ki. ben. Többször csak hajszál vá-

Ahhoz vajjon mit szólna J:�;i';,
t
;! eia�Yt :t1t:/��sz�t1;,� Korsós elvtárs, ha más is ilyen B-váloqatottnak, de alig akadt 

'
!fele�ken·y" _ len� és mo�d: �!;ii"v�fn

b
a
dar

ttt�
j
s�ö:�� ii,g�f�j�· 3uk _honapoktff !•ókban tartana amatőr-válogatottban.  Egy-egy új az o - f1zeteset, évad elején kevésnek bizonyult a 

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

Tanuljunk h ibáinkból 
Csorba esett Gödöllő állomás 

jóhírnevén. Nem dicsekedni 
való, de nem is akarjuk elhall
gatni, mert tanulni akarunk 
belőle s okulhatnak a dologból 
mások is. A csorbát az ejtette, 

hogy augusztus 13-án és 19-én 
előzetes értesítés nélkül fog
lalt vágányra járattunk egy 
vonatot. 

Sok nehéz és fontos felada· 
tot oldottak már meg az állo
más dolgozói, becsületesen tel
jesítették a jelentkező többlet
munkát, amit például a külön
leges rakodások, vagy a hóna
pokig tartó vágányzárak jelen
tettek. Az említett két vonat
veszélyeztetés, amely kétségte
lenül az állomás egyes dolgo
zóinak hibájából köv�tkezett 
be, nem ilyen nehéz, nanem 
csendes forgalmi viszonyok kö
zött történt. De pontosan ez a 
tény az, amiből nekünk tanul
nunk kell. Mégpedig azt, hogy 

körültekintésre, éberségre, az 
utasítás betartására nemcsak 
akkor van szükség, amikor 
nagy a �,rumli", hanem akkor 
is, amikor a m indennapi úgy· 
nevezett aprómunkát végez
zük. Ha az utasítást állandóan 
szem előtt tartjuk, nem kell 
félnünk balesettől, hiszen az 
nem természetes velejárója a 
forgalmi szolgálatnak. 

Ez mégiscsak túlzás 

A nógrádveröcei vá1t66rök 24 órát 
szolgálnak és 24 órát pihennek. Azaz 
rsak oihenné.nek, ha hagynáik őket. 
Ugyanis. ha helytelen 'loiág3nyon ér-

kezik vonat. akkor a szabadnapos 
váttóörnek kell a vonatot .,beinteni"' 
még éi jel is. Pedi ll a 2-4 órás szol
gálat amug-yis megeröltet6. Ezt a 
gvakorlatot az állomási végrehajtási 
ulr1sitás umran „517.entesiti", de azé�t 
nem ártana „felülviz,sgálni és jav1-
tani rajta:• 

A figyelő fütó 

Keszöhidegkúton átrobogott a 
1074-es vonat. Mindenki nai:;y megle
petés!--el tapasztalhatta, hogy a �i
gyelö ffitö nem a mozdonykonyhan 

Vonatvezetők 

Az őszi forgalom most kö
vetkező hónapjaiban arra tö
rekszünk, hogy utasításszerinti 
szolgálattal az ilyen eseteket 
elkerüljük és jó munkával mi
nél hatékonyabban segítsük a 
szállítások lebonyolítását. Ezt a 
célt swlgálja az a kérésünk is 
az igazgatósághoz - Budapest
Ferencváros állomás dolgozói
nak példájára - hogy a le
adási egységidőt 10 óráról 8 
órára, az átmeneti egységidőt 
pedig 10.8 óráról 8.5 órára 
csökkentsék állomásunkon. 
!gy havonkint átlag 1900 órá
val csökken a kocsitartózko
dási idő, s ezzel jelentős mér
tékben hozzájárulunk a kocsi· 
forduló javításához. 

a menetrendszerinti közlekedésért 

Hasznos Józs1>f 
állomásfőnök. 

Ahol nem hallják meg 
a dolgozók panaszát 

utazott. hanem a géo elején, a lám
pa mellett ülve. Senki sem értette. 
hogy miért. történik ez. Megikisérel
jük -megfejteni a rejélyt. Nyilván a 
íif!Yelő fütö olyan rövidtátó, hogy a 
mozdonykonvháról nem tudta elég 
jól megfigyelni a pályáL 

Most mi legyen? 

A hatvani ffit6hiíznak egy hónappal 
ez�lölt megsz.akadt 11 kapcsolata a 
pe�ti menetirányílóval .  Elromlott a 
t.ivbeszélö kábel, s emiatt nem tud-

1954 sze!llember '8. 
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sze,....l,!R az ú'orman _jelentkezők 
nagy száma mialt. 

Ilyen előzmények -után érthető 
volt, hogy a szakBZN"vezet 1948· 
ban a fővárosi vasutasok réa:1 
vágyálmát iITT,-eke?.ett v�tóra vál
tani an:al az elhatározásaval, hogv 
komoly áldozatok árán is. meg
teremt egy közpon ti l_abdarügó
csapatot. A tervel< szerint erre a 
Budapesti Lo!i'.omotfv látszott a 
legalkalmasabbnak. 

Hozzá Is láttak a csapat szer
vezéséhez. A r�gl Játékosok mel
lé több ú.i labdarúgót igazoltak. 
A szakvezetők és Játékosok tll· 
dása megCe\előnek lútszott ah
hoz. hogy a ki tüzött cél elérhető 
Jegyen. 

De mint ahogy a fának idő l<ell 
ahhoz. hogy gyümölcsöt érleljen, 
úgy ennek az újj;.iszervezetl szak
osztálynak is idö kellett volna 
ahhoz. hog)' célját elérhesse, 
Egyesek azonban tilrelmetlenne 
vaHak és '.ndokolat'.anul azonnal a 
legnagyobb eredményt kívánták. 
Ezt természetesen nem érhette el 
a szakosztály. A türelmetlenek a 
vezetésben látlák a hibát, s új ve
zetőséget köYeteltek. Ez ID4?.g is 
történt. A csapat viszont ettol �z 
ldótöl kezd,·e egyre lejjebb csu
szolt a tabellán. A vezetésben a 
kapl<adás lelt úrrá. 

Edző edzőt követett. Vezetőt 
vezető váltott re.1. A csapat pe
dig szemlátomást romlott. A leg
utolsó hélrom esztendő a számok 
tükrében mindent megmagyaráz. 
Három esztendő alatt nyolc (11) 
ed'Zt> foglalkozott a csapattal. Mi· 
lyen lehet egy játékos fejlódése. 
ha rövid időn belül ennyi edző 
keze alatt kell dolgozn ia? 

Még szomorúbb képet mutat az 
intézők és vezetők váltakozása. 
ÉVente állag nég,üben volt ve· 
zetö változás. Emellett a legtöbb 
vezető nem érezte feladata nagy
ságát . .,Dfszvezetö' '-nek számítot
tak. Nem törődtek a sportolók 
gondjaival, bajaival, nem látogat
ták a pályát, nem Is ismerték já
tékosaikat. A csapat mellett Jó· 
ban-rosszban kirartó egy-két ve
zetö teljesen magára volt hagy�t
va. Az egyre tornyosuló bajokkal 
képtelenek voltak megbirkózni. 

Az ével<kel ezelött oly szépnek 
és megvatóslthatónak látszó cél 
egyre halványabbá vált. A lejtőn 
nem volt megállás. A játékosok 
egyre kedv,etlenebbé váltak. Sor
ra kérték más csapatba való át
igazolásukat. A vezetők még ek
kor sem fogtak a súlyos bajok 
orvoslásához. A jelszó az lett: 
,.Aki menni akar, menjenf" 
!gy azután olyan Játékosvándor
lás indult meg a Budapesti Lo-

1comotf1rn-"flt, Amilvenre mé$f a ma 
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Játékos h?.1zyta ot t  a '\'8:9\.ttascsa
patot. Olyan labdarúgók, akik ér• 
tékei voltnk nemcsak a vasutas, 
hanem a ma!!YB.T tabdar\lgásnak 
Is. llYPn vosztesé_qet egyetl�n lab
darúgócsapat spm btrhat kt. [gy 

volt és sajnos így ,�an mé.f( ma fs 
a BudapP.Ptl Lokomotrvnál. Ezek
nek a Játéko�oknak pótlása most 
,..zinte emberfeletti munkát köve• 
le1 az új vezetösegtől. 

A bajokat az idén már megs11, 
kalta a szakszer,-ezet. Erélyes 
kézzel nyult a szakosztály kér
d"séhez. Klslétszámú, de hozzá
értő vezet6sé�et választottal<. Se
gítséget és türelmet biztosítottak 
azok számára, akik Yállal ták ezt 
az egyáltalán nem könnya, de 
igen szép (p,Jadatot. Az új edző. 
Király Tivadar. szal,tudása teljes 
latbavetésével kezdett neki az ú.l 
idénynek. Rövid idö alatt sokat 
javult a csapat. Az öszl öt for• 
·lutó alatt több oo'"ltot gvüjtött 
össze. mint az e�ész t&vaszi 
idényben. A vezetök a nélkülöz
hetetlen, jó csapatszellem kiala
ldlásán fáradoznak. Segítés és 
szeretet a fegyverük, de ha kell 
erélyes kézzel csinálnak rendet. 
Igy volt ez a két fegyelmezetlen 
sportember: Kaczor és Bonyhádi 
esetében Is. akik tudásukkal tá• 
maszai lehettek volna a csapat
nak, de (egyelmezetlenségükkel 
ártalmassá váftak, s ezért ntncs 
rájuk továbbra szükség. 

A szigorú p6lda nevelli hatást!.. 
A játékosok lát.iá.k. hogy újból 
törődnek velük, s igy bennük is 
izmosodik a kötelességtudat. 
Szorg�almasan dolgoznak munka-
helyeiken és az edzéseken . A 
mérkőzéseken szlvvel-lélekkel 
küzdenek a vasutas szinekért. 

Az elveszett cél tehát Ismét 
előbukkant. Távolról ugyan ,  de 
ismét megcsillant a remény egy 
jó központi csapat klalakftására. 
Az út azonban nem könnyíl. Eb· 
ben az évben már szín te lehetet• 
Jen a kiesés elkerülése. Jövőre 
tehát újból kell kezdeni .  de már 
nem mindent elölről, A jelenlegi 
vezetőkben me-'!Van a szaktu
dás és a szeretet. Csak türelem 
kell ahhoz. hogy végigjárják azt 
az utat, mely végeredményben a 
sajnálatos kisiklás után a siker• 
hez vezet. 

De, ha a vezetők, Játékosok, 
szurkolók összefognak és együt• 
tesen haladnak az utóbbi hetek• 
ben megkezdett úton. akkor biz. 
tosak vagyunk abban, hogy pár 
éven belül a csapat Ismét a ma• 
gyar labdarúgás élvonalába ko
rül. 

Mécs László 

Ismét gyógyszervisszaéléseket 
lepleztek le 

Pintér Sándorné kiskunfél
egyházi lakos MA V biztosított. 
Betegség esetén neki is jár 
gyógyszer, de nem töménte
len mennyiségben. Pintér Sán
dornénak aszmolizinre van 
szüksége betegsége gyógyításá
hoz. Ez olyan gyógyszer, 
amelyből esetenként fél, vagy 
legfeljebb egy ampullára van 
szüksége a betegnek. Pinter 
Sándorné a rendelőintézetben, 
körzetorvosnál egy hónap alatt 
140 ampulla aszmolizint íratott 
fel. Ennyi gyógyszer 580 fo· 
rintba kerül, ennyivel károsí
totta meg Pintér Sándorné a 
népgazdaságot. 

A biharkeresztesi járás Nagy• 
kereki község orvosa, dr. Be
rán, Szabó Bertalan MAV 
nyugdíjas részére 24 nap alatt 
390 szem lrarilt írt fel. Berán 
doktor ezt írta a receptre : ,,na
ponta kétszer egy szemet". A 
felírt gyógyszermennyiségből 
naponta 15 és fél szemet vehet
ne be a beteg, ami súlyos 
gyógyszermérgezést okozhat. • 

Orvosainlk szívleli& meg 
ezeket a példákat és csak any• 
nyi gyógyszert írjanak fel a 
beteg számára, amennyi okvet
lenül szükséges egészsége hely• 
reállítására. 

Ny,1t levél az udvariasságról 
Kedves vasutas 

elvtársaim, enged
jétek meg, hogy 
nyílt levélben hív
jam fel a figyel
meteket már 
azokét, akiket il
let - arra, hogy 
bánjatok kicsit 

udvariasabban 
az utasokkal, hi
szen ez sem fá
radságba, sem 
pénzbe nem ke
rül. És higyjétek 
el, elvtársak és 
elvtársnők, az ud
variatianság na
gyon fájó emléket 
hagy az utasok: 
munkástársaitok. 

dolgozó parasztok 
szívében. Ezután 
Lássuk, mi indí• 
tott ennek a nyílt 
levélnek a meg

7133-as számú vo
nat hosszabb ide• 
ig tartózkodott 
Ágasegyháza' állo
máson. Az uta
sok kicsit türel
metlenkedtelk már. 
Paksi István hon
véd meg is kér· 
dezte a jegyvizs• 
gálónőtől, hogy 

eiő-reláthatólag 
meddig várunk. 
A válasz rövid, 
de meglepő voit. 
Ant egy vállrán
dításból és néhány 
odavetett szóból: 
.,Mit tudom én. 
Majd ha a masi
niszta meggon
dolja magát, el-
indul." De mé_q 
harapósabb va-

Szerencsére e 
,, masiniszta." m.eg
gondoita magát, 
elindult, így a 
vonat zakatolása 
elnyomta az uta
sok nem éppen 
hízelgő megjegy
zéseit, amelyeket 
a jegyvizsgálónő 
magatartása vál• 
tott ki éspedig 
joggal, 

Vonatvezetöink éber, ttcasftásszerintl munkája nemcsak a vonato� �y�rs é:s 
blztonsáD'"S közlekedését, hanem a menetrendszerlntl forgalom c�lk1tí1zé6el! 
Is szolgálja. szabó Béla vonatvezetö, Debrecen állo!"ás dolgoz61a hattagu 
bri ád.ával már 11 hónapja tartja a sztahanovista szintet, kiváló munkájuk-

A gyomai elágazáson szolgá

latot teljesítő vasutasok terme

lési értekezletein és egyéb 
gyűlésein hosszú idő óta sze
repel egy probléma: eifelejtet· 
te!k a dolgoz6kna!k WC-t épí
teni. Már sokszor próbálbák az 
illetékeseknek megmagyaráz
ni, hogy mit jelent ez higiéniai 
és nem utolsósorban egészség
ügyi szempontból, azonban ez
idáig eredménytelenül. Ugy 
vélem, időszerű lenne, 'ha ez a 
probléma végre lekerülhetne a 
napirendről és orvosolnák a 

dolgozóknak ezt a jogos pana· 
szát. 

nak értekezni a budapesti menetlrá• írá�ára. 
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laszt kapott az az 
elvtársnő, aki ha
sonló kérdéssel 
rordult kedvesen 
a jep'}vizsgti"6nő· 
höz: .,Akinek nem 

Kedvesnek ke
véssé nevezhető 
degyvizsgáló elv• 
társnő, gondolja 
meg maga is ezt 
az esetet és más
kor - ha nem is 
tud pontos választ 
adni - legalább 
udvariasan, meg• 
nyugtatóan vála
szoljon a munkába 
vagy családjuk� 
hoz siető dolgo
zóknak.. 

g J 
kal segltlk az öszl forgalom sikeres lebonyolftását. 

(Kovács Géza felv.) 
Kiss Sándor, 

Gyoma. 

len. hol!"y a fíltöhilznak ne lezyen I a J{ecskemét
kapcs

.
olala • menetlninyifóvaL Vagy 
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y zött közlekedő 
tetszik, menjen 
gyal.og!" • 

Pál Zoltán 
honvéd, 

(pontos cím) 
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A haza nemcsak azt várja a vasutas dol�'lzóktól, hofy forl•1tjalkkal ..,. 
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nem azt Is, hogy munkájukkal f:iruljana..lc: hozzá az 6j szakasz gyözelmiE-
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A h a z a  i a v á r a - a m a g a d  h a s z n á r a ·Versenyben „az őszi forgalom legjobb mozdonybrigádja" címért 
N épköztársasá�nk kormá- pen forintjainkat az államnak 

nya felhívással fordul a - saját magunknak - hogy 
dolgozó magyar néphez: a t� a mi érdekünkben gyor<Síthas
vábbi előrehaladás. a nagysze- sa azokat a beruházásokat, 
rú célok elérése, a béke meg- amelyek é!etünk szebbé téte
védése érdekében jegyezzen lét szolgá'ják. Jegyezzünk bé-
bé'•akölcsönt. A kölcsönjegy- kekölcsönt, ezt kéri tőlünk népi 
zésre való feJhi\,ás egyúttal államunk, hogy segítbesse a 
tanusá,gtételre szólítja fel a mezőga7.daság felvirágoztatá
mdzyar dolgozó népet, hogy sát, amely éJetrzfnvonalunk 
helyes.li-e azt az utat, amelyet emelésének fontos feltétele. 

úton jussanak el a szállítmá
nyok Sztálinvárosba, hanem 
egész sor községet kapcsol be 
a vasúti hálózatba. 

H uszonnégy állomáson sze-
reltek fel állomásbizto

sitó berendezéseket, Bicsk
Tatabánya-Felső, valamint 
Pestlórinc - Ceglédbercel -
Cseró között 66 kilométer 
hosszúságban sínáramkörrel 
vezérelt önműködő térközbiz
tosító berendezés létesült. Fél-

A ferencvárosi fűtőház ség csökkentése, minél na-
424-143-as ifjúmunkás moz- gyobb anyagtakarékosság út
donybrigádjának tagjai: Jakab ján. 
Gyula mozdonyvezető, Borbás Jakab elvtárs és társai vál
László, Amler János fütök, va- lalták, hogy gyengeminóségű 
!amint Tóth II .  Mihály mo:,:- szén (beleértve a tőzeges pa
donyvezetó és Osztroluczki Já- kurake,·eréket is) 50 százalékos 
nos, ifj. Szabó István fűtök „az felhasználásával a szénkisza
őszi forgalom legjobb f1WZ- báshoz viszonyítva 10 száza
donybrigádja" cím elnyerésé- lékos megtakarítást érnek el, 
ért szocialista munkaverseny- a menetidő és a tűzkezelési 
re hívják ki az ország vala- normák betartása mellett. Az 
mennyi mozdonybrigádját. A 1 ,.500 kilométeres és a nehéz
versenykihívás célJa: az önkölt- súlyú mozgalomban a:i arszá-

gos előirányzathoz viszonyít
va öt százalékkal magasabb 
teljesitményt érnek el. A mo
sástól mosásig mozgalomban a 
kazán belső tisztaságát szem 
előtt tartva, 30.000 kilométert 
lesznek meg mosás nélkül. A 
kisebb javításokat maguk vég
zik és 30 százalékkal csökken• 
tik a javítási költséget. Részt
vesznek a fú tó ház tisztasági 
versenyében. 

Lazányi Jóuef 
ferencvárosi fűtőház a fel.szabadulás óta járunk és Páiiunk I II. kongresszusa 

amely a szocializmushoz vezet. egész dolgozó népünk számá
Nem kétséges. hogy ebben az ra megszabta a7okat a tenni
esztend�n is egységes lesz a valókat, amelyek az életszín
válasz: a dolgozó néo nemcsak vonal további emelkedését 
jó munkájával. de forintjaival szolgálják. �fo'yelc voltak ezek 
is siettetni kívánja a I I I. ko,-, a fe1adatok? Lakásépítések, a 
gresszuson megszabott célok mezőgazdasági termékek bó
elérését, hozzá kíván járulni ségének biztosítása, dús vá
ahhoz az erőfeszítéshez. mely laszték a könnyúipar termel
az életszínvonal emelked� ér- vényeiből, munkát megköny
dekében folyik. nyitó gépek, jobb munkakö-

automata térközbiztosító ke
rült fuintegy 121 kilométer 
hosszúságú vonalszakaszra. 
A biztosítóberendezések nem• 
csak az utazóközöns�g bizton
ságát védelmezik, de a vas
utasok munkáját is köny
nyebbé, biztonságosabbá te-

Egy hasznos kezde111.ényezés 
- Gócponti értekezlet Ilalvan ban -

A vasutas dolgozók az elmult rülmények biztosítása, s7.o
esztendök során bizonyságát ciális létesítmények építése. 
adták hazaszeretetüknek, ál- Vajjon egy esztendő óta mind
do1.a-tkészségüknek, bebizonyí- ebből hogyan részesültek a 
tolták, hogy nemcsak az egyre vasutasok? Történt-e lépés an
r.övekvó szálJ.ítási feladatokat nak érdekében, hogy a vasutas 
képesek megoldani. nemcsak dolgozók lakásszükségletei ki
az időjárás viszontagságaival elégítést nyerjenek? Történt. 
készek szembenézni, hanem Egy év alatt 215 vasutas la
lelkesen ajánlják fel forintjai• kás épült, több mint 15 és fél
kat akkor, ha népi államunk millió forint költséggel. 
kéri tőlük. Az árleszállítás lehetőséget 

szi� 
Arról sem szabad megfeled

keznünk, hogy olyan gépek 
kerültek a vasúthoz, mint az 
idén vásárolt két nagyteljesít
ményú kavicságyrostálógép, 
melyek naponta többszáz pá
lyamunkás helyett végzik el 
a nagy testi eröt igénylő ka
vicsrostálás munkáját. 

Mi a helyzet, ha például 
egy állomáson a forgalmi 
szolgálatnak nézeteltérése tá
mad a vontatással? Megy a 
jelentés az igazgatóság III .  
osztályához, aztán átvándorol 
a panaszos akta a IV. osztály
hoz, majd vizsgálat követke
zik. Hosszú idő után írásban 
ért6.5ítik az állomást, a fútó-
1\ázat, mi a döntés. Közben a 
vitázó felek szembenállnak 
egymással, a hibát nem javít
ják ki. Ez nem helyes. A po
litikai főosztály hívta fel a 
11.ócpontok figyelmét, hogy 
legalább havonta eg11szer tart
-�anak közös megbeszélést, a 
vitás kérdéseket maguk kö
zött intézzék el. 

Hatvanban már a negyedik 
allcalomma! J!tek bssze a 

azol"álati áaak "szetói (lóc
ponti érteke�!etre. Mindl"n 
hónapban más-más szolgt.lati 
ái,. vezetője elnök'R Most a 
fú tó'1á�fönök Ül az emelvé
nyen, ő irányítja a tárgyalást. 

- Elvtársak, arra törekt:d
jünk, hogy magunk intézz;ik 
el dolgainkat és csak olyan 
kérdésben forduljunk az igaz
gatósághoz, amikor már se
hogy so<m boldoQulunk. 

Igy beszél Nagy László fiító
hí.zfőnök a többi szolgálati ág 
vezetőjéhez. Megértően bó:in
tanak, ők is  úgy akariák. Az 
eddigi gyakorlat bebizonyí
tot,a, hogy öntevékenységgel 
sok mindent el lehet intézni. 

Van elég probléma. A pá
lyafenntartási főnökség veze
tője, Naa11 Károly elvtárs ar
ról beszél, hogy most kell el
készíteni a kitérócseréket. Ez 
nehézséget okoz az állomáson, 
hiszen na.,zy a fore:alom. Az 
állomásfőnök belátja, hogy 
nem a pályalenntartási főnök
ség hibája ez, hanem a VáUó
és Kitérógyáré, amely késön 
szá 1litotta a váltókat. Azért 
megoldiák, hogy ne legyen 
fennakadás a forgalomban. 
Van azonban egyéb probléma 
is. A munkálatok idejére ko
csi kell, hogy a leszórt anya
gokat minden este el lehes
sen vitetni. Adhat-e kocsit az 
állomás? Hiszen a kocsiigény
lések sorrendjében az önkeze
lés a legvégén van. De viszont 
nem lehet megengedni, hogy 
a pályamunkások testi épsé
gét veszélyeztesse az, hogy 
kézben kell elhordaniok az 
anyagokat. 

Az állomásfőnök, Pilisi Fe
renc elvtárs megígéri, hogy 
szerez k.ocsit a pályamunká
soknak, tehát ezt a kérdést i, 
megoLdják. 

Az értekezleten derült kl, 
hogy mielőtt ilyen gócponti 
megbeszéléseket tartottak, elő
fordult, hogy a pályafenntar
tási főnökség számára érke
zett rönkfát egy teljes hóna
pon keresztül nem tudták fel
vágásra elküldeni, mert az ál
lomás nem tudott önkezelés{ 
kocsit adni. Emiatt aztán nem 
tudtak olyan munkálatokat 
sem elvégezni, amire magának 
az állomásnak volt szüksége. 
A kereskedelmi főnök kije• 
lenti : ,,Ilyesmi nem fordul elő 
többé." 

S�os k "  
még és az elvtársi légkörben 
meg is találják a megoldást 
a különböző szolgálati ágak 
vezetői. 

Ezt a nagyszerű kezdemé
nyezést valamennyi gócpon
tunk tegye magáévá és akkor 
rövidesen kiderül: közös erő
feszítéssel, segítségnyujtással, 
saját erejükből is meg tudják 
oldani problémáikat. 

Egy év mult el a kormány- nyujt, hogy olcsóbban jussunk 
programm - meghirdetése óta. hozzá a szükséges élelmiszer
Ez ldő alatt nagy lépést tet• hez, ruhanemúhöz. Húsból, 
tünk előre. A vasulas dolgozók zsírból, cipóból és ingből több 
ebben az esztendőben kétíz- jut a vasutas dolgozóknak, 
ben is részesültek bérrendezés.- mint a kormányprogramm 
ben. Az első bérrendezés során előtt. A kormányprogram,m 
36 millió forintot kaptak a óta különböző vasúti szolgálati 
vasutas dolgozók. Az elmult helyeken .'11 öltöző, melegedő, 
napokban került sor elsóíz- mosdóhelyiség létesült, mint
ben azoknak a béreknek kifi- egy 2 millió forintos beruhá
zetésére, amelyek havi kilenc zással. Megállhatunk-e a 21 5 
millióval, azaz évi 108 millió- lakásnál, a 31 szociális létesít
val emelték dolgozóink bér- ménynél? Nem. Sokkal többet 
alapjat. Mindez kifejezésre kívánunk építeni, hogy köny
juttatja, hogy a nép állama nyebbé, szebbé váljék a vas
megbecsüli, értékeli a vasuta- utas dol,gozók élete. Ehhez 
sok munkáját. A második bér- azonban jó munkára és a 
rendezést annak ellenére haj- jegyzett forintokra is szük
totta végre kormányzatunk, ség van. 

Népi államunk nemcsak azt 
kívánja tőlünk, hogy �orint
jainkat ajánljuk fel a további 
előrehaladás érdekében, ha
nem azt is, hogy munkánkkal 
lilljunk csatasorba. A vasúton 
megindult az őszi nagy szállí
tások ideje. Egymást követik 
az ország minden résren a 
hosszú, tömött szerelvények. 
El kell szállítanunk az üze
mek számára a munkáltatás
hoz szükséges anyagokat, idő
ben meg kell kapniuk az ár
vízkárosultaknak az építő
anyagokat és a legnehezebb 
csata vívása közben fel kell 
készülnünk a téli forgalom 
zavartalan lebonyolítására is. 

Vannak még hiányossá- A S Z Á M O K  B E S Z É L N E K  . . .  

hogy az elmult hetekben nagy f:s vajjon elválasztható-e az 
csapás érte hazánkat, hatal- életszínvonal emelkedésétől 
mas pusztításokat okozott a mindaz a beruházás, amely a 
medréből kilépett Duna. Jól kormányprogramm óta történt 
tudják dolgozóink, hogy mi- a vasuti munka könnyebbé té
lyen súlyos károkat okozott tele érdekében? 
az árviz, hiszen maguk is ott Nem nyujt-e segítséget a 
voltak az árvízvédelem mun- ferencvárosi vasutas dolgozók, 
káinál és ezért tölti el őket de az egész ország vasutasai 
még nagyobb hálaérzet, mert számára az a nagyarányú bó
látják, hogy a bekövetkezett vítési munka, amely a ren
veszteség sem gátolta kor- dezópályaudvaron végbement? 
mányzatunkat abban a szán- Elmehetünk-e megjegyzés nél
dékában, hogy rendezze a vas- kül olyan létesítmény mellett, 
utasok fizetését. mint a Mtszilas-Sztálinvá-

gaink. N�gy az elegyácsorgás. Az az összeg. amit népi ál!a-

, 

nem jutott hely, olt volt valame
elófordulnak vonatra- és gép- munknak kölcsönadlunk, azonkí- lyik ácsorgó teherkocsi fékállása, 
revárások. Nem elég követke- vül, hogy az állandó folyamatos legjobb esetben valamelyik sze-

sorsolások útján nyeremények- mélykocsi fapadja. · 
zetességgel hajtjuk végre azt, 
amire pártunk UI. kongresz- k�I megtoldv.� _térül , vis_sza_ zse- Most gyerünk vissza a jelen-

bunkbe. szoc1ahs letes,tmenyek be Micsoda óriási változási A szusa oly nagy nyomatékkal alakjában, ugyancsak nekünk ka- mi.mkából megtérő dolflozót fisz• 
felhívta figyelmünket, hogy matozik. fa, tágas laktanya, kényelmes 
olcsóbban szállítsunk. Még inkább szembelünö ez. áf(y várja fehér /zuzattal. A mos-

Egy év leforgása alatt a ha a kőzelmu'tból a régmullba, dóban folyóvíz, tus frissíti fel 
magyar vasutasok kétszer is a felszabadulás elölli időkbe a fáradt fal(okat. Az ebédlő iz/é. 
kivívták a dolgozó nép elis- siklik tekintetünk. sesen terített asztalain pedifl 
merését, háláját. A tél vi- már olt vár a párolgó étel. Ahol 
szontagságai között nagy hó- Mit látunk? még nincs üzemi konyha, oll tá

Eslébe hajló késő délután. A gas tűzhelyen készítheti el ki-ki 
siességgel tová bbitották a vo- a maga ételét. 

tok t és á · 'd · - J • pályamunká�ok egésznapi Iá· na a az rv,z I eJen e so 
radsáizos krampácsolás, vagy De beszéljenek ismét a szá-sorokban küzdöttek a nép vágányleklelés után vállukra ve- mok. A felszabadulás óta, rövid életének és vagyonának meg- szik a csákányt-lapátot és el- k ,  � 

mentéséért. Most lelkes béke- néhány év alatt meg elszerezv-
indulnak éjjeli szállásukra. döl/ a laktanyai szobák és férő-

Hol van ez a szállás? helyek, mosdóhelyiséf(ek száma. 

A felszabadulás elöli 1 436 lakta. 
nyai szobaja \tolt a MAV-nak, 
összesen 5031 ággyal. 1954-re a 
a la/ilanyai szobák száma 2067-

re, az ágyak száma pedig 
10.252-re emelkedett. 

A mullban 12.20S vasutas dol• 
gozónak voll úgy ahogy lehelö
sége tisztálkodásra. Ma 29.539 
vasutas dolf{ozónak áll rendel
kezésére részben korszerűsített, 
részben pedifl korszerűeri ép!lett 
új fürdő és mosdó. 

A felszabadulás elölt csak itt
ott voltak heven.vészelt üzemi 
konyhák, a háborús élelmezési 
nehézségek enyhítésére. igen kor
látolt felszereléssel. Most 74 jól 
felszerelt üzemi konyha flOndos
kodik a dolgozók étkezteléséról. 
Az üzemi étkezést ma már a dol• 
gozók tízezrei veszik if(éngbe. 

T árnogatásért fordul a do!- ros kötött épült új vasútvo
gozó néphez népi álla- na!? Ez a vonal nemcsak azt 

nnmk. Jegyezzünk békeköl- a célt szolgálja, hogy a kom
csönt, ajánljuk fel kölcsönkép- lói szénmedencéból rövidebb 

kölcsönjegyzé,sel, az őszi for
galmi csatában és a télre való 
felkészülésben vívjuk ki ezidén 
harmadik győzelmünket is! 

Egy kimustrált, rozzant teher
kocsi nyujt néhányuknak éjjeli 
menedékei. A többiek a szabad 
ég alatt vackolnak meg, rongyos 
ruhadarabjaikból, nyűtt pokró
cokból. Tégladarabokbói rög
tönzött tűzhelyen a szabadban 
főzik meg sovány vacsorájukat. 
esznek, aztán elnyú!nak a föl
dön, Frissítő, alapos tisztálko
Msra alig van lehetőség. leg
több helyen még eizy ütött-ko
pott mosdótál sincs. 

A jó munkamódszerátadás eredménye 

Közel egymillió forintot kaptak már vissza . . .  
Burján lmre, az f:szaki Jár

műjavító mozdonyszereldéjé
nek dolgozója már nem fiatal 
ember. Barna hajában az évek 
során sok szálat megfestett a1 
Idő, csontos arcán, a szája 
szögletében és a bajusza körül 
mély barázdák húzódnak. Bur
ján elvtárson meglátszik, hogy 
nem dédelgette az élet, sok 
mindenen ment keresztül, 
amíg felnevelte kél gyermekét: 
fiát, lányát. 

Az utóbbi években már 
könnyebben, szebben él. Nem
régiben meg különösen bőkP· 
zűen kopogtatott be hozzá a 
szerencse. 50.000 forintot nyert 
a békekölcsön sorsolásánál! 

eszembe se jutott, hogy nyer 
hetek Is. A haza anyagi áldo
zatot kért - én adtam, ameny
nyi erőmből tellett. S jegyzek 
békekölcsönt az idén is. 

Volt öröm a kis monori családi 
házban - . . Lánya szobabútort 
kapott, meg kelengyét, de ju· 
tott a pénzből az egész család 
„ruhatárának" kiegészítésére 
A családi ház is megfiatalodott 
a pénzből: kisebb átal„kítást 
hajtottak rajta végre és most Burján Imre eseté��z _ha• 
_ . . . , sonló sok van még a iarmuJaepül egy 

_
nyánk�nyha is. Meg vítóban. Igaz, 50.000 forintol maradt is néhanyezer forlnt. - csak ö nyert egyedül, de 25 

juk. Hogy mire költsék, arra ezret például ketten is nyer• 
van még tervük bőven. El tud-

, 
tek: Besztercei Kálmán és 

�ának ők költeni akár egy P�er !stv_án 5000 forinttal hú!: 
ujabb hasonló nyereményt is. tak ki kötvényét ódor Feren 
De legyünk őszinték. melyi · nek, Péteri Gvulának, Czell.aki 

künknél találn f dta- Ferencnek. A kisebb �yerem� 8. rossz oga nyeknek meg se szen, se sza-tásra �-0.000 fonnt? ma. Az f:szaki Járműjavítóban 
Bur1an elvtárs elégedett. Azt már 800.000 forintot kaptak 

mondja:  amikor jegyeztem vissza a dolgozók. 

Hogy mennyire így volt ez. 
bizonyítják a számok. Olyan 
nagy és fontos vasúti csom6-
po11, on m,nt Hatvan, míndö$sze 
kél laklanyahelyiséf! állott a pá
l11afenrtlartási dolflozók rendel• • 
kezésére 8 ággljai. Miskolcon 
valamivel több: három helyiség 
18 ággyal. 

De nem sokkal volt jobb a 
helvzet a forgalmi szolgála1nál 
sem. Siitoralj3újhelyen például 
három helyi�égben 12 vonalkl
sérö húzódhatott meg. Akiknek 

Tassi József rak!;lmok, brlgódveuU!, Pécs állomás egyik le,J""" mank•• módszenitadója. Jó mód„zuén�k eredm�nyf'kippen br11,dj■ mln6wet ..... 
ka mellett 140 százalékon felüli 4tlageredmfflnyef dolgoxlt. 
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A ferencvárosi rendezópálya- idáig hallatszik a sinek nyöudvar keleti részén · mint va- gése, a kerekek csattogása. Az 
lami őrtorony magaslik egy „első emeletre" acélváz támasz
mesterséges domb tetején az kodik. Piros festése elárulja :  
úgynevezett „azámláló-torony". nemrégen született. A piros 
Egyszerú fehér épület, egyik váz - híd a hídon: a. ,,máso
felén üvegfallal, ahonnan dik emelet", amely már a gu• 
messze belátni az egész pálya- rítódombhoz tartozik. Szu
udvart. :€rdemes időzni egy szogva húzza fel a mozdony a 
kicsit ennél az üvegfalnál, le- kocsisort: innen indulnak a 
-tekinteni az ország Iegmoder- kocsik négyesével-ötösével le• 
nebb vasuti központjára, az felé, hogy új vonatoszlopokká 
egyetlen emeletes rendező- egyesüljenek a 29 vágányon. 
pályaudvarra és automati.záll Milyen egyszerűnek túnik 
gúrítódombra. mindez innen fentről - két-

Balra alattunk az Illatos-út emeletes híd, zakatoló élettel, 
betonszalagján fürge gépkocsik lerohanó va/(onok, melyek 
szaladnak. Az utat karcsú híd mintha idomítva lennének, 
íveli át, mintha egy betonkarú anélkül, hogy embert látnánk, 
óriás könyökölne az aszfaltra, különböző irányokba szalad
ho!!'Y izmos hátán megtartsa nak a szerteágazó sineken. Pe
az acélsinekból készült acél- dig épp_en azért látszik ilyen 

. _ egyszerunek, mert a legmoder· orszagutat.·_Ez a ren�ezop�ya-

, 
nebb, legötletesebb vasúti tech· 11dvar „elso emelete • A sme- nika van szemünk előtt a ken fürge mozdonyok fujtatva számillió forint beruházksaJ 

húzzák hosszú vagonterhüket, épült keleti gurító, 

Amíg egy újszUlött j6rni, futni kezd . • .  

Nincs még négy esztendeje, 
hogy híre-hamva sem volt itt 
sem az emeletes pályaudvar
nak, sem a gurítónak. A vá
gányok egyrészének helyén 
házak álldogáltak, a talaj is 
közel 3 méterrel feküdt ala
csonyabban. 

Horváth Pál, aki most a 
vágányfék-toronyban a legmo
dernebb technika segítségével 
végzi szolgálatát, akkor még 
egyszerű kocsifeliró volt. Igy 
beszél azokról az idókről: 

- Egyik nap egy csopO'Tt 
-mérnök jelent meg. Kíván-
csian vettük körül őket, ér
deklődtünk. Egyikük elmon
dotta. a. tervet, majd tréfásan 
hozzátette: maguk ka-rbaöltött 
kézzel figyelik ma.ja a gurí
tást, jóformán semmi dolguk 

a számlálótoronyban dolgozó 
Miksi elvtárs hangját hallanL 
Sorolja a gurltásra váró ele
gyek útirányát. Horváth Pál, 
miközben hallgatja, szaporán 
dolgozik a tárolóasztalnál. Ez 
egy négyszögletú szürke asz· 
tal. keresztsoros beosztással, 
minden kocka szélén apró lyu
kakkal. S ahogy hangzik a 
hangszóróból a felsorolás· 
27-re öt rakott, 9-re egy rakott 
6-ra egy élő . . . - pirosvégú 
apró „dugókat" nyom a vágá
ny6k sorszámának megfele
lóen számozott lyukakba. Mun• 
kája nyomán működni kezd 11 
mellette lévó váltóállító as:i
tal. Ezen fekete sávok mutat• 

t!IZOCIALISTA V AS'OTtKT 

ják a vágányok és váltók raj• 
zát. A váltók helyén sárga fé
nyek égnek, de ezek egyszerre 
vörösen kezdenek izzani, ha 
vagon futott a váltóra. Vajt 
József, az asztal kezelője 

csak a sárga és piros fénye
ket kíséri figyelemmel, melyek 

jelzik a kocsik útját. A szer
kezet minden baleseti lehető
;séget kiküszöböl. Csak az a 
váltó működik, amelyre ép
pen rászalad a kocsi. Hogy 
hogyan, ezt kimondani igen 
ezyszerű: a sínt egy helyen 
szigetelt rész borítja - ha a 
vagon rászalad, ez működésbe 
hozza a váltót, a tárolóasztal 
irányítása szerint. De hogyan 
van a sin és az egész váltó
rendszer összeköttetésben a to
ronnyal'/ Talán látogassunk 
be a jelfogó-terembe. 

Hogyan működik 

az elektromos agy 

piros fény, jelezve a szaladó 
kocsi útját. 

Mi az oka annak - kérd� 
tük - hogy a nagy sebesség

gel rohanó kocsik nem üt
köznek össze. nem érik utól 
egymást, amikor uJ vo
nattá csoportosulnak? Erre a 
hidraulikus vágányfék vigyáz 
A gurítódomb alján, a sínek 
között, mintegy 16-17 méter 
hosszan helyezkedik el a vá• 
gányfék. Sínek között fekvó 
gerendához lehetne hasonlí
tani. Működtetése szintén a 
toronyból történik. Amikor le· 
zudul a vagon, fent meghúz
nak egy kart. 105 atmoszférás 
víznyomás megemeli a geren
dát, az rátapad a kerékre, a 
rohanás lelassul s amikor a 
kocsi legördül a fékről, már 
szép lassan sétál helyére a 
váltókon keresztül. 

Ez a varázslatosan müködő 
automatarendszer nemcsak az 
állomás munkáját segíti, ha
nem gazdaságossá, Jobbá teszi 

Egyszerű k/5padlós szoba. az egész vasúti szállítást, szá
Az egész helyiséget betöltó mottevóen befolyásolja a vas
állványokon több mint ezer út egészén a forgalom gyorsa
bonyolult elektromágnes, ságát. A rendezőpályaudvar 
mondhatnánk elektromos agy éppen a napokban bővült hét 
helyezkedik el. A mágneseket irányvágánnyal Csak ennek 
vékony drótszálak tömkelege elkészítésénél 45.000 köbméter 
köti össze. Megkíséreltük csu- földtöltést emeltek és 18 kilo
pán a töredéket kitevő főve- méternyi vágányt fektettek le. 
zetékek összeszámlálását, Re- Az új sínek házak egyh�ri he
ménytelen kísérlet volt! A lyén húzódnak. A házakat az 
karvastagságú kábelek tízezer- építés miatt nem bontották le, 
nyi drótszálat markolnak ösz- hanem a korszerú szovjet tech· 
sze. S ilyen kábel is több, mint nika segítségével görgőkre 
száz van. Amikor a tárolóasz- emelték és 137-186 méter tá• 
talon a piros „dugó" helyér,,. volságra tolták. A „mozgó 
kerül, akkor kezd múködm házak" már újból szilárd tala
az „agy". A vezetékeken futó jon állnak, ablakuk csodíWkoz
áram múködésbe hozza a:. 

I 
va tekint a vasúti tecffnika 

elektromágneseket, a mágnes legkorszerűbb magyarországi 
a váltót - fent kigyullad a vívmányára. BlÍllki Géza 

nem resz. 
- No és a váltók? - kér ,,Acélban és betonban megvalósítva látom viszont terveimet" 

dezte egyikünk. 
- A váltók? Azokat egyet

len gombnyomással irányítják 
ma.jd - szobából. 

Mosolyogtunk. Micsoda fan
tázia! A terület épp ellenke
zőleg lejt, mint ahogy a gu
rítás irányát magyarázták. &; 
a váltók? hisz nem egyről, 
!kettóról. hanem több tucatról 
van szó . . . Létezik olyan szer
kezet, amely biztonságosan 
végzi több ember bonyolult 
munkáját? Hetekig ez a tréfa 
járta: ,.Azért kapsz majd fi
zetést, hogy szobából nézd a 
gurítást!" 

S mindez itt van! Mind
össze annyi idő telt el, míg 
egy újszülött járni, futni kezd, 

- Beszélgetés fórin czy Endre Kossuth-díjas vasufi fervezo mérnökkel -

Lórinczy Endre elvtárs, a sék el a vonatrendezés nehéz 
I 

ban utazgatva mindenütt vi
Vasúttervező Vállalat pálya- és munkáját, hogy az új 1'end.ező- szontláthatom munkám gyü
állomásépítési szakosztálya ve- pályaudvarral megkétszerezód-

, 
mölcsét, a nép álla.mának adott 

zetőjét népköztársaságunk jék a ferencvá-rosí állomás át- forintokat állomások, hidak 
kormánya magas kitütetésben: bocsátóképessége. Eu-rópában vasútvonaEtzk képében. 
KossUth•dljban részesítette a színte egyedülálló megoldást További teneim-rőt csak 
ferencvárosi új, korszerú ren• alkalmaztam, amikO'T az illa- ennyit: most dolgozom Székes
dezőpályaudvar tervezéséért. tos-úti négyhída.s megoldással fehérvár, Debrecen. Nyí-regy-

Elvégzett munkáiról és ter- emeletes -rendezópályaudvart háza, Veszprém állomásbővi· 
veiról beszél Lórinczy Endre: konstruáltam. tési terveín és több vidéki vá-

- A ferencvárosi új rendező- ' A kivitelező vállalatok do!- ros rendezésével kapcsolatos 
pályaudvar megtervezésénél az gozőt azóta. kőbe és acélba ön- vasuti kérdés kidolgozásán. 
a. cél vezetett, hogy a.z új ren· 

1 
tötték terveimet. Felemelő ér- Emellett a Műegyetemen ta,nl· 

dezőpályaudvar dolgozói köny- zést és nagy boldogságot je· tom a fiatal mérnökhallga
nyen, biztonságosan végezhes- lent számomra, hogy az ország- tókat, állomástervezésre. 

1954 szeptember n. 

K I N .\.  

Sm§,nilliárd yünn a t.ínai „asutasoh 

élet„ist:sonyainah további javítására 

Az északkeletkinai vasutas szonyainak megjavításához, 
szakszervezet és a vasutak Ez az összeg egyébként 3.8 
vezetósége között az ehnult milliárddal haladja meg az 
hetekben megegyezés jött lét- el/5ző évben ugyanilyen célra 
re az 1954. évi kollektív szer- adott pénzösszeget. 
ződés alapokmánytervezetéról. Charbini jelentés arrót szá• 
Az új kolJektív szerződést a mol be, hogy azért sikerült 
napokban írták alá. ilyen hata1mas összeggel emel-

Az alapokmány 100 milliárd ni a vasutasok jólétét, mert 
yüant bocsát a vezetőség ren- szállítási terveiket kiválóan 
delkezésére attól a céltól ve- túlteljes1tették. Az elmult esz
zettetve, hogy az eddiginél is 

I 

tendő nyeresége 39.6 százalék� 
gyorsabban és jelentősebb kal, a munka termelékenysége 
mértékben segítséget nyujt- 13.8 százalékkal haladja meg 
son a kínai vasutasok életvi- az 1952. évit, 

N V U G A T NE M E T O R S Z A G  

,,Illendőség••• anaely tulnaegg 
as illetlenség határán 

A „Fahrt Frei" augusztus vánatc,,; - mondja a rendelet 
17-i száma közli a nyugat• - hogy minden megbeszélé
német vasutak igazgatóságá- sen legalább két nyugatnémet 
nak rendeletét „:E:rintkezés vasutas legyen jelen. Négy
a szovjet övezetbeli vas- szemközti megbeszélések tilo
utas megbízottakkal nemzet- sak. Ha az érintkezésnél isme
közi értekezleteken és más rősökre akadnak, ezeket lehet 
megbeszéleseken" címen. Eb· ugyan üdvözö'.ni, de csak tar
ben a rendeletben felhívja a tózkodó modorral. Kötelesek 
nyugatnémetországi vasutaso- rrunden politikai természetú 
kat. hogy a ke!etnémet vas-

1 
értesítést közölni az igazgató

utasokkal csak elkerülhetetle- ságl'(al, ugyanakkor az ilyen 
nül szükséges esetekben lép-

, 
megbeszéléseket kerülni kell, 

jenek érintkezésbe, s ha erre Tilos a keletnémet. sajtó kéP
mé,gis sor kerül, tartózkodó viselőivel való bármilyen tár
magatartást tanusítsanak. Kí• gyalás, 

S Z O V J E T U N I Ó  

S!Zovjet va.sutasoh 

a nie!.:Sőgas:st.lasag iejles!!Stéseért" 

A „Gudok" augusztus 28-l 
száma „A vasutasok kötelessé
ge: minden módon meggyor
sítani a kombájnok, gépkocsik, 
az üzemanyag szállítását" -
címen nagy cikkekben számol 
be arról, hogyan szélesedik a 
begyűjtési front az új termó
területeken. 

Elmondja a lap, hogy éles 
különbségek vannak egyes 
vonalak munkája között. A 
turkesztán-szibériai vonalon 
példamutatóan halad a gépek 
szállitása. Aljába mozdonyve
zető, a menetirányitók támo
gatásával, felemelt sebesség
gel vezette irányvonatát. A 

kombájnszállítmány az el/5írt 
időnél 30 perccel korábban fu• 
tott be rendeltetési állomá• 
sára. Itt már várták a szerel
vényt a kocsirendezók, a to
lató-mozdonyvezetók, akik 
elősegítették a kombájnok 
gyorsított kirakását. Egy-egy 
hatalmas vagon kiürítésére 
átlagosan 18 perc jutott. Bí• 
rálja a lap a zascsitai körze
tet, ahol a kombájnok az elő
írtnál hosszabb ideig várnak 
k irakásra. Végül a cikk be
számol arról is, hogy a mezó• 
gazdasági gépeikkel utazó 
kombájnvezetóket meleg étel• 
lel várják az állomásokon. 

5 megtanul összefüggő monda-
,
,------•--------.-------------------------------------------------------

tokban beszélni és • gond01- Egyszerű, halkszavú asszony ütemben no majd a mezőgazda; kod�L s aki akkor meg m�ga Ko/ráncz Mihályné. Az ember 
A uo··Lc' ,,,,.o„l.l lE'- u . 10· 

. ság terméshozama. Ilyen célra is hitetlenkedett, m�t egy;ke úgy első lá,tásra a DISZ-iagok 
n 1 � '  /Yt/ , 1,4,'ZES .,, BEFEKTETES igazán érdemes kölcsönadni a azoknak, alnk az uJ gui:itó· közé sorolná - pedig- kilenc· forintokat, hisz a mezo-gazdasa· g  dombon a napokban felállí- . . . . , 

tolták a rekordot. Egy múszak _eves legenY!(a kopta_tJ� mar �z fejlődése több és olcsóbb élei• 
alatt 1270 vagont gurítottak. iskola p�dJat. _A f,ayol �es�el- asszon,yok bevásárlása is I(ispes• !eszem, hisz minden esztendö- rítette államunk Ezer forint szép miszerhez juttatja .az ipari dol
S a szám hallatára, mikor az �etve, ke!ult szo a. be�ekolcson- ten. I<ét műszakban dolgozik a ben javult családunk anyagi összeg, több, minl egy havi fi. gozókal. ,.A haza javára - a 
ujságíró hitetlenkedve csó- 1egyze�rol. _ Ez a ket te!11a vala• Bajcsy-Zsilinszky- és a Pe!öfi- helyzete. Ezt legjobban mi asz- zelésem. De tudom jól, hogy magad hasznára" - hangzik a 

válni kezdi fejét, még hozzá- ho� ugy ?ssz:kapcsolod1k. H,_sz téri l(őzért. és számos új üzlet szonyok tudjuk. Meri a jegyzés vannak ná,!am szerencsésebbek kölcsónjegyzési jelszó. Ennél 
teszi: ha teljes lendülettel abbol a P:nzb_?I, _melyet az al· is nyílt. A piacot bövítellék, összegét nemcsak sorsolásnál is, akik ennél még jóval aa- tömörebben talán ki sem lehet 
megy majd az őszi forgalom lamnak . kol��o?z.unk, a gy_er_ek, korszerűsítették. Szó van arról kapja vissza az ember. Tavaly gyobb összegeket nyertek. De a fejezni a kölcsőni·egyzés lenye-. 
1 elegendő elegyünk lesz _ li ��alad Jole_tenek emelesere is, hogy a jövő évben korszerű óla olcsóbban veszem a zöld- szerencse forgandó. Legközelebb 

zeauritjuk a 2000 kocsit is. ford1t1u)< a _tegt�bbet. vásá,rcsarnok épül. Az utóbbi ség- és főzelékfélét, de a húst talán a mi családunk ajtaján gét. Segítjük az orszá,got, anya-
Az egész automata-rendszer Kolranczek K1sp�!en laknak! években, megnövekedett a bői- és a zsírt is. Az is sokat köny• kopogtat még nagyobb nyere- gílag is hozzájárulunk a szocia• 

munkáját egyetlen épületből, az_ asszony _?nna?- Jar_ dolgozni csödék száma, épült egy kor· nyített helyzetiinkőn, hoiw a ménnyel „Fortuna, a szerencse !izmus építéséhez, ezzel sajá,t 
az úgynevezett „vágányfékto- R�kosrendez� a llomasra. S szerű, négyemeletes körzeti ren- legutóbbi bérrendezés során istennője . .  ," - jegyzi meg tré- jólétiink emeléséhez, s ugyan· 
1'onyból" irányítják. Ez ha- K1�peslen, "!ml szert_� . az or• delö, és több kisebb rendelöin- emelkedett a fizetésem. fásan. akkor még megnyílik előttünk 
sonló épület mint a szám- s�ai;;ba�, _szamos s�oc!al:s beru- tézet. Eg,yszóval jó helyre ke- Persze az sem megvetend/5, Sok mindenre szó került a annak lehetősége is, hogy a köt• lálót

oro �11- A gurítódomb fölé hazas_ ep_ult az u(obb� ev:kben. rült a békekölcsönjegyzés vala- amit mindezek mellett még jegyzésröl beszélgetve. A leg· vényünkkel megnyerjük .a szá-
emelkedik, üvegfalú szobájából J_av�r_es:uk a bekekolcs'?.n . fo- mennyi forintja. nyerhetünk is a kötvénnyel. Az 1-bb , k . . k 't  A b k 
fizemmel lehet kísérni az egész r'.ntJa1bol. _Egy _e�e)ettel_ bov,!e!- Számunkra már szinte o szo a ormanyprogramm- mos nyeremeny egyi e .  é e-

munkafolyamatot. De itt b<'nn tek a rozsaten 1skolat, tobb természetes, hogy évenként Otéves Teirvkölcsön négy köt- ról eseti Az idén jegyzett össze- kölcsönje,ryzés jó befektetés: 
is érdekes dolgokat lehet meg- tanterem van az Ady End• újabb és újabb kölcsönt jegy- vényével, legutóbb ezer forimot gek elsősorban a kormánypro- visszatérül a pénz. mégpedig 

figyel.ni. re-utcában. újjáépült a panno- zek - mondja Kolrá11czné. S nyertem, s így az annakidején gram megvalósítását segítik. Ez minden �selben karnafozva. Jó-
A falon lévó hangszóróbűl niautcai iskola is. Könnyebb az ezt minden évben könnyebben jegyzett összeget már visszaté- ann.yit jelent, hogy gyorsabb /élünk állandó emelkedésével. 

A pártkongresszus hat.ir-ozataí, kormányunk 
proqrammJa azt a cétt tűz'ék k1 ;. tC-bf-)i kö:r:ö�t. 
hoqy a mez6qazdasáq:I termelés meqJavíUs.ivat, a� 
6felmlszer- és könnyO'lpar erőteljes fej lesztesevel 
119qitsUk a dolgozó n6pet, közte vasutasalnkat Is 

Kölcsönadott f orint_jaink jól kamatoznak 

az eddlqinél gyorsabb felemelkedéshez. Emellett 
eqy percre sem feledkezünk meg szocialista gaz
dálkodásunk bázisáról, a nehéziparról. Egyre több 
és több korszerü berendezés, gép, Járma seqitl 
vasutasaink munkáját. A vasúti munka meqköny• 

nyiUise. meqbecsUlése látszik ebben is. 'ts amikor 
látjuk, hoqy a békekölcsönjeqyzés nemcsak a ne. 
vében vlseli a béke jelzőt, amikor tapasztaljuk, 
hogy a kölcsön összegét valóban békemüvef.c.re, a 
dolqozó nép felvlráqoztatására fordítja népi álla• 

munk - a vasutas dolgozók méq naqyobb telk„ 

sedéssel adják forintjaikat az államnak. UtJjlk,, 

hogy a kölcsön minden fillére a béke er6sltésénelc 

eszközévé válik haziinkban. 
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Az egyszerű emberek 

kezdeményezéseinek l,atalmas ereje 
- Fokozottabban karbantartj6k a f6vközló- és biztosítóberendezéseket - Élénkké, lükletóvé vált a vasúti forgalom. �eköszöntó ősz 

Az e!mult tél nehézségeiből a mélyzet oktatására nagy gondol még a tél beállta elöli megtör• 
távközlő· és biztosílóberendezé· fordítanak. l(emény hidegben a lénjék. A dolgozók vállalták, 
si szakosztály azt a tapasztala- központi állítású váltókat 24 hogy a csatornákat november 
tol szűrte le, hogy fokozott gon- órúnkinl háromszor, vagy még 80-ig az egész or-szágban rend
dot kell fordítani a berendezé- többször kenni kell. Söt, ha az behozzák, elkJszílik a vizleveze• 
sek karbantartására. l\1ult télen idö úgy kívánja, a szeméLyzet· tökei. 
a központi állítású váltókkal nek állandóan kint kell tartóz· A szigetelt sínek karbanlar
különösen sok baj volt. A hó, az kodnia a váltóknál. A mult télen tására - ami a pályafenntar
esö, a fagy többször megbéní- sok zavart okozott, hogy a 110- tás hatáskörébe tartozik - a 
tolla a berendezést. Az ellenőr- növeze/ékek befagytak, az állo- biztosítóberendezési, a pálya
zések megmutatták, hogy ha a másokban, útátjilróknál a veze- fenntartási és a forgalmi szol· 
váltókat a nagy hidegben, hó- !ékek csatornáiban megfagyott gála! dolgozóiból komplexbri
esésben, fagyban, gyakrabban és a hó, az esővíz s a jég megbé- gádot alakítottak, hogy a ned
alaposabban tisztogatják, ola• nitotta a vezetékek működését. vesség okozta szigetelési hibá
jozzák, a zavarok elkerülhetők. Most gondoskodtak arról, hogy kat közös erővel, rövid idő alatt 
Ezért az Idén a váltókezelő sze- a vonóvezetékek szabáLyozása megszüntethessék. 

Színne� szívvel és kedvességgel ... 

A tdvközlö szolgálat a tél be
állta előtt 500 kilométer hosszú, 
avult légvezetéket cserél ki, 
hogy csökkentse a szakadások 
�zárnál. A vezetékszakadások 
javítását az idén a postával 
együtt alakított javító komplex
brigádok végzik. A távközlö 
szolgálat létrehozta a vonalfel· 
ügyeleteket is, amelyeknek az 
idei télen az lesz a feladatuk, 
hogy s.akadás esetén azonnal 
körülhatárolják a hiba helyét és 
kijavítsák a hibát. A szakasz
kezelő mestereknél zord idöben 
bevezetik az állandó készenléti 
szolg·áJatot. 

az idén is meghozta a hagyományos, évenként ismétlődó, 
de mind nagyobb követelményeket támasztó feladatokat. Az ószl 
forgalom a vasút na.gy erőpróbája, amikor valamennyi szo!gál�tl 
ág dolgozóinak teljes tudása, lelkesedése és szakértelme b1ztos1t
hatja csak a munkák elvégzését. 

Fejlödó életünk növekvő feladatok megoldását követeli. De 
gép- és kacs/parkunk gyarapodása, 11asúti pályáink állapotának 
jauulása elmarad, lassúbb ülemü, mint az őszi forgalom alatti, 
ugrásszerú szatlitási követelmény. Mégis, mi az az erő, am•l!! 
évröl ét>re legyózi a nehézségeket, megbírkózik a legnehezebb 
szállítási felada.tokka.l is? Az ember, a pár/neve/le vasutas. Ha 
tornyosulnak a feladatok - akkor új erőre kap, még magasabbra 
szökik a vasutas akarat, a gyözniakarás. Es az akarat letteket 
vált ki. Tettet a mozdonyvezetőbö[ - aki a tillsúlyos 11onatok l<>
vábbílását vallalja, /ellel a forgalmistából - aki zöld utal biz• 
losíl, tettet a pályamunkásból - aki erejét megfeszllve csökkenti 
a „lassú-jeleket", tettet valamennyi vasulasbóf, akik erejüket, sok
éves tapasztalataikat álliljcik sorompóba a gyözelemérl. 

Barna, csillogószemO fiatal· 1 tok. Kedvvel tanulok, mert ér-
, 

mondtam, miért veszek részt 
I 

ber :!3-ára, a sercegő tollak 
asszony ül velünk szemben, a zem munkám megbecsülését. minden évben még több neki- alatt Köszontó·rlgmusok szil· 
nagy, komoly íróasztal mögött: Többször részesültem pénzju- buzdulással a békekölcsönjegv- letnek, amelyekkel majd a 
Szabados Ferencné, a 3. szak· talomban, legutóbb az idei 

I 
zésben. 

1 
jegyzésben élenjáró dolgozó

osztAly munkavédelmi csoport· vasutasn«pon is, most pedig Marika és a t6osztálybel1 kat keresik fel. Színnel, szív· 
jának az előadója. Inkább vél- magasabb besorolásb: kerül- DISZ-tiatalok virágokkal díszf- vel és !<edv��ségg�I szövik át 
néd gimnazista kislánynak -;- tel1), Azt hiszem, bőven el· tik a munkahelyeket szeptem• a Jegyzes óra1t a fiatalok. 
különösen. hn tekinteted az lro-
11sztal sarkán tornyosuló tan· 
könyvekre téved - s azok a 
fiatalok ís, akik benyitnak a 
Rzobába, kedves közveUenség
�el Marikának szólítják. :Es 
elég izynkran nyílik az ajt?, 
mert Marika - illetve, bocsa
nat, egy hónsp óta Szabados
né elvtársnő - a DlSZ osztály· 
felelőse és a fiatalok bizalom• 
mai fordulnak hozzá kérdések
kel, ügyes-bajos dolgaikkaL 

Az észszerúsílók, újítók - ezek az újtipusú emberek - kl• 
apadhala/lan forrásai az új meg új megoldásoknak, melyek elóre
viszik a vasút ügyét, gyorsabbá, olcsóbbá teszik a vasúti szúllí,. 
lást és ezzel saját szebb életük, boldogulásuk útját is. 

Az újítók nem valami „különös" emberek, nincsenek saját0$ 
tulajdonsagaik. De van bennük 11alami, ami közös: a hazaszeretet, 
az új iránti vonzódús - ami 11 régi/öl való elrugaszkodásra biz
tat, a mélységes felelösségtu.dat, ami arra serkent: seglcsem a niia 
vekvö feladatok megoldásai, a magam tudásával adjak egy-egy 
„talpfát" a szocialista vaslll pályájának építéséhez, melyen az ét1 
életem is a felemelkedés felé roboghat. 

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

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
törvényereiű rendelete a nyugdíiak 

rendezéséről 

Ez adta a ceruzát azoknak a kezébe, akik 88.913 újítási j� 
vaslatot adtak néhány éo a.lait a 11asút számára, melyekből az el• 
fogadott 25.175 javaslat 186,747.000 far-int megtakarítást eredmé
nyezett népgazdaságunknak és közülük nem egy szinte fe/becsül• 
hete/len segítséget nyujlotl a forgalmi feladatok megoldcisához. 

Most a főosztály fiataljai is 
arra készülnek, hogy minél ün
nepibbé tegyék a békekülc�ön
Jegyzés napját. Mert nem szá
nutanak napokra, hiszen a ta· 
valyi kölcsönjcgyzéskor is már 
az. elsö napon délben jelenthet

. ték: mindenki jegyzett. 
- A tavalyi kölcsön;egyzés

nél lelkesen, nagy kedvvel mil· 
ködtek közre a fiatawk -

Pártunk III. kongresszusá• 
nak határozata kiemeli, hogy 
szerető i::ondoskodás kísérje vé
gi;? munkáséletük folyamán az 
állampolgárokat, e gondosko
dás egy percre sem szunion 
meg a munkálkodást követő pi
henés éveiben sem. Népköz
társaságunk elnöki tanácsa leg
újabb törvényerejű rendelete a 1 
nyugdíjak rendezéséről is a 
kongresszusi határozatok meg-

, valósítását. a kormánypro
gramm célkitűzéseinek végre-

hajtását célozza. Az új nyug
díjtörvény - amelynek fonto
sabb rendelkezéseit kivonato
san közöljük - nemcsak a 
nyugdíjasok, hanem egész dol
gozó népünk életére kihl;\I.. 

Fontosabb �endelkezések: 
1. Az új rendelet élethelépését 

október elsejét - követöen nyugdl
Jazá.sra kcrll16 dolgozbk a lapnyug
dljkénl fizetésGk 50 s,:izaléká! kap
Jctk. Eten felül az 1945 után mun
kában töltött é,•ekre évi J százal�k 
nyugdíjkl•géST.ilés Jár. 

2. A nyugdljjogosultság megszer-
mondja a fiatalasszony a nagy .......... ••••-•---•••• ...... ________ ••----•--••••••-• .. •••---•• ... •' 
íróasztal mögött. - Az idén is 
példát akarunk mutatni, hi
szen . • •  de nem is kell elmon
danom ismét, hogy miért ne· 
künk, fiataloknak il11en kedves 

Amikor még „leszámitoltak", 
,,konvertálta\" és „lombanlírortak,. 

elsősorban 11 béke, amel11 11 mi Az Oiéi•es Terv- rú soran hadiköl-
,Hetünk, tJ mi jövőnk. Sokkal kölcsö11 nemre1<•· csön/ nyolcszor. Az. 
szebben, sokkal többször el· ben lezajlott sorsa- után a Horlhy-vi-
mondta ezt már az élet, 4Z lásán 0850. számú /ágban az úgyneve-
épüló orszdg minden td;11 • •  , kötvényemet - saj- zelt „erdélyi" kól• 

1-';s Szab11dos Ferencné, Né- no.� csak névérUk- csönt, stb. kénysze-
meth Marika életét is annyi be,1 - kisorsolták. rilellék ránk. De 
színnel festették az évek, Ez 110!1 az utolsó ezekből a kölcsö-
amP.nnyi talán a festők palet- méa hirlokomban nökböl soha senki 
táján sincs. A villamosvezető lévő kötvény, mert egyetlen fillért vi• 
kislányának gyermekévei elme- a többit mór az szont nem látott, 
rültek a sivár szürkeségbe, a előző sorsolásokon holott a tzal(I/ sza-
gunnaziumi évekbe is csak Itt- kihúzták. sói két al- vakkal beharango-
ott vegyült egy-egy világosabb kalommal névérté- zott kibocsátások 
színfolt: dfcséret a jó tanulá· ken felül, nyere- alkalmával fül-fát 
sért. A felszabadulás utáni elsö ménnyel. A Magyar ígértek. Vidéken a 
iskolaév, amikor a harmadikos Népköztársasáa le- szol[!abírák segit-
ki.s gunnazlsta lány Köbányá· hcil a kölcsönvett ségével, t•árosok-
r61 gyalog járt a Fráter-utcai összeget, annak le- ban a közigazga-
tskolába: fehérszínü, havas iárta elött hiányra- lás igénybeuélelé-
hajnalok, szürkésfehér alko- lanul visszafizette/ vel kikh1ysuríle/-
nyatok. De egyszerre kékkel, Mini az idösebb lék a ládafiából a 
arannyal, zölddel kibontako- korosztályhoz tar• dolgozó nép keser-
zott a tavasz. Karjába vette az lozó dol1<ozónak, vesen megtakarí-
új élet. sajat keserves la- tolt pénzecskéjét. 

_ 195o-ben jeles eredmény- paszla.lalaim Nagyon lermésze-
nyel érettségiztem, de nem alapján önkéntele- les, hogy a feuda-
hagytam abba a tanulást •- nül is eszembe jut, /is-lökés osz/alyok 
mondja. _ 1951--ben kerültem horm jagyezleltek aránylag nagyon 
11 főosztályra s azóta letettem velünk a réf(i vilál(- kis összegeket jc-

számíloltak, kon
vertáltak, lombar
dirozlak - t'a{!yis 
a gyakorlatban 
nem fizettek be 
semmit, hanem né
mi Jelentéktelen 

kamatveszteség 
órán nagy {!arra( 
és milliós számok
kal dobálózva, egy
szerúen a na{!y• 
bankok útján intéz
ték el „hazafias" 
kötelességüket. A 
bankösszekö/telé• 

sekkel nem ren• 
delkezö és a pénz
ügyi csalafinlasá
gokban járatlan 
kisemberek pedig 
menthetetlenül el
veszítették a haza.
fias szólamokkal 

kikényszerített 
p"énzükel. 

Az összehasonr1.
táshoz nincs szük
ség bővebb ma• 
gyarázatral 

11.7 ügyviteli vizsgát, az általá· ba11 is - de tavol- gyeztek. de külön-
n<lll szakigazgatási vizsgát, ról sem önkéntes bözó csar-csa:,aros BREITNER ELEK 

?.éséhez: tov:'ibbra is 10 tv nohiá
lnti ióö s1.ükségc-.s. Az ilymódon 
me!!átlar,itásra kt>rü16 nyugd1j lc-;!
kh,ebb ö:s.sz.e�� által�ban hRVI 500 
forint. Ktvé1ell képeznek a ht1vi 660 
íorintnál ki!,("bb kere<a:etfi rloti:_:ozók, 
akiknek legalacsonyahb nvucrdljiH 
fizetésül, 75 azilzalékában ,1 1apftol
ták meg. 

3. A nyugd!j a n5ke! 55, • fér
fiakat 60 éves koruktól illeti meg. 

.f. A fentiek szerint megállapított 

Egyszerü emberek az úji�ök. Al�on itt � neve '!ag! V. Jó-
zsef, ferencvárosi lofatasvezetonek, akinek az ,talo-csonka• 

vagány meghosszabbítására lett és megvalósított javaslata meg„ 
gyorsította az export és belföldi élő rakományok szé/rendezését é11 
lehelöt>é vált az é/öszallitmanyok gyors itatása. Egyszerű újítás, 
mégis milyen nagyje/entöségú. a szállílmanyok gyors továbbitása, 
az élöálla/ok épségben való szállítása szempontjából. 

nyugiJ azokat illeti, aklk nyugd!Ja• Természetesen a nagyobb szaktudás, szélesebb látókör meg-
�lt"
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m�,�;áb�

em
ál1��i�
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:

k. 
n�ig��j könnyíti a nagyobb jelenlöségú újítások kidolgozását. Dévai-D/. 

����f;i_•�t:�r.1í/tii/;:,,�t•�g;::1,": mak Géza mérnök a kazincbarcikai vonal átépítésénél telt /ervm6-
•�gre árta lmas munkakörben dot- dosítási javaslatával meggyorsította és olcsóbbá tette a munka 
�ií!' 1t1�;'Y

á
t��flib�o�

ó�:}.0�:��; elvégzését. Vannak nagyobb és kisebb újítások. De annyi bizo
nyugdiJban ré<iesa16k: ezek a !el· nyos, hogy mind a kisebb, mind a nagyobb újítások egyformán 
:

m
b•�:.�;f

z
:gi.r?:'�ff��n

50 
��:��tt�: fontos .,léglar az önkö{lség csökkentésének, a gazdaságos szál,. 

���c:i;�/i:z���t��� .f1��'f ;! 
1 

títasnak, a jólét fokozó.sónak. S az újító, amikor seglll az eghz 
özvegyi nyui:,dJJ ilyen esetb•n is !el- vasút munkája/. a saját életét is könnyebbé teszi. A vasút az 
1
';_ ö�:��;r/éá;�n emelkedik • újilómozgalom kezdete óta 6.618.000 forinttal jutalmazta az ész,, 
rnkkantak nyu�díJa, különösen az szerüsílók és újítók fáradozását. üzemi ba lesetet s?.envedctlekuél, • . . • .. • • . ., _ vagy azoknál akik loglalkoz.isi be- Az osz, forgalom feladata, most friss ot[elekre, u1abb u11ta-
;;!;�1rEzek�1r"!�e�\�';;;�yugdft�f;:;,t sokra serkentik vasutasainkat. De hogy teljességében kibon/akoz

!�ely�z ��
i
zrdtt .. �1. =��i�ke1�� hasson e nagy liasznot jelenló 

_
mozg�lom,

_ 
ahhoz tl�mcsak ú�ítóle 

után mó� évi 1 százalékos nyugdiJ· kellenek, ha.nem olya11 vezetők is, akik minden ludasukkal lanw
kícgészíté5l is kapnak. gatják, segítik az újítókat. Tűrhetetlen, hogy hasznos újílása/t 
difdt A;,�� rti�J�t.�

kík
::,��ái1a;r�07 hosszú hónapokig. 11em egyszer évekig porosodnak fiókok mélyén. 

��- :;,��i��rN1
a
��t:�:'.1i::. t·::�b kóvályognak a. bürokrácia últ-eszlöiben egyesek felelőtlensége, 

dolgoznak. Ha azonban a munk:! nemtörödömsége miatt! Sok lízezer forint pocsékolódik - miköz• hói kiválnak. vagy mjr ma sew b dt -1 h f ··k - [ k "k 11 ti "k" ok t dolgoznak. nvugdlJpótl&ot kapnak. en nyugo an u nek a e yu on o yano , a,.. .,e eme e az a 
��� ;tf:ak

lt\
iu
; ,;:����t:ötii ,!t az újításokat. amelyek véget vetnének a felesleges kiadásoknak, 

ulékos p•ltlé.kot kapnak október el- Nagy feladatokat kell ezekben a hetekben megoldanunk, lde1e, hogy 
�l,t�

1

;.,!�:�1�,;é;�•ct"�:l���n(it az őszi forgalom lendülete új lei•egöt árasszon azokban az irodák
tól kezdve. A pótlékkal növelt nyug- ban is, ahol „elfekszenek" az újítások, becsületes emberek fárad• 
��vi ·�·r����n�r A l�h

)�l:g�:t·��� ságos munkájdnak eredményei. 
haladhatja meg keresetük 75 gzázalékót. 

1. A már nyugdljban lévők közOI azok. akiknek munkaviszonya 1954 júl ius elsejét megelC.zöcn �zont me�. 1954 ni,vember �lscJét<il kczve 25 szizalék nyugdíjpótlékban részes.llln�k. 
8. A nyugdíjas özvegyek �s jrvák nyugdíját 25 százalé�kal emelik. 

Felhívjuk olvasóink figyel
mét, hogy a nyugdíjrendelettel 
kapcsolatos kérdésekben a alapon. Az 1914- bankmanipu/áciök MAV Epüle/szere{'() most - mutat a �omoly k_ülse- 1918 é . ·tá h "b út "dn azonnal le- é Elö cir/ó OV szerkesztösé*ez intézett le�él-

jú könyvekre az 1róasztalan - · v, v, g a o- 1 s gy 
I 

re lapunk „I(udezz - felelunk 

Pár/szervezeteink és üzemi bizottságaink nem hagyhatják, 
hogy nagy sikereket, jelentős eredményeket elért újUómozgalmun
kat bürokrata „gátak" akadályozzák lovábbfejlödésJben. Pár/szer• 
vezeteinknek nagyobb figyelmet kel{ fordílaniok újító mozgat• 
munkra, tevékeny hurcol kelt folytatniok azok e!len. akik hanyag
ságból, vagy éppen ellenségei segítő szándékból fékezik az újit6 
rrozgalmat. A pcirlszervezelek, a kommunislak legyenek azok, akik 
az elsö sorokban harcolnak a dolgozók kezdeményezései, észszerű• 
sítéseí, javaslatai megvalósltásáért, amelyek • fontos eszközei az 
önköllség csökkentésének, a gazdaságos szálliláslutk, az őszi for
galom feladatai megoldásának. s ezzel népünk életszínvonala á� 
landó emelé.<ének. statisztikai tanfolyamot hallga• l .:.•••"••••• .............. -.......................... ••••-•••••••• ......... "_ •• , Tá·' rovatában válaszolunk. 

A felszabadulás óta nem először ajánljuk fel sec,ltséqUnket a dolgozó nép államának. Kormá
nyunk az elmult év sor.án a korábblak'1ál sokkal több szoclálls és kulturális berllházá&t hajtott "6qre, Pártunk es kormiinyunk iillandóan azem 

Kölcsönadott f orintjaink jól kamatoznak 

ellltt tartja népOnk élelszlnvonala emelbének kér
dését és amikor az eqész nép támogatását kért az 
UJ békel<ölcsönjegyzés során. meqlnt abból a cél• 
ból teszi, hoqy méq több szociális és kulturális 
létesitménn)'el, számos új lak•sail, kultúrotthon-

nat, bölcsc5dévet, sportlétesítménnyel teqye szebbe életllnl<et. A kölcsönjeqyzés Is seqitett vidámabbá tenni például vasutas Ipari tanulóink életét, fel• építeni a Lokomotív SK új sportuszodá_1át, egész aor napkoziotthonban teremtett a vuvtu apróaá• 

qok részére misodlk otthont, szerte a hadban solc sike,rrel bUszl<élked6 kuftúrecivQttest. Hosszan I• hetne sorolni a tényeket: hoqyan v411k a v•sutaa dolqozók minden forintja qyilmölcsö..Své a haza 
J.ovánl, minöen -i.. dotoozó ..._,.,.&. 
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A gyorsabb, biztonságosabb szállításért 
A mult évben nyilvánosság

ra hozott kormányprogramm 
megvalósítása ,..kedvezően se
gíti a közlekecTés fejlődését is. 
Vasúthálózatunk teljesítőké
pességének fokozása, az el
avult berendezések korszerüsí
tése, a vasút müszaki fejlesz
tése az utóbbi évben jelentős 
.eredményeket mutat. 

A iegkorszerúbb 
rendezóp6/yaudvar 

Több új irányvágány építésé
vel tovább növekedett - aho
gyan nevezni szokták: az or
szág közlekedésének ,,szíve" 
- a ferencvárosi rendezőpálya
udvar teljesítőképessége. 

Elkészült a Rétszilas-Sztá
linváros közötti új vasútvonal, 
amely egyrészt lehetővé teszi, 
hogy a komlói szén rövidebb 
úton jusson el első szocialista 
városunkba, másrészt több me
zőgazdasági jellegű községet 
kapcsolt be a vasúti hálózatba. 

Ü; f6vközló 
�s biztosít6berendezések 
Nagy lépésekkel halad elő

re a távközlő- és biztosítóbe
rendezések fejlesztése, korsze
rúsítése. Bicske-Tatabánya 
felső, valamint Pestlőrinc
Ceglédbercel-Cserő között -
összesen 66 kilométer hosszú
ságban önmúködő térközbizto
sítóberendezést szereltek fel. 
Ezek segítségével az említett 
vonalak átbocsátóképessége 
többszörösére növekedett s je
lentősen fokozódott a forga
lom biztonsága. Fél automata 
t.érközbiztosítóberendezést épí
tettek Rákos-'újszász, Vác
Szob és Pusztaszabolcs-Nagy
lók viszonylatban 127 kilomé
ter hosszúságban. Váltó- és vá
gányfoglaltságot jelző biztosí
tóberendezést kapott Torbágy 
állomás. Ezenkívül 24 állomá
son szereltek fel egyéb bizto
sítóberendezést. 

Tavaly ősszel Szolnokon is 
felszerelték a mozdonyrádiÓt
távbeszélő berendezést, ami 11 
szerelvények gyorsabb össze
állítását segíti. 

Záhony, Kiskunhalas és Sal
gótarján állomások rádiótáv
író adó-vevőberendezést kap
tak. Huszonkét állomáson he
lyeztek üzembe automata tele
fon-alközpontot. Több helyen 
úgynevezett vivő frekvenciás 
távbeszélő berendezést létesí
tettek, ami módot nyujt arra, 
hogy a távbeszélő vonalakat 
egyidőben többszörösen is ki
használják. A közönségszolgá
lat javítására 1 1  állomás han
gosbemondót kapott. Korszerü 
menetirányító távbeszélő beren
dezést építettek Zalaegerszeg
Ukk, Pusztaszaboks-Sztálin
ráros-Paks, Szombathely
Nagykanizsa, Tapolca-Bala
tonszentgyörgy, Győr-Alsó-
5rs, Budapest-Szob, Aszód
Balassagyarmat-Vác és Füzes
abony-Eger-Putnok vonala
kon, mintegy 630 kilométer 
hosszúságban. Ezzel a vonalak 
átbocsátóképességét átlag 25-
30 százalékkal növelték. Ma 
már vasúthálózatunk összes 
fóvonalain, sőt a jelentősebb 
mellékvonalakon is korszerű 
menetirányítóberendezés segíti 
a munkát. Egy év alatt 74 mel
lékvonali állomáson építettek 
védőjelző berendezést. Még az 
idén a többi mellékvonali állo
mást � ellátják védőjelzőkkel. 

A 
tását 

A jobb szállításérf 
teherforgalom gyorsí
segítik az 1200 ki-

lométer hosszúságban épült új 
áruirányitó távbeszélővonalak. 
Közel 1300 szállítótartály alkaL 
mazásával nagy mértékben 
csökken a sérülési és elveszési 
lelhetőség, könnyebbé vált a 
háztól házig szállítás. A szál
lítótartályok közel 20 millió fo-

rint értékü • csomagolóanyag 
megtakarítását jelentik egy év 
alatt. 

A fenti és sok más új vagy 
korszerúsített létesítményekkel 
teremtett jobb munkakörülmé
nyek segítik a gyorsabb, biz
tonságosabb munkát. Mindezek 

Ez is MHK 

és a kormányprogramm más
irányú kihatásai még fegyel
mezettebb szolgálattételre, na
gyobb felelősségre serkenti 
dolgozóinkat, akik látják, hogy 
a fejlődés, a nagyszerü pro
gramm végrehajtása további 
áldozatvállalást is feltételez, 

�SPORT� 
Milliókat áldozunk a vasutas sport 

fejlesztésére 
Szocializmust építő országunkban 

nagyszeríi eredményeket szOI felsza• 
badult népünk ereje. tehetsége, a 
sportban is. A helsinki tirLenhat oltm
píai bajnoks-ág, öttusázóink messze 
tengerentúlon elért világbajnoksága, 
kosárlabdázóink nngys--erfi moszkv;-ii 
szereplése, vivóink. atlétáink. labda
rúgóink és legutóbb úszóink világra-
szóló sikerei mir:,d-mind népfink sza
badságának, tettrekészségének ér<es 
bizonyítékai. 

A dicsőséges nevek sorában ott 

Mé{!' számos helyen lassítja a forgalom lebonyolítását1 drágítja a vasutl 
szá.llitást a géprevárás. Do már egyre több azoknak a �zá.ma, akik ered• 
ményese� harcolnak a munka folyamatosságáért, az önköltség c.sökkeTI
téséért. Közéjük tartozik U glyal József gépkisérö, Szombathely .illomás 
dolgozója is, aki a maga területén eredményC6en küzd a géprevácások 

megszüntetéséért. Göztartásl tervét I 18 százalékra teljesftette. 
(l(o,·ác-.s Géza felv.) 

,, 
KI  A F E L E L O S ?  

A személyszállító vonatok 
e "relvényeinek összeállitásá
nál hiányosságok vannak. A 
párnás és diákkocsikat egyszer 
a vonatok elején, máskor 1< 
végén és sok esetben a köze
pén helyezik el a vonatindító 
ál.omások. Az utazóközönség 
még matematikai műveletek
kel sem képes kiszámítani azt. 
hogy a pályaudvar melyik 
részén helyezkedjék el, hogy 
ecry perc tartózkodás alatt 
MHK-futam nélkül elérje a 
jegyének megfelelő kocsisza
kaszt. Nem lehetne ezt a fölös
leges MHK-t tervszerű szerel
vény összeállítással megszün
tetni? 

plüs$ ülésein. Nem tudom, 
ezek az elvtársak otthonukban 
is ugyanilyen módon hevernek 
le fekvőhe!yükre, vagy ülnek 
le pá.más székjeikre. Mi 
nagyon jól tudjuk, hogy nem a 
ruha teszi az embert. !Nem is 
a 1 uha ellen van kifogásunk, 
hanem a ruha viselői ellen, 
akiknek lehetne annyi józan 
belátásuk, hogy olajos, piszkos 
ruhajukkal ne szennyezzék � 
a p�rnás kocsik egyébként is 
nehezen tisztítható szakaszait. 
Mit várhat a MAV az utazó
közönségtől, ha maguk a vas
utas dolgozók között is akad
nak olyanok, akik lábbal ta
possák a legelemibb szabályo
kat, olyanokat, amelyeket nem 
;_ a törvényes súlyuk miatt 
kellene betartani. hanem azok 
helyességét, józan emberi be
látásukkal is meg kellene 
érezni. 

vannak vasutas sportolóink is. KI ne Lapunk folyó év február Azután egyik hivatal átírt a 
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Agota és a többi sportolónk szép si- állomás dolgozóinak panaszát meg is érkezett szerkesztősé
kereire. a vonatkísérők pihenöhelyisé- günkhöz a budapesti igazgató-
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kézzelfoghatóan érzik, A Sz6nyi-úton agy ecem er -1g e V gzi 
ei,vkor portengerben kergették a !ab· arról kellett írni, hogy a pa- a szükséges munkálatokat. 

Bajok vannak a kocsik belső 
tisztaságával is. Az utazók nem 
vigyáznak eléggé, de sajnos, 
sok esetben maguk a vasuta
sok ;árnak elől rossz példával. 
Előfordul, hogy mozdonyveze
tők és fűtők olajosan végig
hevernek a párnáskocsik 
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vo'r/���j� nasz panasz maradt, nem tör- Most már van újabb ígéret, de 
sportolóinak Jobb lehetőségeket te- tént semmi intézkedés. Azaz még mindig nem tudjuk, hogy 
remtenl. Az �llam pedig nem törődött é személy szerint kit terhel a 
a munkás sportoló eg-észségével . Ma valami mégis tört nt az ügy- felelősség azért, hogy a rossz 
minden Igényt kielégítö, gyönyöríl· ben. Hivatalos „közegek" jár- tervezés következtében az sportstadion _hirdeti _ a doli,ozó _nép tak kint és rögzítették a hi-

, 
1952-ben elkészült pihenőhe

::i;1r
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ka!l:

J
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t
a �clo��ttv l��:t�·ltt hát (bár véleményünk szerint lyiség még 1954-ben sem nyujt 

�z
t
;�e'r:

é
l=��bbr1i�r /���i�,��ai kt jobb lett volna megszüntetni). pihenést a dolgozóknak. 

n,emzetközi összecsapásokra. Otthont ;;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••� 
kaptak a többi szakosztá lyok i'3. : 

Szabó Dezső 
Komárom. 

De nemcsak a fóvárosi vasutns : 
sportolók helyzete emelkedett ugrás• : 
szerüen. Számos vidéki város és falu : 
vasutas sportolói is élvezik a köl• : 
csönbe fektetett forintok nagy.szerű ! 
kamatját. Pécsett több mint négy• : 

.,Gabi0 elnaondja . . •  

�!�6 bel�;�"J�ár�:����
el 

"sta2:fi:l i Mindenekelőtt en-
- UJABB SZAKASSZAL - A  RÁKOSRENDEZŐ! fia- kaptak a vasutasok. Békéscsa!rin kö- : gedjék meg, hogy 

bővült a vasúti önmúködő tér- taldk versenykihívásához - 'f! í
é l

d
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ó forl
t

tt!/ 
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/iá�íl•tt\h•z : ahogyan illik, bemu• 
közbiztosító berendezési háló- melyet két hét előtti Ír��•�� �B t��r 

)ab�aní1t��::;,a� :,� : tatkozzam: én va-
zat Kőbánya-Kispest és Kő- számun�ban ismertettünk ország eg-yik legszebb gyepestalaJú : gyok a G. 194.238-as 
bánya teherpályaudvar között. már csatlakoztak Deb- �!����!" 6,:�::�:

zi
�yö��

k
1r:/�t m�i számú . teherkocfi. 

Ezen a szakaszon négyféle jel- recen és Pusztaszabolcs vesités mellett. beépítésre vá•Mk a : Nem dicsekvéskep-
zést adó, legújabb típusú be- állomás fiataljai. A deb- beton lelátó elórei,yárlott elemei. : pen mondom de 
rendezést helyeztek üzembe. receniek vállalták a kocs1tar- Szolnokory rendbehozták 'e". 

uszoda : Úf?Y vettem észre 
tózkodási egységidó 106, a ter- ���
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- ELKI!;SZVLT a miskolci helési terv 104 és a fajlagos s�ornnban éppen a hetekben kanta : amit bizonyít az is 
rendezőpályaudvar bővítése kocsimozgatási terv 106 száza- vissza régi 0tth0nát a csapat. A. kó- : hof?y a mulfkor egy' zeliövőben seorgos kezek hozza fog- : . · . • • során a guritódambhoz tarto- lékos teljesítését. n,k 07 elhanya({ott sporttelep kor· : csinos kocstfeltronő 
z6 második kihúzővágány. _ RENDET TEREMTETT a szerüsítéséhez. Tapolcán hosszú év• : Gabinak szólított. Ezzel jeLenwsen növekszik a tagnyilvántartások terén az �z����1�s k;;��;;��P�ekÉ���•o•z vt'. i Sőt, a megbecsüfés, 
gurítódomb teljesítőképessé- !!;szaki Jármű.javító DISZ-Sí!eT- hen új kerf.lés óYJa, védi már a spor- : � szeretet egy masck 
ge. vezete. Feltérképezték az iize- tolók otthonát. : igen kifejező meg-

- ÖNMŰKÖDŐ Tl1:RKÖZ- met, pontosan megállapították Hosszasan sorolhatnárw< még azo- : nyllvánufásával is 
kat a kisebb-nal?)'obb a lkolásokat. : taláikozt E BIZTOSITÓ berendezést épí- az egyes munkahelyeken dol- amelyek íelépilé éhe<z a vasutas dal· : am. . ppen 

tenek a rákos-gödöllői szaka- goz6 fiatalok számát és ennek l!ozók Is h�zzájárultak kölcsöna dolt : ezt szerelnem el
szon. Rákos és Pécel között segítségével megjavították az íoríntJaikkal. : mondani. Nem most 
még az ősz folyamán, Pécel agitációt. A DI SZ-szervezetben va�u1":::2"[s si:,1���� ��esz�tl

ü
�ész� i történt ugyan az 

és Gödöllő között előrelátha- az agitáció eredményeképP a az újabb bél,ekölcsönlegyzésben, : eset, de kocsi/ár
tólag ez év végéig készülnek tagdíjfizetés 100 százalékos meli: hafaíias _kiál!á• és_ n�oszavaz:í' : saim RYakran emle• 
el a szerelési munkálatokkal. lett. fet�• 

•• az epülo szoc,ahzmus mel : gelik, ho�y _r,efük is 
------------------------- : sokszor tortenik ha! sonló, sajnos, mél! ! most, az ószi for ga .. 

: lomban is. Meri az 
: eset amennyire kel• 
: lemes r,oft az én 
i számomra, olyan 

A. A. Kazakov: Villamosállomási biztosítóberendezések magyar nyelven nem keríilt kiadásra. ! káros a for!falomra, 
�.tJ;:;!:1�
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A korszerű vasuli biztosítóberende
zések növelik a vasut teljesitök.!pes· 
ségét, fokozzák a biztonságot, csök
kentik az önköltséget és megkímélik 
a dolgozókat a nehéz fizikai munká
tól. 

E:rthe16 tehát, hogy .szoci a lista 
vasutunk műszaki fej lesztésének 
egyik döntö irányvona la a „égi, me
chanikai (vonövezetékes) :illomási 
biztosftóberendezé$ek kicseré':!se kor
szerű villamosberendezésekre, a síi
rfi forgalmú vonalakon bnmüködö 
térközblztosttóberendezések l�tesité
se, a rendezöpá lyaudvarok guritó
dombiainak gépesítése , 5nmüködö 
váltóállfló- é6 vá gápyfékberendezés· 
sel való felszerelése stb. 

Mindezek a munkák hata lmas anya
gi áldozatokat kívánnak, de nem ke-

vesebb az az eröfesz-1tés sPm, amely va lószinülei a jövö év folyamán je• i Az lorl�nt u,zyanis, 
<? berendNé�ek hau11 meg�ervezé- Ienik meg magyar nyelven. : hogy meg a tauasz-
séhez, megepHéséhez és üzembiztos A most kiadott kötet a villamos : sza[ - gondolom fenntartásához szükséges. áUof!1ásl blztosftóberen�ezfseke_t tár- : első beutaltként'� 

h é ká gya1Ja (azaz az elektromechanikus, <.. : ,, . E he� 8 nai,yJelentös gO mun · villamos reteszelésil, a Je!íogós, va- : - egy feleJlhete/len. 
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; lamint a központi forgalomve.1,érlö és ! hetet töltöttem a 

vasuti biztosltóberendezésekről szóló impulzusve.zérlésfi Jelfogós Lerende· : Balatonnál 
szakiroda lmon keresztül Is megnyiJ- zéseket) . A berendezések részletes: : A beutat"· . ,, 

á t leirása a szerkezetek és a kapcsolá· : u OJegyem 
v nu · sí me�oldások mellett fo�lalkozik e : - amelyet március 

A. A. Kazakov m agyar nyelven berendezések összee: • l artozékaiva l ,  ! 8-án Budapest-Ke
meq'jel�nt tan• �s szakkönyve egvike 

I 
mint �I. � !i ll�mos !áltóh�Jtóm�íve� : Jenföldön rarraszto( .. a 5zovJel va5.uti szakirodalom leg- a fényJelzesu vae;ányut- é& 1rány1eJ.zo. : F. 

úiabh és !e1;klválóbb müveinek ( !\f>z- táblák. •.ih, Tárgyalja a gurílódomh : lak az oldalamra -
lekedésl l(iadó, 1954. 380 1lda l . 324 gépesítését, a kábelhálózatok kérdé- : nem a Balatonhoz 
ábra, ára kötve 80.- forint.) A könyv 

I 
seit, sét az ál11t6közponlok éoületelt : szólt ueyan hanem egy 3 kötetből álló sorozat méisodik is. A könyv nemci::ak a bere!l':lezés�k i Fül • ll ' • 

kötete. Az elsö kötet a mi herende- tervezé�ével és építésével, hanem kar- : e a �masra. 
zéseinkt61 eltérö sze-kezetü mechani· bant1tdásáva l és javításával is meg- : Hogy kerultem le• 
ka l berendezésekke l  foglalkozik, ezért ismertei. • hát mégis a Bala-
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Ionhoz, ahelyett, 
hogy a széphang
zású heíységbe, az 
oliani sertéstenyész
tó vállalat számára 
szállítottam volna 
/akarmánylisztet? 

Elsősorban olykép
pen, hogy úgylál
szik, Szabadbattyán. 
állomáson szeretnek 
legjobban. Itt tették 
ugyanis lehetővé, 
hOR.IJ Füle helyeit a 
sokkalta h.ivogatóbb, 
szívderílóbb balato
ni tájakban gyö
nyórkődjern. Tudni
illik Szabadbattyán 
állomáson engem ki 
kellett volna soroz• 
ni abból a vpnal
ból, amellyel idáig 
utaztam, s egy má
sik vonattal kellett 
volna utamat foiy
ta/ni a fülei serté• 
sek felé. De nem 
soroztak ki, roboR
tam tovább a ma• 
2yar tenger felé. 
Hét álló napig tar• 
tott ez a kéjutazás. 
Kétségtelenül na
gyon tetszettek a 
tar,aszra készülódó 
balatoni tájak, meg
csodáltam a Bala
ton .,fővárosát", Sió
fokot, a kies Lellét, 
Fonyód inlef?eló he
gyeit, aztán Bala-

tonszenlgyörgyról 
visszafelé a másik 
partot. a nemes ha
gyományokat órzó 
Keszthelyi, Bada
csony komor kopor
sóhegyét, Füred. 
Csopak szólót daj
káló piros földjét, 

Almádi zőldbeóltózlJ 
dombjait . . •  

Mondom, nagyon 
hálás vagyok ezért 
a szép „élményértJ', 
bár kissé fáraszlá 
volt, hORY 87 kilo
méter helyeit 305-öt 
kellett utaznom, s 
egy, legfeljebb kél 

nap helyett teljes 
egy he!et ke/lpft 
gurulnom. Es tár
gyUagosan azt is 
meR kell állapí/'11-
nom: helyes, ha 11 
dolgozók közeit mi
nél többen ismer
kednek meg a Ba
laton szépségeivel, 
de talán egy takar
mányliszttet megra
kott kocsi méRsent 

érdemli meR az 
ilyen megkülönböz-
tetett „gondosko-
dást". Gondolom, 
ame1tnyibe az ér& 
utazásom került. 
amennyivel akarat
lanul is emeltem 
az önköltséget, ez 
az összeg körülbe
lül futotta volna 
egy dolgozó üdü//e
tésének költségeire. 

Mindezt pediR 
azért mondtam e!, 
hogy az ószi forga
lomban, az önkölt• 
ség csőkke11téséért, 
a kocsiforduló le
szoritásáért vívott 
harcban elrettentő 
példának álljon az 
én esetem. 

Feljegyezte: 
Bognár Károly 

tehervonati fővizs
gáló, Tapolca. 

- A mezőgazdaság f elvirá
goztatásáért, ért, 

a OOJSút korszerűsílésé- - a szociális létesítmények 
megualósításáért, 

- lakóházak építéséért, és nem utolsó sorban a 
oárhaló nyereményekért/ 
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Itlinden kiló szén - kin�s 
N épg.azdaságunk le(lfonto-

sabb nyersanyaga a szén. 
A vasút az ország �gyik leg
nagyobb szénfogyasz!ója. IS a• 
ponla több mint egymillió fo
rintot fizetünk szénre! A 1-.ifi• 
ze(ett összeg nagysága mellett 
az i s  elötérbe helyezi a szén1a• 
l-.<1ri:kosság fontosságát, hogy 
bán.yliszaink hősi harca ellené
re kevés a kitermelt szén. Szén 
nélkül pedig megáll a vasút. 
me11:bénuJ az orsz�g vérkerin• 
gése. Ezek a tények parancsoló
lag követelik: takaré�oskodiunk 
a szénnel/ 

A helyes nedvesítés is elöse
gíti a takarékos,ágot. Különbö
ző szénféleség különböző ned
vességet kíván. Az elégtelen lo
csolás növeli a perny�vesz'esé
get, túlnedvesités pedig csök· 
kenti a füstgázok hőmérsékle. 
tét. Különösen most kell gon
dosan ügyelni a hrlyes ncdvesí
tésre, mert szeneink túlnyomó 
része apró. 

A helyesen előkészített sz�n 
eltüzelésénél is számos lehetó
,ég nyílik a széntakari·koss.íg
ra. A vékony, egyenletesrétegü 
tüzelés a leggazdaságosabb 
Mozdonyszemé:yzefünk tudia. 
hogy a szovjet mozdonyfűtök
töl á tvett egylapá1os tüzelés 
milyen jelentős szénmegtakarí• 
tást eredményez. 

A jól karbantartott, kifo-

zó gözorsókat, stb., újabb 3-5 
százalék szenet takaríthatunk 
meg. 

A széngazdálkodás szem• 
pontjából igen fontos a göz• 
S7abá!yozó helyes kezelése és a 
töltés jó beállítása. Igen elter
jedt a kis szabályozó nyitással 
és a nagy töltéssel való utazás, 
holott a nagy szabályozó nyi• 
lással és kis töltéssel való uta
zás a helyes és gazdaságos. Ezt 
a módszert alkalmazzák a szov
jet mozdonyvezetők is. Lelki
ismeretessél!;, gondosság, a 
szabályok és utasítások betartá
sa nemcsak a közlekedés meg
javítását, hanem többezer ton
na szén megtakarítását is je
lenti. 
D e a széntakarékosság nem• 

csak a vontatás ügye. Az 
ácsorgások. felesleges gépme
netek, észszerütlen tolatások a 
szén temetői. A gépmenclek 
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Nlmeth Lajos marós, a n•ir•dl M.AV Fe!Ep(tmlnyl Vasanyaffnftó tObb
uörös újítói• 160-ISlJ názaliko• klviló lelJeoítmlnye mellett lapuztalataU 

is áta<lja frana Jenőnek és Parragi Istvánnak. 
(Kovács G!u. fely ) 
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1 
Dolgozóink csatlakoznak a MÁ VA G lelhívásáboz 

A MAVAG .Mozdony- és Gép• 
gyár felhívással fordult az or· 
szá,g valamennyi dolgozójához: 
köszöntsék több és jobb munká
val a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 37. évfordulóját, a 
küszöbön álló tanácsválaszt{,so· 
kat. 

A vasúti szolrrála!í helyek, 
üzemek do!Q:ozói elsoKént csatla
koztak a felhíváshoz. R.ákosren
dezö-csomóoont dolgozói már a 
felhívást követő el�ö MP beje· 
lentették csatlakozásukat. A cso
móponthoz tartozó szolgálati he· 
lyek. Rálkosrrndnö ál!omá:,, a 
Há.mán Kató fűtőház. a terézvá
rosi pá,l,va:enntartási fönök�ég 
XIV. és XV. szakaszának 
dolgozóit .  egymásután kö1·et
lék Budapesl-Kele!i-pályaud· 

var, Miskolc személypályaud
v�r. Szolnok csomópont dolgo
zói és sokan mások. 

A felhívásra adott válaszuk
ban olyan vállalásokat teltek, 
amivel jelentős mértékben segí
tik népgazdasJgunkat az önkölt
ségcsökkenlés, a takarékossá g  
célkitűzéseiben, Emellett nem 
feledkeztek meg az őszi forgal
mi fe!adalokról sem. A rák~ 
rendezői csomópont forgalmi és 
kereskedelmi dolgozói például 
vA!lalták, hogy irányvonati ter• 
vf1ket. a szállít!aló felekkel szo
rosan együllmfü:ödve, a Jema• 
radást felszámolva, 78 s,zázalék
rol 100 százalékra teljesítik. 
Fajlagos kocsimozdítási tervü
ket 104, kocsi tartózkodási ter· 
vüket 106, a vonalterhelést 104 

százalékra teljesítik. Az � 
kocsira eső sérülési értékel 0.21 
forintról 0.10 forintra szállll· 
j ák le.. , 

A vontatási dolgozók vállal-
1ilk, hogy a tervhez viszonyítva 
8 százalékos szénmegtakarítást 
érnek el, a fajlagos összjavilási 
költséget pedig 5 százalékkal 
csökkentik. Mozdonyjavítási öt· 
éves tervüket december !IS-re 
százelegytonnakilométer tervü
ket december 10-re, kocsíjovl• 
tási tervüket december 21 -re 

befejezik. 
A pá lynfenntartás! dolgozók 

évi tervüket már teljesíteti&, 
Vállalták, hogy a hátralevő idő, 
ben felépítményi és magasépft. 
ményi tervüket 103 százalaira 
túlteljesítik. 

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

Takarékoskodjunk, hogy biz• 
tosíthassuk a forgalom lebonyo
lttását, hogy pontosabban jár
hassanak vonalaink. Harcoljunk 
minden kiló szénért, mert min• 
den kiló szén - kincs! Az el
mult tél minden szónál ékeseb
ben bizonyította ennek igazsa
J;!lÍI. A szénhiány 5úlyos gondot 
okozott a vasút egész meneté
ben. ee;vik oka volt a forgalom 
korlátozásának. Meg- kell mon
danunk: az id,én sem jobb a 
helyzet. sőt a taval.yinál is sok
kal súlyosabb. Nemcsak a szen 
mennyisége. hanem a minősége 
is harc kérdése. Az, hogy több 
és jobb szenünk legyen, nem• 
csak bányászainktól, hanem 
tőlünk is függ. Attól, hogy tu
dunk-e takarékoskodni ezzel az 
aranynál is értékesebb nyers
anvaggal. Legfontosabb fel
adat: A legkevesebb szén fel
ha,ználásával a lehelő legtöbb 
,úh t to\'ábbitani. 

gástalan müszaki ál lapo
tú mozdony és annak helyes ke
zelése elsődleges feltétele a 
széntakarékosságnak. A moz
dony, a kazán állapota az, 
amely elsősorban befolyásolja a 
szén gazdaságos felhasználá
sát. A lángbolt hiánya vagy sé
rülése tökéletlen elégést. ált3• 
lában 5-7 százalékos tüzelő· 
anyag túlfogyasztást okoz. Igen 
fontos, hogy légmentesen zárt 
legyen a mozd(>ny füstszekré• 
nye. Az ajtó tömítetlensége, a 
tapasztás; hiányok és mindaz. 
aminek következtében a tűztér· 
ben égő szén nem kap elegen
dő le\'eg-őt, tökéletlen é1?ést, te
hát pazarlást okoz. A túlheví• 
tő elemek és a kamra, vaJ.a• 
mint a gőzkiömlő fuvása miatt 
30 százalékos tú lfogyasztás is 
lehetséges. ,\ füstszekrénr-lo
csoló rendszeres használatá\'al, 
megőrizhetjük az összegyü'.ő 
pernye kilogrammonkénti 2000-
3000 kalóriás fűtőértékét. 

csökkentésével, az észszcrü to- , · 
latással, kmsebb tartalék lel· Mi oJ.o,:s�a a hónancegi ha1·rat 
használásával hatalmas szén- r 
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;�: l " Debreceni Járnaííjavítóban 
mények e!l'yszáza!ékos cs?k• Koroknai Jenő elvtárssal, dapesti térség középjavításai- ránkbízott kocsi javítását, d@ kentese h_ayr 2?00 tonna szen• a Debreceni Járműjavító OV nak egyrészét is  hozzánk kül- mivel egyernitlenül kapjuk ,z megtakarr�ast J�lentene. Ha eh- műszaki igazgatójával beszél- dik. De csak akkor, amikor a kocsikat, kénytelenek vagvunk hez hozzavess_zuk ,8 mozdonya- tünk. Arra vártunk feleletet, mi skolci műhely és a Landler mi is l!g11enetlenül dolgozni. kon megtaka:•1.hato sokkal n�- hogy mi az oka a kocsiosztály már meglelt, vagyis a hónap - Elismerem azonban, hogy �yobb m_e�nrrseget, a szerkoc�ik egyenetlen termelésének, a hó- második felében. Hónap végé• például az anyagnehézségek t�lszere�esebol 0k?zo_tt , szen- napvégi hajrának? re tehát rendszerint feltorl6d- mellett vannak nálunk szerve-vesztes;get, 8 • szentarol?helye• - Darabszám kiszabásunk nak nálunk a ,·avításra ••áró ken 3 b t t t t v zési hibák is, amelyek hónap. •5 r a

. 
1p_or . _

1 
_sze szor , 7.ömében középjavitás, majd- kocsik. Ez sem lenne azonban 

Á széntakarékosság az át\"!• 
te!nél, a tárolásnál és e!őkészl
tégnél kezdődik. Szénát\'evőink• 
nek már a szalagon ellenőriz• 
niök kell a meddő kiválogatá-

liasznalli�t�,la�n_a va .o , m_ázsá- nem kétszerese a föjavításnak baj, de 8 középjavitásra kül- végi hajrához vezetnek. Ismer
kat. a _kul?n�ozo szolgalati .. h�- - kezdi magyarázatát. Ilyen dött kocsik tekintélyes részé.. jük a hibákat és a cureja!yek futésenel elpazarolt futo• középja-v!tásra váró kocsi- r61 rendszerint itt derül ki, dtó-raktár feltöltésével. • anyagot,. akkor _tobbezer vag-on• mennyiséggel a debreceni tér- hogy nem is középjavitásra, munkák ,peciallzálásávol, • ra hatva�yoz�dik . a hav_o�ta ség nem tud ellátni bennün- hanem főjavításra szorulnak. szalagszerű javítás fej!esztésémegta�artthato . szenm�nny,s�g. kE.t, ezért a miskolci és a bu- Becsülettel elvégezzük minden vel lg11ekszünk ra,·ta senítfmi... A vasut az orszag egyik lcgna- " 

sát. Takarékoskodni elsősor-
ban a iobbminőségü, kisebb 
meddőtartalmú, mngasab kaló· 
r iaérlékü . szeneknél lehet. Szén• 
készletünk jelenlegi minősége 
ellen sok a panasz. Sok benne 
a meddő és apró szén. E:ppen 
ezért fokozott ((ondo55ággal, 
szab.i lyos prizmákban kell tá
ro!ni. mert a 11:ondatlan tárolás 
rontja a szén minösi:gét: csók 
ken legértékesebb i lló.myaga, 
tovább porlik, pus1.tul az 
amúgyis ke\'és darabos szén. 

A gazdaságos tüzelés egyik 
feltétele, hogy a szénkevcrék 
lehetőleg ritkán változzék. lgy 
a mozdonyszemélyzet jobban 
meg-ismeri a keverék saj átos 
ságál, legelőnyösebb tüzelé,s, 
módját. Ha g.yakran változik a 
keverés aránya. erre nincs le· 
lie:öség és sok-sok energia 
megy ,eszendöbe. 

Nagy energiaveszteséget okoz• 
hat a gözkifúvó helytelen be• 
ál l ítása. A kónusz tengelyé
nek legkisebb frányhibája is 
8-10 százalékos többletfo
gyasztást okoz. Nem ke\·estbb 
a pazarlás akkor sem. ha nem 
tiszták a kazán höátadó felüle
tei. A lütöfelú leten egy millimé
teres kazánkőréte" másfél-két 
százalékos, a tüzoldalon egy 
milliméteres koromréteg 4-7 
száza!ékos tüzelöanyagpazarlást 
idkz e!ö. A csövek kifuva:ásának 
elmulasztása m,nteey 1 0-12  
százalékos szénveszteséget je
lent. Ismeretes a gondos, 
alapos kazánmosá.sok je!entösé• 
ge, Ha ezzel e�idöben rendbe
tesszük a csepegő. csor11:ó kimo
so nyílásokat, a gőzfelhőt oko-

gyobb szénfogyasztój a. Ha mi 
kihasználjuk szénlakarékossági 
lehetőségeinket, oLyan szén-
mennyiséget nyerhetünk, mint 
egy kisebb fajta szénbánya 
egész termelése! Ez pedig 
nemcsak a vasút szénhelyzelét 
könnyítené meg, hanem a vas
utascsaládok otthoaának, a vas
utas bölcsődék és napköziottho• 
nok fűtésének tüzelőe!látását is. 
A széntakarékosság óriási se-
1?ítség népgazdaságunknak. , 'e 
pazaroljuk, ne tékozoljuk ha
únk és a magunk kincseit, 
amikor minden kiló szén meg
takarítása jólétünk emelését se
gíti. 1 954 második félé\'ére 
100.000 tonna szén megtakarí
tására tettünk ígéretet. A ma
gyar vasutasok eddigi helytá.1• 
lása kötelez valamennyiünket, 
hogy ígéretünket becsületesen 
betartsuk. 

Országos közlekedési értekezletet 
tartottak Budapesten 

Szeptember 28....:2').�n tartotta A vasúti tagozat üiesezesének 
I 

szakértöi ál landóan k isirjék fi. 
tanacs�oz:ísait a Köz/ekede.,- első napján Vasvári Rnso /1\AV gyelemmel a Diese!•hidrau/ikus 
és f...özlekedésépítéstudományi műszaki főtanácsos ,,A vastíli erúá!t•itel külfö,di alkalmazását 
Egyesület rendezésében az /. i:'onfal<íiármüt•ek energiae//átás1 Tervet kel! kidolgozni a gö1• 
országos közll'kedési értekez- problémája, fiRt/elemmel a szén- mozdonykazán. a tüzelöbercnd••· 
lel, Az értekezlet két tagozalban takaréko�ságra" címmel, Vág• zések és a gépezet olyaniránvú 
tanácskozott: közúti és vasúti hegyi Károly, a gépészeti szak- fej 'esz' ésére, amely a gazdasJ
tag-ozatban. A vasúti tagozat osztál;y \·on1atási oszt�·lyának go.< szénfelhasználás/ é, a lllfen• 
ü'ésén Csanádi Györ((I/ elvtárs. helyet',,. veze(i;je „.-1 vi//amo,- l(ébb mlní5Séf!Ü sunek kedvez{;b!• 
, ezérigazgató mondott megnyitó é Die<el-mo1oros t•ontatá, f,•i· eltüze!ését elősegíti, illetve !d1r 
bc;,zédet. lödésének lehetriséf!e a AIA V• tővé !eszi a Rözenergia jobb és 

- 1. tudomá.iynak az eddiginél nál" címmel tartott e lőadást. /akaréko,abb kihasználását. A 
50J..kal nagyobb mértéJ..ben kell A tanácskoz�s máwdik nap, nehéz:parí minisztérium a �\AV 
az ornágépitésben rész•vennie, ján Kereszty Péter MAV m0- bevonásáv;,I fol,yt�sson kisérleti:-
a, üzemi feladatokhoz kapcso- szaki tanác�os h�rom előadást kel olyan szénbrike/1 előallítás:í• 
lédnia _ mondotta � többi kö- tartott. amelyekben a jövőben ra. amely alka'mas gözmozdo
zött. _ A tudomány és O gya- éri endő MAV teherkocsitipusok nyok fűtésére. A közlekedés• i·, 
korlat doll(ozríinak l!!lümölc<lizö kialakításának és szerkeze!é- postaügyi minisztérium \'izsirál· 
kapc<o.'atál kel/ me.aualósílani. nek szempontjait ismertet!<'. ja meg, hog,)' a nyitott vnsú'.í ko 
A közlekedés mfüzaki ku!lúráiá· Az előadásokat számos hozzá- csíkon oldalanként eg:v vagy 
nak fej!Psztése, a m�r meglévő szólás követte. majd a \'asúti ta· töl>b rakodóajtót a lkalmazza• 
stál'.itó-apparátus fokozot' abb gozat tanácskozásának részvevó1 nah-e. Az újonnan beszerzésrr 
és iiazctaspgos·bb kihasználása. határnzatai j ava:;la !of fogadtak kerülő kocsikat a ielcnleg-ieknél 
a közleliedési h,íl6zat - m'n• el. .. /\ h_a tározat ,a t!i�bi kfüött le- korszerűbb fékberendezéssel kell 
denekelött O va�út _ korszerű- szogez1· A . vasuthalvzat v1//amn 11 ·t . 

sítását a legsűrűbb forgalmú vo e a 111• 
s_íréSI' a feladatok lömel(él 

I 

t
_
ár- nAlakon az eddiginél na�obb _ Az 1. orszá�os közlek�dé�i 

/ti fel, a1:1elueknek_ ';�i'f!() da�á- méri ékben kell fej esz'erli. ,\\eg• •�tekezl:t :ai;ut� .. tagozat�na.k 
hon a Aozlekedés e., líozlekedcs- fontolás tárgyává kell tenni eg;v reszverni csulortokcn !Rnu ma

épité ·fudományi Egye,ülelnek 
I 

vi1lamo3 járműgyár lé'es[tési•• nyi bemut�tókon \'ettek részi 
jelentő, szerepet kelt betöltenie. A gyáripar és a \asút i'letékes J..ülönbözó üzemekben. 

Ankét a.z örvénylő menetvágásról 
az Északi Járműiavítóban 

Az loszakí Já,rműjavító OV· 
ben félén-el ezelött technológiai 
osztályt ál lí'o,tak fel ,a l!Yártis 
tökéle'esité>ére, új munkamód· 
;7erek és lechnológi.ai e!járá.sok 
1Cido1gozt1��ra. Amióta az osz

tály működik, több olyan mód
szert vezettek be, amelyek je
lentősen nö1°elik a termelésL 
lgy például bevezették a g-yors
forgácsolás örvénylő menetvá
gás néven ismeretes szovjet 
módszerét. Az új módszert an
kéton ismertették a többi jár
műjavító és a nag-yobb fütőhá
zak mü\'c,etői, élenjáró cszter
gályosai. marósai elölt. 

Keserü Pál osz!ályveze'ö fő· 
:nérnök e'öadásáb,,n elmondotta, 
hogy az általuk bevezt!<'lt Tor· 
Q"ókéses gyor�mar�s. art <';v<'t 
csav.a,rkapocsorsók zsinórrr<'-e t•·· 
i·ek v�ására hasznf•n�k . .abb,en 
tér el az csz'ergajeli<':::íi l!"PM 
\'ézzett menetv�vi•tó!, hogy itt 
nem a mee;munkál:andó Iá.gy• 
®';:11 ál:andóan érintkez;;, eg;y 
�116 rögzíte!t .:>lak kés v�c:zi a 
íorgácsolá.st. hanem a fr,�:,;ó!ej
ben e'helyezett töb,b alak·kés, 
amelyek egyenk,'.,nt rö\· 'd ideig 
vannak h intkezéstx-n az a1akí
'.andó menet:el. A tr.e(!'lllunká
landó dar,a,l, lassan a küek pe
dig körülö'.te nagy v{.g-ósebe�
séi;rge! forognak A ké�ek hu'.· 
1émsze,üen szai.rg,atotl áram:a
!ct, örvér..,t kf,pez\'e, röv;d lor
gácrot vála:ztanak le .a n:eg· 
'llUnká'andó tárgFól. A t[,gya-t 
�em kell hüteni, me•t a kések 
ess'.- rövid icki!!' rnnnak érint• 
'<czésben a menettel és lirv a 
·evegö hütöhatssa e'et1'endö 
llot1'Y a s,za[!,:,ra!o't lorgácsolá.st 
el lehessen érni. a kés!ej forgás· 
xfrének álmfaöiét mintegy má.s
iélszer r,:i,g,vobobra kelJ méretez• 
ni. mini a marandó menet ált
mérője. 

Ezt a móésT.ert a kísérle'ek 
során a helyi viszonvoknak meg:
[e'.elöen azzal eQ"észítették ki. 
hom; a keményfi'm 1apkt\s �és.?k 
n:etszöszögének meg,·á,ltoztatá· 

sával „rám,a,rnak" a munkada
rabra és az irod.ilomban aján
lott m ínusz nkll}'fokos késbe
állítás hel�tt plusz 1 2  fokos 
beállil1".5! alkalmaznak. A ré11:i 
tele-kések helyett, ameiveknek 
haszná!,a.tával a fori.rács nem 
!udiott szabadon távozni és törte 
a kést, Bdbusa József müv"zető 
p,rofil ·késeket köszörült. Ezeknek 
csak egyik oldala és az éle vesz 
részt a forgácsolásban. a má,sik 
old,a,lán a forgálcs .sz.ab-aclon 
távozhat. 

Az örvénylő menelvágá.s,nak 
az az előnye, hogy gyengetelje
sítménvü esz'.ergiapadon is lehet 
alkalmazni menetvá.R:ásra és en· 

né! a mü\'ele!nél a nem telje� 
értékű gép is százszázalékoo tel
;es,ítményt nyujL 

Az eloo.dás utá.n az anké! 
részvevo1 a mühelvben megte
kintették az örvén.y,lö menetvá
gás gyakorlati alkalmazását 
RozsáU Osz/,,ár átképzős eszter
gályos, aki két és fél hóruipja 
végzi a iwors menetmará&t, el

moncfotla, hogy ,a régi módszer
rel 20 perc volt el!'Y csavar
kapocsorsó meg.munkállásának 
ideie, az úi módszerrel pedfl!' 
5-6 perc, Ilyen módon lényege
sen emelkedett a teljesítménye. 

A bemutató után az ankét 
rész\"evöi számos kérdést tettek 
fel a mód.szer alk.a,lmazásáoak 
részleteire vonatkozóan és meg
vitatták az örvénylő menetvá
gás beveretésének lehetőségeit 
a vasúti műhelyekben. 

245 sza zalékos 
átlagte l iesítménnyel dolgozik 

Papp lstvin elvti.rs, u tszakl • Jirmüjavftó OV  eszleriráhoH, mlncl,eal rnuRka mellett 2'5 u.ual6t itlairtelJ„ltm�nnJ•I dolfo• k. 
,._.,virs Gén ,01� .� 
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A VASUTAS PÁR.TSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL -« ��HÍREK 
A PÁRTOKTATÁS ÖNKÉNTESSÉGÉRÖL 

-

Nemzetközi szövetségünk felhívása 
a guatemalai dolgozók támogatására 

Az úl pártoktatási év előké
szítése komoLy és felelősség
teljes feladat. A vasutas párt
szervezetekben már javában fo
lyik ez a munka. A bizottságok 
weptember 1 -töl újra elbeszél
getnek mmden pá.rttal);gal, is
mertetik a különbözö oktatási 
formáikat, tanulási lehetősége
ket és a kongresszusi anyag lel
dolgozásálnak jelentőségét, 
amely fontos elméleti és politi
kai irányt nyujt valamennyi 
pártmunkásnak, párttagnak, ál
lami és tömegszervezeti funk
cionáriusnak a napi feladatok 
elvégzés,éhn 

Az előkészítő-munkát a párt
oktatás önkéntességének figye
lembevételével kell végeimi. Er
ről már sokat beszéltünk, mégis 
nagyon sok zavaros nézet van 
ezen a téren. Egyes pártszerve
zetek például keretszámokat 
kértek a politikai osztái!ytól. 
Málshol az elbeszélgető bizott
ságok azzal erveltek, hoizy a 
szervezeti szabályzat előírja a 
kötelező tanulást, tehát különö
sebb előkészítésre nincs szük
ség, mert aki nem jár oktatás
ra, az nem is lehet párttag. 
Nyírbogdányból azt jelentették, 
hogy náluk nem lesz pártokta
tás, mert senki sem .akar tánul
ni. Ugyanerre hivatkozva Sió
fokról visszaküldték az útmu
tatókat. 

Altalá.ban megállapítható, 
hogy az önkéntesség értelme
zése terén két veszély áll lenn, 
egyrészt a kényszer-toborzás, a 
régi adminisztratív szervezési 
módszerek felbukk.análsa, más
részt a nemtörődömsál?;, közöm
bösség a hallgatók „me1rnyőzé
sénél". 

Az önkéntesség 
helyes értelmezése 

Az önkéntesséiz elsősorban 
azt jelenti, ho�y nem helyes a 
pártszervezeteknek keretszá
mokat acf!ni. A pár!oktatásban 
résztvevők létszámát a párt
szervezetek eref éhez kell mér• 
ni. A hallgatók létszámának 
megállapításánál a kiinduló 
pont a hallgatók önkéntes je• 
lentkezésén túl, a jó propagan· 
d'istáJt IHs,záma. A mu!t okta
tási év tapasztalatai azt bizo
nyitják. hogy a gyengébb pro
pagandistáknál nagyobb volt a 
lemorzsolódás. Ahol nincs ele
gendő számú jó propagandista, 
ott inkább kevesebb tanfolyamot 
indítsunk. 

zik. Az elméleti képzettség Ion-
\ 

ta�ul�sos tanfolyamokr:i és az 
toss.í,gi,lt, a pártokt.atás nyuj- eloadaisos propagandalra kell 
tolta tanulási lehetőségek ki- irányítani. 
haszná!á�_át . t�n�ekre épülő, 

A kényszerítés meggyozo ag1tac1oval kell meg-
magyarázni Nem könnyű mun- lemorzsolódóshoz vezet 
ka ez, s csak akkor lesz iga
zán eredményes, ha a pá.rtszer
vezet vezetői nemcsak i lyen
kor. hanem állandóan foglal•  
koznak .a párttagság sokoldalú 
prob!émáinak megoldás-áv.al. 
Nem Pröszkos úton. hanem a 
pártoktalás népszerűsítése, von
zóerejének növelése, jó pro
pagandisták beállítása és .a 
pártvezetőség személyes példa
mutatása alapján győzzék meg 
a dolgozók.a!. 

A pá.rttagok eizyrésze külön
böző okok miatt nem akar 
ré9ZtVPnni szervezett pártokta
tásban Különösen vonatkozik 
ez .a munkahelyüktől távolla
kókra. vagy az utazó szolgála
tot teljesitökre, kisgyermekes 
anyákra és idös elvtársakra. 
Kis szolg-á,lati helyeken, ahol 
kevés a páb-ttag, külön szemi
náriumok indítására nincs is 
lehetőség. Meg kell magyaráz
ni mindenkinek. hogy a szer-

Világosan kell látni, hogy az 
önkéntesség elvének nagymérvű 
kihangsúlyozása az egész párt
munka lényegéből fakad. Az 
egész pá.rtmunkában, így a pre
pagandamunka területén is a 
meggyőzés elvét kell előtérbe 
állitaní A kény�zerítés eszközé
vel nem lehet elérni, hog;y .a 
résztvevők ténylegesen tanulja
nak és a marxizmus-leniniz
must el is sajátits,ák. A kény
szerítés Iemorzsolódáshoz ve
zet. Ezért önmagunkat áltat
ná,nk, h.a továbbra is magas, 
nem reális, nem a meggyőzé
sen alapuló léts,zámot szab
nánk meg. 

Mindez nem jelenti azt, hogy vezet! pártokt.atás nem az 

Azok, akik a meggyőzés alap
ján önként váilalják .a tanulást, 
szívesen tanulnak és eredmé
nyesen sajátítják el pártunk ta
nítását. Csak ezen az úton tud
juk elérni, hogy .a pártoktatás
b,an való rész.vétel mindenki 
számára megtisztelő feladat le
gyen. !gy tudjuk elérni, hogy 
minél többen tanulmán,yozzák 
ebben az évben a Il 1. pártkon
gress,zus határoz.atait. 

a pártnak közömbös. hogy l}ány egyetlen lehetőség a tanulásra. 
párttag t11nul. A pártszervezetek Akik valami lyen oknál fogva 
nem helyezkedhetn�k olyan ál-

1 
nem yálla lfá� _.a SZE?vezett �árt

láspontra, hog:y .aki akar tanul- oktatas�al Jaro kotelezeltsege
ni, az Úín'IS magától jelentke- kel, azokat különböző eg:yéni Kun Dezső 

Nemzetközi szövetségünk, a ero1 minden éjszaka foglyok 
szállítóipari, kikötői és halászati csoportjait végzik ki a Campo 
dolgozók szakszervezeteinek de Marte-i mélyűton. Akik meg
nemzetközi uniója felhívással menekültek, vadul üldözi őket a 
fordult valamennyi szervezethez. fizikai megsemmisítésükre tó
Ebben szolidaritásra szólítja fel rekvö katonai kormány. A mun
a dolgozókat a guatemalai mun- kaadók tömegesen bocsátják el a 
kások elnyomása miatt. szakszervezethez tartozó munká-

A Szakszervezeti Világszövet- sokat, vasutasokat. 
ség nemzetközi szövetségünk tu- Az egész világ dolgozói, s kö
domására hozta, hogy milyen zöttük a magyar vasutasok mély 
hatalmas méreteket öltött Guate- felháborodással emelik fel sza
malába:1 az északamerikai im- vukat az üldözések és büntettek 
perialisták által bevezetett kato- ellen, melynek áldozatai Guate
nai diktatúra féktelen elnyomá· 

1 
mala harcos szakszervezeti tag

s.a. 1 5.000 rab sinylödik az or- ja-i és demokratái közül kerül
szág börtöneiben.. Az elnyomas nek ki. 

SZOVJETUNIÓ 

J.raranor .-li,társ lei,ele 
a t1!//Sorjet gyern,,et.eli. életéről 

A. F. V,a,ranov elvtárs. a Szov· g;yiermek iidül! .az orszá,g külön-
jetunió vasúti szá,llí!álsipari bözö vidJ�kein. 

Vasutasaink eredményesen iegyzik az Ötödik Békekölcsönt 

munkáslií szakszervezete köz- A sz.ahzervezetek és szakszol
ponti b,izo!tsá,ga keretében mű- gáJlati vezetők nag,y gondot for
ködö kulturáilis töl11"gmunk.a- dítanak arra, iJ.ogy a gyermekek 
osztályá111ak vezetöie !z elmult minden örömteli vágyakozás-a 
napokban levelet intézett ,szak- megvalósuljon. A gyermekek ér
s.zerveze!ünk elnökségéhez. Eb- dekes sétákról, menetelésekröl, 
ben a levelében arról ,a végtelen szórakoztató j á!ékokról, ,sport
füzyelemröl és gondoskodásról versenyekről, a ma.diarak és álla
számol be. amellyel a Szovjet· tok életének megfigyeléséröl. 
uniób,an veszik körül a gyerme- eprészésről és goml>ázásról, mfi
keket. kedvelői müvész,körökben való 

Néhány napja jelent meg a 
miniszteftanács felhívása, amely 
új békekölcsön jegyzésére szólí
totta fel a magyar népet. N apok 
óta gyülnek a vasutas dolgozók 
aláírásai a jeg;yzési iveken. A 
vasutas dolgozók döntő többsé
ge már az eiső 2-3 nap alatt 
kölcsönadta forintjait az állam
nak, bizonyítva ezzel: helyesli a 
kormány programmját, kész tá

mogatására nemcsak · munkájá
val, hanem forintjaival ís. 

A pécsi fütöházban az elsők 
között Arató Ferenc fömozdony
vezetö, a „Szocialista Munka 
Hőse" 1 500 fortntot jeg;yzett. 
Hasonló összeggel támogatta a 
mini sztertanács felhívását Tóth 
I l l. János. ·Kossuth-d[ijas fö
mozdonyvezetö. Példájukat sor
ra követték a fűtőház többi dol-
gozói. 

Ba-

Barta Lajos mozdonyvezető egy- kár és lakatosbrigádja 850 lo- , Nagy Istvánné DISZ-tag, ami
aránt 2-2000 forintot, Fazekas rin-tos átlagfizetésükböl 550 fo- kor 450 forintos jegyzéséhez 
Lajos mozdonyvezető és Soós rintot írlak a jegyzési ívre. A odaírta nevét, igy szólt: kisfiam 
Béla mozoonyvezetö pedig 1 800 jegyzés ideje alatt nőttek a ter- jövőjéért adom lorintjaimat. 
-1800 forintot jegyeztek. A fű- melési ered:nények _is, ½ifejezve: A vasút dolgozói az orszá:g töház többi dolgozói is példásan h?gy .1!1unka1ukkal _is, t_'.'nrngat�1 valamennyi szolgálati heLyén bevették ki részüket az Otödik Bé- k1van1ak a békekolcsonJegyzes csüle'.lel vették ki részüket az kekölcsön jegyzéséböl. Az áillo- sikerét. Otödik Békekölcsön jegyzéséből. más dolgozói is szívesen írták A MAY Epüle'szerelö és Elö- Esztergom állomás dolgozói 23-nevüket a jegyzési ívekre. Nagy gyártó OV-nél szeptember 23-án án es:ére mind'annyian jegyezErzsébet jeg,yvizsgáló, DlSZ- ünnepél.yes hanguhtban kezd'öd· tek, ös.szesen· 95.650 forinfot, A szervezőtitkár 900 forintos íize- tek meg a jegyzések. A vidéki Keleti-páLyaudvar dolgozói már téséböl 500 forintot jegyzett. A munkahelyeken is lelkesen je- a hét elsö felében valamennyien Debreceni Járműjavítóban Fu- gyezték a dolgozók forintjaikat. jegyerlek. Közel félmillió fotika István villanyhegesztö 460 Már az eisö nap délutánjáijg rintot ad:ak kölcsön a hazártal<. forint helyett 800 forintot jegy• 225.000 forint gyil't össze. A Hámán Kató lü,őház dolgozói zett, Harsányi István müve.zetö 

A szegedi Jgazgatóság dolgo- már a� elsö napon 1 16.400 fo
pedig 1200 forinttal járult hozzá zói is hazafias lelkesedéssel ír- nntot Jegyeztek. 
a kölcsönjegyzés sikeréhez. lák nevüket az ívekre. Trázer A vasút dolgozói a jegyzés 

A debreceni fűtőházban 
Jogh István mozdonyvezető 

A Szombathelyi Járműjavító- Lászlóné 4 g,yermekes anya 300 ötödik napjátig több min{ 53 mil
ban éppúgy, mint a termelésben, forintot, Várkonyi Nándor 500 lió forintot adtak kölcsön az ál
a fiatalok mutattak példát. Fo- lorinto: jegyzett és ezeket mon- l.imnak, hogy erősítsék a dolgo
dor Sáindor DISZ-ti!kár 1050 fo• dotta: 7 gyermekem nevelésének zók Magyarországát � elösegít
rintos fizetéséből 600 forintot I gondjaiban segflt népi demokrá- 1 sék a népjó'ét programmjának 

és Jegyzett. Vass László DISZ-tit- ciánk, a magyar nép állama. megvalósulását. 
--------------------------

Száz és száz úttöröklub és ré•zvéte!röl �hrándoznak. Erre 
palota, kert és park. g;yermek- különösen tekintettel vannak a 
színház és, .stadion áll  rend.elke- pedagógusok és úttörövezet6k. 
zhükre. A gyermekek számá,ra A szakszerveze'.ek különös, fi. 
sokmilliós példiányszám!J.an szá- gvelmet fordlitanak a gyermekek 
mos folyóiratot és könyve! ,ad- egészségére és lestnevelésére. 
nak ki. Ebben az esztená!Öben J<ülönösen felejthetetlen szá
mintegy hárommillió tanuló mukra a nyári táborozás. Ami
üdült és hatezer városkörnyéki kor vissr..a.'.érnek. testileg, meg
úttörötálbor! á,llito.'ak lel. erősödve, új ismeretekkel, fele!(· 

A vasúti -szá l l ítóiparboan eb· 
1 

hete'.len benyomásokkal gazda
ben az évben 4000 úttörötá-bor godlva kezdik meg az új tan
nyilt meg- és 240.000 vasutas- évet. 

:NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASAG 

Vj já.rn,,Űreh a heletnén,,et 'l:JOIIUtal,on 

Kazán- és JDozdonyiűtőink a széntakarékosságért 

A Német Demokratikus I(öz-
, 

egy-eg,v; c�,a,k kiszállásra s,zol
tá!rsaság egyre fe jlődő kocsi· gáló ajtóval, párnás ülésekkel 
parkjában is elökelö helyet fog- készülnek mindJkét koesiosztá1y 
lalnak el a gyá,rtá,s alatt lévö 50 részére. Rendkívül üqyesen o'
tonna hordképességű, főként dla- oották meg a kocsi világításá:, 
raháruszállí'ásra készített teher- a fűtö'esteket a kocsi hosszákocsik. Ezekben hosszú árudara- balJ, olc!alt helyezték el, úgyhogy 
b>okat, terjedelmes keszülékekel, a ,személykocsi tisztántartása 
bálarakományokat, ta.rtányokat könn,yen végezhető. Nem nagy a távolság a Mis-. módszert amely a mozdonyon I összefogják a teendőket, de 

kolci Járműjavító VV és a és az állókazánnál egyaránt le- azért nem árt néhány részlet
miskolci fútöház között, mégis hetővé teszi a nagyobb szén- kérdést is me�itatni. A moz
ez az első eset, hogy a jármú- megtakarítást. Kezdjük Bai donynál, az áHó kazánnál a 
javító egyik kazánfűtője elvtárs szavaival: szén felhasználási sorrendje: 
Orosz József elvtárs - beha- - A saját zsebéből szórja ki előbb mindig a gyorsan porla-
tóbb beszélgetésbe merül fűtő- a pénzt az a fűtő, aki nem for- dó szenet kell eltüzelni. 
házi mozdonyfútőkkel, Pócsik dit elég gondot a szén elóké- A széntakarékosság már a 
lstvitn és Bai István elvtárs- szítésére, gépe, kazánja kar- szerelésnél megkezdődik. Mint 
sal. A téma természetesen ké- bantartására és aki nem sajá- Pócsik elvtárs megállapítja -
zenfekvő: a széntakarélwsság. títja el legtökéletesebben a nem szabad tulságosan kisze-

Jegyezzük fel a beszélgetés- korszerű tü.zeléstechnikát. relni a szerkocsit, mert akkor 
bői néhány mondatban azt a Ezek a 15zavak tökéletesen a szén lerázódik. Sokszáz moz.. 
��-�--�-�----~-----------------• donynál ez akkor is igen te

Húsz motoros�ozdony Koreának 
Az Eszakí Járműjavító 0. V. 

keskenyvágányú motorosmühe
lyének dolgozói néhány hónap
pal ezelőtt válla 'ták, hogy ez 
év végéig húsz darab mesei-

ezeket bemutatták Korea ke
reskedelmi képviselőinek. A 
többi mozdonyt még ez évben 
elkészítik. Az f:szaki J ármü
javító Vállalat dolgozóinak ez 

kinté!yes mennyiség, ha egy
egy szerkocsiról csak 4-5 ki
logramm szén hull le. A szenet 
a szerkocsi minden részéből fel 
kell használni, mert a huzamo
sabb ideig ide-oda hurcolt szén 
veszít a fütőértékéból. 

A szén nedvesítéséról be
szélve - állapítja meg Orosz 
elvtárs - a szén csak any
nyira Jegyen nedves, hogy
ha a kezünkkel összenyomjuk, 
éppen hogy tapadjon. Az erő
sen meglocsolt szén hót von el 
a kazánból, a száraz, nem ta
padó szénszemcséket viszont a 
légáramlás. a „huzat" könnyen 
kiviszi a kéményen. 

Mindhárman egyetértenek 
abban, hogy a léghuzam beál
lítása a legfontosabb a gyen
gébb minőségű szenek tüzelé
sénél. 

- Nagyon fontos a levegő 
adagolása fejti !ti Orosz 
elvtárs. - Az is baj. ha sok 
levegöt adunk. az is. ha keve
�et. Az sem mindegy, hol fú
vatjuk be a szükséges Je„egő
mennyiséget : elöl. közéoen, 

sebb éghető anvagot tartal- és ömlesztett á-ruka! szállítanak. A felwroltakon kívül építés mazza. Hogyh� helyesen sz�- Egy másik 50 tonnás teher- ala!t áilln,�k kétemeletes koc�i b�lyozzuk � .  tuzet, a . salak tö- kocsitípus is építés alatt á,ll, öt szere'vényű munkásvonatok, kele�esen kiel'(. Ha tul gyors � nyi:ható, csuklópántos ,a,;lóval. pálrná,zo(( ülésekkel. Ezek moto:ostely sebessége, nem ég ki Ez a kocsitípus is tág, raklelüle- rosvontatásúak -lesznek. Távo• JÓI a s�ak. Ilyen, e�etben vagy

l 
tet biztosít. l ab,bi tervek szerint Dessaub,an a ros�ely sebessege� . vagy a A rövidtí,volságú személyfor- hűtökocs,ikból áilló szerelvényt sz�nreteg . vastagsagat kell galomhan log:M< felhasználni az épí'.enek ma,jd szovjet t.apaszt�-csokkentem. úgynevezett C-4 mintái;ú sze- latok ,a,lapján. A 5ás hütökever<é• Pócsik elvtárs kiegészíti mélykocsika!. Ezek középen szé- ket eg,y külön kocsib,an áJlítják Orosz elvtárs szavait : les, cs.ak beszá,!lásra használ - elő és ezt csöveken juttatják a 

- A gyengébb minőségű ható, míg a kocsi két végén kocsikba. 
szenek tüzelésénél legfonto-
sabb a tüzirácsok helyes elosz- JUGOSZLÁVIA 
tása. A tűz !gy egyenletesen ------
kap levegőt és tökéletesebb 
lesz az égési folyamat. A gőz- Boniá.n-jugos!IISlá.r rasnti egyetHnén.y 
kifúvó nyilását olyan méretűre 
kell készíteni és úgy kell köz
pontosítani, hogy a léghuzam 
előidézéséhez a rácson és a 
tüzön keresztül kellő mennyi
ségű levegőt tudjon szívni. 
Mindig vigyázok arra, hogy a 

füstszekrénynél és a hamulá
dánál a lehető legjobban biz
tosítsam a légmentesítést. A 

A közelmulföan Belgrádban 
eg;yiezményt írtak alá a Román 
Népköztár�,a,ság; és a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztáirsaság meg
bízottai a két ország közötti 
közvetlen vasúti forgalom !elvé· 
te'e ügyében. 

Az egyezményt a két ország 

részéről a vasútigazgatóságok 
vezetői írták a Iá. 

A megállapodás értelmében a 
közvetlen forgalm.it főként Jim
bolia-Kikinda határállomá,<;o
kon keres,z'.ül fogj�,k leoonyoli
tani. 

vastagabb tú.:rétegre mindig 
V f • k , f , / • k egyenletesen, vékony rétegek- ,aSU 050/n megef eSSe Jegyezne 

ben tüzelek. 
Kiderül még a beszélgetés

ből, hogy az egylapátos tüze
lés előnyeihez ma már nem 
fér kétség, olyannyira, hogy 
még az álló kazánnál is ügyel
nek rá: a széntaliga begurítá
sánál ne maradjon a szüksé
gesnél hosszabb ideig nyitva a 
kazánajtó. 

Végül ide kell írnunk a be
szélgetést befejező mondatot :  

motoros keskenyvágányú von
tatómozdonyt gyártanak a Ko
reai Népi Demokratikus Köztár
saság részére. 

az elsö exportmunkájuk. A ko
reai mozdonyok gyártásánál 
tudásuk legjavát adják, hogy a 
mozdonyok minél eredménye
sebben segítsék a lerombolt 
Korea újjáépítését. 

vagy a tűztér végén. A fűtő- - Széntakarékossági har
nek ha figyelmesen látja el cunk úgy lehet még eredmé
munkll.ját. ezt észre kell ven- nyesebb, ha a szakmai tudás nie. N-:,mcsak a levegő he!yte- minél magasabb fokát érjük len adagolásÁval. _h�nem_ a sa- el. Ehhez a le nagyobb segít-lak rossz kezelesevel ,s sok • . . !' 

A műhely dolgozói három 
mozdonyt már elkészítettek és 

szén megy kárba. Csak az a ;ó sege� az u3 mod�_
zer1;k, a k?r

fútő. akinek a kn�njából ki- j sze1u szov3et tuzelestechmka 
kerülő salak a lehető legkeve- alkalmazása nyujtja. 

Oeb!""ecen állomáson Nagy Erzsébet Jegyvl:z:sgáló mosohogva száll te a 
kocsiról & látható örömmel Jegyez Oláh Mihály elvtársnil 5-00 forint béke

tOlcsönt. 

(Kovács Géza fe)y.) 
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A mindennap erötel jesebb 
szá l lítt,si feladatok végzésénél 
fontos szerep jut a lia'..a,'.oknak 
j,s_ Hotrvan dolgoznak. hogyan 
5egiti.k őket a DI SZ-szervezetek, 
erre kerestünk választ három 
lluda,pesti á l lomi>son. 

Bodapest•Vizafogé 

Az állomás 50k fontos ipar
telepe! szolgál ki. Az á l lomáson 
tizennégy fiatal van, szinte va
!mnenny.ien más-mzls szolgálati 
helyen dolgoznak. Viah Júlia és 
Kozma László kocsifelírók. 
Nill!CS panasz rá,juk. Lelkiisme
retesek, fegyelmezettek, az idö-
6ebbek is dicséröleg emlékeznek 
meg róluk, akár csak az ifik 
legtöbbjéröl. 

A D!S2-vezetöség törödik ve
lük, seg,íti őket, rendszeresen 
megnézi, hog,yan dolgoznak, idii
sebb elvtársakat kér fel .,. fiata
lok patroná,Jására. 

A pártszervezet feladatokkal 
bízza met!' öket. 6 a fiatalok 
ezek végreha j tásában lelkesek, 
fegyelmezettek. Szeretnek t&nul
ni. nincs közöttük késönjövő, 
igazolatlanul mulasztó. Hogy az 
állomás túl'el 'esíti tervét, ab,ban 
komoly részük van a fiatalok
nak. 

De a jó munkát nem követi 
tartalmas szórakozá:S. sport, mü
velöd.és. S ennek nem a fiatalok 
az okai. Maguk készítet'ek ping
pongasztalt - de nincs hozzá 
felszerelés. Epí!ettek röplabda
pá lyát - ere kényszerkirakáshoz 
kelleti � hely és !önkrement a 

pállx,a,. Alakítottak kultúrcsopor
tot - de még müsorfüzethez is 
csak 6aját oénzükön ju'.nak. 
J!nekkart szerveztek - de nincs 
pénz szakképzett vezetö szer
ződtetésér�. .\z igazgatósi\g 
eg-yet:en fillér tá.mogatást sem 
a-d ahhoz. hogv kultúr- és �,port
élet lel!Ven Vizafogón. Pedig 
nem 14 fiatalról v,a,n csupán szó. 
A dole:ozók közel 75 .szz.zaléka 
28-32 éves ember. aki szívesen 
sportolna. szórakozna. S a kö
zös 5zórakozás mil"d<'n bi
zonnv.al mél?' jobb munh,t ered
ményezne. Érd<'mes lenne ezen 
azoknak is gondolkozni. ,a/<ik a 
boudaoesti igazg�tóságon a ió
iéli alapo! keze!ik . . •  

Budapt>st• 
uéli p.-ílyaodvar 

Az állomáson két DISZ·brí
l!"ád <t.olgozik. Munká,:ukról elö-
11zör a DISZ-titkárná,1 , Csonaár 
Mária elv!ársnőnél érdeklödtünk. 

- Hán11 taaú a kocsirendező 
DISZ-bri(!ád? 

- Hát . . .  nem is tudom . .  . 
sok a vál/oj:.tis, iönnek, mennek .. . 

- Milyen a termelési eredmé
n_qük? 

- Pontosan nem tudom. de ök 
szoktak e/sók lenni . . •  

- Va•inak problémáik a fiata
loknak? 

- Talán . . .  Nem iflen beszél
nek . . .  

- Mikor volt DISZ-Jl11ű/és? 
- A mu!t hónapban nem volt 

elölte volt, de kevesen iöttek el. 
- Miért? 
- Na(!// volt a forgalom, sok 

a munka. 
Mi nem ebben hM:uk az okot. 

A DlSZ-szervezet nem ismeri a 
fiatalokat, ne'll tud örömükröl. 
bánatukról. Frá,zisok. szürkén 
e!ismételt jelszavak nem vonzák 
.szervezeti é1e'.re a fi,a!a'okat. 
W van a h!b,a Kerül'ön köze
lel;,!> Csonflár elvt�rsnö a fiata
lok mindennapi problémtihoz. az 
élethez. s minden b-izonnya 1 

meg:avul 8 DISZ munká'a. 
Egyi>bként e kccsi-rendezö 

DISZ-l>rie:ád els/5 az á.llomás, 
ver�enyben. Eredménye:ket a 
5za:Cvonali vezeiőkn<'k és 22 iéö· 
sel>b elvtársaknak k5&zönhe!ik 
akik tani'.iák, nevelik, segítik 
ökel. Mennyivel jobb lenre d 

muPka. ha me'!e:tük állna " 
DISZ-szervezet isi 

lludapt'st

Kt'lenföld 

Lelkes fen-elme�<'I! fiatalok 
- életné'.küli 01�7 ·v<>z<>'. 
Hónapok ó'a nincs : a íia-
ta lokka 1 remie:en tt; senki 
A pártszervezet tiszt'' ,an vnn a 
ba;okkal de nem soka'. tesz a 
lehetetlen á l lapo' meJ;(s-zü�te!é-
6éért. Ped.i'! a fiatalok itt is több 
11:oadoskod',st érd<'me'nekl 

Az állom2,s legjobb dolgozói 
között sok a fi a' a 1. !,1 észáro.< 
Sándor másfél év ,a.Jatt szor<',al
mas tanulással jó váltó\·eze'övé 
fe:lődött. balesetmentesen véo(Zi 
munkáijál 

' 

SZOCIALISTA VAS(}T1tRT 3 

három budapesti ál lomáson 
A Hazafias Népfrontról 

A szocializmus felép!tése sokrétű nehéz feladat, melynek 
végrehajtása minden eddiginél szélesebbkörú összefogást, az 
egész dolgozó magyar nép egységes frontba töm-Orítését szil.k
ségszerúen megköveteli. 

A vezetök elégedettek Horváth 
Ilona, Pa,pp László, Várhidi Ilo
na. Buzás G11u.la és még sok 
más fiatal munkájálval. De van 
még fei:rve!mezetlen ifi is. mini 
Szók.e Mihá/4, Maf!11ari András 
- 6 ezért elsősorban a DISZ 
íe1elös. A DISZ ee:yelőre csak 
akkor „találja meg" a fiataloka!, 
ha el kell adni ,a tagsá,gi bélye
e:et. 

vilá,gon. Ezt azzal indokolják meg. A fiatalok kedvvel. lend'ii· 
hogy nincsenek aktívák. Hova let el vée:zik munká:ukat. A 
lettek például a hadseregböl DJSZ-szervezetek azonb�n el· 
leszerel' fi,a.talok - akik kczül marad>nak a fia'alok mögött. 
nem eg,y a honvédlségnél DISZ• r.em ke'löen .se12"itik, támogatják 
vezetö volt? T2lán rnee: tudná őket. Kevés az .,. segíts.ég is. 
mondani a DISZ-szcrveut veze- ame!ve'. a DISZ a pMlszerveze 
tcsée-e. ha véPTe felébredne tek!ől és a Politikai osztálytól 
csinkerózsikn-álmáhól. Uqy gon- kao. Az öszi fcrgalom vér.:-eha' 
doljuk, ez hasznára válna az tá,sa során tcb'> see:í!s�!"'et vá,r• 

Történelmünk legdícs6bb napjait akkor írtuk, amikor a 
nemzet egy !közös célért összefogott. Volt-e valaha. szebb, ma
gasztosabb feladat a magyar dolgozók előtt mint a mai: a 
niipjólét emez:ése, a béke megvédése. Olyan célkitűzések ezek, 
amelyek minden józangondolkodású embert még nagyobb tett• 
Te, szorosabb összefogásra serkentenak. 

Nincs ezekben a kérdésekben nézeteltérés még az Ingado
zók kö:ött sem. Olyan feladatok ezek, melyek közelebb hozzák 
egymáshoz a tömegeket, közelebb hoznak a párthoz valamen11-
nyi dolgozót. A párt ú a nép érdeke azonos: a párt ereje a w
megka-ocsolatban, a nép ereje az összefogásban van. A kett6t 
egyesíti. a Hazafias Népfront, melynek legfőbb feladata, bevon
ni a társadalmi és politika! életbe új, eddig közömbös, de CLi 
előrehaladás szempontjából fontos népi tömegeket. 

Sokan esak hallásból tudják. 
hogy DISZ-szervezet is van a 

öszi forgalomnak Is. 
1 

nak � DISZ-szerve,e�ek, hof!)' 
• élére á l !hasf,a,,ak a fia'.alok lel· 

Három állomást látoga�tunk kes munkaversenyének. 

t�yugdíiasol< az úi nyugdfit ·· rvényről A Ha2a.fias Népfront megalakulása lehet&vé teszi olyanok 
számára is, a!kik eddig húzódoztak a politikai és társadalmi 

kilátásokkal indultam nc!ki s,ereplést6l, hogy kifejthetik tevéken•1ségüket. hallathatják 
öreg napjaimnak. Ma már az véleményüket, tettekre válthatják javaslataikat a nép, az or• 

én helyzetem is lényegesen ja- szág felvirágoztatása érdekében. ' 

Az örege1, sorsát a szocia- 50 százalékát kel,ett egy éven 
!izmust építő ember magáénak lceresziül „felajánlanunk", nem 
érzi. A multban - és a kapi- is beszélve arról, hogy ha
talizmusban még ma is - az sonlóképpen fizetésünk másfél 
öregek nyomora szinte termé-

1 
százalékát „ajánlottuk fel" a 

szetes jelenté!}. Hogyan is le- BFI-re. Hol van ezektől az 
hetett volna a „hasznaveh�- ! összegekt_ől a mostani 3 száza
tetlen" öregek sorsa föliJtt lék?  És hol van a 3 százalé
siránkozni, amikor munkaere- kokból befolyt összeg attól a 
jük teljében levő férfiaknak többszázmillió forinttól, ame
sem volt meg a vékony foaréj lyet államunk áldoz a mi sor
kenyerük sem. sunk megjai:itására., a mostani 

A mi társadalmunkban igen- és a jövőbeni nyugdíjasok, 
is mindenki felelős az öre- özvelillek gondtalan öregségé
gekért. Én, ha még munka- nek biztosítására. 
képes dolgozó lennéik, e7yetlen Kende Henrik 
zoks-ót sem ejtenék a 3 száza- ny. MAV főraktárnok 
lék ellen és tudom, hogy a * 
dolgozók között is kevesen Azzal kell kezdenem, hogy 
vannak, akik nem ismertél, - talán nálunk, öregeknél már 
fe , milyen nagy kamatot hoz nem olyan nagy bún ez -
majd számu!kra ez a csekély iri:;;ylem azokat, akik az új 
befektetés. A mi időnkben - n· ugdijtörvény alapján vonul-
1904-től 1938-ig voltam tény- nak nyugalomba. Bizony, ami-
leges vasutas - jól emlék- kor én 1947 októberében 
szem, 4 százalékot fizettünk a egészségi állapotom miatt 
nyugdíjalapra, ezenkívül min- kénytelen voltam nyugdíjba 
den előlépésnél a fizetésemelés menni, nem a legbiztatóbb 

Egy termelési tömegmunka
b1zottság munkájáról 

Aki belép a Keleti-pályaud
var üzemi b!zot�ágának ta
nácskozó szobájába. annak a 
pillantását aligha kerülheti el 
az a szerény keretbe foglalt 
táblázat, amely két vánd1Jr
z:.í:,zló tú :-saságában függ a Ia
lnn. A t:'blázat nem más, mmt 
a termelési tömegmunka-bl 
zottsá,:: tagjainak szépen ka
ligrafált névsora. Tizenhét név. 
Mindegyiknél pontosan fel
tüntetve. hogy az il'etó bizvtt
sági tagnak mi a szerepe. 

- Minden hónapban, a bi
zottsági megbeszéléseken meg
határozott munkaterv alapján 
írásban adjuk ki a feladato
kat a bizottsági tagoknak -
mondja a bizottság vezetője, 
Tóth III. András elvtárs. -
A nálunk lévő másolatok sze
rint aztán az üzemi bizotL�ág 
elnökével e!!yütt naponta el
lenörizzük. hogyan teljesítik a 
megbízásokat. 

K -=zd 2mé11yezó é!rÓ, 
öntevékenység 

De az írá5ban me>thatár J
zott feladatok elvégzésénél is 
értékesebb része a bizottsá!! 
munkájának az. amely a ta
gok k�zdeményczó erejéb/Jl, 
ön!wékenyeégéből és a dolgo
zó!v!cal V!tló eqyüttmúlcödé�é
ből fakad. A bizottság péld:í.ul 
anélkül, ho51:y erre valamilyen 
felszólítást kapott volna, meg
vizsgáita az állomás öt tarta
lék-mozdonyának kihaszn,ilá
sát. Megállapította. hogy a tar
ta 'ékok jobb felhasználásáv:ü. 
a munka alapooabb megszerve
zésével, a tartalékok mozdonv
ve0etöi és a tolatószemélvzet 
közötti jobb együttműködés�el 
csökkenteni lehet a tartalékuk 
számát. Ugyanakkor megá!:a
podott a bizottság a Keleti fú
töházzal, hogy a tartalékgépek
re állandó személyzetet ad s 
így szinte óraműpontosság�al 
egybehango'.t munkát lehet \"é
gezm. 

Az eredmény:. néhány napja 
né�y tartalék látja el a szol
gálatot s ezzel havonta m,nt
e!!y 17.000 forintot takarítanak 
meg. 

A pályaudvar termelési tő-

i 
mes:munka bizottságának f'.Ö
rültekintó munkáját bizony1•
ia az 1s. hogy módot talált egy 
olyan nché7.ség leküzdésére. 
amelv látssólag túlnyú'ik a pá
lyaudvar terü'etén. B1Ldapest
Józscfváros állomáson baj vol1 
a kocsik - els'lsorban a •ei •  
gyl\jtö F ,  a javításos knC'Sik -
visszaadásával • ez kedvezöt
!enül hatott Burlan�t-Keleti 
p�lvm1dvar munkáiára is. mer' 
növelte a kocsifo,dulóidót. A 

terme'ési bizottsáJ? érintke1.és
be lépett Budapest-Jó�fvárc,s 
állcmás termelést bizottsá,;á
val, e�yüttcsen javaslatot doi
goz�ak ki, a melynek alapján 
a józsefvérosi forgalmi és kr
re�kedelmi szakszol,oálnt meu 
tudja javítani a munkáját. 

A ver!:enymozgalom 
élére! 

Buda.-.-.st-Keleti ,.,,truaud-
var termel�·si töme!'munka 
bizottsága mO'St. a novemher 
7-i műszak előkészítése sodn 
a munkaverseny fe"llendítését, 
a szélesebbkörtl verscn11ni1i!tJá.
nossáqot tűzte ma"'a elé f;-:
adatul. E.hhez a•nnban még 
szi1á1·drzbban kell a verspn,1-
mozaa!om élén ál!n'a, még 
annyi szervezésbeli laza:;2got 
sem szabad elnézni, mint 
amennyi augusztusban és 
szeptember elsö fel:föen, az 
öszi forgalom kezdeti szaka
szában előfordult. A novem
ber 7-re indítandó mű
szak csak akkor lehet sike-
1=, ha .ió alapokra épül. Az 
alap pedi� annál s1ilárdabb -
mint helyesen ismerték f<>l a 

te,·melési b'.zottsá,,.ban - ha H 

dolr:!ozók tömce-esen vesznek 
rés.zt a szocial�ta munkave�
senyben. A bizottsá"nak éoo�n 
ez6rt sokkal hathatooabban 
kell bevonl'lia a rnun kav:'"
senybe az állomá<; értelmiségi 
dol"ozóit. mert ve'ük, kere<:· 
k""elmiekk,ol és mú�zaki 1k
kal e!'vütt lehet cs'.lk tel;� 
és eredményes a versea,rmoz
galom. 

--�---

A f'7 "K<;ZFRVEZET EL
NÖ'{SÉGE Ruttkovszki Ant!ll 
elvtársat, a miskolci területi 
bizottság elnökét. szakszerve
z2U funkciójához nem mél'ó 
magatartása miatt funkciójá
ból leváltotta és sz!gorú meg
rovásban részes!:ette. Egyide
jüle� a területi bizot'sá'( ve
zet::sével Hajdú József elvtár
sat bízta meg. 

* 
A sza!tszcrvezetl munka 

m.ca}!l i·ítása céljából a szak
szzrvczet elnökséac, a szak
szervezetben folyó áts,.�rve
zéssel ka,xs�latban Gróf Jó
zsef elvtársat. a sza/.·szervczet 
másodtit?,árát funkciója 
megtartása mellett - a buda
p�stt teriileti bizottság veze
tésével, Pet,jv-fri László elv
társat a Lan-1/•r Jenő Jármú
jai·ft-5, H11.s:ár Károly elvtár
sat a fercn"i.· ,�rosi füCHiá? 
üze'T!i b'�ott�1>!J1)?flk i:ezctésé
't.'el bízta meg. 

vult. Népi demokráciánk egész- Országszerte alakulnak az előkészítő bizottságok. Bizon11ú
ségügyi gon:loskodásának kö- ra szép Hámmal kerülnek ezekbe a bizottságokba vasutas dol
szönhetem, hogy ismét egész- gozó!( is. Munkálkodjanak e területen is erejük és tudásuk leg
séges, munkaképes lettem. öavát oit,a a népi összefogás, a pártvezette Hazafias Népfr,nt 
Most a gazd,asági vasutaknál �egerósítlsén, a. k&& cél, a szocializmus mielőbbi felépíté-
dolgozom a budapesti iga2ga- sén. Molnár István 

tós�g?n. Igu engem pillana!� ................................................................................. .. 
ny,lag nem érint az új nyug
díjtörvény, de megnyugtató 
tudat, hogy reám is vonatikoz
nak rendelkezései, mert ha 1r1iérf maradt le f(om/ó? 
bármikor szükségét érzem a !rányvonati tervünket au-

1 
és körültekintéssel naponta 

pih2nésnek, megkapom fel- gusztushan 89 szeptember el- össze tudjunk állítani egy 
emelt nyugdíjamat. Ezt a meg- só két dekádjában 90 százalék- ily�n irányvonatot. Feltétlenül 
nuugtató tudatot még fokozza ra teljesítettük. Rájöttünk ar- szukséges tehát, hogy a 7. 

az, hogy tudjuk: a jövőben .is ra hogy a tervezésno!l hiba szakosztály illetékesei úgy ad-
állandóan. szociális és gazda- v;n A vasút részére 1400- ják a szertárnak a rendelkezé-. 

áll! k 1 seket, hogy az ötnapos bera-sági f_elem�lkedésünk . arányá- 1
_
500 ton

_
na szenet sz· lun e kási tervet tudjon készíteni. 

ban e�e::n'. fogjuk allamunk
l 

önkezele:ként, a szertár még- Másik hiba : a Komlói Széngondoslcodasát. A gondtalan sem ad otnapos tervet, mert szállító és Szolgáltató Vá.llalat 
öregstg amely minden dolgo- maga is csak egy napra kapja 

I 

nem eléggé harcol azért, hogy 
zó ember vágya, ma már meg-

\ 
meg a rend•lkczést a 7. szak- minél több irányvonatot állít-

valósult náltmk. osztálytól. Pedig !dö kell hassunk össze. 
Nagy Endre ahhoz, hogy kellö szervezéssel Görbe Zoltán. 

Nv!J!,ltCltmmtl n racionali�álás /,örül 

A visszhango� mühelycsar-
1 

minden segítséget megadnak. 
nokban felerősldve cseng- őrülök, hogy ismét segílhe
bong, kattog és búg a munka tem a gyakorldi munkát, mert 
zaja. be kell vallani, hogy a föosz-

A csendes hh atali szoba tályról ez nem volt könnyű. 
után, hogyan tudta megszo!mi - Ne ig.y fogd fiam azt a 
ezt az állandó zaj ,? - kérc'ez- munkadarabot . . .  !gy köny
zük Gáspár István elv árstól, nyen visszavá�ódhat a kezed
az Eszaki Jármújavító OV moz- böl, meg is sérü'hetsz . . .  Lá
donyforditó részlegének új mü- tod, így biztosabb a fogás . . .  
vezetőjétől. - fordul vár2tlanul egy fiat,al 

- Könnyen, mert én haza- dolgozóhoz és már ott áll a 
jöttem ide a mühelybe. Söt az köszörü mellett, s le!kesen, 
íróasztalt volt nehéz megszokni örömmel tanítja a fiatalokat . . .  
1 8. évi műhelyi élet után • 
hangzik a határozott válasz. - A Keleti Fütőházba Is többen 
Gyakorlati ember vagyok, az kerültek az elmult he'ekben a 
a !,apszakmám laka'os és beva!- féíosztá lyról. Köz ' ük Abafalvi 
lom, az elmult öt év a la tt azok László, Endrédi Lajos, Könczól 
voltak a legszebb napjaim, ami- Tibor és Deák Ferenc műszaki 
kor a 7/D osztály íróasztala felügyelők. 
ir.ellől „kiszálltam" va'amelyik - Milyen beosztásban dol�o
jármüjavítóba. Már akkor is nak !'Z idef?elyezelt elvtársak? 
láttam. mi1,yen nagy szükség - kérdezzük az üzemi bizott
van az üzemeknél gya'.<or"al! ság elnökétől. majd a sze

sz·kemberekre, különösen a fia- mélyze!i osztály vezelójé!öl. 
talok oktatásáná,1, nevelésénél. A válasz kissé bonyo'.ul!, 

- Hogy mást ne mondjak ezért nem szószerint idézzük, 
folytatja morn!yogva hanem a léP,yeget próbáljuk ki-

egészségi szempontból is jól hámozni. Miután a fű'.öház!'ak 
telt az li j  munk.akör. Mióta i!t nem volt szüksége müszaki ká
a munkaidöm 80 százalékát a dere1<re. az á,'helyezettek ré
munkapadok kG·zött j árva töl- szére pedig munkakört kellett 
töm, sohasem viszem haza a biztosítani, ,a főosztály úgyne
tizóraimat. De e!töl lügget'cnül vezeti szénP/!enórzési csoportot 
- lordilja komo!vra a szól - ,.kreált". Milyen ren�e'.te'.éssel? 
örü'.ök. hogy együ t lehetek ré- Itt a fütöháznál senki sem tud
gi muni<a 'ársaímmal. akik iga- : ja  ponto�,n rne:;:határozni. de a 
zán őszinte szercle:tel fogadtak. 1 látszat olyasmit mutat, hogy az 

álhelyezetlek „elhozták a flJ. 
osztályról az iróasztalukal". I l
letve nem is a fűtőhá,zb,a hoz
ták, hanem a Keleti MúszaJú 
Kocsihivatalba, mert ott kaptak 
helyiséget, viszont a csoport 
valamennyi tagja je!enle� a 
Hámán Kató fGtöházban do'go
zik. Tehát az történt, hogy -
természetesen az áthelye,:e!t 
elvtársaktól függetlenül - a 
főosztá Ly „áiracionalizálfa" 
őket a Keleti Fü öház bér
alapjába, s minden bizonnyal 
csak a fizetés napján jelennek 
majd meg új munkahelyükön. 

Az i lyen „racionalizálás" kap. 
csán joggal vetődne1< fel az 
alábbi kérdések a Ke'eli Fütö
ház dolgozóiban, - de remél
hetöleg - illetékes helyen is: 

1. Használ-e a dolgozónak. a 
termelésnek, a fűtöház munká
jának és segíti-e az önköltség
csökkentést éz az eljárás? 

2. Racionalizálás-e az, ha 
még egy csoportot alakítanak, 
holott a 7/A. osz1ályon már 
négy hason'ó rendeltetés!! cso
port müködik: az ü1.em17azda
ság, a szénügyi. a szénirányítói 
és az energiaüizyi, nem beszél
ve ,a 7/D osztzly anyaggazdál
kodási és takarékossági cso
portjáról. 
. 3 .• Tudják� a 4. szakoszlá'� 
1 1 letekesei, hogy a „racionalizá
,,,,., r,a.rwarul ,,észszerű;ítési" 
jelent? 

K lÉ R ID � l l  - F iE L IE L Ü H �( R Á  
Ti.lbb,k kérdésére: 1. 11\1 t•t•t 

I 
sít. Ennek 50 siáza1éka 300 forfnl. 

szU!lségessé az új fl)•u:d Jt6r• Nyug:iíja 327 forlnbt tenne kf. Nyug. 
vényt?; 2. A'llyen összeg Jár azok- diJ :il nem 5'"0 forinti� kerekítik. me.t 
nak, akik hl.j4 október l ut.1.n ké• ez az öc.sze� több lenne, mint 1n. t'I rik nyugd1Jaztatásukat1 cddl�i kcre'5etének 75 sz.ázaléka. A 

t. Az 19.12-es nyugdíjtörv�ny - r�n,ti:-l!(n,:�s !-zerlnt a mn:<:'.mum.:,t, fi. 
b..ir Jekntös m.::rté:�ben micltc a ze!�se 75 sz:izalékát kapj11, össz;csen 
nyuglifjakat - mJ� nem b;z.h>sih>t' 4_-:;ry ro�in'ot. 
��r:�:át" ink:�i

11

ki��b Ek����� ;:,;;� MinJh.irom dolgozó csak abban n 
lett is íolytaltHk muukjJuJ,at és 1el
vett,!-k a nyugdíjat. Az állam nyag-
dijterhe e-z:Jltal óri.is'.ra duzzadt, 
ugyanakkor m�gakadályozta azt 
h:,�y a n�m d l,ísvZ .k olyan ma�-1s 
nyugdifat kap:H:ssanak, am:�c5I meg
élhi!.tnek. Az új törvé IY e•ff,k leg 
fontosabb elve: az ka'ljon nyugdijal, 
aki mJr nc-m do!Joz;k, Az össicg 
pcd:� lényc:e en na�•::>bb legyen. 
Kiv.:-blt ké') .z �ek e b:ínyászok, az 
eqészs5;delen munkahelyeken dol;pzó\:, akik a J�vo:,en Is nic . ..!kapJ.ik 
nyu::-dfjuk felét akkor is, ha d'JIJ�t
nnk. 

2. Ha Szahó Jtstvdn, Buda"est
Fe„cncv.i.r •5 rloi " z<'.>"D H\'i4 október J 
után k�ri nyu�df!azt.1t isát, s ha havi 
kere-s:te 120') f'>rlnt. ennek 51 c;?.jza 
lék:11. !ch il 6 ·o forint olannyaqd'Jat 
k2p. Ez k1

-: .ész.ül az 1915 óta m·m1c:i
rn.n töltött évek után éven' é:11 ely. te
h '.t Ö"=SZ�sen k'l-.n-: s1 ih:e!ikka1, ami 
vel a n:,•u-:rd!f 6:i-4 forintra rug. 

�etbc.-n Jogosult ny1.•qdfjra, '1a neni 
d,l,inik tovább. A nyuc:-díJaztalísa 
megkezdOO<ltt, de eJ::Y ld,5 mu?va úJri 
mun!db!I áll, akkor nvu,.,.dffánnk fo. 
ly6,_fUsa szil'l<."tel. mln.dndd!g, ami� 
munk;"Jvis-i:onya tart. ,\\unkavf:,;zonv:, 
rn-::-fitczíln�,.?vel újból az erede·ilc.i.? 
me'!-íllnpított ös.szegct tovUbb Is m�g„ 

kapja. 

R6:-.:"a B.• 1 r,:- 1< 701 hrlnt az Att,q: • k-Y-e Pt". f„n k 50 si·i1.:11't-'<:i 350 o·nt. l(e • .,,t,·e a ,,, .. .,� •:1 k'lenc 5"!, .• 

z�Fk:\v:'\I ö�,.,��n '\81 hr'nt. Ezt az 
O:c;z ... ,l'!':'t :' 7  n'l'•:1 a nyur,-dff Pi:-v!'ly 
._-.:erlnt 501 r��1:ifa„i k•1 1 k!e�'l-.:ft�l"II. 

S.in(h .. .  t �1::1 tai< ·r'' ·,n-5 60fl fo:-ln
tos keresete ut·in kéri nyugdijaztdlJ-

.,,azynr trrre brl�ádvr„et'5 m:>zdon� lakatos. Or rmre & Vln('e Ferenc brl1!._ 
latok HO ozázafEkos illaif•IJcslmfonyel már október elsej&e bel•J

ta Gléecs tersfiket a uombafhefi l fl'f(!hilzban. 
(Kovács Géza lol-..) 
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Kevesebb rendeletet de iobbat 
Kernrég egy állomásfőnök

kel a munkájáról beszélget
tem. Lelkesen mesélt feladat.a 
szépségéről. Csak akkor komo
rodott el, amikor az igazg,a,tó-
15J.gi r,endeletekre terelődött a 
özó. Végül találóan megjej!'Vez
te: a rendlelet is oLyan, mint .az 
orvr;,sság; mértékkel hasznos, 
P.1/0l!!Jíló � mérl}kteleniU mé
rep.J 

Akaratlanul jutott ez .a meg
jegyzés eszembe. amikor benvi
tottllm az isaszegi á llomásfőnök, 
Rétt elvtá:rs i:rodájáb,a és első 
pi llantásom .az íróasztalon he
verő rendelet-rengetegre esett. 

- Mennqi idö alatt kapta ezt 
a töméntelen rendeletet? - kér
d:eztem. 

- Ebben a hónapban - felelt 
csod:á lkozva „laikus" kérdé�m
re. -· De ez még semmí, hisz 
méf! ef!tf hét hátra van szep
temberböl. 

Ezzel benyúlt a szekrényb,e és 
elémtárta a multha\'i Ntermésl". 
l\em voltam rest megszámlálni. 
Hatvanhét la,>, vagyis 1 34 olda l  
irdsos távirat meg távirati leve
lek. Ehhez jött még 24 oldal 
• .lf!.aZ.f!.a!ósá.!!.i Re.nde/etek" címet 
\ iseiő sokszorosi!o't nyomtat
vány és 1 IO oldal MA V HivaIa-

lo.� Lap. Az egész köteg 268 ol
dal, még súl}Ta is igen tekinté
lye : 51 deka. 

Ug;y vélem, i lyen rencleletki
b,ocsátá,si rekord pá,rját ritkítja . 
PedJg ezeket a rendeleteket 
,.csak" az. állomásfőnök kapja. 
De mi lesz .akkor, ha hozzáad:
iuk azt a havi 90-- 100 rendele
tei, utasítást is. amit J<.ecső Iá
JIO.< főpálvarr.ester kap? Mert 
ezcl< egy részét meg kell be
szélnie a pály.ames'.ernek az á.1-
lomásiőnökkel is. 

Az ember azt gonc!Dlná, hogy 
ahová, ennyi rendelet. értesítés, 
utasítás és egyéb érkezik. va h
mi hatalmas, nae-ylélszámú köz· 
lekedési góc. H é,t nem! Isasze
gen össze-;en huszonheten dol· 
g10znak1 Vagyis e:zy emberre -
ha mindenki kapná a rendele'e
ket - tooo mint kilenc oldal 
jutna. Erdemes ezen elgondol
kozni, de azon is. mi történne 
.a-kkor, ha a sze.rénv á l lomás
főnök tüzetesen végigolvasná, 
tunulmá.n�',ozná - és jelentene, 
vála;,z! ad.na, .. kiér/éke/ne" és 
.. tudalosítana" a 268 oldal uta
sílásni sz,:,rinL Vajjon m.iwr 
végezné oa,z á llomálsfőnöki teen· 
ookeP Mikor nézné át a napló
kat? Mikor járná, be ál lomását? 

Mi.kor fogla lkozna az anyag• 
ügyekkel? Mikor eilenőrizné a 
kocsik b,eá,llitását, ki- és bera
ká1Sát, no és - mikor j,írna az 
igencsak .szépszámü . értekez 1e-
��� 

V.a,lószínü, minderre nem gon
dolnak az igazgatóság rendelet· 
g,yártói! Mert ha goodo!ná.nak, 
akkor: 

1. ,./em küldenének olyan ren· 
cleleeket i:;, .ami nem vonatkozik 
az állomásra, de amiről ez csal< 
olvasáls után derül ki 

2. Nem log,almaznák a rende
leteket sokszor olyan „stílus
ban", hogy csak háromszori ei
olvasásra lehet megérteni. 

3. Nem írnának egy old.a,]! a,r
ról. amit öt sorból is mel( lehet
ne érteni. 

4.. Nem adná:nak ki péliláut 
szeptember 9-én olyan rendele
tet, amit 22-én visszavon-nak. 

5. Figyelem!J;e. vennék, hogy 
nyolcórás munkaidő al3tt n�m 
lehet 16 órai munkát elvégezni. 

A rendeldek mind a VG$Úti 
munka meggyorsítá.sát, javitúsá,I 
kívánják szol��\ni, de a meg
lévő „gyakorlat" nem ezt bizo
n.y,itja. Azl tanácsoljuk, hogy 
kevesebb rendelete! - de job· 
bat! B. G. 

Beszélgetés egy vasutas tanácstaggal 
Amikor négy év elótt Nagy. 

i.átan tanácstaggá választot
tak Lengyel ll •Mihályt, a Ke
leti pályaudvar leadási raktá
rának dolgozóját, örömmel írw 
levelében :  

,,A tanácsban az alkotmány
ban utfektétett jogok alapján, 
a nép őszinte szeretetével pá-
1'0SU!t:a fogom a dolgozók ér

dekeit képviselni . . .  Első ten
niva 16ink közé tartozile, hogy 
Nagykáta községben gyorsan 
felépftsük az óvodát és dülőre 
vigyük az artézi-kutak régóta 
-vaju('ló ügyét . . . " 

A levél írása óta négy esz
tendó telt el és, hogy most be
sz.�lgetünk Lengyel elvtárssal 
a tanácsban végzett munkájá
ról. azt kérdezzük először: el
készült-e az óvoda ? 

- El bizony, oda já?' már 
évek óta a falu apraja. Nag·y 
segítséget jelantett létesítése 
az egész községnek. me(fkön11-
f1yiteíte a község dolgozóinak 
munkáját. 
- De nemcsak az óvoda létesí· 

tése az, ami megszerettette a 
dolgozókkal a tanácsot. A 
nagykátai tanács - hibák el-

lenére is - a dolgozók számos 
panaszát, kérelmét orvosolta, 
sokat segített a község fejlő
désében. De meg kell mon
dani, hogy segíthetett volna 
többet is. Például az a,·tézi-ku
tak még máig sem készültek 
el. Pedig magam is, ígéretem
hez hiven, többször sürget.tem 
elkészítését. Azonban az ügy 
húzódott, legfóbb oka az volt. 
hog-· a gyár nem tudta leszál
lítani a horganyzott csöveket. 
A tanács hanyagságának is ré
sze van ebben, mert a csőügy
nek nem lelt volna szabad 
évekig elhúzódni. Én beszél
tem erról. de nem vették elég
gé figyelembe szavaimat. Volt 
aztán más hasonló üg_v is. Ki
lencven c�alád kérte, köztük 
én is, a villany bevezeiését. A 
közsé!!ben van villany és há
rom ujabb oszlop segítségével 
meg lehetett volna oldani ké
résünket, mert még azt is vál
laltuk, hogy a magunk erejé
ból elilteremtilik az 0"1loo"kat. 
A tanácshoz beadott kérvényre 
azonb:an még máig sem érke
z.ett vál'tsz. Az i lven sikertf'· 
lensegek elkeserítettek. Már 

több mint egy éve nem járo'k 
a tanácsülésekre, nem veszek 
részt a tanács munkájában, 
nem képviselem azok ügyét, 
akik engem a tanácsba válasz
tottak. Most már látom, hibát 
követtem el, hisz magatartá
som megnehezítette a tanács 
munkáját és hozzájárnlt ahhoz 
is, hogy jogos kérelmek nem 
nyertek elín tézést. 

- Az új tanácstön.'ény kiszé
lesíti a tanácstagok jogait, elő
segíti. hogy megjavuljon a ta
nác.� munkája, egyszóval 1>ál
toztat a régi helyzeten. Na
gyobb hatáskört biztosít a 
megválasztott tanácstagnak, 
több lehetőséget ad a d.olgozók 
ügyeinek képviseletére. Az ú.i 
tanácstörvény biztosíték arra. 
hogy a jö,·óben ne lehessen 
mellőzni, figyelmen kívül 
hagyni a tanácstagok vélemé
nyét. És ha a választók bizal
mából ismét én képviselném 
ügyeiket a tanácsban, ígérem, 
hogy sokkal lelkiismereteseb
ben végzem majd. munkámat, 
élve a tanác törvényben bizto-

itott jogaimmal és köteles
ségeimmel. 

1LIEVIBIL - .,. nll.·;��Níí� __.�> 
·-> �-

Zimány István elvtárs. a Déli- a he/qreállí/ási munk,i/afok vég- nem is olyan meJ?tértö ez a 
fű'.öhálz dolgozója még március rehaításához szüksiaes költsél!,- szerv, mJnt ami!.yen bürokrali
kőzepén panas,zolt.a-. hog;v csa- fedezetei obizfositani foaíuk." kus. A vá.!.asz így hangzott: 
ládiával  ei!)'ütl 8 éve egy kony- Alá,irl"5: Tóth Géza 5zakosztái�y- .,Zimánq István. mozdon11vezetö 
háboan lakik. mert a 6Zobája ro- vezető helyettCli>. /719/1954. száim alatt me;!kü.1-
mos, baszná,lhatallan. Bizony örültünk a levélnek, de még- döt/ levelével kapcsolatba,i kö
ilyen körülmények közölt nehéz joboban örül<t neki Zimány <'lv- zölíúk, hOf!IJ etidő szedni a ren• 
r.z éjszak.ad szolgálat fáradal- társ, Csakhogy az öröm nem delkezésünk alatt álló hileiböl o. 
mait kipihenni Ezt megértette tartott soká. Június 17-én arról kérelemnek elel[et len11i nem lu
a iakfusüg-yekkel .foglalkozó ,szerv értesültünk hogy nem á i lították dunk. Az érittfelt lakások bom-
1s és március 27-én megérkezetl helyre a Í.a,kást. 5qt a romos 

I 
ba,ér�ltek és eliárást f?lylalunlt 

a panasua a megnyu,:taló vá- szobáloól el akarnak venni 80 az irantjban, ho{ft/ aZORra beru
lasz· centlmétert hoav eg-y másik la- házá.�i hitelt biz1os,ítsunk. Ennek 

„Kedve.� Elvtársak! A pana- ká.st kiböví!s;nek: Hogyan? meg/örténle u/611 az elvtársakat 
szo, /eoébnásolat (?) visszacsa- Helyreállítani nem leh,etett,  de ér/esítetu fogiu�;" A lá i:,á,s: Tóth 
10/ása melleit közöljük, hogy egy másikat m ii,snak bőví1eni Geza szakoszta1yVezeto he!yet-
Z,má11_q István fülöházi dolf!OZÓ igen? Itt valami nincs. rend-jén. tes; • _ . • , 
rnrnos lakószobája helyreá//itá-

1 
lsmét a „megértő". illetékes 

. 
fsft a .v�la�zt -� ertiu\ Meg 

sd.nak akadál11a nincs. A buáa- özervhez fordultunk. A válasz- keves�be. erh �ima.ny e ,":'1nirs. 
pt',ti M.4: V Jgazf!a/óságtól be- b,ól - melv három hón,1opiir vá• Megkertük _Tot.b elvlar_sat, 
kért kiilt;·éasuimí/ás birtokában ratolt ma.aára - kiderült. hog;y, hon' nta(N,1razza meg nekunk. 

h � 

Vala61,a „vil.ág-os" A háborús 
•M •M�•v sérült La,kások he;yreálllílásához 

Egy vasútforgalmi technikumban 

Megkezdték a tanulá'.'!'t a szegedi v1Isíítforgalml technikum e1s�"·es nö".�n
dékel, A fiatalok Hauslcr Ae:nes j/yakorlatvezetö ma1n·arázalat baltgatiák. 

( l(ovács Gé7.a !elv.) 

beruházá-si hitel kell. 1 4ven hi!el 
nincs.. Lakásokat l�v1.las1.'ani 
viszont lehd, mert ehhez felújí
tási hitel kell iis ilyen V9n. 

Arra- a kérdésre. hogy miért 
tarto!t a vál�s.z2dás ma'd eg,y 
negyedévi�. Tari elvtárs. az 

ügy elöadója ad lel\il:\gosítást: 
a. budapesti i{?azga/6sáf! 11 
osztályának írtunk át el>ben az 
ügyben, de többszöri sürgeté• 
sünkre mind a mai napi� nem 
i·ála szolt. 

A mi vé!ernénvilnk a,z. hogy 
a diolgozok jo<;(OS panaszainak 
íl}enfaita „intézése'' ellentétes a 
kormám\'íPrograrrm sze1 lemével. 
l.;o!!főbb, ideie. hog,v a rendelf'
leket ne takarózásra hasz.nál
já!\< fel az „ille!ékesek", hanem 
a dolc:ozók érdekéb,en. Ha rossz 
a rende'.et, 'essék harcolni a 
megváltoztatá.sáért. lgérgetés, 
aktato'og.at.is helyet• cse:el<ede
tet várnak a dol�ozók. 

,.Miért oincs gazdája a1 újítómorgafomnak a vasúti főosztályon?" 
Lapunk ozeotember 1 1  ·i szá

máboan az 1/7. szakosztá,ly ú j 1-
!s,si megbirnttjának tol lából l>í
r.iiat jelent meg „Miért nincs 
gazd�ja  ,a.� új itórnozgalomnak a 
va.súii főos.ztá l,·on?" cím alatt. 

A r.yfü levél kifogásolta, hogy 
az T/ 1 .  E. osz•ály nem képvisel
lelte magát az egyik táirsadal mi 
bírálaton. A továbbiakb.i-n kifo
gá.s tárgyává tel'e. hogy az újí
tási elöaclók közötti versenyt 
még mindig n,em értékelték és .a 
nyerteseknek ki lá  !á,-!;a he!,yezett 
díjakat noem osztották ki. 

A szerkefll:tő5ég megvizsgoá,lta 
a kérdést s a következőket ál la-

dalmi bírálatok mindlegyikén. 
Csupán az orszá,gos vi5zonylat
oon rendezett társadalmi b,irá,l.a· 
tokon kel l  résztvenniök, l lyenhor 
ők gondoskodnak az érdekelt 
dolgozók meghívásáról is, /1,\eg
á,l !apitást rw,ert. hogy az új itási 
csooor!nak .:, miskolci ie-,r.zgató
ság társadalmi bírálatáról való 
távolmaradása nem jelentheti az 
újítási mozgalom és az ú j i:ók 
?ebec6Ü léséL 

2. Az év elején meghirdetett 
- újítási előadók közötti - ver
seny értékelése v,a,lóban nem 

tör:ént meg. Ebben .azon�an a 
gépés,zeti �zakszolgálat ú 1 ítá-si 
megoízottia is hiboáztatható, An
nak ellenére ugyanis, hogy a 
javas'..a-!ok 40 szüa!éka inr.l'n 
kerül ki. egye!len újítá:!>í elő.adói 
sem ta l áltak, aki te] iesitette vol
na a verserwfeltételeket. A 7 · 
szakosztály mellett szól azonban 
,a,z a tény, hogy az It l .  E. osz
tály oly.an versenyfelt-étl'lt sza
bott, amely kimond: a.  hog;v, a 
versenypontók biármelyikének 
nem tel iesitése már kizMó té
nyező. 

,,Ésmeríi javaslat - megvalósítási huza-wona" 
pl:otta meg: Lapunk júniu.s 26-i 15zárnáb,an 

l 
Ez nagy mértékben nehezitetle 

1: Az 1/ 1. E., mint országos Bognálr Káoroly elvtárs, arról irt, a munkát 
írányító'..a. az üjítási .terü'eten hoa,y bár er&.en megrnövekede:t A ikk „ 1 • dol -k dolgozók munkájá.nak - ügv- Booa-Tapolca közöit a forga-

1 
� • :1er e. a gozo 

rendjénél és kis létszámá�1á,I lom, nem cseréliék ki a vonal mege!egedesere szeptember 
fogv a sem vehet részt az l)rs,zá:r 

I 
eg,yetlen vízállomá�ának. Ukk- 20-án ü zernoehelyezték az új 

számos helyén tartandó !ársa- nak kisteljesítményü vízdaruját. nagy diarut.. 
-------------------------

AZ ÜNNEPI KONYV

H:t•r során könyvkiállítást és 
vásárt rendeznek a nagyobb 
szolgálati he!J7eken és üzemek
ben. 

- OK.TOBER 2-AN I':JFEL
K.OR megszűnik a nyári idő�zá
mítás. A mini,zter!anács hatá
rozata értelmében a nyári idő
s,zámítás, amelyet május 23-án 
vezetlek be, október 3-ig tart. 
Október 2-án 24 órakor tehát az 
órákat 23 órára kel! visszaigazi
tani. 

- HONVED DISZ-BRIGA
DOT ALAl(fTOTTAK a fiatalok 
az Eszaki Jármfijavílóban a 
néphads-ereg napja tiszteletére. 
A brigád jó munkájával hozzá
járul ahhoz, hoiw az üzem a Ko
reának késizíten<tő motorosvona
tok cxporttervél teljesíteni tudja. 

- A NAGYKANIZSAI VAS
UTASOK Kod:ilv Zoltánról elne
vezett, újjáépített kullúrollhonát 
az l'lmult napokban adták át ün
nepség keretében a dolgozóknak. 

- Búvárszivattyút szertlnek 
fel Sal,1tólarjánban. Az új be
rendezéssel megjavítják a moz
donyok és az állomás vizellátá• 
sái. 

AZ TGAZGATOSAGOK 
VERSENYl:BEN PECS AZ 
ELSO. Az augusztusi értékelés 
a következő: \. Pécs 22 ponl; 2. 
Szombathelv 27, 3. Debrecen 30. 
-1. Mis;kolc 31 ,  5. Szeged 36, 6. 
Budapest 43 pontial. 

Kéfomeletes, kors:i:erű 
orvosi rendelöintézet épült 
Pécsett dolgozóink szám.ára. 
Az új rerw.eWhitezet - amel11 
több mint eíJ1!1nil!ió forint 
költséggel készült - mimegy 
13.000 ambuláns beteg el!.átá· 
sára alkalmas. 

- A BUDAPESTI ELŐV Á· 
ROSI VASÚT Törökór és Sas• 
halom-Cinkotai nagyitce allo
mások közötti vonalát ötmillió 
forintos beruházással korsze.. 
ríisltik. 

- Ojtípusú vMÚtl személy• 
koosl mintapéldány11 készül a 

Dunakeszi VagongyáTban. Az 
tí;típusú kocsikban az eddig'i• 
11.él kényelmesebb le,<z az uta
zás.. 

- Neg'YVágany6 vwiútvona
l�t építettek mintegy /vét és 
fél kilométeT hosszúságban 
Budapest-Ferencváros és Kő
bany,a-Felső között. Ez va..,;-út
hál6zatu1!k elsö - nyíltvonatí 
megelőzésre alkalmas - négu• 
vágányú pálya.szakasza. 

- KÉT úJ K IJAROVA
CANYT LÉTESÍTETTEK Rá· 
kosrendezó állomáson. Az 

egyik Rákosrendezót Rákos
palotával köt! össze. míg a 
másik sínpár a Nyugati-pálya
ud\·arral létesít közvetlen kap
�solatot. A kijáróvágányok 
épltésével  kiSzel negyedmillió 
forint megtakarítást érünk el. 

- B EFEJ E ZTE MOl(öDE
SET a .,zi{?etkőzi újjáépítési 
sef.!iió MA V szállítási szoll(álaL 
28 ár11í:nújtoila közsé{fbe 3,1 
nap alatt JI millió léfJ,lát, 2 
millió cserepet, 51.000 mázsa 
cementet, 37.000 mázsa meszet 
és sok más építőanyagot jul
latrak el. 

Miért alluak a gépek? 

Erre szerelnének választ kap- kezet! egv modem leleíonköz
ni a szobi vasuta sok. Tavasz- pont is. Azóta már néhány bi, 
szal hoztak az á llomásr.a egy zottság járt kint, tárgyaltak a 
szál l ítószalagot, mely a szén felszereléséről. felmérték a h�
szerelését könnyítené meg, ha Jyét, de a mai napig sínes 
fel \·olna szerelve, de sajnos, üzemben. Ugy gondoljuk, a gé
kint van a szabad ég a latt, !as- pekkel való i lyen gazdálkodás 
san tönkremegy, csak éppen .a el lentétes az egéMi népgazda, 
szénrámolók nehéz munkáját s&g érdekhel. 
nem teszi könnyebbé. 

1 A mull év decemberében ér-
Garaba István, 
Szob lillomás 

Méi a tél beállla előtt ... 

Az elmul! kemény tél a Szol- gét, mert mintegy 250 dolgoz& 
noki Járműjavítóban komoly ma is huzatos helyen dolgozik. 
károkat okozott az amúg-yis sé- kitéve az időjárás viszontagsá• 
rült épületekben. Mi a tervünket �ai nak. Javitaná a munkakörül, 
becsülettel akarjuk teljesítem ménvt a szerkocsirészleg tetöze
Tudjuk, hogy ez elsősorban rnj- lének felemelése és jobb megvi
tunk, dolgozókon múlik. De sze- lágitása, mert a rossz világítás 
retnénk, ha felsőbb szerveink kihatással van a munkamenet, 
segítenének melsfelelő munka- re, nem i� szólva a baleseti 
körülményeket teremteni még a veszél yekről. 
tél beállta előtt. Lássák el fa l- 1 lai a kocsiosztály sérült részle· 

Cseh :ZOitán, 
Szolnok. 

Tíz perc helyett - fél óra 

Szeptember 7-én éjjel a 
7061. számú vonat, amely há· 
rom kocsit hozott Bicske állo
másra, - késve érkezett. Igy 
a rakományt az 51 -es számú 
gyorstehervonat nem tudta to
vábbítani. A menetirányító az 
1359/C számú vonatot jelölte 
meg a kocsik továbbítására. 
Amikor közöltük ezt ős:ae An· 
tal vonatvezetővel, hosszas ká
romkodás mellett kibúvókat 
keresett. Végülis felvéve a há-

rom kocsit, 10 perc helyett �� 
perc tartózkodással haladt ki 
a vonat az állomásról, Nem
csak, egyszerűen 20 percról van 
szó, hanem arról, hogy még 
mindig akadnak olyanok, 
akik nem értik., hogy minden 
kocsit úgy kell továbbítani. 
mintha szernélyszerint a ma
gunk áruját továbbítanánk. 

Kocsis József 

Bicske, 

•10hjektív•' nehezseg vagy felületes munka? 

A MAV Tüzelőanyag Ház- ként nem elószor adjá'k a pa
hozszállítási Iroda szeptember naszttévóknek 

20-án értesített, hogy tűzifá- Vajjon hány doll(o:m maradt 
mat másnap szállítja. E,gyben otthon szeptember 21-én, vagy 
felhívták a figyelmemet, máskor feleslegesen a munká
hogyha nem tudják átadni a jából? Menn�'i keresetveszte
küldeményt, akkor terhemre séget jelent ez és mennyi ki
fogják visszafuvarozni. Fele- esést a termelésból? 
ségem egynapi szabadságot Helyes, hogy a !elmerült 
kért és 21-én várt.a a tüzelőt, költséget a _címzettre hárítják, 
d h' 'b F 1 . 1 1 • t

j 

de ki f1zet1 meg azt a kart, e la a. e szo a asornra az. amit az ilyen felületes értesí· válaszolták, hogy a gépkoes1 tés okoz? 
,,meghibásodott", amiről nem Oroszkai István. 
tehetnek. Ezt a választ egyeb· budapesti igazgatósag 

Swrnb�ton é& vasfimap n11gy e,r,S.. 
próba előtt áll a tWigyar at?.::tika. 
Fedi valogatottunk a finnek, legjuhi> 
nöi atléláink pe-di� az angol vá?oga
tott e1!eu vtt-r.ik fel a. küzdelmet A 
�·alogatottat..b;.\tl tubb Lokom 1Hv-,:e.-
seny.zö Is f1c-lyet kapott. A férfi c�-1-
pz dbrin Sol}mo!il. BárkánJf. Lippcti, 
C"'ermák t!� ,-z fllonc Sz.alnHI a va<1-
u':1<:. v�r,f:•nyz ti. A női válO-lfarotlh•rn 
KazJ 4.ran-ka k�p,·iseli. a va.suta-; ..,,zl, 
n: ket. A m�.:{y:1r va!o';!'ak+t .:z 195-1-es 
idény ut•1)s;, vál-,�at::Jtf ,•adaHn t�•1 
ne-1?-.'"'.: elIPnfelekt-t kapott, hi111.1:f'n m1r.'1 
a Hnn. mind az 1m.Q;ol ,·,ilo1?atottban 
több Európa-c�l,c�•tartó szerepel. * 

KitUn&.n ,;:erepel „ a Miskr,ki Lokt> 
m.Jtiv nói kézil_abdacsapata -1.i orszá
�os bajnok�iig során. Az ig�n erö. 
maönyb51 dr'!ó baJnrAs.igban a m :-
k.olci lányok a tnásodik he:lyen �lln�k. 

A Budapc!l J, osztályú labdarU�ó
bájnvkságérl fol}ó küzdt>Jmehben ö: 
,asutas�ap,<!t s.zerepel. H.as:onló>:l-p
ren az NB I és. �B II·es •asu'.15 
c5apciL•k1toz - eztk k gyengJn áll· 
nak a bajnoks•íJ;fhan. Az I. csoporl· 
ban a R4k�P11<lez.6i L�t. hatodik a 
R.:'ihospalotai Lok, 3 tlztneF?yrdik: a 

' IV. c,s�porthaa c12 Vlilsellátó csap.-h 
1;zed1k a Y !\.\ A T tizectharmai.iik, 
u V. c-s po:-tb:m pedig a Ferem.:vdfo
si Ln-le a ti.lC'-'::1öli>.li:.: helvt"n áll. A 
v��utP.<J labd1,-ú!!{�1<:,f)Ort h�nya!l:t>a 
igP-n szr:-nbetill"!.5. A 1.:-Sz.pon� veztt ,.__ 
n�k a k"rz:elt.t'"i hu!ti<lén�bi.""� erilye; 
l:éuPI kell rendet tC> .. emt,c,n!e a r-p:>rt• 
körök labdarúgó -:-u1.J..oszt<ilyaihan. * 

A Bp. Lokoo1<•Hv vit:Habda-c-sapata 
az m sz,ig"ls l.iajnoks:ígban a táblá1at 
h�t.?dik he!1;�•t á'I, me.::::ellZ\'e- :t i T11-
jógy,lr. az · O;,era, Eger, S.Ze.,r,ed �8 

az Izzó csapatdt. 
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Hatékonyabb ellenőrzest 
A népjólét 7_melésén_ek fon-

tos eszkoze az arleszá l 
litá9. Erre azonban csak akkor 
kerülhet sor, ha emelkeáik a 
munka termelékeny�ége é,, csök
ken a termékek önköltsége 
Minden területen szinte ki
merühete!len lehetőségek kínál
koznak az  önköltség csökkenté
sére. Elsősorban rajtunk mulik. 
hogyan tudunk élni ezekkel a 
lehelősége<kel. 

A vasutas dolgozókban 
számtalan lény bizonyítja 
erős a törekvés arra, hogy az 
önköltséf!. csökkemé,ét tüm.ea
mozgaiommá reayék. Célunk el
érésének egyik módja. bog} .a 
termelés á llandó emelésén kivül 
leg,yünk a termelés tár.,ada,mi 
efi.6nörei is. A termelési száta
lékon túl nézzük azt is. hogy a 
magunk és dolgozótársaink 
munkája gazdas.igos-c. olcsól>
ban termelünk-e mint  korábban. 
l\e hunyjunk szemet a szabály
talanságok. a legkisebb vbsza
élések felett ,em, mert kicsiny
nek l á,tszó ügyekböl könnyen 
nőhetnek ki olyanok. amelyek 
milliós károkat okoznak n�p
g-azdaságunkn.ik, mint ezt a 
n apokban ismertté ,·á l t  Szlota
üin ben l áthattuk. A szdbálvta
lansagok. anyagpazarlás. · fe
gyelmezellenség elnézésével -
vegeredményben magunkat ká
rosüjuk meg. Pénzzel, ,dö, el. 
an.yagJöl ;,!,kor _j!'az<!ilkodun · 
JO 1,fazúa módj án. ha feldös�é
get értünk a munka minden 
mozzanata.ért. 

A szocialista �lle11ilrzé,11ek 
segitö szándékúnak, oktatóJe!
legúnek kell lennie, nemcsak a 
mar elharapózolt hibákat kel l 
észrevennie. hanem a hibaforrá
sokat kell /eltár111a A jelenlegi 
ellenörzési módszerek még nem 
töllík be etl a s;zerepet, nem is 
beszél\ e olyan e,eie�röl. amikor 
iiz ellenőrzés egyenesen káros 
hatassal ,·an az önköltségcsök
kentésre. l\em szükséges élénk 
képtelöerő ahhoz. hogy el tud
juk gondolni. mennyire feltartja 
egy-egy szolgalati hely munká
j át, ha ein·músnak adják a ki
l incset az ellenőrök. A ,.me!eg
k1lincs-mozgalom" .az el lenör
invázió céija a ligha lehet ::.-egitö 
szánd-ékú. sokkal valószmübb 
cél; a napidíjak növelése. Az 
ilyen túlzott ellenőrzés kiriYó 
példá:já l  tudnák elmondam a 
Budapesti Ma11asépítő OV szé
kesfehér,•ári kirendellsézének 
dolgozói Szeptember elején hat 
nap alatt 89 el/enörhüz volt 
szerencséjük. Nem panaszkodhat 
azonban a kis sümegi állomás 
sem. amelyet egyszerre öt ellen
őr keresett fel a szombathelyi 
igazgatóságtól. 

Sokan a láto:;,;atásjel!egü 
e!Ienör zéstől sem idegen-. 
kednek. A ,ösúti [őosztályoo 

nem eg;y útielszámolas tanus
kodi;. arról. hogy gyakoriak az 
egynapo; e/ienorzö utak tá\-0:1 
, �rosokba. mint például Pécsre, 
Debrecenbe Vaj jon hány órát 
tölthet ellenőrzéssel az, aki reg
Jlel indul mondjuk Pécsre és 
estére mar vi��za is étk:•zik 
( megjegwzzuk: nem repülő
géppel utazik ) .  

/\/inden el/en6rzés annyi1 ér, 
a.me1111yire érezteli eredmé11yét 
az ellmürzü1t üzem, szof P,úlati 
hely munkájának gazda,á.!iosab
bá té1elé/1e11. [bl)iíl követkellk, 
hogy az ellenőr jobban. de leg
alább ann) 1ra kel l .  hogy ismerje 
feladatát. mint az. akinék a j  
munkaját el 1enörzi. felké.zült
:,ége. hel) i ismerete. tárg.yi tu
dás.a ne hagyjon semmi kívánni
valót. A segitősz.indék ne a túl
zott barátságosságban. ne a fel
tárt hibák einézésében ny1., a
nuljon meg. hanem az elv
társias�ágban. Az ellem'), ••<e
rezzen ér,.H:nyt t•éleményének, 
küzdjön a ltibúk mieliibbi kiia
t•írásúért. Természetesen ehhez 
az el\enörzött szolgál ati hely 
vezetöinek. dolgozóinak is  a leg
messzebbmenö seg1tséget kell 
nyuj taníok. l logya11 lehetne az 
ellenúrzés eredményes ott, ahol 
semmit sem tesinek a hibák 
meg,zünieté•éérl. Például az 
el lt:nörzés m.Ír egv évvet eze,utt 
feltárta. hogy a pécsi igazga•ó
ság an ago�ztálycin n�m �;:,_�·�z
ietik a ruhany11vántartolapo,at 
a külszolgiÍlatokc,·al. A hiba en
nek el lenére még ma is fenniill ,  
pedig az i lyen elnézés szamo� 
,·i:,szaélést lakargathat, mint ezt 
a Scíndorfalvi-iiR!I példája " 
bizonyítja. Sándorfalvi és 2 1  
társa mi11teay negyedmillió fo
rint {mé/1ü egyellntltázati fel
szerelé,t lopot1 el a dol.lJ;ozók
lól. éberebb ellenörú.ssel múr 
a kezdet kezde1é11 elejé1 i•ehették 
volna a kcír1eué,11ek. 
A !i<l'l,!Ítö,zándék is elsikkad 

ott. ahol az  ellenőrzés be
leke--eredik a bürokrácia hin�r
j.;:ba. Ha az el lenőrök c:;ak je
lentéseket, aktákat l(yárianak 
észreufteleikröl, ahelye11. hoay 
azonnal intézkednének. ta11ács
csal segítenék a. szolaála!i hely 
vezetőit. dolgozóit. a.ligha lesz 
meg e/ienörzésük kíuánt halása. 

A munka, a termelés. az 
anyaggazdálkodás, a gazdasá
gos száll ítás ellenörzése azon
ban nem lehet r,ak a felsőbb 
szer.Jek ellenöreinek feladata. A 
szahonali vezetők, a müsnkiak 
ellenőrzési munkája elengedhe
tetlen. A vasut legtöbb területén 
az éberség hianya. az  ellenörzés 
elmula,ztása, emberéleteket. 
mill ;ós értékeket veszélyeztet 
Ha más területen nem is f<'nye
get olyan formában a veszély. 
mint a forgalomnál és a rnn
tatásná l,  mé:!'iS elsőrendű nép
gazdasági érdek a mindenre ki-

Kép a Szovietun ióból 

A darn)ki yasuta.�ok poh�linikája. 
(M. Ourozk11 felv.) 

terjedő ellenőrzés. A kereske
d<c>lmi és szertári szolgálatnál 
;,z e.llenörzés szünetelésének 
minden pil lanata nemcsak 
any agi és árukárokal okozhat, 
hanem egy-e::ry alka lom lehet 
arra. 110-,;y tolvaj t  szüljön. A 
műhelyekben. jármüja,·itókban 
a technológiai és a bizonylati 
fegyelem megszílárd1tása el 
:cem képzelhető a szüntelen. 
�okirányú ellenőrzés nélkül. 

]\,t indebből egyene,en kövcl-
ketik. hogv kétféle ellen

iírzérnek kell kiegészíteni e::r) -
mást: a tá,rsadalminak, az 
a lulróljövö ellenőrzésnek és a 
felsőbb ,zen ek ellenőrzésének. 
A dolgozok felelős,égérzele 
nem e:.ysz,'r akadá lyozott meg 
vagy leplezett le Yi szaélést. 
anyagpazarlá�(. bércsalá,t. A 
dolgo,ók jclentóttek a nyáron. 
ho1,ry ,, dombóvári szrrtárnál a 
féktömlöket közvetlenül a cse
répletö a lá raktározták el. s a 
hőség tiinkretc,zi a tömlőket 
L gymicsak a dol go1.ók ébersége 
leplezte lr. hogy a.-; E.szaki Jár
mü;a.-i1óba11 hamis utaldnyok
kal , étclcztek ki lú2kövel. Az  
alu lróljö,ö el;enörzés a 1llaaas
épi1meny1 Szabzertámál n�
ovobbarányú falopás! akada
�:01.0tt meg. De folytathatnánk 
a példák felsorolását annak bí
zonvít:í,�ra. ho(!v dolgozóink
ban· meg, an az akarat a lársa
d;iJmi clle"1éirzéG_ liimegmozga
lomma fet lesztésére. Ez\ az 
akaratot kell fokowia a párt
szen ezeteknek. a szakszerveze
teknek különösen az am agfel
használás. az utalványozás. a 
minőséo- ellenőrtése kJpcs:ín. 

Fontos szerep hárul a vasuli 
önköltségcsökken\ésér\ folytato'.< 
harcban a jegyviz,gálókra és a 
f!it'izsgálókra. !\emrég lep'ezte� 
le Vácon egy jegycsa lót. aki 
több mini egy éve jegy nélkül 
utazott \'ác-Budapest kőzö:t 
Vannak rnnalaink. ahol a fö 
, izsgálók egyetlen éjszaka a 
már lekezelt kocsik után 600-

800 forintot szednek be. Külö · 
nősen felületes a jegyvizsgálat 
a B EV egyes vonalain, föként a 
csepeli gyor. vasúton. ahol -:

annak el lenére, hogy az utaslet 
szám emelkedett - a bc\'étel 
1 95-1 első• négy hónapjában 
38.744 forintlal voll kevefebb, 
m int ta,·aly ugyanebben az idő
szakban. 

A jegyvizsgálók helytelen 
\·ezénylése is sok jegy

csalásra ad lehe1öséget. \"annak 
úgynevezett . . jó/fekvő" ,·om1tok. 
amelyeknek minden kocsijára 
jut jegy,·ízsgá ló. más \'onatok
nál pedig 6-8 kocsit kell. illH
ve kellene kezelnie egy jegy
,üsgálónak. A ,·ezénylésnek 
ügyelnie kell ami. hogy lehető
leg 3-3 kocsit kapjon egy-egy 
jegyYizsgáló. Szinte felmérhe• 
!ellen összeggel nö\'el i  a vasút 
önköltségét az is. hogy az utas
leadási l apok a nehézkes, hosz
szadalmas adminisztráció miatt 
tömeghel évülnek el. 

Az önköltségcsökkentés a dol
gozók legszélesebb rétegeit leg
közelebbről érintő terület. Tud
nunk kelL azért takarékosko
dunk, azért harcolunk az ón
kölbég leszoritásáér\, hog) job
ban élhessünk. Drága. költséges 
termehbsel. gazdaságtalan szál
l ítássa l semmire sem megyünk. 
Csak olcsóbb termeléssel, beosz
táss" 1. takarékoskodássa I teremi
hetünk még jobb életet magunk
nak. Minden vasutas dolgozó a 

legközvetlenebbül érclekelt ab
ban. hogy elősegítse a hatéko
n\'abb ellenőrzést s ezzel hozzá
járuljon az önköltség csökkenté
séhez. az előrelátó felelősségér
zettől állrntolt gazdálkodás 
megteremtéséhez. Ezt írja elö 
pártunk kongre;szusának hatá
rozata. ez mindanm iunk első-
rendű érdeke. · 

Megkezdte munkái át 
a nemzetközi vasúti értekezlet 

Hazánkban ülesezik a nemzet
közi személy\'onatok menetrend
jhel fog'alkozó ért<>kezlet. A 
konferencián részh-e z , ala
mennyí európai á l lam. Yalamint 
Libanon. Szíria és Eg,yip:om 
vasút jának  küldöttsége. 

A nagyfontosságú nemzetközi 
\'asúli értekezlet ünnepé;yes 
megnyi tóján Ifi. Trihe/hom, a 
svájci vasutak forgalmi főosz
tályának vezetője ismertette a 
konferencia jelentőségét. majd a 
,\\aiwar Aliam,·asutak ,·ezérigaz
gatója, Csanádi G11öra11 elvl.irs 
tartoll ünnepi beszédE"!. 

- !\agv örömömre szo'gál. 
hogv az  Európai Személ11vona!i 
Menetrendi és 1'.ocsikiállítá,i 

érfekPzlet eúvi ülésszaká1 Bu- tője jött el Budapestre. - Az é� 
tekez'el feladata a személy ,zal li
tás tökéletesítése. kénye'mesebbé 
tétele. - Alig van vasutasok ré
szére szebb [eladal. mint a szc• 
mélyszáll itás feltételeinek ja\'Í• 
lása, kényelmének fokozása 

A megnyitás napján BebrilY 
Lajo, elvtárs. közlekedés- és pos. 
taügyi min iszter az európai és 
köulkeleti vasutak de'egációi• 
nak tiszlelelére fogadást rend�· 
zeH a parlamentben. 

d-apesten tartja - mondotta. -
A '\\agyar Államvasutak megbe
c,ülésének. munkánk és eredmé
nyeirk elismerésének tekintem az 
európa i  vasutak részéről meg
nyilt·�nuló bizalmat. hogv ennek 
az igen na�jelentö�égü értekez
letnek a megrende.zésé,·el ben· 
nünket bíztak rneg Ez az össze
j övetel alkalmat nyu j t  mindn\'á· 
junknak arra. hogv a kapcsola
tokat szorosabbra fűzzük és ben
sőségesebbé tegyük Az értekez
let az európai és közelke:eti rns- A fogadást követő napon a 
utak legmagasabb sz inrnnalú .la· külföldi vasutas ,endégek meg
lálkozója. Ezt bizonyítja az a tekintették a föváros!. Pén'eken 
tény is. hogv több rnsútí dele- reggel a konferencia érdemben 5 
gáció él-én maga a vasút veze- megkezdte munkáját 

Budapest-Keleti állomás versenyre hívja 
az ország valamennyi személypályaudvarát 

Budapest-Keleti pályaud· jobb munkával akarjuk kö- eredményt t·állaltak. Vállal• 
1:a r dolgozói versenyfelhívást szönteni a kettös ünnepet. és ták a balesetmentes mum;át 
boc6átoltak ki . . ,Boldog őröm- ennek érdekében rersenvre és kimoadották. hog.v 
mel csatlako?Unk lt MAV.4G hívjuk az ors=ág t·alamenny1 
Mozdony- és G'épguár do/.g,1-- személypályaudvarát." 

11 me.o· 
gazdaság megsegítése érdeké
ben a kereskedelmi dolgo�ók 
a fo-rgalm; dolgozókkal össze-zóH1ak kezdeményezéséhez'· - A dolgozók elhatározták. 

mondja a felhívás. ,.A negye- hogy ebben a versenyben a 
dik negyedévi terv teljesíté:;:é- munkásvonatok késését o.3 az fogva. a vidékre feladott me
nek versen.vszakaszában ket- induló vonatok késését pedig 
tős ünnepet ünnepelünk, no- 1 .2 százalékra csökkenti)<. A 
vember 7-ét a Nagy Októ13eri kocsiforduló teljesítésénél 1 00. 
Szocialista Forradalom 37. a gőztartási terv. mint fmr o& 

zö11a.zdasági gépeket sornnki
t:ül az elsö vonattal továbbít
ják. Szerepel még a válldlá
sok között a rakodási terv 103. 

evfordulóját és a tanácsválasz- önköltségcsökkentési tényező a kocsikihasználás 104 száza-
tásokat. Mi is az eddigi:iél teljesítésénél 1 05 százaJé:rn� lékra való teliesitése. 

Havi 1 1 80 ,onna szén- és 5 4 5  kocsimegtakarítás 
Rákosrendező csomópont csi_k i�ználás ter\'számát 103.5 1 el. ami havonta 

U
80 tonnának 

dolgozóinak példáját követ\·e szazalekra emelik. ami azt 1e- felel meg. A kocsiforduló meg
Miskolc csomópont dolgozói az lenti. hogy a kocsikat az eddigi !P'orsítása érdekében az egy ko
elsők között csatlakoztak a 13 tonna helyett átlagosan csira eső 7.82 óra tartózkodás 
:rvIAVAG dolgozóinak felhívá- 13.6 t.onna áruval rakják meg. 7.70 órára csökkentik és ezzel 
sához. A miskolciak a Nagy Ezzel /,a.vonta 545 kocsit taka- ko�-sitartózkodfisi tervüket 104 
O.<tóberi Szocialista Forrada- ritan.ak me� Az anyagtakaré- százalékra teljesítik. 
lom 37. évfordulója és a ta- kosság szem előtt tartásával A vontatási fiökmühely az 
nácsválasztás tiszteletére a töb- 1 a tervhez viszonyítva 7 száza- eddigi 820 kocsi helyett havon
bi között vállalták, hogy a ko- lék.as szén megtakaritást érnek ta 950 kocsit ja\"Ít meg. 

1080 család tél i  tüzelőszüks égletét fedezi 
a ferencvárosiak szénmegtakarítása 

A Munk_a "\'őrös Zászló érdem
rendjével kitüntetett Budapest
Ferencváros csomópont dolgozói 
multbani munkasíkereíkhez mél
tón vál lalásokkal cEatlakoz
lak a MAVAG felhívásához .. 
hogy• méitóképpen ünnepelhes
sék november 7-t és a tanácsvá
lasztásokat. Elsösorban a vonat
rendezési munka jobbátélelére 
törekszenek. Vállalták, hogy he
lyes szen·ezéssel a lo'.atómozdo
nyok gazdaságos felhasználásá
val kocsimozdít2si 'ten·üket 106 

százalékra nö,·elík és ezzel az kentik, ami az utolsó termei<'·ed• 
eg.y kocsira eső 4.5 perces ál la hez ,·iszonyítva 32{0 tonna meg
gos tolatási időt 4.25 percre takar:tásnak felel meg a nép. 
csökkentik. Az elegy-továbbítás gazdasáis számára pedig negyed 
meggyorsítása érdekében az egy év a !;itt 6 1 5 600 forint megtaka
vonatra eső 872 tonna átlago� rítást jelent. Ebből a meg/akart• 
terhelkst 23 ronnát-al emelik. ami tolt szénmcnnyi,égböl /080 c,a
I 03 százalékos ter\'lelje ítésnek lád téfi tüzelösztikséafelét tehet 

felel meg Ezzel a vállalásukka l  fedezni 
havonta mintegy 30 darab 2000 Sz-ép felajánlás,al jarult hoz;• 
/ori�á� t•onat kőzlekedteté:;ét ta- 1 zá __ a \'ál lalásokhoz a koc;i j?,·itó-
kant1ak meg. 

1 

muhely 1s: 8000 kocsi vaganyok 
Szénfogyas.-;t.is_uka! ha,i  ,í ;  kö�ötli __ megja,·ifás,h a !  mozdítja 

lagban nyolc szaza!ekkal c,ok- elo az oszi forgalom sikerét. 

Tíz százalékkal csökkentik az árukárok összegét 
Budapest-Nyugati állomáson 

Budapesf-i\'yuaati pályaud
var dolgozói a személy- és 
munkásvonatok menetrend
szerinti indítását eddi� is jól 
teljesítették. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom és a 
tanáesvá · asztások tiszteletére 
ezt a munkát tovább javítják. 
Vállaltá\,:, hogy a személy- es 

munkás vonatok menetrend-
szerinti indítását a jelenlegi 
99 százalékról no\'embe1 7-ig 
99.3. a tanácsválasztásig 99.6 
százalékra teljesítik. A, egy 
mázsára iutó árumozdítási 
költséget 0.2!l fillérröl noYem
ber 7-ig 0.28 fll,érre, a tanács-

választásig 0.24 fillérre csök.; 
kentik. 

Az arukárc,l( csökkentésére 
is szép t·állalást te•tek. A% 
egu tonnára esó kár összegét 
a BVKH által hicatalosan 
megálla.pit-0tt ká rösszeg alap-; 
ián 10 száuilékkal szállttja.k 
le. 



SZOCIALISTA VASOnRT 

készülnek a kec:skem�ti VAsntasok 

A „hirös viiros" történelme felszabadításáról, o kile11eedik tásl módszerüket, hogyan gyor
lei:!'Tlag;y1:>bb ereményének évfor- csapásról. sitottá.k meg- seg;itsétlével a ko
dulóJa.ra készül. Október 30- Az ünnepséf.!ll'e készülve, Kecs· csirendezést. A szovjet munka-
31-éon lesz tíz éve. b02Y a nagy kemét vasutasainak hállája a módszerek terjesztésére eflYéo
alíöldi város utcain végig!tiibö- Szovjetunió felé száJI. Nézzük, ként ,a 6Zakszervez<'t és az 
rögtek a szabadsáizot hozó harc- mit mond erröl a terv? A város MSZT ismeretterjes,;to �löadá
kocsik, a ,,cifra palota" tetején szaba<lsátláért 6Zoviet harcosok sokat rendez 
elsö ízben lobogta!otl vörös ontották vérüket. Kecskemétről Ez: 6j lendületet ad majd a 
zászlót a hűvös októberi ezé!. most levél indul a n,a,gy szovjet „felszabadulási műszak"-nak is. 

arról, hogy bemutatják a felsm· 
boaduláis elsö évfordulójá,n ké
s,zült dokumentum filmet és több 
hasonló témájút. Ezenkívül röp• 
,ryatéseket tartanak a különbözéi 
szolgálati helyeken, szolgálat• 
átadá,snál megemlékez.nek az év
fordulóról és résztvesznek ,a. vár 
ros dolgozóinak ünnepségein. 

A vár06 dokozóival együtt hazába, hoflY TJ1eg-keresse az rnelvre máris készülődnek a vas· 
ünnepre készülnek a v.a.sui'asok egyik hos hozzátartoroit fa el- utasok. A versen;y; E'lső szak.a.sza 
is. , mond.fa nekik: nem hiába folyt a város fe!sZ'.al>acl:ul�,sának nap-

A nalllf nap felvirradtát zenés a hősi oér, élni tudtunk a sza- iáig- tart, de utá.na tovool> fo. ébresztő �ogta Jelez�. A _helyi óads/ÍJ!,ral, örízzük emléküket a Jyik április 4-ie-, hazánk felszazene�ar k?5zonh mai� .a va'.ost. uöröscsil!aaos katOMknak. s e badu.lásának évfordulójá.ig. 

A terv közös munká-ia a !)árt· 
-szervezetnek, az üzemi bizott
ságnak, a DISZ-, MNDSZ- és 
MSZT-szervezetnek. Elkészíté
sénél fígvelernbevették a dolgo
zók javaslatait. Az ünnepségek 
sikeres lebonyolítását is közö
sen biztosítják a mozgalmi ' 
szervek, hogy feledhetellen nap 
legyen Kecskemét vasutasai 
számára a felszabadulás tize
dik évfordulója. 

a beerkez.o vonatokat es a� alio-
1 •11 1 

.d .. '·· , 'k •s A versenyt lelkesíteni fogj,a. más doLgoz,ói!. Zenével koi,zon- eve e egy1 o,,.,n egy . mast 1 _ . . . . . . 
tik azokat a v.a,sutasokat is, akik 

I 
útrakel. Sánta A11dras DISZ- a: u,nn,e_pi_ fai1�1saa. a kmló�_k 

,a felszal>adulá<s óta megszaki!á,s bril!'áidia írja Archipov és Lucs-
, 

nep.szerus1te� es - ha <Stkerul 
r.élkü1 lá.tiák el nehéz szol,:ál3- kou elvtán;aknak. Beszámolnak a MOJ<�P-tol beszerezni - a 
tukat, akiknek szeme előtt és arról, hocyan ve�ték át 6iktola- bemutatandó filmek is. Szó van 
munkájuk állal változott me11: ___________ ____________ _ 
az élet Kecskeméten: Bere1<i Jó-
zsefet, Lázár I ánost, Dezsérl 
O_qulát, Tóth Lászlót, Tóth Sán
dort, PalJai Józsefet, Kovács J.m
rét és 4 többieket. A felsorol
tak közül néhányan a következő 
hetekben csoportos beszélgeté
seket tartanak, elsösorba.n a fia
talok között. Elmondják, hogyan 
dön,!ötték romba német bombák 
a felvételi épületet, raktárakat. 
Beszélnek maid az első napok 
hősies munkájáról a tíz év alatt 
megtett útról. Van mit elmon
dani, hisz a tíz év alatt .sok 
minden történt. Ujjáépült a fel
vételi épület, kibövillt a váflá.nY· 
hálózat, új r,a,klárak emelkedtek, 
fürdőt, mosdót, kultúrotthont 
kaptak a vasutasok és majdnem 
duplájára emelkedett a felszaba
dulás elöttihez hasonlítva a for
galom. Akik vétlezték e munkát, 
mag-uk is megvá,ltoztak, máls em
berré lettek. Lázár elvtárs de· 
resedö ha-lánté�al kezdett ta
nulni, hol!!Yi pótolja, amit elmu
lasztotr. 42 éves korában érett-
6égizett - s most egyetemre 
készül. Bokor elvtárs első gim
názista · - de a lánya már má
sodik llimnáziumba jár. Gondo'• 
ta volna-e Bokor e tvtárs, amikor 
.az 5 eiemi elvégzése után abba
hae-vfa a tanulást? VaflY tud
ook-e a fia•!alok arról, hogy Bo
kor elvtárs annakid.ején tíz évet 
várt, mí,\\' megk.apla az egyen
ruhál!át. Ma· ·pedig- Kecskeméten 
úg;yszólv2n nincs olyan vasutas, 
akinek ne lenne egyen,ruhá,ja. 

A felszabadulás új  életet ho· 
zott. A terv szerint 1<rafikanok, 
képek seaítségével is iayekeznek 
ezt szemléltetően bemutatni. Má,r 
arra is 12'0ndoltak, hog;yan jut-
floa•k k,épekltez: felkeresik a me
gyei uj.sá,g- szerkesztőségét és 
töl ük kérnek 6'>1?:ítséget. 

A DISZ-szen·ezet könyrnnké
tot tervez a „ Víp:szmházi csata" 

ÜZEMI ES SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK ! 

Készüljiink fel a téli forgalomra ! 
A% idei télre való eredmé-

, nyes felkészülés megköveteli, 
hogy jobban érvényesüljön 
munkánkban a tervszerű elöre
látás, a párt határozatainak 
végrehajtásáért a fokozottabb 
felelósségérzet. 

Ezért mi, Veszprém-külsó 
vasúti csomópont - mint min· 
den télen a legveszélyeztetet
tebb csomópontok egyikének 
- üzemi bizottságai és vala· 
mennyi funkcionáriusa, a szak
mai vezetók bevonásával össz
aktíva-értekezleten elhatároz
tuk, hogy a téli forgalomban 
ránk hi. ... ·uló szállítási felae.a
tok végrehajtásának biztosítá· 
sáért a pártszervez:etekre tá
maszkodva idejében felkészü• 
lünk a zord idojárás okozta 
nehézségek leküzdésére. 

Felhívjuk a vasúti csomó
pontok üzemi bizottságait és 
szakmai vezetóit, csatlakozza
nak kezdeményezésünkhöz és 
indítsunk versenyt, hogy me
lyik csomópont készül fel leg
jobban a téli forgalomra. A 
verseny szempontjaiként a 
Vasutas Dolgozók Szakszerve
zete elnökségének 1954 szep· 
.tember 27-én kiadott tájékozta
tója alapjáJ:I. a követ.ke;ooket 
javasoljuk: 

1. Ml, szakmai vezet6k vóillal• 
Juk 

a) A várhaló hideg Időjárás 
és bó!űvások okozta n�hézségelc 

megelőzésére a többéves helyi ság egészségílgyl csoportjain 
tapasztalatok alapján szorosan keresztíll segltség�t nyujtunk a 
egyiltlmüködílnk és Időben meg- nehézségek lekuzdéséhez. a 
tesszük a szükséges intézkedé· hiányosságok !elszámolásához. 
seket telkész!tjülc az első tele· 
seket' december l-re. Javasoljuk, hogy a verse1?-Y 

b) A lehetőségekhez mérten értékelésére december 10-en 
megJav!tJuk az utazás teltétele_(t kerüljön sor, erre felkérjük 
és az ezzel kapcsolatos teendo. a szakszervezet területi biz:ott-ket december l-re elvégezzük. . . 

cl Anyagi alapjainkat !lgye- sagát. illetve a szakszervezet 
lembevéve gondoskodunk az elnökségét. 
épületek. szolgálati helyek, mü- Mi Veszprém-külsö csomó-helyek szálláshelyek és lakta- '.. . . • . , 

k nyák téll retkészltéséről, a belső pont uzem1 b1zottsaga1 es sza · 
be1•endezések megjavitásáról, a mai vezetöi biztosak vagyunk 
külsö tér rendbetételéről, a ta- abban hogy felhívásunkhoz lajegyenetlenségek relszlimolá- csatlakozik az összes csomó· sáról december l-ig. 

dl Felülvlzsgál)uk és e1ilké• pont és szolgalati hely, mert _a 
szltJük a gépi berendezéseket felhívásban lefektetett tenm• 
és a kézi szállltásl eszközöket valók megvalósítása fontos esz-
n�{'a���o!J·i�unk a dolgozók köze a téli forg�l�)I:' zökkenó

egészségénel< védelméről. ellen- mentes lebonyo!Itásanak. 
állóképességének növeléséről, Elóre a téli forgalom slkeré-az üzemi konyhák és véclőéte- érti lekhez szükséges , tárolható ·A veszprém-kUlsö vasiltl cso-nyersanyagoh: beszerz'-'séröl é� mópont Uzem1 blzottsáqal és tárolásáról ,. a védő�teleket r6z.9 szakmai vezetői. helyek elökészlt<'serűl, a védo-

* ruhák lgénylésér61 és ké-
szenlétbebelyezéséröl december A szakszervezet elnöksége l-ig. örömmel üdvözli a veszprémi 

2. Ml, llzeml blzottsáqok gócpont felhívását, melyben 
vállaljuk: pé/dam11latóan foglalkoznak a 

al Segítséget nyu,ltun1c a 
I 

dolgozókról ualó gondoskodás
szakmai vezetőknek a foladatok sa{ a télre való felkészülés so-maradékt_ala� végrehaJtásához rátt. Követendő példaképen és mozgos!tJuk a dolgozókat, , . . _ . . ho,n, a. tenni.ealókat időben el• 1 állt/Ja ualamennyt uzenu bt
végezzék. Ellenőrizzük a szak- zol/ság szakszervezeti aktíva és rnal vezetők ezir>\nyti tevé-

d 
• . /. r b kenységét és aktlvahálózatunk gaz. asagi u�ze O e e, egy en 

mozgósításával a minőségi mun- felhwJa a gocpontok szakszer
kllt .  vezeti aktlváit és gazdasági ue
ná�� 

A e:.fs��t�1gz,71zt��\�lt�: ze!öil:. csallako�zana� a pé[da-
galn és a munkavédelmi blzott- mutato kezdernenyezeshez, 

A távközlő es biztosítóberendezesi szolgálat 
önköltségcsökkentési feladatai 

és  a „Hon.fopJalás" című köny- A vasúti fóoszf:ály önköltség-
! 

vezetóje a távközlö és bizto
vekböl. Szó van arról Is,, hog;y; csökkentési bizottsága üzemi sítóberendezési szolgálat ön· 
meghívnak egy honvédtisztet: elóadássorozatában Szücs költségcsökkentési feladatai
tartson elöadást Magyarország Sándor elvtárs, a 9/C. osztály ró! legutóbb Budapest-Keleti 

getelt sínek fenntartására 
Martini elvtárs javasolta, 
hogy máskor a hasonló ta
nácskozásokra hívják meg a 
pályafenntartás képviselöit is, 
mert a pályafenntartásiak sok 
kárt okoznak a távközló és 
biztosítóberendezési szolgálat
nak. Talpfák, pá!yakocsik 
kidobálásával megrongálják a 
vonóvczetékeket. összetörik a 
csatornafedeleket. Tap�szta• 
lata szerint az állomások te

rületén rengeteg terheletlen 
régi kábel van a föld alatt, 
amel11ekre már semmi szük
ség. Ezekből sok színes fémet 
lehetne nyerni. Faludi elvtárs 
indítványozta, hogy rendsze
rNen ismertessék, míluen el
fekvő anyagok vannak egyes 
szakaszokon, hogy azok a sza
kaszok, amelyeknek •zil.ks<i
gük van rá, igényelhessék. 
Kerti elvtárs azt tette szóvá, 
hogy egyes szolgálati helye
ken sok felesleges távközlő 
berendezés van h,i.�ználatban. 
Ezeknek leszerelésével an:va
got és jelentős karbantartási 
muIJkát lehetne me„t:akaríta
ni. A kerepesiúti BEV-állo
máson régen négy távbeszélö
készü lPk volt. most kilenc 
van. óbu.t'J.a-elágazásnál is kü
lön asztalt fol?lalnak el a te
lefonok. Olyan kisszol"iíl;,ti 
helyen, min·t Pom,íz. szintén 
f0!esle"es a hht telefonkés7Ü· 
lék. Kuta� elvtárs javasolta, 
hogy ;a MAV alakítson köz
pont; munkahelyet, ahol egy
két be�akorolt munkás ol
csón elkészítJ,�tné " v:>s1ít 
e<'ész zsinórszük!'é�letét. Ke
menc,?i elvtárs a swkaszke
zelőkre sok felesle"es lrnunt,át 
hárító, bonvolult elsz�mol:lsi 
rendszert ki<oqásolta, és kér
te: eo-vs?en'lsítsék a'l: ndmi
nis?trációt. ho<?V többet tö
ródh�<senek múszaki felada
taikkal. 

pályaudvaron. a TBKE buda• .. "••••• ........................ " ...... "•••••"• ................. " ......... •••••: pesti dolgozói előtt tartott 
: eloadást. 

' 'Az ÚJ. ·nyugdíj. rendelet biztosít1· a s - A népgazdaság jelentős 
: megta.karításokat vár a táv-

mege' lhetésem et" : közlő és biztosítóberendezési 
: dolgozóktól - mondotta -

Földényi .Tózsef elvtárs, moz
dony!akatos a pécsi tútóházba."l. 
Az üzem egyik legjobb dolgo
zója, aki magas kora ellenére 
is állandóan 135 százalék átlag
teljesítménnyel dolgozik. Most, 

a nyugdíjtörvény megjelenése 
után levében írta meg szer· 
kesztóségünknek. mennyire ér• 
tékeli a nyugdíjtörvényt. Töb
bek között ezeket írja Földényi 
elvtárs: 

Hatvankét éves vagyok. 
Ez év elején ünnepeltem 
negyvenéves szolgálati ;u
bileumomat é& ezen a na
pon népi demokratikus ál
lamunk ma.gas juta.lomban 
részesített. 

Az új nyugdíjtilrvény nem 
meglepetés 1zámomra, ha
,aem igazi öröm. ts nem• 

csak az én örömöm ez, hc:.- jn_:ert �z a __ sz�ksz_?lgálati á.i 
nem a. többi dolgozótársa.ím : tobbny1re kulfoldrol behozott 
öröme is A törvényben : drága Fnyagokkal dolgozik. 
újabb fejWdést látok: az f Az ezek!<el, való tak:3rékossá'\ 
öregekről az eddiginél is : nagy mert:k_be� csokkenthet: 
;obban kíván gondoskodni : a fenntartas1 es beruházá�, 

: költségeket. Nem szabad pél
: dáuZ megengedni, hogy száraz
: telepek tömegesen készletben 
:'ieverjenek és ál!á�ikban tönk
: remenjene k. Az óraközpont
: ban nE'mrég 253 darab fel
: ha.srnálatlan drága rádió
: csövet találtak. Sok más 
: anyag is felhasználatlanul 
: kallódik a szolgála ti helye
: ken. A készletben heverő 
: anyagok 16 millió forintot 
: kötnek le a MAV forgóalap
: jából. Sürgösen meg kell va
: lósítani a szakszertári rend
: szert és központilag kell nyil
: vántartani minden anyagot. 
: Több oiyan szempontra és 
: módszerre hívta fel ezután 

népi államunk. : az előadó a figyelmet, amelyek 
Nehéz 11Wzdonyjavítási : elősegítik a takarékosságot. 

munkát végzek. Mivel ez· : A hozzászólásokból. ame
idcig nem láttam biztosít,é� f t:vek helyesen e,;iészítették ki 
kát annak, hogy a regi ; és példákkal világították mei;i nyugdíjból fl!leségemmel i ,z elóadó által elmondottakat. megélhessek, kénytele� :  kltúnt, hogy a távközló és voltam tovább dolgozni. : biztosítóberendezési dolgozók 
Most úgy gondolom, : szívükön viselik az önkölt-
hogy az új nyugdíj- : ségcsökkentés ügyét. 
törvény - eddigi becsiile- i Nagy Kálmán elvtárs bejetes mun�ám .tutal�ául_ - : lentette, hogy a takarékosság 
megélhetesemet biztos,tja : előmozdítása érdekében a 
é& nem kell aggódva arra : TBKE és a pályafenntartás 
gondolni, hogy mit hoz a :dolgozóiból álló komplex-bri· 
holMP. ; gád alakítását tervezik a szí-

1954 6kt6ber t. 

S Z O V .I E T IJ .N I Ó  

tJ; erdósan,I, 
a �ut„onalal. naenté• 

Az ősz folya- mezövédösávok hossza. Ha ái. 1 mán, közel számítjuk a jelenlegi ültetési-
40.000 kataszte- sávot vonalhosszra. ' látjuk, 
ri holdnak hogy 1200 kilóméter h05Sz:úság. me_!:felelö _ terü- ban történik az ültetés. A vas'.�tű erdósávot útügyi minisztérium ezzel a se-ul tet:nek a szov- , . 
jet vasúti vo- gítségge1 voltakeppen 600.000 
nalak mentén. hóvédö pajzsot és ugyanannyi 

Az utolsó 15 év alatt hé_tsze- 1 karót takarít meg 28 millió fo,, 
resére nőtt a vasút mentén a rintnak megfelelő értékben,; 

.N Y IJ G AT• N E !U E T O B S Z Á G 

E$$ a:;stán 1'ira1'atpoliti1'a 

Amint a nyu lanul járó vasútnál. Csali egy.i 

� 

gatnémet hír: gyel nem számoltak Bonnban: 
T ügynökségek je- az ENSZ Statisztikai Hivatala 

lentik Kreefeld- ugyanebben az időben ugyan
ból. a nyugat- csak világgá kürtölt egy másik 

1/i.. 4 néme� vasuta� hírt, amelyek nem támasztot
a nyaron elso ták alá azt a jó módot. ame
ízben alka!- lyet a gumibetétes sínalátétek

maztak kísérletileg gumibeté- kel akartak elérni. Az Egye
teket sínek alá, a zökkenők sült Nemzetek Szövetsége 
és a kerékzaj csökkentésére. A ugyanis arról számolt be, hogy 
gumibetétek kb. 5x5 cm nagy- a dolgozókra esó teljesítmény 
ságúak, vastagságuk eléri a 16 1 ugyan kétszeresére emelkedett 
milimétert. A világgá röpített Nyugat-Németországban, de a 
hír bejárta a föld valamennyi reálbérek 22 százalékkal csölt• 
országát és méltán keltett fel- kentek, nem is szólva a mun• 
tünést. Annál is in:ltább, mert kanélküliek számának álland6 
Adenauerék hírszolgálatának növekedéséröl. 
gondja volt arra is, hogy ezt A nyugatnémet hír-ügynök• 
akként tüntesse fel, mintha ségnek a zaj csökkentésére 
Nyugat-Németországban már irányuló kísérlete tehát nem 
egyéb sem hiányozna a zajta- mondható egészen sikerültnek!! 

B IJ L G Á B I A  

A „ Tinr.es•• erdelies ntegallapitasal 

Az Angliá- zetöinek tekintete - Bulgária 
ban megjelenö Csehszlovákiával egy színvo
,. Times" szep- n.alon állónak mutatkozott be, 
tember 8-i kü.!önfél<! gépek, vasúti é& vil
számában cikk lamosl>-eTendezések, szerszám◄ 
jelent meg, Eb- gépek termelése terén. A bol◄ 
ben egyik gároktól már megszokott ter-
szemlefr6 érde- melvények m<!llett - 4 gyü,., kes megállapításokat tett a mölcs bor konzervek szőnye• Bolgár Népköztársaságnak a ' : • . 

lipcsei vásáron elért sikeréról. gek �imzesek - �� figyel◄ 
Többek között ezeket írja: me! e1 de'!'el_ a bofgar lf'ar fel• 
,.Leipzigben. - ,smelyen állan- 1 

törese. ;i'tz evvel ezelö1t Bu,l· 
dóan rajta függ a világ gazda,. gáriának jelentéktelen ipara 
sági, kereskedelmi és ipari ve- volt csupán." 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KÉRDÉSÉHEZ 
Teljes mértékben egyetértek galmi szolgálattevők, hanem 

a ,.Hogyan segítik men.etirá- a munkájukat alapos körülte
nyítóink a vonali versenyt•' kintéssel és felelósséggel ellá• 
címú cikkel, mert csak úgy tó tolatásvezetók is ismételten 
tudjuk tervünket teljesíteni, keresnek kapcsolatot a menet
illetve túlteljesíteni, ha ala- irányítóval, hogy munkájukat 
pos az együttmúködés, ha a minél jobban meg tudják szer
munka menetéről állandóan vezni. 
tájékoztatjuk egymást. Sajnos azonban vannak 

l!:pReD ezért szeretném szó• olyanok is, akiknek csalt ak
vátenni, hogy a diósgyór-vas- kor jut eszükbe a vonalirá
gyári bányavasút vonallrá- nyitó, amikor már .,ég a há
nyítói és az állomások forgal- zuk". Igy van az „együttmú• mi szolgálattevői között még ködéssel" Veres János elvtárs, nem elég szoros az együtt- Baross-akna állomás forgal• múködés. Pedig vannak, akik mi gzolgálattevóje, aki csak már felismerték az együttmü- akkor fordul a vonalirányítóködés előnyeit. Solymosi Ru.- hoz, ha ál!omása tervének teldolf elvtárs, Pereces állomás jesít.ése veszélyben forog. Peforgalmi szolgá!attevóje pé:dá- dig ez az eljárás egyáltalában ul minden szolgálatba indulá- m helyes mert a menetlrása _e!őtt. felkeresi a, i:nenetirá- �;ítóknak � munka minden ny,to� es i:ieg�zeh v�le . a mozzanatáról tudniok kell; szolgalat _varhato �roblemf1t, hogy egyrészt saját munká• ne�ézségeit._ Ugyamgy . Diós- ·ukat Jól tudják ellátni, más• gyor-Vasgyar Szabadsag-ren- J .  t , ni dezöjének forgalmi 'szolgá'at- res�t adot. esetben segite 

Endre elvtársak napközben is Bencsik József 
többször felkeresik a menet- vona!irányító, 

tevöi, Virág Sándor és Pozsey 
I 

tudianak. 

irányítót. De nemcsak a for- Diósgyör-Vasgyár-bányavasút 
,-,.., .-.,A 

Pályakocsikészitók jó munkája 

Knlsler Károly és brigádja, Puskás Jdr.sef, Albert Ferenc, a A\AV Fe!épft• 
ményl Vasanyagjavifó OV ozegedl vállala1ának dolgozói 160 ozázal�koa 

teljesltmértnyel kllfinö pil.lyakocslt készltonek. 
(Kov.,._ Géza feb .. ) 



ttlS-t október !l. �ZOCIALISTA VAS°OrtRT s 

GYORSVASÚT VAGY „  VICINÁLIS"? Francia mozdony/akatos látogatása hazánkban 
X REGGEL mé1< csak bonto

gatja szárnyait, de a Boráros
téri BEV-állomáson már javá
ban �zajlik az élet". A zöldszlnú 
kocsik ostromlott várhoz hason
lítanak. A Csepelre igyekvő mun
kások tartjá.1c ostrom alatt a ko
csikat, .,megszállják" minden 
rogát, fürtökben lógnak a lép
csőkön, féllábon egyensúJ.yozva, 
testi épségüket veszélyeztetve a 
kocsik között. S az e1<Yébként 
mé1< csendes várost itt hangos 
szavak, nem egyszer durva ká
romkodások „ébresztgetik". A 
sz.itkok egyará11t szólnak a 
MAV-nak. a szolgálatát végz:5 
forgalmislának, de Jut belőle -
és talán legtöbb - a dolgát 
�gző je!WVizsgálónak. 

Miért e csata? Jogos-e a szi
tok? Mielötl választ adnánk rá, 
vizsgáljuk me1< a körülményeket. 
A csepeli gyorsvasút mintel?Y 
három éve Játja el feladatát, kez
detben sok-sok örömet okozva a 
Rákosi Művek s a többi csepeli 
gyár dolgozóinak. Azelőtt nagy 
kerülóvel, Közvágóhíd. Pester
zsébet, Gu/Jacsi-hidon át 22-35 
perces menetidővel hordta utasait 
a HEV. A l<Yorsvasúton a menet
idő: 13 perc. Nem csoda, hogy 
örömmel köszöntötték a dolgo
rók a gyorsvasutat. Bvek során 
kialakult minden vonat állandó 

közönsége, reggelenként üdvö
zölték egymást, köszöntek a 
jegrvizsgálónak, aki már maga 
i:; - legalábbis látásból - is
merte szinte valamennyi utasát. 
A csúcsforgalomban azért volt 
tolongás - ere nem volt szitok, 
ablakbetörés és nem is akarták 
megverni a forgalmistát, mint 
most. 

A GYORSVASUT az utóbbi 
idóöen, főleg csúcsforgalomban, 
késik. Sokszor 20-25 percet. Az 
utasok nem találják szokott vo
natukat, megrohanják ami éppea 
jön - s szitkozódnak! Jogosan. 
Reggel 5 és 7 óra között igen 
l<Yakran löbbezren késnek el 
munkahelyükről. A forgalmisták, 
jegyvizsgálók, de a j avítómúhely 
dolgozói sem tehetnek a késések
ről. A motorkocsik az évek so
rán megrongálódtak és nincs 
kellő anyag a javitásttkhoz. A 
mozdonyokat „to'dozzák-foldoz
zák" a műhelyekben, de nem tud
ják cserélni ai: alkatrészeket 
anyaghiány miatt. A reggel el· 
romlott kocsiknak délután már 
menniök kell, mert nincs tarta
lék és a csúcsforgalomban min• 
den kocsira, motorra szükség 
van. Október 5-én reggel pél
dául a jegykezelők a 690-es vo· 
nat melleit mentek és álllandó3n 
oldották a féket. Az összes vo-

nat „elverödött". Ráadásul a 
pálya is elhanyagolt. A csepeli 
elágazásnál például hetek óta 
lassúje/ bénít/a a forgalmat. 

SZAMOS panaszuk van a vo
nal do1gozóinak is. Dolgozik 
jegyvizsgáló MAY-zubbonyban -
„civii"-nadrágban, mert nem 
kapta meg az ego/enruhát. Cse
pelen nincs női WC, a laktanya 
építése is félbemaradt. A kocsi
színben elromlott a mosdó fútő
beren.:lezése is. Panaszkodnak a 
jegyvizsgálók - véleményünk 
szerint jogosan - a prémium
rendszerre is. 2800 forint bev�
tel utá:n 91 forint a prémium, de 
ha ezt a bevételt megduplázzák, 
csak 1 19 forintot kapnak. ,-Pedig 
nyilvánvaló, hogy az e!so 2800 

forintot könn:yebb elérni, de a 
többi pénzt már Jóval neherebb, 
több szorgalom és lelkiismere
tesség kell hozzá. Ez a prémium
rendszer nem ösztönző! Bizony
ságképpen egyetlen adatot: 1954 

első néin- hónapjában 1953 ha
sonló időszakához viszonyítva 
38.744 forinttal csökkent a bevé
tel. Tetemes összeg, érdemes 
megvizsgálni a jegyvizsgálók 
panaszát! A csepeli dolgozók ér
dekében pedi1< újra l<Yorsvasúttá 
kel l „változtatni" · a jelenlegi 
helyzetében időnként ,.\'ieinális
ként" közlckedö vonalok.al 

Amiről nem szabad megfeledkeznünk 
Ílz év\Tel ezelőtt, 1944 október I vállóörhely épült, hdyreállítoltftk 

1 1 -én szabad tolta fel Szegedet a nagy állomás fell·éteif épületét. 
a dicsőséges Szovjet Hadsereg. Romjaiból született újjá Sze
A város lakosaival együtt a ged-Tisza pályaudvar is és az
vasutasok is. lelkesedéssel készül• óta szinte évről évre újabb léte
nek felszabadulásunk évforduló· sí!m�nyek�e! bövült._ Uf r�k�ár, 
jának ml"giinneplésére. A készü- valtokezelo-orhe1y, íurdo epult; 
1--"' • • ·b f 1 • 'k ·1 De nem szabad megícledkezm O=S o�� �n �- meri .' mi yen arról sem, mennyit kaplak a szenagy feJlodes elott nyitotta meg gedi vasutasok kulturális és szo
számukra az utat a felszabadu- ciális téren. Az új napköziott
lás, ezalatt a rövid fü év alatt honban 70 vasutas 1<Yermek !a
mennyi Juttatásban részesültek. !áll második otthonra. Felépült 

és nöi fürdö, öltözö épült. Ezek 
azok, amikről nem uabad meg
feledkeznünk • • •  

A Szegedi Feltpítrnén,yi Vas
anyagjavitó dolgozói most, az 
évfordu 1ó alkalmából azzal is ki· 
fejezést adnak hálájuknak, hogy 
.,ötnapos íelsza/Jadu/ási műsza
kot" tartottak és vállalták, hogy 
a harmadik negyedév első deká:d
ját 102 százalékos tervteljesítés
sel, százszázalékos minőségi 
munkával fejezik be. 

A SZOT b a Kuttűrkapcsola• 
tok Intézetének meghlvásár'a né• 
hány napja francia küJdötts�g 
tartózkodik hazánkban. A kül• 
döttség tagjai között van L• 
canter Edmond elvtárs, a ren
nes-1 JármüJav!tó üzem moz
donytakatosn, aki három napon 
keresztül a vasutasszakszervezet 
vendégeként több vasúti ezoclá• 
11s és kulturális Intézményt lá
togatott meg. Benyomásait a kö
vetkezökben foglalta össz.o: 

- A látottakról azt tapasz• 
taltam, hogy a magyar vasuta• 
sok egészségügyi és szociális 
ellátottsága sokknt kedvezőbb, 
mint a miénk. Nálunk a beteg• 
biztosftás 80 százalékát a do!• 
gozók t!zettk. Büszkék tehetnek 
a magyar vasutasok a Benczur• 
utca! napl<özlotthonra. Nagyon 
tetszett a mi szabadsághős már-

tfrunkról, Plerre Semardrót el· ták azonban tovább küzdünk, 
nevezett kultúrotthon. Nálunk a hogy a dolgozók, k6ztGk a vasu• 
vasutasoknak nincsenek killön tasak minél Jobb szoc!áffs bel)'• 
lmltúrotthonaik. Ml kommunls· zetbe kerű!Jenek. 

SZÁZEZREK KÉRIK TŐLÜNK .. � 
A Keleti-pályaudvar széles 

csarnokába egymásután érkeznek 
be a távolsági és heiyi személy
vonatok, a munkásvonalok. Csí
pős októberi reggel van. Az ív
lámpák erősen küs-zködnek az át
hatolhatatlannak tetsző köddel, a 
gőz- és füslgomolyaggal . . .  Ez
rek és ezrek szállnak le a vo
natról és sietős léptekkel men
nek a villamsokhoz, a BEV szc
reivényekhcz és a trolibuszok• 
hoz. Valamennyien munkába. 
sietnek • • .  

arról, hog;y kevesebb !döt tölt-
, 

e1<ész sor munkafe1?Velem-lazf• 
hetnek családjuknál, elkésve, tás. Hosszan lehetne sorolni 
vagy egyáltalán nem futnak el mellettünk és ellenünk is a 11él• 
mozikba, kulturális események- dákat: a 2327-es 14 perces hosz. 
re. 

1 
szabb menetét Szerenc9 és Nyír• 

Harencsák Ferdinándné, a egyháza köz�t. a g�pkezelé1 
Ruggyantaárug;yár munkavédel- miatt 19 1;>ercig megyarakozta-
mi osztályán megjegyzi: tott_ munka,svonat ese(et, "..agy a_z 

. • . . oktober 4-en 73 percig gozt feJ• 
, - tyrct var1unk az el1:_farsak- leszlő 6347-es példáját . • •  Cseptol_a lelenl Akkor megér/Ju�,hogy pek a hibák tengerében . . .  es 

ba1ok vanna/i. De most nut /ioz· éppen ez a bosszantó! Mi lesz a 
nak fel_ mentségükre a ya_s<1fa· folyamatos ele1?Yáramlással, u sok, nuk'!r se fa�y, se

. höfuva_s? üzemek munkájával, közvetn Harencsakné e!mondJa me1<_. pedig a dolgozók bérével, ha ezt h<;Jgy n�ponta mar 20 �olgozo igw csináljuk tovább? Mi lesz. k�s1k lo percet a vas?! m1�tt. !ez ha az időjárás belelszól ebbe? ko7el . 4 forintos atlago_r:ibert Itt az ideje, hol?Y seperjünk • sza�llva, egy_hónapban a Jo 1fii!• magunk portáján. Hogy megja, ben !s 600 fonnt keresetvesztese- vílsuk a közlekedést, és ne „me• gel Jelent ennek a csoportnak. nefrenászerúen" hanem menet• �em is sz�lva arról, hogy mit rendszerint vigyük a vonatokat. Jelent_ az . �zemnek, ah?I ��I?' Ehhez elengedhetetlenül szüksé• legal�bb UJ�bb_ negyedora J�n ges az F. 2. utasítás 255. ponthoz�".! a_ iz:ya:re�zlegbe menet es jának betartása. De nem nélkü• az atoltozes 1deJe. lözhetjük dolgozóink öntudatát 
A többi üzemeknél is hasonló sem. Munkafegyelem nélkül, 

a hel.yzel A vasutasokat szere- anélkül, hogy idöben kezeljük a 
tik. de a munkáljukkal nincsenek jelzőket, hogy azonnal feloldást 
megeiégedve. Es hogy mennyire adnánk a mój?'óttes térköznek, 
i1gy van, mi sem bizon,yítja job- hogy idöben és utasítás szerint 
ban; nem a vasutasokat, hanem vágá.'nyvizsgálalot és váltóellen• 
a vasutat okolják mindezekért. őrzést ne tartanánk, anélkül, 

Egyedül a szeméLypályaudvar az 500 személyes vasutas kul
heruházásai felülmulják az e1<Y· túrotthon. De a többi munkahel.yen Is ki
millió forintot. Jelentösen bővüit Lemérhetjük a fejlődést Sze- emelkedő eredménnyel kívánják 

d á • t· u·zemeinél is. köszönteni az évfordu'.ót Szeged 
a renctezöpályaudvar vagany- ge m s vasu I vas.utasai. A fütőház, a pálya-
hálózata, rendbehozták a forgal- Nézzük például a Felépitményi fenntartási főnökség, Szeged
.,; iroda épületét, h.1ngszórós . .Vasruiyagj;urít.ó Vállalatot. Az rend.,,:ő, Szeged-Tisza pályaud
·irányítóberendezéssel lá'!ták el egykori „pályafeMfartási alma- var, a személypályaudvar és az 
az állomást több mint 80.000 hely" jelentős üzemmé fejlődött, igazgatóság dolgozói valameny
forintot fordítottak a rendezö- csupán új korszerű gépeinek és ny!en mei::fo�adták, _ho� mun
pályaudvar II. helyének újjáépi- szerszámainak értéke felűlmúlja I 

kaJuk leg1avaval_ kesz:il�ek no
tésére és • központi váltóállító a kétmillió forintot. Uj lakatos- vember 7-e megunneplesere. 

E{W fiatal. csinos lány száll 
le a vonatról. Kis szatyrából ki
kandikál a pirosló paprika és az 
aluminium ételhordó, Apró lá· 
bait sürün szedi, máris eltünik 
a kiáramló tömegben. Vele tar
tunk és amint átmegy a Kerepe
si-út túlsó oldalára beszélgetni 
kezdünk vele. Kandi Mária. aki 
Váczi Ferencnét•e/ és Széki Jó
zsefnével együtt jóizfi magyar
sággal szidja a vasutat. Kérdé
sünkre elmondják, hoiw a Ma
gyar �uggyantaárugyár dolgo
zói. Legtöbbjük Rákoson túlról 
j� be és naponta legalább 8-10 
percet késnek a vonatok miatt. 
A közeli Gábor Aron Vasöntö
de és Gépgyár munkásai is 
panaszkodnak. Az állomás
menti üzemek dolgozóinak Márpedig, ha így van, ha sze
közel 40 százaléka bejáró. Ami- retnek bennünket, ha megbecsü
kor meghallják, hogy véle- lik munkánkat az üzemek dolgo
ményükre vagyunk kíváncsiak, zói, több j?'Ondot kel ler:e _fordíta
mlndenki panaszkodik. 5 szinte nunk a panasz orvoslasara. 
magával sodor bennünket a fzyá- Mik az okal a vonatok késé
rak felé áramló tömeg vé11: né!- sének? /11elettünk szól a teherfor
kül k'.1<Yózó áradata. 

1 
galom jelentös emelkedése, a ki· 

Székiné és Kandi Mária azon- nem elégítő szénellátás. El!P,
ban mellettünk marad és arról nünk szói; a forgalmi szolgálat
beszélnek, hogy a vasutasok I tevők rossz irányitómunkája; a 
rossz munkája miatt a dolgozók pályafenntartási szakszot11:álal 
is alaposan károsodnak. Kereset- lassú jelei. amelyek tavaly óta 
veszte�gük van, nem is szólva tovább szaporodtak és végül 

hogy az árut térben és időben 
jól előkészitenénk, anélkül, hogy 
törödnénk az utasok beszállítá
sával kalauzolásával - a vonat• 
késések dzsungelében nem tu
dunk elörehaladni. Ezeket kell 
megszívlelni vasutas,aJnkm:.k 
elsősorban és ami a legfonto• 
sabb - ha mindannyian ezt 
akarjuk, a vonatkéséseket meg 
is tudjuk szüntetni. 

berendezésének felállilására. A műhely, öntöde, festőműhely, Karbuczky K:iroly 
azemélypályaudvaron új, tornyos emeletes raktár és irodaház, férfi állomcísfönök, Szeged. 

AZ UfOlSd ÓBAK 
Elbeszelés 

frta: Siklós Sándor 
1944 oklóher JO. • • Lassan söté•e

lflk. A szegedi belvárosban a kora
esti órák ellenére m·ír mlndenfltt 
slrl csend. A monekOlő német fasisz• 
lák a város lllkletö életét megbénl• 
tolták, told •Iá kénrsze.-fterték. A 
hivatalok, Intézmények nyugatra me
i:ekü!tek. Kihalt é5 komor minden. 

A perifériák otthooooabbak. Valn
hoJ kapu nyikordul. Az utcasarko• 
kon t-.mber� Ulnek. beszélgdnek. 
Itt nlncs,,nek elhagyatott utcák, bá• 
z�k. Amltöl a belvjn�an oly �okan 
l�lr,�. eni1�k itt örOlnek. t\'\.ás embe. 
rek JakJák e StZer„-ényes ttlepüléseket: 
fi"lunlc.ások. becsUletes µrolelárc.saiá
tlok. 

A Ta•uhsok ellenállást brig-.ldJ• 
ii��"J��;�:::r,;· lak��T���bc::J�� 
re nOlekszik. Olajos. níros ruh.ibJn 
Tannak. munkából jöttek. Romhányi 
a rádió mellel! 01. Dús. fekete haja 
magas homlokAra hull. Czlrok János 
filtő a konyhasz:ekrénvnek dőlve na• 
gyokí!t szippant ci�aretláfából. Szót• 
1anságát már mindenki me�s:z:okta, 
fclesle�den sohasem �szél. Kerekes, 
István elöil1to a na{n' [Qst mialt 
zs�rlölódik. 

Romhányi a fi:lt megszokott őrhe• 
hér�. a k:tpuha t-Oldi. Felesége mtg 
egy pokrócot tesz. .az ablakra. a bfz. .. 
tonsáK kedvéért, férje Mo,zkvat ke· 
rcsi. 

ZavnrJjk az ed.ist, de a Jólisme:-t 
hau� e;'.!yre crösöd1k: Halló. Itt \\o��� kva, Moszkva beszél! • • . Harctér! 
jelentést dJunk a keleti frontsz:aka�z. 
ról. A fJJ .  ukrán h.idserei?:. Tolbuch;n 
marsall vezetésével fdszabadította 
Mezöhe<?Yest. Makót Es lovább n,·u• 
mul elöre nyugat. északnyu�at tr.inv. 
brm. Gyorsan tnOZflÓ alakulataik el• 
Erték a Tis:c.a vonalát. Pc-Iszaba,iitó• 
csapataink tiszai átkelése órák két• 
dése. 

A Jelenlévl!k szemében az 6röm 
könnye cs[Jlog. MeilflYi erőt és biza• 
kod�st ad Mostkval A? adás be t-�e• 
zlidik. Kezet 5,zorftanak � el?)·enként 
tá\'oznnk. Holnap a szokott heiyen 
ta1·1lkoznal<t 

Romhányi a,: örömt61 és nvul!talan. 
•Illó! nem tud aludni, A ,.Kossuth ... 
adást mél! meii kell hallgalnl. Papf,t 
készít elő és tQre:Jme:=;en vár. Fel�é
iie ni mellette, kisfia már alszik. Kez. 
d6dlkl Az Ismert hanr? lelentkez!k. 
Harctéri Jelent�l ad, maJd liiv !oly• 
!alja: 

Magyar doli::n,:6k! P::aton�k. mun
kások. r,arasrlokl A cselekvé-s órá: '1 
,Mrk�zett. Akadcilvoz:zát,.,k me2' a ta .. 
-áC � a tavak nyuiiatra ln!rcoli• 

•�t. 2:evarfátok a német csapatok 
vis:szevonul.isát, szabot.iljátok üZ 
ut.i.np6t1dst, �;·cnJ:?it�tek miudEn mó. 
don sc.raikat. A vég-;ö győzcll:m kO· 
szöbén dlltok. FoJ:ticm öss-ze rniwten 
magyar hazafi a betolakodó fo.:.iszták 
elleni"  

Romhányi képtelen .-ott fe,::yezni. 
de a közeljövő f�l:ulatai m;!gis p!>n• 
t0san kirajzolódtak clöth�. Alr.rntla• 
nul íor�1Jlódlk. ,·égig �1,nd, IJA a hol. 
riaµl uap mindt'n nwaanat&t. A ta• 
si,ztáknak lakolniok kell! . . .  

Ha városunk e,Jdig ftéskamráJuk 
vvlt, most majd kelepcéj 1ik le3Z, A�· 
�,.icló felcsé�ét61 re.stgcd a sz,1koltn,íl 
b<'nsóségl'sebben vesz búcsút. A1, 
��szony ismeri szándék,it Cs tervét, 
s ezért Jog'(1l f�lli. Rűmh(in,,i (tyen• 
�t�nv

a;t:�nk:u�:tj!� N!1!11f;L;t: 
mindkcttújükben JclH: tődlk: VdjJo:t 
talá!k,"lzur.k•e még? • . • 

BoronF�Ó!-. komor fd,5, A sötét. ciiom• 
&l.ürke felhók lomhan hömpölyOgneok 
dd íelé. A r�nde,1.5p:i1yaudvJron n�· 
J:ány indtllasra etöké-;zlteti 1n..,zd-,ny 
cg-yenletes clohoi<í\sa veri ft I a kör• 
nyék c-=cnJJét. A \·J.g:inyok k�jz.ólt 
íe�yvercs némL-t ő:ók. Az t-lhaeyato!t„ 
Sir? s:zlin:1lmns kéi,e.. :\ pusztulás .n:ir 
h!lSSZÚ fdő óta Illetó��f JOt:ut nye-. t 
a v�i:-�ban. A \· jq;inyuk r-0gyr�sJ.e 
h:t��núlhatatlan. Ős'izegörbiilt. ég felé 
mercdeit5 �índarabok nyujtóznak mln. 
dcnlelé. A váltókat osak kéz!-viltó• 
v�s�al tudiák mar 1 1HtRnl. A bomha. 
Wlc�rekbcn felfakadt vtz posványos 
sa:n�a terJenq a h�yegöben. Romh:í11yl, 
Ktt eke.,, é'! Cz.lr0k a hclvéböl kibo
rult lordftón,iJ beszélgetnek. 

- Hüsz perc mulvn - mondja 
Rvmhánri - & •• B" szerelóakn.:Hnn 
gyülekezíln.�. °Én aJdiJ:l körülsz.aglú
szom a körny.:k�t és e!hto�at,)l< a 
• .fricc-ekhez''. Gond<>Jom. közlik majd 
a �✓-e;clvények indul,J..,i tt:'rYét. 

KörüljJ.rh a n·ndcz.51, megkapja az 
tndt•lás ütemtervét. Föbelövé:s terhe 
meilett tC":,.Lik fc!elóssé betartá!:.;��rt. 

Amikor megérkezik. a brigád min• 
den fag-f3 c�vütt \'an. Olajos Jócá• 
ktJn, &Zerelölád.:ikon Olnek. Gvim�sl 
bjcsl e,zy p3dlódeszk:in JóizOen :il• 
!-.7.ik. Jdfrs, fáradt ember. de a �zive 
mindenkor a helyén van. Czlrok kelti 
lel: 

- Hé. ébredj llre�l • . • Most meg. 
váta ... ,ztunk klubelnöknek Hl: álom· szuszékck11Al. A n�m könnyPn sérti5d� Gyimesi 
bácsi felül, megtört! h•>mlokál. na• 
in-ot fúj. s hiizgodlan vó loszol: 

- Fiam, ha te Is 2.5 �v!g zötyököl• 
tetted volna mag�d e1:eken a . .le:, .. 
rákon" mint én, te s.cm lennél olyan 
nazyleqCny. 

llom'i:lnyi halk, d• hat:lrozott �ang. 
ja 6U1<ftj3 ft'lbe öket: 

- Cml>ert>kl !\'a!!y h l<ocld1..ttos 
ff"ladat v:ir dnk. A �z:erl'"l\•�nvek. 
rnelye:!<el \·onlatmmk kell. német ha• 
d"111z::ttJ umpcntb61 lqen fonbs3k. 
Meii kell ak•dalyoznunk ezek tovabb· 

Jufás:lt. A �ovJet csapatok m�r több helyen elérték a Tisza vonalát va„ 
rosunkat meg akarják menteni, s ez�rt n3gyohb éldo1,altal, lassúbb ü!e,. 
mü az elúrehaladii�. A íasl�zták mfn. 
rl{"nre el vannak adn,·a. hogy lo,·ábbjusc;anak. 

Cz.frok szól közbe: " 
- MaJd mi Is ott [eszünk és me11-mutatfuk, hol{V mit tudunk. 
- A Jehelösé�ekben nem válogat

hatunk - íoiylatja Romhán,1 - • 
mozdonyokat kell kikész!tenúnk. 

* 

Délelötl 10 óra. A• áílomásf6nök! 
irodában náci tisztek tnnácskoznak. 

- Az e!sö haro1n pánc�Josokat 
szállító szerelvénynek - mondja a Gestapl)•tiszt, - még ma út kell 
jutnia Siolnoknál a Tiszán. Wediene 
\'t'Z\!rezrcdes holna,pután átkaroló 
mozdulattal kf�rlctel t�z a bo!se· 
vikok ulánp,j1iás::inak elzárásara. 
maJd azuk bekerit�re. Ez a Fllh· 
rer parancsa I A szere!vényeket 
azonna1 indítani kell, megerösitelt 
kísérettel, 

N!nc.o más me�l<M,. személyesen 
kell átmenni. Géµpis:ttolyos katonük 
klséretében megindul a csoport • 
��

1
iti:!<> t�t-áC: 

1
M��

t
� l!T!�t�� 

üté35e[ Jelzi a vcsz.élyt. A ma�a M• 
ly<én mindc,cn•ik „mur.kához:" J.il 
Színlelniök kell a 51.ol�ál•tkéaz ké· 
•zillődést, húzni az idlSt. 

- Schnell, schnellt - ordft a 
Ges!apo-lls.zt. Romhánvl léo e!6 el• 
,i;nek " a tolmdcson keresztat 
mon<'J •: A mozdonyok készen álla
nak, m indenkinek meJ?Van a beo�• 
tása. Mind a tlzenn�gy .sz�relvény 
egy-egy mozdony vonóképességének 
ma�imumtlt Igényli. Ezért •• álla• 
[!csná t több flÓzre Tan szükség, 
kli!önben emelkedőn nem tudunk 
tú!Ju!n!. A Qe,;tapv-ti!d (Qrelmetle
nill forgatja sdJraIO,ölt p!sa:tolyát. 
az indulás' időt már négy 6r,1val 
túlhalad lák. 

- �H• 30 perc muha nem Indul 
kI az e1s5 szerelvény. - m,:i,ndJa a 
Ge-!-tapó•tiszt. - mindiinnylukat fö· 
belövöm. Hozy hívják ma11.il?I • • •  
Romhá11yira mutatva kérdi. - Ma• 
i;a I-est a Ge-stapó•me@faottja. A:z. 
Indulás! t�v betarl,l>áéri ma�át te
stem ft>telc5ssé. Mfndenkf habozás 
nélkül k�,teles betuhni uta,ftásaiL 
.Most i,ed!g menfilnk és tJé,zük m•>t 
van•e e!ét?" göz". 

Lassan v�,iigjáriák a "'°""onyokal. 
A iütök lázasan tevékenykednek. 

* 

- Hol vannak a ma�in[s.zták? -
ordit torkaszakadtából, a hitnlcíhe
lyesarcia �met. l-hrng.Ját a ,·arosra 
zuhanó ágyúlövedékek robaja nyom• 
Ja el. Az állernj:,főn.:.k re.--.tkdö kéL• 
ze1 nyúl a telefon után. A iat6házat 
hivJa. de az nem jelentkezik. A ná• 
c' lbztek köz,;tt kapkodás, a1rnoda
Jom az úr. Dittinger ezred,es ltl· 
1andóan k(,zbe�zól, s vereJtékez.5 
homlokát percenként lOrülg•ti. KezE• Délután 4 óra. A ii<nnyorn!st mu
V!?I szünte'.e11UI babrál, papirszcle• hltó műszer emelkedik. silraeti az 
teket morzsotgat. maid káromkodva indulást. A Gestapv•tl$zt �yapak4 

söpri le az.oknt az aszialról. A sarok- szik érzJ. ho:N Itt valami nir.cs 
ban lllc5 órna�v .1ranvkeretes <';Zem4 r�n<lfén, ezért mb f'S-ZköZőkhöz kény
five".!Ct a homlokára tólJa. s közbe- t<'kn foI,•amodni. I:.rzl. hOk.-V a mol• 
szól: donvYci:t:tó'k me25emmlsít�vel Ck 

- TeJJe�en fele"l!e�nek tartom ma'tl.1k i.s mecrsemmisül�k. mert ha 
no orólködéstl Titeket talán meg a szerelvénvek nélkül tuvúbb futnak. 
mindijt mei:r tud nYUlltatnf a cso4 parancs ne'11 te-Jfesftésert főbelövés 
dofe<?y,·or bevetésének immár h\t éve Jár, •• lttmacadás l>e<für tlCffl sok 
han(?O:,;tatott Jelszava?! Lassan már f0va1 kec.:;c�f't . • . E1zy-két i;zoromba 
mcnt!külni �m vagyunk képesek. mei'lie,rvzks és fenveC!:etés mel1,tt 
Sz!.ilin,zrád. Or�a. Omszk. Voro- vissza�v az ,nomásfdnökl �ofilet• 
nrezs. l(u,ksz. Tacnopol nem blto• be. Elövetett Romh:lnTf kartotékalt és 
nyit nektek eleget?! A gobbclsl tanu!mánvo,tat!a. Bizalmatlan m4r a 
propaganda most 1� ut mondja. to7mácC!ut szemben Is. s ez.ért 311an ... 
hof!"y �·öz.e>lemhez ma közelebb ál• dóan �o?'atla. NfflJ kommunista 
lunk, mint b1rmikor - s percen- ez? - morfondfrOir:lk ma�bftn. A 
ként ezrek válnak ha<ckeptelenné. tolmác, 11éplesen fordít mindeni. ICi· 

f'fll� elszfvott cíi;rarett�véi?ek váló mozdonvvezetO és sz�el'5. mun-
szönve:::ként terülnek el llZ: olajos káfában nontos. Józanéleh1. 1925 óh 
padlón. Finom bolgár ciRarett:ik - u:�ksterve?e.ti taj(. Az: �Jsl5 
a balk,int zs ... kmány maradványai. viláS?:háborúbon orosz: foitd�ban 
Az. ablakot ef?yre silrübben és erő-- volt, ahonnan 19f9.bf!n t�t hazJll:. A 
sebben rázkodtatják meg • becsa- Gestaoo-t!szt arca felder01. Helyes 
pódó lövedékek. A Gestapo•'i�zt •olt feltevése. histem ez kommunfs
flyenkor ésirevétlenüt húua össze tar Reménv dfó 1esz - mér�l6d4k 
hosszú nyakát. pfsdolyához kap, • - ez az ,..mber haftfthat1U11tn. Itt az 
arca meg•!Ttcgdndu1. er6szak ne-m hasznil, csak a fur„ 

- Mi van már a tat6hizzalr' - fan�. Most mát b1zto� a do1'14ban. 
Cvtilt :l ki",,•etke-zl'i pll:anatban. Az Jtt �nboMrs van. d� bevált mód"iz.e
á!lomásíönölc ijPdten nyut a te!cfon rfik. a föbrlövC:S ez(1ttat nem kiflz.e„ 
után. s úir" r,r;b.íl'mzlk. A ftltóhiz Mdli. Ubsrt��t ,uf. hon P'éokcxotifán 
most sem fe!entkezHc. Kt>vAcs János Romhánvf íel„"lé!lét hozdk a,: il1o-
mm<k,nylakalos Jó munkát nii· m�'léoületl-e. Ha ell,nkezik, meii �IJ 
zett. ......i, .. a,Jyoml • 11111111M lllé<lf6n 

- kacsint kajánul személyi Utká• 
r,.,a. 

- Vigyen maitáva1 e-gy orvost �•. 
s nem kell visszartadnl a megscbe• 
sl"""°től sem - monáJa. 

* 

A mozdonyok körQI halk szavakat 
röpit tovább at 6sz! s.zél. Romhányi 
:Í,�r;örf::Jt a 

a 
feÜ:&:�Yls't�

a
�Ur��

n
n
t
�i� 

bez van szava. 
- Csak n)ugalom. flúkl . • •  Ki kel! 

Úlitanunk. A rosszabb mi�gO sz.e. 
net a fütöanyag tetejére • • •  Pista, te 
gerje,;,;r minél több fO•töt. szerel� le 
a fOstszürllt é,, ,.:épeddel állJ elöre. 

Mire minden mo-donyt véRiKiár, az 
állomásfőnöki épúletoo ""ól!t11ik. IL• 
J(atottan !ép be az ajtón. A Gestapo„ 
tiszt kezd vele besrél11etnl. 

- Van-e tudomása arról - ké·dl 
- hogy minden é:t?Sé�n maradt 
kórházai és kHnikút Jtlelep!tcttek 
nyucatr1? 

- fgen, ludom - .,,,lt a felelet. 
- Akkor azt i,s tudja. hogy e1.s6-u�lrriyujl:'ist csak a hon,·&IsErt tud 

adni, de ez komoly müt�tek végre
haft:ás:ihoz s:ükse,:tes (elszerelé:;3�l 
n.e:n rendelkezik, 1,edf!! feleségének 
gyurs rm1tétre ven szt1ksé.(te - m<lnd• 
J3 .,részvevú0 l1angon. - A bols�• 
Tikok :ígyúlö,·cdékelnek repeozdarab• 
Jat mei:z:sebesftetté.k. 

&:zei bar:itsál?Qsan bronlogja, • 
,tvezetl az eeytk romo.s épíiietbe, 
melyet ldeiglenesen killötöhelynek 
rendezt�k be. Sok • sebeoOII. Ar. 
orvos állandóan t.atpon van. A sarok. 
ban e,n, vér"6 hordáirvon rne,:o!ltant. 
J• felesé� - eszméletlenQi, eltor• 
rult aroca[ fekszik, �lel!Jlt. i,;,,ilke
ret �ert a lába. Barázdás arca elhol
ványul. szemében a könny . .Mel!'(!öb• 
lxonve is.meri fel a ke�·etlen J)'l"OVO

káclót. J<e"" ilk6l»eszorul - • habo· 
zh nélkul dönt. Egyetlen lépé•t s,em 
előre - iiondol!a ma�han - itt k•ll 
felelne!elc cselekedete•t•kért, átkozot. 
takl Gondofat•it Ismét I Ge.tal)O
tiszt u.varfa meit. 

- Induljon me,r n ei.6 szer,l\"Eny. 
Efvlss,:Ok a let....,;a,,t Is és P::.cskt· 
méten soronkívüt mntét olii ke<!il. 
Garantálom meirmenllOk 111: �lelnek. 
At ld6 sOrll:d. semmit aem l<ésleked• 
hehink. 

R-omh&nyfnalt re�zket ai arca • 
d0htő1 - de l;>elee!fVez<'!en bóHnt. 

- Tfz �re mulva fndutunkJ -'t 
első sz�relvén�➔ En me1r11m vontatf'm. 

A n4c!k, mint • menek0115 i,atkll• 
mol< leoik el az el� szerelvényt. A 
Gestanó•Uszt rr.(n ka.fán vi'?'VOC" vn• 
m,f '"'11l!o: - •lker!llt n olcsó csel. 
A fasi,zlá� elllelvezl<ednek a P•1f 
M•"n-kocslkban. Romhátm �ll>a
n11•u\odr-. a mMdonvra. sz�"'•,i--,,1 
kérrlil lt•fnlelet ve!nek "'· fühete!• 
� tanlk eld«Olc a �hmo
d:ls. 

- Mtr,d.,,,:i é�tt-• • fet,1-��, 
- """"'Ta R""'l,Anvl • _,,do,,-.Ml 
llllntoln. - .Ml�n mos.....,,.e,eta 

Ezt kérik tölünk a Kandi 
Máriák, Széki Józsefnél<, a dol
gozók ezrei . • •  

az én l>éld,:nat k6ves,e. Ne lör6dj3a 
senki a kllvetke•m�nyekkell Legye
tek bátrak k kemények, tgazi ma• 
{n'arokl • • . - hangzik Romhányi 
han�j•. Felhangzik az Indulást jel• 
zll sloszó s R->mhfoyl Balázs biztos 
k\!zzel nyitja ki a g6zcsupot. A 
mozdonyt meRr.izkódtatja a '!ŐZ ls-::o. 
n}·atos ereje, de l.terckei moz:duJatla• 
nok rmrradnak. Néh&nv perc és a 
,·ontat:lsllo, szOkséges aktiv o:6J 
utolsó párái is tlszillJn3k. A hatRl• 
mas ii;ózíeih6k elborítják a? egei. 

A nácik a �rell!ől M félelemt61 
feldúlt are<:al. emberi formájukbóf"' 
kivetközve fe1húzo!t pisztr,lyokkal ke. 
tükben ugrálnak le a kocsfkr61. 2lc• 
teien üvöltés és káromkodds tölt! ef 
a környéket. Fejvesztetten a bossz1j„ 
á llástól fatve. futkosnak öss1.e-vísl,. 
sza. A moedonvv•zet6ket kere1lk, 
akiknek 02eyrwe a ii<nlelh6k leple 
alatt • rejtett s.terellSaknához. sie
tett. 

A „harci" �vaJt •<?YTe lobbaa 
•=letes dübllr�s fojtja e!. A szO\'. 
let tankok a Yáros észak! .ésú.nél 
áttörve ■ vonalat, i:rvors ütemben. 
nyomulnak elc'Sre a vMos kóz1>0ntja 
és az állomás felé. E,rv ,. T ·34" ••• 
óriási t><>rlelh6t h&ITTva ma,ra mó• 
11ött beroboii • N>ndez&e, s töve�
ne� csö�t a mozdonvokra frán}it• fa. A nácil<on hal411Elelem lesz u,,rá. Kivont ptseto!volkat földre dobál• 
fák. s maiiasra emelt kciekkel, ,n-á· 
ván Yonsrolódnalc a szoYJet katondk 
felé: 

-' uovfet eJrY� oaranesnoka ha• 
tirozott han1r0n n&netOt azót h<>zd· 
fuk: 

- On61: mdre ■ háború bef.,;e
ződött. Eléii volt a wronHsból. a 
1>us�tttásból. At emberi!él! blkb 
életet óhajt. A m l  ha.-cunk ezt szol
itá lJ•. Le1<ttnek nyui:odtal<. a szov• 
let emberel< kedhe,; nem foe szeny• 
n-..s yé,- t•padnt - életi!k bitton• 
sáitbllfl T■n. 

Rcmhány1 !lalbs a löbb!•lc ki• 
retéb,n bátor léotekk•I kózeledfk • 
besdl1?et6 esooorthot. Nem •-lik 
fel kezeiket. barát,fkkol. tlvUn,11<• 
kal találkoztak. Róvl<len elm".!Hk 
a történteket. A 1>•rancs,,,.k oor,1 
m�;!elf 6ket Ovimesl Mc.sl � 
C1:irok �\;erf bt"· a nácUc;it '9e-
ST.llt 61-izeibe. A tö!>hi•k �•dig eltn• 
dnln�'< • mord„nvolkhoz és -1!• 
lter.dilc a rmmldl. A fel,1.abad't6 
MJap•!ok nt4n�6!Mdt �n maid sdt. 
llt•r.lok. .Meitdur,1 11.ott �.,.-,i,"•' 
fnd,il ffll!C? a rn<U:donY'>k ófr•r«� .... 
A kemenve,, ""'""'6 ,nimr "°"''"""· 
rtlf lefm116 Te-ellik ... �. Pelc"ffl 
l!'-1'-,1'1'fff Tl\"�"solfa , ��net. A�'!' 
trtift1c el m'l9f.ff óra. a úfra �holt· 
nak a n,ozdonvr-t. 

Romh,.,y1 feles.!�! � .....iet 
oeoesúlts,zálllló �okocat houzó t,. 
be,, ka,,...arodllc Itt a Rendtt�. • 
!&!• 1'1� el!ndal a •tr lel
nsbawlt lll-6 !elé. 
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A MENETIRÁNYÍTÓK, 
A FORGALOM ÉS A VONTATÁS KAPCS"OLATA 

A vasutas képzómdvészeti körök néhány problémájáról 

A vasutasszakszervezetnek 
a különböző szolgálati ágaik. 
szakmai kérdéseit tárgyaló ér
te::ezletei során legutóbb for
ga.lmi és vontatási sztahano
·vista-ankétot tartottak. annak 
1 •. 'gbeszélésére. hogyan mű
ködjön együtt a menetirányító 
a forgalmi é� a vontatásí dol
aozókkal. 

l 24 órás ronatf orgalmi terv 
és a jó kapcsolat 

Az ankét előadója, Makó 
Imre elvtárs. a miskolci igaz
gatóság III. osztálya menet
irányító csoportjának vezetóje 
elsősorban a menetirányító 
munka alapjára, a 24 órás vp
natforgalmi terv fontossá.Dára 
hívta fel a figyelmet. A vonat
forgalmi tervező az áruirányí
tótól kapott megbízható ada
tok alapján pontosan jelölje 
meg az elegytoVábbításhoz 
szükséges von1.tok számát. A 
24 órás vonatforgalmi terv hi
bátlan végrehajtása az áruirá
nyító, a forgalmi szolgálattevő 
és a tervező áruirányító jó 
együttmú ·ödésétöl függ. 

A menetirányítók és a for
galmi szolgálattevők jó kap
csmatának előmozdítására in
dítvány< ..:ta az előadó, hogy 
keressék fel egymást munlka.
helyükön, ismerjék meg egy
más problé"'láit. Ajánlatos vol
na. ha a mozdonyvezetők is 
ellátogatnának a menetirányí
&ókhoz. 

vontatál."i hibáikat. Szalontai szolgálattevőket. hogy a jó 
József mozdonyvezető (mis- együttműködés végett ne en
:.olci fűtőház} ajánlotta: szol- gedjenek ki állomásukról ke
g:ílatra jelentkezés után a vert irányvonatot. Solymosi 
mozdonyvezető első dolga le- L;szló mozdonyvezető (Szol
gyen, hogy hívja fel a menet- nok fűtőház) azt ajánlotta, 
irányítót. Breznai József. a hogy a menetrendszerinti köz
debreceni menetirányító cso- lekedés elősegítésére a menet
port vezetője annak tulajdo- rendszerkesztésbe vonjana!k, be 
nítja, hogy a nyíregyháza--zá- mozdonyvezetőket is. 
honyi vona: csaknem állan- Gáspár Sánd<Yr elvtárs. a 
dóan első a vor.ali verseny- vasutasszakszervezet e'nöke 
ben, hogy a mozdonyvezetők rámutatotl hogy a menetirá
és a vonatvezetök a vonalról nyítók, a forgalom és a von
.s áU�ndóa- felhívják a me- tatás összmunkájában már 
netirányítót. Ősi Károly (bu- vannak eredmények. de több
dapesti igazgatóság) hangoz- re kell törekedni. Kifogásolta, 
tatta, hogy a menetirán)•ítók- hogy f�Iszólalá-sokban ke
nak ne\elniök kell a forgalmi vés volt az önbírálat és kevés 
szolgál ttevőket. Arató Ferenc bírálatot kapott a szakszerve
mozdonyvezető, a szociaJista zet. A szakszervezet mulasz
munka hőse (pécsi fűtőház) el- tást köv":tett el, hogy eddig 
mondotta. hogy ők az 500-as nem kereste a módját . az 
értekezletekre mindig in�hív- együttműködés akadályai ki• 
ják a menetirányítókat is, a küszöbölésének. Kifogásolta. 
mozdonyvezetők pedig rend- hogy a vezérigazgatóság szak
szeresen látogatják a menet- vezetöi többszöri meghívás el
irányítókat munkahelyükin. : né1e • nem jelentek meg a 
Követésre ajánlotta ezt a most lezajlott fontos értekez• 
módszert. Papp lm'l'e forgalmi leten. 
szolgálattevö (Debrecen állo- 1 A tanácskozás Makó elv
más} arra hívta fel a forgalmi társ válaszával ért v�et. 

� Í RJAK 
Két szék között a pad alá 

Mindössze néhány éves iónéhány szobrot és képet nem 
küldtek fel, mert féltek, hogy multra tekintenek vissza kép- szállítás közben összetörik, 

zőmúvészeti köreink, d<, ez- mint ez az előzö években elfi
alatt az idő alatt is számottevő fordult. Szombathelyen egyidő
fejlődé5t utatnak. Ma az or- ben területi kiállítást rendez
szág killönböző részein hét vas--- tek. amely nehézségek miatt 
utas képzőművészeti körben nem tudtak elegendő képet kül
köze1 kétszáz dolgozó képezi deni. Igazság az. hogy vidéki 

köreink nagyrés:e mostoha; kömagát. Ezen.kívül egyre több rülmények között működik, kultúrotthonban alakul képzö- s�íik, sötét helyisigben. Ezekművészeti csoport, melyek a nek a hibáknak a kiküszöböléjövőben �intén körökká fej- sére már történtek intézkedé-lódnek. sek. Képzőművészeti köreink fej- Nem egészen helvtálló a lődését a legjobban tükrözik cikknek az a megállapítása, 
az évente megtartott országos hoey köreinkben elhanya.go1ják vasutas képzőművészeti kiállí- a, fiatal tehetségek oktatását, tások. De a fejlődés ellenére valamint az. hogy köreinlkbe,i 
találwnk képzőművészeti kö- .. tíitalá.ban elmarad a szobrárein.Kben néhány gyermekbe- szati oktatás". A Képző- és teg.séget. Ezek közül néhányra loarművészeti Főiskolára min
rávilágított a Népszava den évben adott valamelyi1< augusztus 16-J cikke is. amely a körünk növendéket. Ami pedi<?: kiállítás alapján igyekezett tü- a szobrászati oktatást illeti, körképet adni képzőművészeti csak annyi növendéket tanítköreink munkájáról. A ci.�k hatnak t�náraink, amennyi jenagy VJSSzhan_got keltett kor- Ientkezik Hátráltatja a szobrávezet&ink és a növendékek kö- ssati oktatás fejlődését - küli\zött. A vélemények nem min-

1 

nósen vidéken - az is, hogy denben e"veztek. mégis meg o!datóban vagy helyiségben 
kell állapítani, hogy a cikk sok hiány van. 
olyan problémára hívta fel a Jogos a cfüknek azon megfigyelmet. amelyeket eddig állapítása, hozy helytelen az 
sem a körök vezetői. sem a országos kiáUítás alkalmával 
szakszervezet kultúrnevelési azonos elbírálás alá vonni a 
osztálya nem látott vHág06an. ta.nárolc e� növendékek műveit. 

Tény és való, az idei 'kiálU
tás nem tükrözte hűen köreink 
munkáját. Szegedről például 

Ezt a módszert helytelennek 
találta a kultúrnevelési 067-
talv is. úgyhogy a következő 
kiallításon már külön bírálják 

és díja.."'Zák a növendékek mÚof 
veit. 

Nem utal rá a cikk, de meg 
kell említeni köreink látoga
tottságát. Itt nem a legbizta
tóbb képpel találkozunk. M-is• 
kolcon, Szombathelyen, Debre• 
cenben .köreink kies-íny -zé.t• 
számmal dolgoznak, mert 1lincs 
elegendő helyük. A budapesti 
kör viszont jóval több növen• 
déket foglatkozta;thatna, mint 
jelenleg. 

Ezek a tt�nyek arra hívjá� 
fel a figyelmet. hogy biztosíta
ni kell a köröknek a Jegszük• 
ségesebb helyiségeket és - kü
lönösen Budapesten - a vas• 
utas dolgozóink között az· eddi
ginél jobban kell ismertetni a 
körök munkáját. 

A képzőművészeti körök ve
zetőinek és a szakszervezet 
kultúrnevelési osztálvának szo
rosabb együttműkö!Üssel kell 
biztosítani a tel1etséges dolgo
zók továbbképzését. Arra kell 
törekedni. hogy a körök min
den nöundéke megtalálja 11 
képességének legmeofeleUJbb 
művészi 'kifejezési formát. He
lves. hogy a szegedi kör az ed
di,:i művészeti ágakon kívül 
a kerámiát is bevezette. A vas
utas képz�tnüvéfzeti körök az 
eddigiekben bebiwnyították 
fejlődóképességüket. tovább• 
fej1esztésiik a vasúti kulturá
lis szervek egyik fonios fel-
adata. R.. B. 

A forgalmi szolgálattcvök 
őszintesége 

Nyomatékosan foglalkozott 

Orosháza á llomáS-On az egyik csony. Igaz, könnyen lehetne 
személypénztárban dolgozik Cse- rajta segíteni egy kis dobogó
mez Rózsa és Magyar Gizella val, amit esetleg mfíhelyí hulla
elvtársnő. Hosszú időn át kér- dékanyagból is ös.szeürhetnének. 
(ék, hoiw biztositsanak száimuk- Ugo--látszik. még könnyebb az il
ra forgós,zéket, meri állva igen ietékeseknek, objektív nehézsé
fárasztó a nagyforgalmú pénztár gekre hivatkoz\"a. elengedni a 
munkáját lebonyolíiani. Végre a fülük mellett a panaszt. Hogy ez 
szeged-rókusi szertár küldött is nehezíti a munkát, arra úgylát
a két dolgozó nőnek - egy for-

1 
szik nem akarnak gondolni. 
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az előadás a forgalmi szolgá
lattevők mun.kájávat A me
netirányító JO munkájához 
feltétlenül szükséges, hogy 
idejekorán pontos tájékozta
tást kapjon minden forgalmi 
vonatktzású mozzanatról. Csak 
ezek birtokában tud tervet ké
szíteni, rendelkezéseket kiad

ni. A forgalmi szolgálattevők 
értsék, meg végre, hogy valót
lan adatok közlésével sokszor 
egész vonalszakaszok munká
ját 1negbénitják. Az igazság
nak n;iegfe!elően tájékoztassák 
tehát a menetirányítót.- A. me
netirányítók viszont közvetlen 
ellenőrzé&Sel ügyeljenek az 
elegytovábításra, az irányvo
natok tisztaságára. 

A mozdonyvezetőket és a 
vonatvezetőket arra hívta fel 
az előadó, hogy indu.lál.-nál, ér
kezésnél, de útközben i6 lép
jenek összeköttetésbe a me
nctirán1. ítóval a menetrend 
betartása érdek.ében. Végül 
hangsúlyozta: követeljék meg 
a menetirányítók erélyesen és 
következetesen, hogy jelentsék 
nekik minden esetben. ha a 
vonat vonalukra lép. 

Houászólások 

gószéket. De még ezt az egyet l(éri József 
se tudják használni, mert ala- Szeged 

Megf ontoltahh rendelkezéseket ! 
Szeptember 11-én és 26-án 

az igazgatóságon keresztül a 
budapesti főmenetirányító vo
natkísérő szakaszt kért Pusz
taszabolcs állomásra, · hogy 
onnan üres szerelvényt hoz
zanak Tapolcára. A vonat
kisérö brigádok a kért moz
donnyal együtt önköltségben 
meg is érkeztek Pusztasza
szabolcsra (138 kilométer). Itt 
jelentkezés után nyugodtan 
várták az ígért vonatot. Nyu
�odtságuk azonban csak ad-

dig tartott, amíg ki nem de
rült, hogy többszöri ígérgetés 
ellenére sincs számukra vo
nat: közölték velük, hogy -
egynffl:)i. vonatraYárás után -
most már visszatérhetnek 
honállomásukra - önköltség
ben. 

Az ilyen intézkedés meg
gondolatlanságra, kapkodásra 
vall, ami károkat okoz s fel· 
háborodást kelt az öntudatos 
do!goz.ókban. 

Pál Gábor, Tapolca 

Nem tűrünk fegyelemlazítókat ! 

A SZOVJETUNIÓBAN ! - Ujabb öt tartalékmozdonyt 
SZERZETT TAPASZTALA• j helyeztek letétbe a miskolci 
TAIRóL pénteken délután a.,: i11azgatóság területén. A mishol
Északi Járműjavító 0V kul- ciak ezzel is dicséret('s módon 
túrtermében számolt be nagy- járulnak hozzá! a vasút önkölt
számú érdeklődő közönség je- ségcsökkentési b.arcához. 
lenlétében Bebrits Lajos elv
társ közlekedés- és postaügyi 
miniszter. Az elöadá.s anyagá
nak ismertetésére lapunk ok
tóber 16-i számában visszaté
rünk. 

- Könyvbíráló ankétot ren
deztek az ünnepi könyvhét al
kalmáiból Csanádi György „Vas
út-i üzem" címen a közelmult
ban megjelent egyetemi tan
könyvéről. Turányi fslván, a 
szolnoki közlekedési eg,yetem 
rektora részletesen foglaikozott 
a könyv eré.iyeivel és hi
b�,ival. Az előadást hozzá;zólá
sok követték. 

- üzemi konyha Balatonfüre
den. A balatonfüredi vasutasok 
oromére az elmult napokban 
üzemi konyha kezdte meg mű
ködé�t az állomáson. 

- A. mezőtúri kultúrotthon 
•munkájában a dolgozók család
tagjai is segítenek. Tár;adalmi 
munkával táncparkettet, teke
pályát is készítPttek. 

- A. pest-váci vasútvonal 
építésének „kapavágási" ünnep
ségét 1 10 évvel ezelő(t. 1 844 ok
tóber 5-én tartották meg. A 
forgalom két évvel később, 1 846 

július 15-én indult. 

- A bevonuló fiatalokat vi
dám kultúrműsorral egybekötött 
táncesten búrsúztatja a Vesz
prém-kiilsö ffítöház DISZ-szer
vezete. 

- Budapestre jönnek kétnapi 
látogatásra a szentesi, kecske
méti D lSZ-szervezet tagjai. 
Megtekintik a Landler Művet, a 

parlamentet. Es!énkint színház
látogatá,st terveznek. 

- Zakariás József többszörös 
labdanígó válogatott rövidesen 

meglátogatja az Eszaki Jármfí
javító liataljait és beszámol ne
kik külföldj útiélményelről. 

- Jlöplabdabajnokságot ren
deztek a szombathelyi igazgató

ság DISZ-szen·ezetei között. Az 
első helyezett röplabdafelsa:ere
lést kapott. 

- Párosversenyre léptek a 
rákosrendezői DISZ-brigá-d fel
híYására a l\yugali-pályaudvari 
fiatalok. 

- Gödre község tszcs tagjait 
vidám kultúrműsorral szórakoz
tatták a pécsi íütőház fiataljai 

Meg kell oldani 

A szegedi MAY Felépfn:nényl 
és Yasanyap;javitóban furcsa. 
hel"vzet alakult hi. Ha a Tűzép
tele"pen szenet osztanak. akkor a 
dolgozók tömegesen otthagyják 
munkapadjaikat és át.rohannak a 

telepre . .  �ad oJ)-an is, al<l az ab-
lak--on ugrik ki, csak hogy előbb 
ott lehessen. ts szakadatlanul tart 
a Y6r-seny!u tás az üzemből a te„ 
lepre és vissza. Ezt az áldatlan 
állapotot meg kell szüntetni. Vagy 
az üzemet helyezzék ;lt a 'Iüzép
telepre. Yagy a 'Iüzépet vigyék át 
az üzembe. 

Levél Bora Mihálynak 

Tál:ya áliomá-5-on hiába \."'árt.;1. Ba
ra Mihályt, a �erencs!"ől kiiendelt 
váltó5r helyettest. Egysz-erüen n�m 
ment el. Mit tehetett a rönök? l\Iaga 

Az előadást követő vitában 
19 felszólaló vett részt. Töb
bek között Gondos Mihály 
dombóvári menetirányító a 
mozdonyvezetőkkel való kap
ssolat megjavítására javasolta, 
liogy a menetirányítók allkal
ma.nként menjenek ki a fűtő
házakba az oktatásokra és a 
mozdonyvezetőkkel együtt ele
mezzél· a vonalon e!őt01:duló 

üzemünkben fontos munka I nak válllalatunkra, fegyelemlazi
folyik. Itt készülnek a váltók, lással akadályozzák a becsüle
keresztezések és különbőző fel- les dolgozók munkáját. 'B. Hor
épílményi anyagok. Dolgozóink váth Jáno� lakatosnak például 
zöme fegyelmezetten végzi mun- egészen különleges betegsége 
káját. Mindannyian bfüzkék va- van. ami mindig fizetés után 
gyunk a „Ságvári" ifi-brigádra. újul ki. Egy darabig szerzett 
amelynek termelési átlaga 189 orvosi igazolványt, de úgy
slázalék, de nemcsak a verseny- látszik ezt a „betegsége[" már 
ben járnak az élen, példát mu- az orvos sem igazolja és igy a 
!attak a békekölcsőniei.yzésben fegyelmi fogja a baját megvizs
is. A'af!.y László lakatos cso- gálni. B. Horváth méltó társa 
podjának teljesítménye 1 98 szá- Szabó Lajos I l l. fúrós, aki nem 
zalék. átal lotta meghamisítani az or-

Akadnak azonban közöttünk vosi bizonyítványt, hogy távol
oLyanok is akik szégyent hoz- létét igazolja. Ezeket a dolgo-. 

zókat társaik megvetése kíséri. 
B. Horváth, hogy kibújjon a 

S P D R.T íl  
A sportoló, a vezetö és a szurkoló kapcsolatáról Példamutató ÜB-elnök 

Surmann Imre, az tszaki Járműjavító . OV OB-elnökét sz6Tetik do1goz�
társat Atlandóan közöttük jár. meghallgatja panaszaikat és orvosol Ja 

azokaf Támogatja a dolgozók alulról jövő . kezdeményezéseit, segíti javas
lataik · megvalósltá�át. Ezért az üzem dolgozói bizalo�mal v!nna� iránta 
is támogatják abban a törekvésében, hogy a Jánnü,avftó elolt alló fel
adatokat együttes erővel, Jól oldják mel!', Képünkön Surmann elvtárs !kö
úpen) a7 egyik milhelyré6zteg dolstozófnak segít egy mfiszakl problcma 

megoldásában. 
( Kovács Géza !elv.) 

felelősségrevonás alól, ki akar 
lépni az üzemből. Ezt a fegyel
mi után meg is teheti, de nem 
fog találni eizyetlen oLyan he
lyet sem, ahol megtűrik az ilyen 
közösségre káros magatartá.st. 

Szabó Lajos 
MAV Felépítményi Vasanyll.g

javitó av 

Régi igazság, hogy egy-egy I rültek egymáshoz. Ennek „az _lett 
csapat népszei·úsége elsősorban az ere�m-�1�) .. e, ho�y a !•rnzd9t�r 
eredményeitől függ. A csapat jó és a nezoter a palyán 1s kozos 
eredményei ,·onzzák a közönsé- erövel segltelte egymást a maga 
get mert az minden esetben ki- módján, a Jobb eredmény elérésé
váIÓ sportteljesítmény következ- hez. A s.zorosab� kapcsolat ko
ménye. Hazánkban pedig a moly a_g1tatfv_ er�t Jelent. Rég! 
sportrajongók, igényeselc lgy szurkolók UJ h1veket szereztek 
teljesen érthető, hogy a sza- kedvenr csapa�uknak. s ezzel Is 
bad választás jogán a szur· nyert az egyesulet. 
koló olyan ceernényt látogat leg- A lassan közeledö téli idöszak Inkább. amelyiknek sportérlékét igen alkalmas arra hogy a LokobtztosftYa látja. A jó eredmények moUv-Yezetők is mégtalálják a he-

fl R I V • t  • to s t • P  8 o l 
�ellett azonbar:, igen fontos esz· lyes utat a sportoló és a szur-" ft ft koz: a közönseg nev_�lése is. Ez h:olö . egymáshoz közeledésére. a leh�lőség a lcgtobb vasutas Meg )<ell minden alkalmat ragadegyesuh,tnéi b1zoni: eléggé JAJ:'al- niok ahhoz, hogy a közös c&l. a A Maqyar Államvasutak Híva- l lan terűlet. .. A legtöbb _ sportköri, jó eredmény elérését együttes 

talos Lapja 44-ik számában töb• vagy egyesulet! vezeto még a erővel segítsék. Fel kell tárnlok 
bek között a következó- rende- sportoló nevel�se terén se"'.' rejt 

a sportkör célját. rei kell kérni a 
leteket olvashatjuk: ki ol) an E"unká�ságot, �el) et �-z szurkolóirn.t arra. hogy O'k is ve• 

.,145/257 /1954. I/3. B. A mun- űjszellem';l -�ag) ar sport megl�L- gvenek részl - elsősorban jelen• 
kaid6 betartásának és kihaszná· ván. A közonség neyeI_ését pedi� lé.tűkkel - azok elérésében. S7.a• 
lásának biztosítása." egyáltalán nem tekinti feladata- bálymagyarázatokkal kell bövite• .. 3/289/1954. J/Fkv. C. A do!• nak. ni a szurkolók szakismereteit. Ez-
gozók kölcsönös segítő takarék· Beb!zoni·ilott tény, hogy a szur- zel elérhető, hogy sportszerű lég-
pénztáráró!." kolót a pályákon kívül Is érrlekli kört biztos!tsanak csapatuk mér-

.,8443/35-2/1854. 1/3. A. Hl- a sport. A legutóbbi hónapokban közésein. 
deg időjárás esetén szabadban több egyesület bátor kezdemé- Mindez nem könnyű reladat, de 
roglalkozcatott vasutas dolgozók nyezésbe fogott és a sportesemé· szép és Celemelö. Fontos, hogy a 
meleg!tö itallal és kalóriapótló nyeken kívül Is kereste és meg is vezetók, sporlolók, sportkedvelők 
étellel való ellátásának szabályo- találta a kapcsolatot szurkoló tá- egyaránt bírálják a hiánvosságo
zása tárgyában megjelent 8443/ borával. A baráti összejövetelek kat. se/!ltsék a hibák klj�vltását, 35/1954. l/3. A. számű rendelet meglepő sikerrel járlak. Vezetők, de ne feledkezzenek meg a közös 
módosltása." játékosok, szurkolók közelebb ke- ügyet elörevlv6 önb!rálatról sem. 

ment ki va ltóőri s <>lgálatot teljesi
tenL Az esetet azé közöljük, hogy 
az otthon m;;radt Yáltoo'rhelyett�s 
megnyugodjek: ran�ban m!ltó he-
lyetcese volt. 

Beszélgetés 

ft.\iskolc-Gömörin tolatott a 324. ,i,, 
J'TlOzdony. A tolatsást a fü1.ö vége:.�-e. 
A mozdonyveze�6 Klusock PáJ fonta,.. 

sabb d„ioggol v.>J{ elfogla h·a, egr 
□övet beszélgetett . .  \tégpedig jó me.;:t .. 
szire a t..Aatás szinhe.lyé.l51. Ho:;-1 
miről bes.zélgette-k, nem tudjuk. De 
hogy az Ilyen magatartás sUJyosan 
e!it5lendö. arról fele5leges is beszél. 
getni. 
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XLVII. f!:VFOLYAM 4Z. SZÁM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 OKTOBER 16. i (Kovát:6 Géza felv.) 

Rövidítsük meg a kocsiforduló-idöt! 
A Központi Vezetóség ok-

,
3.7 napos kocs'ifordulót tenne 

tóber 3-i határozata fel- szükségessé, a hónap közepéig 
tárta gazdasági életünk azon azonb�n 4.2 napos �olt _a_ 

kocsi
nehézségeit amelyek késlelte- fordulo. am1 88.2 szazalekos tel-
. _ ' . , . . . _ jesítést jelent. Következmény: 

összefogására, komoly elhatá
rozasara van szükség, hogy 
megszüntessék a fennálló hi

bákat. 
tik az �9o3 Junn'.s1 pár thatáro jelenleg 1700 kocsi ártt vár el-
zatnak es a kormanyprogramm- szállításra, a kő-, kavics-, föld
nak a termelés fokozására, az szál!ítmtányokat nem is szá
önköltség csökkentésére, az mítva. 

A kocsiforduló-idő betartá
sának másik nagy ellen

sége: a rakodások körüli laza
ság, a fel· és leadási állomáso-életszínvonal emelésére hozott 

intézkedései végrehajtását. A 
beszámoló részletesen elemez
te a hibák, elmaradások okait 
és levonta a tanulságokat. Tel
jes nyíltsággal a nép elé tárta 
azokat a nehézségeket. ame
lyekkel az ország vezetésében 
meg kell küzdeni. Tette ezt 
azért. hogy a néppel eggyé
forrva. minden akadályt le
küzdve, győzelemre vigye a 
népjólét emelésének ügyét. 

A vasút doigozóinak hazafias 
kötelessége, hogy a maguk te
rü letén a leg.messzebbmenóen 
segítsék ennek elérését, hiszen 
a vasút munkájára is vonatkoz
nak azok a megállapítások, 
amelyeket a határozat a ter
melés visszaeséséről, az ön
költség emelkedéséről tett. 

Csaknem két hónap telt el 
eddig a vasúti munka fontos 
időszakából, az őszi forgalom
ból. Ez az időpont alkalmas 
arra, hogy megvizsgáljuk, ho
gyan összpontosftottul� erfün• 
ket az évi terv teljesítésére, az 
elmaradások behozására, a 
vasútüzemi értekezlet határo
zatai, a párthatározatok, a kor
D'lányprogramm végrehajtásá
ra. 

A vasút munkájának egyik 
fokmérője a kocsiforduló-idő. 
MegmutatJa, hogyan végzi 
szállítási feladatát a vasút. 
milyen gyorsan Juttatja el az 
ipar és a mezőgazdaság termé
keit a fogyasztóhoz. Ez az egyik 
terület. amelyen keresztül vizs
gálhatjuk: hogyan dolgoztunk, 
emelkedett-e a termelésünk. 
csökkent-e a vasút önköltsége. 

Az idei vasútüzemi értekez
let határozata előírja, hogy 
szükség esetén el kell érni a 
háromna1)0s kocsifordulót. 

Augusztusban, az őszi forga
lom kezdetén az átlagos kocsi
forduló-idő 4 nap volt. Az utol
só dekádban. hogy szállítási fel
adatainkat teljesíthessük, 3.6-
3.7 napos kocsüordulóval kel
lett dolgoznunk. Ezzel szem
ben csak 3.9 napot értünk el. 
Ez volt az oka, hogy több na
pon keresztül ezren felül volt 
a ki nem állított kocsik száma. 
Szeptemberben javult a hely
zet, mert a teljesített 3.9 na
pos kocsiforduló-idő százszáza
lékosan megfelelt a követelmé
nyeknek. De októberben már 
nagy a lemaradás. A szállítás
ra felkínált áruk szaporodása 

0 .. nként felvetődik a kérdés: kon való túltartózkodás. Több 
mi lesz a télen, ha most, állomás dolgozói maguk kérték 

jó időben sem megy úgy a a kocsitartózkodási normák 
szállítás, amint kellene? Pedig csökkentését, de a csökkentett 
a kedvező időjárás mellett kell normát csak kevés helyen tel
felkészülni a téli szálHtásokra. jesítik. A beállítások és kihú
Mosl van rá mód, hogy a gyen- zások vontatottan mennek. Az 
geminőségú szénnel is a lehető éjjel-nappali rakodást. amit a 
legtöbbet szállítsuk, hogy ne Központi Szállítási Tanács ha
maradjon adósságunk arra az tározata előír, legtöbb helyen 
időre amikor majd a hideg, a nem tartják be. Nemcsak a 
hó, a csúszós, nehéz pálya is szállíttató felek küldeményei
lassítja a szállítást. Véget kell re vonatkozik ez, hanem a vas
vetni az elszállíttatlan árutö- út önkezelési szállítmányaira 
megek halmozódásának. Sőt, is. Munkaszüneti napokon és 
előre kell hozni olyan szállí- szombat délután a vállalatok 
tásokat, amelyek már most el- nem teljesítik kirakási kötele
végezhetők, hogy előnnyel in- zettségeiket, pedig a KSZT ezt 
duljunk a télnek. is határozatilag írja elő. Szajol 

Mi az oka az elszállításra állomáson például a Zöldség

váró árumennyiség felszaporo- és Göngyölegellátó Vállalat a 
dásának? szombat délben beállitott ko· 

. • , csikat legtöbbször még hétfőn 
A kocsiforduló-1do romlasa.
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szolgálat dolgozói is felelósek. 

zasi sebesseg esol,kenes . 
TT'k . !" h k· t 

Augusztusban a kitiizöU.l.5 ki- 0 u 15 �gg, ogy a 60 a 

, , k" t' ,• ti gos se- emlegetett JO kapcsolat a s.-:ál-
lométeres oran en I a a 

. üttató felekkel most az őszi 
bességgel szemben 13 ktlomé-

f 1 . '·d- k.'b r· 
t r óránkénti sebességgel �rga om csucs1 o�za a an o-
e_ es . . keletes legyen. Kovessenek el kozlekedtek �ehervonat�nk :s mindent dolgozóink hogy moa_ helyzet azota sem, valtozo�t zogjon a kocsi. Főleg arra kell lenyegesen. Sokan sz1v�en h1-

törekedni, hogy kész vonategyvatkoznak � gyen
,
ge szen okoz- ségek ne álljanak az állomáta _ vo�tatás1 ne?ezségek:e. De son. Ahogy a legurított elegyet mit szolnak a szennehézsegekre . d 1. á , k'áJJ't tták hivatkozók ahhoz az esethez, az m u 0. v ga_nyra 1 1 0 

ami például október 11-én Acs azonn
_
al _mdulJon

, 
a vo��t. El 

állomáson történt, ahol az 1363- kell e�ru, hogy _ugy faJJon az 

as számú, villamosvontatású ácsorgo_ vonat mi_ndE_m vas_utas

vonat három órán át fékpróbát nak, mmtba az O labán allna. 

tartott, végül is több kocsi ki- Különösen nag-y gondot kell 
lökése után 610 t()nnával ment fordítani az üTeskocsi-intézések 
tovább. Az ilyen esetek sajnos meggyorsítására. Kirakás után 
nem szórványosak, mert Komá- vagy helyben rakják meg a 
romban, Almásfüzitőn és egye- kocsit, vagy haladéktalanul 
bütt napirenden vannak a rosz- küldjék arra az állomásra, ahol 
szul karbantartott fékek miatti már várják és meg fogják rak· 
zavarok. A fékpróbával más ni. Ezen a téren még sok tenni
baj is van. Például: a vonat- való van. 
személyzet gyakran nem akar 
résztvenni a fékpróbában, rá
hagyja a kocsivlzsgálókra és 
soksror a3t sem tudja, meg
volt-e a fékpróba, vagy sem. 
Az ilyen huzavona rengeteg 
ácsorgásba kerül. Ehhez jön
nek aztán a jelzőnél való fel
tartóztatások, az előttes állo
másokon való megállitások. a 
sokszor indokolatlanul tartós 
vágányzárak. Jassújelek. A for
galmi, vontatási és pályafenn
tartási dolgozók nagyon erős 

A mozdonyfélforduló-norma 
teljesítése és a mozdony ha
szonkilométerterv telJesítése is 
kedvezőtlen képet mutat. Az 
„500 ki!ométeTes"-m.ozgalom 
sem működik úgy, ahogyan azt 
elvárjuk. Feltétlenül szükséges, 
hogy az „500-as"-mozgalmat a 
többterheléses mozgalommal 
összekapcsolva a kocsiforduló 
megjavításának szolgálatába 
állítsuk, 

A Nagy Októberi Szocialis-

Negyven év tapasztalata 

ta Forradalom 37. évfor
dulójára és a tanácsválasztások 
tiszteletére indított munkaver· 
seny most kibontakozó lendü
lete reményt nyujt arra, hogy 
ez nem is marad el és a szol
gálati ágak osszefogása a ko
csiforduló-idő megrövidülését 
eredményezi. Az utóbbi napok 
munkáján már érezhető a lel
kesedés, a győzniakarás. Csal
hatatlan jele ennek például, 
hogy október 12-én 14.280 ko
csit raktak meg dolgozóink, 
ami csúcsteljesítmény ebben az 
esztendőben. Ezt a lendületet 

kell tartani, továbbfejleszteni, 
hogy olyan tettekkel felelhes· 
sünk a Központi Vezetőség hívó 
szavára. amelyek a vasút ter
melésének növekedését, önkölt
ségének csökkentését eredmé
nyezik és hozzájárulnak né
pünk jólétének emeléséha, 

Somoqyf Géza reszortvezetö a Landler Mavekben. Neqyvenévt. 
qazdaq tapasztalatát átadja munkat,rsainak, a fiataloknak. 

U,.ovács Géza felv.> 

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

Komplexbrigád 
a cukorréparakodás meggyorsításara 

A pecs1 terület dolgozói a no- menetrendet készítettünk. Biz-
, 

helve közlekedjenek. Ennek 
vember 7-re és a tanácsválasz- tosítjuk a mellékvonalakról eredményeként átlagos kocsi
tásokra tett vállalások során érkezett küldemények menet-

, 
kihasznáLásunk 2.2 százalékkal 

arra törekednek, hogy minél rendszerinti továbbítását is. A emelkedat a tervezettel szem
eredményesebben elősegítsék a felesleges tolatások elkerülése ben. 
cukorrépaszállítást, hiszen a jó érdekében a kocsik beállítását Kaposvár állomás és a cu
termés következtében az idén úgy végezzük, hogy megrakva korgyár dolgozói komplexbri
mintegy negyedmillió tonnával tolatás nélkül felvételre késze� gád-szerződést kötöttek. Ebben 
több cukorrépát kell elszá)lí- álljanak. A rakodásokat a ko- vállalták, hogy a rakodást 4.5 
tania a vasútnak, mint ta- csitartózkodások csökkentése óra alatt teljesítik, a kényszer• 
valy. érdekében úgy szabályoztuk, kirakást megszüntetik, kiszéle-Legfontosabb feladatunknak hogy a kocsik megrakása a ki- sítik a rakva-rakott mozgat. tekintjük az irányvonatlkép-

I 
jelölt vonatig megtörténjék. mat. 

zést. A répával rakott irány- Gondoskodtunk arról, hogy a Várnai László 
vonatok továbbítására pontos répairányvonatok jól megter- tudósító. 

A lerentvárosi dolgozók kiemelkedő munkája 
!3udapest-J:�rencváros állo-

1 

élüzem feltételt túlteljesítetté!k., csimester eredménye. Tolnai 
1;:as dol_goz�i szeptemberben Jól indult az állomáson a elvtárs fajlagos kocsímozgatásl JO munkai vegeztek. A menet,. be 7 , . ,1 

1 

, rendszerinti vonatindítás kivé- novem . r es a tanacsv_a asz- tervenek 108, terhelési tervé-
telével - ahol a tervhea vi- tások tiszteletére tett vallalá- nek 106, kocsitartózkodási ter• 
szonyítva 100 százalékos ered-1 sok teljesítése is. Különösen j vének 108 százalékos teljesít&
ményt értek el - valamennyi kiemelkedik Tolnai József ko- sével tűnt ki, 

Példás eredmény az 500 kilométeres 
és a többter/,e/éses összekapcsolt mozgalomhan 

Az őszi forgalom. szállítási 
I 

számú mozdonyon száz elegy-

r

donyvezető. Szöllősi, II. János 
feladata�nak teljesitése jel�- fundalfilomé!er tervüket üo es Barabiís :láno.s fűtők 
tós mértékben attól függ, százalékra teljesítették. Az á.t- 424.232 számú mozdonyukka] 
hogy a vontatási sro]gálat 

l
la�os „ n�pi '!<ilo�terteljesít- egy

, 
úton öt tonna szenet ta• 

miként tudja eredményesen menyuk .31 k1lometer, kantottak meg Debrecen-Bu• 
összekapcsolni és fe'leszteni A _debreceni 11;ozdonY:'e�etők �apest vi zonylatban. Vonat• 

. , J az a szemnegtakaritásban ,s elen- Jukat menetrend szerint továb• 500 k1lometeres mozgalmat a já<'nak. Radácsi Ist-ván moz- bították. itöbbterheléses mozgalommal. 
A debreceni fűtőház dol

gozói akik november 7-e és 
a tanácsválasztások tiszteleté
re tett vállaláisaikban az ösz
szekapcsolt mozgalom fejlesz
tését tű7Jték ki célul, máris 
szép eredményeket érnek el. 
Kőrösi I&tván mozdonyvezető 
futóivel. Veres Ferenccel és 
Fedor Lászlóval a 424-121 

Az- elsó eredmények Miskolcon 
Miskolcon folyik a verseny 

\
brigádja kocsimozdítási tervét 

a november 7-i vállalások te!- 107 százalékra teljesítette. 
jesítéséért. Miskolc-gömör:i állomáson 

Miskolc szeanélypályaudva- Bodnár János raktári munkás 
ron Orosz Ignác kocsimester 

I 
és brigádja árumozdítási ter

kocsitar�ózk_odási , tervét 12:7, v�nek, 138 szá�a!é'."os telje�íté
Bed.e László tolatásvezető es sevel ert el kivalo eredmenyt. 

Szüntessük meg a zöldség• és gyümölcsküldemények káreseteit 
> Az árusérülésről és részleges rendelkezésére. A késedelmes helyére érkezve. a szilvából 20, 

elveszésről felvett jegyzőköny- kiszolgáltatás következtében őszibarackból 50 és a szőlőből 
vek adataiból megállapítható 30 százalékos áruromlás követ- 100 százalék vált használhatat• 
hogy a dolgozók élelmiszerei� keze!t "':· Kiskunhalas-Kecs- lanná. 
látása szempontjából rendkívül kemet yiszonylatban szeptem- E néhány példa bizonyítja, 

.. , , .. .. 
1 

ber 11-en feladott 1825 kilo- h 1 lk" ti k f�ntos 
, 
zoldseg- es gyumolcs- gramm súlyú gyümölcs csak 

ogy a e t!smere e.n„ rnun a 
küldemenyek gyakran jelentős 18 á , k tt d lt t' . , 1 

a feladott aruk, kulonosen a 
késéssel érkeznek a rendelte- 1 - !1 _er eze re

k
n

„l
e
d 

e ';s' 00
a_-1 gyorsan romlandó áruk továb-

té . , 11 
, • omasara s a u emeny b"tá , ,

1 tatk , h -_si a omasra, az aruk nagy 1465 kilogramm emberi fo- 1 sana _mu _o�o _ anyagsag 
resze megromlik. gyasztásra alkalmatlan volt. - a �ocs�or�ulo-,1do �':ghosz-

Kétségtelen, hogy a kár Csikériát·ól Budapest-Ferenc- s�abb1tásan tuJ - a nepelelme
gyakran a feladó lhibájára ve- város állomásra szeptember zes szempontJából elengedhe
zethető vissza. Meg kell azon- 9-€n a 115.112 számú kocsiban 

I 
tetlenül szükséges zöldség- és 

ban állapítani, hogy jelent- továbbított 2910 kilogramm gyümölcsfélék eltékozlását, a 
keznek olyan áru�á�ok is, am� súlyú gyümölcsküldemény dolgozók asztaláról való elvoJyeket egyes vasutt dolgozok szeptember 13-án rendeltetési nását is jelenti. mulasztása, felületessége, és 
lelkiismeretlen munkája idéz 
elő. Ezek közé tartozik a ké
sedelmes árutovábbítás, a fu
varozási határidő túllépése, 
megérkezés után az áru kira
kásának indokolatlan elhúzó
dása. 

Kálkápolna állomáson pél
dául Hatvan rendeltetéssel 
gyorsáruként szeptember 20-án 
négy órakor feladtak 146 láda 
paradicsomot és uborkát, 3218 
kilogramm súlyban. A külde
mény 21-én 11 órakor érkezett 
Hatvanb1.. Az állomáskocsit „té
vedésből" a cukorgyári iparvá
gányra állították és onnan csak 
$Zeptember 23-án húzták ki. A 
címzett értesítése pedig csak 
szeptember 24-én történt meg. 
Eredmény: a küldemény 80 
százaléka megromlott. Gádoro
son, a szeptember 11-én gyors
darabáruként feladott 148 
rekesz paradicsom, szeptember 
18-án 13 órakor érkezett Bé
késcsabára. de az állomás csak 
21-én boc..átotta azt a címzett 

Vasutas nők az elvonalban 

·1'5'ijy- Imréné méq nemréqen átképzős volt. Ma már 185 százalekos 
átlaateljesitményt ér el a Keleti Múszakl Kocslhivatalban. Novem• ber 7·1 felajánlása: minöséqi munkával termelését 225 százalékra 

emeli. 
IK.ováca Géa felv.l 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL -« 
Az &%aki Jánnúja.vító egyik 

fontos részlege a XIV. osz
tály. Csillék, mozdonyfordí
tók, víztartányok, emelőberen
dezések, daruk. egyszóval :  vas
szerkezeti munkák készülnek 
itt. 

M E G T Ö RT É N T E K AZ E LSŐ  L É P ÉS E K  

„Vezetni - mondotta Kovács 
István elvtárs a budape:;ti 
pártaktíván - elsősorban any
nyit jelent, mint meggyőz
ni a tömegeTcet, újra és új
ra, nap mint nap türelme
sen megmaqyarázni a párt 
és a kormán" politikáját 
és inté?kedéseit". Ezért ma 
a l�gfontosabb feladat. hogy 
állianak a kommunisták az 
élre, menjenek a kommunis
ták a tömegek közé! - váljon 
minden kornnnunista a közvéle
mény irányítójává, a tenneléJ 
élharcosává. 

Az osztály minden gyártmá
nyát türelmetlenül várják a 
vasúti üzemek, mert nélkülöz
hetetlen munkájuk végzéséhez 
Tudják-e ezt a XIV. osztály 
dolgozói? Beszélnek-e erről a 
párt népnevelői? Segíti-e kel
lóen a pártszervezet a terme
lést? Erre kerestünk választ a 
XIV. osztály 16-os pártszerve
zeténéJ. 

- Kommunist6/c az élre - kommunisták a tömege/e közé -
got hozott a tanácskozás? El- De lássuk, mi történt ezután? a XIV. osztály pártszerveze- vel tu�uk és fogjuk legyőzni 
sósorban azt, hogy érZekenyebb Eber elvtárs pártmegbizatást ténél. A kommunisták többsége A termelés frontján áll, vagy 
legyen a fü!ün'k a dolgozók ;o- kapott: vizsgálja felül milven még ma sem végez tömegmun- buktk az életszínvonal. Ezért a 

gos panaszaival szemben. módon lehet emelni � terme- kát, nem harcol a hibás néze- legfontosabb feladat, hogy a 
Többízben panaszkodtak pél- lékenységet és ezzel egyidőben tek ellen. Pedig, ha itt nem kommunisták járjanak az élen. 
dául a fordítókorongon do!- takarékoskodni az anyaggal. lesz . fordulat. veszélyben lesz- álljanak élére a termelésnek és 
gozó brigád tagjai Marosi in- Lelkesítő pártmegbizatás és nek a november 7-i és a ta- magyarázzák meg a dolgozók 
tézőcsoportvezetőre. Szerin- rövidesen eredményhez veze- nácsválasztásra tett vállalá- tömegeinek a párt politikáját. 
tük Marosi gátolja a munkát tett a többi művezető segítsé- sok. 
és „haverjainak" kedvezmé- gével. Kiderült, hogy nem fo
nyeket biztosít. A párt javas- !yamatos termelés folyik. Pél
btára megvizsgálták a dolgo- dául elkezdenek egy alkat
zók e panaszát és kiderült, részt szabni, s szabják míg 

Mi gátolja 
az életszínvonal emelését 

Nemrégiben egy, a pártbi
zottság tagjaiból alakult bri
gád is megvizsgálta ezeket a 
kérdéseket. Megállapította 
hogy a pártszervezet nem vált 
motorjává az üzemrésznek. A 
népnevelőértekezletek ritkák 
és akik megjelennek, közörnbö-'. 
sek a hallottak iránt. Nincse
nek hozzászólások, az elvtár
sak nem mondják el vélemé
nyüket és nem végeznek felvi
lágosító munkát a dolgozók 
között. 18 pártcsoportbó! mind
össze hat dolgowtt, 12 csak pa
píron létezett. llyen körülmé
nyek között nem csoda, hogy 
kommunista példamutatásról 
nem igen lehetett beszélni. 
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���;;u;�st� eredménye 140 százalékra készül el. Most folyamatosan 
· •· 

emelkedett és legutóbb ezek az szabnak és félkész áru helyett 
között is - sokan vanna ·, akik SZ�V.. ,TU:Nil.9 

Miért nincs hozz6szól6s 

az értekezleten ? 

eddig ,.passzív", ,,lehangolt" _ készáru készül. A termelé-
nem értik az új szakasz poli

emberek elsőként és példamu- kenység 2.5 százalékkal emel-
tikáját. Terjednek olyan né

tatóan jegyeztek békekölcsönt. kedett és a kereset sem csök-
zctek, hogy az UJ szakasz 

A változás nemcsak a brigád- kent. Az anyag gazdaságosabb csak a parasztság:nak ked
nál éreztette hatását. Emel- felhasználásával pedig  sikerült 

vez. .,A paraszt felhoz 

kedett az egész osztály terme- tíz tonna új anyagot megtaka- e'J'/1 ko.<;ár szőlőt, erm sza

lési eredménye. Júliusban - rftani. Az aktíván feltárt többi tyor tojást és keres többszáz 

ekkor még ott volt Marosi - hiba egy részét is sikerült már 
forintot" - hallani itt is. ott 

101 százalék. Szeptemberben orvosolni. is. f:s a népnevelők többsé-
103.5 százalék. A termelés nö- A párt munkája és a terme- ge. akik mae-uk is ine-adoz
vekedéséhez természetesen más lés szorosan összefügg. Ezt bi- nak. nem mernek megszólalni. 
körülmények is hozzájárultak. zonyítja szinte minden tapasz- Kétségtelen, hogv a paraszt
de az kétségtelen: munkaked- talat a 16-os alapszervezetnél. ságnak kedvezményeket 
vet, lendületet adott az, hogy Nézzük a pártcsoportokat. A adunk, hisz ez egyenesen a 

orvosolják a dolgozók jogos pártvezetőség P.gyénileg kez- kol'mányprogrammból követke
panaszát! Frissebbek lettek a dett foe-lalkozni a ,,passzív" bi- zik. Ha nem így tennénk nem 

é Ő•  
~ előre, hanc,m visszafelé 111' alad-n pnevel ertekezletek is. ele- zalmiakkal. Eredménye: Ro-

élj pí.t11a,u.lr:ar 
a Ceen.desóceán. partján 

A szovjet 
va,utasok lap
ja, a 11Gudok" 
beszámol arról, 
hogy a közel
multban új 
nagy pályaud
vart létesítet

tek Távolkeleten. Az új pálya
udvart, az ország legtávolabbi 
sarkában. a Mahotka-öböl 
partján építették fel és mint 

ilyen, a lávolkelet'i körlet egyik 
kiemelkedő csendesóceáni AJ.
lomása. 

• 

A Szovjetunióban széles kör
ben alkalmazzák a féktechni
kában újdonságként először be
vezetett, úgynevezett MTZ-
135-ös kormányszelepet, ame
lyet nemrigen konstrqáltak 
szovjet mérnökök. 

Ez a pártélet tipikus példá
ját adta annak a hibának, 
melyről szó volt a Politikai Bi
zottság beszámolójában és a 
budapesti pártaktíva tanácsko
zásán. A pártmunkának leg
döntőbb fogyatékossága a tö
meg,munka elhanyagolása. Ez 
ma pártmunkánk leggyengébb 
pontja. A 16-os alapszervezet
nél a pártmunkában uralkodó
vá vált a bürokratizmus. Meg
tartották például a pártbízal
mi, vagy népnevelóértekezle
tet, de nem törődtek azzal, 
hogy az értekezleten senkinek 
sincs mondanivalója. Valóban 
nem volt? Volt, de nem mond
ták el, In€rt „úgyse teszne'k 
semmit" - hangoztatták, de 
természetesen ezt sem az érte
kezleten. 

venebb a bírálat. A legköze- jáJk Gyula és Csongrádi István 
nánk. A parasztságnak adott 

lebbi aktfvaértekezleten már már nagyobb felelősséggel vég- kedvezményekkel az évek óta NÉlUET DDIOKRATI KITS KÖZT,IBSA.SÁG 
egy sor javaslat hangzott el a zi munkáját. pártcsoportmeg- elkövetett durva hibákat tesz
pártmunka megjavítása mel- beszéleseket tartanak, töb- szük jóvá, megerősítjük a párt 

lett, a termelés megjavítására. bet foglalkoznak a dolgozók- iránti bi7.almat és növeljük a 

Barát László bírálta a kovácso- kal. Hogyan hatott ez vissza 
parasztság termelési kedvét. A 

k t 1h bb · t - több mezőgazdasági cikk pedig a , ogy nagyo mere ure a termelésre? Abban a brigád-
kovácsolnak, mint azt a rajz - jobb és olcsóbb ellátásnak 

előírja és ez felesleges mun- ban, ahol Roják és Csonl(rádi veti meg az alapját. Nehézsé

kát okoz a forgácsolásnál. dolgozik 10. illetve 40 száza- geink nem a mezőgazdaság 

J!';ber Béla osztályvezető el- lékkal emelkedett a termelés fejlesztéséből adódnak, hanem 

mondta, hogy emelkedik a dol- és ennek arányában a kereset. abból, hogy a június előtti hi

gozók keresete, de nem emel- Mit bizonyítanak ezek a pél- bák kihatása sokkal súlyosabb, 

kedik, sőt csökken a termelé- dák? Azt, hogy a legfontosabb mint ahogy azt egy évvel ez-

b • előtt láttuk. Emellett gazdasági 
kenység. Pa.slkó elvtárs hi az- feladat In€gvalósítani a Köz- vezetőink jórésze és számos 
tatta a kommunista múvezetó- ponti Vezetőség jelszavát : kommunista nem harcol kö
ket, hogy kitérnek a ,;kényes „Kommunistá:k az élre, kom- vetkezetesen az új szakasz po
kérdések" elől, s a dolgozókat munistá!k a tömegek közé". Az litikájáért. elhúzódások van
minden problémával a párt- új szakaszban a pártmunkát nak az átállásban, nem emel-
szervezethez küldik. Eleven, alapvetően meg kell változtat- kedik a tenmelékenység, nem 

élénk, bírálószellemú aktíva- ni, fel !kell számolni az admi- csökken kellően az önköltség, 
sok még az üzemekben a lopás, 

értekezlet volt. Tudatosította, nisztTaiív, tömegeik.tó! elsza:ka- uralkodik a liberalizmus, elné-
A pártbizottság brigádja fel

fedte ezeket a hibákat és ta
nulságait megvitatták a párt
vezetőséggeL Milyen tanulsá-

hogy a műhelyben mindenért dó pártmunkát, s meg 9-ell ja- zés. Ez érinti, ez sérti népünk 
a kommunisták a felelősek, vitani a párton belüli nevelő- érdekét, ez gátolja az életszín
mozgósitotta őket a hibák el- munkát is. Ezen az úton még

j vonal emelését. Nehézségein
leni harcra. csak kezdeti lépé�ket lettek ket csakis a termelés segítségé-

,,Aki egy utazásról haza
tér, mi.ndig van mondanivaló
ja" - ezekkel a szavakkal 
kezdte beszámolóját Bebrits 
Lajos közlekedés,- és postaügyi 
miniszter elvtárs, az fuzaki 
Járműjavító „Pierre Semard" 
kultúrotthonábain összegyült 
dolgozók előtt. f:s a miniszter 
elvtárs hosszú utazást tett : 
9000 kilométert a szocializmus 
országának vasútvonalán. Pi

henni volt a Szovjetunióban 
- és mégis gazdag tapasztala
tokról számolt be a robbs.záz 
főnyi jelenlévőnek. 

S Z ÍVVE L - L É L E K K E L  
1-i. Ez biztosítja , hogy a 

legnagyobb forgalom is teljes 
harmóniában, kapkodás nélkül 
bonyolódjék le. A tolatás, a 

rendezés, a ki- és berakás, 
a gépek és pályá'k karbantar
tása mind-mind tervszerűen 
folyik és e.gy célt szolgál: a 

olyan feltétele is van a Szov
jetunióban a menetrendszerü
ségnek. amely nálunk még nem 
található meg. Valamennyi 
fontosabb vonal 'kettős vágá
nyú, de az egyvágányú vonala
kon :Is legalább két-három ki
lométer hosszú kitérővágányok 

Utoljára hét év előtt járt 
abba;n az országban. amely a 
fasizmus feletti világtörténel
mi jelentőségű győzelmével az 
emberiséget fenyegető legna
gyobb veszélyt hárította el. 
Hét évvel ezelőtt látta munka
közben azokat az embereket, 
akik gigászi erőkifejtéssel szor
goskodtaik országuk újjáépí-

A 2-4-2 elrendezésű úJ szovjet (lyorsvonati mozdony. 

tésén, akik ma a kommuniz- balesetmentes, menetrendsze
mus diadalmas éoítői. Hét év rinti közlekedést. 
általában nem hosszú idő a A forgalmi szakszolgálat 
népek történelmében - de munkájára legjellemzőbb: 
egész korszak ott. ahol a ha- nagyfokú dinamikája. A teher
talrnon a dolgozók vannak. Ezt rnnatok éppúgy közlekednek, 
bizonyították azok a tapaszta- mint a személyek. Kilencezer 
latok, amelyről a m iniszter kilométeres út alatt, éjjel és 
e1vtárs a szovjet vasúttal kap- nappal figyelve a vasúti mun
csolatban beszámolt. ka lüktetését, egyszer sem ta-

A szovjet vasút óriási for- pasztalta, hogy személyvonat 
galmat bonyolít le. Pályaud- megelőzött volna tehervonatot. 
varain szünet nélkül zaka- Rendezőpályaudvaron elófor
tolnak a személy- és teher- dult, hogy a személy beérte a 
vonatok. melyeket nagytelje- tehervonatot - de csak ott, 
sítrnényü gö-v és villany- ahol hosszabb állás vált szük
mozdonyok vontatnak. Vala- sége�é. Előzés azonban itt sem 
mennyi tehervonat t úlsúly- történt! Ellenkezője fordult elő: 
lyal és percnyi pontosság- a tehervonat előzött . . .  
gal közlekedik. A menetrend A személvvonat é'.ött és után 
legfób'b törvényük és e tör- két-három tehervonat is köz
vényt nem sze!(ik meg a :;zov- lekedik. 50-80 kilométer se
jet vasutasok ! Mi  ennek a bessé,rgel. A vonat - melyen 
titka ? EgyrésZt a szovjet a miniszter elvtárs utazott -
vasút hatalmas technikai fel• száz és ezer térközön. jelző 
készültsége, másrészt keze- mellett haladt el a kilencezer 
!Cik. akik szívvel-lél-ekkel kilométeres út alatt és mind
látják el fe'adataikat. Ez a össze háromszor .. fogták meg" 
legjellemzőbb a szovjet va- a szerelvényt, akkor is egész 
sútra: szív és lélek! A va- rövid időre. A Szovjetunióban 
súti munka olthatatlan sze- valóban .. zöld Mon" közleked
retete. mely szocialista hn,a- nek a vonatok. A menetrend 
f�e;al párosul. A magasfokú betartására az. i• ösztönö�. hO/!Y 
öntudat. amelyet nagy szak- csak R5 százalékon felül jár ju
tudá�. a munka részletei- talék. 
nek tökéletes Ismerete egészít Kétségtelen. hogy számos 

vannak és így könnyen elke
Iii1heti>k egymást a vonatok. A 
kettősvágányú pályák mind 
több helyen váltják fel az egy
vágányú pályákat. A szovjet 
vasútvonalaokon majdnem is
meretlen a „lassú-jel". Napo
kat utazhat az ember, mfg 
egy lassú-jelet lát. Emelkedőn, 
vagy lejtőn pedig tilos a lassú
jelek alkalmazása. 

Na,,"Yszerűen do1goznak a 
menelirányítók. Valamennyi 
kitúnő szakember és tökélete
�en tájékozott. Nem történik 
olyan esemény a pályán, 
a.--nelyről néhány percen be
lül ne tudna. Az állomásokra 
legjellemzőbb az áruk és kocsik 
előkészítettsége. Ezt megköny
nyíti a szabad teherkocsik nagy 
száma. A legnagyobb csúcsfor
galomban is áll rendelkezésre 
szabad kocsipark. 

Minden á'lomás ragyogó tisz
ta. Talán en gyóeyszertár tisz
taságához leh�tne őket hason
lítani. E:s ez ret?i:(eltől reggelig 
értendő. Hasonló a helyzet a 
vonatokon is. Ez egyik Íegsür
gó.sebben követendő példa a 
magyar vasutasok számára 
Tökéletes � gondoskodás a 
várakozó utasról : egy-két 
áqyas és nagy közös pihenőszo
bák, kultúrszobák, kényelm',?S 

várótermek és mindenütt olyan 
tisztaság, hogy az utas szé
gyeli a legkisebb eldobott pa
pírdarabbal IS megzavarni a 
rend töretlen képét. 

A felvételi éoületek - a vá
ros kapui. M inden állomás táj
jellegű építészeti remek. Töké
letesen tükrözi a vidék népi 
jellegét, kultúráját. Berendezé
sük minden igényt kielégít. 

A kereskedelmi szakszolgálat 
számtalan irányvonatot, köz
tük lépcsőzetes irányvonatokat 
képez. A kocsik egyenletesen 
rakottak é.; minden rakomány 
tökéletesen rögzített, így min
den vagon gurítható. Na,gysze
rűen alkalmazzák az elójelen
téseket. 

A pályafenntartás is tökéle
tes munkát végez. Teljesen L5-
merellen a füves pálya. A fű
telenítkst a pályaőr végzi. A 
pályák hóvédelmét 4-5 méter 
magas élősövény biztosítja és 
van. ahol kettős ez az élooö
vény. A pályamunkások 90 szá
zaléka nő és nagyszerűen vég
zi munkáját. 

A vontatás jó munkáját el
sősorban az biztosítja, hogv 
elegendő. jól karbantartott 
mozdony és magas kalóriaér
tékű szén áll rendelkezésre. 
A mozdonysátor tiszta, akár 
egy szoba. A fék jó. Ezért 
mehetnek 70 kil ornéteres se
bességgel balesetmentesen, 
3000 tonnát is vontatva. A túl
súlyos mozgalomban tízezrek 
vesznek részt. 

Végezetül a miniszteT elv
társ tanulságként állapította 
meg: a jövőben még többet 
kell tanu'nunk a Swvjetun;ó 
vasutasaitól, szélesebben kell 
alkalmazni kitűnő munka
módszereiket. Többet kell ta
nulmányozni és felhasználni 
a szovjet s�akkönyveket és 
jobban megbecsülni azokat 
a tap::.sztalatokat, amelyeket a 

nálunk járó szovjet vasutas 
küldöttek adnak át. • De  a leg
főbb tanulság számunkra : 
o'yan szívvel. olyan lélekkel 
végezzük munkánkat. ahogy 
azt a szovjet vasutasok te
szik. Szív és lélek - ez a le.(
fiibb tanulsá'1! - fejezte be az 
előadását Bebrits Lajos mi
niszter elvtárs. 

Barnaszénpo rral fűtl,etó 
,ij gyorsronati naozdony 

A közelmult- l!lll11ely nagy távolságokra, -
ban megtartott 4000 kilométerig - üzem
lipcsei vásáron anyag felvétel nélkül alkal
a Német De- mazható Az újtipusú mo:&-

mokratikus 
váló konstruk- donyhoz nagy ürtartalmú vf7,. 

Köztársaság ki- tartány és e11y hatalmas befo
tóreinek több új gadóképességű szénpor-tartány 

művét mutatták be. Ezek kö- tartozik. melyekben 40 köbmé
zött volt egy barnaszénporral I ter vizet és 60 tonna szénport 
(úthető gyorsvonati mozdony, 1 tudnak tárolni. 

' , , ' •'•?' '  ,,."., , 
' 

b í r á l a t a n y o m á b a n  
,,A hatvani vonatkiséróknek nin,;s gazdájuk?" 

Szeptember I J .i számunkban 
kőzőltük Szücs. Ferenc hatvani 
vona!kisérö panaszát. A miskolci 
igazgatóság 1 1 1. osztálya meg
vizsgálta a panas,zt és me1rálla
pilolla annak jogoss.á�át. 

A miskolci igazgatóság fel
hívta a hatvani vezénylet fig,yel· 
mél: fordítson nagyobb gondot a 
Munka Törvénykönyvének betar· 
tására. Mcgáilapitotta, hogy a 
vonatkísérők pihenőidejének ro
vására megy a hatvani szaka
szok rendszeres elvezénylése 
Budapest-Ferencváros álla 1. A 
hatvani szakaszok sokszor csak 
40-50 órás, sőt hoss.zabb távol
lét után tudnak visszatérni te· 
lepállomá;sukra. 

A mis.�olci igazgatóság érint
kezésbe lépett a budapesti igaz• 
gatóság1ral, hog;y a hibákat ki• 
küszöböljék. A mi koki igazga
tóság Ill. osztálya ismételten 
felhívta a szolgálati helyek fi. 
gyelmél: a Hiuatalos Lap 24. 
számában megjelent 32/95/1954. 
1/B. számú rende'et irányadó a 
vonatkis.érök heti pihenőnapjára 
vona'.kozóan. Eszerint a vonat· 
kísérőt megilleti a heti pihenő
nap, de amennyiben heti pihenó
napján munkára veszik igénybe 
és helyette két héten belül másik 
pihenőnap nem adható, akkor a 
heti pihenönapon végzett mun
kál 100 százalékos pótlékkal kell 
elszámolni. 

,,Orvosolják a debreceniek panasz6t !" 

Még az év elején jelent meg 
lapunkban Harsányi László 
elvtárs levele. A debreceni fű
tőházban lévő nehéz munka
körülményekre hívta fel a fi
gyelmet. A panaszra most vá• 
laszolt a 6. szakosztály he
lyettes vezetője, Tusa elvtárs. 
Igéretet tesz, hogy a füt,'íház 
kapuit me.gjavítják, október
ben elvégzik az ablakok javí-

tását is. A tkli tüzelést ágyú
kályhák segítségével kielégí
tően biztosítani fogják. 

Megértjük, hogy biz.onyos 
munkák elvégzése sok nehéz
séget okoz, no meg időre is 
szükség van. De azt egyáltalán 
nem értjük. hwzy miért kell 
egy dolgozónak kilenc hó
napig várnia egy válasz meg
születésére. 

Üzemünk „vi rágcsokorja" 

1zféses. szép versenytábli!t látunk a Kelet! Műszaki Kocslhlvatalban. 
Az egyes víráqokon kis táblácskán ott szerepel az üzem leafobb 

dolt:1ozófnak neve és tefJesftménye. 
(Kovács Géza telv J 
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Eszszerúbben kezeljük az önkezelési szállítmányokat 
Pártunk Központi Vezetősé

ge október 3-i ülésén foglal
kozott népgazdaságunk helyze
tével és további feladataival. 
A beszámoló leszögezte: to
vábbra is azon az úton kell 
munkálkodnunk, amelyet az 
1953 június 28-i párthatározat 
előír. A júniusi út pedig 
amint köztudomású - olyan 
gazdaságpolitikát kíván foly
tatni, amely biztosítja az élet
színvonal további fokozatos 
emelkedését éspedig olyan 
ütemben ahogy azt a terme
lésben é� az önköltség csök
kentésében elért eredmények 
lehetővé teszik. 

A vasúton is - mint min
denütt általában - a termelé
kenység emelése, az önkölt
ség csökkentése csak tervsze
rű műszaki és szervezeti in
tézkedésekkel valósítható meg. 
Ugyanakkor gondoskodni kell 
a megfelelő egyenletes i,nyag
ellátásról és szilárd fegyelmet 
kell tartani az anyagfelhasz
nálás terén. Ha közelebbről 
vizsgáljuk az önkezelési szál
lítmányok kezelését, ki- és be
rakásának kérdését, könnyen 
rájövünk arra, hogy olyan te
rületen járunk, amelyek szo
rosan kapcsolódnak ezekhez a 
követelményekhez. Az ön�e�e
lési szállítmányok f_oke1;t 
anyagot juttatnak a vasut ge:; 
pezetébe. Időbeni és észszeru 
felhasználásuk, épségben való 
elszállításuk befolyásolja _a 
vasút önköltségének alakula
sát. Nézzük meg: mennyi.re 
nem látják ezt még vasutun
kon. 

A MAV, a népgázdaság 
egyik legnagyobb vállalata, 
tevékenysége az egész ország
ra kiterjed, az anyagfelhasz
náló helyek száma igen nagy, 
az anyagok belső szállítása 
jelentős xnérvú. A belső szál
lításhoz az anyagok gondos 

csomagolása szükséges, mert a 
szállítás közben keletkezett 
károk jelentős része a hiányos 
csomagolás miatt áll e.ló. Így 
például a Budapest-Nyugati 
szertár által Szegedre küldött 
850 lámpacsészéból '!. 7 darab 
törötten érkezett meg s 500 
forint kár keletkezett. A hat
vani �zertár részére a kiutalt 
sósavat három ízben kellett 
újból elk,üldeni, mert kétszer 
összetört a ballon, s az anyag 
elfolyt. E területen az önkölt
ségcsökkentést gondosabb cs?
magolással, az anyagok terme
szetének megfelelő göngyöle
gek felhasználásáva� az .ö�ke
zelési áruk be- és kirakasaval 
végzett gondos munkával tud
juk elérni. Egy pillanatig sem 
kétséges: a szakszolgálati ágak 
jó összmunkája révén nem
csak az önköltség jó alakulá
sát érjük el a kárleírások 
csökkentésével, hanem az így 
k.iesó anyagok pótlása is el
kerülhető lesz, ami viszont 
az anyagellátást javítja meg. 

Rendeljék el 

az önkezelési 

darabáruk mérlegelését 

Htba az, ha.gy az érkezett 
önkezelési küldemények kira
kását nem szervezik meg. Fő
ként a szertáraknál, a fűtő
házaknál fordul elő, hogy a 
hetenként ismétlődő szállitmá
nyokkal nem törődnek elég
gé. Szombat déltől hétfő reg
gelig nincs gazdája az önkeze
lési küldeményeknek. Nyíregy
házán október 12-én 14 ko
csi szén több mint öt órát 
várt kirakásra. A vasút nem 
jár elől jó példával e téren. 
Gyakran a rakodási főnökség
re várnak a kirakásnál. Meg
figyelhető, hogy az önkeze
lési áru ké,sedelmes kirakása 
általában arra az időre esik, 

amikor az egyéb fuvaroztató 
felek is késlekednek a kira
kással. Jó szervezés esetén 
nem volna szükség arra, hogy 
a vasúti rakodási főnökség 
dolgozóit elvonják a kinti vál
lalatok kirakási munkáitól. 

Nem egyszer előfordul, hogy 
a szertárak kényelmi okok
ból, esetleg munkaerőhiányra 
hivatkozva úgy intézkednek. 
hwv megállítják az érkező 
szállítmányokat egy közbeeső 
állomáson. !gy volt ez a na
pokban Kiskunha}ason is. Az 
ottani szertár részére érkező 
több kocsi szénküldeményt 
Jánoshalmán és Mélykúton 
kisoroztatták a vonalból csak 
azért, hogy ne álljon elő tor
lódás a szertárban, jóllehet. 
hogy a szertár megfele)ő 
munkaszervezéssel ezt elkerül
hette volna. 

Altalános panasz. hogy az 
önkezelési darabárukat - a 
szegedi igazgatóság területe 
kivételével - még mindig 
súlybevallással adják fel, 
ahelyett, hogy a feladott ön
kezelési darabárukat mérle
gelnék. Ez maga után von egy 
csomó dézsmálási lehetőséget, 
az eltulajdonftások pótlása ré
vén pedig újabb anyagfelhasz
nálást. Miért nem nézi meg a 
vasúti főosztály 5. szakosz
tálya ezt a kérdést, hiszen az 
önkezelési szállítmányok dézs
málásának megszüntetéséhez 
a kötelező mérlegelés beveze
tése - elengedhetetlen. Ez 
olyan rejtett tartalék ismé.t, 
amelynek feltárása és kiakna
zása a vasúton folyó önkölt
ségcsökkentést jelentősen se
gítené. 

Az önkezelési szállítmányok 
észszerű kezelése így váli\c a 
vasút önköltségcsökkentésének 
egyik forrásává, a vasutasok 
élete javulásának láncsze
mévé. 

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

Am,i a veszprémiek felhívását megelőzte 
J(ovács..La,ias (ömétnök beje- sokkal tervszerüen halad. A téli 

lentette, hogy a hóvédő sövények· berendezéseket felülvizsgálták. A 
hez s,züksév,es vessző kitermelése tetök, kürfök, füstelszívók rossz 
megkezdódótt, a munkák azonban á l lapotban vannak, kijavításuk
nem haladnak kellően, mert o hoz a pályafenntartás segítségét 
pályafenntartási főnökség mun- kérí. A 212. számú U/asel/át{. 
kaer6hiálnnyal küzd. A nyáron árudát a kózpont lássa el ele
áliandóan 240-250 fö volt a do!- gendö mennyiségű és minóségü 
gozók léts1iáma, most 30-40 szalonnával. felvágottal, konzerv
lőre kellett csökkenteni. A túl- vel, kenyérrel, hogy a téli hosszú 
zott takarékosságnak főleg a utakra a dolaozók élelemmel e/fenntartási munkák, a talpfacse- látva mehessenek. A legsú �yorék látják kárál. Kérte, hogy a sabb probléma, hogy a f(ifóház
szakszervezet ha&son oda. hogy ban egyetlen 40 kilométeres me
a megfelelő létszámot biztosít- ne/sebességű hóeke van. Tavaly 
sá:k. Komáromból, tavalyelőtt Mise 

Vasutas taná.cstagok egy lakótelep iólétéért 
Mint egy kisváros . 'k 1-d'k 
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Vasanyagjavitó ov igazgatója, mát, hogy egész üzletsort nyi• 

'\A\T 1 k .  t 1 'k- �
gy

l 
e e � 1 szintén az ls!vántelki Fömühely tott a telepet határoló Rátkos. a ,, · a ·o e,ep u on eges ep1- d 1 „ l 21 • 1 k'k · t A b • lá l  'k tésü házaival, alacsonykerítésű. o gozoJa vo t, evc . a I a u oo. zon an ugy sz1 , nem 

öszi színekbe óitözö kertjeivel 3
1 

'.�1-��ei:, .  s 19:9-ben, amikor az jutott akkor eszükbe, hogy a 

XV k - 1 t t : . h
. . k" é UJJaep1lesben es a munkaszerve- vasutasgyerekek is szeretik a • · .. eru e u cai, _ .�zai ?Z zésben végzett kiválló tevékeny. cukrái;zsüteményt. a fagylaltot, ,; Azelott_ csakugyan kulon, �lszige-

ségéért Kossuth-díjjal tüntették a dolgozók is meginnának időn
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• k l b I vánságát és a Rálkos-úton nem-!ek a telep lakóinak kívánságai• 11 0 CSOílOS !Za Om és :neretet sokára megnyílt az új eszpresz-val. .,Ott van a . telepg?ndin,?ksá� a négy év folyamán nem haivá- szó-cukrá:nda. Nehezményezték a g?nd:?skodJon rolu� !  nyod1:itt, hanem erösödótt a két lakók, hogy a tüzelöanyagszá]Ji. m_on.dtak _ es ezz�l ehntezettnek jóldolgozó tanácstag és a vasuta- tók csak felárral viszík a telepre veltek kozel ketezer vasutas sok közölt. Tanácstagi beszá· a tüzelőt, erre is orvoslást talált csalá'cl gondját. baját. molóik, lakógyűléseik kerületi vi a tanács. Egy négygyermekPsc Ma is megvan a telepgondnok• szonylatban is a Jeglátogatottab· anya panaszkodott, hogy gyerság - a MAV Épüle!fenntartá,1 bak voltuk. Es volt is miről be- mekei miait nem tud munkál Főnókség- lakótelepi szakasza - számo1ni ezeken az összejóvete- vál l alni. Madlenné e'viársnö de a te'ep együtt él, együtt léleg- leken, mert a tanács, amikor csa:- közbenj árására állandó házimun• zik a kerüleitel. A telcpgondnok· lehetett, teljesítette a MAV-tele kát biztosított s,zá mára a kerületi 

ság és a kerü;eti tanács együh piek kíváinságait. Nem lehettek kézműipari &zövetkezet. 
igyekszik megold!ani a nagyobb persze mindig olyan jelentős 
prob\émákat. A telep lakóinak eredmények a nápirenden, min! Sok más kivánság IS megoldö
nem is, lehet panaszuk a tanács- az új emeletes iskola, napközi- dott, de maradt még elég pro• 
ra, külónösen, . . amikor olyan lelki- ottho11 és, iskolaorvosi rendelő bléma a MAY-telepen, kisebb· 
is.meretes, velük együttérző kép- építése és megnyitása. De az nagyobb. egyéni és közérdekű, 
vise'öik vannak a tanácsappa. évek, a tanácsok négy éve. sok- vannak tehát még feladataik a 
rátusban, mint Madlen Mihály• sok kisebb eredményt is hozott. tanácstagoknak bőven. rté vagy Pázsiti Odön. Ideiglenesen megjav tolták a - Mindig egy lépéssel előbbre 

ők ketten málr négy évvel ez- Lenin-utat (a kózeljövöben sor jutunk - mondja a jóvő felada• 
eiö(t nagyrészt úgy kerültek 8 kerüI a kikövezésérc) .  új burko- tairól Pázsiti elvtárs. - Az új 
tanácsba, ahogyan azt mostani latot k2pott az Aikotmány- és tanácstörvény, a Hazafias Nép
új tanácstörvényünk akarja meg• Ozmán-utca, sűrítették a kózvilá- front-bizottság, amely október 
valós:tani: a telep lakossága gi1ást, s éppen a napokban kez.!- 13-án a mi kerületünkben ia 
régi ismerősöket választott sze- ték meg - a tanács közben-

1 
megalakult, még szélesebb ala

mélyükben. · Madlen elvtársnő járásá!ra - a 67-es villamos vég- pokra helyezi a népjó:ét politiká
!érje az Istvántelki Főműhely, allomásán a váróhelyiség épít�- ját. Oj erőforrást je'ent szá
majd e Landler Művek régi do!- sét. S miután a lakótelep épi!é-

, 
munkra is a nemzeti eró1mek ez 

gozója, jelenleg az Epületsze- sénél annakidején megfeledkez· a szoros ös,szefogása és !o
reiö OV egyik műszaki vezetöje. tek az üz lethelyiségekről, a ta- vábbi sikeres munka előtt nyitja Pázsili elvtárs, a Pelépilményi nács úgy oldotta meg a prob!é- meg az utat. 

A szemlé ltető agitáció „m.ódszerei" 
a Hámán Kató fűtőházban 

�!ilyen büszkék voltak a ver
senytáblára a Hámán Kató 
fűtőházban. Tavasszal, amikor 
mée; új volt. 

- Aki belép a fűtőházba, 
annak mindjárt szemébe óllik a 
tábla - mondogatták. 

!gy is van, sa jnos most is. 
Azért sajnos, merl akinek a 
tábla a szemébe ótlik, annak a 
figyelmét aligha kerüli el az 
sem, hogy a tábla - második nefl,yedévi eredményekkel „mozgósif'. Nagy kár ez, mert az eayébként • őtle/es, színes, a fú• /őház i•alamennyi mu,nkakörét -
még a bérszámfe_itöi és üzem· 
�lszámolói munkakórt is - fiayelembevevö versenytábla iaen hatásos lehetne, ha nem szakadt 
V(}lna el ennyire a jelentől. ha 
legalább egy töredékét fordíta
n,ák rá a kezdeti lelkesedésnek. 

- De nincs pénz - hall juk 
az, üzemi bizottságon a terme· 
lési felel6stöl, a fütőházfönök 
ségen egyaránt. - A területi 
bizottságtól már régóta várjuk 
különbózö nekünk járó össze• 
gek átutalását 

teteje, hogy lucaszék módjára 
készül a meleg-mosó kazánja -
szóval sok mindennek lehet 
oka a pénz- és munkaerőhiány, 
még azt is elismerjük, hogy új 
versen.ytáblákat sem lehet pénz 
nélkül csinálni, ú j  fényképek 
készítése is pénzbe kerül. De a .szemléltetö afl,itációnak ezern,11i más módia van, amihez. jobbára 
r.sak papír és ceruza vagy tus, 
esetleg festék szükséges. No 
meg egy kis ótletesség és ügy
szeretet. 

lnvhc túlzás lenne l)énzre, 

De hol van nyoma a kózelgö november 7-nek, a tanácsválasz• lások előkészületének, az ön• költség csökkentéséért, a szénlakarékossáp;ért folytatott moz{!a• lomnak? Egyedül a széntakaré
kosság eredményeivel találkoz
tunk a műszaki iroda épületé
nek falán. Pedie; a fíílöhálz dol
gozói számtalan tanuje!ét adták 
annak, hogy megértették kor
mányunk programmját. Az egy 
mozdony javítására eső költség 
az elsö negyedévben még 903 
forint volt. most már 550 forin,t 
körül van, a fiókmüheli\' - ahol 
egyébként júniusi versenyered
ményeket láttunk a táblán -
a legutóbbi három hónap alatt 
60.000 forint bér- és anya,gmeg• 
takarítást ért el és folytathat
nánk a példákat - amelyeknek 
a szemléltető agítációban nyo
muk sincs. 

L1fpun,k muttheti•.számfrban kö
zóltü:k Ves.:Jprém-külsó csomópont üzemi boízottságain.ak és 
szakmai vezetőinek felhívá.sá,t, 
,imelyl;en arra 6Zólítotiáik fel az 
ország val·amennyi coomóponljál 
és szol,i;á,lati helyét: tervszerű elóreJátóssal, eaymással versenyezue, ideiében készüíienek .fel 
a télre. A veszprémiek - mint 
mim!!en télen a legveszé1y,ezte· 
tettet,b, terület dol,goz.ói - ma
g-uk járta-le elöl jó példá.val és 
mee:tették vállalásaikat a !éli 
forgalom rova-rtalan lebonyolítá
sálra. A versen;yfelhívás kihocsá· 
lása összakt ívaértekezleten, ala
pos megviratás utá,n tőrt-ént. A 
fel,szólalók rámu�atta.k több 
olyan hiá.nyosságra, amelyek gá· 
to!,j á,k a jó felkészülést. í-:ppen 
ezért visszatérünk az értekez
letre, hogy a hiányosságok nyil· 
vánossfograhozásáv.a,1 ráirányít
suk a figyelmet a venprémické
hez. hasonló problémákra, 

Bernáth József, Veszprém• kolcról kellett hozni hóhálnyó-
külső állomásfőnöke emlékezte- gépet, amikor már bekövelkezetl 
tett arra, hogy tavaly a rossz- a ve&zély. Adjanak a íűtőháznak minóségü szén miatt baj volt a hó- hóhányó!, hogy mindig kéznél törömen.etekkel. Javasolla, hogy 'egyen. ,:arkas elvtárs azt kéyte, 
az idén állandóan legye11 a fűt&- hogy_ Zirc, Dud�r. V_eszpremházban a hótörórnenetek részére v�rsa�y, .  Herend alloTas?k?,n 1�  
50-60 q-nyí jóminőségü dara• , b1ztos1tsa_k. �- meleg1to_ ':edfüta l ,  bos tartalékszén„ Ararzyosi János a vonatk,seroknek. Sag, Fere11c

l fíítöházHínók bejelentette, hogy fl fűtö a balesetve&Zélyes &zénsze
fiókműhely az időszakos jav[tá- reló kijavításáf kérte. 

Pénzhiánnyal sokmindent le
het ind'okolni. Például azt, hogy 
tavasz óta vajudik az óltöző 
és a fürdő építése, hogy a moz• 
donyszín nagy részének nincs 

mint „objektív" nehézségre hi
vatkozni például a D!SZ-fali 
ujságnál, amelyen naptól fa• 
kult, esőtől vert iúlius-augusz• 
tusi ujs�gkivágásokat lobogtat 
az októberi szél. S vailon mi• 
lyen pénzügyi akadályai van
nak, hogy szerény becslés sze
rint l 953 augusztusa óta nem 
cserélték a mozdontYszín falitáb
lájának jelmondatait, amelyek 
közótt ilyeneket olvashatunk: .. Mozdonyok ió karbantartásá• va/ harcolunk a 150.000 tonna szén meglakarításáérll" - Ez 
viszont kétségtelenül idötálló és 
érzékkel megfogalmazott je!mon
d�t: .,Békét akarunk, ezért foaadalmunk megvalósításával harcolunk!" 

Nem a tanulság leszúrésével 
akarjuk befejezni cikkünket, 
mint valamely tanmesét. Inkább 
elmondjuk, hogy amikor meg
állltunk a bejárati verserwtábla 
előtt, pil lanatokon belül öt dol
gozó nézte nagy érdeklődéssel 
a fakult képeket. Azt hitték, va
lami újat találnak a táblán. 

Csalódtak . • •  

Miért szaporodnak a balesetek 
a Debreceni Járműiavítóban ?  

a .:ahonyi vasutasok köziitt 

Havonta hatalmas összegű magyar kocsi az átrakáshoz és 
valutát fizet népgazdaságunk a ezért !hosszú ideig ácsorognak 
külföldi vasutaknak az idegen kirakat!anul Záhonyban a 
kocsik !használatáért. Záhony- szovjet kocsik. Jelenleg is több 
ban a vasutasok eredményesen szovjet fedett és tartánykocsi 
küzdenek a szovjet kocsik ál- ácsorog Záhonyban, mert nincs 
lásidejének csökkentéséért.

! 
elég MAV-kocsi, Szűcs Sán-

Elófordul azonban olyan dor elvtárs állomásfőnök el-
eset is, a1rnikor nincs elegendő mondotta, hogy olyan szovjet 

. 206 százalékos át lagteljesítménnyel 

Erös József kétszeres sztahano-l!sta marós a Landler Művekben. 
206 százalékos átlaQleliesitménnyel dolqozlk, öteves tervét mát 

kocsi is van az állomáson, 
amely két hónap óta áll kira
katlanul. Tavaly télen keserű 
tapasztalatokat szereztek a zá
honyi vasutasok a vasércszál
Jítmányok átrakásánál. f:rke
zés után nem tudták azonnal 
átrakni a vasércet, így az be
fagyott a kocsikba és csak rob
bantással, vagy nehéz csáká-
nyozással lelhetett fellazítani a 
jeges vasércet. 

A záhonyi vasutasok azt ké
rik a KPM I. főosztály 8. szak
osztályától, hogy egy 24 órában 
legalább 400 nyitott és 200 fe
dett kocsit küldjenek Záhony
ba, mert ennyi szükséges a 
szállítási tervek betartásához. 
Ha pedig betartják a szállitási 
tervet, nemcsak Diósgyőrt, 
Ózdot segítjük azzal, hogy ide
jében megkapják a vasércet, 
hanem egyúttal segítjük a 
szovjet vasutasok munkáját is. 

A zálhonyi vasutasok elhatá
rozták, hogy november 2-ra, 
Záhony felszabadulásának ti
zedik év 'ordulójára a még át
rakatlanul ácsorgó szovjet ko
cs;kat eltüntetik az ál!omásról. 
Felaiánlásuk megvalósítása 
lelkiismeretes, áldozatkész 
munkát követel. Ehhez kérik a 
vasúti főosztály és a debreceni befejezte, 

{l[ovAc:11 Gésa felv.l igazgatóság segitségél;, 

A rend, tisztaság és gondos
ság láttán azt hihetné a láto
gató, hogy a Debreceni Jármű
javítóban a munkavédelem te
rén minden rendben van és 
a baleset ritka dolog ebben az 
üzemben.  Sajnos nem így van. 
A Debreceni Járműjavítóban 
még mindig 1:em csökken, sót 
szaporodik a balesetek száma. 
Augusztusban például egy 
baleset jutott minden napra. 
Szeptemberben sem volt joob 
a helyzet. Különösen a VI. és 
VII. osztályon gyakori a sé
rülés . 

A munkavédelmi 
berendezések hiánya 

A multbar, a munkavédelmi 
berendezések hiánya idézte 
elő a legtöbb balesetet. Erre 
ma már nem lehet panasz, bár 
még mlndi<g vannak . hiányok. 
Az üzemi kollektív 5zerzódés 
végrehajtását ellenöNö bizott
ság például legutóbb megálla
pította, hogy a VI. osztályi 
hajtórudasoknál a síkcsiszoló 
gépekhez nem szerelték lel 
azt .az elszívó berendezést. 
amit már augusztus 30-ig 
üzemb€ \tellett volna helyez
ni. Az üzem területén lév6 
váltók világítási berendezése 
sem készült még el. Nem fo
gadható el Sulyá..k Imre mun
kavédelmi fel:!)lásnek &Z a 

mego'ko1ása, hogy a dolgozók 
nem használják a védőber,m
d&éseket. Sok a szemsérülés, 
mert például a forgácsolómű· 
helyben csak kevesen és rend
szertelenül használják a védő
szemüveget. Az sem lehet elfo
gadható magyarázat, amit dr, 
Szatmári Ferenc üzemorvo· 
ad, hogy a mezőgazdaságból 
nemrég az üzembe került dol
gozók nem elég óvatosak. Hi
szen éppen a munkavédelmi 
felügyelő és a balesetvédelmi 
megbízott feladata gondoskod
ni arról, hogy a dolgozók meg
tanulják a munkavédelmi be
rendezések használatát. belás
sák használatuk fontosságát. 

A művezetők is elné�1k, 
hogy a dolgozók baleseti ve
széllyel végezzék munkájuk·1t. 
nem figyelmeztetik őket az 
előírásokra. 

A művezetők 
felelőssége 

ször fordult elő, mégsem vizs
gálták meg. hoo'y művezet5je 
figyelmeztette-e Fedriket a 
dolog veszélyes voltára. Vagy 
itt van Dóka János hegesztő 
esete. Dóka munka közben ki
esett egy kocsiból és összezúzta 
magát. A balesetért őt magát 
okolták, holott kiderült, hog:v 
az eset azért történt, mert ,;og:v 
útbanlévó, használaton kívúli 
hegesztőasztal _: amit a műw• 
zetó nem vitetett el idejében - akadályozta őt a megka
paszkodásban_ 

Meg kell javUani 
a munkavédelmet 

Lehetne mé<! sorolni aiokHt 
a baleseteket. amelyeknek szií
mát gondosabb felvilágosító 
munkával, a dolgozók na
gyobb elóvigyázatra nevelésé
vel, alaposabb kivizsi!álással, 
a műszaki vezetők fe'elós:o:é,:é
nek tokozásával lényegesen 
csökkenteni lehetne. Ez a :-lÉ'-

A baleseteket ma már rend- hány adat és példa is nyoma
szeresen 11:ivizsgálják, de még tékosan figyelmeztet a Deh
mindig nem kutatják alapo- receni Járműjavító bűszaki 
san az előidéző okokat. A bal- vezetőinek. munkavét.. Imi i,kesete_k�_rt Je<?töb?5zör m�l!át tíváinak alaposan meg kell a �rultet teszik_ . felel05:,<;é. javítaniok :nunkavédelm.i te-Fednk Ferenc gyan munkast 

1 

, · 

vonták pé'dául felelősségre vekenységüket, hogy az üzem 
azért, mert a csa,Págykiöntó rossz baleseti _statisztikáját ;é
tüzére vizet locsolt és a M- , l1)'egesen megjavítsák és a l

.
ml

csapódó gőz égési seb.!ket "ko- esetek so:ámát minimálisr11 
zott rajta. Az eset nem elő- csök'kentsék. 
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Milyen módszerrel dolgozÍk Szakszervez�tünk
_ 

r'71íli�r�mi /, /\_. 99az ÖszÍ forgalom legjohh 
rendelke�ő iorgalmÍ szolgálattevője'"'" 

a konyvtarmuiik� 1, -l;j ; . ; , 1 ; 

====== megjavitásáér . . .  ' :  -
Az őszi forgalom csúcspont-

, 
állomáson. Gépet teremt rá, 1851-es várt &szeállításra és 

ja felé közeledik. A figyelem ha a föld alól is. Pedig ez nem továbbításra, de a tartalék szol
ilyenkor fokozottan a forgalmi könnyű, mert a mozdonyok gálatképtelenné vált. Paulics 
szolgálattevökre irányul, hi- a késések miatt rendszerint elvtárs nem jött zavarba, nem 
szen az • áll k ��"''- nem érke2lllek vissza idejé- kapkodott. hanem megmagya-

.. _ 0 v u on nyu...,.,,� a ben. A vontatá:ssal való jó rázta a vonatgépek személyze-

Vasutas dolgozóink életében 
jelentékeny szerepet játszanak 
a könyvtárak. A kulturális élet 
valamennyi ágával szemben 
nagy előnyük, 'hogy igen sok
oldalúan és még a legkisebb 
szolgálati helyeken is biztosít
ják a dolgozók művelődési le
hetőségét. 

naszkodnak. hogy nincs új 
!könyv a könyvtárban, nincs 
olya.n könyv, amilyent olvasni 
szeretnéne!k. De még ennél is 
jogosabb azoknak a panasza, 
akik kis, 5-10-es létszámú ál
lomásokon, megállöhelyeken, 
esetleg vasú ti őrhelyeken dol
goznak. Ide nem jutott el még 
sem a könyv, sem a kultúr
nevelő munka egyéb formája. 
Nagyon helyes kezdeményezés 
a soproni könyvtárnak a mód
szere, hogy a 'központi könyv
tár rendszeresen ellátja 'könyv
vel a. Gy. S. E. V. vonalán fek
vő kis állomásctkat, őrhelyeket. 
Hatását mi sem bizonyítja job
ban, mint az a tény, hogy pél
dául első negyedévi kölcsön
zé::ük több mint 5000 kötet 
volt. 

ju.k tartozó szolgálati helyeket 
lkönyvvel. Igy az átlagosan 
mintegy 6000-8000 kötettel 
rendelkező gócponti könyvtá
r·a:k sdkkal nagyobb vá!aszté!kot 
nyujtami!k és a könyvtáraJk 
fejlesztése, új •könyvekkel való 
ellátá.sa. is észszerilbb lesz. A 
könyvtárak átszervezése nehéz 
feladat elé állítja a gócponti 
könyvtárosokat és a területi 
kultúrfelelősöket. Helytelen 
lenne, ha egyes üzemi bizottsá
gok a „tu!ajdonjog"-ra hivat• 
kozva akadályoznák ezt a mun
kát, mert ezek az elvtársak el
felejtenék. hogy a. 'könyv 11em 
azé, aki azt a polcolkon hagy.i,i 
porosodni, hanem azé, aJk.i ol
vassa.. A gócponti könyvtárak 
lényege pedig éppen az, hogy 
ne hagyják porosodni a köny
vet, hanem nagyobb választék
ban minél nagyobb tömegekhe:z: 
juttassák el azokat. 

n?vekvo_ fo_rgalom l:bo�yolítá- kapcsolatára és gyors elhatáro-
1 

tének a helyzetet, akik végülis sanak túlsulya. Az OSZl forga- zására jellemzésül megemlítem a vonatgépekkel elvégezték a 
lom sikere na,..aymértékben az október 7-i esetet. Két rendezést és a vonatok idejé
függ az ő figyelmes. utasítá5- fontos vonat, az 1891-es meg az ben elindultak. 
sz.erinti munkájulmól. 

Ilyen munkát végez Veszp
�ém-kiLl.ső állomáson Ps.ulics 
Jenő elvtárs, aki ,,Az őszi for
galom legjobb dolgozója" cí
mért folyó versenyben augusz
tusban a rendelkező forgalmi 
szolgálattevői munkakörben or
szágos első lett, a tehervona
tok átlagos terhelésénél 130, 
a kocsitartó2lkodási tervnél 
1 16, a menetrend szerinti 
indításnál 124 százalékos tel
je&itményével. Szeptemberben 
is hasonló jó eredményeket ért 
el 

Hogyam, dolgozik Pa.ulics 
e1-vtárs, milyen módszerrel 
éri el kiemelkedő eredmé
nyeit? 

Az együ«míi.ködes. 
a vonali helyzet 

ismerete 

Eredményeimnek nincs 
titka - mondja - mert hi
szen nem titok, ma már min
den forgalmi szolgálattevőnek 
tudnia kell: a. menetirányító
vcl és a fútőházzal. való szo
ros kapcsolat. a tolatásvezető
vel és a tolatócsa.pattal való 
fegyelmezett, emellett bensősé
ges viszony az a.lapja a for
galmi szolgálattevő jó munká
jának. Az én muinkámat már 
régen ez a törvény irányítja. 
Megtanultam a tiszti tanfolya
mon, de a magam gyakorlati 
tapaszta1atai is arra tanítot
tak, hogy mindennél fontosabb 
a forgalmi szol,gál.a,ttevő szá
mára. az állomási, a fútonázi 
és a vonali helyzet ismerete. 
Szolgálatátvétel előtt megbe
sz.élem a menetirányftóval · a 
vonali helyzetet, annak várható 
alakulását. Ennek megfelelően 
közlöm a tenruvalókat a tola
tásvezetövel, majd a fűtóházzal 
tárgyalom meg a legapróléko
sabban gépigényeinket. Az 

utóbbit annyira fontosnak tar
tom, hogy sosem mulasztom 
el arról is előre értesíteni a 
fűtőházat. mennyi lesz a vonat 
súlya. Megbeszélem a moz
donyvezetővel, vállalja-e a to
vábbítást és milyen menet
sebességgeL Igy sosem érhet 
az a meglepetés, hogy amikor 
a gép már rájárt a vonatra, 
a mozdonyvezető nem vállal
ja a túlsúlyt vagy a menet
sebességet. 

Paulics elvtárs nem a sza
vak embere, szívesebben cse
lekszik, mint beszél. A mun
kájáról kért felvilágosításokat 
főnöke, Bernáth József elvtárs 
egészíti kii: 

- Nyugalom és fegyelme
zettség. Ez a két tulajdonság 
a legjellemzőbb Paulics elv
társ munkájára. A legnagyobb 
torlódásban is hidegvérrel, 
gyorsan intézkedfk. Azazhogy 
szolgálata alatt tulajdonkép
pen nincs is torlódás. mert 
nem túr torlódást, nem nyug
szik addig, amíg elegy van az 

Kocsfrendezőink az 

Megelégedett utasokat ! 

Sokat beszélünk, de keveset 
teszünk annak érdekében, 
hogy az utazást kellemessé, az 
utasokiat pedig megelégedetté 
tegyük. Nem új javaslattal 
jövök, de helyes lenne megszív
lelni a következőket: 

Nyissa ki a személypénztá
ros időben a pénztárt; ezzel 
elejét veszi a torlódásnak; 
felvilágosítással szolgálhat az 
utasoknak. 

Miután rátermett, képz�t 
jegyvizsgálóból kevés van,  to
rődni kellene olyan rövid 

zott kocsisor mellett az uta
sok rendelkezésére állnának 
- egy csomóban „röpgyűlést" 
tartanak. Az utassal senki 
nem törődik. Az iránytá'l:>lákkal 
nem sokat törődnek. sokszor 
félrevezetik vele a közönsé
get. Kézifékes vonatoknál -
helytelenül - a kéziféktől tá
volodva végzik a jegyvizsgá
latot. Ezáltal fékezés esetén 
sokszor közelharcot kell vív
ni a fékhelyig. Eredmény: b-al
eset, legtöboozör vonatmegsza
ladás. 

tanfolyam megszervezésével. Hideg időben - rosszul ér-
ahol általános földrajzi és telmezett takarékosságból 
idegenforgalmi ismereteket is nem fút kellően a mozdonysze
szerezhetnének. A jegyvi;,:;;,- mélyzet. Az előfútést is csak 
gáló legyen jó megjelenésű, rövid ideig végzik. amelyet 
udvarias, kellemes modorú. még tetéz,nek a vonalon a 
Mennyire árt a vasutasok gyenge fűtéssel. Ha pedig fi
megbecsülésének a rendetlen gyelmeztetik rá, annyi gőz, 
külsejű, fölényeskedő, tudat- eresztenek a tömlőbe, hogy 
lan, minden kákán csomót szétvágja a tömlőt. Ez per
kereső, leckéztető, nem egyszer sze jó ürügy a fűtés beszün
ajtót csapkodó jegyvizsgáló. tetésére. 
A jó személyvonati személy-
zetnek voltaképpen ismeI1llie Néhány pé1da csupán. de a 
kellene a vonal mentlén fek- lelkiismeretes munkát végző 
vő városok és községek neve- személyvonati vonatszemélyzet 
zetességeit, műemlékeit. Ez nagyon sokat tud tenni azért, 
alllIJ.yira ,,kelléke" a jó kalauz- hogy a jó utazás feltételeit 
nak, mint a pontosan javí- megteremtse. 
tott menetrendkönyve. Bognár Károly 

Rossz látvány. amikor - 1  tehervonati fővimgáló, 
ahelyett, hogy a gondjai.kJra bí- Tapolca 

Nönek az igenyek • • •  

A vezériigazgatooá.g helyesen 
járt el. amikor a miskolci 
igazgatóság forgalmi osztá
lyának rendelkezésre bocsá
tott egy személygépkocsit. 
Örömmel fogadtuk. Nagy se
gítséget jelentett számunkra. 

Azonban ahogy évről évre 
több a vasutasoknál a csilla
gok száma, ugyanilyen mó
don növekedett a III. ooztály 
akkori vezetőjének igénye is. 
Az a Renault-kocsi, amely egy 
éven kerffi2ltül becsülettel szol
gálta a vasutat. 3---4 hónappal 
ezelőtt „rangon alulinak" mi
nooült, amire nincs szükség. 
Visszaadták a miskolci taxi
kirendeltségnek, hogy helyette 
egy rangooobbat, egy négysze-

mélyes „Skodát" igényelhesse
nek a budapesti taxiki.rendelt
ségtől. Ki is vezényelték a:,; 
SA-227 számú kocsit, amelv 
azóta ugyainolyan módon. csak 
drágábban szolgálja a vasutat. 

Nem számít. hogy ez a ko
csi hetenként 400 kilométert 
tesz meg csak azért, hogy Bu
dape;tre hazamenjen és visz
szajöjjön. Nem számít, hogv 
garázs-díjat kell fizetni. nem 
számít. hogy a gépkocsivezető
nek napidíjat és szállásdíjat 
kell fizetni . . • hiszen bírja a. 
vasút. 

Ideje lenne az igényeket le
faragni, mielőtt azok egészség
telenül tovább növekednének. 

Z. Bur.ián István 
miskolci igazgatooág. 

Hegyeshalmi levei 

Hegyeshalom állomás életé
ről szeretnék pár sorban beszá
molni. Először is a munkáról. 
Allomásunk ismét bedugulás 
előtt áll. A vasút illetékesei 
már megint alusznak. nem in
tézkednek, hogy a szomszédos 

ősz , forga lomban 

csehszlovák határállomás za
vartalanul fogadhassa a túl
súlyos, de legalább a százten
gelyes vonatokat. Niillcs gaz
dája és becsülete az irány
és .,2000 tor.nás" vonatoknak. 

Nem jó vért szül az egyen
lősdi sem. A jó teljesítményt 
elérő brigádok teljesítményé
ből (például rakodási irányvo
natokéból) az üzemgazdász az 
50-80 százalékot teljesítő bri
gádéhoz hozzáír. talán a gyen
ge brigádtól való félelmében. 
A sztahanovista szinten dol
gozó forgalmi szolgálattevő tel
jesí1ményéből pedig elvesz. 
hogy a szintet ne tarthassák. 
Micsoda igazságtalanság ez? 

De annak ellenére, hogy a 
könyv mindenhová eljut és 
helytől, időtől függetlenül biz
tosíthatja a művelődést, a szó
rakozást, mégsem kielégítő a 
vasúton a könyvtármunka, nem 
elég nagy az olvasók tábora, 
bár közel 200.000 i/wnyv á!l a 

vasutas dolgozók rendelkezésé
re az üzemi könyvtárakban. l\Ii 
ennek az oka? Elsősorban 
könyvtárosaink gyenge mun
kája. Nem ismertetik eléggé Gócponti könyvt6rok 
a vasutas dolgozók előtt a E módszer eredményessége 
könyvtárban rejlő nagy műve- és az egyre jobban jelentkező 
lődési és szórakozási lehetősé- kultúrigény késztette arra a 
get. 

1 
szakszervezeti központ kultúr-

A legdöntőbb ok mégis az, nevelés� osztályát, hogr ors2;á
hogy a meglévő könyvmennyi- g�s�n atsz�rvezze a_ �'!yvtar
ség csaJknem 500 'kisebb-na- halózatot es az e�?1.gmel �ok-

A gócponti könyvtárakhoz 
tartozó szolgálati helyek 
könyvtárfelelősei is adjanak 
minél több segítséget a góc
ponti könyvtárosnak, segítsék 
a könyvcserében, az olvasó
mozgalom fejlesztésében. 

bb ·· · "·" t • k .. .. tt kal nagyobb lehetoseget b1zto-gyo fil!:emi ...,nyv a.r ozo sítson az olvasásra. A közeljö-
Helyes szervezéssel, a könyv

tármunka megjavításával tud
juk csak biztosítani. hogy mi
nél több vasutas dolgozó ol
vasson, emelje múveltségi szín
vonalát, még a legkisebb állo
másokon, őrhelyeken is, 

oszliik meg. Sok helyen mind- vőben a mintctgy 500 kisüzemi 
össze 50-100 kötetnyi - több- könyvtárban lévő könyveket 54 
nyire ideológiai - könyv ta- gócponti 'könyvtárba gyi1jtiik 
lálbató. Az ilyen kis könyvtá- 1 össze. Ezek a gócponti könyv
rak olvasói aztán jogosan pa- tára.k látjá!k e! majd a hOzzá-

S P O RT 
Jól szerepelt a Bp. Lokomotív vízilabdacsapata 

Az elmult vasárnap vidám 
��::fo�/e
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Jókedvet a vasutas vlzllabdázók 
kitűnö szereplése okozta. A Bp. 
Lokomotlv együttese az ezévl or
szágos bajnokság utolsó for
dulója során szép játékban 6:� 
(3:0) arúnyban legyözte a Jó 
erőkből álló Egri Fáklya csapa
tát. Ezzel a qyözelmével a baj• 
noksáq hatodi k  helyén véqzett, 
maga mögé utasít,·a hat másik 
sportkör vizilabdázólt. 

A l\p. Lolmmotiv csapatának 
hatodik helyezése Igen flgye
lemreméltó eredmény. Különö
sen akkor, ha rövid visszapillan
tást teszünk a csapat régebbi 
szereplésére. 

A Bp. Lokomotiv m.lr több 
éve szerepel az orszáq legjobb 
vízilabda csapatai között. de ed
dig a legtöbb esetben a sereg• 
hajtó szerepét töltötte be. Egy 
évvel ezelőlt pedig miir a kiesés 
sorsárA jutott. Közben azonban 
az OTSB létszámemelést határo
zott el az országos bajnokság
ban. s !gy a kiesett csapatok 
közül a Bp. Lokomotlv is visz
szakerült a bajnokságba. Ez a 
szerencsés körülmény komoly 
munkára serkentette a csapatot. 
Az idény elején az eddiginél 
t����
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ban korszerü uszoda is épült és 
ez lehetc5séqet nyujtott a vasutas 
úszóknak és vizilabdázóknak ar• 
ra, hoqy saját otthonukban ver• 
senyezzenek, mérkőzzenek. A 
csapat edzője. Laki K�roly még 
az idény elején vázolta a játé
kosok előtt az új feladatokat s 
íelhivta Figyelmüket arra, hogy 
a megjnvult versenyzési lehető
ségek sokkal nagyobb Igényt Is támasztanak a csapattal szemben. Teljes tudásával látott hozzá a munkához. Pontos edzéstervet 
dolgozott ki. s bátran nyult hoz
zá a rtatalokhoz. Türelmes mun
kája hamarosan eredménvt ts 
hozott. A klválasztott fiatalok 
lelkesen Já..-tak edzés..-e, s a baj
noki mérkőzéseken teljes tudá
sukkal küzdöttek a vasutas szí
nekért. 

Az Idény közben számos ki· 
túnö eredm�nyt értek el. Tizen
egy mérkfüés közül ötször S7.áll
tak ki a vízből győztesként, két
szer értek el döntetlent és csak 
né_gy fzben vesztettek. 

Az országos bajnoksáaban sze
renlö első csanaton kívUI az 
utánoótlás nevelésének kérdése 
is jó úton halad, · Nagvszerü tar
talékgárdával és lfjúsá).(I csa
pattal rendelkezik a sportkör. 
Laki Károly edzö személyében 
r,Pdig az orszá.rc e�vik le.2.iobb edző.le van a csapatnAI. 

ELSŐ HELYRE KEROLT a Pé- ponttal. Mindkét csoportban 
est Lokomotiv az NB n. nyugati 14-14 csapal vesz részt a baj
csoportjában. A legutolsó ror- nol<i küzdelmekben. 
dulóban a pécsiek a Tatabányai r
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T!Vjátsezf!Y! 
Bányászt győzték le 2:0 (1:0) � ,tk 
arányban, s ezzel megelözték a a röplabda. országos bajnoksáw 
hetek óla vezető Kőbányai Dó- gáért. A férficsapat 28 ponttal 
zsál. A pécsi csapatnak 38 • . a az ötödik. a nők 16 ponttal a 
Kőbányai Dózsának 36 pon tJa nyolcadik helyen állnak. 
van. HAROM VASUTAS-SPORTOLÓ 

EGY Fi,;RFI ÉS EGY Női KEROLT az OTSB !ornaoszlá!ya 
VASUTASCSAPAT szerepel a ko- ��ta!

A 
rf!��tÁ\e;!�0f!�J�; �g;g:; 

sárlabda országos bajnokságá- találjuk a Pécsi Lokomotiv kl
ban. A Bp. L0komo1[v !ér1"1• 

1 
tílnö tornászát. Hédert. A nöl 

csapata a negyedik helyen áll B-ker�tbe került J_il!<_ó (Bp._ LO· 
27 ponttal. A nöl együttes a t1- Icomot1v). míg az 1r1uság1al, ke• 
zenharmadik helyre került 9 recébe Varga (Bp. Lokomotlv). 

O L V A S Ó I N K H O Z  

A „Szocialista Vasútérf' szerkes_zt�sége � dolgozók_ k!
vánságára az üzemi és szakszervezeti bizoU�agok bevonasa• 
val november J-től előfizetéseket szervez az uzeme�be.':. Ezzel 

is biztosítani akarjuk, hogy az ujság késedeJe.m nelkul el1us

son olvasóinkhoz. A lapra negyedévre és felevre _Lehet előfi
zetni az üzemi bizottság sajtófelelősénél. A „Szocial!st� Vas
útért" negyedévi előfizetési ára 4.80 forint._ A lap pe!danyon

kinfi árnsítása az elő[ izetés bevezetese utan megszunik. 

A „Tegyük szebbé, ottho
nosabbá kultúrotthonainkat" 
mozgalom eredményeiről szá
molt be a vasutas kultúrott
honok igazgatóinak tapaszta
latcser� ,én Vadas La.jos, az 
Északi járműjavító kultúrott
honának igazgatója. A beszá
moló után a részvevők megte
kintették a „Pierre Semard" 
kultúrotthon helyiségeit, ame
lyeket a járműjavító dolgoz?i 
nagyrészt társadalmi munka
ban tettek csinosabbá. 

- A kaposvári fűtőház D ISZ
szervezete vállalta a marjai 
gépállomás DISZ-szervezetének 
patronálását. Kultúrműsort ad
tak s ezenkívül eddig l 4.000 fo. 
rint javítási munkát is véf;!"eztek. 

- Budapest-Nyugati állomás 
fiataljai csatlakoztak a rákos
rendezői fiatalok felhívásához 
és vállalták, hogy kocsitartóz
kodá.si tervüket 106, fajlagos ko
csimoz,gatási tervüket 106, gőz• 
tartási tervüket szintén 106 szá· 
za lékra teljesítik és balesetmen
tesen dolgoznak. 

- Terven felni kilenc kocsi 
főjavítását vállalta a Landl�r 
Jenő Járműjavítóban Bucka es 
Pesler elvtársak szekrénylaka
tos ifibrigádja,  összesen 180 
órában. Németh elvtárs ifjúsági 
brigádja 3 személykocsi alváz 
munkáját végzi el terven felül 
80 munk.aórában. 

� H I V A T A L O S  L A P B O L  A Bo. Lokomotiv vfzitabda csa� 
natának ldef szerenlése tv.Pn eJ
iffmerPsre méltó telje�ftmtsny, A 
mérkő-,:é,qeken mutatott fiSték be

Jön a hideg idő. Készüljünk b;zonyltotta. hogy a l!árrla még 
a télre. Erről iut eszembe. hogy l ;:'0��1,Í;i,1�;í:e

;;at};,�l<�af:i;,r;',:;: 

- A Dombóvári Fatelítö D ISZ
szervezete az elmult héten a 
dalmadi gépál lomáson előadta 
a „Liliomfi" című 3 felvonásos 
színdarabot. 

A Magyar Allamvasutak Hiva
talos Lapja 45. és 46. szJnníhan 
többek között a következö ren· 
deleteket olvashatjuk: 

tavaly ősszel a forgalmi irodá- színre t11••�m. továb?i azorl!Rl· 
ban építettek egy 2800 forin- ;:'aját��,{,,'i'{a

10
�,'!,bb

sz,\�•ét0
�:i� 

tos cserépkályhát. Később mel- m11nkát v�l!eznPk. ű"v minden 
léje kellett állítani a régi vas- �:,:,

n
��� f��h

k
�,;,';��;;:, 

1
;�";t'� k..,Jyhát. mert az új cserép- �,,inat. A v'•?.I tovl\bb d!csllségre 

kályha rossz volt. Most 400 a vasutas s,lneket. 
forintért rendbehozta egy � 
.,maszek". Kérdezem: így ta- DÖNTETLENT l"RT EL a Szom• 
karékoskodunk mi a MAV-nál bathely! Lokomotív NB l-es lab-

- Rákosrendező DISZ-szer
vezete október 16-án nagysza
bású szüreti mulatságot ren
dezett. 

,.13/159/1954. 1/4. e. A tlolg<>: 
zók egyéni ve:-�enyének feltételei 
a sztahanovista és a szakma ki
váló dolgozója clmért. A szt•lgá· 
lati helyek verseny!eltételei." (45. 
szám.) 

.• 32/161/1954. 1/4. B. Az ál· 
lamvasűtl doli,ozók fizetésének 
rendezésére vonatkozó rendP.let 
ktegészflésP ... 

Kiss Gábor Pécs állomás egyik élenjáró �ocsir;ndezöje kocsitartóz• 
kodásl tervét 106 fajlagos kocslmozqatás1 tervet 1 04, i- menetrend

szerinti és a �onatok terhelési tervét 98 százalékra teljesíti. 
(Kovács Géza felv.) 

a dolgozó.� pénzével? g��
ú

:�;::P:!�0��!��!�1 �:�
u
r:,t"en� 

Kovács Sándor �OOO ":,'i,�15
';,1\t ,fi's�'::t�f��

ely
� 

Hegyeshalom állomás eredmény 1 : 1  volt. 

- A Landler Jenő Járműja
vító DISZ-bizottsága a napok
ban klubestet rendez, meLyre 
meghívta az Északi Jálrműj.avító 
DISZ-fiataljait. Az est keretén 
belül a munkával kapcsolatos 
tapasztalatcserét is szervez
nek. 

. . 3/151- 1/1954. 1/Fkv. e. Me• 
z5gazdoság,i termelőszövetkeze
tek megseg!tésével (patrom\L\sá· 
van kapcsolatos kötts�g••k elszá· 
molása és a mezögazdasá� fép
állomások patronálásával kaocs0-
latban kiadott rendelet tdegészí
tése.'" (46. szám.) 
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A VASÚTI FŐOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK A másodéves esztergályos ipari tanulókat nagy szeretettel oktatja 

a Landler Művek tanműhelyében az esztergályos r6sz:leqet vezetó 

mester. Boqaras Lajos elvtárs. 

XLVII. ,EVFOLYAM, 43. SZAM. ÁRA 40 FILLÉR (Kovács Géza felv.) 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
OKTÓBERI DATÁROZAT1iNAK VÉGREHAJTÁSÁÉRT 

-A Központi Vezetőség októ
ber 3-i határozatának ismerte
tésére aktívaülést hívott össze 

a vasút politikai főosztály. A 
gyűlés hangulata � a hozzászó
lások. kifejezték a vasút kom
munistáinak egységét, össze
forrottságát a Központi Veze-

A komm,unista vasutasok aktívaértekezlete 

tőség:<?;el és azt, hogy szilárd 
egységben harcolnak a párt 
politikájának következetes 
megvalósításáért. . 

Az aktívaértekez!etet - me
lyen a Központi Vezetőség 
képviseletében résztvettek 
Bebrits Lajos és Kossa István 
elvtársak, a Központi Vezető-

ség póttagjai - Bogyó Géza 
elvtárs, a vasút politikai fő
osztály párt- és tömegszerve
zeti osztályának vezetője nyi
totta meg. Utána Bognár Imre 

elvtárs, a vasút· politikai főosz
tály vezetője tartotta meg be
számolóját. 

nél való indokolatlan feltartóz- a !hibák és a felelősség áthárí
tatások száma sem, nem ja- tása !helyett erélyes kézzel 
vult a tartalékmozdonyok ki- nyúljunk ezekhez a kérdések
használása és újból 10-12 szá- hez, és történjen meg végre a 
zalékos a munkás- és 18-20 felelősségrevonás azokkal a ve
százalékos a személyvonatok zetőkkel szemben, akik !iberá
késése. Az elvtársak tehát sza- lisan kezelik a feladatokat. 
vakban megígérték a munka A vasutas dolgozók többsége 
megjavítását. de lényeges in- tudja, mit jelent a szén nép
tézkedést nem hajtottak végre. gazdaságunk számára. De kü-

FelemeU..edésünk záloga a terD1elékenység emelése. 
az önköliség csökkentése 

Ahelyett, hogy a szakosztá- lönösen tudni fogja akkor, ha 
lyok vezetői és az igazgató elv- pártszervezeteink és politikai 
társak „egymás nyalkába ígye- osztályaink, valamint a vas
kezne'k varrni" a hibákat, sok- utasszakszervezet sokkal agita
kal helyesebb lenne - és a tívabb módon megmagyaráz
párt ezt el is várja az elvtár- za: a vasútnál évi egyszázalé
saktól - hogy közös erőfeszí- kos szénmegtakarítás 28.194 
téseket tegyenek a munka meg_ tonna szén megtakarítását 
javítására, a széntakarékosság azaz 9388 család évi tüzelőjének' 
fokozására, � . elsősor�an __ ajbiztosítás�t. jelen!i, It� hívom 
menetrendszeruseg megJavita- fel, a politikai foosztály nevé
sára. ben, elsősorban a kommunista 

vezető elvtársak figyelmét a le
értékelt egyenruhák eladása és 
kiosztása körüli visszaélésekre, 
Mégis egészen napjainkig a 
közvágóhídi szertárban Némedi 
Antal szertárfőnök folytatta 
piszkos üzelmeit és mintegy 108 
ezer forint értékű lopást köve
tett el. Az Anyagellátási Igaz
gatóság bűnös hanyagsága 
miatt tovább folyik a népva
gyon elherdálása és egyre rosz• 
szabb a vasutas üzemek anyag
ellátása. 

Bognár elvtárs bevezető sza
vaiban méltatta a Központi 
Vezetőség október 3-i ülésének 

jelentőségét. Ismertette néJ>
gazdaságunk jelenlegi helyze· 
tét és feladatát. Hangsúlyozta, 
hogy a Központi Vezetőség ha
tá�ozata megállapította: a párt 
fő irányvonala változatlanul a 
júniusi út, amelyet a III. párt
kongressiui; is megerősített. Ez 
a fő Irányvonal: népünk élet
színvonalának állandó és kö
vetkezet es emelése, az ipari és 
mezőgazdasági, termelés növe
lése, a �rmelékenvség emelé
se, az önköltség csökkentése, a 
munkafegyelem megszilárdítá
sa. Ez az egyetlen ·léhetséges 
útja a szocializmus építésének 
hazánkban. A továbbiakban 
ismertette azokat az eredmé
nyeket, melyeket a mezőgaz
daság fejlesztése terén elér
tünk, valamint azt a jelen
tős segítséget, melyet a vasút 
.nyujtott a mezőgazdaságnak. 

A jelenlegi körülmények kö
zött a vasút legfontosabb fei
adata a falu és város közötti 
áruforgalom lebonyolítása. Az 
országnak és a rnezőgru:daság
riak is a legnagyobb segítséget 
a vasút az őszi forgalom sike
res lebonyolításdval, a téli for
galomra való alapos felkészü
léssel nyujthatja. Jelenleg el
szállítandó körülbelül másfél� 
millió tonna cukorrépa, tenge
ri, burgonya, takarmány, de a 
szállítások jelentős része még 
hátra van és máris nem egy
szer jelentkeznek akadályok a 
szállításban.· A legsürgősebb 
tennivaló: leküzdeni a szállítá
soknál megmutatkozó hibákat. 

Ezután Bognár elvtárs rész
letesen ismertette, hogyan 
emelkedett a vasutasok élet
színvonala a- kétszeri bérren
dezés és a többi intézkedések 
eredményeként, névszerint is 
megdícsérte Kamuti és Aroai 
efvtársakat, ákik a bérrende
zésnél kimagasló munkát vé
geztek. Megállapította, hogy az 
életszínvonal emelkedése a kor
mányprogramra óta nem áll 
arányban . a munkatermelé
kenység emelkedésével s az 
önköltséi! csökkenésével. Az 
életszínvonal em@lkedése érde
kében mi is hbzzányultunk a 
tartalékokhoz, csökkentettük a 
beruházásokat és más egyéb 
intézkedéseket tettünk. Ez az 
út' a továbbiakban nem járha
tó. Felemelkedésünk alapvető 
záloga az önköltségcsökkentés 
s a termelékeny;,ég emelése. 

Az új szakasz politikájának 
végrehajtása során több szociá
lis és kulturális létesítmény 
építése fejeződött be a vasúton. 
Növekedett a napköziotth<;>nok 
és .bölcsődék száma, most épül 
a Jávor-utcai éjjeli szanató
rium, a péceli kórház és sike
rült meggyorsítani a budapesti 
tüdőszanatórium építkezését is. 
Meg kell azonban mondani, 
hogy a szociális és kulturális 
beruházások és létesítmények 
ütemevel egyáltalán nem lehe
tünk megelégedve. Az elmult 
évben rendelkezésre álló 24.9 
millióforintos beruházási hitel
llől ci;ak 19.8 millió forintot 

nlháztunk be. Az ez évben 

I 
élénkebben, tevékenyebben 

rendelkezésre álló 54.6 millió- vesznek részt a politikai élet
forintos hitel felhasználása ben. Az utóbbi időben csök
sem megfelelő ütemű. Augusz- kent a munkaerővándorlás, ja
tus 31-ig csak 58 százalékban vult a fegyelem, a vasutasok 
történt meg a felhasználás. hősies helytállást tanusítottak 
Különösen nagy lemaradás van az elmult tél és az árvfzvéde
a munkavédelmi beruházások lem körülményei között. � 
területén, amelynek végrehaj- vasutasok az ötödik békeköl
tása 33 százalék. A kulturális csön jegyzésénél is bizonysá
célokra beütemezett összeg ed- got tettek arról, hogy megér:
dig teljesft.endő 70 százalékos tették pártunk és kormányunk 
felhasználása helyett csak 52 felhívását. De megmutatkozik 
százaléknál tartunk. Fennáll a vasutas dolgozók javuló 
az a veszély, hogy a szociális munkája a balesetek számának 
beruházásokra előirányzott csökkenésében is. Az elmult 
összeget - ha nem lépünk so- félévben például 140 balesette; 
rompóba - ismét nem tudjuk volt kevesebb, mint a megelő
felhasználni. Éppen ezét•t- -a-be- zó é.v-hru:Qnló- idöszakában a 
ruházások.kal foglalkozó elv- balesetekből származó hár�m
társaknak sokkal . keményeb- millióforintos kár ez évben 1.2 h<;n kell_ , h,a.rcolruok a tervek millióra csökkent M d "lt t -vegrehaJtasaert. h

. .. · , eg O e 

A vasutas dolgozók széles ré- . a� �gyes burokratáknak az az 
tegei saját tapasztalataikon allítasa, amely szerint a bal
érezhetik a párt és kormány esetek számának növekedése 
gondoskodását. Ez a tudat nö- együtt jár a forgalom növeke
velte a vasutasok aktivitását, désével, 

Hiányosságok a 11asÍÍti munka területéá 

A Központi Vezetőség ülése vasutasokat, de a vasút min, 
ismét felvetette az egyes gaz- den vezetőjét és dolgozój;it is, 
dasági vezetők részéről megmu- ho _gy i�dulj_a1:ak h3;1"cba az -�v 
tatkozó, ösztönös, nem egyszer meg hatralevo ré�zeben az o�-

. , . . venezer tonna szen megtakar1-

Az Anyagellátási Igazgatóság 
vezetői nem a munkájukkal tö
rődtek, hanem azzal, hogyan 
mentsék meg barátaikat a ra
cionalizálás elől. Létrehoztak 
például az anyagbeszerzési fő
nökség mellett egy könyvelési 
főnökséget. Igy aztán bőven 
volt l)ely a racionalizálásra ke
rülő 72 fő számára. Ennek az 
intézkedésnek következtében 
megnehezedett az anyagbeszer
zés, és ma az Anyagellátási 
Igazgatóság „jóvoltából" ez a 
következőképpen történik: 1, 
a. vállalat igényli; 2. beadja az 
illeté!kes szakosztálynalk; 3. az 
küldi tovább az újonnan szer◄ 
ve_zett IJeszerzési főookségnek. 
a.mely nláít]<t; 4. vissza/küldi 11,z 

tudatos �lle?_�llast az UJ sza- tásáért. Járuljunk ezzel is hozk�sz �l!tikaJaval s�mbe�-. A zá az önköltség csökkentéséhez, 
parthatározat vegrehaJtása a vasút szénhelyzetének köny
most megköveteli tőlünk, hogy nyítéséhez. 

Augusztus 14-i aktívaértekez
letünkön ugyancsak felvetettük 
a vasut egyéb területein lévő 
anyagpocsé'kolást, a különféle 
anyagok rossz elosztását, az el
lenőrzés hiánya miatti töme
ges lopásokat. Az aktíva egyet
értett álláspontunk'kal, még
sem javult, sőt romlott azóta is 
az anyaggazdálkodás és az el
osztás. Továbbra is előfordul
nak olyan esetek, hogy egyes 
szertárakban hever az anyag, 
máshol pedig anyaghiány miatt 
megáll a munka. Nem különb 

. , . _ . • illetékes szakosztálynak beszer◄ 
az _ anyagellatás1 1ga�gatosa� zés végett; 5. a szakosztál'/1 
terulete� :3-z_ anyagok eszszeru megkeresi a szükséges anyaga◄ felhasznalasaval kapcso}at?5 kat; 6. jelenti a beszerzési főhe�yz":t sem. Komoly_ �elelosseg nökségrn.ek; 7. engedélyt kap◄ 
ter�el_i az Anyagel�ata.s1 Igaz- n,a,k a beszerzésre. Igy hajtot• gat�got, és szemely_esen K�- ták végre az Anyagellátási 
novics elvtársat a mmtegy ti- lg t

, 
, · 1· • • 

zennyolcezer t,mna háztartási , azg� ?8a�on � rac1ona izalru:• 
szén !helytelen tárolásáért an- rol· s:rolo part- es kormányhata
nak részleges tönkramen;telé- z:oza_tot. Tű:h��etlen állapot ez, 
ért, valamint azért, hogy a vas- es Jogg:11 VarJák a dolgozók a 
utasok rulhaellátása terén so- mulasztok felelősségrevonását, 
rozatos visszaélések, lopások ahogy azt a Központi Vezető• 
fordulnak elő. Például az ség októberi határozata is ki• 
augusztusi aktíván felhívtuk a . mondja; 

Kevesebb utasítást - több önállóságot és kezdeményezést 

A2-0k a nehézségek, melye· 42Hs sorozatú mozdonyt, z.n 
ket a Központi Vezetőség ülé- CAK-kocsit, vagy 2043 darab 
se az ipar és különösen a bá- 15 tonnás légfékes G-kocsit ké
nyász.at terén megállapít, ná- szíthetnénk. Igaz, hogy a költ
lunk is jelentkeznek és komoly ségtúllépésnek voltak objektív 
nehézségek elé állítják vasút- okai is. Ilye n  volt például az, 
üzemünket. Nem kielégítő :,. hogy az ipar tervlemaradása 
vasút szénkészlete és rendkí- miatt lényegesen kevesebbet 
vül kedvezőtlen a meglévő szállítottunk a tervezettnél és 

A vezetés, a szervezettség mulasztások vannak és ezek a sebb a felelősségünk nekünk 
szén összetétele. Ez a körül- ugyanakkor természetesen nem megjavítása érdekében további hibák fokozottabban állnak pártfunkcionáriusoknak sem. A 
mény nagyfokú helytállást kö-

l

csökkentek ennek arányában a lépéseket kell tennünk a büro- fem, a.z alsóbb vezetőknél az hibák gyökere a téves né
vetel minden vasuta�tóll első- '\t<\.SÚt fenntartási, munkabér- és krácia és a túlzott centralizá- iga_zgatóságoknál és a szo'lgá- zetekben keresendő. Nem 
sorban a kommumstáktol és a egyéb költségei. Azonban nem ció megszüntetésére. Kevesebb lati, helye�e� A . felelősséggel vettük figyelembe eléggé a 
MÁV vezetőitől. lenne helyes pusztán ezzel ma- határozatra, utasításra és el- va,l,o , labdazas, _a hibák_ ,.e,,lken_é-_ III. pártkongresszus útmut a-lenőrző jelentésre van szükség, se es egy at l Az objektív körülmények gyarázni az önköltség növeke- de helyett.e több önállóságot, 

" masr O asa reg, 
1 
tását: ,,Nem is lehet teljes si-

a2-0nban nem egymagukban dését. Például az nem objek- kezdeményezési lehetőséget 
betegségünk, melyet sürgősen kerrel megoldani a dolgozó nép 

okai a hibáknak. Világosan tív ok, hogy az 1953-as első kell biztosítani a vasút vezetői-
meg kell szüntetni. Legfőbb hL anyagi jólétének emelését ha 

kell látnunk, hogy vasútüze- félévi 9.62 kilogrammos fajla- nek. Jelenleg több utasítást 
b!' a szájtáti5?g, a telhetetlen- nem fdlwzzwk pártunk el�leti 

münkön belül komoly szerve- gos szénfogyasztás 1954 hason- adunk ki, mint amennyinek el-
5;g _ elural�_odas1;1 �es. gazda- feLkészültségét". Innen kell 

zési, gazdasági és nem utol�ó- ló időszakában 10.34 kilo- lenőrzése egyáltalán lehetséges. 
s'.1g1 . v�ze½3mk�el es_ par�- kiindulnunk, mert a kormány. 

sorban politikai hibák is van- grammra emelkedett. A MAV 1947_ben 47 vagon 
cIOna;msainknal, , a�k rn�nd_e� programm végrehajtásának 

nak. Mindezek gáto1i·a·k az •• 'kk 
Pr,ob_ l_ema megoldasat „felulrol any�o-i és gazdaság,· felte·tele1· . , , na csb enteni akarjuk a nyomtatványt használt fel, de k ...., 

el _ets7:mvonal emel';_s�t, de le: MAV önköltségét, elsősorban 1953.ban már közel 80 vagont. 
v�a :

1 , általában adva voltak és ad-
küzdesuknek lehetosege a Il1l itt kell keresnünk a hibákat és Ez a hatalmasra duzzadt pa- h� e _ etszmvon�f �elése, _ a va vannak. Van komoly ipa-
kezünkben a kommun,·sták es· ·tt k 11 · ·t · ká 

ne ezsegek leku_ zdese_ _ pedig runk, fei'lődo" mezo-gazdasa·gun·k , 1 e Jav1 am a mun nkon. pírt.enger is bizonyítja az ad-funkcionáriu�ok ke�ében va':1. Erről a problémáról már több- minisztráció túlméret.ezettségét. 
ne':1 megy m,8:'lá!ol. Fugg a ve- és a komnányprograrnmért lel• 

Va�ak s��ottevo eredme: ízben beszéltünk aktívaértekez- Itt szeretnék szólni a racio-
zetok munkaJ�t�l, a dolgozók kesedő és dolgozni kész né

n11:.mk. Peldaul a debrecem 'leteken, amelyeken felszólaltak nalizálá,si határozat általános 
munkafegyelmetol, a munka pünk. A hiba tehát - mint 

futoházban augusz!usban 1340 és egyetértésüket fejezt� ki végrehajtásáról, amelyet a va:!-
�z�rvezésétől. Mégis az utóbbi ahogy azt a Politikai Bizottság 

tonna szenet takantottak meg, Csanádi, Lindner és Tölgyes úti szervek általában jól hajtat-
idoben el;1r:ilk�ott a kommu- beszámolója is megállapítja -

n:ely _ e!eg�ndő_ 4?0 l!lunká�s�- elvtársak. Mégis azt kell meg- tak végre. De távolról sem ál-
ruSta aktiv3::� e� a pártszerve• ott van, hogy a gazdasági ve

l�d. 1:v1 tuzelŐ!!len_yenek k1ele- állapít:1nunk, hogy az értekez- líthatjuk azt, mint ahogy az 
zetek �ezeto_'. korében a tehe- zetők egy része félszívvel hasz• 

g,t_esere. De . ertunk el ered- letek ota nem hogy javult vol- A.nyagellátási Igazgatóságról 
t��le�seg, csokkent a harcos nálja ki ezeket a lehetőségeket, 

m�i:iyt a kocs;f?rduló, a _ be_r�- na, hanem inkább tovább rom• mondott példa is bizonyítja, 
kuzdos7:elle?1, mely jell�ez- ímmel-ámmal végezte a júniusi 

k:1� és k1r8:�as1 _t _erv; !eljestte- lott a helyzet. Ezt bizonyítja az hogy minden rendben van. Kü- � elv!arsai�at kozv;tlenul a határozatból ráeső feladatokat. 
S":_�';l és !' Jarmui avitók mun a tény például, hogy tehervo- lönösen fel kell vetni azokat 

Juruus, , h�tározat utan. _Kit Ebből az ellenállásból fakadt 
ka]aban 1s. A�onban az ered- nataink_ átlagos terhelése az el- a helytelen és igen sokszor 

vont - p_e ldaul P_ártfe'lyelmi)e_g egész sor téves nézet, amelyek 
menyek nem általánosak, nem mult honapban 706 tonnára pártszerűtlen módszereket 

fel�lossegre a m:skolci politi- ellen nem léptünk fel időben és 
terjednek ki a vasút egészére. csökkent, vagy az, hogy egy te-- amellyel egyes elvtársak a ra� �ga, 
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megvalosltásaban - külono- tonnaról 13.8 tonnára. Romlott érdekeit tartva szem előtt. Jgy · • _ . , · szembeszállni a pazarlókkal, a 
sen ami a gazdaságos üzemvi- a telhervonatok menetrendsze- történhetett meg például az 

f e�. �utoháZl :rtszervei� népvagyon ellherdálóival. Azt 
telt illeti - komoly problé- rinti indít ása. Ennek oka nagy- hogy az 5/a. osztálynak, amel/ 

u Ja,, , ogy• a mo onyvezet gondolták, hogy a nehézipar 
mák vannak. részt a rossz munkaszervezés nek azelőtt nem volt két he- egy r�ze sorozatosan bércsa- fejlesztésének csökkentése azt 

A vasút üzemeltetésére az és a hanyagság. Beszéltünk ar- Jyettes vezetője most lett. Az 
lást kovet el azzal, hogy ille- jelenti, !hogy nem kell teljesí

első fé}é':':be_n több�llió fori�t- ró! augusztusban, hogy több ilye_n példák ar�a figye'.meztet-. gális szénszerzéssel foglalkozik. teni a tervet, elég a kisebb erő
tal koltottünk „ to_bbet,, m1�t mozdonyt használunk . fel, ke- nek, hogy ellenállás van az új Mégis csak a legritkább eset- feszítés. Elterjedt az a nézet 
ahogy azt a koltségvetes elo- vesebb vonatlhoz, mmt 1953 szakasz politikájának végre- ben történik felelősségrevonás. is; hogy a mezőgazdaság fej. 
írta. Megszívlelendő ez azo�- azonos_ időszakában_ És mit Iá- hajtásában Ez tűmetetlen állapot! Az el- lesztése - ,.parasztpolitilka" és 
nak az elvtársaknak, akiK tunk most? Azt, hogy 1954 , ·. h j k h .• k" t tt h'b'k· t f 1 _ é most már a párt és a kormány 
gyakran panaszkodnak a vasút szeptemberében újra csak ke- . M�gállapit at u , '.. ogy a JU- ove � 1 � �r '; eloss g csak a parasztságot támogatja_ 
műszaki, technikai felkészült- vesebb rakott kocsihoz ötven ruus1 határozat kovetkezetes terheli Csanádi elvtarsat, a A Politikai Bizottság beszá. 
ségének hiányosságaira. A mozdonnyal többet használtunk végrehajtásában még a vasút szakosztályok és igazgatóságok molója és a Központi Vezető
többlet összegből 101 darab fel, De nem csökkent a jelzők· legfelsőbb vezetőinél is komoly vezetőit és semmivel sem ki- ség határozata szétzúzza aeo 



, SZOCIALISTA V ASCT1htT 

ket a zavaró, az ellenség be- re, selejtgyártásra, lopásra, 
folyását tükröző és érdekét bércsalásokra buzdít. Mindez 
szolgáló nézeteket. gyakran a kommunisták szeme 

A vasúton sem folyik erélyes előtt játszódik le. Hozzá kell 
ti 11 é • t k é tennem. hogy ezen a téren a 

nem harcolt kommunista kö- akik elfoJtani merészelik a 
vetkezetességgel a 'hibák fel- dolgozók bírálatát. A raciona
számolásáért. A mi szájtátisá- lizálással kapcsolatba� eJmon
gunk következtében az ellenség dotta, hogy. a . vas_u�nal sok 

. . esetben nem rnc1onahzalás. ha-arc az e ens ges neze e__ s vasút politikai főosztály is li be-az ellenség ellen. Sokhelyutt az rálisan járt el sok esetben elle�ség befolyásolja a közvé- 1 megelégedett �a!, hogy pusz
lernenyt és fegyelmezetlenség- tán felhívta a figyelmet, de 

nem egyszer nek1báto�odott,
_
e1- nem ,.leépítés" folyik. Eseten

szemtelenedett és telies erovel ként még azt is !hozzátehetjük, 
igyekszik megnehezíteni mun- hogy a rncionalizálás nem a 
kánkat. bürokrácia ellen irányul, ha

A pártszervezetek monkajáról 

Végezetül Bognár eh.-társ a séért, népünk jólétéért harcol- vezése és rendszeres foglalkoz
gazdasági vezetők és a párt- ni csak a hibák megszüntetésé- tatása is, mely biztosítéka a 
szervezetek viszonyával, vel lehet. növekvő aktivitásnak. A vas-
együttműködésével és azokkal Tovább kell növelnünk a úton többtízezer a párt- és 

h kommunisták felelősségét és DISZ-tagok száma és csaknem a ibás nézetekkel foglalko- valamennyi kommunistának valamennyi dolgozó szakszerzott, melyek szerint a júniusi meg kel) értenie, hogy ők fe- vezeti tag. Ha ezt az erőt a 
fordulat nyomán túlságosan lelnek a párt előtt a tervek te!- párt vezetésével harcba tud
előreszaladtunk az életszínvo- jesítéséért, az önköltség csök- juk Vinni, akkor az eredmény 
na! emelésével és így a megol- kentéséért, a munkafegye- nem maradhat el. 
dás egyetlen lehetséges módjá- lemért és mindazért, ami alap- Elvtársak! A Központi Veze
nak a dolgozók igényeinek ja az életszínvonal emelésének. tőség ülése bizonyítja. hogy az 
megnyírbálását, a szerzett jo- Nem dolgozhat az a pártszer- új szakasz politikáját végre 
gok visszavételét tartják. vezet jól, alhol nem emelkedik tudjuk hajtani. A határozat 

.A további feladat _ mini tervszerint a termelékenység, gyors, alapvető, azonnali intéz
ahogy azt a Központi Vezető- nem csökken megfelelően az kedésekre hívja fel a párt és 
ség határozata kimondja _ önköltség és nem kielégító a állami funkcionáriusokat. Az 
nem a jogos szociális juttatá- munkafegyelem. Pártszerveze- 1955-ös tervévben ot'szágosan 
sok megszorítása, hanem a ter- teink és párttagjaink munká- legalább 2-3 százalékos anyag
melékenység szakadatlan eme- ját mindenekelőtt azon fogjuk és 3 százalékos önköltségcsök
lése és az önkölt.'lég csökkenté- lemérni, hogyan biztosítják az kentést kell elérni. Ez a lehe
se. A jelenlegi problémákat életszínvonal emelésének lehe- tőség, ha munkánkat jól meg
ezen az úton kell megoldani. tőségeit.  Az új szakasz politi- szervezzük. a vasúton még több 
Ennek érdekében meg kell ja- kájának megvalósításáért har- is lehet. De ehhez két dolog 
vítani a gazdasági vezetés és a colni nemcsak minden kommu- szükséges: 
pártszervezetek közötti kapcso- nistának, hanem minden dolg0- I. Fel 'kell dolgozni, meg 
latot. A jelenlegi helyzetben zónak is hazafias kötelessége. kell ismertetni valamennyi 
még nem minden párttitkár és Népünk, egész társadalmunk vasutassal, de különösen a 
szolgálati főnök látja egymás minden haladó rétege a Haza- párt- és gazdcu.ági vezetők-
munkájának jelentőségét, sót fias Népfront keretében ezért kel az októbert pá-rthatá-ro• 
nélhány gazdasági vezető a párt száll síkra. zatot, hogy a vasutasok dön-
előtti beszámoltatásában kelle- A Központi Vezetőség októ- tó többsége megértse és har-
metlen vagy felesleges felada- be1i határozatát népgazdasá- coljon azok végrehajtásáért. 

tot lát. Az ilyen magatartás a gunkban és ezen belül a vas- A hibák elleni harcban a 

pártélet, a politikai munka le- úton is csak a tömegek aktív kommunisták mutassanak 

becsülésének megnyilvánulása. támogatásával tudjuk végre- példát. Valósuljon meg a 

Elófordul még igen gyakran, hajtani. A tömegek nevelése Központi Vezetőség jelszava: 

hogy a pártvezetók a pártmun- nálunk is csak a párt egysége, ,,Kommunisták az élre -
kát öncélú pártépítési munká- pártszervezetein.� és a kommu- kommunisták a tömegek kö-

nak tartják. Az életszínvonal nisták politikai szilárdságával zé!" 
emelését nem lehet megoldani, érhető el. A jövőben a párt- 2, A MAV gazdasági veze-

ha pártszervezeteink nem moz- munka döntó láncszemének tói vizsgálják ineg mé!yre-

gós!tják következetesen a do!- még fokozottabban mint ed- hatóan a uasút :Jelenlegi hely-

gozókat nap mint nap a mun- dig, a mindennapi tömegmun- zetét, vegyék számításba a 

ka elvégzésére, a szállitás za- kát kell tekinteni. népgazdaság szállitási igé-
vartalanságára, olcsóbbá téte- A jövőben soklkal nagyobb nyeit, valamint azokat a ne-

lére. Ahboz, hogy a meglévő súlyt kell helyezni a párton· hézségeket, melyekkel a jö-
hibákat gyorsan és következe- belüli meggyőző munkára, a vóben szembe kell nézni. A 

tesen felszámoljuk, elengedhe- rendszeres pártéletre, még a legfontosabb feladat, össz-

tetlenül szükséges, hogy meg- legkisebb pártszervezeteknél pontosítani erőnket a szén-

változtassuk pártaktíváink és is. Biztosítani kell, hogy a kü- takarékosságra, az őszi for-

párttagjaink magatartását. Ma lönböző be!- és külpolitikai, galom végrehajtására, a. téli 

még előfordul, hogy felelős valamint gazdasági kérdés�ket fo-rgalom-ra való felkészülés-

funkcióban lévő kommunisták alaposan megv�tassuk az egész re. 
sem tárják fel bátran a hiá- párttagsággal és a pártszerve- Ha valamennyien sorompó-

nem érvériye5ül a bürol!:rácia 
a racionalizálásban is. Példá
nak d-r. Kóplá& Sándo-rt hozom 
fel. Ez az ember azért lett visz
szavéve, mert állítólag aktív. 
Dr. Kópiás valóban aktív, de 
aktivitása nem a mi munkán
kat segíti. Nálánál sokkal 
jobb, becsiJ!etesebb, rosszabb 
anyagi körülmények között lé
vö és vaJ-Sban aktív embere
ket racionalizáltunk. Az a vé
leményem, hogy az ilyen ese
tek elbíralásánál a szakvezetés 
becsúlje többre a pártvezetést 
és a politi!rni osztály vélemé
nyPt. 

Pottyonai József felszólalá
�áb:an Dombóvár dolgozóinak 
helytállásáról beszélt és leg
több feladatnak a menetrend
szeruseg betartását tűzte a 
kommuni"1"ák elé. A következő 
felszólaló Papp Tibo-r elvtárs, 
Várpalota állomás DISZ-titká
ra, hangsúlyozta, hogy a fiata
lok lelkes<>n vesznek részt a 
kormányprograman célkitűzé
seinek végrehajtásában. El
mondotta. hogy állomásukon 
mintegy 30 dolgozóval .van ke
vesebb a szükségesnél és ennek 
ellenére nincsen fennakadás, 
mert a fiatalok lelkesedése Ie
küzrli a nehézségeket. A hiá
nyosságokról szólva elsősor
ban a munkafegyelem lazulá
sát emelte ki s a DISZ-szerve
zet egyik legfontosabb felada
tának tartotta a fiatalok kö
zött a munkafegyelem meg
erósítését, megjavítását. Bírál
ta a bürokráciát, amely meg
akadályozza például, hogy a 
szénterct ócska talpfákkal ve
gyék körül és így naponta 
több mint 50 kiló szén pocsé
kolódik el,•tipródik a :sárba. 

Ezután Nagy János elvtárs, a 
debreceni politikai osztály ve
zetője szólalt fel a vitában. 
Igen élesen vetette fel a párt
szervezetek és a politikai osz
tály munkájának fogyatékossá
gát, a gazdasági vezetők meg
alkuvásá t, akik sokszor tuda
tosan „elkenik" a hibákat. 
Részletesen foglalkozott a ra-

cionalizálás körül elkövetett 
hibákkal. Hibáztatta a felsőbb 
vezetést, hogy felülről rende
lik el: egyes szolgálati helyen 
hány dolgozót racionalizálja
nak. Ez az eljárás nem veszi fi
gyelembe a helyi lelhetósé_geket. 
A racionalizálás kijátszását je
lenti. hogy az igazgatóság új 
állásokat szervez a racionalízál
tak részére. Például Debrecen 
állomáson egy második ügye
letes tisztet is beállítottak. 
Nyíregyháza fútóháznál „most 
vált szükségessé" egy függetle
nített újítási felelós. A debre
ceni pályaépítőnél 2400 fizikai 
dolgozóra több mint 500 admi
nisztratív és egyéb nem terme
lő munkát végző dolgozó jut, 
Ugyancsak a pályaépítőknél 
történt, hogy Dorozsmai építés
vezető működése alatt Sajó
szentpéteren 34.000 forintos 

/ 
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vonalát szolgálják. Az élet- . 
színvonal emelésének nincs 
más útja. Fel kell számolni azt 
a téves nézetet, hogy a szocia
lizrnus építése egyedül a vas
kohászat és gépgyártás növelé
sének útján mehet végbe. A mi 
orszllgunk helyzete lehetóséget 
nyujt arra, hogy a drága ma
gyar föld termelőerejének fel
használásával, a j'nár meglévő 
és sok esetben nem kelll\en ki
használt lparunkra, a kiakná
zatlan természeti klncl!eink 
feltárására és a baráti orszá
gok fokozottabb segítségére 
támaszkodva felépitsilk a szo
cializmust. Ha leküzdjük az 
akadályokat, ha félreállítjuk 
azokat, akik gátolják a Köz
ponti Vezetőség határozatá
nak végrehajtását, akkor 
megteremtjük a Jólétet. 

bércsalást követtek el, és Felvetődött a tanácskozáson 
Dorozsmait csak 5000 forint a bírálat, önbírálat kérdése. 
részkár térítésére kötelezték, Meg kell mondanom, hogy 
majd pedig utána egymásután minden egyenruhás testületnél 
kétszer is megjutalmazták. mindig bátorság kell ahhoz, 
Hangsúlyozta, hogy a legeré- hogy valaki bíráljon; mert a 
lyesebben kell fellépni az olyan nyílt megtorlás mellett ezer 
vezetők ellen, akik magatartá- útja van a burkolt megtorlás
sukkal, tevékenységükkel gá- nak. �ppen ezért a pártszer
tol.ják _a racionalizálás végre- vezetek legfőbb feladata, hogy 
haitasat. 

1 
biztosítsák a bírálat szabadsá-

Az értekezleten felszólaltak gát s a legszigorúbban járja• 
még Domba: lstván hegyes- nak el azok ellen, akik meg
halmi kocsimester, aki a szov- kísérlik a kritika elfojtását. 
jet sfktolatási módszerek a!- Szeretnék még beszélni a ta
kalmazásának eredményessé- karékosság kérdéséről. Ezután 
géről é� fo'1tosságáról beszélt, is takarékoskodni fogunk és a 
Csontos István elvtár-s ismer- fogunkhoz verünk minden !il
lette Diósgyőr állomás kom- !ért. De van egy veszély, amire 
muni�táinak munkáját, Kollá-r szeretném felhívni az eh·tár
Gyula elvtárs a sztálinvá- sak figyelmét. Azt mondjuk, 
rosi vasuta�ok problémáiról be- hogy eddig nagylábon éltünk, 
szélt. Lisinszky Lajos elvtárs Meg kel] mondanom, hogy a 
Nagykanizsa állomásfőnöke. ál- dolaozók széles tömege; nem 
lomása htclyzetét ismertette. élt;k nagylábon. :E;ppen ezért 
Elmondotta, hogy béralaptúllé- szó sem lehet olyan takaré
pés látszólag nincs. Mégis ta- koskodásról, amely visszaveti 
lált 1 1  clyan állást, amelyre a dolgozók életszínvonalát. 
lényegében nincs szükség, de Például a vasutasok egyenru
aminek fenntartása évente hamegvonásáról szó sem lehet. 120.000 formtjába kerül az ál- Nekünk takarékoskodni kell a 
lamnak. Bírálta az orvosokat, céltalan kiadásokkal meg kell 
akik _nem egy esetbe� liberá]i- szüntetnünk a paza;lást, de a sak es egye�. d�lgozokat, m�g fó, oogy árualapot biztosítsunk. h� nem szuksege_s, akkor. 1s A kiút nem az olyan takarékonnyebb beos�tasba_ segite- kosság, amely a dolgozók helynek. Ezután Adam Sando-r, a zetének romlását idézi elő. Neb�dapesti politik'.1i osztály künk úgy kell takarékoskodni,. 
�git.-pr?P· osztályanak vezeto- hogy az elósegitse a nép jóléJe, maid Jakab Ferenc (Zá- tének emelését. A mi feladahony) és Csanádi Gyö-rgy elv- tunk: többet, jobbat, olcsób
társ, MA V vezérigazgató szó- ban termelni. A meglévő hibák 
lait fel a vitában, nemcsak abból fakadtak, hogy 

nyosságokat vagy ha fel is tár- zeteken belül egységes véle· ba állunk, legyózzük a nehéz
ják, nem harcolnak azok kija- ményt alakítsunk ki, miel?tt ségeket, győzelemre visszük a 
vításáért következetesen, sze- hozzálátunk a feladatok veg- kongresszus határozatainak 
mélyekre való tekintet nélkül.

! 
relhajtásához. Nagyon fontos megvalósítását - fejezte be 

Pedig az életszínvonal emelé- kérdés a pártaktíva megszer- beszédét Bognár lm-re elvtárs. 

Az életszmvonal emelésének ú.tJa 
hazavona, ellenállás volt a jú
niusi programm végrehajtásá
ban, hanem abból is, !hogy ke
vesebbet, drágábban és rosz,, 
szabb minóségűt termeltünk. 
Ezt kell kijavítani, ezzel kell 
hozzájárulnunk a kormány
programm végrehajtásához. 

Az értekezleten felszólalt 
Kossa lstván elvtárs is, a Köz
ponti Vezetőség póttagja. 

Az aktí-va�rtekezlet vitája 
- Helyesen vetették fel az 

elvtársak - mondotta - hogy 
az ellenség igyekszik félrema

árujukat. Ez túrhetetlen álla- gyarázni pártunk politikáját és 
pot_ Megvan a lehetőség arra, arról beszél, hogy eddig mun
hogy ezeket a szállítmányokat káspolitika folyt, most pedig 
24 óra alatt rendeltetési he- parasztpolitika. Igaz-e, hogy 

lyükre vigyük. Míndent meg jelenlegi politikánk parasztpo
kell tennünk annak érdeké- litika? Igaz. De ez a politika 
ben, hogy a vasúton szállító mégsem olyan értelemben pa
k.isemberek megelégedettek le- rasztpolitika, ahogy azt a reak
gyenek. ció igyekszik beállítani. Ne-

megmarad a.z egyenruhájuk, 
szabadjegyük és nem lesz sem
miféle „B"-listázás. Ezt meg 
kell magyarázni a vasutasok
nak, el kell érnünk, hogy 
ugyanúgy, mint azelőtt, most is 
mi, kommunisták legyünk a 
közvélemény irányítói. 

A következő felszólaló Ma- künk olyan politikát kell foiy
gyar Béla elvtárs, a ferencvá- tatnunk, ami kedvező a pa
rosi állomás párttitkára volt, rasztságnak, növeli termelési 
majd Mosonyi István, a sze- kedvét, munkakedvét. Ennek a 
gedi politikai osztály vezetője politikának eredménye, hogy 
kért szót. Mosonyi elvtárs az nincsen meg nem művelt tar• igazJ!atóságra hárul_ó nag�tö- talékföld az országban és je-megu mezőgazdasági szálhtás lentősen megn "tt t ·s11 lebonyolításának fontosságáról 1 ° a . �rme o
beszélt s elmondotta hogy en- 1 zam. Ez parasztpohtika. De 
nek a követelménynek nem tet- , mégis a munkásosztály jólété
tek maradéktalanul eleget. Na- 1 nek emelését szolgálja. A dol
ponta 100-150 kocsival keve-
sebbet állítanak ki, mint 

gozók jóléte emelésének egy 
útja van: ösztönözni a paraszt_ 
ságot arra, hogy többet, jol>
bat, olcsóbban termeljen. 

Erre egyesek azt mondják : 
ez igaz, de így növekszik a pa
rasztság vásárlóereje. Igazuk 
van, de más mód nincsen arra, 
hogy megjavuljon a dolgozók 
ellátása, elegendő nyersanyag
hoz jusson a könnyűipar. Ezt 
vállaln nk kell. Az is igaz, 
hogy vannak átmeneti nehéz
ségek, Például 2.50 forint a to
jás. De lesz-e több tojás, ha 
korlátozzuk a parasztságot, el
vesszük termelési kedvét? Nem 
lesz. Ha azonban kedvezmé
nyeket nyujtunk a parasztság
nak, akkor több lesz a tojás és 
ha több lesz, akkor olcsóbb is 
lesz, Igy van ez a gabonával 
hússal, gyapjúval és mindaz.'. 
zal, amit a parasztság termel. 
A parasztságnak nyujtott ked
vezmények végsőfokon a munkásosztály magasabb életszín-

Az értekezlet betöltötte fel
adatát, mozgósította a kommu
nistákat a legfontosabb felada
tok végrehajtására, hangsú
lyozta, hogy a munka megjaví
tása érdekében váltsák valóra 
a kommunisták az új jelszót: 
Kommunistá!k az élre - kom,, 
munisták a tömegek Mzé! 

Az aktívaértekezleten szá
mos felszólaló bírálta a gazda
sági vezetók munkájának fo
gyatékosságai t. Sajnálatos,. 
hogy ennek ellenére a részve
vő gazdasági vezetők; Németh. 
Lindner, Tölgyes, Vermesy és 
a többi igazgató elvtársak nem 
reagáltak a bírálatokra, nem 
szólaltak fel az értekezleten. 
nem vizsgálták meg munkáju
kat kommunista nyíltsággal. 

A felszólalók sorát Bebrits 
Lajos elvtárs, a Központi Ve
zetőség póttagja, közlekedés
és postaügyi miniszter nyitotta 
meg. Hangsúlyozta, hogy a 
vasút a nagy feladatok végre
hajtásánál megállta a helyét. 
De az utóbbi idóben csak egyes 
területeken lehet megelégedni 
a munka végzésével. Jól dolgo
zik például a műhelyi és pá
lyafenntartási szolgálat, de már 
súlyos hibák vannak a többi 
szolgálati ágaknál, és ezek a 
hibák gátolják a tömegek élet
színvonalának emelését. Az őszi 
forgalom sikere a legközvetle
nebb kapcsolatban áll a Köz
ponti Vezetőség határozatának 
végrehajtásával. De mi nem 
dolgozunk az őszi forgalomban 
megfelelően, súlyos kiesések 
vannak és ezzel veszélyeztet
jilk a dolgozók életszínvonalá
nak emelését. Nem szállítjuk 
azokat az árukat, amelyekre 
szülcség volna. Bognár elvtárs 
azt mondotta, hogy a szeptem
beri szállítási tervet teljesítet
tük. Ez igaz, de nézzük meg, 
hogyan született a szeptemberi 
terv? Ismeretesek voltak az 
őszi forgalom keretszámai, eló
re ki volt vetve, hogy meny
nyit kell szállítanunk szeptem
berben. A szeptemberi terv 
csökkent és mi ezt a jóval 
kevesebbet szállítottuk el. Nép
gazdaságunkban a termelés 
emelése csak úgy képzelhető 
el, ha mi mindenhová elvisz
szük a nyers, félkész anyagot 
és valamennyi feladott árut. 

A továbbiakban Bebrits elv
társ a kereskedelmi szolgálat 
n1unkájának hibáit vetette fel, 
hangsúlyozva a kirakásolmál 
történő lemaradásokat. ame
lyek gátolják a napi 14.000 ko
csi megrakását. Rámutatott ar
ra is, hogy a vasútnál hiba 
van a mezőgazdaság segítésé
vel. Súlyos politikai tévedés, 
hogy különbséget tesznek kis
termelők és a szövetkezetek kö
zött. Előfordul, hogyha szövet
kezet jelentkezik. akkor kap 
-kocsit, de ha a kisparaszt csak 
egy kocsi téglát akar elszállí
tani, akkor sem kap kocsit. Az 
egyénileg gazdálkodó paraszto
kat támogatni, és a jelentke
zők minden kívánságát teljesí
teni kell. Súlyos hiba van a 
gyorsáru- és teherszállítások
kal. Gyakran tíz napig is tart, 
míg a gyorsáru rendelteté
si helyére érkezik. Az emberek 
ott állnak a feladóvevénnyel a 
raktárnál és kétségbeesetten 
keresik még két hét mulva \s 

amennyit a szállító felek kér
nek. A kocsilemaradás okát 
munkánk fogyatékosságában 
találhatjuk meg - mondotta. 
Igazgatóságunkon a tehervona
tok mintegy 70 százaléka késve 
közlekedik és egyes állomáso
kon, például Békéscsabán 70-
80 órát várnak a kocsilí: beállí
tásra. Ez azt bizonyítja, hogy 
még nagyarányú a közömbös
ség, hanyagság. Oka, a politi
kai munka gyengesége mellett, 
a felelősségrevonás hiánya, 

Kitüntették az árvízvédelem vasutas hőseit 

Helyeclem, amit Bognci-r elv
társ arról mondott, hogy a köz
vélemény irányítása a vasuta
sok körében nem egyszer az 
ellenség kezébe került. Az el
lenség három súlyos problé
mát vetett fel és ezek han�oz
tatásával igyekezett megtörni 
a munkalendületet. Elterjesz
tették például, hogy a vasuta
soktól elveszik az egyenruhát 
és a szabadjegyet. Az ellenség 
azt híreszteli, hogy Jon egy 

B-!ista" és jövő év márciusá
ban a vasútnál és a postánál 
40.000 dolgozót fognak az ut
cára tenni. A varuta&okna.k 

l(övetkezetes. harcos bÍráló szellemet 

Bár vannak eredmények a ilyen felfogás előbb-utóbb ko
pártszervezetek munkájában, moly veszéllyé válik, épp ezért 
még�em tekinthetjük kielégí- szükségesnek tartom. hogy a 
tőnek a politikai munka szín- politikai főosztály együtt az 
vonallt. A legfőbb hiba az, i�azgatósá'{ok politikai osztá
hogy pártszervezeteink gyak- lyaival következetesebben vé
ran nem foglalkoznak közpon- gezze a szakmai vezető elvtár
ti kérdésként a termelés fel- sak politikai irányítását. 
adataival. úgy gondolják, ez a Mosonyi elvtárs beszélt még 
szak$zolgálat és a szakszerve- a bírálat és önbírálat kérdész
zet feladata. Komoly hiba, hogy ről. megemlítve, hogy az utób
a szakmai vezetés nincs meg- bi időben különösen a raciona
felelően összehangolva a politi- J izálás végrehajtása során ismét 
Imi vezetéssel és emiatt nem felszínre kerültek olyan han
egy esetben ellentétes vélemé- gok, hogy .,bátor embernek kell 
nyek alakulnak ki. Bennünket lennie annak, aki bírálni mer". 
te11lel a felelősség, hogy érvé- Ennek a véleménynek az az 
nyesülhetnek olyan törekvé- oka, hogy a bíráló még ma i3 
sék egyes gazdasági vezetők- , nem egyszer szembe találja 
né!: ,,politik.amentes" szakvo- magát felettesével. Kötele56é
nali munkát végezzünk. Az günk szembeszállni azokkal, 

A dunai árvízvédekezésnél 
kiemelkedő munkát végzett 
dolgozóknalt a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa kormánykitün
tetéseket, a minisztertanács pe
dig az „1954. évi dunai árvíz
védelemért" elnevezésű emlék
érmet adományozta. A kitün
tetéseket csiltörtökön délben 
Dobi István, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke 
nyujtotta át az országház ku
polacsarnokában. 

A vasút dolgozói közül is 
számosan részesültek kormány
kitüntetésben. Az árvízveszély 
idején végzett hósit-s irányító 
munkájáért a „Munka Vörös 
Zá&zló Érdem-rendjével" tün
tették ki Bebrits Lajos közle
kedés- és postaügyi minisztert. 
Az árvízvédekezésnél tanusí
tott kiemelkedő munkájuk el
ismeréséül „Munka trdem
renddel" tüntették ki Prie· 
szol József közlekedés- és pos
ta ügyi miniszterhelyettest, Hal
nuígyi Lajos MAV-felügyelőt. 
.,Szociali•ta Munkáé-rt trd.emér
met" kapt ·_: dr. Páte-r János 
MA V-főorvos, Pálinkás Mihály 
MAV-intéző, Telek János MAY 
múszaki tanácsos, Bocs András 
MAY-előmunkás, Tóth János 
MAY vezető szakmester, Nag'JI 

I. István MAY-pályamunkás. 
,.Munka Érdeméremmel" tün
tették ki Vask,ó Vera MAV-elő
munkást, Kuczik János MAV
munkavezetót, Fülöp Géza 
MA V műszaki ellenőrt, Béldi 
László MAV üzemmérnököt, 
Kot-roczó József MAV műszaki 
felügyelőt, Krállik II. József 
MAY-pályamunkást, Kovács 
József MAV-elómunkást Lé
vci-rdi Dömötör MA V műszaki 
[ötanácsost, Ke-rékgyártó Imre 

MA V-pálJ'amunkást, Szabíci 
István MAY-mérnököt, Hor
váth János MAV-főpályames
tert, Lévai Illés MA V-előmun
kást, Rosta István MAY veze
tőmunkást, Kovács La.jos MÁV 
kinevezett munkást, Koór Sá� 
dor MAV kinevezett munkást, 
Chiovinni Róbert MAV-mérnö
köt, Molná-r Pál MAV-ilzem
mérnököt, Vargyasi And01' 
MA V műszaki felügyelőt és 
Hajdu József MAV-fótisztet. 

Legdrágáb b kincseink 

A. szeqedi vasutas-óvodáa,.n elmarOlten, boldoqan Játszanak a kis 
� 1.Kov� Geza telv,t 
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Tervszerűbb mozdonykarbantartást 1 
pártunk III. kongresszusa stb. A gépezet- és a vezérmű-

népgazdaságunk fejleszté- alkatrészeket, a központi 
akik közül 2-2 fő mindig 
uayanazokat a munkákat vé
gezze. Ezzel a dolgozó nem
csak az egyes alkatrész minő
ségi javításában szerez gyakor
latot. hanem megismeri az 
egyes mozdonyokat és azok ál
lapotát is. A vontatási műhely 
és a mozdony\'ezetők pedig 
tudják, hogy kik végezték 
moz_ .. ,vuk egyes alkatrészei
nek javítását. Ezzel növelhető 
a vontatási műhely és a moz
donylakatosok felelőssége. 

sének, az élet,színvonal emelé- kenőket gondosan be kell 
6ének döntő előfeltételeként a állítani, a surlódó alkat
termelékenység állandó emelé- részeket szakszerűen kell 
flét és az önköltség csökkenlé- kenni. Különös gondot kell for
Bét jelölte meg. Ezt erősítette dítani a tolattyú- és a du
meg a Központi Vezetőség ok- gattyú-gyűrűk, valamint az 
tóber 3-i határozata. üresmeneti váltó jó állapotára, 

Ez, knek a követelmények- mert ha ezek az alkatrészek át
i!'lek érvényt kell szerezni a fujnak, a mozdony teljesítmé
vasút életében is, ezekkel a kö- nye - ha a fuvás nagymérté
vetelménye,ckel összhangban kű - 25-30 százalékot is 
ikell biztosítanunk például be- csökkenhet. 
.-endezésein'.: kellő ka.rbantar- A mozdonyok gondos kar
tását, idejében való felújításit. bantartás mellett nem esnek 
Az önköltségcsökkentés. a szén- ki a fordulókból; a két mosás 
takarékosság elősegítője a jól közötti teljesítményt javítás 
karbantartott mozdony. Erről miatti leállás nélkül érik el. A 
be3zélni, ennek érdekében cse- n::.gyobb javítá..'>Okat mosáskor 
Jekedni sohasem lehet eleget. végeztessék el a vontatási mű-

A mozdonyokon tiZemköz
ben elóforduló futójavítások.at 
is tervszerűen. gyorsan és ki
fogástalanul kell elvégezni. 
Ezért a mozdonyokat megfele
lő szerszámokkal kell ellátni, 
mert ha a mozdonyvezetőnek 
nincsen megfelelő kalapácsa, 
kulcsa vagy vágója. nem tud
ja még a legkisebb javításokat 
sem elvégezni. 

A mozdonyok jó karbantar- hellyel. Jóval a mosás előtt ér
tása részben a mozdonysze- tesítsék a művezetőt, hogy mi
mélyzet, részben a fűtőházak lyen javítás válik szükségessé. 
kötelessége. A vontatási Ennek ismeretében előkészül
szolgálat csalc akkor tud fel- het a vontatási műhely a javí
adatának - vagyis a vonatok tás tervszerű elvégzésére. elő
menetrendszerinti üzembiztos készitheti a cserealkatrészt, a 
és gazdaságos továbbításának javítási anyagot. A mosó javí
- megfelelni, ha jól karban-

, 
tásban a mozdonyszemélyzet

tartott mozdonyparkkal ren- nek is részt kell vennie. 
delkezik. Ha valamelyik fűtő- A mozdonyvezetőknek a moz
ház mozdonvai rossz állapotban donyon előforduló kisebb javí
vannak, abból mozdonyhiá- tások.at maguk..--1ak kell elvégez
nyok, géprevárások, hosszab_b niök. Ezzel csökken a javítási 
menetek, szolgálatképtelense- költség és a javításban eltöltött 
gek, az önköltség kedvezőtlen idő. Akik így végzik a karba1J
alakulása stb. származnak. Az tartást - az• k mozdonya al
ilven fűtőháznál a dolgo- kalmas a túlsúlyos és az .. 500 
zók kapkodva, figyelmetlenül, kilométeres"-vonatok további
kényszerűségből végzik a szol- tására. elkerülik a szolgálalkép. 
gálatot, ami végül is balesetek- telen..séget. 

A mozdonyvezetőknek a 
vonalon előforduló hi-

bákról a fűtőházat előre kell 
értesíteni. Ilyenkor a műveze
tőnek már a fűtőházi bejárati 
,·állónál várni kell a mozdonyt 
és ha lehetséges, a javítást 
még a mozdony előkészítése 
közben el kell végezni. nem 
szabad engedni, hogy a moz
donv kisebb javítás miatt ki
essen a fordulójából. 

Az er.,etben pedig, ha a moz
donyv . .  ek a mozdony javítá
sáról a fűtőházat nem tudná 
előre értesíteni. megérkezése 
után nyomban jelentést ke!J re vezethet. 

Ha mozdonyaink állapotát 
közelebbről vizsgáljuk, meg
állapíth:itjuk. hogy a számos, 
kifogástalanul karbantartott 
mozdony mellett a mozdony
állag egy részének állapota 
nem k ielégítő. Ezért fordul 
elő naponta a ,sok hosszabb
menet. vonalt gőzfejlesztés, 

túlk.eze!és amelyek a forgal
mat nag/mértékben zavarják. 

A gépek állapota azért nem 
kielégítő, mert sem a mozdO!Ily
személyzet. sem a fűtőház:1k 
nem végzik a karbantartast 
oten·szerűen és lelkiismerete
sen. A javitások elmaradnak, 
a mozdony állapota folytono
san romlik, .Az Jly.en.. mazdos 

• nyok az .,500 kilométeres·• vagy 
túl.súlyos vonatok továbbításá
hoz nem alkalmasak. dc még a 
l'endes terhelésű vonatokat 
sem képesek menetidővel to
vábbítani. 
Hogycm k.etl a mozdonyok ió 

állapotát tervsizerilbb, fo· 

kozott-abb karbantartással biz

tosítani: 
A mozdonyvezetőknek és a 

fútőknek a mozdonyok karba1_1· 
tartását az E/l számú utasítas 
I. és II. részében foglalt s�
bályoknak megfelelően kell ve
gezniök. Külön')s gondot kell 
fordítaniok a minden alkat
részre kiterjedő gondos vizsgá
latra és a szakszerű kezel�·':· 
Ezért ismerteti az E/l szamu 
utasítás I. része 1. mellékleté
ben a Lunyin-gépvízsgálatot, 
amelynek lényege az, hogy . a 
mozdonvvizsgálatot leh�tose� 
szerin t  az érkező és az .. mdu�o 
mozdonyszemélyzet egyutt '1e· 
gezze. mert a hibákat egyutt 
inkább felfedezik és nyomban 
kijavíthatják. 

A másik fontos szabály a 
mozdonyalkatrég,,ek mindei:
napos és gondos ápolása. El$O· 

sorban a kazán kifogástalan 

hőtechnikai álLa.potát kel! biz

tosítani, éspedig a fuvócső_ he: 
lyes beállításával. a kaz��o 
elhárítási szabályok betartasa
val az iszap lecsurgatásával. a 
tűz�vek gondos kifuvatásá
val, a lángbolt beépítésével 

A fűtőházaknak a mozdonyok lennie a diszpécsernek vagy a 
jó karbantartását az idő- ,·ezénylő mozdonyfelvigyázó

szakos vi2sQálatok tervszerű és nak, hogv a mozdony csak ja
gondos elvégzésével 'kel! bizto- vitás után fordulhat. 
sita.niok. Minden fütőház a leg- A mondottakból kitűnik. 
nagyobb gondossággal és lelki- hogy a mozdonyvezetők. a von
ismeretesen készítse el a moz- tatási műhely dolgozóinak, va
donyok időszakos vizsgálati ter- lamint a vontatási műszaki elö
vét. Helytelen tervezés követ- adók és a fütöházfönökök . jó 
keztében a munka kapkodóvá munkáján mul ik a mozdonyok 
válik és a munka rossz minő- tervszerü és jú karbantartása 
séae mialt leromlik a mozdo- és ha valamelyik mozdony 
nyok állapota. rossz állapotban van, ezért a 

Az W.őszakos vizsgálati terv beosztott mozdonyvezetőkön 
helyes elkész-ítésének egyik kívül a vo11tatcisi mt1h.ely, a 

alapvető feltétele a mozdonyok mozdony műszaki előadója és 
állapotának teljes ismerete. A a fűtőház vezetője teljes mér
m iiszaki elöa.dókna k és a von- tékben felelősek. 
tat�i műhelyeknek a mozdo- Elmondottuk a legfontosabb 
n yok hibáiról és az időszakos tennivalókat. Ahhoz. hogy az 
vizsgálatok alkalmával szüksé- előttünk álló nehézségeket az 
gessé váló jadtásairól elójeQY· ősz.i forgalom harcaiban és a 
zést !kell vezztniök. A ja\'itásí téli évszak kü,delmeiben le 
anyagokról. alkatrészekröl elö- tudjuk gyürni. elsösorban szol
re kell gondoskodni, nehogy gá'alképcs mozdonyokra van 
ezekre az időszakos vizsgálat szükség. A mozdony karban
közben várni kelljen. A rész- tartásának sokrétű munkáját 
legviZJtgálatra történő leállítás 

I 

csak akkor tudjuk e!végezni.  
után nyomban meg kell vizs- ha pál'lszervezeteink. a szak
gálni a tűzszekrény állapotát szervezet. az egyes igazga tósá
és a falvastagságokat azért. gok vezetői. a fűtőházi kom
hogyha olyan hibája van. munisták megértik: olyan fon
amely miatt műhelybe ke!l ál- tos láncszemet tartan�k a ke
lítani, azonnal i nlézkedhesse- zükben. amelytől jelentős mér-
nek. tékben függ az, hoi,y egyséee-

A vontatási műhelynek sen. lankadatlanul és az eddi-
egyes sorozatú mozdonyok idő- ginél sokkal következetesebben 
szakos vizsgálatainak elvégzé- vigyük tovább a harcot a 
;sére 4-6 mozdonylakatosból vasúton az új szakasz politiká
-álló brigádot kell szerveznie, jának megvalósításáért. 

Ez is ga·zdasagos szállítás ? 
Október 14-én Hidas á!lo- szakasz önköltségben visszatér 

másról eUndult a 2 1 80-as 5zá- Pusztaszabolcsra. A pusztasza
mú vonat, 800 tonna szénszál- bolcsi szolgálattevő \·iszont azt 
litmánnyal a lőrinci állomás- az utasítást adta. hogy térje
ra. Sárbogárd-Pusztaszabol• nek \·issza Ercsi állomásra és 
cson át a szá,l l ítmány rnegérke- hozzák el a szénszállitmányt. 
zetl Ercsi állomásra. l\t a for-

, 
,\ mozdony- és vonatkisérö 

galmi szolgálat.e\"Ö úgy rendel- személyzet jogosan felhábo,o
keze:t hog,Y a szál l ítmány nem dolt, hiszen Ercsibe való érke
megy · tovább, mert a rendelte· zésükkor már tud:a a forga!mi 
tési á l lomás Lürinc helyett, 

I 
szolgálattevő, hogy a szénszál

Inota lesz. Bár eg.yelöre nincs lítmányt lnotára kel l további
még rendelkezés, hogy a szál- tani. Miért nem to\'ábbí!o.ták 
lítmányl mi  viszi vissza Puszta- azon�al .v�ssz_a� A puszb_sza
szabolcsra. bolcs1 1ran,y1to szervek latrn, 

Utasítás szerint, a gép és hogy a \'onatszemélyzet ezt a.z 
intézkedést helytelennek tarlj.a, 
úgy határozott. hogy majd egy 

A Süle-brigád jó munkája 
másik gép és szakasz hozza el 
a szállilmányt. Azok nem tud
ják. hogy a szénszállítmán.y 
hogyan kerü't Ercsi á l lomásra. 
! gy a bátaszéki gép és szakasz 
hazatért önköltséggel a honál
lomásra. 

A helytelen eg;yü!tmükődés és 
irányítás következtében ezt a 
800 tonnás vonatot egy 342 
sorszámú mozdony 50 kilomé
teren át továbbította fel_es'ege
sen. Ez a gép 50 kilométerrel 
több utat tett meg. a vonatkí• 
sérő-csapat minden tagja öt óra 
fólösle:ges szolgálatot végzett. 
De a fólösleges munka után a 
szállítmány még mindig Ercsi 
á llomáson á llt. 

fl.!le István qépezetfelszerel6 lakatos és brlqádfa (Landler Múvekl 
l,efeJezték ötéves tervüket, Atlagos teljesitményük 1 32 5Zázalék, 

Vajjon fele!ősségre vonták-e 
ezekért az eseményekért a hi
báztatható dolgozókat. 

Simon György, 
segédvezénylő, Bátaszék. (Kovács Géza relv.l 

Párosversenyben Sztálin város és Komló vasutasai 
Két szocialista városunk, októberi eredmények alapján 

Sztálinváros és Komló vasutas jelenleg Sztálinváros dolgozói 
dolgozói a negyedik negyedév- vezetnek a versenyben, mert 
ben is felújították páro,verse- vállalásaikat minden lénye
nyüket. Októberben no•,ember zőné! te!Jesitették. !". t?hbi „ kö-
7-e és a tanácsválaszt.íBo:t tisz- zött kocs!tartózkodas1 �en:uket 

l t . · 11 1 - , , 1 b- 104-ről 107-re, menetrendsze-te e ere tett va a asoKKa o- rinti ,·onatindítás, tervükE't vúlt a verseny. Az erre az al- 99-ről 103-ra terhelési tervfü, kalomra tett vállalásol, telje• 
1 

százalékát p�dig 107-ről 1 10-re 
sítéséért, ílletve tú!leljesíté- emelték. 
séért folyik most a két régi Komló állomáson ::iktóber 
,·ersenytárs vetélkedése. Az első dekádjál.Jan els 'ísorban 

a kereskedelmi szoZQálat dot. 
gozói büszkénkedhetnel(; ki• 
emelkedő teljesítmén;Jekkel, 
Rakodási idö tervüket 171, ko
csikihasználási tervüket 107, 
-szállítási tervüket 101, irány
vonati tervüket 105 száLaiékra 
teljesítették. Lemaradta:<: azon
ban a foglalkoztatási fvk nö
velésénél, mert a vállait 100 
százalék helyett csak 73 szá• 
zalékos eredményt értek el. 

Kiemelkedő teljesítmények a miskolci f űtőháznál 
Legutóbb arról számoltunk 

I 
Egerszegi Kálmán, Halkóczi 

be, hogy a debreceni fűtőház Gyula és Szalontai József moz
dolgozói közül többen jó ered• donyvezetők brigádjai a 424.128 ményt értek el a többterhe.lé- számú mozdonnyal a legutóbses és az „500 kilométeres" b • 30 .. 

• 1 tt ?? 599 összekapcsolt mozgalomban. 1 • uzemi nap a_a �. 
Most arról adhatunk hírt, hogy �za_zelegylonnakilometert tel
a vasútüzemi értekezlet hatá- Jesitettek, ami a tervhez \7t• 
rozatának megfelelően az ösz- szonyítva 134.5 százalékos 
szekapcsol t  mozgalom segitsé- eredménynek felel meg. 
gével a miskolci fűtőház dolgo- Lóvei Zoltán Bogná·r Sándor zói is jól harcolnak az őszi 
forgalom szállítási feladatainak és Szücs Rudolf mozdonyveze-
végrehajtásáért. tök, a 424.215-ös gépen 27 üze-

mi nap alatt 63.042 százelegy
tonnakilométert teljesítettek, 
Ez 129.8 százalékos eredményt 
jelent. 

Rajtuk kívül élenjárnak az 
összekapcsolt mozgalomban 
Bodrogi Károly, Varsányi Já• 
nos, Horváth János mozdony
vezetők és brigádjaik 121 .8, 
Turcsányi Kornél, Major Béla 
mozdonyvezetők és brigádjaik 
121 .5 százalékos teljllsítmény
nyel. 

Szalagrendszerű javítással a 1: iztonságos pályáért 
Nevezetes eseményhez ér

keztünk október 9-én, mi, a 
nagykanizsai pályafenntartási 
főnökség XXVI. pályam�steri 
szakaszának dolgozói, Aprilis 
l-én megkezdtük egy húsz
kilométeres szakasz szalagsze
rű javítását, most 9-én Mar
cali állomásnál elértük a hu
szadik kilométert, amely után 

az átmeneti fővág:iny felújí!á
sához kezdtünk. Azért te1.int
jük nevezetesnek ezt az ese
ményt, mert ez volt az első 
hosszabb szakasz, amit teljesen 

szovjet -rendszerii. szalagmód
szerrel újítottunk fel, mégptó
dig hibátlanul, olyan jó ütem
ben, hogy a munkát határidő 
előtt fejeztük be. A mun!ta 

\'égzésénél átlagos te!j,?.;íttné
nyünk 120 százalék volt. 

A felújítást a szalagrendszer 
szerint megállás nélkül �ovább 
folytatjuk, hogy kijavítsui, a 
téli forgalom kezdetére a lor
galmat veszélyeztető hibákat 
és a pálya mindenütt biLtúnsá
gos legyen. 

Várhelyi Zoltán, 
pályamunkás, Mesztegnyő 

Har<±btín az élüzem címért 
Bud.apest-Józsefvá-ros állo-

más dolgozóinak nagy érde
mük van az Archipov-Lucs
kov-féle szovjet síktolatásí 
módszer bevezetésében és el
terjesztésében. AL. állomás 
síktolató brigádja eddig 38 ál
lomáson adta át munkamód
szerét, saját munkahelyén pe
dig sok szép eredményt ért 
már el ezzel a módszerrel. A 
dolgozók most elhatározt:ili:, 

hogy a módszert még széle
sebb körben alkahnazva. harc
ba indulnak az élüzem címért. 
Ennek az elhatározásn'lk je
gyében tették meg válla!á.mi
kat november 7-re és a tanács
válaSztásokra. Vállalták, hogy 
az Archipov-Lucskov-fele 
módszer felhasználá.sával az 
állomásra megá lapított él
üzem szinteket túlteljesítik. 

Október első dekádj.ának 
eredményeiböl úgy látszik, 
hogy ez siker ül is nekik, mert 
a kocsimozgatásban máris el
érték a 1 07, az átlagos terhe
lésnél pedig a 1 1 1  százalékos 
élüzem szintet. Az első dekád
ban a kocsitartózkodásnál és a 
vonatforgalm1 ter\'nél ,eir.ara
dásuk volt. Mindent elkövet
nek, hogy a hónap végére elt 
behozzák. 

Véget ért a nemzetközi menetrendkonferencia 

Tiz napig tanácskoztak Bu- nyeket értek el az európai fő
dapes:en az európai államok városok közötti vasúti szeme-
vasutasainak küldöttei az lyi forgalom kialakításában. 
európai nemzetközi személyvo- Az 1955-56. évre érvényes 
natok 1955-1956. évi menet- menetrend szerint újabb vo
rendjének megállapításáról. A natok közlekédnek Európa fii-
konferencia o!,tóber 16-án tar• városai között. Az új menet
totta záróülését. A tárgyalások 

I 
rend életbelépésétől kezdve 

mindvégig a legnagyobb egyet- Moszkva és Budapest között 
érté..ben folytak. A megállapo- naponta közlekedik közvetlen 
dások során jelentős eredmé- hálókocs. Ugyancsak napon-

ta egv további vonatpár bizto
sítja a Bécs-Budapest közötti 
vasúti összeköttetést. mig az 
Arlberg -Orient-express az ed
digi hetenkénti négy helyett 
hat napon át !-:özlekedik, köz
vetlen párizs-budapesti háló
kocsival. Berl in-prága-buda
pesti viszonylatban gyo,-smo
to1·-vonatpár beállításával SÚ• 
rítik a forgalmat. 

A nagykanizsai lűtől,ázé az ország legjobban karbantartott, 
/egtisztál,b mozdonya 

Október 18-án a líümáJt Kató 
fütöházba11 g;·ültek össze az or
szág !egjobl> mozdonybriqád:j ai 
gépeikkel együtt. I tt került el
döntésre. melyik az orszál( iel(
;obba11 karbantartott, lel(tisztábú 
mozdonya. 

Alapos vizsgái'ódás és a tel
jesítmények összeh osonlít�sa 
után a bíráló bizottság ugy 
döntött, hogy 

az ország legjobban karban
tartott és legtisztább moz-
donya elismerő címre 
a nagykanizsai fűtó'ház 
424. l!J l  számú gépe tarthat 

igényt. 

A mozdony föjavitá:S óla 224.664 
kilométert tett meg. A kifogás
talan karbantartás következté
ben havi átlagos javítási költ
ségmegtakaritása 43 százalék. 

A brigád: tagjai: l\'af!.y József 
és Reiche/ Jenő mozdonyvezetők 
800-800. Na[!.y Lajos, Csere 11 .  
János, Fátics Istvá.n és Venczel 
Sá,ndor fütök 400-400 forint ju
talmat kaptak. 

A karbant&rt-ísi és tisztasági 
verseny todbbi helyezési sor
rendje a következő: 

2. A 424.245 számú moz
dony ( Hámán l(ató fűtő-

ház). 

Jllozdonyvezetök: Bezzel(fr Jó
zsef, Kovács György. Fűtök: 
Molnár Ignác. Abonyi Pál, 
Kristóf Zsigmond, Németh La
jos. A mozdonyvezetők 600-600, 

a fűtők 300-300 forint iutalmat 
kaptak. J\lozdonyuk főjavítás 
óta l 60.800 kilométert tett meg. 
javitá,i költségét 10  százalékkal 
csökken tették. 

3. A 328.641 számú moz
dony ( Celldömölk fütóluu).  

roly. A mozdony\·ezetők 500-
500. a fütök 250-250 forint ju
talomban részesültek. A gép fő
javítás óta 39.91 -1  ki lomé!ert 
tett meg, javítási költsége 48 
százalékkal csökkent. 

4. a 4N. l 77 számú (.\\iskolc 
!atöház) .  5-6. a 301 .006 számú 

Mozdonyvezetők: Karakai 

1 

(Budepest-Keleti fűtőház)  és a 
György. Abraliám István, fű- 424.033 számú (Szeged fűtő
tők: Gyimes! János, íllolruir Mi- ház). 7. a 424 1 2 1  számú moz
hály, Lukács Pál,  J\lardcz Ká- dony ( Debrecen fűtőház ) .  

Mérnökeink segítsége 

A vasúti szlill;t,s blztonsáqáért, az önköltséq csökken!éséért der ... 
kann harcol maszakl értelml■éqünk. KépOnkön Kátai SZIiárd 
f0t6házl vezet6m•rnök az eqylk pécsi qép mozdonyazem61yzetével 

meqbe■zélát tart. 
1Kov4es Géza felv.) 



AOCIALISTA V ASűnRT 

T Í Z  É V E S Z A B A D U LT F E L  D E B R E C E N  
Onnepi c!iszbe öltözött Debtre- 3 • 4 · k- ·· j 

es ora ozo!t e1ZY szovjet németek és a nyilas tyúkszem- nárius lett. Erdei József, Bog-cen. Nemzetis.zínű és voros 1o':'a.�járőr vá,a,talott végig a mai vágó Nidosi az úr . . . • dán Győrgy, Borsi Sándor melzász lókat lobogta! az őszi szél. Voro� Hadsereg útjátL A szilaj A nácik nem akartak bele, lére ,,Erdemes vasutas" kilünteA vá,ros utcáin kiskabátban jár· paripá,kat és a ra jtuk ülő, gép- nyugodni .a város elvesztésébe. tés került és l(ovács MiháLy nak .az emberek. szini.e tavaszias pisztolyt szorongató voros- /\\ég napokig süvíh!tlek fasiszta mozdonyvezető, Ratku János és hangulatot teremt a melegen csillagos katonáikat nem tartóz• lövedékek a város felett. De Bakai András fűtők mellét meg tűző nap. Minth.a, a természet tat!a fel útiukb,.1n senki . . A Debrecen nem i :edi meg, lassan a munkaérdemrend ezüst fokoein·ütt ünnepelne a dolgozók· németek a megelőző c:,aták után élni kezdett. Erői adott a Szov· zata díszíti . . .  kal, mintha -a napsug.ar-ak - hany,a,t·homlok menekültek a vá· jet f-1,a,d�ereg és a városon át- A J<ULTURHAZBAN még meLy,ek az őszbe most tavaszt roshól. vonuló harckocsik százai dübö· folyik az ünnepi gyűlés. mi-. varázsoltak - is azt monda- A járőr megállt az Aran.11 rögo'.ék biztatóan: a fasisz1a fe- közben az utca felől vidám éne· nák: ia.z emberiség tavaszát, a Bika vendég-lő előtt , talán éppen nevad utol�ó ór2.it nyögi. ket hoz a szél. Kint már gyümegújhodá,st hozták nektek tíz azon a heLv:en. ahol most égnek A d·eb,receni vasutasok is meg- lekeznek a fiatalok. Pirosnyakévvel ezelőtt, azon a ködös ok· szökő obeliszk idézi a szovjet értették a harckocsik dübö,gé- kendős úttörők, MTH-tanulók, tóberi napon a vöröscsil lagos hősök emlékét, kicsit körülnéz- sének szavát - szolgá,latra je- munkások a gvá:rakból, vaskaton,á,k_ tek. megtá.ncoltat!ák lovaikat. lentkeztek. Lassan pereg a szó utas fiatalok vonulnak hosszú A szoboszlóiúti kultúrházban aztán tovavá,rtatt,ak S a járőr a szoboszlóiúfi kultúrházban tömött sorokban a Petőfi-szobo/ 
már megtelt a terem ünneplő után nem sokkal bevonult a vá Tök.és Bernát, a fütöhálz pá,rt· elé. türelmetlenül várják már, 
vasutasokkal. A fűtőház dolgo- ros.b,a a diadalmas felszal>adító bizottságának titkára a felsza· hogy a há,zak mögött eltűnjék a zói gyűltek itt össze, hogy meg- hadsereg. badulás ó'a eltelt évekről b,eszél: nap fényes korongja, kigyullad
emlékezzenek a szabadság- tize- J\lée- itt-ott a külvárosb,an, a romeltakarításról. a Szovjet hassanak a szikrázóan lobogó dik évfordulójáról. Öregek és hossz,a,bb-rövideb,b, időre mel!szó- Haclseree- sel!its,égéről, az ú j já- fáklyák. 
fiata.lok, rég-i, sok harcot meg• laltak a géppisztolyok. hosszú építésről. ,a hősi munk,kól és az Este 6 óra. /1\egcsendül a vas
járt vasutas veteránok és most ke!epeléssel ropollni kezdtek a eredményekről. Uj épületet ka- utas zenekar hangszerein az ín
nyiladozó \SZÍVŰ itjúmunkáisok géppuskák leküzdve a szórvá· port a műszaki kocsiszolgálat duló. lobogni, lángolni kezdenek 
töltik meg a padokat. Sokan kö- nyos, és erőtlen ellenállási. - mondja az előadó - a fűtő- a fáklyák. megindul a menet. 
zülük ezekben a percekben a És -a füstölgő. sokhelyü!t romok• ház új lefúvató kanálist. új öltö- Debrecen ifjúsaga elindul öröm
multat idézik, emlékeznek tíz b,an heverő város az 1 848-- zőt. mosdót. mozdonyforditót. S teli lelkesedéssel azon az úton 
év távlatára . • .  1 849-es szabadsá!gl;arc ideigle- az eredményel<kel egyült nőttek, amelyen tiz év előtt egy szovjeÍ 

19�4 . OJ<TOBER. 1_9-E.N nes fövárnsa szab,ad lett. hogy fejlő�tek_ az e�berek, vál l.ak já�őr „ lovainak patkója_ csatlogta 
-. ne�any nappa,l „ a„ Nyrre,w· közel 100 . ut

. . .
1 'd . ..,. gazda1va az orsza'g-nak. /ltunkas- eloszor a felszabadulas himnu

haza es Debrecen kozott lefol,yt .. . ev an ,sme 1 _ei� hatalom leltünk. � ennek szám- szát. A Vörös Hadsereg útján 
öldöklő páncé(os �sata �tán, lenes fovar�s, ?, _demokr,a,tikus talan jele van a ííltőháa.ban is. áramlik a felszabadult ifjak se• 
melynek_ ered'menyekent a_ neme· Magyar?rs,:;al; fovarosa legyen. 

, 
A mozdonyvezetőkből, fűtőkből,  rege. hog.y lerója kegyeletét a 

tek tova,b,� n�m _ tarthatta� m�-
, 

Szom�ru fova.ros vólt D1tbr1;cen., lakatosokból néphad:seregünk 
I 

felszabadító hösok dicsőségét 
gukat .a T1wantulon - d:élutan a,zt hirc!Je'te: B1ula,pesten meg a I tisztjei. számos vezető funkcio· hirdető márványemlékmű előtt. 

Elsönek a pécsi csomópont válaszolt . . •  
A veszprem1 csomópontnak a 

,,Szocialista Vasútért"-ban meg
jelent felhívása a téli felkészü• 
l�sre országszerte élénk 
visszhangra talált. 

Elsőnek a pécsi 
csomópont vólaszolt 

a felhívásra. A pécsiek nagy
aklíva-értekezleten vitatták meg 
a veszprémi felhívást és ki
mondoilák csatlakozásukat. Cso
mópontjuk adottságait és pro
blémáit figye'embevéve a többi 
között vállalták, hog,y felszá
molják azt a tervszerütlensé
get, amely még mindig megvan 
a mozdony- és vonatkísérő sze
mélyzet fordulójáT!al< értesítésé
nél. Az értesité'sekbe a jövilben 
bevonják á ·menetirányító szol
gálatot is. Az ezzel kapcsolatos 
teendőket november 1 5- ig elvég• 
zik. Gondc,skodnak az épületek, 
szolgálati helyek, műhelyek. lak
tanyák téli elökéníléséröl, a 
belső berendezések megjavítá
sáról, hogy az utasok és a dot-

gozók védve legyenek a tél hi
dege el len. 

A nagy�k\íva-értekezleten el
hangzott beszámolóból egyéb
ként kiderüit, hogy Pécsett már 
meglehetősen előrehaladtak a 
téli felkészüléssel. A pályafenn
tartási szolgálat felmérte a ve· 
szé1,yeztetett helyeket és 600 mé
ter hosszú állandó hóvédömű 
építését kezdte . meg. Hófuvásos 
helyeken a váltók befúvá,sának 
megakadályozására hósövényt 
ál l ítanak fel, ami a váltók tisz
tántartását megkönnyíti. üzem
képességét biztosítja. A táv· 
közlő szolgálat a vonóvezeté
kek beszabályozását részben 
már elvég-ezte, jól halad a szi
getelt sínek· hibainak kijavi(á,. 
sa is., 

Vann-ak azonban a pécsiek 
felkészülésének hiányai is. A 
forgalom biztonsága érdekében 
1 000 da.rab jelzőüvegre lenne 
szükségük és csak 100 darabot 
kaptak. Nincs elegendő páros 
féksarú a kocsimegfutamod·á
sok megakadályozására. A váltó· 

,kezelők, vonatkísérők védőruhá
val való ellátása is hiányos. A 
vontatásnál 55 darab mozdony
·sá!orponyva hiányzik. 

A Budapest-Keleti 
pályaudvari tömb 

dolgozói is .alaposan megtár
gyalták a veszprémiek felhívá
sát és elhatározták hogy lelve• 
szik a versenyt a többi csomó
ponttal. Az utazás feltételeinek 
megjavítására a fűtés technoló
giai folyamatát kidolgozták. A 
szerelvények kiindulásától be· 
érkezéséig figyelemmel kísérik 
a fűtést, az akadá,lyokat és a 
hibákat elhárítiák. A szerelvé
nyeket már a fárolót•áf!ánlfokon 
előfűtik. Az előfűtés/, - az ed
dif!i gyakorlattól eltérően 
nem az indulástól, hanem a be
szállási időtől számil iúk, hOf!I/ 
az utasok már fűtött kocsikba 
szál/ha sanak be. A téli forga
lom a lall a munkásvonatok ké
sését 0.3 százalékra. az induló 

vonatok k ésését 1.2 százalékra 
csökkentik. 

A ferencvórosi tömb 
párt-, szakszervezeti-, szakszol
gálati és műszaki vezetői ,  élen• 
járó dolgozói népes értekezle
ten foglalkoztak a veszprémiek 
felhivá1Sával. Elfogadták a ver• 
senykihívást és megszabták a 
téli felkészülés még hátralévő 
feladatai!. Elhatároztálk, hogy 
november 10-ig minden szolgá
lati ág felméri a hiányosság-o
kat. A pályafenntartás vezetői 
vál la lták. hogy személyesen 
járjáJ< végig a szakaszokat a hi
bák ki·küszöbölése érdekében. 

Bejelentette csatlakozását a 
veszprémiek felhivá'sához a deb
receni fűtőház is. A debreceniek 
kiterjesztik a társadalmi ellen
őri há,lózatot. hogy az ellen
őrök építő bírálattal seg-ítsék a 
téli forgalomban észlelt hibák 
ki javítását. 1-lel,yes vezényléssel 
igyekeznek a mozdonyszemély
zetet minél több pihenőidőhöz 
juttatni. 

„Sze rencsés" tüzelőt ulaidonosok nyo maban 

A szerkesztőségünkhöz ér- 1 az  iroda egyik dolgozója s 
l 

- Ujsá.giróknak nem szolgál
kezett panaszlevelek nyomában „bűvös" szavára felszaladt a hatunk felvilágosítással. 
elindultam, hogy megfejtsek rolló. • - Miért? _ 
egy rejtvényt: miért tart 5:-1� _ Felvilágosítást szeretnék - J?zt a feletfes _ sz�rvtol, 
hétig. amíg a MAV Tuzel.ő _ hasmáltam ki a píllanatot, Molnar Elek _  elvtarstol_ kérdez
Házhozszállítási Vállalat (�u- s a fejemre húzott redőnytől ze •meg � l_W�i_mm-ut�a�an. az 
dapest VII. Hársfa-u. 57.) haz- kaptam meg a választ! Kicsit anyc...gell.atasi igazgato�agon . • .  
hoz szállítja a vasutasok tüze- furcsa felvilágosítás . . . D e  _Megkerdez�; S m1�tán a 
lójét. azért tovább kísérleteztem, be- valasz nem el�gitett k1, kér-

Előre meg kell mondanom, szorulva a rolló és a küszöb tem: . mut�ss:3-k m�g, ):togy a 
·1yen nehéz „rejtvénnyel" ré- közé. legutobb, szall1tott tuzeloanya!(-
gen áJlltam szemben . . . De tüzelőt, menny1sege½et mikor fizettek 
nézzük sorjában az eseménye- c;;,á:

i
v1:ztitl;;o:i��t szeret- be a dol

g
ozo

k, 
ket. 15 óra mult néhány perc- né'k. Hivatalosan vagyok itt . • . - Ez már vizsgálat és ehhez 
cel, amikor bekopogtam az nincs joga az elvtársnak. 
iroda lehúzott redónyén. Bent - Mindenki ezt mondja - • Gya1;akod1;-í kezdtem . . .  Mi-
éaett 3 villany (kilátszott a s máris megpróbáltak kitusz- fele hetpecsetes titok lehet az. 
r�lló sérülésein), mégis né- kolni. Nem sikerült. - A „Szo- hogy ki kap tüzelőt? E titkot 
masáp; volt a válasz. Mégcsak 

l 
cialista Vas-útért" szerkesztősé· azonban csak két nap mulva 

annyit sem kérdeztek. : ki az?  gétÖl vagyok - kísérleteztem sík.erült -:--- egv erre a c�lr_a k�-
ekkor megjelent mellettem tovább. szult hivatalos megb1zolevel 

segítségével - megf�tenem. 
Be kell vallanom, hogy a meg

Szekrénylakatosaink november 7-re készülnek 
bízólevél mellett a szerencse 
is útitársamul szegődött. Tanu
ja voltam például egy rövid 
párbeszédnek a hársfautcai 
irodában. 

értéke.ítő igazgatósá.gon dol
gozik. Ha neki nem intézzü.k 
el, nem kapunk szenet - ér
veltek az elvtársak. (Furcsa in
dok. Hát miért kapja l3odó 
elvtárs .a fizetését. ha csak 
ilyen „rekompenzácíóért" dol
gozik?) A másik két elvtárs 
ügyében pedig azt a magyará
zatot kaptam, hogy kísmennyi
ségú volt az igényüik (három 
mázsa). s így rárakták a kocsi
ra, hogy kihasználják annak 
rakhelyét. 

Ezt az indokot kénytelen vol
tam elfogadni, mert nem sike
rült meggyőződnöm arról. (ki 
képes többezer igénylést vé
gignézni?), hogy vajjon nem 
volt-e hascfnló igényű vasutas, 
aki már, mondjuk 4-6 hete 
várja tüzelőjét. Egy tény. a lá
tottak alapján kiderült, hogy 
nem mindenki vár 6-12 hetet 
tüzelőjére és a szállítás nem 
mindí� igazságosan és sorrend
ben történik! 

A teljes kép kedvéért el kell 
Egy magas, fekete férfi bi- azt is mondanom.. hogy a tü

zalmasan az ablakhoz hajolt :  zelöszállitást gátolják valóban 
Én vagyok a Tóth - tompítot- objektív körülmények. is. Pél
ta le a hangját, maid eizy ne- dául, hogy az igénylések
vet suttogott K. elvtárs hez képest kevés a tüzelő, a 
küldött. Egy kicsit zavart pi!- szükséges mennyiségnek sok
lantás felém. s nyilván hatásá- szor csak harmadát, negyedét 
ra: Sajnos nem tudunk kivételt kapják. Ez elsősorban szénbá
tenni. A férfi csodálkozva el- nyászatunk több mint 4-00.000 

ballagott. Később kiderült, tonnás adósságából ered. De 
hogy oka volt a csodálkozásra . ha így áll a helyzet, akkor ép
hisz más több „szerencsével" pen fokozott íga2.Ságossággal 
járt. Például Szunyogh Károly- kellene, sorrendben kielégíteni né. Bodó Zoltán. La.czhegyi ISt- a tüzelóígényeket, s nem szavá'Tl. Doma László. akik októ-
ber 12 én, illetve 13-án fizették badna senkit sem, semmiféle 
bé utalványukat é- 15-én már cím és beosztás hatására, jogta
pincéiükben volt a tüzelö. lan előnyökhöz juttatni. Már-

Potocska János szekrénylakatos, 164 százalékos teljesítménnyel dol

lk November 7-re felalainlotta, hoqy terven felül 10 személykocsi 
qoz • .....-enylakatosl munkAJalt végzi el. 

(11.oviÍ<lB Géza telv.l 

- Hogyan lehetséges ez? - pedig a Hárs/a-utcában van, 
kérdeztem. Zavart crond, aztán aki előnyökhöz jut! Kíváncsian 
kimaevarázkooó válasz. várjuk - s velünk együtt az a 

- s7�nyogh�. t�állalatunk sokszáz 4-6 hete tüzelőiét dolgozo1a. en.n11i e1.önyt csa!k . . . il • t kaphat ?  Egyébként ki.sgyerme- varo v�utas :-- m yen .a'.·.a_ 
ke is van. (Néhány perc mulva fognak f1Zetm a soronkívüh 
kiderült, hogy a .kisgyerek" - 1  szállításokért felelős szemé-
15 éves!) Bodó Zoltán a szén- �ekl 
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A s!.Sovjet hocsis!.Solgálat do,lg01:sóinal, 
üjabb sihere 

A bjelorussz lett rövidebb a javítás alatti vá
va91.1tasok lapja ;akozási idő. 
közl i  a bresz!i A lap végül javasolja, hogy a 
fiókn;,űhely do!- bres,zti telepál lomás és javiló-
gozó'inak ész- műhely szalagrendszerű munka-
szerűsí.tését a módszerét a többi érdekelt szol• 
teherkocsik fo- gálati helyek is vegyék át az ön-

lyamatos javítására. költség lredvező alakulásának 
A lap leírja, hogy a kocsilaka- segiiése végett. 

tosok a helyi körülményekhez 
alkalmazkodó technológia i  fo· * 

lyamatot dolgoztak ki, megszer- A b-resztiek JO példájára 
vezték az alkatrészek e!őze1es nyilván a magyar fiókműhelyek 
elkészítését, a nehezebb munka- dolgozói is felfigyelnek. Szer
folyamatokat gépesítették, pneu- kesztöségünk az érdeklődőknek 
matikus és elektromos berende- megad minden segítséget ahhoz, 
zése�e! . al½almaznak. Az é�z- hogy a breszti fiókműhely dol
szeru�,ites ota - 8.4 szazalek- gozóinak új ításáról a „Bjelorussz 
kal nott a kocsijavítá,si munka 

I 
Vasutas" szerkesztőségétől bő

termelékenysége és 24 órával vebb leírást szerezhessenek. 

.lJ.lagyar dolgo!:Sók levelei 
a perovói Jú. r111,űjai,-ítóban 

A „Gudok" társ. írjon nekem a munkamoll-
október 3-i szá- szeréröl. · Sokat olvasok az '611 
mában olvas- országtÍJ'ól és a szovjet emberek 
luk: megbecsüléséről." 

.,A perovói Válaszlevelében Morozov elv-
járműjavílóba táirs leírta a munkamódszerét. 
levél érkezett Hozzáfűzte, hogy a DIP-300 ti-
Magyarország- pusú munkapadon - a fémvá

ról. Az egyik budapesti állam- gás gyors és erős módszerét a [
vasúti főműhely dolgozója, Ju- ka!mazva - 300 százalékra tel
hász János írt levelet Vaszilij jesíti napi tervét. Morozov már 
Morozou gyorsvago esztergá- befejezte ötéves tervét és most 
/yosnak. A levélben többek kö- 1 956-nál tart. Ugyanebben az  
zött ez  áll: üzemben egyébként már több-

- .K.edves Morozov elvtársi mint 500 dolgozó fejezte be öt
Mi, magyar vasutasok, átvesz- éves tervét. A Nagy Októberi 
szük a szovjet dolgozók kiváló Szocialista Forradalom tisztele
munkamódszereit. Ennek révén lére indított munkaverseny so
emelni tudjuk teljesítményeinket. rán Morozov elvtárs vállalta, 
Az én átlagos teljesítményem hogy egy műszak alatt három és 
egy míiszakban. 156 száza.lék. félszeres normát teljesít. 
De én még jobban akarok dol- Juhász elvtárs leveléhez ha. 
gozni, hogy még jobban /ujswá- sonló baráti levelet kaptak Ma• 
ra lehessek hazámnak. Ez.ért ké• gyarországról Novóz ilov és 
rem Ont, kedves Morozov elu- Remnyev esztergályosok is. 

_ Törpejeli;�k- a 'niellék���alak�ni. 
A /ltAV mellékvonalain a mull 

I 
bocos tör11ejelzö. Megszerkesz• 

örökségeként még ma is vannak !ésénél az volt a törekvés, hogy 
olyan állomások, ahol az á i-lo· eg<)'szerű kivitelben, de a meg
más fedezése a nyiltvonal felől kívánt követelménveket minden 
szilárdan álló „V" betűs kerek 

I 
tekintetben kielégítve olyan 

tárcsajelzökkel történik. Amióta anyagból készül.ion, amely 
a vasút forgalma a mellékvona- anyag-beszerzési nehézs�geink 

Teljes qözzel a zöld úton át, 

lakon is nagymértékben meg• 
növekedett, a jelző olyan fon• 
tos tényezője lett a vasút üze
mének, amely nélkül szinte le
hetetlen a forgalmat veszélyte
lenül lebonyoli(an,i. A vonatsze
mélyzet részére is megnyugta
tóbb, ha megállásra, vag;y el· 
haladásra egyöntetű és félre 
nem magyarálzható módon kap 
parancsot. · 

Eppen ezért ország-os viszony
latban megkezdődött a forg-al
mat gátló .,V" betűs tárcsajel
zők kicserélése á llomásból ke• 
zelhető karosjelzőkre, azonban 
nem jutott mindenhová a szük• 
ség!etet kielég-ítö mennyiségben 
szabványos méretű jelző. 

A nehézség-ek leküzdésére 
Bebrits miniszter elvtárs muta
tott utat, amikor utasításba ad
ta: kevesebb anya1ffelhasználás
sal kicsinyíielt karosjelzöt, úgy
nevezett „tőrpe" jelzőt kell ké
szíteni. 

A fenti szempontok figyelem• 
bevételével készült el a sínár• 

F I Z E S S  E L Ő  

mellett is elöleremthetö, a jelző 
alkatrészek pedig a távközlő 
szolgálat műhelyeiben öntvé
nyek nélkül, házilag- előá l l ítha
tók legyenek. A jelző á'rboca 
6.8 méter hosszú „C'' rendszerű 
sínből készül. ami a használt 
anyagokból aránylag könn,yen 
beszerezhető. A jelzőkar a szab
ván,yjelzöknél kisebbméretű. A 
karra· vannak felszerelve az 
üveget tartó szögvaskeretek. A 
jelző többi alkatrészei is meg
találhatók a biztosítóberenöe
zes1 szakszolgálat részben új, 
részben hasmált anyagai kö
zött. 

A jelző a forgalmi követelmé
nyeknek mindenben megfelel. 
Vezetékszakadás esetén .,Meg
á l lj" állásba esik Előá!Ltási 
költség-e körülbelül fele a szab• 
ványos egykarú jelzőének és 
célszerűen felhasználhá(ó má1

-

sodrendű szabványos és kes
keny-nyomközű vonalakon. Ed
dig minteg;y 20 darab ilyen jel
ző került beépítésre. 

A „SZOCIILIST4 YIS.TÉRJ:�A !· 



1954 október :!5. SZOCIALISTA VASúTtRT 

Tegyék a menetrendszerinti közlekedés l,ajtóerejévé 
a vonatkísérők prémiumrendszerét 

Az augusztusi bérrendezés 
néktink vonatkíséröknek iB fi• 
zetésemdést hozott, Sn pél
dául havi 89 forinttal kapok 
most többet. Az. ezévi első 
rendezéssel együtt átlag 140-
l"O forinttal nőtt minden vo
natkísérő jövedelme. 

A fizetésrendezés mellett 
azonban nem tartjuk megfele
lőnek a ;e,enleai vrémium
'l'endszen. meTt nem mozdítja 
elő a menetrendszerinti közle-
kedést. N'em tartjuk megfele-
lőnek azért sem, mert pré-
miumunk megállapítását raj
tunk kívülálló. jó vagy rossz 
munkánktól független ténye
zők. mint például a vonatok
nak a jelzőknél, állomásokon 
való ácsorogtatása. lassújelek 
miatti megkésleltetése befo
lyásolják. A legszomorúbb az, 
hogy a vonatkísérő személy
zet néha már nem is bánja, 
hogy ez fgy van és nem na
gyon igyekszik a vonatok 
rendességét befolyásolni, mert 
a késés követlkeztében elma
?'adó vrémiumért kárp6tol a 
túlóradijazá$. 

Hogy a jelenlegi prémium
rendszer mennyire nem hajtó
ereje a menetrendszerinti 
közlekedésnek, annak bizonyí
tására álljon itt a következő 
példa: 

A 369-es vonattal, mint ve
irető utaztam Hatvantól Rá
kosig. A vonat menettartama 
lejelentkezéssel együtt 3 óra 
56 perc. A jelen esetben azon
ban 294 percet, vagyi� 6 perc 
híján 5 órát késtünk. Ha ren
dese.1 érkeztünk volna. 6.04 Ft 
lett volna a prémiumom. De 
mivel 294 perc volt a késé
s:ink, csak 4.03 forint lett. 
Csupán 2 forint 1 fillérrel ke
restem volna tehát többet a 
vonat rendessége esetén. l!yen 
csekély különbözet mellett 
nincs ami a késés tőle telhető 
csökkentésére ösztönözze a vo
natvezetőt és a vonatkíséret 
többi tagját. Annál is inkább, 

hogy lesz-e vonat. Ekkor el• , hazaküldte· bennünket. Hu
küldött bennünket Ferencvá- szonhat órát voltunk tehát tá
ros-rei 1ezöbe, mivel Rákos- vol, közben két laktanyában 
rendezőn nem volt kilátás vo- pihentük ki magunkat. de 
natra. A ferencvárosi rendező tényleges szolgálatot mindösz
vez�'1yleténél újból az volt a sze 7 á?'át teljesítettünk ez
vá!asz, hogy feküdjünk le. Tlz alatt az idő alatt. Míg odahaza 
órakor le is feküdtünk és ami• addig a szakaszoknak 8-10 
kor 17 órakor ismét érdeklőd- ó,·ai szolgálat után kellett vo
tem, vonatot me,.i;:int nem kap- itatta! továbbmenniök. 
tunk. hanem önköltségben Súlyos hibák ezek, amiken 

J U B I L E U M  

csak '.Íi!V lehet segíteni, ha 
megváltozta,tiák a vonatkísé
rők prémsmrendszerét olyan 
módon, hogy az a menetrend
s_erinti közlekedés hajtóere
jévé váljék, s ezenkívül job
, .n gazdálkodnak a szaka
szokkal. 

S-ücs Ferenc vonatfékezö, 
Hatvan állomás 

Negyven esztendeje szol
gálja a vasutat Szabó István, 
a kecskeméti állomás segédhi· 
vatalának vezetője. Szakadat
lan munlcában eitöltött négy 
évtized ugyanazon a szolgá
lati helyen. 

nem jelent bürokráciát. Negy-
, 

Valamire mégis büszke. 1944 
ven éve dolgozom a segédhi- október végén a németek ki
vatalban, de még senki nem ürítették Kecskemétet. Min
mondta rám, hogy bürokrata den embert elhajtottak. 0 is 
vagyok. Nem is mondhatta. kiment a határba, de aztán 

Felkerestük II jubileumi 
esztendejében lévő, 67 éves 
Szabó Istvánt. Ott ült íróasz
talánál, munkája fölé hajolva. 
Nehezen értette, miért is kí
vánjuk megszólaltatni, mi az, 
amit elmondhat a többiek, az 
összes vasútas számára. Nincs 
különös titka életének. Hű-
1Séggel szolgálja a vasutát, a 
munka II mindene, életcélja és 
szá?'akozá.sa, és ha rub,-ikák 
fölé görnyedve töltötte is éle
tét - hasznos ét szép volt ez 
a munka, mert ennek a nagy
szerű és bonyolult gépezetnek, 
a vasútnak II munkáját segí- Mindenkit ismerek személ!/ 
tette és az emberekről gon- szerint. Nemcsak a karto-
doskodott. tékok őrzik vasutastársaim 

Nehezen oldódik. sze/mélyte- adatait, életük változásait, 
le11 a,kar lenni� mint a mim- tudom azt is, kinek mi a 
kája, melynek életét szentelte, fájdalma. ho�an lehet jo17os 
mely sohasem került az ér- panaszát o·rvosolni. 
deklődés reflektorfényébe, de A múltról beszélgetünk. 
amely elengedhetetlen része Nem vitt véghez nagy dolgo
a vasútnak. kat, csak a munkáját végezte 

- Sokan lebecs·ü.lik a híva- becsülettei. Szerették az em
tali munkát, szükséges rossz- berek, ma is szeretik, mert 
nak tartják. tn nem hiszem, 

1 
közülük való. mert ha tudott, 

hogy igazuk van. A hasznos, segített, ?'endre, fegyelemre, 
lelkiiameretes hivatali munka gerincességre nevelte társait. 

visszcs::.ökött a városba. Az ál
lomásra lopakodott, nézte sze
retett munkahelyét, féltő szem
mel nézte a számára oly 
kedves állomást, melyet ha. 
ba.j érne. tűz emésztene, egy
maga szállna szembe a mar• 
dosó lángokkal. 

De van még egy büszkesége. 
ő építette Magyarországon az 
első kétmezós korszerű teke
pályát. Ilyen azelőtt nem volt 
az országban. A kecs,keméti 
vasutasoké volt az első. Ki
talpalta a szükséges összeget, 
t,naga készítette a terveket és 
társaival együtt dolgoztak, 
míg csak meg nem épült. 

Sok szép és keserű emlék 
elevenedik. Miben tudná ösz
szegezni élettapasztalatát 
efelől faggatom. 

- Szeretni kell a munkát 
és szeretni kell az embereket 
- adja meg a választ. 

- És hűségesnek kell lenni 
- teszem hozzá. Mint ami-
lyen hűséges Szabó István, 
aki negyven esztendeje ugyan
azon a szolgálati helyen végzi 
munkáját a v,umtaso'k és az 
ország érdekében. 

(-) 
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���ú?Z�ad�;b:n v°vi:� Csehszlovák-magyar vasutas kompf exbrigád -értekezlet Sturovón 
fel az úton eltöltött időtöbb- Ok' 'b 15 • k 't b ' t' · 1  letért a -kárpótl-.ist. Jelen eset-+ - · ,o e_( \ :�� 1' � ara I a · 
ben ugyanis 17 forint 25 fil- l_a� va.�utasa, osszeuHek, hogy 
lér túlórapénzt kaptam. e�t�ke!Je� a Sturovo -�s �z�b ha-

larallomalSok dolgozot kozott fo. 
Persze neho1m azt himlje lyö szocialista munkaversen,y ed· tialaki. hoa11 nekünk ez a túl- digi eredményeit. A két ál lomás 

órázá.s és az il11en módon dolgozóinak találkozása a köl· szerzett kereset túlsáoosan tet- csönös megértés, az elvtársi se· 
szik. Jobban sz�retnénk mi. ·t • d • 11 'b f I t 1 
ha ttliórad1' nélkül, hel„0s gi &ega as sze eme en ° y e. 

. "" Nem ünneplés volt ez. E napot 
�émiu.1!1-rendszer . me_!lett mindkét résuöl munkanapnak ,onne ossze havi lkeresetunk. tekintették ahol azt kellett elA_ vas_út is. ml _is jo�ban jár- , dönteni, h�gy a szocialista ver
n� 1gy. A v�su!. az�rt, n�ert seny során melyik állomá•s dolcsokkenne az onkoltseg (szen-, goiói értek el jobb eredményt. 
stb megtakarítás!, a vo�atok Az értékelés alapján a szocia• po_ntosa�Jan kozlekedne��k, lista vetélkedés flYŐZlese a sturonu pe�1g_ azért, mert. több vói állomás dolgozói lettek. Az s�bad1donk .!enne. anut �sa- értékelés bebizonyította: fö'eg la?unkka� tolthetnénk. _oihe- Szob állomás szakvezetői és n:sre, szorakozásra ford1that- szakszervezeti bizottsága nem nank, tettek meg mindent a vonatok 

Ehhez perRze az is szüksé- menetrendszerinti átadására, a 
ges, hogy a szakaszokkal gaz- határforgalom zökkenőmentes 
daságosan bánjanak. Mert 

lebonyolítására, de a hibák elle
nére · is  megállapi'ha1ó, hogy a 
két határál iomás dolgozóina� 
versenye hozztjárul az áruforga
lom egyre jobb lebonyolításá
hoz. 

Az értekezlet színvonalát 
emelte, hog,y a Német Demokra
tikus Köztársaság és Csehszlo
vákia határain lévö de'.schi á l lo• 
más főnöke is megjelent és hoz
zászólá'sában elmondotta, hogy .1 
cseh és német határállomás vas
utas dolgozóinak versen.yc már 
fejlettebb szinten van. Az ö ver• 
se,nyük fő célkitűzése a minőségi 
munka, a vonatok helyes össze
állítása, az átadások pontossá
ga - amelyet áitvenni javasolt. 

Az értékelésen résztvettek a 
csehszlovák és magyar vasutas 
dolgozók szakszervezeteinek 
központi vezetői Kos elvtárs és 

G,ísP.,ár elvtárs szakszervezeti e!
hől<<ik veíelésével .  

A két baráti á l lam vasuhs 
szakszervezeteinek osztályveze
tői a verseny ér!éke'.ése után 
hasznos m<>gbeszé!és! tartoitak 
a munkaversennyel, a bérkér
désfel, a szervezési és társada
lombiztosítá:si munkával kapcso
latban. A megbeszélések er'ed· 
ményeképpen számos olyan Jó 
módszert és tapasztalatot cse• 
réltek ki, amely kölcsönösen hoz
zájárul mindkét államban d 
szakszervezeti munka megjaví 
tásához. 

A komp1exbrigád verseny ér 
tékelése és az azt köve!ö meg
beszélések a legteljesebb baráu 
légkörben zajlottak le, elősegítik 
a két ország vasutas dolgozói 
között meglévő kapcsolat e'mé
lyítését és a két nép közötti ba
ráltság megerős-i(ését. 

gyakran előfordul - és ez a 
második nagy sérelmünk -
hogy hiába akarunk mi meg
felelő pihenőidő után vonattal 
fordulni. vezényleteink nem 
ad ak erre módot, hanem fe
lesle11esen fektetnek bennün
ket a laktanyákban. Szeptem
ber 13-án például hajnali 2 
óra 40 perckor érkeztem Rá
kosrendezöre a 369-es vonat
tal. Jelentkezéskor a vezénylő
tiszt elvtárs utasított bennün
ket, hogy feküdjünk le. Reg
gel 8 órakor lementem hozzá, 

A NEP SZOLGÁLATABAN . . .  
Ráko.nendezlin teljesít szol

gálatot Samu Jenő ál!omásfö
nöJr.helyettes. Tizenöt évvel ez
előtt, másfél évi huzavona után 
vették fel a vasúthoz. Még nem 
töltött el hosszú időt a forga
lomnál. 1951-ben tanulni küld
rek a gazdasági és műszaki 
akadémiára és alig egy éve 
mondhatja magáról azt, hogy 

Példamuta.tó jegyvizsgáló 
. ,._ .. 

� 

/ózsa Ferei,c Budapest-Keleli pályaudvar JeclYvlzsqálóJa udvadas, 
lzolq41atk,sz ;.,,aqatartásával hozz.\Járul az utazás Jobb feltételelnel< 
heqvalóaltádhoz, Jó munkájával pedig a menetrendazerlntl közle• 

kedést segíti e;6. 
(Kovács Qéza felvétele) 

ő is a f<.>.rgalom parancsnoki 
karához tartozik. Pedig eleinte 
nem kívánkozott a forgalom
hoz. Múhelyben nött fel, a mű
hely élete volt számára min
den. Idegenkedett attól a gon
dolattól, hogy elhagyja meg
szokott környezetét és más 
területre menjen. 

Tizenöt év alatt sok mindent 
l'átott és tapfilöldalt. Tudása, ér
deldődé;;i köre bővült, megis
merte az embereket. Szereti 
munkáját és büszkén mond• 
hatja magáról. hogy munka
társai is szeretik öt. 

Még el sem ült az ágyúk dö
reje, máris munkára jelentke
zett. Résztvett a felszaggatott 
sínek, felrobbantott hidak hely
reállításában és a Landler Je• 
nő Járműjavítóban egyike volt 
azoknak, akik elsőként csatla
koztak a tízezer kocsi és ötszáz 
mozdony helyreállításáért folyó 
hárchoz. 

Nem ismerte a Kommunista 
Párt világnézetét, de érezte, 
hogy ez a párt áll élén annak · 
a csatának, amelyben ő 1s 
résztvesz. 

Ahogy nlitt a vasút, terebé
lyesedett körülötte a szabad 
emberek új világa, úgy válto-

zott Samu Jenő gondolatvilága 
is. Felesége Nógrádveröcén 
MNDSZ titkár. Ö maga a rá-
kosrendezöi állomás pártszer
vezetének vezetőségi tagja. de 
Nógrádv· ·cén is olyan ember
n<"k ismerik. akit érdekel a 
nép sorsa, al-:i - ha csak rajta 
múlil� - segít. Ezért jelölték 
öt a nógrádverócei dolgozók 
tanácstagnak. 

A multkor ketten kopogtat
tak be hozzá. Horváth László 
és Harmat János. Hamarosan 
a község dolgaira terelődött 
a szó. A hegyoldalon lakó csa
ládoknak nincs vizük. Egy kút 
ugyan van a völgyben, de in
nen 600 méterre kell hordani a 
vizet. Jön a tél. újra jeges lesz 
a hegyolda,. csuszkálhatnak 
majd az asszc,,-mok, kezükben 
a nehéz vödrökkel. Samu elv
társ elment a helyi tanácshoz, 
a járási tanácshoz és a párt
bizottságra is. 

Pár nappal ezelőtt örömmel 
tapasztalta, hogy hozzáfogtak 
az új vízvezeték épfté�hez. 

S:zmu J en5, aki munkahelyén, 
Rákosrendezőn a forgalom pa
rancsnoka, Nógrádverócén a 
nép szolgája - és ő büszkén, 
szívesen viseli ezt a címet. 

B. I. 

s 

A vonatkisérők feklőssége 
A IX. országos vasútüzemi értekezleten felszólaló elvt4M 

sa.k szinte egyöntetűen megállapították: az őszi fO'l'(}QI< 
gal.om sikeres lebonyolítása nemcsak a helye, utasltásOlktól, 
rendeletektől függ, hanem eZ.,ösorban a vezetak é1 a dvlgo-
zók munka.szeretetétöl, fegyelmezettségétől, s;i;akma·! tv.dá· 
sátót. 

Van egy 'l'éteg a vasúton, amelyről keveset beszélünk, ke� 
veset írunk, de amely rétegre ez a mondás leginkább ráillik. 
Ezek a vonatkís-érők. A tiloka.sztó 1iyá.r hevétől, a csontokat át
já.ró dermesztő hidegtől ők szenvednelk legtöbbet. Katonák ők 
a vasút fontos őrhelyén. Jó va.gy rossz munkájuk -ránl/Qlnja 
bélyegét a vasúti munka egészére. Eppen ezért nem közöm
bös, hogyan végzik felelősségteljes munkájukat, homlan fog• 
'talkozna.k ilgyes-bajos dolgablvkal. 

A vonatkísérő személyzet két nagy tá.bOl'?'a oszlik: & az:e
mélyvonatt és tehervonati vo1t,a,tkísérökre. MtmJkájuk és érde
keik azonban többé-kevésbbé azonosak. ők azok, akiknek éber, 
utasítás szerint végzett munkája kihat az utasok életbiztonsá
gára, a vas1ttasolcra blzott népvagyon épségére. Munkájulk ha• 
tása jelentlwzik a vonatolc gyors, biztos és pontos közle�désé
ben, a kultúráit u tazásban éppúgy, mint a szállításra feh,ett 

áruk zökkenőmentes elszállílásában, azoknak sérüléstől, áézs
málástól való megvédésében. A személyvonattal utazó jegy
vizsgálók figyelmes és udva1 ia.s magatartása, az utasok hel11e1 
irányítása, segítés-e a vasut.asbecsületet öregbíti. 

Nem egy vonatkísérő jár eUíl jó példával, nem egy a/kadá
lyazott meg baleseteket, áru/cárok bekövetkezését. Nem egy vo
natkísérönket tüntetett ki nép!diztársaságunk • jutalmaztak 
meg a szolgálati vezetők. Sokan köziiliil- a 'kötelességteljesítés 
mintaktpei. Alljon itt Erdei, Lajos főkalauz, váci személyvona• 
tós vonatvezető példája, akit egyik éjjel tehervonathoz vezé
nyettek. Rákospalota-V jpestről kellett egy lengyel üres szerel• 
vényt Szobra továbbítani. Erdei elvtárs a szénrámolást is vál
lalt.a, csakhogy ídóben tudják a ha,táiron átadni a szerelvényt, 
Példamutatásáért, ügyszeretetéért 200 forint jutalomban része
sítettélk. Martonvásár állomáson a 2271-es számú vonathoz 
fűtő kellett. Ez azonban csak az 1229-essel érke.zhetett volna 
meg. Amikor Há.?'fa!vi Miklós vonatvezető látta, hogy II fűtő 
megvárása esetén II reggeli személycsopO'l'tot több órával elve
rik, váUaLta a tüzelést a mozdonyvezető irányításával és Bu
dafok-Albertfalva állomásig fűtők-ént teljesített szolgálatot. 
Csuka Ferene hatvani zárfékező éberségével egy helytelen be
járatást vett ész?'e. Leintette a közeledő vonatot, amelyet sí• 
került a kocsisor előtt megánítania.. Pénzjutalomban része� 
sítették. 

A zömében megfcleíó, a sok példamutató vcma,tkfséró mel-
lett azonba.n igen magas a száma azclknak, akik nem 

tartják be az utasításokat, ébertelenségűkkel kárt, balesetet 
okoznak. Ezek a do!.r,ozók nem gondolják meg, hogy szá.w.k és 
ezrek élete, népgazdaságunk milliós értékei vannak gondjaikra 
oizva. Tata-Almá.sfüzitó 'között az 5892-es számú vonat szét• 
szakadását a komáromi vonatkísérőknek észre kellett volna 
venniök. Tóth Ill. Sándor zá.rfékező, Sörtei JózSl!f figye!őfé
kezö és Hadaró Ferene vonatvezető ébertelens-ége miatt azon,.. 
ban a leszakadt rész később utólérte a vonatot, négy kocsi ki· 
siklott és a pálya elzáródott. Rákosrendező állomás „Megállj"• 
állású bejárati jelzőjét a megfélkezetlenüi közlekedő 3064 számú 
vonat meghaladta s· -az éppen kijáró 282-est keresztbeszette, 
Norik László Rákosrendező létszámába .tartozó vanctvezető hí,, 
bájából súlyos anyagi kár és fO'l'galmi akadál11 keletkezett. 

Vonatkíséróink éber figyelés helyett, sokszO'l' a fékbód.ékbti 
húzód.nalk és alszanak. Sok esetben II fOTdulóállomáson nem 
mennek be a vezénylótiszt irodájába, hanem engedély nélkül, 
önköltségben hazatérnek. Ezzel a cselekedetükkel nemcsak 
nagymérvű fegye!mezetienséget árulnak el, hanem károsan 
befolyásolva a vonatszemélyzet gazdaságos felhasználását -
az önköltséget is növelik. Mások az utazási naplót nem a való
ságnak megfelelően vezetik, hogy meg nem érdemelt anyag!, 
előnyökhöz jussanak. Ezt tette például Pálmai Mihály és Végh 
János ferencvárosi vonat!kísé-rő is, akik valótlan adatokat ír
tak a menetigazo!ványba és az utazási naplóba, sót egyikük 
olyan vonatot is beírt közlekedóként, amelyet előzőleg már 
lemondtak. 

A sok és szép eredménnyel büszkélkedő dolgozók harcol
janak az élet- és vagyonbiztonsá.gért, a vonatok. menetrend
szerinti 'közlekedéséért, védjék meg a -reájuk bí.zott árukat a 
dolgozó nép tolvajaitól, a dézsmálóktól.. Ne tűrjék ma.auk kö
zött a becsületükbe gázolókat, a felelótlenek.et. A vonatvezető 
a vonatkísérő személyzet paranesnoka. N�ki kell II dolgozók 
felelősségérzetét felkelteni, miután maga i3 felelősséget érez 
minden ténykedéséért. Az utasitás betartása olyan köve
telmény, amely nélkül sem a vonatvezető, sem a vonatlkíséró 
személyzet jó mmtkát nem végezhet. Az F. 2-es utas!tá.sna,k s 
vonatszemélyzet kötelességeire vonatkozó tanítását minden, e 
területen dolgozó vasutasnak törvényként kell betartani. Ez a 
munka széles látókörű embereket követel. A jól dolgozó, kul
túráit vonatkísérő tükörképe a vasutas társadalomnak. Az uta
sdk, a munkahelyiikre menők és az otthonukba vfaszatérók a 
jegyvizsgálók magatartásából alkotnak képet a vasút egész 
-munkájáról. A lelkiismeretes munka itt korán meg-termi gyü• 
mölcsét, mint ahogy minden szabdlytalansá.g, könnyelműség, 
az éberség hiánya hihetetlen gyorsan okoz zavarokat. A 'lo
natkísérökre mi!!íós értékek szállítását bízza államunk. Bízik 
bennü!k és elvárja töliik, hogy éberen őrködjenek a szállításra 
ke.rülő áruk, termelvények stb. felett. Mindez csak akkor le
hetséges, ha a vonatkísérő érzi is felelősségét, áthatja II fele• 
-Zósség tudata. 

A vonatkísérő se földöntúli lény azonba11, a.kine.k se ,:,ana.-
sza, se bdnata, se kérése nincsen. Bizony mindegyikből van 

jócs-ká.n és minden vezetőnek arro. kell törekednie, hog11 min• 
degyikii1k érezze: a párt és II kormány emberről való gondos
kodása nem szólam csupán. A vonatkísérőknek egéu sor új 
laktanyát, melegedőhelyuéget, váróhel1/ÍSéget létesített népi 
államunk. Tudjuk jó!, hofTII minden meglévő eredmén11 mellett 
is csak kezdeti lépések ezek. Tudjuk, ho01I ahhoz, hogy 4 mai
nál jobb helyzetet teremtsünk, még idő és fokozottabb helyt
állás uüksér,es. Törődjünk a vonatszemélyzettel, becs-üljük 

·meg őket jobban, mint eddig. Különösen II szolgá.lati vezetőkre 
vonatkozik ez. El kell lkeriilni a 3()-40 órás utakat, mert szdl
!ítási feladatainkat az egvszerű emberek szabályszertí munka• 
ellátására és nem a kivételes munka.bírá.sú emberek munká
jára alapozzuk. Amennyire lehet, teljesítsék k-érésűket, tá
mogassák őket szociális és kulturális problémáik megoldásá• 
-ban: <1 régi „köpködök" hel11ett a vonatkíaérők tártózkodási 
nelyét olyanná kell változtatni, a.hol emberibb lkörűhnényed 
között várhatják vezénylisüket. 

Vonatkiséröink viszont érezzék magu�nak a vasutat. har' 
coljanak a fegyelmetlenek ellen az utasítások, a f'endeletek 
betartásáért. Hassa át őket az a tudat, hogy jó munkájuk ,iyo,, 
mán kevesebb go:iddal 7ce!l küszködni-Ok, több ;ut II családi 
j-uknaTc, 
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A salgótariáni vasutasok készülnek a télre Fokozottabb egészségvédelm.et a téli időszakban ! 
Melegen süt a nap. Mégsem 

d'.urcsáliá.k. és nem is tartják 
korainak kérdésünket a salgó
tarjáni vasutasok. amikor az
eal kopogtatunk be a fútőház
ba, az állomásra, a pályafenn
-tartáshoz: hogyan készülnek a 
télre? Tudják, hogy a téli fel
készülés sohasem lehet ko
rai. 

A FűTOHAZBAN ezért hoz
ták előre az időszakos vimgá
latokat. ezért oktatják a moz
donyvezetőket, !ütőket a gépek 
fokozottabb karbantartására. 
Három elsőteles mozdonyve
zető van a fűtőházban, s bár 
mindhárman év-,k óta segédke
zelők voltak, még.is az ő okta
tásuknál Gyöngyösi Ferenc 
mozdonyfelvigyázó különös 

épült a tolat66 váltóőrök szá- nyok közül, mert a salak Az öszi és a téli időjárás fe
mára. mennyisége hatalmasan meg- ryegetö réme: a fertőző me�-

Az idén nagyobb gondot for- nőtt a gyenge szén miatt. Al- hűléses betegségek. A betegse
dítanak a helyből induló mun- landóan négy pályafenntartási gek megelőzése és leküzdése 
kásvonatok e!őfűtésére. Meg- dolgozó foglalkozik a vágá- rendkívül fontos, ezt kívanja a 
állapodtak a fűtöházzal, hogy nynk. vágányközök tiszlításá- vasút és a dolgozók érde'<e 
a mozdonyok előbb járnak rá val, gondozásá,val. kettő pedig egyaránt. A megclózés azon
a szerelvényekre. A váróhelyi- a kitérőkével. Ugyanosak ál- ban csak akkor lehet eredmé
ségek fűtését is előkészítették, landó készenléti ügyeletet I nyes, ha ismerjük a védekezés 
rendbehozták a kályhákat. Az szervezt.ek a legnehezebb vo- módjait, az egészségvédelem 
új felvét.elesek oktatásánál ál- ndlszakaszon, az acélgyári vá- alapszabály :t. 
landóan foglalkoznak a téli gáriyon. 
utasításokkal. A salgótarjáni vasutasokat 

A PÁLYAFENNTARTAS tehát nem éri váratlanul. ha a 
legfontosabb teendője volt. késői nyarat egyik napról a 
hogy rendbeh02za az állomás másikra elűzi az őszi. majd a 
térségét, a vágányközöket, az téli időjárás. De a nyomasztó 
uJakat. Ez időben meg is tör-

, 
vízproblémát meg kell oldani, 

tént. Sok gondot okoz azonban nehogy keresztülhúzza a gon
a salak eltávolítása a vágá- dos felkészülést. 

� Í RJÁK 
Miért Uresek a szalmazsákok ? 

A székesfehérvári állomás hogy a dolgozók elhelyezése 

A helyes táplálkozás 

A szociális és egészségügyi 
gondoskodás sokban megköny
nyíti a védekezést - gondol
junk a védőételekre és védő
italokra, a melegruha-ellátásra 
stb. - azonl;>a,n igen sok fü!'(g 
az üzemorvoso't munkájától és 
a 1,zakvonati vezetők gondos
kodásától. A munkahelyek fű. 
tése és szellőztetése, a tetők, 
ablakok, ajtók kijavítása is az 
egészség védelméhez tartozik. 
Az üzenú bizottságoknak és az 
üzemorvosoknak fokozottabban 
kell ellenőrizniölt az üzemi 
konyhát, mert a helyes táp
lálkozás. a tisztasáo ;oen hatá
sos fegyver a meghűléses be

tasalátát. hagymasalátát adnak. 
, 

tás, dohányzás kedvező talajt 
�hol reggelit is készítfü1ek, ott teremt a �zervezctben ;,z in-
1gen JÓ bevezetru a cs1pkebo- fluenza bacillusának. Nem le
gyó-tea főzését. het eléggé hangE:ilyozni a tisz-

A helyes táplálkozás alapja taság fontosságát. Étkezés előtt 
a meleg étel, a rendszeres idő- alaposan mossunk kezet, a kö• 
közökben tö,·ténö étkezés. Az zösen használt poharat jól 
ü..zemi kon�·háknak a téli idö- r._ossuk ki. 
szakban fokozottabban kell A meghűlést gyakran · a hír
ügyelniök arr , hogy az ételek telen hömérsékletváltozás 
melegek legyenek. Ahol az okozza. Ezért meleg fürdő, 
ételeket máshonnan hozatják, vagy zuhany után ne menjünk 
szigorúa 1 ellenőrízni kell, hog.v azonnal a szabadba, várjuk 
az ételt szállító dolgozók átes- meg, amíg testünk lehül. Sotek-e az előírt orvosi vizsgála- hasem a naptár, hanem az ton. A poharakat, tányérokat, időjárás szerint öltözködjünk. evóeszközöket forró vízben kelt A meleg gyapjú alsóruhák 
elmosni. Az étkezés legyen megvédenek a nyirkos leveváltozatos, vi taminokban gaz- gőtől és megakadályozzák • dag, mert a helyes táplálkozás test nagyobb hősugárzását. a legtökéletesebb gyógyszer. A dolgozóknak és a szakvoFőleg az A és C vitamin nyujt naJi vezetőknek egészségüroi 
védtthnet a fertőzéses megbe- téren is együttesen kell felké• 
tegedések ellen. A-vitaminban szülniök a télre. jól meg kell gazdag élelmiszerek a túró, szerveznj a munkaheh·ek vaj, sárgarépa, spenót, máj, C- egészségvédelmét, az üzemorvitamh , pedig főként a csip- vosoknak rövid, világos elő• keboin·ó, hagyma, fokhagyma, adásokban kell ismertetniök b• ... rgonya, káposzta. befőtt, pa- az egé,zs��éde'em szabálnit. r?clicsom. paradicsomkonzerv fokozottabban kell ellenőrízés alma tartalmaz. niök a munkahel,eket, üzemi 

súlyt helyezett arra. hogy vé
dekezni tudjanak a tél min
den váratlan meglepetése, köz
tük az elfagyások ellen. A fa. 
gyás elleni védekezés új mód
szerét vezették be a salgótar
jáni fűtőházban. A mozdonyo
kon ott vannak a fáklyák, de 
mehettük „házi gyártmányú", 
öntőkanálra emlékeztető szer
számokat is láthatunjc, amelye
ket gázolajjal átitatott gyapot
tal töltenek meg. Ezek a fák
lyák sokkal hosszabb ideig ég
nek és hatásosabbak, mint a 
rendes fáklyák. Már tavaly 
télen, amikor még tsak kísér
letképpen használták, bevál
tak, egyetlen elfagyás sem 
fordult elő a fűtőház mozdo
nyainál. 

építkezési munkáJataihoz száz sürgős volt. az igazgatóság 
dolgozót rendeltek ki. A mun• illetékes osztálya teherautóval 
kások elhelyezé éhez áig-.yon és küldött 25 bála szalmát, - pré• 
takarón kívül szalmazsákra is selt árp,;szalma és törek formá
szükség van, a zsákok azonban iában, amit nem lehetett hasz
üresen tálonganak, meri szalma nálni viszont igen drága volt. 
nincs. Azaz, hogy van bőven a Kérdezzü-k. hogy miért nem sze
helybeli gazdáknál, de a palya- rezhetünk be helyben olcsó. jó
fen.ntartási főnökség a fennálló minőségű szalm'át? Véleményünk 
rendelkezések értelmében csak szerint egyszerűbb és gazdasa
állami szervtől vásárolhat. gosab·b lenne megválloztatni a 

tegségek ellen. Az üzemi kony- A megelőzés szabályai 
hákon is  biztosítani kell a vi-

konyhákat és étkezőhelyisége
ket. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a legtökéletesebb gyógy. 
mód a megelőzés! 

Azt hittük, Salgótarjában is 
a legnagyobb probléma a szén, 
Kétségtele·.,, hogy fennáll ez a 
probléma is, a kisterenyei 
szén gyenge, palás, keveréshez 
v ló széuhez sem jutnak hozzá 
rendszeresen. mégis észszerű 
tako 'kosággal már si�erült 
tapadó-keverő szenet táTolniok 
tétre. A legnagyobb gondot 
azonban a víz okozza. A salgó
tarjáni fűtőháznak nincs vize. A 
Mélyfúró és Kúttisztitó Válla
lat már hosszú ideje haszta
lan ves:ződik a kiapadt ku
takkal. A mozdanyok naponta 
órákat töltenek el azzal, hogy 
Kisterenyére járnak a vw;zál
lító kocsi.k;kal. Egyetlen meg
oldás lenne, de ez már igen 
11ürgető: a miskolci igazgatós/Í'1 
mielőbb váltsa be ígéretét, ad
jon búvá-rszivettyút ci fűt6h.áz
nak. 

E:rintkezésbe léptünk a helyi I helytelen rendeletet. 
Terményforgalm! Vállal.itta!. de • . 
azt a felvilágosítrust adták. ho�y 

I 
Nemeth Gyula. 

csak a központjuk rendeletére a pá,lyafenntartá6i főnökség 
adhatnak szalmát. Tekintve, dolgozója 

Nem töiódUnk saját Ugyein/Jcel . . .  

A pécsi igazgatóságon is meg
alakult az MNDSZ-szervezet, de 
sajnos ezen túl nem sok történt. 
Valahogy úgy néz ki, hogy mi 
asszonyok. nem törődünk saját 
problémáinkkal, pedig bőven 
van. Hogy csak egy-kettőt em
lítsek: van szép napköziottho• 
nunk, de nincs bölcsödénk. 
Nincs rendes üzemi konyhánk. 
Aml van. az kicsi és egészség
telen. lassar. meizy az étkezés, 
és így sok a munkaid/lkiesM. 

Ez káir a nép-gazdaságnak és a 
dolgozóknak, különösen a fizikai 
munkásoknak, akiknél kereset
veszteségei i-s jelent. Már volt 
hitel a bővítésre, de visszavon
táB{ és most még reményünk 
sincs, hogy problémánk meg
oldódik. Azt hiszem, hogy egy 

· jól működő MNQSZ-szervezet 
sokat tudna segíteni. Kérjük 
ehhez a segítséget. 

J11lintal lstvtnné, 
MAV-tiszt, Pecs 

Ezen is lehet derUlni ? 

AZ A.LLOMÁ.SON is az első A kora reg.geli órákban a Vác 
a vízpan:asz. felől jövő vonatok rossz helyen 

- Két ..artalékmozdonyui:i3< állnak meg. A dolgozÓ'k futás
közül az egyik a napokban del-

, nak erednek és főleg az utolsó 
előtt 1? _órakor Kisterenyére kocs.ikban helyezkednek el. !.gy 
ID<;mt v1�ert -:- p�as�o�?a Dó-

, 
az egyenlőtlen utaselosztásnak 

·ezt elvtárs, állomásfcmök. - az a következménye hogy a 
Est.e 18 ó_rak<;>r jött �issza .. Ho- jegyvizsgál�t nem l�het ren�
gY,a11. tudJuk ilye°: korulmen}'.ek sen elvégezni, sokan jegy nélkül 
kozott megoldani feladat�in- utamak. ami megkárosítj.a a 
kat? l!:s ez nem egyedülálló 

vasutat. Bosszantó, hogy a 
eset. mozdionyszemélyzet nevetve 

A tavalyi tapasztalatok: alap- szemléli az utasok „verseny
ján egyébként már megtették futását", még biztatják is őket, 
előkészületeiket a télre. Ta- ahelyett, hogy a rendes helyen 
valy, - mint a ,,Szocialista allná.nak meg. 
Vasú.tért" is megírta - nem Akadályozu a jobb, utazási 
tudtá.k fűteni a vonatkísérő feltételeket az is, hogy - külö

nösen az átalakított kocsíl;nál 
- rossz az ajtó és menebközben 
kinyílik. Ez balesetveszélyt rejt 
magában, de a beáramló hűvös 
levegő sem kellemes már. 

Ezen bajok orvoslásá.t a vas
utasok lelkiismeretesebb szo!J?:á
lal ellátásától várjá,k. Van azon• 
ban a vasutasoknak is kíválnsá
guk. Dunakeszi-Gyárteleptöl Bu
dapestig minden állomáson van 
tüzelő, csak Gödön nincs. Töb
bek nevében kérem az illetéke
seket, intézkedjenek. hogy a be
fizetett tüzelönket időben meg• 
kapjuk. 

Veres Jánosné1 

Göd állomás 
laktanyát. Most a laktanya ka· 
zánját nagyobb hatásfokúra 
építették át, megfelelő mel1lIIYi
ségű daraszén is érkezett a fű
téséhez. A sarusok részére új 
helyen, tágasabb melegedőt 
épített.ek, ugyancsak melegedő 

Fény és arnyélc 

Oj létesítményekkel g.azda
godtunk, melyek a forgalom
biztos közlekedést és a dolgozók 
jobb munkakörülményeit swl-

l\f egnyílt a népi demokráciák múzeuma 

gálják. Megépült a IX. v,,gany, 
felszerelték a térközbiztosiló• és 
jelzőblokkos berendezést. auto
mata telefonközpontot kaptunk 
és se szeri se . száma az úgy-
nevezett apróbb létesítmények
nek. Oj munkaerők beállitásáv.al 
sikerült megszüntetni a mál
hároi és személypénztá,ri szolgá
latnál a sérelmes 24J24-es szol-
gállatot. 

Ezek az eredmények lelkesítik 
a dolgozókat, mert tudjál<, hog;y 
további felemel'ke.désünk nagy
részt az ő munikájuktól függ. 

Be kell vallanunk, hogy van 
söpörnivaló a mi portánkon is. 
Az elmult napokban Gyenes 
Benedek váltóőr, éjszakai szol
gál�t után, hiába várta váltó
tálrsát, Gyetván Györgyöt. Rész
véttel gond:olt arra, hogy baj 
érhette, nem tud szolgálatba 
1onni. Hiszen már máskor is 
előfordult, hogy akadályozta 
munkájában: .,násznagyi tiszt
ség", .,haláleset" és ki tudná 
felsorolni, hoizy még mi minden. 
Gyenes elvtárs „együttérzése" 

á k Története nemscikára azonban felháboro
A Népi Oemokratlku• Orsdqok Mu�!'.,��.:i:'�; ": múzeum tt- dássá változott, mikor kiderült, 
Múzeum a közelmul"':'67tetl"l!','i!e:"::ni népi de�k;atlkua orszáqok hogy G!Jelván barátunk gyümölzenkét terré�drti

e'1'.:arcalról, a munkásmozq_alom klalakuláaáról, a csöt á:rult a gödöllői piacon. ,emzetl fe sza 
lásáról nemzeti és társadalmi fel• • t , 

h 
-

1<omm1.1nlsta pártok rneoalaku 
6 1 

a 
demokratikus orsziqokban Nem ke seges ogy �re az uz-

lzabadulásért fo�:lt::�•��;:�a�. 
n.f.

p
unkön a koreai terem eqylk 

I 
letre alaposan rá fog fizetni. 

;é.���Cl�!�J�k�1 khlllltás szerda klvét•iév:ikrlid:;n,::CI 
1�-tA�;;!: . Hasznos József 

1 órálq, vasárnap pedlq g.tlll 1
1

4
ml6rl"n:1ze�';, 

e állomásfőnök, Gödöllő Munkásmozqa 

tamindús táplálkozást, amit fó. A szervezet ellemíllóképessé
leg azzal lehet elérni. ha n:vers, 1 gét fokczza a mértékletes éle.t
savanyított káposztát, káposz- mód. A túlzott alkohol!ogyasz-

Dr. aott ,biller Ala.ios. 
a szakszervezet főorvosa. 

--------------------------
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A SZOT felhívása 

A közelmultban Lepsény állo
máson furcsa dolog történt. And
rási Imre bátaszéki mozdonyve
zető és Kovács Ifi. Józser fútö 
kényelmesen elterülYe feküdte!, 

az árokparton és hiába l<e.r elték 
őket, nem voltak hajlandók to
latni. Végül is a tolatásra váró 
kocsikat az éillomási dolgozó\< 
kénytelenek ,•ollak emberi erővel 
a vonatba soro.mi. Az állomáson 
negyedórára megbénult a forga
lom. A forgalmi dolgozóknak ah
hoz volt erejük, hogy a kocsfirnt 
a helyükre tolják. de ahhoz gyen
_.-ének bizonyultak, hogy a mo,
donyszeméiyzetet jobb belátásra 
bírják. 

Ellenórzés 

Rákosraiva állomás felügyeleti 
könyve érdekes olvasmány. Az 
üzem!élnökség részéröl Németh 
Cóintéz(l 16-i keltezé�sel arról lr. 
hogy az álomáson minden rossz. 

Nincs váltó- és vágányellenörzés, 
a kocsikat nem biztosítják meg
futamodás ellen, nem naplóznak, 
stb. Másnap, 17-én ugyancsak a 
BEV üzemfőnökség részéről B. 
Varga aláírásával szentesltett vé
leményt olvashatunk. Ez !gy 
szól: .,Mindent a legnagyobb 
rendben találtam." Lehet, hogy 
az állomáson minden rossz, az ts 
lehet, hogy minden ,; legnagyobb 
rendben van. Egy azonba!l biz
tos: az ellenőrzés körül nhv:s 
minden a legnagyobb rendben. 

Beteg ügy 

Október 17-én délelőtt 10 óra
kor részegségtól eszméletét vesz· 
tett állapotban találták a veszpré
mi ors:zágűton Názár Ferencet, 
a szombathelyi igazgatóság be-

tegellenörét. A szégyenteljes eset
nek sok szemtanuja volt. Mind· 
azok. akik abban az Időpontban 
az országutat járták, könnyen el
lenőrizhették, hogyan Itta beteg
re magát a szombathelyi beteg-
ellenör. 

A SZOT elnöksége felhívás
sal fordult a szakszervezeti 
szervekhez, hogy a miniszterta. 
·nács határozata alapján ren
dezendő gyártakarítást és a 
novemberi fémgyüjtő-hónap si
keres végrehajtását segítsék 
elő: a szakszervezeti E1Zervek 
aktívái segítségével hívják fel 
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KORÉ�YI VILMOS 

1871-1954 

Október 21-én 83 éves korá
ban, Rákoskeresztúron <'!!hunyt 
a magyar vasutas munk�smo:�
galom egyik kiemelkedő alak
ja, Korényi Vilmos elvtárs. 

Korényi elvtárs megé;-hette, 
hogy az eszme, amelyét't egy 
emberöltőn keresztül küzdbtt, 
valósággá vált. A magyar vas
utasság megbecsüli és meg
őrzi Korényi Vilmos harcos 
életének emlékét. 

••• 
A szegedj területi bizottság 

elnökét Czinger G,yulát a szak
szervezet elnöksége 1 95-t októ
ber 20-i ülésén leváltotta. Czin
ger elvtárs visszaélt a dolgozók 
bizalmával, hütlenül kezelte a 
reábizolt népvagyont, nem el
lenőrizte munkatársai munká
ját, mindezeknek a dolgozók 
érdekvédelme látta kárát. Az el 
nökség a szegedi területi bi
zottság vezetésével Kéri József 
elvtársat bizt.a meg. 

- U j orvosi rendelot a dnak 
át e hó folyamán a pécsi vasuta
soknak. A régi rendelöhelyisé
get lakásokká alakítják át. 

Könyvnapokat tartottak 
Hatvan állomáson. Három nap 
alatt 2303 forint értékű könyv 
talált gazdát. A könyvterjesz
tésben Juhász János I l l .  jegy
vizsgáló elvtárs végzett kiváló 
munkát. 

- Balesetelhárítási kiállítás 
nyílik a ferencvárosi kultúrott
honban. Többszáz rajz és kép 
hívja fel a látogatók figyelmét 
a biztonságos közlekedésre. 

- Uj 600 vonalas telefonköz· 
pontot szereltek fel a miskolci 
igazgatóságon a két régi ! 00-
1 00 vonalas központ helyeit. 

- Sztahanovista oklevelet ka
pott tizenkét dolgozó szeptember 
folyamán a Veszprém-külső fű. 
tőházban, 

Komló építésében és 
a szénszállítási munkákban ki
tűnt vasutas dolgozók részére 
az ehnult két év .ilatt a nehéz
ipari miniszter „Komló építési 
emlékérem" ezüst- és bronzfo. 
kozatát adományozta. Eddig 
mintegy ötvennég;yen részesül
tek e kitüntetésben. 

a dolgozók figyelmét a gyárta• 
karítási és fémgyüjtö-hónap 
jelentőségére. 

A vasúti szolgálati helyek. 
üzemek is készítsék elő a fém
gyűjtő-hónapot; és a téli bal
esetv.édelem szempontjából is 
oly fontos gyártakarítást. 

* * 

- 225 OOO forintot nyert a 
totón Darányi Miklós. ceglédi 
jegyvizsgáló, a Ceglédi Loko• 
motív balhát ,édje 12 találatos 
szelvényével. A 42-ik fogadási 
héten egyedül ő ért el telitalá
latot. A főnyereményt október 
26-án ünnep.llyesen adják át 
neki a ceglédi Szabadság-mozi� 
ban. 

A LEGJOBBAN K.AR• 
BANTARTOTT és legtisz'.ább 
mozdony a fiatalokat d icséri a 
békéscsabai fűtőházban. Pócsai 
László és Kiss József ifjú moz
donyvezetők brigádjukkal a 
verseny élén járnak. 

TANCTANFOLYAMOT 
IND!T az Északi Járműjavító 
DISZ-bizo\tsága a fiatalok kí• 
vánságára. 

- BUDAPESTRE JONNEK 
kirándulni a várpalotai fiata• 
lak. Többek közölt az. Operába 
is elmennek, ahol a János viiéz 
c. daljátékot nézik meg. 

- HASZNAI. T 'CSAVAR· 
ANY AK és a látéllemezek UJ 
bóli beépítésével járul hozzá az 
önköltségcsökkentéshez a sze· 
gedi pályafenntartási főnökség 
IV. szakaszán Szabó Kálmán 
ifjúsági brigádja. Ugyanakkor 
vállalták a fiatalok a tanács• 
választás és november 7 tisz
teletére, hogy a vasbeton.alj ki• 
cserélésénél J 18 százalék átlag• 
teljesítményt érnek el. 

A SZOMBATHELYI 
IGAZGATOSAG OISZ-szerve
ze'.ei között rendezett röplabda
bajnokságot a Szombathelyi 
Jármüjavíló csapata nyeríe a 
férfi és a nöi számban. A fia
talok most asztalile,nist,-bajnok• 
ság indítását tervezik. 

L\KÁSCSERE 

Debreceni kétszoba konyhás 
Cőbérletl lakásomat elcserélném 
hasonló budapesti lakással. 11:r
deklödni lehel: Tóth Ferenc Deb
r·eceu, Varga-utca 36. szám, vagy 
Tóth Ferenc Budapest, Vili .• Or· 
CZY•Űt .12. J 18. Szombathelyi kétszobás össz• 
komfortos földszinti szolgálati la
kásomat elcserélném hasonló bu• 
dapesti lakásra. eselleg egyszo� 
bás összkomfortossal. Dénes 
���6 l�*;-;.,i�reár�;\?.· {td;��� 
V. osztály. 
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AZ UJ PARTOKTATASI EV ELE 
November elseje a párt- és 

DISZ-oktatás megindítát
sának napja. A vas,úton is sok
ezer párttag és pártonkívüli ool
gozó kezd hozzá ezen .a napon 
a tanuláshoz. hogy tovább fej
lessze marxista-leninista kép
zettségét, elméleti alapot gyüjt
sön a Ill. pálrtkongresszus anya
gának tanulmányozásával az új 
szakasz felacPatainak megvalósí
tásához. 

Pártunk életében mi.ndig nagy 
Jelen tösége volt az elméleti kép
zésnek, az elmélet elsajátításá
nak. Eddigi győzelmeink azt bi
zonyítják, hogy csak megfelelő 
elméleti tudással, az elmélet he
lyes alkalmazáisával, az ellenség 
és az el lenséges ideológia elleni 
könyörtelen harccal tudunk ered
ményeket elérni. A pártokiatas 
nagy jelentősége abban rejlik, 
hog;y megismerteti a párttagokat 
a párt politikájával, ann.ak elvi 
.alapjaival, elvi hllségre és szi
lár-tlsáwa neveli a kommunistá
kat. 

Most különösen fontos az el
méleti munka fokozása. A l(öz 
ponti Vezetőség 1954 októberi 
határozatában olnshatjlik: ,,A2 
ú.j szakasz f(azdasát<i feladatait 
csak a pártakiivára és az eRés2 
párttagságra támaszkodva, a 
dolgozó lómegek erejével, min• 
dennapos, ónludatos. lelkes 
munkájával tudjuk megvalósí
tani. Gazdaságpolitikánk csak 
akkor válik eleven hatóerővé, 
ha a párt és a do[f!OZÓ né.p 
megérti és magáévá teszL" 
Az új gazdaságpolitika szá
munkra azt jelenti, hogy a me
z,ögazdaság, a könnyú-, élelmi
szer- és a helyi ipar fejlesztésén 
keresztül emelkedik dolgozó né
pünk életszínvonala. De az élet
színvona l  emelkedésének z�oga 
elsősorban a munka termelé
kenységének emelkedése, az ön
költség csökkentése lehet. Gaz
dasági nehézségeinkből csak a 
párt poli tikájának megértése és 
megvalósítása. az új szakasz fel
adatainak erőteljes. egyértelmü 
véi:,-ehajtása útján lábolhatunk 
ki. 

A l(özponti Vezetöség hatá
roz.at.í!val az eg-ész párt- és 
gazdasági életben megindult 
egy erjedési, tisztulási foLya
mat. Egyre közelebb kerül a 
pártvezetés a tagsághoz. Nyil
tabob, élesebb, pártszerúbb bírá
latra kell nevelni a dolgozókat, 
hogy felismerjék kik awk, akik 
az új szakasz politikáját tud,. 
va, vagy akaratlanul akadályoz
zák- - ennek felismerése azon 
ban csak elméleti felkészültség 
me:Jett lehetséges. 

N épgazdaságunk helyzete, 
gazd�sági és politikai fel

ad·ataink megismeréséhez az új 
oktatási év nagy lehetőségeket 

biztosít. Pálrtunk III. kongresz- adatok megvalósítására, a !<on
szusának határozatait dolgoz- gresszus határnzalainak eredmé
zuk fel a párlokt.atás valameny- nyes feldolgozá�;\,ra. maguknak 
nyi formájában. A kortgTesszm is alaposan ismerniök kell a ha
határozatainak tanulmányozása tározatok.at Ezen a téren még 
lelkesítő és mozgósító erő. mert sok a teooivaló'lk. A kongresz
megmutatja a marxiz,nus-lenin- szus anyagát már a nyár folya
izmus alkalm.azását a mi viszo- mán is tanulmáinyozták funk
nyainkra. alapot ad a belső és c1onáriusaink. A tapasztalatok 
külső helyzettel kapcsolatos in- arra figyelmeztetnek. hogy ez 
tézkedések megértéséhez, meg- a munka nem volt kielégítő. 
mutatja azt az utat, amelyen ha- LeR'többször fontos elvi kérdése-ladva eljutunk a szocializmus k • 1 • 1 éh ket mellőzve. csak a gy& orlati veg eges gyoze m ez. kérdiéseket vitattak meg a kon-

Sokan úgy gondolkoznak, ferenciákon, vag;y fordítva. Most 
hogy eleget tanultak már. ideje az „ feladat, hogy maradék nél
volna megpihenni. Mások úgy 

I 
kül hajtsuk végre azokat a párl

vélekednek, hogy elolvastá
_
k e�- hatálrozatokat, amelyek az elmé

szer .a kongresszus anyaga.!, ka:r Jeti és ideológiai képzést. mint 
erre több időt fordítani. A mu11 fó'követelményt rrják elő. Legfon
oktatási évben nagyszámmal tosal>b ezek közül a l(özponti 
akadtak olyanok, akik évközben Vezelöség október 26-i határo
ha.gy!ák abba a taoolást. Nincs zata, amely kimondja: ,,A pár/
ig.azuk ezeknek az elvtársaknak. propaf<ancla mef!javitásának fon
Aki nem tanul és a kész formu- tos feltétele, Mf<!I a pfutbizoitsá
lákból akar élni, az előbb-utóbb l!ok és pártszervezetek necsak az 
nem felel meg a követelmények- oktatás szervezeti kérdéseivel 
nek. Van elZ\Y magyar közmon- foff!alkozzanak, hanem behaiol• 
dás: ,,Ami ma elé1<, az hol-nap janak annak tartalmába is". 
kevés, és holnapután már sem• A pártszervezet vezetőségének mi.", A szocialízmus építése ne- tehát a tanulás technikai feltéle
héz és bonyolult fel.adat. Aki ta- Jeinek biztosításá!n túl egész év
nul, nagy segítséget kap mun- ben fO)!"l.alkozni kell azzal, hogy 
kájához jobban tud tájékozódni a hallgatók megértsék a tanult 
a belpolitikai és a nemzetközi anyae;ot és a felvetődő elvi kér-
kérdé9ekben_ óéseket mee;felelően tisztázzák. 

A srocializmus építése hazánk- Allandóan 3e1<ítsék a propagan
ban éles osztályharc közepette dísták fontos, felelössée;tel jes 
folyik. A pártpropaganöá.ra há- munkáját. Mentsék fel öket a 
rul az .a feladat. hogy felvértez. másirányú pártmunka alól, hogy 
ze a kommunistákat az osztály- idejüket tanulással és a hallgaellenség elleni harcra, leleplezze 
a különböző ellenséges „etméle- tók oktatásával, nevelésével tölt-
teket", a becsületes cPolgozókat hessék. 
is sokszor megtévesztő téves N em kis felel5sség vár a 1>ro-
nézeteket. Csak egy példla: most, pagandistákra, hiszen a 
amikor a Hazafias Népfront párttagok és a jól dolgozó pá:r
rnegleremtésével a nemzeti fel- tonkívü!iek nevelését, elméleti emelkedés nagyszerű útjára lép- képzését bízza rájuk a párt. A tünk, az el lenség azt híreszteli, 
hogy ez csak választási kam- Il l .  kongresszus. a J<özponti Ve
pány, tovább, nincs rá szükség. zetöség októberi határozata. kor
Aki tanul, figyelemmel kíséri az mányunk programmja megjelölik 
eseményeket, az meg-érti, hogy a népünk, vasutas dolgozóink. ifjú
Hazafias Népfrontra - mint sái.runk felemelkedésének útját. 
eg;y hatalmas népi mozgalomra Az orszá.j!'os nag;y feladatok és - állandóan szükség van a részletkérdések megmagyará.zászéles nemzeti összefogás érde- sa, a hallgatókkal való megértekében. tése a párt és a DISZ propa-

A kongresszus halározatai.nak 
tanulmányozása nagy feladai gandisláira vár. A kongresszusi 
elé ál l ít ja  .a pártszervezetek ve- anyag feldolgozása során halvá
zelöil, a propagandistákat és nyozotlabban áll az az ismert 
hallgatókat egyaránt. lenini tétel, hogy semmiféle szer

A pártmunka színvon�la, a 
pár!okl.alás megfelelő irá

nyítá,sa és tartalmi segítése a 
pártszervezetek vezetöinek poli
tikai felkészültségétől függ. A 

pártvezetösé-l!'i tagoknak ahhoz. 
hogy mozgósítani tudjanak a 
pártmunkában előttünk álló lel-

vezés, semmiféle tananyaa nem 
uáltoztathat;a me1< dóntően a 
pártoktatás- színvonalát. A párt
oktatás színvonala elsősorban a 
propagand:isták összetételé(öl és 
felkészűltségélöl függ. 

Propagandistáink feladatukat 
azonban esik akkor tudjá,k betöl-
teni, ha soha nem elégszenek 

Mosástól mosásig - 21.000 kilométer 
meg azzal, amit az elmult évek 
során tanultak. hanem állandóan 
fejlesztik, bővítik ismereteiket. 
Csak a propag-and-isták lelkiis
meretes felkészültsége lehel biz
tosítéka annak, hogy a hallga
tók szívesen és örömmel járjanak 
a fog-lalkozásokra. Csak alapos 
felkészültséggel tud,juk megér
tetni a hallgatókkal és rai[uk ke
resztül minden dolgozóval, hog-y 
egyéni munkájuk egy-egy fontos 
részét jelenti a nagy országos 
feladat végrehajtásának, a nép• 
jólét továooi "melésének. 

Kocsis lstv�n mozdonyvezető és Sza lontaf József fQtő, a pécsi 
füt6ház dolqozói, különös gonddal ápolják 328.674 szi!mú n,ozdo• 
nyukat, amellyel mosástól'"'"10s�stq már 21 .000 kifométert tettek 

meq. Széntaka�ákossáql tervüket 1 1 2  százalékra telJes•tettek. 

(Kovác:a Géza felvJ 

Ha a pártoktatás anyagát 
pártlagságunk széles tömegeinek 
közkincsévé tesszük. a párt egy
ségét kovácsoljuk szilárdabbá. 
Ez az egivség pedig a vasubs 
p&tszervezelek életében i, a!ap
vetö biztositéka annak, hoizy a 
vasúti közlekedés ne fékezze, ha
nem előrelendilse n ú i  szabsz 
politikájának meirvalósításat. 
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briqádtaqok hónapok óta mlnóstql munkával és ktmaqasló tel• 

Jesftménnyel véqzlk a darabáruk rakodliút a Budapest Nyuqatl 
pályaudvari ponkon • 

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

Budapest-Nyugati állomás dolgozói 

a feladás napján tovtíhbítják a daraháruküldeményeket 
(Tudósítónktól.) Budapest- felsőbb vezetőséggel egyetér

tésben úgy határozott, hogy 
éjjeli műszakot szeI"Vez a da
rabáruszállítás meggyorsítása 
érdekében. Az éjjeli műszakot 
dktóber 20-án indítottálk be az-

Már az elsö napon kivfiló 
eredmények születtek.. A napi 
teljesítmény 1908 tonna volt. 

Nyugati állomáson október 4-
t\n felülvizsgáltálk, hogyan fo
lvik a november 7-re és a ta
nácsválasztások tiszteletére 
tett felajánlások teljesítése. Az 
értékelésből kiderült, hogy a 
dat"al>árnszá!lítá.s és továbl>í- zal a céllal, hogy a burgonya-, 
tá.� n.em időben történiJk. A kukorica-, élöállat- 6tb. külde
szaikszeI"Vezet kezdeményezé- ményeket még aznap továbbít
sére az állomás vezetösége a sák rendeltetési helyükre. 

A brigádok azót.a is tartják 
j6 eredményeiket, söt igyelkez• 
nek azokat fokozni. A Bod
t"Ogi-brigád például pótfelaján
lást tett és megfogadta, hogy 
november 7-ig 1500 tonnával 
emeli tel'iesftnnényét. 

Szívvel-lélekkel a kocsiforduló és az önköltség csökkentéséért 
(Tudósítónktól.) Pée& állo

más dolgozói a Nagy Októberi 
SzOCJalista Forradalom 37. év
fordulójára és a tanácsválasz
tások tiszteletére indított mun
kaversenyben főcélul a kocsi
forduló-idő megrövidítését 
tűzté'k ki. Októberben mind
i nkább érezhetővé vált a lel
kesedés és a gyöznia.karás, 
amellyel a brigádok a 'kitűzött 

cél felé törtek. Csalhatatlan 
jele ennek például, hogy októ
ber 22-én Kincses Károly ko
csimester, valamint FTanc'k 
Lajos, LégTádi János és Ba-
1.ogh József tolatásvezetők és 
brigádjuk kocsitartózkodási 
tet"Vüket 126 százalékra telje
sítették. Ezt a lendületet a 
dolgozók tartani akarják, söt 

tovább akarj,áik fejleszteni. 
A másik cél az önköltség

csök'kentés. Az állomás élenjá• 
ró dol;gozói és a S2lállítással 
összefüggő munkakörben fog
la1koztatott reswrtvezeták ön
költségcsök:kentési értekezletet 
tartottak és megbeszélték 
mindazdkat a tennivalókat, 
amelyek az önköltségcsökken-
tést szolgálják. 

Teljesítik vállalásaikat a hátaszékiek 
(TudósítónUctól.J Amilyen lel . 

kesen csatlakoztak Bátaszék 
állomás dolgozói a MA V AG 
felhívásáboz, éppen olyan lel
kesen harcolnak l\ vállalások 
teljesítéséért. Ok1óbeT 20--ig va
lamennyi vállaliúulkat ieljesí
tették, a kocsimozgatási egy• 
ségidő :kivételével. A vonatok 

átlagos terhelésénél a 104 szá
zalékos vállalással s�mben 
110, a menetrendszerintl indí
tásnál 101 helyett 102, a .l!:ocsi
tartózkodási egyégidllnél 105 
százalékkal szemben 1011 szá· 
zalékot értek el. 

A munkában ZádOTt Ferenc 

forgahnl szolgálattevő és bri• 
gádja mutat példát. A Zádori
brigád október első dekádjá
ban 104. a másodi!k dekádban 
111 százalékra teljesítette vál
lalását. Különösen a kocsitar
t.ózkodási egységidő leszorítá
sában értek el jó eredménvt: 
121 százalékot. 

Versenyeredmények Ferencvárosból és Miskolcról 
Jó és rossz eredmények vál-

, 

lemaradtak azonban a sze· 
talkoznak két nagyfontosságú mély-, munlkás- és a tehervo
csomópontunk, Budapest-Fe- natok menetrendszerinti in
rencváros és Mis!ko!c legutób- dításánál. TeI"Vüket csak 73.3, 
bi teljesítményeinek értékelé- 95.6, illetve 37.9 százalélrra tel
sénél. jesítették. Valamennyi dolgozó 

bítási teI"Vüket 140, irányvona
ti tervűket 111, rakodási ter
vüket 114, kocsi:kihasználási 
tervüket 103 százalékra telje
sítettek. Ugyanekkor lema
radtak a menetTen&zeTinti vo
natindítási terv, a k.ocsitaTtóz
kodási ten, és a fajlagos � 
csimozgatási teru teljesítésé
nél. Nekik is mindent el kell 
követniök, hogy a negyedik 
negyedévben hibáikat kijavít• 
sák. 

A mis'k.olci csomópont do!- sürgős és szoros összefogásáTa 
gozói a harmadik negyedévben van szükség, hogy a csomópont 
jó eredményt értek el a vonat- a negyedik negyedévben telje
forgalmi teI"V 101, a kocsit.ar- sithesse menetTendszerinti vo
tóz,kodási tel"V 102. a fajlagos natindítási tervét. 
kocsimozgat.ási teI"V 104 száza- Budapest-Ferencváros cso
lékos teljesítésével. Nagyon mópont dolgozói túlsúlytováb-

Csatlakozások a veszprémiek felhívásahoz 
Veszp,-ém..Jkülső csomópont

nak a téli forgalomra való 
felkészüléssel kapcsolatos fel
hívásához az elmúlt héten 
több swlgálati hely csatlako
zott. 

Budapest-Nyugati tömi>: A 
terézvár�i pályafenntartási 
főnökség dolgo7.ói vállalásul<
nak megfelelően két lassújelet 
máris megszüntettek és elő
készítették a hóeltakarításhoz 
szükséges �zerszámokat. A 
forgalmi szolgálat dolgozói el
határozták, hogy a tároló vá
gányokon elő nem fú!Jhetö 
vonatok részére a Hámán Ka
tó fűtöháztól a vonatgépet két 
órával előbb kikérik elöfúté-s 
céljából. A vonatok összeállí
tásánál a gyerme'Jdk.ocsikra kü-
1.önÖs gondot fordítanak, min
denk.oT bőrüléses kocsikat b!z
tosíta=k. A kereskedelmi 
szolgálat dolgozói a fagyve
szélynek kitett áruk részére 
fedett raktárt készítenek elö. 
A löttvad száUítmányokat még 
az érkezéi: napján házhoz 
szállítják, az átmenő élöálla
tokat a legelső vonattal to
vábbítják. 

vü.k teljesítését, és ezzel ja-

, 

teti a szabadégalatti munka
vítják a kultúráJt utazás fel- helyeket. A kovácsműhelyt 
tételeit. Fokowttan gondos- áthelyezik, _és egy fal felhú
kodnak a dolgozók egészség- zásával Itt 1s biztosítJák a vé-

éd lmér"l a védöétel khez dett mu�ahel_yet. A _ki�ti v .. e _ 0 • e megmunkálo gepeket szinten szuks�g_es_ nyersanyagok be- fedett helyre viszik és átsze-szeq:eserol. relésüket november 10-ig be-
A miskolci FelépíttMnyi fejezik. Ezenkívül kijavítják a 

Vasan11agjavitó Vv megszün- fűtökazánt és vezetákeit. 

Pécs lett az elsíí 
az igazgatóságok harmadik negyedévi versenyében 

Az igazgatóságok versenyé-
, 

került az elsö helyre, mert 
ben a szeptemberi eredményei!. részeredményei jobbak, mint 
alapján a helyezési sorrend a a szombathelyi igazgatóságé. 
következőképpen alakult: A harmadik negyedévi össze-

1. Pécs 26 pont, 2. Szombat- sített eTedtMnye'k alapján e 
hely 26 pont, 3. Szeged 29 pont, sorrend a 1<övet!ke:z5: 
4. Miskolc 41 pont. 5. Debrecen 1. Pécs 28 pont, 2. Szombat-
43 pont, 6. Budapest 45 ponl hely 30 pont, 3. Debrecen 34 

Az egyforma pontszámot el- pont, 4. Szeged 37 pont, 5. Mis
ért pécsi és szombathelyi igaz- :kolc 40 pont, 6. Budapest 41 
gatóságok közül a pécsi azért pont. 

A Központi Sta tisztikai H ivatal 
jelentéséből 

A celldömölki fűtőház az 
elsőtelesek jó előkészítésével, a . Az el�ult n_apokban tett� köz- tonnakilométcr teljesítmény 2.7 
mozdonyok tökéletes üzemké- ze a Kozpon!t Stahsz!tka1 Hí- százalékkal kevesebb, a teher
pes állapotba hozásával, a 

I 

vala ! jelentését a harmadik ne- gépkocsik lonnakilométer telje
múhelyek ., füth1;t?vé t�elé".el gyedévi terv teljesítéséről. sitménye 4.7 százalékkal több 
g?ndoskodl.it a teh felkeszules- A jelentés közli, hogy a köz- volt, mini a mull év azonos 
rol. !ekedés- és postaügyi minisztí.� időszakában. A személyforga-

A bátaszéki t>asúti csomó- . . , . l t 1 1 . 109 8 . lom a mull évhez viszonyítva 
pont dolgozói november 1:í-ig r;um ipa:�� a � 81 

• · · szau- e!T'elkedett: a vas.uton körülbe
felszámolják azt a tervszeriit- lekra lel1es,tettek 19o4 harma- !ül iél mi llióval többen utaztak, 
lenséget. amely még mindig �ik negyedévi tervü�et. A har- 1 mint 1%3 harmadik ncgyedé
gátolja a vonatforgalnú ter- madik negyed-évben a yasuti ben. 



, 

A budapesti vasút politikai 
osztály megbeszélést folytatott 
az MNDSZ-elnökökkel a szö
vetség megalakulása óta vég
zett munkáról és a soronlévő 
feladatokról. 

Horoáthné elvtársnő beszá
molója híven tükrözte azt a 
sokoldalú munkát, melyet a 
nők a termelésben, a kulturá
lis és szociális élet terén vé
aeztek. 

Büszkén számolt be az l!:s7a• 
ki JármOjavító, a BVKH és 
a cinkotai MNDSZ-elnök, hogy 
a termelési bizottság jó mun
kája következtében nincs olyan 
nódolgozó, aki száz százalék 
alatt teljesítené tervét. Annál 
több azoknak a száma, akik a 
verseny élén állnak. mint pél
dául Dohnál Vilmosné, a Land
ler Járműjavító hegesztője, aki 
146 százalékos teljesítményé
vel négy hónap óta tartja a 
sztahanovista szintet; 

A szoci6/is bizoHsógok 
munk6járól 

A szociális bizottságok mun
kájának jelentőségét még nem 
ismei:te fel minden szervezet. 
Pedig a Szolnoki Járműjavító 
példája is bizonyítja, hogy 
nagy szükség van rá. Itt a bi
zottság tagjai rendszeresen lá
togatják a családokat és segíte
nek. ha a szükség úgy kívánja. 
Egyik munkatársuk férje kato
na, az asszony megbetegedett. 
Mi lesz az öt gyerekkel - me
rült fel a kérdés. Nemcsak az 
anya gondja volt ez, hanem 
az MNDSZ-szervezeté is és 
lassan az egész üzemé. Nem is 
maradt megoldatlan. Minden 
nap munkaidő után két asz
szony felkeresi a családot, be
vásárolnak, takarítanak, elvég
zik a házi munkát. 

SZOCIALISTA V ASfJTtRT 

MNDSZ-elnökök tanácskozásán 
életévét, igazolta 10 éve.! ma- ugyanakkor Londonban csak l lünk is függ, hogy kik lesznek 
fltlar állampolgárságát, két éviO 60 százaléka. 1953 augusztusá- az új tanácstagok. Olyanokat 
efltlhel11ben lakott főbérleti la- tól 1954 augusztusáig 50.000 ín- válasszunk, mint Sá.sdiné elv
lcásban, 3 törvén11es, élo wer- gyenes babakelengyét osztottak társnó, a MAV Jegynyomda 
meke volt és rendszeresen fi· ki 20 millió forint értékben. dolgozója, aki négy esztendeje 
zette adóját. A t15ké3 államok- Az. elmúlt négy esztendő szolgálja hűséggel választói ér
ban ma .!em jobb a helyzet. alatt sok nő tanulta meg az ál- dekei! - fejezte � beszédét 
Példáu! Svájcban a nőknek lamigazgatás munkáját. A ;le• Horvathné elvtársno. 
nincs választójoouk. . .. Az értekezlet részvevői lel• 

A négy é've választott taná- lenlegi tanác3ta� ;_�loltek egy- kesen vállalták. hogy példa
csok különösen sokat tettek az hannada nó, közt?"_k sok v�s- mutatással, jó felvilágosító 
anyákért, gyermekekért. Pél- utas asszon.y. Az UJ tanácstor- munkával. sikerre viszik a 
dául Budapesten a nőknek 97.2 1 vény módot ad a hibák felszá- Hazafias Népfront politikáját, 
százaléka szül intézetben, molására, de ez nem elég. Tő- és a tanácsválasztást. 

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

az 
Észszerű anyaggazdál kodás 

önköltségcsökkentés egyik módia 
A Közlekedés- és Közleke

désépítéstudományi Egyesület 
vitaestet rendezett az ész
szerű anyaggazdálkodásrót 

Jándi Károly elvtárs, az 
Anyagellátási Igazgatóság A

osztályának vezetője előadásá
ban elsősorban a gazdaságos 
tervezés és beszerzés fontossá
gára hívta fel a vasúti üzemi 
vállalatok, szertárak és egyéb, 
anyaggal foglalkozó szolgálati 
helyek dolgozóinak figyelmét. 
Nyomatékosan mutatott rá a 
'kézi bevásárlá.sak hibáira. Je
lenleg az a helyzet a vasútnál, 
hogy a kézi bevásárlásdk 'kész• 
letfelhalmozá.sdkhoz vezetneac. 
A sürgősen beszerzett anyag 
sokszor hetekig, hónapokig he
ver a raktárakban. Az önkölt
ségcsökkentést károsan befo
lyásoló jelenség az al!kalmi 
�ze1'Zés is. Ennek kirívó pél
dája volt, amikor a MAV által 
a Közlekedési Készletező Vál
lalatnak eladott fölös készle-

tekből a budapesti igazgatóság pesítése terén várható lehető
az 11:pületfenntartási Főnökség ségekre. mint önköltségcsök· 
kérésére többtfzezer forint ér- kentési tényezőre. Foglalkozott 
tékű anyagot és fogyóeszközt a gondatlan anyagkezelés kö
visszavásárolt, azzal az indoko- vetkeztében előálló károkkal 
lással, hogy az jobb, mint ami is. l 
a MAV-nál van. Boda elvtárs (7. D. osztály) 

Az anyaggazdálkodás fonto� a műhelyi alkatrészgyártá�ban 
mozzanata a beszerzett anya- tapaszté.lható liberalizmusról 
gok mennyiségi és minőségi át- beszélt. Elmondotta, hogy 
vétele. A minőségi átvételek egyes járműjavítóknál „jól-
r.iegszervezése terén sok javí- fizető" alkatrészek töme-
tanivaló van. geit rendeltetik meg a 

Az anyagok helytelen. táro- szertárral leallártá.sra, méa 
Zásából eredő ön!költségnövek,e- akkor is, ha a &zertár ebből az 
dés szintén jelentős mé1-eteket anyagból ;elentő& készlettel 
öltött. rendelkezik. Ez az eljárás az 

Készletgazdálkodásunk leg- elfekvő készletek növekedését 
égetőbb kérdése ;elenleg a nor- eredményezi. Keszei Pál, a 
mafeletti készletek megszűnte- Landler Jenő Jármú;avít6 fó
tése, az elfekvó készletek moz- könyvelője hangoztatta, hogy 
gósitása, a felesleges készletek a ,.;ólfizet6" alkatrészwártás 
értékesítése. !következtében eloállott hely-

Az előadást követő vitában zetért a műszaki és a szertári 
Várkonyi Ferenc, az Anyagellá-

\
dolgozók a felelósek. 

tási Igazgatóság dolgozója rá• A vitaest Jándi elvtánl záró. 
mutatott az anyagmozgatás gé- szavaival ért véget. 

Forgalmi szolgálattevőinket mentesítsük a bürokráciától 
A MA V-kórházban az anya- " • , . a worsvonat menetren.d• zott azonban az a sokirányú 

és csecsemővédelmi bizottság szerint csak Cegléden. áll meg." adatszolgáltatás, ami jelenleg 
tagjai felkeresik a terhesanyá- Kattan a hangszóró Szolnok folyik. A naplózó forgalmi 
kat, tanácsokkal látják el állomáson és a forgalmi iroda szolgálattevő jelenti a gépre
óket, törődnek a bölcsódével, sarkában elhelyezett bemondó- várásokat az igazgatóságnak, a 
napközi otthonnal. Nehéz len- fülkéből kilép - a kapus. fútőli.áznak, Rákos-állomás áru
ne felsorolni azt a sokirányú - Nekem kellene bemonda- irányitójának. De ugyanakkor 
ötletességet, gyorsaságot és nom a tájékoztatást - mondja Ráko� áruirányítóia ugyan
sok-sok &Ze!"etetet igénylő mun- kicsit mentegetőzve Pethő Bo!- ilyen ;e!entést kér a fútőház
kát, amit a nők végeztek, dizsár naplózó forgalnú szol- tói, majd ő i.ffll.ét jelenti az 

kellene újabb engedélyt kérni, 
ha az adatok útközben meg
változnak. 

Amikor a feladatok megtár- gálattevő - dehát kevés az igazgatóságnak. De ez sem 
gyalására került sor, a felelős- idő . . .  Mi lenne akkor ezzel a elég, mert sokszor az igazgató· 
ségérzet csendült ki az asszo- sok kimutatással, adattal t ság i{mételten ;elentést kér az 
nyok hangjából Felelősség De még hagyján, hogy a nap- ú;szá'hi vonal külsős forgalnm 
családjukért és a nagyobb csa• lók ott tornyosodnak az aszta- szolgálattevőjétő!, s a jelentés
ládért, a hazáért. lon, gombamódra szaporodó ben fel kell tüntetni a későn 

Választásokra ké.!ziililnk - adataikkal - a nagyobbik baj kijáró mozdony számát, honál
mondotta Horváthné elvtársnő az, hogy ezeknek a „naplójegy- lomását, továbbá, hogy milyen 
� és arra gondolunk, milyen zeteknek" később je!entésfor· vonattal érkezett. 
is lesz a holnap, hog11an fej- mát kell ölteniök. De kertelés Az. állomásirányító mellett 
1,esszilk tovább eredményein- nélkül térjünk a tárgyra: az dolgozó két Irányító segéderő 
ket és hogyan oldjuk meg a adatszolgáltatásra. Mégpedig munkaidejének tekintélyes ré
ma problémáit. Ma már min- nézzük ezalkalommal awkat az szét tölti el azzal, hogy úgyne
denki természetesnek taTtja, adatokat, amelyeknek fontos- vezett 1'akmintás kocsikról 
hogy az ország egész felnőtt ságát a forgalmi dolgozók itt és küld jelentést és kér engedélyt 
lakossága az urnák elé léphet. feltehetően a többi állomása- továbbítá&ukra. Ugyanis min
Lassan elfelejtjük azokat a kon sem tartják arányban álló- den ígazgatóságna1' külön kell 
kemén11 harcokat, melyek ezt nak a rájuk fordított munká- engedélyt adnia arra, hogy te-
lehetővé tették. 1945-ig a 24-ik val és idővel rületén továbbíthassák a ralc-
életévét betöltötteknek csak a mintás kocsikat. Például, ha 
fele szavazhatott hazánkban. KIIIUJTATAS Záhonyban megraknak egy 
A Horthy-fasizmus választótör- A GtPREVARÁSOKROL ilyen kocsit, a debreceni igaz-
vén.ye szinte lehetetlen.né tette, gatóság engedélyével Szolnokig 
ho'11/ a dolgozó nő válasszon.. Rendkívül fontos, hogy & mehet. Swlnokra érkezése 
Vagyonhoz, iskolához kötötte szaporodó géprevárásokról ér• után az állomásnak a buda
ezt a jogot. Az a nő, alá 6 e�- tesüljenek az illetékesek és ín- pesti igazgatóságtól kell enge
mit végzett, csak akkor szavaz- j tézkedni tudjanak. Ennek délyt kérnie arra, hogy a kocsi 
hatott, ha betöltötte a 30-ik figyelembevétele mellett is túl- folytathassa útját. Ha történe

A budapestí el ővárosí vasúton 

tesen a kocsi több igazgatóság 
területére lép be, mindenütt 
megismétlődik ez az eljárás. 
11:s a kocsi minden alkalommal 
legalább két napot, de néha 
négy-öt napot vár arra, ho'11/ 
folytathassa út;át. Egyszerúbb 
lenne, ha a feladóállomáson 
egész útra érvényes engedélyt 
adnának, illetve csak akkor 

Az állomás minden beérkező 
és kilépő kocsiról köteles rész
letes jelentést adni az igazga
tóságoknak, így a budapesti, a 
debreceni, a miskolci é& a sze
gedi igazgatóságnak, ezenkívül 
Rákos-állomáa gócponti 41-u• 
irán.yító;ának. Ugyanakkor a 
befutási napló alapján csalt
nem ugyanezeket az adatokat 
ismételten közlik · az igazga
tóságokkal, sőt a vll31lti / őosz
tállya l, amely pedig az igazga
tóságoktól is megkapja a szük
séges adatokat, 

ELEGYMARADVANY
JELENTtS 

Naponta négyszer, 6, 12, 18 
és 24 órakor kell helyzetjelen
tést adni az úgynevezett elegy• 
maradványról a forgalmi el
lenőrség részére. Viszont f'eg
gel 7 órakor a KTG kér hason• 
ló ;elentést, de mégsem elég
szik meg ugyanazzal, amelyet 
egy órával előbb adott az állo
más a forgalmi ellenőrségnek. 
Kérdés: vajjon mennyit válto
zik 60 perc alatt a helyzet, 
hogy a KTG számára már nem 
jó az előző jelentés? 

* 

Bizonyára nem teljes a fel· 
sorolás, de nean is ez volt a cél. 
Csak - a szolnoki forgalmi 
swlgálattevők segítségével -
rámutattunk néhány olyan te· 
rületre, ahol mód kínálkozna 
az adminisztrációs munka egy• 
szerűsítésére, hogy a forgalmi 
dolgozóknak naponta legalább 
3-4 órával több idő jusson -
a forgalom irányítására, 

A ZALAEGERSZEGI PAKURATONÁL 

A Budapesti E16városl Vasút dolqoz6I Is felkészlllnek a tétre. 
varqa PAI valltóör szeretettel qondoz:za, ápolja a rábfzott váltó· 
llat. Vonatforqatml terv,t 108, menetrendszerlntl vonatlndltásl 

wvft 100 sdzalékra telJesltt. 

Az elmult télen sok panasz A mtiszénkeverék mmosege 
h.angzott el a zalaegerszegi nagyban függ a ned!vességtar• 
pakurás tőzegkeverék ellen. talomtól. Altaláiban 40 száulé• 

Mi okozta a panaszokat? El· kos víztartalmú tőzeget hasz• 
sosorban az, hogy rossz volt a nálnak. Az őszi esőzések során 
keverés minősége. Nem őrölték azonban a kitermelt és elsrzál
meg kellően a tőzeget és a kez• lításra váró tőzeg átnedvese· 
detleges keverőgépekkel egye- d:ik és 40 százalék heLyett 50-
netlenül adagolták a pakurát a 60 százalék vizet i9 tartalmaz. 
tőzeghez. Ezenkívül a zalaeger- Az ilyen tőzegböl készült keve
szegí „pakuralóban" a pakurán rék kalóriatartalma alacso
kívül nagymennyiségü bitumen 

I 

nyabb az elöírtnáil. Hamarosan 
van. A bitument nem tehet ki· ezen is segíteni fognak. A za• 
vonni a pakurábót, ez pedig laegerszegi müszéntelepen egy 
fü,szesüléseket okoz. fedett tőzegrakodóhelyet építe· 

A MAV gépészeti szakszotgá- nek s egyszerre annyi tőzeget 
tata és a Betonútépítő Vállalat szállítanak Zalaegerszegre, hogy 
dolgozói felismerték a hibákat felhaszná.lás előtt azt szárítani 
és má4' tavasszal hozzáfogtak tehessen 
egy különleges keverőgép meg• Mozdonyvezetőink és ftitöink 
tervezéséhez, amely egyenletes már megismerték a műszénne' keveréket biztosít. A tervekből való tüzelés helyes technikáját azóta való9ág lett: új keverő- és í= 8 zalaegerszegi tőzeg és gépek dolgoimak Zalaegersze- ""' 
gen. Gond.oskodtak a Kecelen pakurakeverék naizy segítséget 
és Csórnáctasladányon kitermelt ad a téli forgatom lebonyolítá1• 

tőze11: me�elelö lírtéséröl is. sához. 
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.HIREK 
SZOV.JETIJNIO 

VillanaosmoJ1Sdony�etől, 
úirendaJ1Serú hihép11Sése 

Sz. M. Ljavdanszkíj szovjet 
mérnök a közelmultban úgy
nevezett „kínotrenaz,er" nevű 
fJmvetítő készüléket szerkesz
tett. A berendezést villamos
mozdonyvezetők kiképzésénél 
használják. A jelöltek egy ve
zetőfülkét tökéletesen utánzó 

ldegződéséhez idő kelt Ha 
rosszul alkalmazza, azonnal 
eltűnik a kép, bejön az irá
nyító mérnök és megmutatja 
a helyes tennivalókat. 

Vonat•áruhá,zs 
helyen ülnek és itt mutatják A Csendes-óceán partjáról, 
meg nekik a filmvetítés a távolkeleti Vlagyivosztokból 
segítségével a vonalat, elindult elsö útjára a vonat-
amelyet a kiinduló állomástól áruház. A szerelvényben öt 
kezdve a végállomásig előző- üzlet és ugyanannyi raktár 
leg filmszalagra vettek. van. A mozgó áruházban kü„ 

A jövendőbeli mozdonyve- lönösen r.agy választékban ta-. 
zetót nem egyszer Igyekeznek lálhatók ipari termékek, de 
különféle fogásokkal befolyá- árulnak benne különféle cse-< 
solni: például hirtelen ,,Meg- megecikkeket is - pz élelmi„ 
állj"-ra álló jelzővel találja szeripar remekeit. 
magát szemben - száguldó ló A vonat-áruház - elsősor„ 
szalad be a pályára stb. fgy ban - a messzi vonalakon 
ellenőrzik, hogy a mozdony- dolgozók kiszolgálására hiva� 
vezető-jelölt hogyan alkalmaz- tott. A vonathoz egy kluo. 
za az elméletet a gyakorlati kocsit is csatoltak. Itt elő-< 
életben, vajjon higgadtan, sza-

, 
adásokat tartanak. filmeket 

bályszen'.len végzi-e az előírt vetítenek a városoktól és te
tennivalókat, a megfelelő lepülésektől messze dolgozó 
mozdulatokat, amelyek. be- vasutasoknak, 

A.s:s algiri e>OMntasol, nagyr"i$sflS9 
hailéhtalan naaradt 
a földrengés után 

Amint ismeretes, az észak
afrikai Algír or leansvillei ke
rületében hatalmas földrengés 
pusztított, amely nemcsak 
Orleansvillét, hanem a kerü
lethez tartozó községek nagy 
részét Is elpusztította. Az 
&zak-Atrikából érkező jelen
tések beszámolnak arról, hogy 
e nagy területen fekvő vala
mennyi pályaudvart elpusz
tította, vagy alaposan megron
gálta a földrengés. 

Az algíri vasutasok azóta 
derekas munkával helyreállf
tották a forgalmat. A vasuta
sok nagy része azonban haj
lék nélkül maradt és most 
valóságos vagon-városok ke
letkeztek a pályaudvarok mel
lélcvágányain, ahol nagy nél
külözések közepette élnek. A 
vasutasok szomorúan látják, 

ANGLIA 

hogy az algíri francia kOf'IO 
mányzóság, nemkülönben a 
francia kormány kisujját sem 
mozdítja, hogy helyzetükön 
segítsen. A magyar vasuta
sok elött még élénken él a 
dunai árvízkatasztrófa. Nem 
kerüli el a figyelmüket, hogy 
- a kapitalista járom alatt 
álló dolgozókkal szemben - a 
népi demokráciákban a kor
mány, az egész dolgozó nép 
összefogása reven 1Szinte 
hetek alatt újjáépítették az 
árvízkárosult dolgozók, s kö
zöttü!� nem egy vasutascsa
lád házát. Orleansvillében és 
környékén még évekig vagon
lakásokban nyomorognak az 
algíri vasutasok, minálunk az 
elemi csapás után nemsokkal 
új házaikban megelégedetten 
élnek dolgozóink. 

Angol nyugdiia11 l'asntas le„ele 
A The Rallway Revlew ok- munkról. Senile Decay, Lon,o 

tóber 8-1 számában egy angol don." 
nyugdíjas vasutas ezeket írja: 11:rdekes összehasonlítást ten-

,.Hetven éves vagyok. ÁUami ni egy magyar dolgozó levelé-
nyugdíjam van és mégi& re- vel, amelyet ugyanebben a hó
ménytelenü! küzdök, hogy el- napban, október 9-i számunk• 
tengődjek belóle. Es ez nem ban közöltünk. Földényi József 
tréfa dolog. Keményen. dolgoz• írta, a pécsi fútőház most 
tam egéu életemben, de Úl71/· nyugdíjba menő mozdonylaka
Zátszik, csak a halál hozza meg tosa. Ebben a levelében arról 
számomra a pihenést. Nem k(- emlékezett meg Földényi Jó
vánom sen.kt rokonszenvét, zsef, hogy a népi demokratikus 
mert ez nem lakat ;ól é.! nem állam új nyugdíjtörvénye mi• 
ad rám ruhát. Csak azt szeret- !yen boldogsággal tölti el. Ar• 
ném, ha hallgatnának arról, ró! számol be büszkén, hogy 
hogy egyáltalán nyugd(j léte- 62 éves, s az év elején ünne
zik Angliában. Ugyanis a sza- pelte 40 éves szolgálati jubi
vak olc.!ók, a megélhetéa pe- leumát. Ezen a napon népi 
dig drága. Egymillió kedves demokratikus államunk magas 
szóval sem lehet megvennünk jutalomban részesítette. Végül 
egy csomag teát . . .  Lehet, ezzel zárja levelét: .,Az új 
how el vagyok ke&eredve, bo- nyugdíjtörvény megélhetése
csássanak meg ezért. Csak met biztosítja és nem kell ag• 
azt akartam elmondani önök- gódva arra gondolni, hogy mif 
nek, ho'11/ mt a véleményem a j  hoz a holnap". 
mi úgynevezett ;óléti álla- Két levél, két külön világ . •  1 

A darabáruk gondos kezelése 

A kereskedelmi szolqálat dolqozól sokat tehetnek azért, hoqy a 
feladott árukat meqvédjék a sérllléstöl, a népvaqyont az elherdi• 
lástól. Györl Ferenc, a Józsefvárosi pályaudvar élenjáró dolqozOJa 
Is tudja ezt u f f2 százalékos átlaqtelJesltménnyel, mln&léql 

11111nkával 14tja el feladatát, 
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a számadásokat a kü l deményektöl 

A z  őszi forealom elóh:aha.dtár-

1 

annak az ö t  darabból álló kony
va' na,pról na,pra nő a cl'aral>- habútornak. amelyet szeptember 
áru küldemények száma. A da- 17-én a�tak fel Bala állomáoon 
ral>árufortr.alom 1ebonyolí!áisá- NaJ!qmányok rendeltetéssel, A 
ban ,a,zonban rengeteit a hiba. küld'eményt a feladás alkalmá
Han,ya�ái?, nemtörődömség-, val nem bálrcázták le és fuvar
kapkodá.s, a ,száJma<láisok elvár okmány nélkül továbobitották, a 

Komáromba, Komárom még
U!!ö\'anaz nao Talaluínlf{J-Alsóra, 
Tatabánya-Alsó Környére, ahol 
át kellett volna rakni Kecskéd,
re. Am a vonatveze!ö nem adta 
le a pogg-yás.zl Környén, hanem 
elhurcoJ.ta a poggyáiszvevénlllfel 
eg-yütt a végáHomásr.a Orosz
lányba, összetévesztve Kecské
det Orosz!á,nn,y,al. Oroszlá,nyon 
számadássa,! együtt három héfiP. 
hevert a kü/deminy, anél·kül, 
hogy l>á�koi 2:ondoskodott volna 
a rend'.elteté.si belyre való to
vábbításról. Végül a feladl5 fel
szól•amlására a BVKH vísszke
reseti csopor,t ja mee:!alálta az  
álrut és a keesokédi címzett közel 
egyhónapi késéssel átvehette. 

lasztása, az utasítások óe nem fuvarokmány! pedig hiány 
tartása sok,szor akasztj,a, meg- a meeállapítás-sal levelezésként 
darabáruk útját. Néhány !dra- küldték .a ren<leltetési állomáis
g-adott példa mindennél többet ra. Dombóváron átrak2,� alk,a,l
mond erről. mával fölös.nek állapították mee 

Tíz zsak cement 
kalandos útja 

Június 1 0-én Lábatlan állo
máson 10 z.sák cementet -a<ltak 
fel Ba/aionaímáái állomásra. A 
címzett hiába várta a külde
ményt. Aug-usztus 13-á•n kárté
rítési fe1szó1amláist n,y;ujtott be 
a BVI<H-hoz. A nyomozá.s 60-
níln megállapították. hOi?Y a ce
mentet Alsóőrs ál lomáson rak
ták ki • .ahol már három hónapja 
hevert a rakrárban fölösleg
megállapítás és bejelentés nél
kül. Alsóörs szeptember 29�n 
továbbította a küldeményt a 
rcndelleté&i á l !omá.sra, s októ
ber l -én vég-re kiszolgáltatták a 
címzettnek. 

Mée kal.andosiabb volt M; úti.a 

a küldeményt és uté.nküld:ési kí
sérőlevéllel visszaküldték Bajá
ra. Itt két héti!!'. heverte\ték a 
kiadási raktárban, .a,nélkijl, hog-y 
a fe!adá.s,b,an kutattak volna 
utálna, vag;y, mint fölös kűlde· 
ményt .az előzölee meeállapított 
hiánnyal .azonosították volna. 
Hosszas nyomozás utá.n október 
6-án továbibítottái.1< ismét a bú
torctarabokat, amelyek vé,ITe 
megérkeztek N ag-ymányokr,a,, 

Hogyan lesz: Kecskédból 
- Oroszlány 

Ha·sonló mulasztáissorozat 
okozta annak a kelmeküld'e
mény,nek a ván<lorlását is, ame
lyet DorOfl állomáson adtak fel 
Kecskéd megá,llóhelvre. Dorog- a 
küol<lemén.,yt azonn,a.l tová,bbitotta 

Hasonló esetekncll- 5afnos \'Se 
szeri, 6e !f>Záma. A diarabáruval 
fog,ha,lkozó kereskedelmi és íor· 
izalmi doleozóknak sokka•I na· 
g-yobob eonoossá.l!"g:al és pontos
sáeeal kell a száanadásokat ke
zelni, az uta:-ításokat. rendele• 
teket vél!'.feh.aítani, hogy meg
szüntessék a daralláruforg-alom 
hibáit és íg-y 6olc káG'tól. bosszú
ságtól kíméljék mee a fuvaroz
tatókat, de a vasútat is. Ne vá
la-sszák el a száanadásokiat a 
küldemén,vektöl. Ezzel .a hibá.k 
fö forrását k•iküszöböliük. 

A CSD 123.725 számú kocsi története 
A CSD 123.725 számú kocsi meggondolással, hogyha a cseh

Szol>-J ánoshalma rendeltetéssel s:tlovák kocsi már végigutazoh 
október 2-án az 5. órában lépett az alsó vonalon, akkor nem vál
magyar területre. A kocsi 4-én hat kárára, ha feljebb is tapasz-
17 órakor érkezett Kiskunhalas falatokat gyújt s majd valami
állomásra, amely minden kísérő- kor hazaérkezve beszámolhat a 
levél nélkül elküldte Kelebiára. csehszlovák vasutasoknak arról. 
A kocsi azonban nem jutott el hogyan dolgoznak Kiskunhala� 
Kelebiáig, mert Kisszállás állo- állomáson. De Kiskörös sem 
máson kisorozták. Az állomás akart elmaradni Kiskunhalastól 
elkérte Kiskunhalasról a szám- s a kocsit felküldték Fülöpszál
adást, hogy ezzel vissza tudja lásra. 

azóta remélhetőleg végre I ános
halmára továbbították. 

A becsületes vasutas do!gQ. 
zók elítélik az ilyen felelőtlen 
gazdái!kodást a kocsikkal - kü
lönösen a külföldi kocsikkal, 
amelyekért valutát fizetünk -
és elítélik a szakvonali vezetők 
felületes, hanyag ellenőrzését, 
ami miatt I lyen esetek megtör
ténhetnek. A t.anulsálg-: Kiskunha
las és Kiskőrös azzal, hogy egy 
héttel meghosszabbította a szó
banforgó kocsi fordulóidejét, lé
nyegesen növelte az önköltséget 
és többszáz forintot vett ki a 
d'Olgozók zsebéből. 

küldeni a kocsit és ne kelljen ki- A fülöpszáillásl szolgálattevő 
sérölevelet kiállítania. A kiskun- miután kibosszankodta magál 
halasi szolgálattevő az állomá- hogy más állomások mulasztása 
sár a visszaérkező kocsit 7-én (!) 

' 
miatt neki is felesleges munkái 

� 999. sz.imú vonattal Kiskórös- kell végeznie, 8-án visszaküldte a 
re külctle, feltehetően azzal ! kocsil Kiskunhalasra, ahonnan 

l(éri József 
Szeged, területi bizottság. 

a = � soronkívül előlépett múszaki 
föi.n..ézőnek, kapott egy sor 
juta!mat és mindenki méla 
csendben tussolta disznóságait. 

- ---------- --
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Amiikor az uj.ágiró elóször 
nyert némi képet egy több
százezer forintos bércsalás és 
sikkasztás részleteiról, ez volt 
az első gondolata: bűnös 
hanyagság, a népvagyon sem
mibevevése húzódik-e az 
alábbi történet mögött, vagy 
tudatos segítése egy bűnöző 
bandának? A helyes választ 
még nem sikerült megtalálni. 
Egy awnban biwnyos: ilyen 
ügy csak ott húwdhat évekig. 
ahol a vezetők csukott szem
mel járnak, nem akarják ész
l'evenni mindazt, arrú körülöt
tük történik. Mert egy tény: 
amit meglátott az ujságfró -
évek, hónapok óta tudják a 
DebTeceni Vasútépítő 0V köz
J:>Ontjának vezetői is és 
mégsem tesznek semmit. 

Dorozsmai László sajószent
péteri épitésvezetóröl és tár
aairól, cimboráiról szól ez az 
írás. Próbáljuk hát megismer
ni közelebbről a bandafónö'.,öt, 
Dorozsmai Lászlót, ragadjunk 
ki néhánv róla irt szúkszavú 
véleményt. 

., • . •  Ellene fe(l)lelmit indí
tottak. mert a vállalatot, amía 
1öépítésvezető volt, mef)lkárosi
totta. Helutelenül számolta el 
G kitermelt föld értékét. Sze
reti fitoatatni hata!nná,t és 
t>;uza is él vele • • •  Híve a i,ro
t,ekciónak stb. Aláírá.1, 1951 
augusztus hó 7-én." 

,. " .  lopott 4 MAV-tól el71/ 
csomó talnfát. deszkát. meluből 
Dorozsmai testvére és sógora 
Tészére bútort csináltatott a 
M �V dolgozóival. Ezt a fet1llel
mt ügyet G minisztériumban 
valaki elsimította, Haszonleső, 
zsivány társasáa. Jól tud alkal
mazkodni. AláÍTás, 1951 de
cember 20-6:n.," 

,. • . • Dprozsmai szillei kulák
'llál laknak. Baráti kőre nem 
-.,i.vánatos elemekböl tevődik 
össze. Nem megbízható • • •  Alá
frtis 1953 máius 20." 

,, , . •  Legutóbb vizsgálat fotvt 
l!tlefWl túlfizetés miatt. Emiatt 
fO-O forint pénzbüntetést kaoott 
1, iiul/ét tewelmileo fáraval--

ták A munkáskádereket nem (Vajjon kik fognak ezért te-tekinti semmibe. Felvették lelni?) tagjelöltnek, de erkölcstelen Évek óta elkövetett csaláélete miatt tagjelöltséaét visz- sait nincs módunk bővebben szavonták. öccse az ősz tolva- feltárni. De elmondjuk azt, mán lett elbocsátva a miskolci mit csinált Sajószentpéteren. igazgatóságtól, mint meabiz- Ez is elegendő nemcsak a hatatlan. Dorozsmai Lászlót is megismeréséhez, hanem még megbízhatatlannak tartjuk. e'"' vádirathoz isi Aláírás. 1953 december." • 
Valamennyi vélemény kü-' A résZ!,eteket_ �em erdemes 

lönbözö elvtársé. fe_szegetru, � o ugy_é�en egy-
. • . . ketezer formt emhtésre sem S talán. még kiegesz1t�sk�o- méltó. Vegyünk csak egyetlen �en ennyit: 1942-ben onkent adatot: sorozatos bércsalások Jelentkezett a frontra, a Szov- miatt kifizetésre került több jetu_ni6 elleni harcra. F�leséae mint 98.000 forint. Van ebben k:ilak, volt ma1om;tula1donos. kettös elszámolás, helytelenül 1�44-ben, a, munkasokat a�ra használt norma tétel, meg nem kén11szentette, hogu vele e1111utt történt kavicságybeágyazás és menekuljenek nuuaatra. A fel: egy sor egyéb. szab_adu�s -�lö� a MAV egri A sajószentpéteri területen osztalym_crn;aksegén dolgozott. például ténylegesen lefektetIn�n teglat

_. 
cemente, , �pott u:: 1350 vágány folyómétert és aposa malmanak tatnroza.sahoz. elszámoltak 2098-at. Eközben 

Csak néhány kiragadott adat elszámoltak még 10.900 darab
a dossziéból, mely minden bal több aljat a ténylegesen 
illetékesnek rendelkezésére szükségesnél. Egyszóval. sum
állt betekintés végett. És most ma-summárum. 8100 forint 
rézzük meg, hogy ennek elle- tényle!!es bér helyett felvettek 
r.ére hogyan ívelt felfelé Do- 38.984 forintot. Vagy, érkezett 
Tozs,mai pályafutása: 1948-ban hozzájuk 160 mázsa égetett 
hazajött hadifogságból. Először mész - és ebből ők oltottak 
a Ludas-Vámosgyörk. majd 231 mázsát (!) 235 köbméter 
Ludas-Kál-Kápolna vágány- víz szállítását is felhasználva. 
építésen dolgozott, aztán vonal- Lehetne az ilyen eseteket 
tisztviselői tanfolyamra került. 8-10 oldalon sorolni. Nem 
Elvégzése utá 1 főpályamester tesszük. Helyette megnézzük 
lett és egymásután került a azt, kik i;egített.ék Dorozs
le.,.különbözóbb helyekre. végül mait. Itt van például Dienes 
a vállalat központjába ellen- József pályamester, építés
örzési osztályvezetőnek. De itt vezetöhelyettes és KocSi8 Dénes 
19fü-ben deszkalopásért fegyel- · mérnök. másodhelyettes. vala
mi elé került, leváltották és mint Rózsahegyi Ernó, aki 
- ,.csak" föépítésvezető lett. nemrégiben anyagelszámolási 
Rábízták a kecskére a káposz- vétségek miatt állt a bíróság 
tát . . .  Volt ö ezután a sze- e'ött. 
rencs-sátoraljaújhelyi von'.1- Dienes a2 jó cimbora. Közlon, volt Monoron, s meg vetlen rokonságáLól tízen dolnéhány helyen � . mindenütt J!oznak a keze alatt: mostohama:adt !-'tána 11;ehany tizezer apja, Dudás István, öccsei, 
formtny1 anyaghiány, Dienes Gyula és TibOT, apósa, 

Kár részletezni a dolgot. Danesosi János, sógorai, ifj. 
Ha valahol !Gderült a hiány. Dancsosi János, Sándor és 
akkor togyszerűen ment más- Milklós, sógornöi, Danesosi Er
hová, e megmaradt hasonló zsébet és Elvira. Ilyenkor nem 
beosztásban. Igy került Kazinc- sokat beszél az ember, pláne, 
barcikára, majd Sajószent- ha a bércsalások útján rokon
péterre. Persze ez idő alatt ságának is juttathat néhány 

Így károsodnak dolgozóink 
egyes szolgálati vezetők hanyagsága miatt 

Pártunk Politikai Bizottságá
nak október 3-i beszámolója rá
mutat arra is, hogy a vezetés
ben mutatkozó határozatlanság 
és bürokratikus módszerek aka
dályozzáJk az új szakasz politi
kájának következetes, maradék
talan megvalósítását. Az új sza
kasz politikáját a dolgozóknak 
kell gy5zelemre vinni. Azokat, 
akik többet, vagy minőségileg 
jobban dolgoznak, anyagilag na
gyobb juttatás illeti. eppen ezért 
tűrhetetlen, hogy eg;yes vezetők 
felelőtlensége és hanyagsága 
következtében sok dolgozónkat 
károsodás éri. Néhány példa: 

A debreceni területhez tartoz•l 
mintegy 100 állomásról nem 
küldték be a munkaszüneti na-

, ,  

pokon szolgálatban volt dolgo
zók jegyzékét, hogy az egy före 
es5 kb. 50-60 forintot ki lehes
sen nekík fizetni. 

Az elmult napokban az állo
mások megkapták a ba!esetmen
tességi jutalom jegyzékét kifi
zetés végett. Fegyvernek, Barta, 
Komoró, Poroszló és Tiszavas
vár állomások kivételével, mert 
ezek nem küldték be határidő
re - még telefoni süriretésre 
sem. 

Az őszi forgalmi Jutalmat 
Nyíregyháza állomás 29 teher
vonati vonalkísérője nem kapta 
meg. Ok: kilométerteljesitményi 
naplójuk Kiss Lajos számfejlö
nél volt, akit „nem találtak". 
Hasonló a helyzet Sarkad állo
máson, ahol az állomásvezető 

hanyagsága miatt a vonatkís&o 
rök csak késedelmesen kapjál/ 
meg bérüket. mert teljesítmé
nyüket október 16-ig még nem 
küldték fel számfejtés végett, 
Nádudvarral is ugyanez a baj, 
míg Hajdusámson és Baktaló
rántháza csak többszöri felszó
lítás után tett eleget a rende
letnek. 

Az állomásvezetők nagyrésze, 
de különösen Nyíregyháza állo
más vezetője nem törődik a dol
gozók érdekeivel. Az öket Jogo
san megi llető i lletményektöl igy 
vagy elesenek, vagy megkésve 
jutnak hozzá. Mindkettő tartha
tatlan és élesen szemben áll 
pártunk és kormányunk célki
tűzéseivel. 

,,Ujabb fejezethez érkezett . . .  " 
Három va.suta3 családot láto

izattun;k me1r tavaly karácsony
kor a SzamueLy Tibor-utca 36. 
szám oaJatti új lakásokban. A 
családok öröménclc hang-iá! tol
málcsoltuk akkor cikl<ürrkben. ,,A 
Szappanos-c.<a/ád élete az új 
lakással újabb örömteli fejezet
hez érkezett" - írtuk és ez íg-y 
ig-,a,z is volt. Sajnos, tíz hónir.p· 
pal később - vag-yis ma -
már nem ig,az. Miért? Mert sok
sok apróbb-nagyobb bosszúsá� 
szólt bele a hatod!kemeleii új 
l<l'kók örömébe. 

zik, 60k helyen átá.z-ik, a fala· 
1 

is Vtanna.k, leiraláibo tekintsék 
kon h.afa!mas penészfoltok. A azt, hog-y az új, tölfb mi,n.t 
fürdőszobaká �y,hák leg-többje 200.000 forintos építkezés állon,. 
használhalatlaon. Az ajtók. abla- dóan pusztul, s- amit most méR: 
kok meg-vetemedtek, nem lehet néhán.yezer forintos kö/tsél[l[et 
bezárru, a lald<fesl& pattogzik he/qre lehetne állítani, az a ké
róluk. A lift nem működik. sedefmeskedés miait százezres 

Németh József vezéri1Zaz.g-at6- károkra növekedhet. 
helyettes elvtá�s ,a.]áirá-s.íval 

* szeptember 27-én kaptak választ 
a la.kók. A válasz közölte. hogy 
a budapesti i�azizatósá� a p,a
nas,zok közül hatot rövidlesen or
vosol, a tov..ábbi pa11a-szok meg
szüntetése .a Va,sutas Biztosító 
El(\Yesület, mint háoztulajoonos 
és házkezelő ha-táskör� tar!o• 
zik, míe a fűtési pa•na.szolmak 
nem a rövid kémények, h.1H1em a 
lakók .az okai, mert „azok a 
he/J1telen l'NUiszerü tüzelés kö
vetkezményei". 

Csak röviden fO!!'.laljuk össze 
azokat a n.a.g-yobb panaszokat, 
ameLy,eket a lakók 13 pontba 
szedve eg-yene-sen .a vezérig-az
eatóhoz in!éztek, míutá,n hiába 
fordultak a kivitelező Epület
fennfartási Föniiksél[hez, továbbá 
,a 6. szakosztályhoz és az igaz
g-atóság- II. osztáJo,ához. Az Ki a felelös 
aug-usztus 14-én beaclott pana<Sz· Természetesen ezzel nem elé
listában olvashatjuk a többi kö- gedhetnek meg- a Lakók. Ha már 
zött: a nyersfából készűl:t par- az illetékesek nem teki,ntik azt. 
kelta olya,n lett, mint a hul- hogy ezeket a lakásokat jó mun
lá,mzó Bal.iton teteje, a bútorok káljuk jutalmául k,a,p!á,k .az ott 
úizy ing-a-doznak rajta, mint .a la.kó ':'asu!asok -:: pél�ául Ha/
viharba került hajók 131 parketta- má,;r_r;, IA1os felugyelo érdemes 
k k ·• k" -,1 .. • • 'sek t • és kiváló vasutas, 5ztahanovista, oc ·aK oz<?, u11ny1 re . . �- a Munka Erdemérem és a Mun-tonear>ak, uizyhog,y a takantas 

1 

!{a Erdem.rend kitünteteltLe, ct;e a 
lehetetlenné váll. A kál!yhák kö- többiek is mind a vasúti munka 
zül ali� eg-y-ket!ó fíhhetö & az élvonalában állnak - s azt, hogy• 
is füstöl. A mennyezet repede- a leytöbb csatádba,n g-yermekek 

ezer forintot. Persze Dienes 
nemcsak a rokonságát, magát 
is szereti. Épített többek között 
családi házat Bodrogolasziban, 
melyhez " téglát, deszkát, ce
mentet, követ, no meg talpfát 
gerendának. egyszóval az 
építőanyag nagyobbik részét a 
MAV-tól „vette kölcsön" és a 
MAV autóján szállította Sajó
szentpéterröl Bodrogolasziba. 
Az ilyen munkahelyet és mun
k .társakat való igaz, meg kell 
"becsülni" • .  • 

Hogy a többiek mennyire 
érdekeltek, azt döntse el a 
rendőrségi nyomozás. Egy bi
zonyos: nem valószínű, hogy 
ők egy fillért sem kaptak, 
mondjuk az eliopott 311 darab 
lepedő, 93 darab gyapjútakaró 
és 57 darab eltünt :szalmazsák 
árából! Az egész „potom" 
86.000 forintnyi érték. Ilyen 
mennyiséget nyom és társak 
nélkül nem lehet eltüntetni. 
Hát a nyom az meg is van. 
Dorozsmai ,,zseniális" trükköt 
csinált. összeszabdalt néhány 
lepedőt, egy-két pokrócot, 
aztán hozzátette az építéshez 
kiutalt rongydarabok egy 
részét, annyit, hogy meg 
legyen a?. ellopott anyagok 
súlya, majd az egészet, mint 
leértékElt  hulladákot eladta a 
MÉH-nek. Még jó, hogy mint 
kiváló rongygyüjtőt, nem ter
jesztették fel konnánykitün
tetésre. 

Eközben kipattant egy újabb 
34.000 forintos bércsalá& Do
Tozsmai fegyelmi elé került és 
5000 forint részkártérítésre kö
telezték. De a vezetők mEgsa i
nilták a „szegén11" Dorozs
' .ait. Igy hát, nehogy 
megkárosodjék, gyorsan kapott 
két pénzjutalmat - közel 5000 
forint értékben és felterjesztet
ték sor .mkívüll előléptetésre. 
Ez aztán a dolog teteje, mond
hatnánk a koronája. Mert azt 
ezután talán már mondani 
sem kell, mint kiváló munka
er-5, továbbra is építésvezető 
maradt. 

Ezekután kíséreljük meg 
tisz¼zni, hogyan lehetséges az, 
hogy Dorozsmainak, bármit is 
csiná:t a hajszála sem görbült 
meg és megmaradt eredeti be-

osztásában. Talán nincs egyet
len beasületes ember sem a 
Debreceni Vasútépítőnél, aki 
leleplezte volna? Van, nem is 
egy és hadakozott Dorozsmai 
el:en nem is egy - csak min
den kísérletük kudarcba ful-
1adt. 

Sztruár Sándm revizor mun
kája során többízben megál.la
pította a búnös mulasztások és 
bércsalások egész sorát. Ta
pasztalatairól többoldalas jelen
tést írt és eljuttatta a vállalat 
igazgatójához, Csomai Zoltán
h.oz. Hozzá hason)óan járt el 
Pánczél István és Baga István 
revizor, de minden jelentésük
ből - falra hányt borsó lett. 
Segítségért fordultak a párt
sz�:vezethez. Kiderült, hogy 
Kiss Antal párttitkár már hó
napok óta követeli Dorozsmai 
leváltását, de Csomaitól ezt a 
választ kapta: ,.Ahol dolgoz
nak, ott követnek el hibákat 
is, Nem hiszem, hoQ11 oluan 
súl11osa!k a hibák, mint azt a 
látszat mutatja." 

Kiss elvtárs kérte egy ellen
örzö brigád kiküldését Sajó
s::en tpéterre. A brigád elment, 
igazolta, sót kibővítette az 
előbbi jelentéseket és 
továbbra sem történt semmi. 

Illetve történt, de nem Do
rozsmaivat. Baga Isti:án ellen 
fegyelmit indítottak és revi
zorból számJ:ejtövé minősítet
ték, majd kihelyezték a köz.
pontL ,l vidékre. Hasonló Pán

czél elvtárs esete is. A raciona
li�ilásnál kihelyezték anyag
számadónak Füzesabonyba, 
Sztruár ellen megindult a 
,JuTká.lá.8" és kézzel-lábbal 
igyekeznek róla bebizonyítani, 
hogy összeférhetetlen, munkás
ellenes. 

A párttitkár mindezt látva 
sem ijtdt meg. Az egész ügyet 
taggyűlés elé tárta és élesen 
bírálta Csomai Zoltán igaz
�atót, Csutkai Jenő fömérnö
köt és Sipo, Ferenc fökönyve.. 
lót. Az említettek visszaverték 
a bírálatot és valamelyikük 
egy te • •  gyzést küldött a párt 
Központi Ellenőrző Bizott
ságához - mert Kiss elvtárs 
,.lejáratja a vezetőket". 

E harc közben hetek teltek 

Befeiezésül hozzá, ke!.1 ten• 
nünk. hogw a pa,naszok vizsizá,. 
liata során tud'omásunkra jutott: 
a 6. ,szakosztály á,I!aondöa-n na.pi
renden tartott.a, .az úg-yet, azon
ban edcfi,g- meg-felelő hitelkeret 
hiá.nyában oom tudott ered
ményt elérni. Most a MA V Be
ruházó Hivatal lrilátáisba he
lyezte a szükséges összeget. & 
az Er,ütetfen.nfartási Fönöksél[ 
vég-re október 28-á,n össze is ál• 
lította a munkák költség-vetését. 
A 6. C-osztálynak, a.z il[az:;:aió
sáf! //. osztálya mai!asépítmén_qi 
csoportjánaJi és az épitkezési 
hibákért felelős Epületfen,n./artá
si Fóni5kséf!r/JM el[yüttesen kell 

szorl[almazm,i.ok, holl.1/ az Üf!.Y 
vé1<re el[qenesbe kerüljön. 

Es mé1r eg-yet: vizsg-á,!.ják fe
lül, hol!iY a padlástérböl átala.
kitott lakás<ikért jQl!'.os-e a mos· 
tani, új lakások után fizetett 
mae.asa.bo lakbér, holott �an
ann.ak a háznak a föld_sz-in!jén 
és öt emeletén régibér� a l.a
kálSOk? 

el. K!.ss elvtárs éjjel-nappal 
dolgozott, újabb és újabb bi
zonyítékokat gyüjtött és az 
egész ügyet személyesen el
mondta Csiszér elvtársnak, a 
vasúti főosztály 6/D. osztály
vezetőjének. Csiszér elvtárs 
vizsgálatot ígért - és ugyan
úgy, miu többiek - nem tett 
semmit! 

Vajjon miért? Hidas elvtárs 
- a Debreceni Vasútépítő sze
mélyzeti osztályának vezetője 
- azt állítja, hoey Doroz.smai 
életrajzát, ténykedését isme
rik a minisztériumban és sze
mélyesen is ismerik Dorozs
mait. Ha í,zy van (vagy talán 
éppen ezért?), akkor hogyan 
lehetséges, hog·, Dorozsmai le
váltás helyett sorozatosan 
jutalmakat kapott a vasúti fő
osztálytól és onnan rendelték el 

- legutóbb a vasutasnapon -
soronkívüli előléptetését is? 

Csomai Zoltánnak és az ügy
ben felelős vezetőknek talán 
nem szívügyük az, amiért az 
egész magyar nép harcol? Fél• 
tik, mentegetik a népvagyon 
elherdálóit? Dorozsmai ügye 
nem egyszerűen „gazdasági 
kérdés", nem pusztán sikkasz
tás. A Dorozsmai-banda garáz
dálkodása politikai ügy is. 
Figyelmeztetés arra, hogy 
súlyos hibák va.rmak feleiós 
vezetőknél, de ugyanakkor 
magyarázat is arra, miért ha-
1ad vontatottan a Központi 
Vezetóség határozatának vég
rehajtása. Dorozsmai és a hozzá 
hasonlók mentegetése .,szere• 
csenmosdatás" és nem más. 
mint ellenállás a népjólét 
emelése politikájával szemben. 
H • • •  Határozottan fel kell lépni 
- személyre és a pártban vagv 
a.z állami szervekben betöltött 
funkcióra t,aló tekintet nélkül 
- azok ellen, akik az ú; sza
kasz politikáját elfeTdítik. azzal 
sze· jen kétllwlacaoa maaatar• 
tá.st tanusitanak • . •  " - szól a 
Központi Vezetőség határozata. 
.,A páTt felemelte mutat6u1iát" 
- írta Na(J'IJ Imre elvtárs a 
Szabad Nép vezércikkében. 
Tegyük hozzá. az a kéz, mely• 
hez a mutatóujj tartozik. 
ökölbe is tud szorulni! . . •  

Ba\nkl �-
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Fordítsunk nagyobb figyelmet a kocsikiá l l ításokra A Központi Vezetőség határozatáért 
A júniusi párthatározat és a 

:ormán,yprog-ramm végrehajtása 
új felad<atok elé állította a 
vcsutat. A mezőgazdasági szál
lítások fokozódása, a darabáru
forgalom növekedése kiterjesz
tette a szállítások területét és az 
eddigi nagy számt2JSi célpontok 
mellett a mellékvonalakra ts 
több vonat indítását telte szük
ségessé. Bizonyítja ezt a többi 
között, hogy az idei öszi forga
lomban naponta átlag 70 gyüj
tövel többet kell kiállítani, mint 
tavaly ilyenkor. Az export
szállítások növekedése következ
tében pedig jelenleg, mintegy 
800-1000 kocsival van több 
külföldön, mint a mult év azo
nos időszakában. Mindez meg
nehezíti a kocsikiállításokat és 
lemara�ást okoz. 

Már pedig a koc:sikiáill ításban 
nem szabad lemaradnunk Ezt 
éppen az új szakasz politikái a, 
a kormányprograrnm végreh.aj

csérl pusztán történt. Kiscséri 
I 

város nem fogadta. A Soroksá�i
pusztára répához kocsikat kértek úti álllomásra 1 0. 10 órakor érke 
Székesfehérvárról, ugyanakkor a zett meg és itt tovább ácsorgott. 
szomszédos Lepsény á,llomásra úg�:hogy végül is 13.55 órakor 
befutott tíz téglával rakott kocsi, .. futott be" Ferencvárosba. Nyolc 
amellyel kiürítés utárn fedezni és eg,ynegyed óra alatt tette meg 
tudták volna a kiscséri szükség- tehát az alig 3 ki lométeres utat. 
!etet. Az üreskocsi előjelentés Lelküsmereflen, hanyfXR aazelmulasztása okoz,!a azt is, hogy dálkodás folyik az idegen kocsik
Zirc állomás a rakodási napot ka/ is, Ez szintén súlyos oka a 
megelőző este nem tudta meg- kocsikiállítások elmaradásának. 
mondani a szállíttató félnek, Nemrég például kocsikisegítést 
hogy a kért üreskocsit kiállítja-e. kértünk az egyik idegen vasút
vagy sem. A kocsi a rakodás tói. A h€érkezett vonalból né
napján, a 1 2. órában megérke hány kocsit Szekszárd á,llomás• 
zett, az állomás ekkor küldött ra ir álnyítottak. hogy ott export
róla értesítést a félnek, az azon- áruval rakják meg. Az áru ren
ban ekkor már nem tudott sem delkezésre is állt. mégsem rak
fogatról, sem munkaerőről gon- ták be az er.re a célra ideküldött 
doskodnl a kirakáshoz. 11.z ered- kocsikba. Ehelyett Budapesten 
mény; egynapi meddö kocsi- rakták meg azokat, az export
állás. áru pedif! lemaradt. A. súlyos 

Kovács István elvtárs a buda
pesti pártaktíván megemlítette, 
hogy szénbányászatunk mintegy 
400.000 tonnás adóssága legna
gyobb mértékben a vasútnftl 
érezteti hatását. Mi vasutasok 
tudjuk, hogy, a mi munkánk 
nagymértékben csökkentheti az 
e téren !évö nehézségeket. 

Lehetöségeinket mérlegelve 
felelősségünk tudatában vállal
juk: 

l. A II. félévben összesen 9000 
tonna sz�net takarítunk meg, 
egész évi megtakarításunk ezzel 
eléri a 17.816 tonnát, 3,385.040 

forint értékben. 2. Fútóházunk 
körzetében 130.000 Kw energia
fogyasztás van havonta. Enne� 
zömét a pályatestek iérvilágitá
sa emészti fel. Brigádot ala.�i
tottunk az idöbenl ki- és be
kapcsolások el/enörzésére, anú 
több /orma szénmegtakarílást 
eredményez. 

Felhívással fordulunk vasutas 
társainkhoz. hogy a várható hi
degebb időjárás ellenére se ide
genkedjenek a gyengébb minő
ségű szenek tüzelésétöl - a két
ségtelenül komolyabb erőfeszí
tés ellenére sem - mert min• 

NYIL T LE VÉL 

den tonna megtakaritással ipa• 
runk egyéb területeinek munká
ján könnyítünk. 

A vasút területén többszáz
ezer villanyizzó ég naponta. 
Ezeknek gazdasáigos üzemelte
tése számottevő megtakarítást 
e1edményezhet. Egy l(w gon
datlan energiafogyasztás egy 
kilogramm elveszett szenet je
lent. Ne türjük a pazarlást! 

A ferencvárosi fütöház 
dolgozói nevében 

Huszár József 
OB-elnök 

a MA V Epületszereló és Elögyártó ÜV dolgozóihoz 
Rosszul gazdálkodunk 
az idegen kocsikkal 

tálsa követeli meg. Dgy kell A legtöbb kocsihiálnyt azonban 
tehát dolgoznunk a rendelkezés• még-is a vonatok feltartóztatása, 
re álló kocsiparkkal, hogy min- állomási ácsorogtatása idézi elő. 
den kocsüaényt ki tudjunk elé- Sokezer kocsióra vész el a jel • 
glteni. Ennek érdekében meg zöknél _való feltartóztatá�ok kö
kell szüntetni a kocsikiállítások vetkezteben. Egy 1ellemzo eset a 
Jazaságait. sok közül: október 20-án a 2062. 

Elsősorban az elöjelentés�k számú, Bu�apest-DunapaTlról 
körüli hibákat kell felszámolni, 

1 
:ndított vonat 4.30-t?l. (O_ Ó;áig 

hogy ne fordlulh.asson elő olyan allt Budapest-Soroksan-ult allo
eset. amilo'en nemrégiben Kis- má,s je!rojénél, mert Ferenc-

szabálytalanság mellett valuta
kári is okozott az állomás nép
gazllasá,gunlmak az idegen ko
csik elterelésével. 

Szekszárd állomálson más 
példa is bizonyítja a rossz ko
csigazdálkodást. Ezen az állo
máson szó sincs arról, hogy a 
kocsikat átadókön.yvvel bocsás
sák a szállító lelek rendelkezé
sére, azon egyszerű oknál fogva, 
hogy átadókönyvet hosszú idö 
6/a nem is vezetnek. !gy termé. 
szelesen sem a kocsiálláist, sem 
a kocsiállálspénzt nem tudjá,k 
nyilvántartani és elszámolni. 

l(ectves elvtársak! III .  negyed
évi tervünket 1 05.4 szálz,a,lékra 
teljesítettük. Szeptemberben 47 
dolgozónk érte el a sztahano
vis,ta szintet. Vállaltuk, hogy 
IV. negye-dlévi tervünket l O nap
pal előbol> befejezzük. Nem szú· 
kölködünk az eredményekben és 
még-sem sikerülit vállalati vi
szon.v.lafban a ver6enV élére 
kerülni, mert az önköltség- és ,a 
rezsiköltség a megeng-edettnél 
mag-asa-bb. És ebben, elvtár.sa-k, 
bizony ti i,s hibásak vagytok. 

Még- az év eleién megrendlel-

három n,ap után csődöt mon-
, 

Arról nem is beszéllek, hogy az 
dott. Uia� lele!on, _úja_bb _ l�v_él. üz�mi k�n'!'.ha é� a dol_gozók ré
újabb neg;_y het v,zn.elkuhseg, szere kulon v1zhordót kellett 
új motor és újabb • .leég-és". Azt beállítani. ami növeli a rezsi
nem tudom leírni, hogyan véle- költséget. Valószínű - ilyen 
ked!nek dolgozóink, ami!<or ,a munka után - nálatok sem 
napi fá,ra5ztó munkából haza- jobb a hel,y.zet az önköltség a.J.a
térve nem tudnak tisztá,lkod1ni. kuláisánál. 
Ugyanis a !egkőzelebl>i kút Dolgozótársaitok és sa,ját ér
csak 500 méter távolságban deketekben végire végezzétek el 
van. Értsétek meg-, elvtársak! rendesen ezt a munkát. 
52.000 forint fekszik a munkál- Kecskés Anna 
ban és 200 ember részére mézi-s OB-elnök, MAV Vasútépítö OV, 
vállon kell a vizet hordani. Érd. 

------------- tük vállala lotoknál a vízvezeték 
h€szerelését a munkás.szállás
hoz. fait 52.000 forint költséggel 
júliuooan elivégeztétek, de nem 
sok örömünk telt ben.ne. Két 

Megkezdte működését 

z. Burján István elvtárs, Az állomásfönök elvtárs érle-
sze,ptember 1 ! -én lapunk hasáb- sítette a szerkesztőséget, hogy 
J'.ain tolmácsolta a füzesabonyi a jogos panaszt megvizsgálta 

és a hiányosságokat megszündolgozók kívánságát: emeljék !ette. meg a kihúzóvágányt, hogy al-
* 

kalmazni tudják a &ZOvjcl sík-
p II István elvtárn pa-tolatási módszert. uszta • 

Dankó Béla elvtárs, a miskol- naszolta, hogy az egészsége 
ci igazgatóság 11. osztályáról .helyreállításához szükség�s 
arról számol be, hogy a kí- g;yógyszert a :VSZTO nem adJa 
vá.nt munkát szeptember 16-án meg, 
befejezték Füzesabonyban. 

! 
Hajnal Balázs elvtáf's, a va

Ugyancsak forgalombiztos és a súli föosztály 3. szakosztálya 
szovjet, s_íktolatást !flÓds_zer. al• osztályvezetöjéhez került a pa
kalmazasara haswalhato alla- nasz aki két nap alatt t>lküld
potba hozták a szerencsi, <_iiós- te 'a megnyugtató választ: 
győri, , misko!ci .�z�m�l}'.p3:ly_a- nincs ak.adáLya a gyógyszer be
udvari es salgotar1aru k1huzova- szerzésének. Orvendetes lenne. 
gányokat. ha minden vezet6 ilyen gyorsan 

* és lelkiismeretesen foglalkozna 
Egyik levelezőnk arról szá- a dolgozók ügyével. 

mol! be, ho!& a székesfehérvári * 
új vonatkísérö laktanyában ki• 
sebb hibák akadályozzák ,a do!- Babocsl Imre elvtárs még 
l!'"Ók zavartalan pihenését. július 23-án panasszal fordult 

A bürokríicia 
útvesztőjében 

Ideje lenne, hogy a vasúti 
főosztály egyes dolgozói végre 
meglátnák az akták mögött 
az embert. Az átminősítésem
mel kapcsolatos ügyirat július 
12 óta vándorol a bürokrácia 
útvesztőjében. Október 20-án 
rászántam a szabadnapom, 
hogy megfejtsem a rejtélyt: 
miért kell egy ilyen egyszerű 
ügy elintézésében több mint 
három hónap? Nem sikerült a 
dolog nyitjára jönnöm. Ehhez 
egy szabadnap, úgylátszik ke
vés, Annyit azonban megtud
tam, hogy Vass elvtársnál, az 
I/8 szakosztály dolgozójánál pi
hen az akta közel 40 napja. 
Talán a következő szabadnapo
mo, 1 sikerül kiderítenem, hogy 
miért, 

Nem is olyan régen a nyolc 
általánosiskolával nem rendel
kező altiszteknek segédtiszti 
átminősítését az igazgatóságok 
végezték - jól és gyorsan. 
Miért volt szükség az ügy in
tézésének lelassítására. a fö
osztál bekapcsolódására? 

Szücs Ferenc 
vonatfékező, Hatvan 

.,Hétköznapi" látvííny 

A Nyugati-pályaudvar hátsó 
pénztáránál szorongta,rn, csak 
ennél a pénztárnál volt jegy
kiadás, A szomszéd ablakból 
világosság szűrődött ki. Benéz
tem. Első látásra nem akar-

tarn hinni a szememnek, hát 
mégegyszer benéztem. A lát
vány elég hétköznapi volt. 
Egy kartárs�.; krumplit hámo
zott és valamit főzött a vil
lanymelegítőn. Talán paprikás
krumplit. Általában nincs eb
ben semmi különös. Annál 
különösebb azonban, hogy ez 
este, csúcsforgalmi időben, 
szolgálat közben történt egy 
jegypénztárban, amikor az 
utasok hosszú sorokban vár
tak a jegykiadásra. 

Nem ártana, ·ha elvennék 
az étvágyát a kartársnőnek 
ilyen szolgálattétel-tő!. 

ifj. Billinicb Antal 
Landler Jenő Járműjavító 

A sok ir6asztal közt 
elvész - a munka 

Az tpületfenntartási Főnök
ség III .  pályamesteri szaka
sza anyaghiánnyal küzd, 
amióta a nyugati szertárfö
nökség átvette a szakaszon 
lévő raktárt. Azóta nekün� 
nincs beleszólásunk az anyag
ügyekbe. DoTZsá.k Jenő elvtárs 
röviden elintéz bennünket 
olyan formán, hogy „anyag 
nincs". Csak azt nem értjük, 

1 
hogy míg a szakasz kezelésé
ben volt a raktár, volt anyag 
és kezelését két ember intéz
te, most hogy nincs anyag, 
hét emberre van szükség. Az 
igazság kedvéért azonban azt 
is meg kell írnom, hogy néha
napján kapunk anyagot. A 
multkor csekély 55 percembe 

a Budapesti Köz lekedési Bíróság 

szerkesztőségünkhöz, hogy hat 
társával együtt nem kapják 
meg a munkaruhájukat. 

hét mu!Vla a motor leégett. nem A bíróság szervezetéről szóló 
működött. Telefonálgat.as, levél, 19�4 . . évi I_I. sz. t�rvény érlel
mint ahogiy ilyenkor len.ni s,zo- meb:n , o�tober 22-en n:iegk�_zdle 
kott és négyheti huza,vona után 

I 
mük_oc!ése� a . Budapesti Kozle

fel.szereltétek az úi villanymo- kedes1 B,rósag. 
tort, mely túltett az előbbin és A bíróságban a közlekedés• 

ben jártas szakbírák mellett a 
közlekedési dolgozók közül ki
váJlasztott ülnökbírák - vasuta
sok, gépkocsi- és v,llamosveze
téík és más közlekedési szak
emberek - is helyet foglalnak. Többszöri sürgetésünkre vég

re válaszolt a budapesti ig,az
gatóság an.yaggazdálkodási és 
beszerziési osztálya. Értesítette 
szerkesztöségünket, hogy a ru
hák kiadását elrend'elték. 

* S P O RT 
Lapunk október 2-i számában 

közöltük Cseh Zoltán elvtán 
levelét, amelyben a Szolnoki 
Járműjavító VIl/a személyko
csi részleg dolgozóinak nehéz 
munkakörülmén.yeit tárt.a fel. 

'öt bajnokságot szereztek a vasutas-birkózók 

Kalló Imre elvtárs, a vasúti 
főosztály 7. szakosztály helyet
tes vezetője ért<?sítette szerkesz
tőségünket, ho!& a felújításhoz 
szükséges hitel biztosítására 
megtette az intézkedéseket és 
a kívánt munkálatokat még eb
ben az esztendőben elvégzik. 

Régen tapasztalt sikert hozott 
a vasutas szlneknek az idei kö
töttfogású birkózóbaJnokság. A 
nyolc súlycsoport közül ötben 

Szenes István (Vasútépltö Lo• 
komotív) nyerte az idény első 
mükorcsolvázó versenyét, melyre 
a budafoki !edeltpáiyán kerüli 

LokomoU v-versenyzö szerezte sor. 
me.1< a büszkP bajnoki clmet. De 
a baJnokokon kivü\ több szép he- A Rákospalotai Lokomot!v rérll 
\yezés 1s bizonyJtJa, hogy újból nagypályás l<ézllabda-csapata 
jó úton halad a vasutas birkózó ba,lnokságot nyert a Bp. I. osz
soorté-1et. Leokesúlyban Kenéz tátyban. 
(Cegléd) \égsúiyban Hódos (Deb-
rec,n). ' váltósúlyban Gál (Ce.1<- Az ez.év! orszái?os ba]noksá.1<
léd). közéosúiyban Balla (Cei?léd), ban �ltunöen szerepelt Bp. Lo
a félnehézsúlyban Kovács Gy. komouv viz1tabda- csapata a bal
(Bp, Lokomotl ;) nyert ba.\noksá- noki küzde\r:nek bere!ezése után 
got Kurucz (BP. Lokomotfv} lég- sem tért te\ies pihenőre. A szak
súiyban. Sipos (Debrecen) köny-

1 
osztály két . csapatta\ ben':"ezet1 

nyCisúlyban a harmadik. Reznák a teremkéz1labda•kupa k_uzdel• 
(Cegléd) félnehézsűlyban a má- meibe. Laki Károly edzli ll'(en 
sodik helyen végzett. �;}.;.8::

n 
pih!1;!;i

°

}�'),szii! ! it 

Pontot vesztett a 26. rordu!O 
során a Pécsi LokomoUv NB 
II-es csapata. Ennek ellenére to
vábbra is két ponttal vezet a 
bajnokságban. 

A Bn. Lokomotlv ep;y (érll és 
ef!.Y női csapattal szerepel az 
országos kosárlahda-ba]nokság
ban. A rérfl együttes a nei?Ye
dik. a nük csapata a tizenhar
madik helyen áll. 

El?Y férfi és e;zy nöi csapat 
képviselt a vasutas színeket a 
Béke Kupa asztalltenisz csapat
bainoksá.1<ba•1 A Vasútépill! Lo
komotiv rérfi csapata az Nme-
z6nvben. a Cegléd! Lokomotlv 
riői csaonta pedi� a kiesök között 
!ogial helyet Valamennyi ba.!nokunk vcre- egész[tö spcrtái?at. 

séj? n4Jkül szerezte me.e; az első _________________ _ helyet. A két nagyszerű vidéki 
szakosztá.lv mi11taképül szolgál· 
hat a többi szakosztálynak. A 
ceglédi birkózók r·emek eredmé
nve SzaniS7.ló edzö lelkiismet'e• 
tes. hozzáért5 munkáját dlcsér1. 

A baJnoksá.1<ban elért pompás 
került egy WC�sésze vétele- �i�i� �';,';'.t��ise J

ó 
a
m

����i,;'s 
k
b��'. _ HARMINCEZER FORINT

I 
tergályos-munkákat határidő 

zése. De kit érdekel ez? - a lcózókat. De az eredmények kö• értékű lemezvágógépet kapott eJö�t k�t nap�al elvégzL V�lla-
szertar. dolgozóit, úgylátszik, teleznek is. A balnokoknak és lasat tulte1es1tette 100 •zaza-heiyezetteknek további szorgai· a Szegedi MAV Felépítményi · . • . ~ • nem. mas munkájuk mellett keli !ct(IJ . , . . . lé1ms minőségi munka.val ket 

Adják vissza a szertárt a sza:--ftaniok arra. hogy é\en,láró Vasanyag'.avito ÜV, �z uJ_ gép es fél nappal előbb fejezte be 
szakasznak majd mi kevesebb tapasztalataikat snorttársa!knak nagymértekben megkonny1h a a munkát, 
emberrel J·'obban elvégezzük Is átadiák. Ha ez megtör·ténil<. dolgozók munkáját, gyor-sitja 

1 
úgy minden bizonnyal az eikö-

ezt a feladatot. vetkező !dókben ú iabb rs űjabb a termelést. 
Pálmai Gábor �,;'9�:���

t 
s ����
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t��esz�J1 a! - ,.KIVALó DOLGOZÓ"· 
vízvezetékszereló- egyetemes magyar birközósport. jelvénnyel és oklevéllel tün-

~�---� tettek ki 19 forgalmi és 2 ke

fegyelmezett munka - balesetmentes vasútüzem 

Ezzel a címmel nyitották meq Budapest•Ferencváros állomáson 
a balesetvédelmi kiállítást. A kiállítás érdekessége, hoqy a láto· 
qató csoportok a helyszínen, a kiállított szemléltetö anyaq felhasz• 
nálásával mindjárt oktatásban is részesülnek. A kiállítás, -
amelyet a budapesti MAV iqazqatósáa a V3sút politikai os:?táflyal 
közösen rendezett - rövidesen országos körútra Indul. A nagy 
látoqatottsáqnak örvendó kiállítás grafikai anyagát a MAV Sajtó-

hivatal qrafikal csoportja készítette, 
(Kovács Géza felvétele) 

keskedelmi dolgozót Komló 
állomáson, köztük Tóth István 
tanács tagjelöltet. 

- AZ ÚJPESTI ÖSSZE
KÖTŐ vasúti hid újjáépítése 
gyors ütemben halad. A mun
kában élenjár Nagy László 
szerelöbrigádja 200 százalékos 
átlagteljesítménnyel, 

- JÓL SIKERÜLT MŰSO
ROS ESTET rendezett a 
BVKH szakszervezet i  bizott
sága. A művészi teljesítményt 
nyujtó BVKH-zenekart dr. Va
sadi Balogh Lajos, kétszeres 
nívódíjas karmester vezé
nyelte. 

- DR. SZILAGYI ERZSÉ· 
BETET, a MÁV-kÓliház gyer
mekorvosát áldozatkész, lelki-
1smeretes munkájáért tanács
tagnak jelölték a VI. kerület 
dolgozói. 

- NOVAK JÁNOS ELV
TÁRS, a MÁV Épületszerelö 
és Előgyártó ÜV fémmegmun
káló üzem kiváló dolgozója 
november 7-re vállalta, hogy 
a Keleti-pályaudvar pénztár
szekrényeihez szükséges esz-

- űNNEPÉL YES KERETEK 
K0ZÖTT avatták fel a hatva
ni pályafenntartási főnökség 
fiataljai az alapszervezet új 
zászlaját. 

- A DISZ KÖZPONTI VE
ZETŐSÉG E vándorzászlajáért 
folyó versenyben Polyák Sán
dor csopo,:tvezetö 182 százalé
kos teljesítményt ért el 
Veszprém-külsö fútőháznál. 

- A FÉMGYÜJTÉS SIKE
RES VÉGREHAJTASARA 
versenyre hívták ki a diósgyö
ri fűtőház fiatalJai az igazga
tóság összes DISZ-szervezetét. 

A MUNKA ÉRDEM
REND k itüntetést kapta Vaskó 
Vera előmunkás, a sátoralja
újhelyi pályafenntartás dolgo
zója az árvizvédelemnél vég
zett munkájáért. A III. ne
gyedévben brigádját sztahano
vista-oklevéllel tüntették ki. 

- A NOVEMBER 7-RE IN
DITOTT versenyben Elek 
Sándor tolatásvezető és bri
gádja Debrecen állomáson vál
lalta. hogy kocsimozgatási ter
vét 100 százalékról 105 s2'áza· 
lékra növeli. Jelenlegi ered• 
ményük 1 1 1  százalék. 
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N OV E M B E R  7 A FORRADALMI IMllUISlAK �ei,&.6t-=� 
H arminchét eszten,deje, hogy 

az uAurora"' sortüze a 

Néva partj.áin ey;y új korszak 
hajnalha,s;;dásá,t jelezte. Har
minchét éve, hogy a oolrevik 
pá,rt vezette orosz proLetáriátus 
a, világ- egyootodlfo ke�be vette 
.a hatalmat ,s ez,zel új korszakot 
ni\l'Ított .az emoerisél! történ.e:<'i
ben. 

19 17  november 7 az egész világ 
proletariatusának, köztük a ma
g;y,a,r prolela!ri-áitusnak is új hitet 
és remény,[ a·d!ott a zs.a.rnolri 
önkény elleni ha,cához. A s1-ov
ietha!a!Qm erősöc!,é�, g-a.zdasá.e;i 
és politikai sikerei hamaro..<;in 
bej áriák .az eg-ész vilá:got. ,s 
amikor a náci vandia,lizmu.s vi· 
lá,g-hódító útjára i ndult, Leni.n á� 
Sztálin vörösc5'i·Ll.a�os katonái 

· para,ncsolfak tnel[álljt a hHLeri 
hoi:dáikJllaik és saját ba1"lanqjá
ban semmisítették meg ,a,z em
b,eri�ée: le!<'VeszedieLmesebb ellen
s�ét 

A ma,gyar dol�ozó népnek is 
a Vörös Hadsereg- hozta el az 
évszálz-2dok óta óhajtott szaha,dl
sá.!lol 1 9 1 7  november 7-e nélkül 
nem következhe!et.t volna · b,e a 
ma.g-yar 1945 április 4. A felma
baditó irám: érze'.t hála ás ,;ze
�TA,t ezen a napon a ma:zy,a,r 
v;..sutassá,g- rész,éről i s  fok07..ot
ta-bban szá,JI a Szovjetun,ió dlicső 
pártja és harcos dole:ozó népe 
felé. A mirr h-e1"1nH.a folyó mun
kaverseny során kima.g-aslő 1„1. 
iesítmények születtek ,a,z ünnep 
lisz!eletére, melyek betetőzése a 
forradalmi műszak eredményei. 
J)ombóvá-r ál,Jomás és fíitöház 
dole:ozóf a versenyszakasz sorá,n 
az 1979. s,á,mú von.a!ot minden
nap túlsúllyal ,továbbították. 
Rálkosrendeziín Juá.'1.!fi József és 
bri•e:ácl'a 1240 kocsi leg-urításá
vel 1 1 0 százaLékos tel jesítményt 
ért „1, 

·Ez az évenként megismét lődő 
I 

annak. hogy meg-növekedett fel
versenymozgalom vasútunkon acla,:ainknak becsülettel eleg-et 
az őszi csúcsforgalom min- fogunk tenni. Dolgozóink túl
den évben fokozott fel-

, 
nyomó többségének tudatábii'fl él, 

ad,atot jelentő időszakái\ll esik, hol!'.Y a vasúti száll ítás kieg-é 
de soha oly,an nemes cél nem szitője a népgazd:asá,g- eg-észé
veze!te vasutasságunikat, mint nek, s e munka job,b és gonrlo
mool. Az új kormá,nyprog-ramm, sab,b, elvég-z,ése közvetlenül kihat 
amelynek középpontjában ,a, d•ol- a vasutasság életkörülményei 
JlOZÓ ember áM, mindannyiunk- javulá,sár,a is. 
tói fok-0zoltabl> felelősséget, a A - , 

!ermelé.kenywg emelését, az on- november , -re lel_, _v�-
költség- csökkentését. minőségi . senyvaillalások _te!Jes1tese 
munkát kíván. A 6á,tora•\j�új- utan sem l,anyhulha'.t es 11e11; 1s 
helyi VIJI. páilyamesteri szak.a- ia:nyh�1I a ver�enyla.z._ U1 c�lo
szon Vaskó Veronika előmun,ká,s ert, U J . ,  nagy unn�p lisztelet�re, 
sztahanovista, ifibrig-ádja a for- a ta:nálc�valaszt�;5°k . .  napJ�a 
ra.dalmi műszakban minőség-i lett va!l a las:>k �1...:ereert 5za l
munka mellett 1 36 százalékos lunk s,ikra. Anna! 1s fontosabb, 
teljesitméllillyel do1g-ozott e _ve;�eny�z.aik�•sz . fe_l�d:ataina,k 

lel 1es1!ese es tul:-el 1es1t·ese, mert 
a közel,g-ő tél ismét na,g;y, meg
pról>á,ltatások elé állítja a vas
utat. Ugy k€'1 1 dolgozmunk, hogiy 
minden szállításra felkíná,lt árut 
maradéktalanul ren,delletésd he
lyére tová,l>bítsunk, h� .a téli 
!org-alom idején adósság- nélkül 
tehessünk eleg-et kötelességünk
nek. Az elmult tél !,a,paszta,J.a
t;;,in okulva máT a nyát folya
mán hozzáfogtunk a téli előké
születekhez, de meg- kel l  mon
da,nunk, még sok felad,ar vár 
ránk e téren. Esetenként már 
most i s  akadályozza forg-al1munk 
e:yorsasáigá t és b,iztons,á,g-át a 
vasút ee:yik leg,nia,gyob,b el len
ség-e, a köd. 

A feladatok végrehajtása 
azonban nem folyik a kí· 

vánt mértékben. Ismerjük ne
hézségeinket, amelyek akadá
lyozzák e feladatok maradék
talan végrehajtását: rossz 
minőségű é.s nem megfeleiö 
mennyiségű szenet kapunk. 
A hétvégi kocsiberakáscrkná 1 
mutatkozó lemaradások ke• 
rékkötői k.ilűzött célunk el
érésének. Nem mondhatjuk 
kielégítőnek a vasút terüle. 
lén lévő bizonyl,a,!i és munka
fegyelmet. A vonalikésések miatt 
naponta esik cwrba a vasutas 
becsület.en. Sokan vannak kö
zöt.tünk, akik a népva,gyonnak 
nem szi lárd őrei, ha111em el�
dá Jói. De biztató erő és remény 
számunkra, hogy ezeknek a 
száma egyre kevesebb és a 
nal!'.Y célért versenyre kelt dol
g-ozóiruk n,éi,. és Ül!'.Yszere'ete 
mindinkább tarthatatlanná. teszi 
ezek számára a sorainkban ma· 
radást. 

A forrad-a,1mi műszak eredmé
nyei, vasutas dolg-ozóink eiw,e 
tömöreb,b fel�árkózása páttunk 
és kormáruyunk m<¼!'é zá,log-a 

Nagy fela•datainkruak csak fe-
1elősségiel jes munkával, eg;virná,s 
see:ítésével és .szoros �.yütt
működéssel tudunk eleget lenni. 
A vasutasság- ecMigi he'ytáll'ása, 
bizfosílék arra, hoe:y minden 
nehézséj1'el lekü:iidve teljesítjük 
a reánk háruló felia,da'okait. Erre 
kötelez ben111ünket olotó�r szel
leme, erre -buzdít bennünket pár
tunk és kormányzatunk népjólét 
emelés,ét célzó politikája. 

Miskolc a forradalmi  műszakb an is helytál lt 
(Tudósítónktól.) Miskolc cso· 

mópont dolgozói csakúgy, mint 
a multbani nagy versenyszaka
szok alkalmával, a mostani for
radalmi műszak alatt is helyt
á l ltak. 

A személypályaudvaron ki
emelkedik a kocsitartózkodá1Si 
terv 104, a kocsimozgatási terv 
106 százalékos teljesítése. A 
személyvonatok menetrendsze
rinti inditási tervét 1 19 száza-

lékra emelték. Nagy Károly for
galmi szolg-álattevö a menet
rendszerinti közlekedés biztosí
tásával, Barta Mihály sztaha
novista gurílásvezető és brigád
ja pedig a gurítási terv 1 10 
százalékos teljesítésével a mű
szak legjobb dolgozói voltak. 

A fűtőháznál Simon Bálint 
segédkezelő és Karsai Imre fű
tő 500 tonna túlsúly továbbításá
val 1 4 1 ,  Sárosi Béla mozdony-

vezető és K.. Kovács Károly fü. 
tő pedig 800 tonna túlsúly to
vábílásával az átlagos terhelést 
1 57 százalékra teljesítették. 

A miskolciak a forradalmi 
műszak lendületével megállás 
nélkül arra törekszenek, hogy a 
tanácsválasztásokra még- jobb 
eredményeket érjenek el és mi
nél hatékonyabban járuljanak 
hozzá az őszi forgalom sikeré
hez. 

Nem varnak hiába, a váltókeresztezésekre 
(Tudósítónktól.) A Felépítmé

nyi Vasanyagjavító OV buda
pesti központjától szinte .napo� 
ta sürgetik a váltókeresztezése
ket. A vállalat keresztezéssze
relö műhelyében a forradalmi 
héten a Szenczi vil lanyhegesztő-

brigád párosversenyre hívta a 
Gál-brigádot és 189 százalékos 
teljesítményt ért el. A Gál-bri
gád sem hagyta magát és 210 

százalékos eredményével túl
szárnyalta versenytársa telje
sítményét. A K.iss lakatosbrigád 

167 százalékos teljesítménnyel 
segítette elö a vállókeresztezé
sek gyors elkészítését. 

A felépítményi műhelyben 
Nagy Endre Zoltán ifi-brigádja 
1 78, Nagy László i.fi-brigád_ia 
pedig 1 75 százalékos eredményt 
ért el. 

Túlszárnyalták vállalásaikat 
Bánréve állomás dolgozói ndp

ról napra fokozták munkalcm
pójukat a november 7-i vállalá • 
sok teljesítése érdekében. Mire 
elérkezett a forratlalmi műsuk, 
vállalásaikat már teljesítették 
úgy, hogy a műszak alatt min-

den erejüket a túlteljesítésre 
fordíthatták. Ennek következLé
ben kiemelkedő eredmények szü. 
lettek az ál lomáson. Kocsitar
lózkodiási tervüket 1 06, kocsi
mozgatasi tervüket 1 27; a terhe
lést 108, a vonatforgalmi tervel 
105 százalékra teljesi!etlék. 

Révai István forgalmi szol• 
gá,laltevő és brigádja terhelési 
tervének 128, vonatforgalmi ter
vének 1 07, kocsimo:z.gatá_si ter
vének 136 százalékos teljesíté
sével tünt ki. 

Napi 11 kocsival többet javított a ferencvárosi f iókműhely 

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

Nem lepődtek meg- a ferenc
városi fűtőház dolgozói, amikor 
hétfőn reggel azt oivasiták a 
Szabad Nép·ben, hogy ország
szerte megkezdődött a forrad'almi 
műszak, hiszeo természetesnek 
találták, hogy a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom tisztele
tére külön versenyműszak indult. 
Annál! jobban csodálkoztak azon, 
hogy náluk nem szervez/ék meg 
a forradalmi müszakot. Az üze
mi bizoits,ág elmulas.zlotla a 
mozgósítást. Husuír József 
üzemi bizottsági elnök másirá• 
nyú elfoglal tsága miatt Sárvári 
József termelési felelősre bízta a 
műszak szervezését, ő azonban 
nem gondoskodott erről. 

több jó eredmény született. Jakab százalékos álllagteljesítményt ért 
Gyula mozdonybrigádja a 424. 143 el. Kollár István hegesztő ugyan
számú géppel 17 tonna szenet csak i lyen vál lalás, mellett 19 1  
takarított meg. A brigád tíz túl- százalékot ért el. A kocsijavító 
súlyos vonatot átlag 25 százalé- íiókműhely a műszak minden 
kos többlerheléssel továbbított. napján 11 teherkocsival többet 
Golyán István hegesztő sztaha- 1 javított meg, mint a maszakot 
novista szintet vál lalt és 201 megelözö idöben. 

ÍJJ ÉLUZEMEINK 
A harmadik negyedévben 29 

vasúti szolgálati hely teljesítet
te, i lletve teljesítette túl az él
üzem-feltételeket. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter, valamint · a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezetének 
I<özponti Vezetősége a harma
dik negyedévi terv teljesítéséért 
indított szocialista munkaver
senyben elért eredményeik elis
meréséül váR1cforzászlóval tün
tette ki és pénzjutalomban ré
szesítette a következő szolgálati 
helyeket: 

Szeged állomást, a szolnoki 
és miskolci fatöházat, a miskol
ci járműjauítót, a La11d/er Ma
veket. a ferencvárosi és terézuá
rosi pályafenntartási főnöksége-

ke!, � �ud�pesli . Vas_ú'.építöt, a I helyi . �zerfár . . A debreceni és 
Tavkozlo- es B,ztos,toberende- komlo, rakodasi fönökség, a pé-
zések Központi Ellenörzésél. csi TB K,E. 

A harmadik negyedévben az 
élüzem címet és az ezzel járó 
pénzjutalmat · az alábbi szolgá'
lati helyek nyerték el: 

Talabá11ya-Felsö és Debrecen· 
vásártér állomás, a szolnoki és 
szombalhelyi jármajaviló, a Bu
d{J)pesl-l(�leli Müszaki Kocsi
szolgálati Fönö/>.ség, a Budapesti 
Elövárosi Vasút cinkotai és 
csepeli vontatási üzemfönöksé
ge, a kisújszállási, a hatva11i és 
a györt pályafennlar lási fönök
ség, a MA V Epitési Géptelep, a 
debreceni mahelyi szertár, a 
miskolci műhelyi osztószerlár, a 
pécsi szakszer/ár, s a szombat-

Veúrigazgalói elismerésben 
és pénzjutalomban részesültek 
Pusztamonostor állomás és a 
Szeged-Rókusi Szertár, 

* 

Az élüzemek mellett számos 
olyan szolgálati helyünk van, 
amelyek az élüzem-tényezők kö• 
zül jónéhá:ny szintet elértek, de 
a többi tényezőnél is teljesítették 
vagy tú lteljes,ítetlék tervüket. 
Sajnos, akadnak olyan szolgála!i 
helyek is, ameliyek még a tervlel
jesí!éssel is rosszul állnak. Igey 
a forgalmi szakszolgálatnál ko
moly kifogás merül fel Filator;. 
gát á l lomás munkája ellen. Ez 

Kép a Szovjetunióból 

• az ál lomás, nagy kocsiforgalma 
miatt ig-en fontos szolgáJlati hely, 
de ennek a fontosságának nyíl• 
ván nincs tudatában, mert szol-

A dilnyuqati vasútvonal eqyik páJyarészlete. 
( M. Ozer5Zklj felv.) 

gálati vezetöi, üzemi szervei 
nem foglalkoznak eléggé a mu11-
kauersennyel, nem mozgósítják 
a dolgozókat a sztahanovista 
szi11tek elérésére. Ez az oka, 
hogy a ha,rmadik negyedévben 
lemaradtak a tervleljesítéssel. 

A vontatási szolg-álatnál a 
súlyponti fűtőházak közül Sze
aed lemaradása szembetűnő. Sze
ged fűtőház a harmadik negyed
évben nem teljesítette sem kilo
métertervét, sem átlagos terhe
lési tervét, a javítási költségeket 
pedig túllépte. A tapolcai fűtő
ház ugyanebben a három ténye
zőben maradt le, Pécs sem érte 
el a kivánt szintet a kiloméier
!ervnél és kocsijavítási tervét 
sem leljesítel!e. 

A fűtöháznál így csak szer
dán indult meg a forradalmi hét 
versenye. Ettől kezdve azonban 

Fiatalok az élen a Landler-művekben 
A Landler Jenö Járműjavító 

I 
határidö elölt, már csütörtökön 

OV-ben a forradalmi műszak valóra váltották fogadalmukat. 
alatt a fiatalok jártak az élen a Pénteken reggel munkakezdés 
felajá�-lás?k t�ljesílésé�n. l�y elölt újabb felajánlást tettek: 
N�g1/is_tvan_ Bela kazankovacs vállaltáik, hogy a 424.030-3s 
bngad1a va11lal!a, hogy a farm- • • f t . . ·t · l tt 1· ~ dalmi műszak hetében terven szamu, u OJ�v1_ �s a a evo 
feiül elkészíii a 4 1 1 .295 számú mozdony kazan1at november 9 
mozdony kazánjának tűzszekré- helyett, már 6-án befejezik. Ezt 
ruyét. A nagy munkalendüleltel a felajánlásukat is sikerrel lel
dolgozó fiatalok két nappal a jesitelték. 

Így dolgozik a ió mozdonybrigád 
(Tudósítónktól) Budapest-Ke- műszakban késne a vonatunk"

,
• ces rövid menetidövel menet

leli Jű�öhá_z létszámába tartoz?, -;-- jegye_zte meg útköz�e� ,V�- rend szeri11t 1ovábbították. Visz
Palast, Sandor mozdonyvezeto aer elvlars . .,Dehogy kes,k. Hal szaúlban a 9525/11  számú vo
fa1öivel, Ferke Pállal és Néder mire való a rövid menelidö" - na!tal ózd és Miskolc között 
Károllyal a 9710. számú késett 

I 
váilaszolla Palásti elvtárs. az egylapátos tüzelési módszer

mun_kásvonatot továbbilolta: A b_rigád. tagjai hozzáláttak a rei 26 mázsa szenet /akaritoltak 
.,Szegyen lenne, ha a forradalmi munkahoz es vonalukat 30 ,per- meg. 

Már az ünnepi műszak negyedik napján 
teljesítették november 7-i vállalásukat 

A forradalmi hét negyedik 
napján örömhirt röpített szét a 
hangosanbeszélő az Eszaki Jár· 
műjavílóban. Közölte, hogy az 
iizem november 7-re lett válla
lását 104 százalékra teljesítellc. 
A IV. negyedévre terven felüi 
vállalt 870.556 forint értékű mun
kának ez 43 s.zázalékos, telje&ílé
sét jelenti eddig- az időpon:ig. 
Az anyagtakarékos.sági felaján
lás teljesítése november 7-re 106 
százalék, a neg;yedik negyedre 
pedig- ezideig- 34 százalék. A töb
bi között eleget tettek még- a kö
vetkező november 7-i vállalások
nak: 

10 darab gazdasá:gi vasút ex
port vontaómozdonyt öt nappal 

a lzatáridö elölt kés,zítettek el és 
minőségileg- kifogástalan álla
potban adtak át. A gőzmozdony
osztály kazánkovács,ai 191 .977 
forintot lakarí!ottak meg- g-azda• 
ságos anyagfelhasznáiással. A 

XII .  osztályon dolgozó Szegedi 
ká�pi losbrigád megtakaríiása 
1 1 . 1 10 forint, 160 százalékos át
lagteljesitmény mellett. I<ívülük 
is nagyon sok dolgozó ért el ki
váló eredményt. 

Kifogástalan minöségü munkával ünnepeltek 
a györi pályafenntartási dolgozó:< 

A g-yőri pá lyafenntartási fő. 
nökség- dolgozói nemcsak annak 
örültek az elmult napokban, 
hogy megszerezték az élüzem 
címet, hanem annak is, hogy a 
forradalmi műszak alatt jó ered
ményeket érlek el. Valamennyi 
s,zakaszon kifogástalan minőségű 

munkát végeztek ezen a héten. 
Legjobban dolgozott a XX. pálya. 
mesteri szakaszon Besze András 
brigádja, amely Hegyeshalom 
állomáson talpfacserénél és vá
gányszabályozásnál 136 száza• 
lékos teljesítményt ért el. 



2 SZOCIALISTA VASOTiRT 

� VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL -fC 

MEGJEGYZÉSEK A BUDAPESTI POLITIKAI OSZTAL Y AKT!V AERTEKEZLETEHEZ 

A lözponti Vezetöség október 
3-i határozata kfomelkedő je
lent&égú pártunk feladatai
nak meghatározásában. A ha
tározat megjelenése óta a 
vasúton is a kommunisták ez
rei Vltatják aktív!lértekezlete
ken és tag.gy,:lléseken a hatá
rozatból rájukváró feladato
kat. 

tanácskozás legtöbbször in-
1 

ket a példákat lehetne még 
kább termelési értekezlethez, sorolni, de tanulsága nei;i 
mint kommunista aktívához változna: érthetetlenségből 
hasonlított. Helyes volt, hogy vagy hanyagsál?)ból nyomtalan 

feltárták a vasúti munka szavak maradnak a jó javas
gyengeségeit, hisz enélkül nem latok! 

bet ,kellett volna beszélni a 
pártonJbelüli meggyőző mun
káról is. Nem elszigetelt je

lenség a2, melyröl Szolnok ál
lomás párttitkára szólt: párt
vezetőségi tagoknál is előfor
dul hogy nem értik a kor
má;yprogramm politikáját és 

azt „parasztpolitikának" te: 
kintik. Emellett nem lehet szo 
nélkül elmenni. Lehet-e na
gyobb akadálya a pártmunká
nak és a termelésre mozgósí
tás.nak, mint az. ha a párt 
funkcionáriusai maguk sem 

értik az új szakasz politiká
ját? Az aktívának sokkal éle
sebben és őszintébben kellett 
volna feltárnia. hol varunak 
még ilyen hibák, hasonló né
zetek, hogyan lehet és kell el
lenük harcolni. 

A budapesti igazgatósághoz 
tartozó kommunisták szerdán 
tartották aktfvaértekezletüket 
a „Pierre Semard'• Kultúrott-

lehetett volna eredményes az De ez nemcsak a gazdasági 
a,ktíva - a baj azonban ab- vezetők hibája, ez a politikai 
ból fakadt. hogy nem keres- munka gyengesége is, a nem 
ték a hibák okait kevés szó kellő eréllyel folytatott harc 
volt a pártszervez�tek és a a Központi Vezetőség határo
kommunisták munkájának fo- zatáért. Erről nemigen be
gyatékosságairól, különösen a szélt Benkovics elvtárs, mint 
párt nevelómunkájáról. ahogy kevés szó volt a poli

honban. A tanácskozás előse- Több felszólaló is felvetette, gítette. hogy a kommunisták hogy hasonló, söt az itt felsovilágosabban lás6ák munká- rolt hibákról is volt már egyjuk összefüggését a Központi szer szó kommunista tanácsVezető.;:ég határozata végre- kozáson és mégsincs javulás a hajtásáért folyó harccal, fele- munkában. Ez igaz. Azért nem lősségüket az őszi és téli for- volt javulás, mert sem azokon, galom lebonyolításának sike- sem a mostani értekezleten rességében. nem mutattak rá határozottan 
A politikai osztály beszá- a nehézségek fő okára: ellenmolójának egyik legfőbb eré- állás, megnemértés van az 

nye volt, hogy helyesen tisz- új szakasz politikájával szem
tázott néhány fontos elvi és ben. Az ellenállás sokszor nem politikai kérdést, határozottan tudatos. de káros következmé
állást foglalt az UJ szakasz nyeit mégsem lehet szó nélkül 

politikája mellett. A beszá- hagyni. Igaza volt Fehérvári 
molót ikövető vita értékét a Józsefnek (Budapest-SOrok
felszólalók őszintesége, a sári-úti állomás), aki azt mon
vasúti munka hibáit feltáró dotta: va(/1/ nem értik a 
bátor bíráló hang emelte. Ér- gazdasági vezetők az új polizódött minden felszólaláson a tiká,t, va(l11 tehetetlenek, mert 
felel&s$égérzet a hibákért: a megkötötték a kezüket. Szá
vonatkésésekért, ácsorgáso- mos felszólalás is bizonyítot
kért. pazarlásért, az emberek- ta ezt. Porkoláb elvtárs. Taröl való gondoskodás hiányos- tabánya-felsö állomásfőnöke 
iságaiért. például már nem egyszer ja-

Mégsem mondhatjuk azt, vasolta, hogy állítsák munká-
hogy az aktlvaértekezlet ma- ba az ő gurítódombjukat. mert 
radéktalanul oetöltötte felada- az csökkentené a ferencváro
tát. A beszámoló és a felszó- si csomópontnál mutatkozó 
lalók többsége nem ment túl torlódásokat. Magyar elvtárs, 
a hibák és elsősorban a va- Ferencváros állomás párttit
súti munka fogyatékosságai-

, 
kára. helyeselte ezt és elmon

nak feltárásán és az ezzel dott még számos jó, de meg 
kapcsolatos javaslatokon. A nem valósított javaslatot. Eze-

tikai tömegmunkáról, az agi
tációról és a propagandamun
káról is a beszámolóban és 
a hozzászólásokban, Hiány
zott az ezzel kapcsolatos 
őszinte, mély önkritika. Ennek 
adott hangot Fehérvári elv
társ is : igaz az, hogy ha nem 
1ó az állomáson a munka, ak
°kor nem dol,gozik jól a párt
szervezet sem. De ez áll a po
litikai osztályra is! Az igaz
gatóság munkájának fo(l11até
kosságai a politikai osztály hi
báit is tülkrözik. 

A pártaktívának ez volt a 
másik komoly h>bája. Nem 
beszéltek arról eleget, hogy 
több gondot. több időt. több 
fáradságot kell fordítani a 
kommunisták nevelésére. mely 
záloga a Központi Vezetőség 
határozata megvalósításának. 

Nagyon találó wolt Kiss József Enélkül nem vihetjük zyöze
elvtárs, (budapesti igazgató- lemre az úi szakasz politiká
ság IV. osztályának vezetője) ját. enélkül nem válhatnak az 
pé!dája, aki azt mondotta a so- aktívaértekezletek eröteljes kat és szépen beszélő, de ke- mozgósító erővé, melyek új veset tevő párttitkárról : 
olyan, mint az útjelző tábla. tettekre. új munkagyőze1mek
Mutatja az utat, de ő maga re, a hibák kijavítására ser
egyhelyben áll. Egy kicsi1; kentenek. 
ilyen volt ez az aktívaértekez- Az aktívaértekezlet hibáit 
let is - mutatta az utat, fel- sokban enyhítette Benkovics 
tárta a hibákat, de alig-alig elvtárs zárszava. amelyben 
lépett előre. Éppen a Központi összefoglalta a tanácskozás taVezetőség ülése adta példáját nulságait, beszélt a politikai annak. hogy nem szabad meg-
állni h"báh. feltárásánál osztály munkájának fogyaté-
hogy �en�edélyesen kellett kos��ga�ó� bír_álta a v�sút 
volna követeln i  a hanyagok, 

1 
poht1ka1 foosztalyt és iszamos 

az ellenállók felelösségrevoná- útmutatást nyujtott az aktíva 
sát. És ezen továbbmenve töb- részvevőinek. 

Gazdasági kisvasutak az ősz i forgalomban 
Békéscsaba város,képéhez úgy 

hozzátartozik a föutcán pöfögő 
kisvasút, mint Budapestéhez a 
kék autobusz. Es a cs,abaiak, de 
még ink1\:bb a tanyavilág, az 
á llami gazdaságok és a tsz-ek 
dolgozó parasz!Jai már régóta 
nem kedves játékvasútnak tekin
tik a gazdasági vasutat. Tisztá
ban vannak fontosságával, örül
nek fejlődésének, ame1yre külö
nösen a kormányprogramm óta 
nagy gondot fordít kormányza
tunk 

* 

A fejlődésréí] jegyezzünk fel 
elöljáróban néhány adatot. A Bé
késcsabai Gazdasági Vasutak vo
nalainak hossza ősszes.en 480 ki
lométer. Cs,ak az utóbbi két év
ben 1 1  községet, i l letve telepü
lést kapcsolt be a vasúti közle-

Hatvanban a vasuta& dolgozók 
munkájának elismerését jelenti, 
hogy a november 28-i tanák:svá
lasztásra két vasutas tanácstag
jelöltje van a lakosságnak. 

CZ{K J{NOS elvtárs, jegyvizs
gáló élete eddig is a szol�á�at 
és a tanácstagi munka kozot! 
oszlott meg, mert jelenleg is 
tanácstag, tevékeny részese a 
VB munkájának s dolgozótársai 
bizalmából is,mét tanácstag-je
lölt. Mostani jelöltségéről így 
beszél: 

- Az új tanácstörvény szerint 
kerületenként történik a tanács
tagok megválasztása. A válasz
tókerületek lakói most ol\Yan dol
gozókat jelölnek, aki�et . jól i�
mernek. akik maguk 1s 1s,menk 
választóikat, a kerület megold·á�
ra váró problémáit. Ez megne
veli felelősségünket és még fo. 

kozottabb munkára ösztönöz. 
Magam ős-hatvani vagyok, itt 
születtem 42 évvel ezelőtt. A 
mullban is ismertem a lakos&á!i! 
gondját, baját, most is részese 
vagyok örömének, bánatának 
Uj-Hatvanban lakom, főleg en• 
nek a városrés-znek dolgait ín
tézlem eddig, s ha méltónak ta
lálnak a megválasztásra, a jö
vőben arra törekszem. hogv még 
közvetlenebbé váljon köztünk a 
kapcsolat. Nem dícsekvé&képpen 
mondbm: eddig sem volt ered
ménytele·n a munkám. Annakicte· 
jén a VB elé vittem a traktor
utcaiak kivánsá'gát: vezessék be 
hozzájuk a villanyt. Az utca egy 
réwében már ég is a villany. ta
vaszra pedig az egész utcában 

kedfabe. Azelőtt csak a gyulai 
vonalon volt személyszállítás, a 
kormányprogramm óta vala
mennyi vonalon személykocsik is 
közlekednek. Bővült a kocsipark, 
bár a személykocsik száma még 
nem elegendő, a meg-növekedett 
forgalc:>tt1 _l�g_alább 10.. Új . ste• 
mélykocsi! követelne. NövekedeÚ 
a jól bevált Diesel-motoros moz
don,yok száma, úgy hogy az idei 
őszi forgalom mintegy 70 szá
zalékáit már motoros vontatáss,al 
tudták lebonyolítani. 

* 

Az öszí forgalom nagy felada0 

tok elé állította a gazdasági va
sutat is. Es állapítsuk meg: a kis
vasút eddig- megfelelt a követel
ményeknek. Ot nagy állami gaz
das,ággal, három termelős,zövet
kezettel, négy löldművesszövet
kezet!el á l l  komplexbrigáid-szer-

ződésben. Most a legfontosabb a több munkaeröt, ·;gy az átrakás 
cukorrépa szállítása. A mezöhe- lareú, 
gyesi cukorgyár szükségletét * 

mintegy 60 s-zázalékban a kis- A menetrendszerinti teherfor-vasút szállítja. A gazdasági kis- galmat az idei őszi forgalomban  vasút általában élő, közvetlen !ováb,l> javított>& a l!)az<lasi.,gi. kapcsolatban áll a szallittató fe- kisvasút, sőt a cukorrépaszállí· lekkel, iinrekszik minél jobban !�,soknál 1 00 százalékig meg is hasznára válni a mezőgazdaság- valósította. A cukorl!"Yár tervnak. Most a cukorrépaszállíth �zerü teM1e!ése 3 kisva.súiJtól is csúcsán például úgynevezett 
,,repülót•rígányokat" vezetlek be megköveteli a terv�zerinli, gra
a répaföldekre. Azonban feltét- fikonos szál lítást. A mene!irend
lenül jobb kapcsolatot kell te- szerin!i közlekedést azonban 
remteni a m€zőheg'ö'esi álllami nem egyszer akadályozzélk oa 
gazdasággal, mert a gazdaság balesetek, mert a régi, elhasz
nem használja ki eléggé a kis- nái!t felépítmények nem eléggé vasutat. Nem egészen zökkenő- üzembiztosak. Ez akadái!yozza mentes az együttműködés, a a nehézsúlyú mozgalom tovább,nagyvasúttal sem, különösen az 
átrakásoknál. Szegihalmon pél• fejlőd�sét is, a1111�ly pedíg- szép 
dául a MAV-álrakáshoz a rako- ereclmenyekkel l>1z,atotl. Nem 
d�si főnökség a szegedi igazga- . ritkasá,g a 200-250 tonna súlyú 
tósá:g közbelépésére sem aclott I vonat. 

Két vasutas tanácstagjelölt 
égni fog. A kenyér minéíségének 

I fllFO"lDI ISTVÁN . megjavítását, a fűszerüzletek fi elvtars,_ az al-
áruellálás,ának jobbá!ét.el�t. _a loi:1ási párt�zerve�et __ htkara, a 
tüzelőelosztáls ellenörzeset 1s má!s1k tanacstagJelolt ugyan
szívügyemnek tekintet1em. A c�ak � je�yvizsgáló_k közül ke
húst-!látás megjavitása is ter- rult ki. Elotle sem ismeretlen, a 
vemben szerepél. Most azzal bí- tanács !llunkáj_a, hiszen '!1int.tár
zott meg a VB, hogy készítsem salialmt. elle�or ed�tg 1s _reszt. 
elő egv Tüzép-telep felállítását vett a fu�_zer_u�letek es a husbol-
és a lakosság régi kívánságának tok ell�norzeseben. 
megfelelően cukrászda létesíté- - Bizony sokat �el! m�g dol
sét. A cukr�ISzda elhelyeresére goznunk, 1hogy a I<ozponti Veze
már sikerült helyiséget talá lni, a tőskg határozata értelmében 
Tüzép-telepünk is nemsokára 
megnyílik. 

megvalósithass-uk kormányunk 
programmjál. A vasu\asok el
látása is javításra szorul. Ná
lunk nagy az utazószemélyzet 
létszálma. Az állomás közelében 
nincs olyan üzlet, amely hiány
talanul el tudná látni dolgozóin
kat útravaló élelemmel. Az Utas
ellátó is többet tehetne ennek ér
dekében. Mint tanácstagnak, első 
dolgom lesz kezembe venni ezt 
az ügyel, hogy megjavuljon uta
zó dolgozóink ellátása. 

Amikor idáig érünk a beszél
getzsben, belép Tellér Sándor 
elvtárs oktatótiszt, ugyancsak 
új-hatvani lakos és elpanaszolja, 
hogy a Tompa- és a Szapári-ut
cába11 ros�zul folyik a szemét
kihordás. Czák elvtárs feljegyzi 
a panaszt, hogyha bemegy a ta
nácsházára, intézkedhessen. 

BRIGÁDMUNKÁBAN 

Uj-Halvannak sok egyénileg 
gazdiá lkodó lakosa ís van. Az 
ő támogatásukat különösen fon
tosnak tartja Czák elvtárs a 
munkás-paraszt szöve!ség erősí
tése érdekében. 

- Azért is jó a mostan! terü
leti vá1lasztási rends,zer - feje
zi be mondanivalóját - mert 
nem aprózódik el a tanácstag 
tevékenysége. Bevallom, sokszor 
estem abba a hibába, hogy több 
munkát vállaltam. mint amennyit 
el tudtam végezni. Most össz
pontosítot!abb, alaposabb mun
kát végezhetek. Oröm lesz ez a 
munka. hiszen a dolgozók jólé
tének emeléséért indulunk harc
ba. 

A Budapest-Nyugati pályaudvari kereskedelmi főnökség dolgozói_: 
Major Pál. sztahanovista brfqádvezetö. (könyvvel\ és társ;.f: Hajdu 
József. Rakó István és Nagv József Jó egy!lttmakl!déssel, figyelmes 
munkával kerülik el, hogy a darabárukat elvála55zák a számadá-

soktól. 
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·111REK 
SZOV JETIJNIÓ 

Pán gin el vtár11 ler,ele 
n pécsi fűtőhárs dolgo.óiho• 

A Moszkva-
Rjazani vonal 

Moszkva-ren
dezőpályaudva

ri fűtöházának 
dolgozqifioz a 
közelmul!ban le-
velet irt Arató 

Ferenc főmozdonyvezetö, a szo
cialista munka hőse, Rechard 
Jenó műhelyfőnök és Hoffer Má
tyásné takarítónő. A bensőséges 
hangú levélre Iván. Fjodorovics 
Pányin, a szocialista munka hő
se válaszolt. Levelében - töb
bek közölt - ezeket írja: 

A Szovjetunió vasutasal, ma
helyünk dolgozói - ahol én is 
felnóllem és ma is dolgozom 
- nagy eredményekkel ünnep
lik a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 37. évfordulóját. 
A mu.nkacsapatok versenyében 
a vezetésem alatt álló brigád 
érte el az első helyet. Fütö
házunk mozdonyvezetői vál
lalták: a télen a n.yári vonat-

forgalmi menetrendábra szerint 
fognak dolgozr.i, 

Hazánk valamennyi vasutasa 
szocialista versenybe lép a 
nagy évforduló alkalmából. A 
vasúti szállítás élenjáró dol
gozóinak a Kremlben. tőrtént 
tanácskozásán kiadott felhívá• 
sára fütöházunk legjobb moz• 
donyuezelöi: Sz. Sz. Smanyov, 
V. G. Blazsenov, /, 1. Fjedotov, 
Sz. N. Nyikitin, E. A. Csekalin 
és mások bekapcsolódlak abba 
a fömegmozgalomba, amely a 
közbeesö állomásokon a vízvé
telezés nélküli mozdonyvezetést 
tazte ki célul. 

A küszöbön álló ünnep al

kalmából teljes szívünkből kö• 
szöntjtik Önöket kedves ma
gyar Elvtársaink és Barátaink. 
Kívánjuk, hogy újabb eredmé
nyeket érjenek el munkájukba11 
és magánéletükben, mindpedig 
a világ/Jékéért vívott harcban. 

�IET DEHOKRATIKIJS KÖZTÁRSASAG 

200.000 hilonaéter főiavítás nélhül 

A „Fahrt Frei" 
október 1 2-i szá
mában olvastuk: 

A Junö'íni 
módszer alkal
mazásával az 
egyik l ipcsei 
mozd'onybrigád 

ez év szeptember 29-ig 200.000 

.JAPA.N 

kilométer távolságot futott be 
gépével főjavítás nélkül. A bri
gád 691 tonna szenet és, a javi
tá5 nélküli futás révén 20.000 
márkát takarított meg. 

A brigád 1 500 márka, a jav!
tóóműhely szerelői pedig, akik a 
mozifonyt legutoljára javították 
500 márka jutalmat kaptak. 

Japa.n �íüi lmnaphajó 
11rserenc11Jt len11ége 

A japán távirati irocta közli, gyorsvonatot szárntott 1 1 27  
hogy a „Doya Maru" nevű ja- utassal. A borzalmas erejű táj
pán, vasúti komphajó az elmult fun lelborí!otta a komphajót. Az 
napokban taifonba került. A utasok közül csupán 163. s,zemélyt 
komphajó fedélzetén három sikerült megmenteni, 

INDIA 

A 11ecunderabadi vasiitasol, 
ggá.,-;f:Snapja 

Az indiai 
.Nemzeti Maz-
door Vasutas

szakszervez11t 
secunderabadi 

csoportja 
,,gyásznapot" 

rendezett, lílla
kozásul a vasúti hatóságok ér
zéketlenségével szemben, amely
lyel a vasutasok kívánsági;i iránt 
viseltetnek. A vasutasok Secun-

derabad utcáin fekete jelvénnyel. 
fekete lobogók és zálszlók alatt 
vonultak fel a Lalagunda javitó
műhelytöl a szakszervezeti sz;ék
házhoz, ahol gyűlést tartottak. 

A gyűlésen határozati javasla
tot fogadtak el, amelyben leszö
gezték, hogy a hatóságok vizs
gálják felül magatartásukat, 
mert csak igy tudják megnyerni 
a dolgozók bizalmát. 

A békeköl cson-brigad 
Kétségtelen, hogy nem min

dennapi ötlet volt a „békeköl
csön-brigád" megalakítása. 
Többen meg is mosolyogták a 
soproni fútöházban Sebestyén 
Lajos, Turi Vince és Horváth 
Árpád mozdonyvezetőket, ami
kor az Első Békekölcsön jegy
zésénél elhatározták, hogy 
egyoeteszik kötvényeikf!t és ha 
bá1melyiket kisorsolják, osz
tozkodnak a nyereményen., 

Nos, az eseménye·k, fobban
monqva a kötvényhúzások iga
zolták a brigád váraTcozását. 
Az eddigi sorsolások közül 
mindössze kettő nem hozott 
n••ereményt számukra. Ta
valy azonban mégis csaknem 
felbomlott a brigád. Az egyik 
húzáson ugyanis ezer forin.ttal 
s01 solták ki azt a kötvényt, 
amely eredetileg Horváth elv
társé lett volna, Az osztozko
dásnál nem is volt baj, utána 
azonb!"� Horváth elvtárs kije
lentette, hogy kilép a brigád
ból. Az t!zer forint mégiscsak 
jobb lett volna egészben. -
mondotta ő iS, de még inkább 
a felesége. Igy történt, hogy 
most, a Második Békekölcsön 
ötödik sorsolásán már csak a 
brigád két tagjának, Sebestyén 
és Turi elvtársnak kellett osz
tozkodni a nyereményen. Már
pedig ezúttal igazán szélesen 
mosolyqott rájuk a szerencse: 
50.000 forintot nyertek. 

- A 161-es u11orstehervona• 

tot vittem Győrbe - beszéli d 
a boldog élményt Si!bestyén 
elvtárs. - A vonalon már el
terjedt a hire, hogy a soproni 
fií.tóház békekölcsön-brigádja 
50.000 forintot nyert. Csak én 
nem tudtam még róla. Győ
rött azután örömmel, de ne-< 
hogy nagyon a szívemre ve• 
gyem a dolgot, egy kis „szépí
téssel" közölték, hogy 5000 fo
rintot nyertünk. Mire hazaér
tem Sopronba, már ZS.OOO-re 
növekede'tt a nyf!Temény, leg
alább is az állomáson ennyit 
„vallottak be". Egyenesen 11 
takarékpénztár soproni fiókjá• 
ba mentünk a kötvényekkel, 
ott derült csak ki az igazság, 
az 50.000 forint. őt-öt ezer fo
rintot vettünk fel a nyere
ményből, ebből télirevalóva.l 
láttuk el a családot, mind a két 
fiam ruhát, télikabátot, cipót 
kapott. ltn magam már n<!• 

hány hónappal ezelőtt besze. 
reztem amire szükségem volt, 
mert az idén töltöttem be 
vasúti szolgálatom 25. évét és 
egyhavi fizetést kaptam ;u
talmul. 

A beszélgetést rövidrl! kell 
szabni, mert Sebestyén elvtárs 
indul a 113-assal. Márpedig a 
pontosság, a r..enetrendszerinti 
közlekedés az elsö, ebósorban 
erre tett felajánlást Sebestvbl 
elvtárs novt>mber 7 és a ta
nácsválasztások tiszteletére, s 
becsülette'l állja is a szavát. 
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MIERT KESNEK A KOCSIBEALLIT.:ASOKKAL T E T Ö K E L L E N E  . . .  

Néhány hónappal ezelőtt 
Békéscsaba. állomás biztató 
reményekke! készült az őszi 
forgalomra. a csomóponti ver
senyben országos második 
helyezést ért el, gurítódornbot 
kapott. megnövekedett szta
hanovistáinak száma. Mégis, 
az emelkedő oozi forgalom 
spkszor olyan nehézségek elé 
állítja az állomást, amelyeket 
csak gyors, .,felsőbb beavat
kozással" tud elhárítani. Igy 
történt ez október 21, 22. 23 
és 24-én, amikor torlódtak a 
késett, kirakatlan gyüjtőko
csik. És szinte állandósult 
.,betegsége" az állomásnak, 
hogy nem tudja biztosítani az 
tparvágányok grafikonsze
f"inti kiszolgálását, még meg
közelítően sem tudja beta·rta
,ii a háromórás kocsibeáL!itási 
idöt. 

Amit könnyti megcáfolni 

Amikor aziránt érdekló-
d ünk, mi az oka a késedelmes 
beállításoknak és hogyan pró
bálnak segíteni ezen. megle
hetősen egykedvű választ ka
punk az állomásfőnökhelyet
testól, Katona Gábor elvtárs
tól: 

- Az ok főként az. hogy 
Szolnok aránytalanul, löket
szerűen adja a vonatokat, se
gíteni pedig  úgy lehetne, ha a 
beállítási időt öt órára emel-

BÉKÉSCSABÁ1V 
nék fel a mostani három órá
ról 

Majdnem azt jegyeztük a 
válasz alá. jó pesties ,,magyar
sággal". hogy „püff neki" -
ez aztán megoldás, különösen 
ami a kocsifordulóidót illeti. 
De nézzük, vajjon elképzelhe
tő-e javulás a beállítási idő 
felemelésével? Két „beszédes" 
példa megcáfolja ezt a felte
vést. Október 20-án a 17. órá
ban érkezett az állomásra a 
153.659-es számú kocsi. A ko
csit 23-án a 15. órában állítot
ták be az István-malomba. A 
másik példa: a 23-án. a 13. 
órában érkezett 141.758-as 
számú kocsit  24-én, a 4. órá
ban állították be, ugyancsak 
az István-malom vágányára. 
Ennél a példánál megdől a 
forgalomnak az az indoka is. 
hogy késett beállítás többnyi
re csak az esti csoportban ér
kezett kocsiknál fordul elő. 
És a két kiragadott példa -
többet is feljegyeztünk. - bi
zonyítja, hogy az ötórás kocsi
beál'ításl idő is igen gyakran 
emelkedne 10-15 órára. vagy 
ennél is többre. 

A hibák igazi forrása 

A késedelmes beállítások 
okait. véleményünk szerint. 
tisztábban látja Palotai Már
ton elvtárs, áruirányító: 

- A külsüs forgalmi szol-

Közel 80 va- nem, hiszen annyi körülmény be
:on papír folyásolja a szabadságok alaku
:nnyit emésztet- lását, de az tény, hogy a tete
ek fel egyetlen mes munkáva 1 kidolgozott ütem

�v alatt a vasút terv megint csak nem más, mint 
1ivatalos nyom- - papír. 
tatvá1nyai, ren- De menjünk néhány lépéssel 
deletei. Nem cso- odább, a pályafenntartási sza

da tehát, ha nincs olyan kicsiny- kasz irodájába. Varga elvtárs, 
kP., eldugott szolgálati hely, föpályamesler bizakodóan lát!ja 
ahol a vezetö íróasztalán ne 

I 
a helyzetet a rendeletek körül, 

tornyosodnának a vasúti büro- mondván: ,.Az utóbbi időben 
krácia gazdagon burjánzó ter- mintha csökkentek volna a ren
mékei. A 80 vagonból néhány deletek - félévvel ezelőtt még 
ki lónyi jutott Salgótarjánba is. szinte kibírhatatlan volt a reri

Ezúlta:1 azonban nem a rendele- delel-zuhatag''. ·Igaz- is, mit szá-· 
tek me.no.yiSégével ,sz.eretnénk mlt az. a né_gy-(it r�ndelet, �mely 
foi;:lalkozni - ezt megtettük ok- napon"!a érkezik a pályafenntar
tóber 2-i számunkban - hanem tási íéinókséglöl? De vegyünk 
a szükségességükkel. Vagyis . . . csak ki közülük kettőt. Az egyik: 
de inkább beszéljen eg;y példa a fűtési előkészületek. És ebben: 
sok közül. ,,Haladéktalanul gondoskodni 

A legfrissebb postában - kell a füstcsövek előkészítésérö/, 
amellyel kivételesen mindössze beszerzéséről". Kissé fájdalmas 
nyolc rendelet érkezett a mis- gúnnyal jegyzi meg Varga elv
koki igazgatósá'gtól az állomás- társ: .,Három éve egyetlen filsl
fiínök részére - a főhelyet ter- csövet sem sikeralt beszerezni". 
jedelménél fogva is egy anyag
pazdálkodási rendelet foglalja el. 
Ebben az anyagoszlály közli 
az ál lomások anyagkíszabását. 

Végrehajtási 
határidő: tegnap 

vagyis, hogy milyen anyagokból A másik rendelet egy sűrűn mennyit kap az állomás. Eddig teleírt oldal arról, hogyan módorendben is van a dolog, hiszen a 
szakvonalí vezetőknek tájéko-

gálattevő elvtársaknak több 
felelősséggel, lelkiismerete
sebben kell kezelniök az ér<ke
zett. beállltásra váró kocsi
kat, nem lenne szabad olyas
minek előfordulni, hogy a 13. 
órában érkezett kocsit a 17. 
órás menettel még nem áUít
já1k be. A külsős forgalmi 
szolgálattevők sokszor ma
guk sincsenek tismában az ál
lomás helyzetével, mert nem 
is nagyon törekednek arra, 
hogy pontosan tájékozódja
nak. Igy azután nem tudják 
tájékoztatni a tolatásvezetó
ket sem, Jó hmne, ha egyes 
tolatásvezetók másfélórás sza
lonnasütés helyett inkább a 
kocsik sorsát viselnék a szí
vükön. A közömbösség, a fe
gyelem lazulása, a tájékozott
ság hiánya. az állomás „ob
jektív nehézségei" mellett 
igen sok hibának a forrása. 

A:z. állomáson nemcsak Pa
lotai elvtárs látja így a hely
zetet. - lehet. hogy a forga
lom nem találja majd telje
sen illetékesnek a vélemé
nyét, - s az állomás dol
gozóinak multtbeli Jo mun
kája is bizonyítja, hogy nem
csak az állomás helyzetéből 
eredő nehézségekről van szó. 
De éppen a multbeli eredmé
nyes munka bi2Jtató alap arra, 
hogy Békéscsaba újra meg
találja önmagát. 

sítják az útál!Járóknál lévő fi
gyelmeztető keres.ztek elhelyezé
sét. A módosítás heiyes, de a 
rendelet annyira agyonmagya
rázza a teendőket, mintha nem 
gyakorlaltal rendelkező pálya
mesterek számára, hanem mond
juk a Fővárosi Díjbeszedo Vál
lalat d'olgozói számára készült 
volna. És hálnyszor látja viszont 
Varga elvtárs a Hivatalos Lap
ban már mei;rjelent rendeleteket 
szós-zerinti leírásban, sokszoro
s1tva - holott elegendő lenne, 
ha csupán néhány szóval hívn�k 
fcl -·a· pályafenntartás! érdeklii. 
Hivatalos Lapban megje!ent ren
deletekre a fii:welmet, fellétefez
vén, hogy a pályamester nyom
tatásban is el tudj a olvasni azo
kat S végül említsük meg azt a 
nem ritka esetet, amikor a ren
delet így végződ'ik: végrehajtási 
határidő e lt6 J 1. napja - a 
naptár viszont a rend'!,let meg
érkezésekor a hó 12, napját mu
tatja . . .  

Bes.zámolónk korántsem tel
jes. De a néhány példa talán 
hozzásegít ahhoz, hogy anno 
1955-ben egy-két vagonnal (1) 

csökkenjen a vasúti bürokrácia 
.,termelése", 

Rákosváros állomás építésé
nek története kísértetiesen ha
sonlít a legendás luca-szék tör
ténetéhez. 

Látszólag a legnagyobb rend
ben indult az „építkezés". Szép-
számmal szillettek tervek, 
szerződések, még nagyobb 
számban kerültek a papírokra 
pecsétek, aláírások. 1953 jú
nius 15-én kellett volna meg
kezdeni a munkát a KPM 1 .  
számú Mélyépítő Vállalatának, 
amely azóta már az J;;pítés
ügyi Minisztériumhoz tartozik. 
Alig száradt meg az aláírás a 
szerződésen, a vállalat máris 
új határidőt kért a kezdésre. 
Azzal indokolták, hogy nyáron 
a munkások elmennek aratni 
- nem érnek rá építeni. Ezt 
bizonyítja a KPM X/6 364/1953 
számú levele. Igy hát 1953 
szeptember l-re tűzték ki az 
építkezés megkezdését, a befe
jezést pedig 1954 július 30-ra. 
Igaz, hogy a szakemberek egy 
ilyen egyszerű megállóhely 
építkezésére 3--4 hónap időt 
terveznek, de ez nem zavarta 
az illetékeseket. 

A vasúti főosztály megfelleb
bezte a júliusi határidőt, erre 
a kivitelező vállalat felettes 
hatósága április 30-ra túzött ki 

új határidőt. Amint a képen 
láthatjuk, teljesen feleslege
sen • .  , 

A cikkhez tartozó kép 1954 
október 21-én készült. Amint 
látható, éppen, hogy felhúztak 
néhány oszlopot, keresztgeren
dát. Gáborján elvtárs, a 6. 
szakosztály helyettes vezetője 
a képről nem ismerte fel, hogy 
hol van az építkezés. Már egy 
év óta nem is járt arra. Rédei 
elvtárs, a 6, szakosztály ma
gasépítési osztályának vezetője 
a baracskai építkezéssel té
vesztette össze. Csak Kajdi 
elvtárs, a 6 'c osztály tervező
jének szeme csillant fC'l, ami
kor meglátta a képet . .,Persze, 
hiszen én terveztem - mond
ta örömmel. - Ez a száz év 
óta épülő Rákosváros!" (0 volt 
az egyedilli, aki ráismert a mú
vére.) 

Válóságos óriáskígyó módjá
ra tekeródzik az ügy a minisz
térium, a vállalat, a MA V Be
ruházó Hivatal és még sok 
más szerv, íróasztal, előadó kö
zött. A Mélyépítő Vállalat he
lyettes vezetője, Farkas Mi
hály igazgató véleménye: 
„Nincs ember, kiildjön a MAV 
embert, küldjön anyagot, küld-

;ön ezt, kllld;Öfl azt, akkor son. Júniustól 4ff kilométeres 
majd építünk", Valóban, em- a sebességkorlátozás. Lassújel 
berhiánnyal küzd a vállalat. ott szükséges, ahol építkezés 
Ez azonban korántsem ment- folyik a vágány közelében és 
ség arra, hogy az Immár más- a személy- és anyagbiztonság 
fél év óta húzódó építkezés megköveteli, hogy a vonatok 
még mindig kezdeti állapotban lassítsanak. Építkezés azonban 
van és a vállalat felelős veze-

1 
Rákosvároson csak papíron 

tője, amikor arra fordul a szó, volt, Iassújel azonban a va-

hogy mikor fejezik be, ború
san néz maga elé: ,.Ha én azt 
tudnám. Fogalmam sínes róla. 
Talán még ebben az évben, de 
az is lehet, hoflll csak jövőre''. 

Közben naponta többezer 
munkás ácsoroghat esőben, hó
ban a nyitott perronon. Igy áll 
a dolog a vállalatnál, de hibáz
tatható ezért a minisztérium 
is, mert nem szorgalmazta 
kellő eréllyel az építkezés be
fejezését. Az építkezés megin
dulása után 8-10 nappal Be
zuk János, a MAV Beruházó 
Hivatal múszaki ellenőre az 
építési naplóban figyelmeztette 
a vállalatot, hogy nagyobb lét
számmal folytassa a munkát. 
Két héttel később már ilyen 
bejegyzést találunk a könyv
ben: .,A munkában lemaradás 
van!" Bezuk János időben 
megkongatta a vészharangot, 
csak nem hallotta senki. A 

vállalat váltakozó l,étszámmal, 
hol tíz, hol hat, hol két ember
rel folytatta az építkezést és 
hónapokon keresztill semmi 
egyéb nem történt, mint sepre
gették a perront. 

De van itt más baj i s :  
1953 október 16-tól lassú

jelet rendeltek el az építke
zés területén. December 19-től 
ezév június 24-ig 10 kilomé
teres lassújel volt Rákosváro-

Jóságban. Naponta 100-120 
vonatra „rávertek" 5--10 per� 
cet. Csillagászati azám lenne, 
ha kiszámítanánk, hogy ezzel 
a felelőtlenséggel hány órát 
raboltak el a gyárakba, üze
mekbe, vagy dolguk után siető 
utasoktól. Ki felelős ezért? Ki• 
nek érdeke, hogy egész télen 
át fenntartsák a lassújelet és 
több mint kétezer tonna sze• 
net pocsékoljanak el? A MA V 
Beruházó Vállalat számos eset
ben felterjesztéssel fordult a 
felettes hatóságokhoz, hogy 
szüntessék meg a lassújelet. A 
budapesti igazgatóság III. osz
tályáról Novák Károly és Vesz
lényi Adolf is megállapították, 
hogy a lassújelre nincs szük
ség. Jelentették a miniszté
riumnak, azonban intézkedés 
nem történt. Senki se merte 
vállalni a felelősséget a lassú
jel megszüntetéséért. 

Mialatt ezeket a sorokat 
írom, újabb pecsétes papírok
kal szaporodik az állomásépí
tés dossziéja. Állomás azonban 
nincs és a kivitelező vállalat 
közlése szerint még jó sokáig 
nem is lesz. Allhatnak fagy
ban, szélben a telefongyári 
munkások és más üzemek dol
gozói. Egészen addig, amíg a 
minisztérium illetékesei fel 

nem ébrednek . . , 
Bermann István 

A fagy beállta előtt szállítsuk el 
a cukorrépa-küldem.ényeket 

zottnak illik lenniök arról, meny
nyire számíthatnak az igényelt 
anyagból. Csakhogy a rendelet
ből ezt aligha tudják mci;r, mert 
az nem má'S, min,t - papír. Ig�n 
meglepő lenne ugyani&, ha való· 
ban azt a mennyiséget kapnák, 
amit az anyaggazdálkodási ren
delet feltüntet. Tavaiy például 
ugyanilyen rendelet tudatta. 
hogy többszáz mázsa tatai dar�
szenet kap Salgótarján a lak
tanya fűtésére. Ego'etlen mázsát 
sem kapott. Szépen közli a ren
d'elet azt is, mennyi ragasztó
anyagot, jelzőzászlót, kocsíatác 
tétfát utaltak vagy utalnak ki a� 
állomásnak - d'e ugyanezt kö
zölte az előző hasonló rendelet 
is. A valóság: pontosan augusz
tus 28-a óta hiába várnak arra, 
hogy bármelyik anyagból akár 
csak egyetlen darabot is kapja
nak A rendelet alapján messz�
rnenő következtetéseket lehetne 
levonni arról, milyen lehet az 
összhang a I l l .  osztálly és az 
anyagosztály között? 

Készítsük fel az első te leseket ! 

Arad a cukkorépa a gyárak 
I 

mondja Sárbogárd állomáson 
felé, alig találunk o�an vasút- Csapkovics György répaátvevő, s 
vonalat, amelynek állomásain ne szavait megerősíti Győri JánJs 
gyiílne hei;ryekbe a répa. Most lermelési felelős. - Ezzel szem-

s-zállítsunk. Ehhez kérünk több 
segitséget a vasúttól. 

Ezeke,I a fontosabb észrevéte
leket gyüjtöttük Sárbogárd ál lo
más cukorréparakodó vágánya 
mellett. Az üzemgazdász, az áru
J}énztáros és az ál lomásfőnökh..
lyeites szavai alapján· méi;r ilyen
formán egészíthetjük kl ezeket: 

Rendelet a nemlétezo 
lüstcsövekról 

Hasonlóképpen lehetne vitat
kozni arról, mennyire szükséi;res 
az a rendelet, amely ismételten 
felszól ítja a szakvonali vezelö
ket: állítsák össze és küldjék be 
az 1955. évi szabadságolási 
ütemtervet. Az ütemterv két
ségtelenül hasznos és szükséges 
lenne, ha lenne va !ami remény a 
betartására. Azonban három éve 
- amióta rend'eletíleg írták elő 
- még egyetlen egyszer sem si-
került betartani, nemcsak ilt. 
Salgótarjánban, de má.sutt sem. 
Körülményes lenne annak rész
letes felsorolása, hogy miért 

Az elmult tél sok mindenre 
megtanított bennünket, Töb
bek között arra, hogy külö
nös gonddal oktassuk azokat 
a dolgozókat. akik első alka
lommal néznek szembe a téli 
zord időjárás viszontagságai
val. 

A for�lmi szolgálatnál kü
lönösen nehéz feladat hárul a 
vonatfékezőkre és vonatkísé
rókre. Ezek a dolgozók Szeged 
igazgatóság területén kétheti 
elméleti oktatásban részesül
nek, melyet kétheti gyakor
lati munka követ. Lelki isme
retesen és szeretettel készítik 

Télen rosszak a látási vi- érkezett csúcsid'.ejéhez a rép1- ben október 26-tól 29-ig például 
szonyok. Ezért fontos a _ielzö-

1 
száliitáso, most szedik a lei;rtöbb egyetlen kocsit sem kaptunk. A 

lámpák karoantartá&a, megfe- répát!, mert eddig az időjárás a vasút sokszor arra hivatkozik, 
lelő világítóanyaggal való el- többi mezőgazdasági mu ának hogy nem kapja meg időben a 
látása. E téren még igen sok kedvezett. kocsiigényléseket. Ez nem felel 
a javítanivaló. A .  dombóvár-pusztaszabolcsi meg a valóságnak, mert például 

A kereskedelmi szolgálat Yasútvonalon is  tömött kocsik a november 1-5-í tervet már 
dolgozói Szeged-Tisza-pálya- százaiban áramlik a cukorrépa október 27-én megkapták s így 
udvaron vállalták: szabadide- Ercsi felé és, még nagyobbará- volt ez az: előz:ő igénylésekkel 
jüket arra használják. hogy a nyú lenne a szállítás, ha a vas- is. 
raktár környékén levö váltó- út mindíi;r biztosítani tudná a !(_int, a „cukorvágány" mel-
kat megtisztítják a hótól, ez- szükséges kocsimennyiséget. lelt - a réparakodó vágányt ne-
zel segítik a váltókezelők - Naponta öt kocsit igényel- vezik így - idős parasztember 
munkáját. tünk a Vörös Hajnal tsz, egy ko- őrzi a Vörös Hajnal répahegyet . 

Szilád! Sándor, cs.1t pedig a sáirszenlágotai áli11- - A prizmá!nak ez a fele -
MAV igazgatóság, Szeged mi gazdasái;r répája számára mutat mintegy 600 mázsánri 

elő az idösebb vonatkísérők a �--~-~~-� 
répára - már jó két hete itt 

--~-�~----� fonnyad, veszít a :,úJyából s ez
zel károsodik a szövetkezet. 

A l<TG-nek az: eddiginél fo
kozottabb gondot kell fordítania 
a cukorrépaszállításhoz szüksé
ges kocsik kiálWására, mert 
nemcsak a répatermelöknek je
lent károsodást. ha répájuk az 
esős. fagyos idö beálltáig el
s-záll ítatlan marad. A vasútnak 
is  sokkal nagyobb munkát je
lent a sáros vagy fagyos répa 
száll ítása, különösen, ha az eset
leg korán beálió havazás közle
kedési nehéz�get is okoz. A 
szállító felekkel, illetve a CU• 
korgyá'rra I szorosabbá kell t-en
nl a kapcsolatot, s ahol sűrűn 
fordul elő fölös kocsíii;rénylés, 
ott azonnal figyelmeztetni kell 
az igénylőt, hoizy rossz tervezé
sével máshonnan von el kocsit. 
A lehetőséghez képest megfelelő 
cukorrépa-rakterületet kel! adni, 
hogy a répát az ál lomáson le
hessen prizmázni. lgv könnyebb 
a cukorrépát a fai;rvtól is meg
védPni. i;rvékénnyel befedni, 

fiatalolmt. Szeged állomás 
nagy gondot fordít a D. 4. 
számú utasítás oktatására, 
mely a zord időjárásban köve
tendő eljárással foglalkozik. 
Vannak azonban hibák, amik
re már most fel kell figyelni. 
SzöUösi Gábor kétegyházi vo
na tkíséró elpanaszolta, hogy 
október 7-én Szolnok állomás 
a vonatjába magas nyitott 
zárféket adott és a hosszú vo
nalon a zárfékező ezen teljesí
tett szolgálatot. A vonatösz
szeál!ító állomások gondos 
munkája me1'(könnyítheti a 
vonatkísérők télen végzett fel
adatát. 

A vontatási szolgálat brosú
rában hívja fel a dolgozók 
figyelmét a téli teendőkre. Az 

idősebb mozdonyvezetők se
gítik a fiatalokat. A szegedi 
fűtóházfónök elvtárs gondos
kodik arról. ho!!Y minden dol
gozó jól ismerje az E. l-es 
utasítást. 

Kiváló vasutas kocsimester 

Karlócai Sándor, kiváló vasutas kocsimester brigádja hat hónapja 
tartja a sztahanovista szintet. Képünkön Karlócai elvtárs (jobb
oldalon) Wellinqer Ferenc tolatásvezetövel megbeszéli a tenni-

valókat. 
(A liipban megjelent képek Kov6ca Géza felvéte l•I� 

Ugyanígy panaszkodik az áll
lami gazdaság cukorréoaterme
lés, folelőse. 

- Kicsi a rakterüle!ünk is -
mondja - és a la�sú vasúti 
szállítás miatt ez is nagyon ne
hezen ürül ki. úgyhogy nem 
tudjuk a fóldekröl beszállítani a 
répát. Pedig ha beáll az: esös 
idő, 20-25 S'Zázaléknyi sarat 
rakunk a kocsikba a répával. 
Mei;r kellene gyorsítani a vasúti 
száll lítást, több kocsit kellene 
kapnunk és megfelelőbb, na
gyobb rakterüle!et kellene adnia 
az állomásnak. Az a célunk - s 
a gyár is íg,y Ü'emezte a száli i 
tásokat - hogy a fagyos idő 
beálita előtt minden répát be-

F I Z E S S  E L Ő  

Megértő, együttes munkával 
meg lehet véirení az értékes ré
pát, meg lehet ln'Orsítani a szál
lítá'S!:. horzy a g;várak gvorsan, 
minél több és minél iobbminő
ségü. hófehér cukrot adhassanak 
a doli;rozók asztalára. 

A „SZOCIALISTA VASOTÉRJ:'.�! 
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Látogatás a MÁV-kórház könyvtárában n lo��
j 

�
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kórház egyik 

� 

kórtermébe. 
Mondjuk a bel
gyógyászat 313-
as szobájába. A 

· • világos szobá
ban öt ágy és valamennyi 
§.gyon olvasó beteg. Jó, gon
dolod, ez megszokott látvány a 
kórházakban, de , , : 

Az érdeklődés, amely a 
könyvtár iránt megnyilvánul, 
megéri az utánjárást, meg
követeli a könyvtár állandó 
fejlesztését. Egyedül a kórház 
dolgozói közül 201 állandó ol
vasóval bővült május óta a 
könyvtár látogatottsága, s a 
betegek is mind nagyobb szám
mal veszik igénybe. Helyes, 
hogy a könyvellátás megköny
nyítése érdekében az egyes 
osztályokon fiókkönyvtárakat 
á!litottak fel, de nem helyes, 
hogy a könyvek kezelésével, 
cserélésével megbízott főápoló-

nők közül sokan nem terjesz
tik a betegek között a könyve
ket, mert úgy vélik, hogy ez 
munkatöbblettel jár. És végül 
még a könyvtár olvasóihoz né
hány szót: gondoljanak arra, 
hogy a könyv társadalmi tula;
don, kímél;ék, vigyázzanak rá 
és gondol;anak az utánuk kö
vetkező betegekre is, hogy 
azok számára is minél több 
könyv tehesse könnyebbé a 
gyógyulás útját - ha távoz
nak a kórházból, ne „felejtsék" 
maguknál a könyvtár köny
veit . . •  

- • , . De nálunk azért más a 
helyzet mint a többi kórház
ban - mondja az egyik beteg, 
Fülöp Istvánné. - Itt soha
sem szenvedünk könyvhiány
ban, nem kell kívülről hozat
nunk a könyveket, mert saját 
könyvtára van a kórháznak. 
Hálásak vagyunk érte, hogy 
nemcsak az egészségünk hely
reállf tásáról, hanem szórakoz
tatásunkról is gondoskodnak. 

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

- És a kettő - a gyógyu:ás 
és a szórakozás - összefügg 
egymással - veszi át a szót 
dr. Zrínyi Tanná.s, az osztály 
orvosa, aki éppen délutáni lá
togatókörútját tartja. A Pav
lov-mozgalom legfontosabb el
ve, hogy tegyük barátságo
sabbá, otthonosabbá a beteg 
számára a kórházat, tereljük el 
figyelmét a betegségéről. Eh
hez az orvos legjobb segítő
társa a jó könyv, a fordulatos 
regény, útleírás. 

OLVA S Ó INKHOZ! 

Tehát orvosi szempontból is 
fontos szerepe van a MAV-kór
ház könyvtárának, amely ará
nyaiban, könyvállományának 
gazdagságát tekintve, egyedül
álló a kórházak között. A tágas 
könyvtárszobában, a körbefutó 
polcokon 156.000 forint értéket 
képvisel a közel ötezer kötet
nyi könyv. Ebből mintegy 3500 
a szépirodalmi mű, a többi or
vosi szakkönyv. Egy polcot 
majdnem teljesen megtöltenek 
a vasuti szakkönyvek. össze
hasonlításul megkérdeztük a 
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 
Ilka-utcai fiókját, hogy mennyi 
a könyvállományuk. A válasz: 
8-9000 kötet között. Viszony
lag tehát igen gazdag a MAV
kórház könyvekben, de nézzük 
meg, vajjon elég változatos-e 
az anyaga? 

A „Szocialista Vasútért" szerkesztősége a dolgozók 
kívánságára az üzemi és szakszervezeti bizottsáaok bevo
násával november l-től előfizetéseket szervez az üzemek
ben. Ezzel is biztosítani akarjuk, hogy az újság ké.�ede
lem nélkül eljusson olvasóinkhoz. Az előfizetéssel kap
csolatban felhívjuk a sajtófelelősök figyelmét, hogy pél
dányszámigényüket a Népszava Lapkiadó Vállalathoz 
(Budapest_, VII., Rákóczi-út 54.) alá juttassák el. Ugyan
csak a Népszava Lapkiadó Vállalatot keressék meg min
den előfizetésre vonatkozó kérdéssel és tájékoztatás
kéréssel. Egységes nyomtatványok, kartotékok nem ké
szülnek, az előfizetéssel kapcsolatos nyil'IJántartást a sajtó
felelősök maguk vezessék. A „Szocialista Vasútért" 
előfizetési ára negyedévenkint 4.80 forint. Az előfizetés 
bevezetésével a lap példányonkénti árusítása megszűnik. 

- KITONTETl!:SEK. Bebrits 
Lajos közlekedés- és postaügyi 
miniszter a közlekedés és posta
ügyi tárca területén végzett ki• 
váló sajtómunkájuk e!ismerése• 
ként a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa állal alapftott 
Kiváló dolgozó Jelvényt és okle
velet adományozta: Végh Ottó
nak, a Magyar Nemzet, Tóth 
Györgynek, a Magyar Rádió Hl· 
vatal, Vágó Tibornak, a Magyar 
Távirati Iroda, Szöllősi Ernőnek 

és Turi Andrásnak, a közleke· 
dés-- és postaügyi minisztérium 
sajtóosztálya. Zoltán Dezsőnek és 
Orosz Józse!nek, a MAY sajtó
hivatala n1unkatársainak. 

- I DOBEN Kf:SZOUONK 
FEL A TELREI - hangzott 
Veszprém-külső vasutasainak 
felhívása. A felhíváshoz újabban 
a Gysev igazg.i-1ó�ái, Komló ál• 
lomás, a kaposvári és dombóvá
ri csomópont dolgozói csatlakoz
tak. 

A szakszervezet az idén 2280 
könyvvel ajándékozta meg a 
kórházat, s ezek a kötetek ké
pezik a könyvtár gerincét. Az 
igazgatói alap havi 300 forin
tot biztosít irodalmi könyvek 
vásárlására. Ez az összeg azon- NAGYSIKERO CSERE· 
ban nem mondható soknak. Is- MOSORT szerveztek a járműja
mét összehasonlításul: egy-egy vítók. A Landler Jenő Járműja
kerületi fiókkönyvtámak ha- vító a „Luxemburg grófját" mu
vonta körülbelül 2500-3000 fo- tatta be az Északi Járműjavíló
rint áll rendelkezésére könyv- ban, ezt a „Gülbaba" előadá• 
vásárlásra. A könyvek válasz- sával viszonozták. A Swl11ok,i 
tékosságánál is sok a kívánni- Járműjavító a „Pillangókisasz· 
való. Majdnem teljesen hiá- szony" előadására készül. 
nyoznak a klasszikus magyar _ OTVENEZER FORI NTOT 
írók könyvei .  Jókai mindössze NYERT a Második Békekölcsön 5, Mikszáth 7, Móricz 6 kötet- ötödik sorsolásán Kovács Gábor 
te! van képviselve a roskadá- nyugdíjas mozdonyvezető. Most 
sig telt polcokon. megvalósult a család régi vá-

A meglévő anyagi keretek gya: házat vesznek a nyeremé
között is változatosabban le- nyen. 
hetne fejleszteni a könyvtárat. _ FELSZABADULASUK TI
Korbély Zsuzsanna könyvtáros- ZEDI K f:VFORDULOJAROL 
t;ő igen sokat t��z a fejle�ztés bensőséges ünnepély keretében 
er:dekében, az UJ bes�erzesek-

1 emlékeztek meg a mátészalkai 
ne! nagy gondot ford1t � ma- vasutasok. 
gyar irodalomra, de megsem 

- TIZENNYOLC ÚJ TAG
GAL erősödött a diósgyőri fű
t.őház DISZ-szervezete. 

- TÚLSÚLYOS BÉKEVO
NATOK továbbítását vállalták 
Miskolc személypályaudvar és 
Hatvan állomás ifjúmunkásai 
november 7 tiszteletére. 

- A HAZAFIAS N1':P
FRONT helyi bizottságába vá
lasztották Takács Zoltán elv
társat, a nagykanizsai fűtőház 
DISZ-szervezetének titkárát. 

- FÉNYKÉPÉSZ SZAK-
KÖRT alakított Kaposvár fú· 
tőház fiatalsága. Munka kfü· 
ben fényképezik le a termelés
ben élenjáró fiatalokat. 

- A TISZTASAGI VER
SENYBEN első helyezést ért 
el Surányi elvtárs, a komán>
mi fútőház DISZ-titkára. 

- TANACSTAGNAK .TE· 
LÖLTÉK példás magatartásá
ért Pálkovics Jánosnét, a 
dombóvári pályafenntartá� if
júmunkását. 

- SPORTVERSENYT REN
DEZTEK a nevelőintézetek 
között. MHK-gyakorlatok, at
letika, kosárlabda, labdarúgás, 
röplabda szerepel a verseny
számok között. Jelenleg a sze· 
gediek vezetnek a kőszegiek, 
kaposváriak előtt. 

LAKASCSERE 
Kerepesi-út 1 szám IV. eme

letén 2 szobás összkomfortos 
szolgálati laktlst elcserélnénk 
budai azonos nagyságú szolga
lati, vagy magánlakásra. J;:rdel<
lődni lehet: budapesti i_gozgato
ság lakáscsoportjánál. VII„ Ker
tész-utca 14. IV. emelet. Telefon. 
14-82/25. 

SZOLGALATIHELY-CSERE tesz meg mindent. Megelégszik 
azzal, hogy a Könyvtárellátó 
Vállalattól szerzi be a könyve
ket, nem fordul az antik
váriumokhoz. Holott a Fővá
rosi Szabó Ervin könyvtár és 
fiókjai beszerzési keretüknek 
egy. részét antikvár könyvekre 

fordítják, 

A pécsi Igazgatóság területen 

-A .. +a,t�� 
. lévő Nagykonda megálló rakodó 

t)O,SUA",.. ' hely állomáskezelé5Je elcserélne 
11: ETEBÖL munkahelyét ugyancsak vezető 

ZASZLÓAVATó ON· 
NEPS!l:GET RENDEZ Kecs· 
kemét állomás fiatalsága, 
melyre meghívják az általuk 
patronált tsz fiataljait is. 

állomáskezelövel a miskolci igaz. 
gatóság területén Miskolc-Sá· 
toraljaújhely. Szerencs-Hidas
németi és Szerencs-NyJregyhá� 
za vonalakon lévő megálló rako
dóhelyen. 1!:rdeklödn! lehet: Mu
ri Bertalan ellenör. vezető á1lo
máskezelé5nél, Nagykonda. 

,,Apa, még nem vagy sztahan ovista ?" 

Egyik felajánlásomlban vál
laltam. hogy elnyerem a büsz
ke sztahanovista címet. Igye
keztem jól dolgozni. de még
sem sikerült. Miért? De talán 
tartsunk sor-rendet. 

Tavaly komplex-brigádot 
alakítottam. Eredményes mun
kánkat biwnyítja, hogy a bri
gád tagjai sztahanovisták let
tek - csak én és a féklakato
som nem. Pedig minden ter-

, melési értekezleten elismer. ték. jó munkámat és nem 
m1nden büs2lk�ég nélkül ír
hatom. hogy az év 12 hónap
já!ból tízet az én eredményem 
díszített. A brigád azóta fel
bomlott, de valahányszor ta
lálkozom volt munkatársaim
mal, azzal fogadnak: ,,Megkap
tad már a sztahanovista ki
tüntetést?" 

tem meg. Évi átlagteljesítmé- itt vége a tört�netemnek. De 
nyem 204 százalék és újra fel- nem 
hangzott a kérdés. mos.t már Október 20/21-i szolgálatban 
termelési értekezleten is : Papp Zsi{lmond elvtárs heJy. 
,.Nagy elvtárs miért nem szta- telen váltóállitása következté
hanovista?" ben három kocsi komoly �é-

Nem voltam nagyravágyó rülést szenvedett, a kocsik vo
ember Eoha. Szerettem és nórúdja is elszakadt. Néi:,:yen 

közel !,ét óra hosszat dolgozszeretem a mesterségem. So- tun.k a kijavításon. Közben kat szenvedtem, keservesen 
éltem a multban. Most lénye- ott járt Végh elvtárs. műve-

zető és megjegyezte: ,,No Bégesen könnyebb. Szép csalá-
la. oda a sztahanovista cim, dom van, három kislányom mert vonórúd szakadás van a teszi vidámmá kedves ortho- körzetedben". Első percben nomat. Feleségem velem van fel sem fogtam �zavai értelörömömben, gondjaLmban. Ha mét. Lassan hatolt a tuoavalaki tudja a mult és jelen tomba. Hogyan? Hát tehetek közti különbséget értékelni, én arról. hogy a váltókezelő hát én tudom. Igyekszem is összeeengedte a kocsikat? ezt jó munkámmal kifejez.ni, ,.Szabály. az szabály. Sztahade ma már kezdek csüggedni. novista csak az lehet. akinek Miért elérhetetlen számomra a körzetében három hónapig 

a sztahanovista cím? Talán a sem hőnfutás. sem vonórúd-
Nem csüggedtem. Sokat versenyügyeletes nem jelenti szakadás nincs". Zúgott a fe-

jártam át Csap állomásra és eredményeimet? Nem tudom. jem s azóta csak e11v gondola-
tanultam a swvjet vasutasok- tom van: vajjon meddig fo-
tó!. A tanultak alapján kezd- Október l5--én közfüték ve- gad még a nagylányom otthon 
tem dolgozni. Május 1. pár· !em. hogy sztahanov1�ta . let- ezzel a kérdéssel : ,,Apa, még 
tunk III. kongresszusa és a tem. Nem akartam hmm. de 

I 

nem vagy sztahanovista ?" 
vasutasnap tiszteletére indí- 1 a művezetőm is megerősítet- Nagy Béla, főkocsivizsgáló 
tott munkaversenyt én nyer- te. Sokan úgy gondolják, hogy Záhony fűtőház 

Kocsik jönnek, kocsik mennek, - de kocsife lírás nem történik 

Allomásunkon naponta 8-10 
vonatot érkezőben, ugyanannyit 
in-dulób,an fel kellene írná és eze· 
ket ulasításszerűen átvenni és 
átadni. 

Erdemes megnéziní, hogyan 
segíti ezt a munkáit az á,llomás 
és az i-gazga .'<iság. Három ált· 
menesztönk cLolgozik, ,a;kik egy
ben a kocs.ifel,írá,s,t is végzik. 

Ezek a. dol1?1Czók minden vizsga 
nélkül, egészségj okokból telje
sJ!enek kön-nycl>b, beosztá,sb.an 
szol,g-álatot. Iizyekeznek becsü
lettel helytállni, az eredmény 
még.is elmarad. Mi, akik hoss-zú 
éves tapasztalatokkal rend�lke
zünk, tucljuk, hogy ilyen forga· 
lom esetén igen jól begyakoro11 
kellő léLSzámú álrrnenesztö mel-

lé Is elen.ged'hetellen a kocsiiel• 
1ro. Kértük is az igazg-alósá,g 
segítségét, de mée; választ sem 
kaptunk. 

Jó leone, ha nemcsak követel
nék az utasilás,szerinti munkáit, 
hanem megteremtenék a feltéte
leit is. Nyirfa József, 

Szajol állomás. 

Kaposvar és Ercsi 61/omas dolgoi6i segítsék a komlóiak munkáját 

Szeretnénk gyorsm elszáUlí· 
tani a komlói bá<n,y,ászok által 
sokszor hősies erőfeszitéssel ki· 
termel-! s.zenei. Ehhez üres ko
csi-k kellenek. Azon!J.an a k=i-k 
90 százalék.a. úgy érkezik .áll · 
másun.kra, hogy azt nem lehet 
a szénosztályozó elé ái1 1ila,nL 
Ok:óber 10-én a 6 1 86. szá.mú 

vonattal Ercsiből 30 kocsi. ok· 
tó!J.er 1 4-én a 6188. számú vo· 
nattal Kaposvárról 1 0  kocsi, 
október 1 9�n a n170. számú vo
nattal Ercsiből 30 kocsi érkezett 
t.a,karítatl�nul. A kocsik ' alján 
lévő tetemes á�,nak és. répama· 
radván,vnak eltálvolítása sobzor 
[él napot vesz igénybe és a 

szénosztályozó órátkig, vár ko• 
csira. 

Kérjük Kaposvár é� Ercsi ál· 
lomí,s d.olgo1..óit: lelkiismeretes 
munkával akadá1lyozzák mee:, 
hogy a cwkorgyá«-a1'..a,t ilyen ko
csi,k ha-gy J á,k e 1. 

Görbe Zoltán, 
Komló állomás. 

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

S P O RT 
A komaromi Lokomotív a tanacsvalasztások sikeréért 
Régi panasza a komáromiak

nak, !hogy a vasútállomástól a 
város szívébe vezető út mint
egy százméteres szakasza rossz, 
elhanyagolt. A Hazafias Nép
front Bizottság megalakulása 
után a bizottság elnöke felke
reste a Komárom-állomás üze
mi bizottságát és a sportkör 
vezetőségét, s a vasutasok se
gítségét kérte az útszakasz ki
javításához. A megbeszélésen 
arra a megoldásra jutottak, 
hogy a Lolkomotív Sportkör 
egyik mérkőzésének bevéte
lét felajánlja a városi tanács
nak az útszakasz rendbehozá
sára. A mé1Jkőzésre október 21-
én került sor. A komáromi Lo
komotív ellenfele a Győri Va· 
sas volt, amely minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül fogad
ta el a meghívást. A mérkőzés 
iránt igen nagy volt az érdek
lődés, úgyhogy a bevételből a 

városi tanács a tanácsválasztá
sok tiszteletére betonoztatni 
tudja az útszakaszt. Az eredmé
nyes segítségért a Hazafias 
Népfront Bizottsága „A Haza
fias Népfrontot legjobban tá
mogató sportkör" feliratú zász
lóval jutalmazta a komáromi 
Lokomotív Sportkört. 

A sportkör és az üzemi bi
zottság vezetői, Rétfalvi elv
társ, üzemi bizottsági elnök és 
Nagy elvtárs, a sportkör elnö
ke másirányban is tevékenyen 
közreműködnek a tanácsválasz
tások elökészí tésénél. Az I. kör
zetben, amelyben túlnyomó
részt vasutasok laknaóc, Nagy 
elvtárs szervezte meg a tanács
tagjelölő gyülést. Nagy elvtárs 
és a sportkör tagjai a gyülés 
előtt végiglátogatták a vasutas 
családokat. Ennek eredménye
ként a gyűlésen a vasutasok 
családtagjaikkal együtt részt-

vettek. A jó szervező munkáért 
a Hazafias Népfront Bizottsá
ga és a városi tanács elisme
rését fejezte ki és megállapí
totta, hogy a városban tartott 
jelö!őgyűlése k közül az I. kör
zeté volt a legszinvonalasabb és 
leglátogatottabb. 

A komáromi sportkör ismét 
bebizonyította, hogy a Vas
utas Dolgozó1c Sza'kszerveze
tének elnölksége nem méltatla
nul minősítette az elmult ne
gyedévben a leg;obb Lokomotív 
Sportkörne'k és jutalmazta meg 
5000 forint éTté'kű fe!szerclés
sel. A komáromi Lokomotív jó 
munkája példaképpen álhllat 
a többi sportkör előtt. De az 
üzemi bizottságok számára is 
tanulságos a példa, mert a ko
máromi Lokomotív nem kis 
mértékben köszönheti ered
ményeit annak, hogy a leg
messzebbmenő támogatást 
kapja az üzemi bizottságtól. 

A KOMMUNISTA VASUTASOK AKTÍV AÉRTEKEZLETÉNEK ANYAGÁBÓL 
„A debreceni fútöházban auqusztusban 13�0 

tonna szenet takarítottak meq. Ez a mennyfl!!eq 
450 munkáscsalád évi tUzelölqényének kieléqoté
sére elegendő." 

- Sok ilyen fűtőház kellene! 

,,A MÁV 1947•ben 47 vaqon nyomtatványt hasz. ,,Sok helyen kijátsszák a 1'9acionalfzcilásf rende• nált fel, de 1953·ban már közel 80 vaqont." letet. Nyireqyházán pf'51dául most vált szükseqessé 
eqy füqqetlenített újítási felelös beállítása." 

Ha így folytatódna, néhány év mulva - Ez a legjobb újítás 
már irányvonatokkal kellene szál!itani a rendelet kijátszására. 
vasúti nyomtatványokat. 

a racionalizálási 

„A miskolci igazgatóság területén a második 
negyedévben 124.690 forint értékben követtek el 
bércsalást.'' 

, � • , .. �&.."'-�llij� •. · �� -� ��

---

\ 

� �� ��� ----'--""� \\ 

�f!i.f�� p , 

---�--
Ez azonban nem azt jelenti, hogy má

sutt minden rendben van . • •  
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lilkra Lapnyomda, Budapest, VIII. R6kll Szllárd•U. e. Felelős nyomdavezetö; Kulcsár Mihálf. 
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g öntö a szegedi f._;tőház fiókmúhelyóben. 
új!tásával 2 százalékos eredmenvt ért e1. 

A napi 14 .SOO kocsi megrakásáért l 
Írta: Berke Béla, a forgalmi szakosztály helyettes vezetője 

A z öszi forgalom kellös kö
zepén vagyunk, most je-

1entkezik a legtöbb áru elszállí
tása. 

Hatalmas mennyiségű mezö
gazdasági termék, cukorrépa, 
tengeri, burgonya, káposzta Viif 
még elszállításra, de jelentős 
hátralékunk van gabonában is. 
Fel kell töltenünk a háztartási 
pincéket szénnel és tüzifáv.al.  
Exportkötelezettségünknek is  
e leget ke l l  lenni, mert minden 
lemaradás súlyos deviza veszte
séget jelent népgazdaságunk
,nak. Tpartelepeink téli nyers
anyag tartalékát is szállítani 
kell. 

Ha ezeket a fel.adatokat nem 

tudjuk végre.'iajtani, vasútunk 
nem elősegítője, hanem .akadár 
Jyozója lesz népgazdaságunk
nak. Feladatunknak csak akkor 
tudunk eleget tenni, ha min
den szállításra felkínált áru ré
szére időben biztosítunk kocsit. 
Ez pedig azt jelenti. bogy a hét 
négy Mpján el kell érni a 14.200 
-1 4.500 kocsimegrakást. Ezt 
csak akkor tudjuk elérni, ha: 1 .  
meggyorsítjuk. az elegytovábbí
tásl; 2. meggyorsítjuk a kocsik 
beállítását és kihúzását; 3. gyor
sabban rakjuk ki a kocsikat. 

Az e!egyáramlás meggyorsí
tásához e lengedhetetlenül szük
séges a rendezőpályaudvarok 
te-ljesítményének - fokozása. A 
rendezöpá lyaudvarokat úgy kell 
tekinteni, mint egy nagy ipari 
üzemet, amely feldolgozza a 
feloszló vonatokat és naponta 
tucatjával ontja magából a sza
bá-lyosan összeállított, menet
rendszerüen induló tehervonato
kat. 

Egyes pályaudvaraink, mini 
például Rákosrendező, igen szép 
eredményeket érnek el, jelentős 
mértékben megjavult a tel
jesítmény Szolnokon is, de nem 
lehet ezt teljes mértékben el
mondani Budapest-Ferencváros
ról. Kétségtelen, hogy itt is ja
vult a teljesítmény, azonban ez 
csak egyes napokra vonatkozik. 

Meg kell érteni rendezöpálya
ttdvarí dolgozóinknak, hogy jó 
munkájuk elengedhetetlen az 
elegyiovábbítá� meggyorsításá
hoz. Viszont amikor követeljük 
Ferencvárostól .a nagyobb telje
sítményt. ugyanakkor nem te
szünk meg mindent segítésükre. 

A Ferencvárosba befutó 
gyorsteher, ,.D"- és irány

vonatok összeállítása igen sok 
kívánnivalót hagy mag.a után. 
A gyors teher- és „D" -vonat.ok 
forgalma rendkí\"Ü] erős, az éj
jeli órákban még rendes körül
mények között is tetemes idői 
vesz igénybe e vonatok össze
ál lítása és csatlakoztatása. Fo-

kozottan áll  ez, amikor a vona· 
tok helytelen összeállításban ér
keznek az állomásra. Ennek kö
vetkeztében Ferencváros sze
mélypályaudvar a kora esti 
óráktól úgyszólván a kora dél
előtti órákig gyorsteher- és „D"
vonatokkal van elfoglalva és 
ezért rendkívül lelassul a vona
tok fog.adása. 

A rendezőpályaudvar munká
ját nagymértékben nehezíti az a 
rendszertelenség, ami a 6ertés
és marhavá,sártérre rendelt élő· 
küldemények továbbításánál ta
pasztalható. Előírás szerint az 
élőket kizárólag a kijelölt gyors
tehervonatokkal kellene szállí· 
tani, ami .az élők időbeni beáillí
tását igen megkönnyítené. Ma 
azonban a helyzet az, hogy a 
kijelölt 8-10 hajnali vonat he
Lyett, a nap minden órájában, 
minden fajta (sokszor 20-25) 
vonattal is érkezik élő, ami tür
hetetlenül megnehezíti a vásár
terek kiszolgálását, s .ami még 
nagyobb baj, nagymértékben 
akadályozz.a a gurílódomb telje
sítményét. 

Feltétlen meg kell javítanunk 
a gyorsteher- és „D"-vonatok 
összeál l ításá.t és ragaszkodnunk 
kell az élőküldemények előírt 
vonattal való továbbításához. Itt 
nagy szükség van a kereskedel
mi szolgálat segítségére is. fel
világosító munkával el ken ér
ni, hogy a szállíttató vállala4ok 
a kijelölt von,at indulásáig fel
adják élőküldeméayeiket. 

A 24 órás vonatlorga Imi terv 
sokszor akadá l;yozza a gyors 
elegytovábbítást. Gondolok itt 
arra, amikor a 24 órás von.at
forgalmi terv úgy van megter
vezve, hogy a 'menetir á.nyílók 
bizonyos „rátervezést" végeznek 
annak érdekében, hogy a terv 
,,jó kiteljesítését" biztos.ítsák. 
Például október 28-án Ajka ál
lomáson 1 1  órakor már 31 r.a
kott ferencvárosi kocsi készen 
á,l]ott, de mivel az irányvonal· 
hoz még 10--12  kocsi hiányzott, 
a vonat mégis másnapra volt 
betervezve, mint 1870-es, 4 órai 
indulással. Nem vitás, hogy .az 
ilyen tervezés több órai veszte
séget jelent. És ez a lazaság, 
sajnos, nem he,lyi jellegű. 

Rendkívül lassú a középál-
lomá,sok elegyének továb

bítása. Rendelkező állomásaink 
nem tekintik szívügyüknek a kö
zépállomások eleg;yéne,k továb
bítását. A tol.atós vonatokhoz 
ugyan „utaljákn a bejelentett 
elegyet, de sokszor oly terhelés
sel indítják el a tolatós vonato
kat, hogy .az elegyet a vonalon 
nem tudják felvenni. Jellemző 
erre Nagytétény esete. ahol 
megállapították, hogy a rakodás 

után kiállított kocsik sokszor 24 
órán túl is ácsorognak, mert a 
tolatós vonatok lúlteher mialt 
nem tudják felvenni. 

Ha vizsgáljuk .az állomásokon 
beállításra váró kocsit, elegyet, 
meg kell állapítanunk, hogy itt 
az elmult évekhez viszonyítva, 
sok javítanivalónk v.an. A beál
lítatlan maradván;y 1 954 októ
berében magasabb, mint 1953 
októberében, annak ellenére, 
hogy az idén kevesebbet rak
tunk, mint .a muH év hasonló 
időszakában, 
M it jelent ez? Azt, hogy nem 

törekedünk a kocsik gyors 
beállítására. Különösen rossz a 
helyzet .a délután érkezett ko
csiknál. Ezeket csak a késő esti ,  
vagy éjjeli órákban állítják be, 
ami viszont azzal jár, hogy a 
kocsik berakása •csak a reggeli 
vag,y délutáni órákb.an indulhat 
meg. Hasonló gondatlan munka 
miatt joggal pan.aszkodnak a 
szállítófelek, arra is, hog,y a 
megrakott kocsik órákig várnak 
kihúzásra. 

.Meg kell gyorsílaní a kiraká
sokat is. Kétségtelen, hogy csak 
azt a kocsit lehet kirakni, ami 
be van állítva. De nem vitás az 
sem, hogy igen sok kocsi nem 
kerül kírakásr.a határidőn belül. 
A késedelem nemcsak a nagy 
ipartelepeken - ózd, Diósgyőr„ 
Sztálinuáros - fordul elo, elö
fordul az a cukorg,yárakban, az 

eröműveknél, Inotán, Lőrincin 
is, de a középállomásokon sem 
töródnek azzal, hogy az időben 
kirakott kocsit helyben még az
nap meg is rakják. Például a 
répa és szelet száflításánál ezt 
meg lehetne és meg is kell kö
vetelni. Sok tennivalónk v.an 
még az éjjeli rakod'ásnál, mely 
igen gyengén folyik, pedig ez
zel a munkával sckezer kocsí
órá,t lehet megtakarítani. 

A felsoroltakból kitűnik, hogy 
nem lehet a kocsikiállítás terén 
kétségkívül fennálló lemaradá
sunkat csak objektív okokra 
visszavezetni. Vannak objektív 
okok is, azonban, ha a lemara
dások okát csak tárgyi okok
ban keressük és nem látjuk 
be, hogy lemá,radásunkat 
hibáink kij.avításával, a rejtett 
tarta lékok felhasználásával kell 
elsősorban pótolnunk, mert kü
lönben nem tudjuk a reánk váró 
feladatot, a napi 14.000-14.500 
kocsirakodást teljesíteni. Ez pe
dig azt jelentené, hogy oly szál
lítási hátralékkal indulnánk a 
télnek, amely már előre lehelet· 
lenné teszi a téli forgalom zök
kenömentes lebonyol ítását, le· 
hetetlenné teszi. hoizy pártunk 
és kormányunk célk itíízéseinek 
eleget teg,yünk a va·súton. 

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

MEGKEZDŐDÖTT A VASGYŰJTÉS 
Az utcákon ismét megjelentek zók és a műszakiak is Pázsit/

\ 
Az E:szaki Járműjavító vál

a plakátok: gyüjtsd a vasat! S Ödön igazgató elvtárssal az lalat vasgyüjtó brigádjai no
a felhívás nyomán elindultak a élen. Emellett alakult még egy vember 10-ig 503 tonna vasat 
gyűjtők. a DJSZ.brigádok, hogy selejtező brigád is. mely újabb és 37.5 tonna színesfémet gyüj
nemes vetélked'ésben küzdjenek 40 tonna vasat juttatott a ko- töttek. A legjobb eredményeket 
a legjobb vasgyüjtő brigád: cí- hóknak. a VI. és XII. osztály dolgozói 
mért. A budapesti MAV Fel- A Felépítményi Vasanyag- é:.ték e). A DISZ-�ri�ád<;>k kö-
épífményi Vasanyagjavitó 0V javító Vállalat dolgozói a gyár- zott_ Nemeth Mthalyek Járnak 
d:iszesei is hozzáláttak, hogy takarítás.sal egybekapcsolt vas- az elen. , .. 
felkutassák a rozsdamarta vas- gyüjtésen is túlmentek. Az ösz- _Már 450 tonn� vas:it es to_b_b 
darabokat. melyekből majd új szegyüjtött ócskavasból 1 5  kité- 1'.?:nt 2?. tonna szmesfen:et gyu!
közszükség-leti cikkek. gépek, új röhöz elegendö használható a!- t_o

a
,t:k ossze_a Debrece��_J�rm�

alkatrészek készülnek. katrészt válogattak ki, melyeket 3 vi�ó. váll�lat vasgyuJto_ bri-
A novemberi fémgyüjtést rövidesen felhasználnak. gádJat . . Az elért eredmenyek 

kt b h b • -.: . _ .. . azzal biztatnak, hogy színes-megelőzően o ó er ónap an A gyartakaritáisban k1tunt fia
;- fémgyüjtési tervüket a lelke� gyártakarílást rendeztek az t� lok: Kos_ka _Pál, Dre_mf!U!l Ma- fiatalok túlteljesítik. 

üzemben. Harminc fiatal járta a na, Duha1 Jozsef, Kurlosi Fc- Sztálinváros állomás és fútó
mühelyeket, s a takarítáis ered- renc, valamint Nagy László �s ház diszesei felderítő bri"ádo
ményeként hordta a vasat a Nagy Endre ifjúsági brígád_ia kat alakítottak, amelyek� mfu
gyűjtöhelyre. A díszesek, meg- nagy lel·kesedéssel 

h
½ezdték meg járják az állomás és fűtóház 

r· "r h - t most a vasgyüjtő onap alka!- környékét, felkutatják a na-e �zve _a vasgyu1 ° . onapo ' mából az udvaron található ócs- gyobb „lelőhelyeket", hogy azmar okt�?:rben 1 20 m_azsa v3- kavasak gyüjtését, és az első tán gyorsan és tervszerűen öszsat gyu1totlek. A fiatalokhoz 
I 

két nap eredményeként újabb szegyüjtlhessék az ócskavasat és 
csatlakoztak az irodai dolgo- 120 mázsa vasat gyűjtöttek. fémet. 

(Kovács Géza !elvétele.) 

................................................................................... 
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A TANACSVALASZTASOK SIKEBEERT! 

Teljesítették vállalásukat a tatabányaiak 
A forradalatú műszakban ja- nél 110, a terhelési tervnél 105, 

vult a menetrendszerinti köz- a kocsitartóikodási tervnél 
Jekedés, gyorsult az árutováb- 107, a kocsimozdításban pe
bítás. Ennek érdekében dolgoz- dig 108 százalékos teljesítményt 
tak Tatabánya-felső állomás értek el. Kiemelkedően d;,lgo
vasutasai is, amikor november zott Kovács István forgalmi 
7 tiszteletére tett vállalásaikat szolgálattevó, Abonyi Ferenc 
minden tényezőnél teljesitetté'k. kocsimester és brigádja túl
A fajlagos kocsimozdítás terv- súlytovábbítási tervének 1 15, 

elegytovábbítási tervének 192 

százalékos teljesítésével. 
A tatabányaiak megfogad

ták, hogy a forradalmi műszak 
lendületével megállás nélkül 
továbbiharcolnak a tanácsvá
lasztásra tett vállalásaik telje
sítéséért, 

Épltési határidöket rövidítettek meg az Épületszerelö dolgozói 
(Tudósítón!któl.) 
Az E:pületszereló és El&

gyártó ÜV dolgozói a forra
dalmi műszakban már pótfel
ajánlásaikat teljesítették. Bar
na Mátyás vasbetonszerelő bri
gádja az októberi forradalom 
tiszteletére tett pótfelajánlását 
november 4-én teljesítette. A 
brigád 15 darab szádpalló ar
matúrát készített a Keleti 
Főcsatorna építkezéséhez. Ba
l.ogh János sztahanovista be

épltésének meggyorsításához Tóth Mátyás sztahanovista a 
Bibólk János vízvezeté'kszerelö- forradalmi műszak befejezté
brigádja 288 százaléku5 telje- vel az üzemi bizottság hangos- • sítménnyel járult hozzá. Nagy híradóján arra szólította feL Ernő 15-tagú mázolóbrigád-
ja Budapest-Keleti-pályaudvar dolgoz?társait,_ lho� to':ábbi jó 
mázolási munkáinál 204 szá- munkaval teliesítsek tul a ta
zalékot ért el, ami 50 száza.

1 
nácsválasztásokra tett vállalá-

lékos túlteljesítést jelent. saikat is. 

Példamutató kisál lomás 
t.:mbedolgozó brigádja pótfel- Pusztamonostor állomás dol- lait 1 10  százalékkal szemben 
ajánlását november 3-án telje- gozói a forradalmi műszakban 120 százalékra növelték. Gre
sítette, 133 darab vasbetonge- megmutatták, hogyan segítlheti mán László kiváló dolgozó jel
rendát készített el Budapest- a jól dolgozó k isállomás az őszi vénnyel !ti tüntetett sztahano
Nyugati-pályaudvar XX-as ra- forgalom sikerét. Kocsitartóz- vista forgalmi szolgálattevö ko
ko?ó�ához és ez.�el . jelentös 

I 
kO?ási_ tervüiket a vállalt 1 1_6 csitartózkodási te�-vének 136, 

mertekben megrov1d1tette az szazalek helyett 133, a kocsi- kocsikihasználásl tervének 114 

építkezés határidejét. kihasználást 1 10  százalék lhe-
1 

százalékos teljesítésével a mű-
A debreceni orvosi rendeló lyett 1 13, az áruszállítást a vál- szak legjobb dolgozója volt. 

Tizenkét vonallal löbb! 
(Tudósítónktól.) 
Rákosrendező állomás gurító

dombján a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom ünnepnap
jának reggelén rendkívüli ered
mény született. A dolgozéAk 24 

óra alatt 3037 kocsit gurítottak 
le és sorozta!k vonatokká. Hat
százhanninchét kocsival több 
gurult le, mint amennyi az ál
lomás gurításra előírt normája. 
Ennek eredményeként 12 vo
nattal több indulhatott a ter
vezettnél Rákosrendező állo
másról az ország különböző ré_ 
szeibe. 

A teljesítmény jelentöségét 
növeli, hogy a kora hajnali 

óráktól a pályaudvar területét 
sűrű köd borította és ez rend
kívül megnelhezítette a mun
kát. A kiváló eredményben 
nagy része volt Horváth Fe
Tenc és Iványi József gurító-

brigádjának, Koczka István és 
SzalWci István külsős forgalmi 
szolgálattevőknek. Az állomás 
dolgozói ezzel a tejesítmény
nyel minden eddigi eredmé
nyüket tú'..szárnyi:"ták. 

,,Nők a tervért" 
A Szolnoki Já!rműjavíló ag-

, 
száz százalékon alul teljesítő 

szonyai és leányai csatlakoztak dolgo�ó n_éí; ol.yan felvilágosító 
az országosan megindult „Nők munkai vegeznek. hogy soraik
a tervért"-mozgalomhoz és ver- b�n egyetlen igazolatl mul hi�ny
senyre h ívták az összes jármű- zo, . fegyelme_ze!}e1: ne _akad1on; 
· ·t - • • ' l l  1 t d 1 - ,,Nok a terverl -bizottsagot ala-1��1 ° uz�m1 va a a � �o-zo kítanak, amelynek többek között 
no1t. Hazank felszabadul...sanak feladata lesz őrködni d társa-
10. évfordulójának tiszteletére d:almi tulajdon, a rend és tisz
vállalták: nem lesz üzemükben taság felett. 

Vasutas választási nagygyűlés 
A tanácsok négyéves műkö-

, 
sek tartalommal való megtöl- ügyi miniszter elvtárs. A szak

désük alatt bebizonyították, tése nem kis mértékben függ szervezet ezúton is felhívja a 

hogy hazánkban az államveze- a tanácsok támogatásától. vasutas dolgozókat, hogy a 

tésnek legmegfelelőbb szervei .  
' 

A tanácsválasztásokkal kap- nagygyűlésen részvételükkel is 
Széleskörű demokratikus ala- csolatos teendők. és a válasz- bizonyítsák be, hogy készek a 

pon állnak, magukba foglalják tás jelentöségének méltatására tanácsok sokrétű munkájuk
a magyar nép legszélesebb tö- november 23-án 15 órakor a ban segítem és a tanácsválasz
megeit. A Hazafias Népfront Sportcsarnokban vasutas vá- tások napján szavazatukkal is 
megalakulásával a tanácsok lasztási nagygyűlés lesz. A 

I 
megerősítik a dolgozó nép leg

munkája új. gazdagabb tartal- nagygyűlé.; elöad?ja: . Bebrits jobbjait _ T?agasztos lhivatásuk 
mat kap és valóban az egész Laios kozlekedes- es posta- gyakorlasaban. 
népre támaszkodó szervezetté 
válik. Olyan szervezetté, mely-
nek tagjai hajlandók rnunkál
kodní hazánk felvirágzásán, a 
béke megvédése terén. 

A tanácsok nagy és széles
körű feladataikat csak akkor 
tudják eredményesen valóra
váltani, ha minden dolgozó oda
adással támogatja munkájukat„ 

A vasutas dolgozók a tanács
választások tiszteletére tett ver
senyvállalásaikkal bebizonyít
ják, hogy szívügyük, hogy az · 
új választótörvény betartásá- l 
val a megválasztandó tanácsok 1 
az eddiginél is jobb munkát 
tudjanak végezni. Tudatában ' 
vannak annak, hogy a ki- és 
berakások meggyorsít1sával '¾Z 1 
öszi és téli forgalom• maradik· 1 
talan lebonyolításával nagyban ' 
hozzájáruln3k a taná:sok mun-

J kájának me3javításá'hoz, Tud
ják jól, hogy a szállíttató felek
kel való kapc�olat kiszélesíté
le, a komplexbrigád-szerzód6. 

A Keleti műszaknál 

Hág�nbach Gyula Uveqezc5 1r-� százalékra telJesltl norm,l,Jllt, No
vember 7-re terven fellll váll�lta eqy szerelő-kocsi telj„ Uveqe

zését. 
(Ko,,áes Géza felvétele,t 



, &�lALlSTA VASOTitB.T 

Választásra készülnek a Debrec'eni Jánnűjavító liata/jai 
Jtözeledik a tanácsválasztás 

I 
milyen volt azelőtt a válasz

napja. A Debrecent Jármú- tás. hogyan rekesztették ki 
javítóbo,a ill készül6dnek a őket a szavazásból. 
fiatalok. élénkOlnek a taná- A . .. - h<> be élé csokról folytatott be67.élgeté-

l 
_ Jovo .. -ten meg_ sz sr: 

sek. lesik a napok múlását, gyulne� ossze az uzem el�o 
altik az idén szavaznak majd szavazói

_. 
-� 1935_-36-ban �u-

adhassák le szavazatukat a 
népfront jelöltjeire. 

_ AZ ELŐSZÖ'D SZAVAZÓ 150 emléklap is készül az •• 
elsó szavazók részére. hol!Y fiatalok nagygyűlésen vettek 
emlékezetes maradjon szá- részt a Landler Jenő Jármű
mukra 1954 november 28-a. javítób8:�• ah�l megkapták a 
amikor először döntöttek ar- DISZ kozponb vezetősége em
ról. ki Jegyen ügyük képvise- léklapját. eléí6:zör letett 1fJumunkasok. A nep-. frontkongresszus anyagáról, - NOVEMBER 7-E TISZlője a tanácsban. Készül már TELETtRE tett vállalásait a kultúrműsor is, amellyel A DISZ-bizottságon tervek a választók felelösségéről be

születnek a választás napjá- szé!getnek majd. A járműja
nak ünneppé téte!éről. a felvi- vitóban több fiatalt. közöttük 
lág�ító munka fokozásáról. A Dobi Rózát és Gábor Gábort. 
műhelyekben pedig magasra tanácstagnak jelölték. Az ifjú 
lobban a lánsr a versenyző fia- tanácstagjelöltek a -na.pokban 
talok között. A kocsiosztályon beszámol-na.k fiatal választóik
nemrég alakult az októberi nak terveikről, elképzeléseik
forradalom tiszteletére a „No- ről.. 

majd a fiatalok szórakoztat- magasan túlszárnyalta Elel<es 

iák a választókat. Az üzemben Sándor és üjúsági brigádja 
Debrecen-állomáson. A kocsipedig nemsokára meg;etennek mozgatási tervet 129, a kocsi

a táblák azokon a járműve- tartózkodási tervet 134 szúzaken, amelyeket a tanácsválasz- lékra teljesítették. tás tiszteletére terven felül _ A BEVONULó FIATAkészítettek. A táblák hirdetik LOKAT műsoros táncestén bú_ 
majd az ifjúmunkások nevét, csúztatták Pusztaszabolcs-állo-vember 7." ifjúság[ brigád. A 

fiatalok a forradalmi műszak
ban tíz kocsi terven felüli ja
vítását vállalták - és 32-ót 
készítettek el. A tanácsválasz
tások tiszteletére új fogadal
mat tettek 15 koc.<:i terve·n fe
lüli javítására., 

A DISZ-bizottság gondot 
fordít arra is, hogy a fiatalok 
tömegével megismertesse a 
tanácsok jelentóségét. A na
pokban összevont ifinapot tar
tanak. Tárgya: a tanácsválasz
tás. S ezen az ilinapon a fia
talok között ott lesznek so
kan az üzem idősebb dolgo
aói közül is, hogy elmondják: 

A ,gyűlések mellett gondos- akik munkájukkal iS elősegí- máson. kodik a DISZ-bizottság a ké- tették a tanácsválasztások si· 
szülődés idő.szakának vidám kerét és olvashatják maid a 
hangulatáról is. Szó van ar- dolgozók, például a „Novem

KULTÚRMŰSORRAL 
szórakoztatják a szavazóhelyi
ségeknél az érkezőket a bánré
vei állomás fiataljai. ról, hogy a járműjavító kul- ber 7." brigád eredményeit 

túrtermében megrendezik az szerte az országban, ahol az 
,,It;ú szavazók bálját", amely- általuk javított kocsik szalad
re meghívják az igazgatóság nak. 
legjobb ifjúmunkásait. Tele Közeledik a tanácsválasztás 
vannak tervekkel, elképzelé- napja; s minden nap újabb 
sekkel a fiatalok. Felkeresik eredmények hirdetik a fiata
a Hazafias Népfront helyi ve-

1 
!ok lelkes ké:szülódését. min

zetóségét és arra kérik őket: den nap több azoknak az ifjú
bizzák rájuk két szavazóhe- munkásoknak száma. akik 
lyiség elókészitését, feldiszíté-

1 
megértve a tanácsválasztások 

sét és a választás napján az jelentőségét. készülnek, hogy 
öregek segítését, hogy azok 

I 
méltó módon ünnepeljék no

minél kevesebb fáradsággal vember 28-át. 

- 640 TONNA TúLSÚLYT 
továbbított szabadidejében a 
382. számú vonattal Széles Ist
ván ifjúsági brigádja Hatvan
állomáson. 

- 22 TAGGAL EROSITET
TE sorait a diósgyőri pálya
fenntartás DISZ-szervezete. 

- A <HUNYADI LÁSZLÓ> 
c1mu opera előadásán vett 
részt november 7-én az Allami 
Operaházban tizenöt várpalotai 
fiatal. 

A MOZDONYKILOMÉTER-TELJESÍTMÉNY ALAKULÁSA FERENCVÁROSBAN 
A IX. országos vasútüzeml 

értekezlet határozata kimond
ja, hogy biztosítani kell az 
összes tehervonati mozdonyok 
napi átfagos 140 kilométeres 
teljesítményét. 

Nézzük meg, hogyan haj
tották végre e határozatot a 
ferencvárosi fűtőházban. Már 
bevezetőben meg kell monda
nunk, hogy a tavalyihoz viszo
nyítv,a csöldkent a mozdonyok 
napi kilométerteljesítménye. 
Az első, ami szembeötlik: a 
vasútüzemi értekezlet óta 
majdnem százezer kilométer
rel kisebb a teljesítmény, 
mint 1953 hasonló időszaká
ban. Ez eléggé elkedvetlenítő, 
de ez örun.i,gában még nem 
tükrözi a fűtőház jó vagy 
rossz munkáját. Hol keressük 
mégi;; a hibákat? 

A hibák >kútforrása két li5'z
szetevőböl ered: 1 1 .7 százailék
ra emelkedett a meddó vonali 
ácsorgás és 14. 754 kilométer
rel emelkedett a tolatási tel
jesítmény. 

jok vannak, amellyel szorosan 

I 

dicséretet érdemelnek a buda
össrefügg az utazási sebesség pesti igazgatóság területén 
alakulása. A tehervonatok át- dolgozó vasutasaink: a menel
lagoo utazási sebessége srep- rendszerinti indításban elért 
temberben csupán 12.5 ki- eredményei k  a legkedvezőb-
lométer volt. Ilyen ala- bek. 
csony utazási sebesség a 
téli hónapok óta nem fordult 
elő. Különösen gyengén áll az 
utazási sebesség a miskolci 
igazgatóságnál, ahol 1 1 .3 és a 
szegedi igaz.gatóságnál, ahol 
11 .7 kilométer. 

Befolyásoló tényező a me
netrendszerinti indítás is, 
amelynél tokozatos vissza
esést tapasztalhatunk. Különö
sen a debreceni igazgatóság 
rossz teljesítménye szembe
,túnó. A 73 százalékos célkitű
zést mindössze 32.7 százalékra 
teljesítettük, Ezzel szemben 

Ahhoz tehát, hogy mozdo
nyaink napi kilométerteljesít
ménye emelkedjen és elérje a 
vasútüzemi értekezlet határo
zatában lefektetett országos 
célkitűzést, a forgalmi szolgá
latnak. a vontatásnak és nem 
kevésbbé a kereskedelmi szak
szolgálatnak nemcsak beszél
nie kell az együttműködésről, 
hanem azt meg kell valósíta
niok. , 

A ferencvárosi fútóházban 
nem megy minden a legjob
ban. Mégis meg kell állapí
tani, a ferencvárosiak min-

dent elkövetnek, hogy az or
szág egyik legfontosabb he
lyén a kerékkötő hibáktól sza
baduljanak. Szép eredményt 
értek el az átlagos terhelés 
emelésében, amelyet kereken 
száz tonnával tornáztak fel. 
Az sem megvetendő, hogy a 
fűtóliáz teljesítményét tízzel 
kevesebb mozdonnyal érte el. 
Ezek a pozitív eredmények is 
mutatják, hogy a forgalmi és 
vontatási dolgozók együttmű
ködése említésreméltó teljesít
ményekre képes. Ideje lenne 
felhagyni az örökös „körfolya
matos" védekezéssel, hogy 
azért késnek a vonatok, mert 
gépre várnak, s azért várnak 
gépre a vonatok, mert a for
galom késve adja be a fűtő
házba a gépeket. 

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

C;sak a gomb hiányzik 
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·e1REK 
szov JETVNIO 

Ötllm• ••allítóta rt;.lg tereen felül 

, Az ord\i:soniik.idzei elektro
techn1kaii műhely dolJ;'ozóinak 
kezdeményezésére a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 37. 
évfordulójár.a terven felül szál
lítóbf21lyokat állifottak e!ő. 
Október 20-á,n mz!r 500 d:aralJ.ot 
készítettek el. Ugy:inakkoc a mű-

hely asztalosbrigádja speciáliis 
padokat tervezett, melyek bizto
sítják a szállító-tartályok minő• 
sé.gi tárolásáL Egy dolgozó 
emelődE�ut szerkesztett a szá,J. 
líiótartályok berak.ísának me:r
könnyitésé.re. 

lÍj w,onala'li épüln eh a 11zíi•földe'l,en 

A Tobol és az 
01> folyók vidé
kén kezdik el 
egy 2132 kilo
méter hosszú 

, vasútvonal ep1• 
tését. Ezenkívül 
a m:íJ' művelés

re került szüzJ öldeken a keres-

lce<lelmi és ipari szükségletek 
növekedése nélkülözhetetlenné 
tette töl>b má.s he1yen is az új 
va6útvonalak épitését. 

Az új vonalak mentén épí-tend5 
állomásokat már úgy t�ezik, 
hogy a gabona berakása gépi 
erővel történjék. 

Kínai t:OBJltasol. Mos!Zl.roban 

Az elmult n.apokban a 
Moszkva-Rja,zani körzetben lá· 
togatást tettek a l(ína,i Népköz
társaság vasutas küldöttei. 

A vend,égeket különösen az 
újonnan a,uka,lmazott �chnikad 
ehjáráisok érdekelték. főként a 
központi forgafomvererlés. Cso
d<ál.a-ttail adóztak lt kurovsl'.lki 

FRANCIAOBSZAG 

von.alszakasi: forgalomvezérl.ésl 
kőzpontj.a dolgozóinak. ahol a 
forga!omvezérlésben 18 éve nem 
voh fennakad.ás. 

A kínai vasutasok sok élmény
nyel gazdagabban hagyták el 
MoszhM, megköszónve a szov• 
jel vasutasok segftökészs�ét a 
kinai köz.ieked:és fejlesztésében. 

A francia 'liornaáng 
,..engeJét. engsége .. 

Párizsböt jelen/i.k: v.asutalc teljesítménye év.öl, évre 

n�.- -y
franch

io
a
zz

ka_or1
_
a
_-- növekszik. A deficit oka az, hQgy 

.,,, a va.sulak tarifakedvezmény fo:r-
·ult a 24.300 májában hata-lmas összegekd 
ranknál kisebb juttatna,k a szállittató kapita
iaV'i keresetű Jq.sta vátllalatoknak. Jel'emző, 
;asutaook óra- hogy a vasúbi viteldíjak 1938 óta 
h&rének 6 és fél 18.4-sz.eresére, az árak pedig 35-
lrankka,I való szörösére emelkedtek. Ha a szá,1-

felemeléséhez. Ez a ren,delkezés l itások köl!sége ar�ban ál,lllla 
azonban a vasutasoknak csupán azzal az emelkedéssel. amit a 
20 százalékát érinti, mí,g 80 fuvaroztató kapitalista válha,lko
százalék.a semmiféle firetés- zók az árnkban kifejezésre jut
emelést nem kap. tattak, a vasút jelen!egi 269 mii-

A kormány is, az igazgatós� 1-iárd frankos bevétele a tehet
is sLivesen hivatko'Zik a deficit- fuv.arozá.s.ná,l 447 1níllfáird'ra ernel
re, amikor fízetéseme!ésről v.an lrednék. Ez természetesen együt• 
szó. A dolgozók azonban tudják, 

1 

lesen mego!.d:aná a deiioit és a 
hogy a defücit az deficit macad vasutasok fizetésemelésének ket• 
annak ehleniére, hogy a fnmcia dés.él 

Ha azt hinnénk, hogy ez 
csupán a ferencvárosi fűtő
ház munkáját je!Lemzi, alapo
san tévednénk. Ha összehason
lítjuk az országos tényezők
kel, nem kis meglepetéssel ta
pasztaljuk, hogy mennyir� el
maradtunk az országos célki
tűzések teljesítésétől. Az egy 
mozdonyra eső napi kilométer
teljesítmény célkitűzése 
amint azt már említettük -
140 kilométer. A teljesítmény 
júliusban 138-ra, augusztusban 
139-re és szeptemberben 131 
kilométerre csök!kent. A szak
szolgálat értékelése bizony 
komor képet mutat. Indoko
lás: a mozdonyok fűtőházi tar
tózkodása az elmult évinél 
kedvezőtlenebbül alakult. Ezt 
befolyásolja a vonatok utazási 
sebességének visszaesése is. 
Az utazási sebesség például a 
gyorstehervonaltoknál a 18.4 
kilométeres ország05 célkitú
zéssel szemben 15.8 kilmhéter
re zuhant, 17 .6 kilométerről. 
N«n vitás az, hogy a vonat
közlekedési terv menetrend
szerintiségi mutatójánál is ba-

Balassagyarmat állomás for- oldották a kazán üzemelteté- 1 Néhány hónapra rá � hogy 
galmi dolgozói ez év tavaszáll'l sét. Két nyári hónapon át mégsem álljon kihasználatla-
örömmel szemlélték a több üzemben is volt a fürdő, bár nul a fürdő - a pályafenntar- AIJSZTBALIA 
mint százezerforintos költség- előzőleg az elővigyázatos iga7� tás dolgozói hozzákezdtek a 
gel épülő fürdő szorgos építé- gatósági II. osztály nyilatkoza- reparálgatáshoz. Beszereltek 
sét. Mivel a városban más kö- tot íratott alá a kazánfűtővel, egy boylert, nagy kínnal, mert A n11,stráliai „as,,tasol. allásfoglulása 
zületi fürdő nincs, a vasutas hogy személyileg felelős a für- az épület olyan alacsony, hogy _ 
családtagok is együtt örültek, dővíz melegítésével járó eset- ezzel a megoldással is csak ala
hiszen ígéretet kaptak ők is leges következményekért. Két csony víznyomást tudnak biz
használatára. Nem kell majd hónapig nem is történt semrrú tosítani. Mindez azonban nem 

Ar, ausztráliai 
vasutasok 
arányJ.ai! kis Lét
számuk eLlenére 
is - hall.itjáik 
szavukat. A mel
bourni „GUílr• 

dian" beszámol 

a városon olajosan végigmen- baj. A balassagyarmatiak él- jelenti, hogy a dolgozók fürdó
niök munka után a forgalmi vezték a fürdés örömeit. höz jutottak, hogy ezt a vágyat 
dolgozóknak, nem kell majd a Ekkor azonban jött a szigorú elérhessék, szükség lenne egy 
futballistáknak hideg vízben utasítás: a kazán nem üzem- boyler-csapra és két méter 
mosakodniok - szövögették biztos, a fürdést le kell állítani. hosszú, egycollos csőre, de 
gondolataikat a vasutasok. Nem megfelelő a biztosítósze- ilyen nincs. Igére� azonban an-

Az öröm azonban nem so- lep, ho�ott az mozdonyra �z7 nál több van. Egy kis jóakakáig tartott. Az elkészült für- relve �1állta a két :t;n�szferas rat és párszáz forintos költ-dóépületból hiányzott a boyler. nyomaspróbát, a futohaz és a . , , . . 

:wró!., hogy az ausztráliai vas
utasok számos levél:ben jav.asol
tál<: az Ausztirál•l(ma,i Társaság 
juttassa el az ENSZ-hez követe-

lésüket. amelyben sürgetik a 
Kínai Népköztársaság elisme
rését. A követdés leszögezi, hol?Y 
Ausztrália földrajzi közeLsége a 
600 miUiós Kínához megváltoz• 
tathatatlan tény a két ors:z.á� 
jövőjének kialakításában. A tár
saság egyébként javasolta az 
aus.ztrá!Jai kormánynak: kössőn 
ba.rátságj és megnemtámadá:sl 
szerződést J<inával. A leleményesség a1onban segí- pályafenntartás fürdői azelőtt ség miatt 1gy áll kihasznalat

tett. Laczkó elvtárs, pályafenn-
, 

és azóta is ilyen biztosítósze- lanul a 120.00? fori�tos létesít
tartási lakatos magaszerkesz- leppel dolgoznak - üzembizto- mény: a kabat tehat megvan, 
tette biztosító szelepéve1 meg- san. csak 11 gomb hián11zik róla, Téli  forgalmi ertekezletek 

Furcsdnak túnik, de színtisz
ta igaz, hogy Gelléri József, a 
MAV Budapesti Magasépitő 
ÜV székesfehérvári 7. számú 
kirendeltség főépítésvezetője 

Az új pécsi" rendelőintézet 

l7 elmult napokban adták át rendeltetésének a pécsi terillethez 
wnpó clolQOZ6k aqmára épltett új orYOSI rendel61ntézetet. 

(Németh Gyula (elvétele.) 

INVÁZIÓ 
vasutas ultére fél - ti vonat• 
tól! Reggelenkint ott áll az 
iroda ablakánál, idegesen ha
rapja a szájaszé!ét, még a 

keze is remeg, ha hallja, hogy 
fújva, szuszogva megérkezik a 
pesti gyors. HoU11 félreértés ne 
essék, nem a. mozdonytól, ko
csiktól fél - hanem a vonat
tal érkező ellenőrök sokaságá
tól. S ezen nem lehet csodál
kozni, mert más is félne, re
megne az idegességtől a.z ő 
helyében. 

Gelléri elvtárs napja csak a 
vonat érkezéséig tart. Utána 
vége mindennek, elsöpri őt az 
ellenőr-invázió. Invázió - ez 
nem túlzás. Például X. hó 1-én 
17 ellenőr, X. hó 12-én ugya'tl;
annyi, s a közbeeső napokon 
S, 14, 9, 6 - amilyen a sze
rencséje. Mert október hónap 
szerencsés, hisz elsejétől 21-ig 
„csak" 86 ellen.őr jött. Mi ez 
például a mult hónaphoz ké
pest, amikor őt nap alatt 
89-en jöttek! 

Csupa fontos ember, csupa 
szaktekintély mind, aki jön, 
mindnek dolga van Gelléri 
Józseffel, mind cipelne? magá
val helyszíni · szemlére, vizs
gálatra. Még szerencse, hogy 
nem tudják szétszedni, íg11 
ewszerr11 csak eg71 ellenőrrel 

mehet, s 15 megy. Mit fs te
hetne egyebet? De a munkája 
áll - azt az ellenőr nem vé· 
gezheti el helyette. Az elten
őrnek más a dolga, az megál· 
lapít. Például megállapítja, 
hogy a pályamesteri irnd.a és 
raktár építése megállt, mert 
nincs faanyag. Ezt feljegyzi, 
aztán le:iőn egy hét mulva és 
újra ni.egál!apítja - hogy 
semmi sem változott. Furcsa, 
manapság abból nem lesz fa
anyag, ha az el!en6r felírja. 
Viszont más lesz - például 
napidíj. 

A székesfehérvári 7. számú 
főépítésvezetóségen májustól 
oklóber közepéig 669 ellenőr 
járt. Ezeknek a napidija ele
gendő lenne 60.000 tégla meg
vásárlására! Jó lenne, ha erre 
is gondolnának a budapesti 
központban, a vasúti főosztá
lyon és valamennyi társswl
gálati ágnál, ahonnan özönle
nek az ellenőrök nemcsak 
Székesfehérvárra, hanem min
den fontosabb építkezéshez. 

! Elismerjük: kellenek, sót nél
külözhetetlenek az ellenőrök, 
de nem tízesével, huszasával 

j naponta. Elég lenne belőlük 
mondjuk e(1"11-kettő - de az 
iem naponként, 

A téli forgalmi értekezletek, 
amelyeken a felkészülés és a 
téli szállítások idején köve
tendő eljárásokat ismertetik a 
vasút legfelsöbb szakmai veze
tői, november 16-án a vasúti 
gócpontokon megindulnak. 

Ezúton is felhívjuk a vasutas 
dolgozókat, hogy az értekez-

!eteken minél nagyobb szám
ban vegyenek részt, hozzászó
lásukban mondják el javasla
taikat, tapasztalataikat, észre
vételeiket, ezzel is segítsék a 
vasút vezetőit és do!gozótár
saikat az előttünk álló téli 
szállítási feladatok könnyebb 
és zökkenőmentes ellátásában. 

Kép a Szovjetun.ióból 

Raqqeli torna .a vasutasok szo�sl ildülőJében. 
IS• Solomovlca relvétele,) 



!IZOCIALISTA VASOTtBT 

.Végrehajtották a vasútütJSenai 
értelie•let határo•atát 

Mintha i,idámabban csenge-
nének a csákányok Rákos-
rendező-pályaudvar környé-
kén, s ha jól odafigyelünk, 
meg is értjük az egyenletesen 
lecsapó csákányok hangját: 

Har-mad-szor is él-ü
:i:em . . . - ismétlődik, ki tud
ja hányszázszor naponta a min
dig friss örömet jelentő mon
dat a terézv;irosi pályafenn
tartási főnökség szakaszain. Ha 
megkérdezzük valamelyik pá
lyamestert, vagy akár egy egy
szerú dolgozót, minek köszön
hetik ezt a kiemelkedő ered
ményt, különböző megfogalma-
7.ásban ugyan. de lényegében 
ezeket a válaszokat kapjuk: 

- Minden mun:kában a IX. 
Országos Vasútüzemi értelkez
let határozatát to.rtottuk szem 
előtt . , • U jítások!kal, észszerű
sítéukkel emeltük a teljesít
mén11t, C$akkentettük az ö-n
költséget . •  , Megszilárdított!& 
11 munkafegyelmet • •  , 

Nézzük meg, mi van a vála
lZOk mögött, A határozat 15. 

pontjának 11 végrehajtása volt 
az egyik legsürgősebb feladat, 
mert az őszi forgalom kezdeté
re emelni kellett egyes vonalak 
teherbíróképességét. A főnök
ség a budapest-lajosmizsei 
vonalrész megelőző karbantar
tásával, az ívek megerősítésé
vel, talpfasúrítéssel a vonal 
teherbíróképességét 16 tonna 
tengelynyomásról 17 tonnára 
emelték. A főnökség dolgozói 
felkutatták a használaton kí
vül álló, vagy kevéssé használt 
vonalrészeket s az itt talált, 
mintegy 60.000 forint értékű, 
kopásmentes vágányanyagot 
fontosabb helyeken építelté!� 
be, - például Rákosrendező 
gurítóvágányai nál 

A terézvárosiak időben befe
jezték mindazt a beruházási és 
felújítási munkát, amelyek az 
őszi forgalom szempontjából 
jelentősek voltak. A rákospa
lota-újpesti „B"-lokálvágányt 
bekapcsolták a forgalomba, s 
ezzel harmadik vágányon is 
biztosították a közlekedést. 
Egy-egy daruvágányt építettek 

Budapest-Nyugati pályaudvar 
és Pestlőrinc állomáson. A 
Nyugati-pályaudvar nD"cso
portjána!k négy vágányát épí
tették újjá és ezzel lehetővé 
tették a vonatok közvetlen be
járását Rákosrendezó felől. 

Vágányzárak, 

lassi.íjelek csökkentése 

A vasútüzemi értekezlet ha
tározatának 16. pontját is ma
gukévá tették a főnökség dol
gozói. Azokat a vágányzárakat, 
amelyek a forgalom zavarta
lanságát befolyásolták, még 
szeptember előtt megszüntet
ték. A vágányzárak idejét min
den esetben sikerült megrövi
díteniök, mégpedig úgy, hogy 
jó előkészítéssel csak a legfon
tosabb munkákat hagyták a 
vágányzár idejére. A forga
lommal mindig alaposan meg
beszélték a vágányzár legal
kalmasabb idejét, így sokszor 
teljesen vonatmentes időbe:1 
sikerült elvégezni a vágányzá-

ras munkákat, mint például 
az óbudai vonalrészen. 

Augusztus közepén még ki
lenc .1assújel volt a főnökség 
vonalain, közülük kettő a fel
szabadulás óta állandóan fenn
állott. Az őszi forgalom meg
indulásáig a lassújelek közül 
ötöt, azóta pedig további ket
tőt megszüntettek. 

A vasútüzemi határozatnak 
a főnökség területére vonatko
zó részét, tehát teljes egészé
ben végrehajtották a terézvá
rosi pályafenntartási dolgozók, 
sót ezen túlmenően is segítet
ték az őszi forgalom sikerét. 
Az árutovábbítás , meggyorsí
tása érdekében például több
ezer négyzetmétemYi rakodó
területet burkoltak kővel, 
ugyancsak utakat építettek a 
raktárakhoz. 

A terézvárosi pályafenntar
tási főnökség dolgozói most a 
téli forgalom sikerét készítik 
elő és továbbra is jó munká
val küzdenek azért. hogy ne
gyedszer is elérjék az élüzem
címet. 

Az igazgatóságok együttmüködésének hatása Szabadbattyán állomáson 
- Persze még vannak bajok. 

Jogosan kifogásolják például a 
szomszédos igazgatóságok, hogy 
a fehérvári tolatós vonatok ren
dezetlenek. Emiatt már nálunk 
kezdődnek a zavarok. Rendkí
vül sokáig tart a tolatás és ez 
elveri a párosszámú tolatós te
hervonatokat. Ugy tudom, az 
állomás helyzete miatt a fehér
váriak engedélyt kaptak a la
zább rendezésre, de az e!.sií 5-
6 állomás eleg,;ét akkor is a 
vonat elejére sorozhatnák. 

- Ami a szomszédos igaz
gatóságokat illeti, nincs rájuk 
nagyobb panasz. Kéréseinket 
megértéssel kezelik. Különösen 
a kanizsai vonalfőnökséggel jó 
a viszonyunk, de a tapolcaival 
is jól együtt működünk. Az 

utóbbi napokban előfordultak 
ugyan zavarok kanizsai vi
szonylatban amiatt, hogy a 
szomszédos Kiscséri-puszto. há
rom esetben túlfogadta magát. 
November 2-án például az 
1219-esnek nem volt vágánya 
és kint állt a jelzőnél, ami 101 
perces késést okozott, mert el 
kellett jönni két tehervonat
nak, amíg fogadni tudták. 
Ugyanez az eset állott elő no
vember 9-<'on éjjel, az 1920-assal. 
Itt kellett megvárnia, amíg le
küldték az 1261 /D-t. Ez 25 per
ces késésbe került. Ugylátszik, 
a menetirányító nem figyelte 
eléggé a vonatforgalmat. 

A kanizsai olajvonatok ügyét 
teszi még szóvá Iván elvtárs. 
Az olajvonatok Szabadbattyá-

nig jól szaladnak, itt azonban 
rendszerint elfogy a szenülc és 
minden gép szerelni megy Fe
hérvárra. Ez hatalmas késése
ket okoz. mert 4-5 óra, amíg 
a gép körüljár a zsúfolt fehér
vári állomáson és szerelni tud 
a kis fútóh.ázban. Vonatok so
rát verik el ezzel. Iván elvtárs 
javaslata - amit ezúton köz
vetítünk a pécsi igazgatóság
nak - hogy a gépek szerelje
nek Siófokon, ahol van meg
felelő szénszerelő és munkaerő 
is rendelkezésre áll. Nagy mér• 
tékben megkönnyítené ez Sza
badbattyán és Székesfehérvár 
állomás helyzetét, az olajvona
tok futását pedig meggyorsí
taná. 

Egy pillantás az Igazgatósá
gok térképére és szinte meg
sajnálja az ember Szabadbat11-
tyán állomást, amely a buda
pesti igazgatóság „előretolt őr
helyek.ént" a szomszédos szom
bathelyi és pécsi igazgatóság 
területe közé ékelve fekszik a 
tapolcai és a nagykanizsai vo
nal elágazásánál. Az igazgató
sági határállomásoknak rend-
15zerint nincs könnyú dolguk, 
mert „minden 3zentnek maga 
felé hajlik • keze"-alapon 
valamennyi igazgatóság, elsó
rorban a maga érdekét nézi és 
ilyenkor gyakran a határállo
máson csattan az ostor, ha a 
rosszul rendezett elegyről, tisz
tátalan irányvonatokról, vagy 
egyéb forgalmi zavart okozó 
bajokról van szó 

Lássuk, hogyan áll e dolog 
az idei őszi forgalomban itt, 
Szabadbattyánban, három igaz
gatóság határán! · 

Sonkoly elvtárs, népfrontbizottsági tag - tanácstagjelölt 

- Tíz éve teljesítek szolgá
latot Szabadbattyán állomáson 
- mondja Simon László elv
társ, forgalmi szolgálattevő -
ez idő alatt sokszor éreztem az 
igazgatósági soviniznius káros 
hatását. Örömmel állapíthatom 
meg, hogy az utóbbi időben, 
különösen ebben a,: esztendő
ben megjavult a helyzet. Ko
moly törekvést látok arra, hogy 
mindháTom igazgatóság segítse 
egymást. 

- Elsősorban a mi igazgató
ságunk jár elöl jó példával -
kapcsolódik be a beszélgetésbe 
Iván László elvtárs, állomás
főnök. - Nem is olyan régen 
a szomszéd igazgatóságok még 
r;okat panaszkodtak a fehérvári 
engedélyrevárások miatt. A 
nyáron 5--6 órás engeclélyrevá
rások is voltak. Az osztályve
zető elvtárs a helyszínen vizs
gálta meg a dolgot, tanácsko
zott, intézkedett és az enge
délyrevárások megszűntek. 

Pirospozsg-ás, barna ember felesleg-es elörehúzásokkal tud
Sonkoly Nándor Intéző, Buda- nak a „kórház-vágányokra'' á;t: 
pest-Dunapart teherpályaudvar lítani. Igaz, ezt az igyekezetét 
kocs,iintézője. Amikor beszél, ne- eddig nem sok &iker koron,ázta. 
vetés vibrál a szemében, pedig Annál többet ért el viszont 
komolyan, meg-fontoltan vála- szociális téren. Sonkoly elvtárs 
szol a hozzáfordulók kérdéseire az állomás dolgozóinak bizalmá
- Játszik, hogy érzi a szavak ból a helyi OB elnöke. A párt
súlyát. Munkatársai talán éppen szervezettel közösen kiharcol!a, 
ezért a belső d'erűjéért is sze- hogy az álllomás fürdöhelyiségé
retik. A forgalmi szolgá!lattevö, be boyler kazánt helyezzenek. 
a kocsimes{er gyakran megkér- Az üzemszemlén jegyzőkön.y
dezi töle, hog-y csináljuk ezt - veztette, hog-y a vonatkísérő he
mi a teendő azzal? E.s ő nem lyiség ablaka gJzzal van betöm
haragszik a ,,zavarásért". Min- ve, s ennek eredményeként a kö
dig- arra törekszik, hogy a mun- zeljövöben kijavltjiik a sérült 
ka fennakadás nélkül, zavarta- ablakot. E.s így lehetne tovább 
!anul folyjon. Ezért tudta a szta- sorolni. Sonkoly elvtárs azon
hanovista szintet teljes•íteni és ban nemcsak szolgálati helyén 
így válik érthetővé Zaránd ál- képviseli a dolgozók érdekeit, 
lomásfönök elvtárs elismerő sza- hanem lakóhelyén, Pécelen is. 
va: - a mi kocsiinlézőnk kivá!ló Ennek következménye, hogy 
munkaerő. népfrontbizottsági tag-nak vá-

Most azon fáradozik, hogy az 
l 

lasztották és lanács!agnak je
induló II. vágányra egy keresz- löltér 
tezést tegyenek be, mert annak -'·A dolog úgy esett - em
hiányában csak nagy kerülővel, lékezik vissza - hogy a péce-

Köves elvtárs Leningrádba indul 

li vasutas kultúrgárda régi mű-
vezetts1� -enian:yag'o1ta 

feladatát, a kultúrgárda munká
ja leromloH. Ezt látva, körülbe
lül fél évvel ezelőtt elvállaltam 
a mfivészeti vezetést és kisebb
nagyobb eredményeket már ér
tünk is el. A péceli dolg-ozók 
először itt figyeltek fel tevé
kenységére. Késóöb láttá!k, hogy 
bármi lyen probléma akad, azon
nal kész a s,egítés1"e, ezért bizal
muk nőttön-nőtt iránta. 

Sonkoly elvlár& egymásután 
szervez és vezet kisgyfiléfeket a 
népfront jelentőségéről, a ta
nácsválasztá!Sokról. Résztvesz a 
vá!asz!ással kapcsolatos szerve
zési és politikai kérdések megbe 
szélésoében. E.s ha jártában-kel
tében észreveszi a lakosok vala
milyen sérelmét, intézkedik. 

Nem hasztalan a láradoz�. 
Tettei nyomán az emberek köze
lebb jutnak népi demokratikus 
rendszerünk politikájának meg
értéséhez, elmélyültebb szerete-
téhez. Vincze György 

A búcsúzkodás, 11 messzi ves elvtárs a vasúti távlrász
útra indulás izgalommal fűtött •;ersenyben azóta négyszer ví
perceiben beszélgetünk Köves vott ki első helyet, az országos 
János elvtárssal, a pécsi igaz- versenyben pedig az évek so
gat�g V. osztályának távirá- rán az első, ötödik, harmadik, 
száv,u aki LeniI1grádba indul, az idén pedig a negyedik he
a november 14-én kezdődő lyen végzett. 

fejlődésük érdekében szüksé- zérigazgat6i jutalomban része
ges lenne egy úgynevezett adó- sült. S most a vonatablakból 
fej beszerzése a vasútnál. Saj- így búcsúzik a vasút legjobb 
nos, eddig még nincs ilyen távirásza: 

rád1ótávirászversenyre. - A távirásztechnika nagy 
- A Szovjetunióban eddig is fejlődését bizonyítja - mond

minden évben megrendezték ja hogy 1951-ben 155-ös 
a legjobb szovjet rádiótávirá- litemrnel lettem országos első, 
szok versenyét mondja vagyis egy perc alatt 155 betút 
Köves elvtárs. - Az idén első- tudtam a vétel alapján jól, 
ízben hívták meg a versenyre olvashatóan leírni. Hozzá
a népi demokratikus országok teszem, hogy a nemzetközi 
legjobb távirászait. Boldog elöírás 80 betú percenként. Az 
vagyok, hogy a versenyre in- idén 200-as ütemmel végeztem 
duló magyar távirászcsoport- a negyedik helyen. A leningrá
ban képviselhetem a vasúti di versenyre alaposan felké
távlrászokat. szültünk, válogató, majd döntő 

Köves elvtárs 17 éve vasutas, 
va�úti szolgálatának első hat verseny alaruán jelölték ki a 
évében volt pályamunkás, rak- l�obbakat. A leningrádi ver
tári munkás, !rodakezelő, s seny azt is mutatja, mi
amikor letette a segédtiszti lyen nagytontosságúnak tart
vizsgát, kinevezték - üzemi Ják a Szovjetunióban a hírkiiz
altis�tnek. Csak _194_3-ban kaJ?- !és gyorsaságának növelését és 
ta meg a segédtiszti klne':e:e- ennek kapcsán felvetődik a 
sét és _ekkor lett távirasz magyar vasúti távirászok !,)kO-Nagykamzsán. 

1 
tt bb k '  és • .,. ,, Hazánkban 1951-ben ren- zo :a epz e is . .c.n m,i„am 

dezlék meg elsöfzben a vasúti is foglalkozom kezdő távirá
�ávirászok versenyét, majd az szokkal és így már régebben 
111rszágos távirászversenyt. Kö- javasoltam, hogy képzésük, 

készülékünk. - Remélhetőleg nem o7cozok 
Köves elvtárs szép útravn.16- csalódást. Szeretném bebizo

val indul : eddigi eredmé- nyitani, hogy a maayar vasúti 
nyeiért soronkívül főintézóvé I távirászok megállják helvüket 
nevezték ki és 3000 forint ve- a leojobbak versenyében is. 

A vasút teqJobb tilvirúza munka kélzben. 
(Németh Gyula felvétele.) 

s 

Tegyük törvénnyé 

a vonatigazolványok vezetését 

és vizsgálatát ! 
Vasutunknál a vonatforgalom lebonyolitá&a nem nél

lcii,lözheti a munlrofolyamatok és mozzanatok admi· 
nisztrációs rögzítését. A vonatforgalomnak utasítás szerinti, 
pontos adminisztrálása ad eleven, hú és marada-ndó képet 
a vonatok közlekedéséről, a végzett munkáról. Ennelk az a.d
minisztráción4k egyik legfontosabb része a vonatigazolván11 
vezetése. Jól vezetett vonatiaatolványból és annak mellék
leteiből meg lehet ál!apítani mindent, ami a vonat ]rozlelu
désével kapcsolatban felmerül, de ezen túlmenőleg statisz
tikai a,d.atszolgálto.tó i.�. 

Régi gyakorlat már vasutu.nknál a vonatigazolvány mu
aálat. Ennek a feladatnak a.z ellátásá.ra rendszeresített vonat
igazolvány vizsgálói, nagyon fontos munkát végeznek. Mu� 
kájuk nyomán lehet TMgb;zható képet kapni a rendelkezen 
szakaszon uralkodó forgalmi viszonyokról. az állomásolk. 4 
vonatkísérők a pályaszemélyzet, a mozdon11személ11zet mun
kájáról, mu,;.kaviszonyairól, a fegyelmi állapotokról. a mú
�2aki és üzemi berendezések állapotáról. teljesítóképességé
től, azok kezeléséről. Egyszóval mindenről, a,mi vezetési és 
irányítási szeTAt,ontból, mint támpont nélkülözhetetlen, kü
lönösen a. szocialisto. tervgazdálkodás idején. 

A fentiekből látható, hogy milyen fontos és hasznos & 
1>onatigazolvány vizsgálata és ennek e!lenére az igazgatósd
aok egész a legutóbbi időkig elhanyagoltá.k ezt a munkát. 
Egyes igazgatósá.goknál voltak időszakok. amikor a vonat
iQazolvány-viwgálat teljesen szünetelt, mert az ide beosztott 
dolgozókat más feLadatok ellátásával bízták mea. Igy követ
kezett be az az állapot, hogy a vonatiaazolván11 vezetése for
málissá vált s nem adta hú képét a. vonafközleloedésnek, • 
közl;>kedés körülményeinek. 

A3 igazgatósá.go1t ha sokára is. de rádöbbentek e hld� 
nyosságok súlyosságára és fokozott mértékben rátértek az ál
landó vonatigazolvány-vizsgálat gyakorlására. De a forgalmi 
irodákban sokhelyen még ma is felületesen kezeliJ, a vonat
Igazolványt. - A jelentkező vonatvezető e(l'llszerú,en be
mond;a a. naplózáshoz szükséges adatokat, legtöbbször „h.48-
bó!". Ezt minden további m lkül naplózzák, bélyegzővel és 
a.láírással látják el, anélkül, hO(J'II ellenőriznék a vonatigazol
ván11t, illetve a bemondott adatok helyességét. A legfonto
sabb a.da.tnak. a fékszáza.lék !lciszámitásának ellenőrzésére -
ami pedig nagyon szigorúan előírt kötelesséae a forgalmi 
szolgálattevőnek - a legritká,bb esetben kerül sor. Ezt ta
oaszto.lva a vonatvezető maga sem tulajdonít fontosságot a 
vonatigazolvány vezetésének. 

V cmataink általában folytatólagos, illetve légfékezés-
sel közlekednek. A felszerelési hiányosságok (a moz

donyon nincs légszivatt11ú, vagy van ugyan, de kis kapaci
tású) miatt vannak még kézi, vagy vegyes fékezéssel köz!e
lcedő vonatain/e is. Előfordulhat azonban az is. hoay a. légszi

vattyú használhatatlansága miatt közlekedik a vonat kézi
fékkel. A vonatigazolvány menetközbeni. vizsgáila�ánál az ese
·tek tú!n11om6 többségében, ha ci vonat mozdonyán légszi
vattyú van, függetlenül minden előbbi eset fennforgásától. & 
tJonatiga..zolvány úgy van vezetve, mintha a vonat teljes eaé
nében légfél,ezéssel közlekedne. Ha a vonat menete közben 
ninc.!. ellenőrzés. vagy nem jön közbe olyan esemény (bal
eset), ami aLapos vizsgálat tárgyát képezi, a vonatigazolvány
vizsgáló a leadott vonatigazolványból a féloezés körülmé
!!_Jleit vísszame!Wleg nem tud-i4 !!_:eQ:<i1Jaj>!t4!!j- A � V<Yr}fl;.tfé,ke
zesi adatok hianya, vagy helytelen rör,zitése fa.kadhc;t lus-ta
,ágból, felületességből, de minden ilyen esetben felmerülhet 
n U11anú, hogy esetleg a mozdonyszemélyzet prémium utáni 
törekvéséből származik. 

Az útátjáró sorompóknál az utóbbi időben mind súnlb
ben előforduló balesete/e, illetve az ezeket elóidéző sormm>6-
lcezel,ési hiányosságol; eredői is a vonatigazolvány felületes 
vezetésére vezethetők vissza. A vonatvezetők, ha ta.paszta!
nalc is ilyen mulGSztást. a vonatigazclványba nem jegyzik be. 
ennek következtében a mulasztás megtorlatlan marad_ A so
rompóőrök, ezt tapasztalva, továbbra is han11agu.! véozik ez 
szolgálatukat egész addig, amíg előbb-utóbb bekövetkezik a 
baleset a nyitva hagyott útátjáró sorompó miatt. 

A forgalom biztonsága. szempontjából fontos a berende
zések 'karbantartása, sötétben helyes és félre nem érthető ki
világítása. A szolgálati helyek területének munkavédelmi 
szempontból megfelelő állapota a munka gyors és baleset
mentes elvégzése szempontjából fontos. A szervezési hiá
nyosságok e területről a. legritkább esetben kerülnek bejeav
zésre a vonatigazolván11ba. 

Sajnos, a vonatigazolvány vezeté8ének ezeket a hián1101-
ságait csak a menetközbeni eilenőrzések alkalmával vagy a. 
balesetvizsgá.latok al•kalmá.vai lehet megállapítani. mert a 
nonatigazolvány igazgatósági vizsgá!a,ta alkalmával nem gön
ayö!ithetik vissza pontosan a történteket. Itt kell meaeml{
teni, hegy még nem volt példci arra, hogy a vonatiaazol
„ányba bejegyzésre került volna a vonatvezetőkl részéről a 
tér felügyelet alatt tartásána.k a. hiánya.. Pedia ezen rende
�t, illetve annak végrehajtása a közlekedő vonatok személu
zetének életét és testi épségét is védi. 

A vonatszemélyzet feguelmezett magatartására h 
munkája végzésére na.gy nevelőhatással volna, ha az 

cíl!amások vezetői - ellenőrizve az állomásra érkező v<11iatdk 
személyzetének munkáját, szolgálat közbeni ma.gataTtását és 
11em utolsó sorban a vonatiga.zolván11 vezetését - a tapasz
talt hiányosságokat bejegyeznék a vonatigazolványba. 

Most, amikor az igazgatóságok III. osztályai meakezdték 
a vonatigazolván11ok rendszerei vwgálatát - szükséges, 
hogy a. vonatiga.zolványok vezetésének menet közbeni ellenőrzésével is elősegítsü'/c a vonatigazo!ványok pontos vezetés�t. Nem mo�at1:n� le arról, hogy a vonattgazolvány vizs
galatán keresztul tokéletes képet kapjunk a rendelkezési sza• 
ka&z forgalmi viszonyairól, a pálya. és berendezések állap0táról, azok kezeléséről, az állomási munka jó, vaoy rossz szer
vezéséről. a vontatási viszonyokról, általában minden szolgálati ágnál uralkodó munka- é& szolgála.ti fegyelem á!Lapot.áról. A vonatigazolvány hel11es vizsgálata lehetőséaet nyujt 
az iga,.zgatósáqokna:k azonnali, ha.tározott intézkedések meo
tételére anélkül, hogy hosszas, körülmén11es ellenőrzéseken 
keresztül kellene kihámozni a mun,kát megnehezítő, vagy a 
forgalmat laaritó és veszélyeztetö hián1,IO$ságokat múuaki és ttf11/éb vonatkozásban": 

Az elmon.dotta.kból is ldthat6: • pontosan vezetett vonatigozolván1,1ok vizsgálata az egyik legjobb ellenőrzési módszer 
tia.ritunkon. Ezért erőteljesen segíteni kell. törvénnyé !kell 
tenni a vonatigazolványok vizsgálatát és az ennek alapját 
képező 11ona.tigazo!ván11 vezetését. 

FEHt:RVARI JÓZSEF 
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.. SZOCIALISTA V AS'l'.l'T2RT 

,,Az ebéd egész héten kitünő és hőséges volt" 
Az épület kfü·ül még homok

hegyek, állványok, építőanya
gok fekszenek, de a frissen 
felrakott falak mögött már a 
rend, tisztaság az úr. Az újdo
natúj székesfehén·ári ebédlő 
oszlopsorai között zöldteritős 
asztalok, kényelmes székek -
s a levegőben a készülő ebéd 
jnycsiklandozó illata. 

Akik már láttak néhány 
újonnan épült ebédlőt, kony
hát, azt tartják, hogy mind
egyik között ez a legszebb, 
legmodernebb. Valóban érde
mes megnézni, hogyan gondos
kodtak arról, hogy a székesfe
hérvári új vasutasétkezdében 

jól elkészített ebéd kerülhes
sen a dolgozók elé. 

Egy világos, csempézett falú 
6ZOba az úgynevezett előkészí
tő. Itt hámozzák a burgonyát, 
aprítják a zöldséget, szeletelik 

a húst. A már tiszta, elkészí
tett nyersanyag innen kerül az 
anyagátvevő helyiségbe. · Itt 
mégegyszer átdolgozzák a 
nyersételt, s csak ezután jut 
el a konyhába. A kiszolgálás, a 
konyhából egy, az ebédlőbe 
nyiló ablakon keresztül törté
nik és egy másik ablakon ke
rül vissza az elmosóba, a tá-
11yér, evőeszköz. 

Egy-két lurcsasag 

Első látásra, de különösen az 
ebédlőasztalnál ülve, az ember 
csak dicsérőleg gondolhat 
azokra, akik tervezték, kivite
lezték ezt az épületet. Azon
ban csak egy kicsit is gondo
sabb vizsgálódás uta.'l. kiderül, 
hogy a sok fényt itt is kiséri 
árnyék. 

Az élelemraktárt például 
délre nyiló ablakokkal építet
ték és huzamosabb időn át be
tűz a nap. Az orvoo nem en
gedélyezte eredeti rendelteté
sére használni a raktárt, mert 
az itt elhelyezett élelem hamar 
megromlik ! Emiatt a raktár, 
most az eredetileg irodának 

készült helyiségben van. Ter
mészetesen az iroda kicsi, nem 
felel meg egy raktár követel
ményeinek. �pült egy .,kézi" 
élelemraktár is, de miután 
nincs szellőztetése, csak edény
tárolásra lehet használni. Eze
ket a hibákat enyhítené egy 
élelemtároló pince, amely ere
detileg szerepelt a tervben s 
melyből pusztán a pince lejá
rata kész.ült el. Indok: pincét 
talajvíz miatt nem lehetett 
építeni. Valóban, nedves pincé
vel nem sokat érnének. De a 
helyzet az, hogy nincs talaj
víz! Tudniil!ik épült egy pin
ce mindössze 2-3 méterre a 
tervezett élelempincétől - a 
központifűtés és különböző 
csövek számára, és itt nyoma 
si1;cs víznek, minden tapló
szaraz. 

válik Takács lstvá.nnak és Mátyásné." Majd ez követke
munkatársainak - a dolgozók zik: ,,Az ebéd felért az otthoni 
elégedettek az ételek minősé- vasárnapi -ebéddél." Ennél nei
gével. A panaszkönyvben, pa- gyobb elismerést már nem
nasz helyett ilyen bejegyzések igen írhatnak a dolgozók s 
olvashatók : ,, . . .  a finom fánk mégis azt kelt megállapítani : 
elfogyasztása után csak azt lehetne még jobb, még ízlete
mondhatom, amit a többiek - sebb az étel, ha kijavitanák 
elsőrendű konyha. Röpet Mag- azokat a hiányosságokat, ame
da." ,,Az ebéd egész héten ki- 1 lyek fékezik a kcmyhai dolgo
tií.n.ő és bőséges volt. Kissné, zók munkáját. 

Pécsi Ferenc: A szakszervezetek 
alapszervezeteinek felépítése 

és az Uzemi bizotts6gok munkam6dszere 

A brosura a SZOT egyéves i6kolá-

1 

rés,z.ére a kollektfv vezetés, a terv• 
Ján elhangzot\ előadás anyagrinak szerüség. az aktivista hálózat és a 
nagy részét képezi. Foglalkozik a végrehajtás ellenőrzésének rnunkáJá
szakszervezetek Ozeml szervezeteinek hoz. 
jelentőSoegével. az alapszervezetek A brosura sok j6 módszert ad az 
szer-vezeti felépítésével és az üzemi I üzemi bfzottsái;rok funkcionáriusairia!{ 
bizottsági munka kipróbált módsze- ahhoz, hol!}' helyesen lássák a szak
reivel. Gyakorlati sej?'Ítséget ny..1jt szervezeti és gazdasági vezetés kö
üzemi bizottságaink funkcionáriusai zötti különbséget. 

Moln6r D6niel: A dofgoz6 nő/e védelme 

A brosura a Munka Törvényköny-
, 

munkavi.szonyuk megszüntetésé.-e. 
vének a dolgozó nők védelméről szóló Felsorolja azok:::it a munkaköröket. 
pontiaival, ezenkivül a dolgozó nök amelyekben nQket alkalmazni tilos. 
jogniról megjelent kormány- és más M::urynrár.za a terhes nők fo�lalkoz
határozatokkal foglalkozik. Részletez.j tatásáról. munkakörúlményeiröt szóló 
a nők egyenjogúság.\t biztosító mu"l-

1 
rendelkezéseket. Be!=-zél a terhes és 

kajo<;i rendelkezéseket, kitér a nök szülö nök bérér61 és azokról a kei-
munkaviszonvána� keletkezésére, vezménvekr51, amelyek erre az idöre 
munkafeltételeik megállapft.ására, megillel!k őkel 

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

- A Vasutas Dolgozók Szak
szervezete Központi Vezetősége 
november 19-én délelőtt 9 óra
kor a szakszervezet Benczur
utcai székházában ülést tart. 

Az ülés napirendje: 1. Beve
zető. Ennek keretében GáspáT 
SándoT elvtárs, a szakszervezet 
elnöke beszámol a Központi 
Vezetőség július 9-i ülésén ho
zott határozatok végrehajtásá
ról 

2. A MAV energiahelyzete. 
Energiatakarékosság az állam
vasutak terii!etén. Előadó: Töl
gyes Lajos elvtárs, a gépészeti 
szakosztály vezetője. 

A csornai vasutasok 
családtagjaikkal együtt erőtel
jesen segítik a munkáshiány
nyal küzdő állami gazdaságot. 
Jó munkájuk nyomán például 
43 mázsás kukoricatermést ér
tek el holdanként Az állami 
gazd,aság vezetősége levélben 

köszönte meg a csornai vasuta· 
sok jó munkáját. 

- Az országos gépíróverseny 
keretében a vasúti főosztályon 
Harangozó Ferencné bizonyult 
a legjobbnak. A második és 
harmadik helyezést Sárosi La-

jos és Nagy Ferencné érte el. 
A szakszervezet elnöksége 
mindhármukat könyvjutalom
ban részesítette. 

- Megjelent a „VMút" cí
mű lap rendkívüli száma no
vember 10-én. A különkiadás 
sokoldalúan foglalkozik az őszi 
forgalom legégetőbb problémái
val. 

- Eladta a MA V tulaj
don:i.t képező esztergapadot 
Gazdag Gyula, a Landler Jenő 
Járműjavító üzemvezetője. ősz
szejátszott Milatics Józseffel, a 
Lóden Posztógyár beruházási 
felelősével, aki kieszközölte, 
hogy a 30.000 forint vételárat 
készpénzben kifizessék Gazdag
nak. A fővárosi bíróság társa
dalmi tulajdon séTelmére elkö
vetett sikkasztás és lopás bün
tette miatt eljárást indított. 

*I 

LAKASCSERE. Eiorszoba-kony
hás, filrdőszoba, veran(lás család! 
házamat (XVIII. kerület. Pestl6rinc) elcserélném kétszobás 
lakásra. va2'V hasonlóra, belteril
leten. 11:rdeklődni lehet: MAV la
káshivatal. Kertész-utca 14, IV. emelet. Teleron 14-82/25. 

S P O RT Van aztán más hiba is, nem 
az építésből adódó. Megvan a 
g�zv:zeték - de nincs meg a 

�=
z

����:t is 1;.�n��tir:s!�
rnak Közös munkával a vasutas sportbecsület 

pékhez kell vinniök, mert a h 1 ' ll't , , , S I k gáztűzhellyel együtt a sütő is e yrea I asaert - ZO nO On 
hiányzik a konyhából. A kony- . Vezetők, sportolók és szurko-

1 
az sem. hogy a vesztegetést " hát gépesítettnek tervezték - !ok körében hetek óta sok szó hivatalos veietőktöl teljesen füf(

de nincsenek gépek. A főzés- esik egy sportcrkőlcsöket mélyen getlen szurkolókból alakult Ba
hez szükség lenne 100-150 li- sértő vesztegetési kísérletről. Az rátl Kör" szervezte, s Romh;lny1 elé,o:p;é el nem ítélhető tevékeny- intéző csak a közveUtö szerepét teres edényekre, de csak 50 séiret a Szolnoki Lokomottv !ab- vállalta 
literesek állnak rendelkezésre. darú,o:ó egyiltteséve_l kapcsolat- Romhán,1 hivatalos vezetője 
Mindez kiragadott, szembeötlő 

ban e�le!!'ellk. A hivatalos v,zs- volt a sportkör labdarúgószak-gálatok k1der1tették. hogy a vá- osztályának, s mint ilyennek tud. hiba, amely megnehezíti a dak !edlk a valóságot. A . Sortex nia kellett volna, hogy tettével a 
munkát. elleni mórközés elótt a ,endég- reábfzott !latal sportemberek el

l\!Iégis - és ez dicséretére 
c�apatot meg akarták �:es_zteget- len vét a legnagyobbat. Egy be-n1. Nem csökkenti a bunosséget �silJetes vezetönek a sportolók nevelését elsősorban Jó példával 

kell alátámasztania. Ennek hlá· 
nyában nem követelheti meg 
egyetlen vezető sem. hogy spor
tolói a sporterk&lcsők szellemé
ben küzdjenek a pályákon. küz
dőtereken. De a szűkebb sport
köri életen k!vül is súlyos neve
lési hiányosságokra mutat ez a 
sajnálatos eset. A sportkörök 
gyakran panaszkodnak, hogy egy. 
egy szurkoló magáról megre1ed
kezve zavarja a pályákon a spor
tolók nemes vetélkedését. Ilyen 
esetben minden vezető elítéli a 
sportszerütlen közönséget. � 
vajjon a történtek után Szolno
kon tiszta lelkiismerettel !el 
merf-e emelni valamelyik vezető 
szavát a szurkoló tábor sportsze
rGtlen magatartása ellen? Nemi 
Nem. mert az első és legföbb 
hibát maguk a vezetők követték 
el azzal, hogy nem találták (de 
talán nem !s keresték) mel( az 
annyJt hangoztatott nevelö utat 
a re.lét könnyen elvesztő szurko
lók felé. 

A szegedi vasutasklubban 

Dolqozóink kitűnően plhenne�u�����koznak a szeqedf vasutas

(Kovács Géza !elvétele.) 

A bQnös vezető elnyerte méltó 
büntetését, de ezzel csak a s2é• 
gyenleles ügy nyert hivatalos el
intézést. A nehezebb feladat. a 
szurkolótábor nevelése , mé,<? hát
ra van. Ez a feladat a szolnold 
vezetőkre vár. akiknek további 
munká,lától függ a vasutas sport
becsület helyreállltása Szolnokon. 

Műszaki kocsiszolgálati főnökségek készülnek a télre 
A júniusi határozat óta fo

kozott jelentősége van a vasút
nál a műszaki kocsiszolgálat 
munkájának, hiszen jórészt eL 
től függ a jobb utazási feltéte
lek megteremtése, az utazókö
zönség kényelmének biztosítá· 
sa, egészségének megvédése. 

· A műszaki kocsiszolgálat en
nek tudatában készül a télre. 
Ez tűnik ki azokból a vállalá
sokból, amelyeket két legna
gyobb műszaki kocsiszolgálati 
főnökségünk, a Keleti Műszaki 
Kocsiszolgálat és a Nyugati 
Műszaki Kocsiszolgálat dolgo
zói - a MA V AG felhívásához 
csatlakozva tettek. 

munkaerőnek szűkében van a 
főnökség, nőket is betanítottak 
a gőzfűtési tömlők összeraká
sára. 

A kocsik világításának meg
javítása érdekében az akkumu
látorok töltésére higanygőzös 
egyenirányítókat kapcsolnak 

be. Az elmult télen rendsze
rint nem tudták kivárni a töl
téshez szükséges négy-öt órát, 
mert sürgősen szükség volt a 
telepekre. Az egy-kétórás, 
gyengetöltésű telepek hamar 
kimerültek, és a kocsik sötét
ben érkeztek vissza. A higany. 
gőzös egyenirányítók segítségé. 
vel most rövidebb idő alatt is 

bölnL Most folyik az új transz
formátor építése, ami nagy 
mértékben megjavítja a tele
pek töltését. A baj az, hogy 
kevés telepet kap a főnökség, 
emiatt a használatban lévő te
lepek túl vannak feszítve és 
két-hároméves élettart;muk 
egy évre csökkent. Kérik, lás
sák el őket megfelelő ·mennyi
ségű teleppel, hogy jól világí
tott kocsikat' adhassanak az 
utazóközönségnek. 

Az ablakok rendbehozatala 
megtörtént, pillanatnyilag ab
lakhiány nincs a főnökség ko
csijainál. 

jól fel tudják tölteni a telepe- Azt a vállalást, hogy az őszi 
A Keleti Műszaki Kocsiszol- ket, így nem fordul elő, hogy forgalom sikere érdekében a 

gálat dolgozói a jólfűtött ko- útközben megszűnik a 'llilágI· teherkocsijavítás átlagát bá
csik biztosítása érdekében ar- tás. rom százalék alá szorítják, 
ra összpontosították munkáju- A kocsik ablakait rendbehoz- oxigén-, karbid- és gázhiány 
kat, hogy a fűtési idény kezde- ták. üveghiány, rosszulzáró ab- miatt még nem tudták elérni. 
tére megfelelő mennyiségű gőz- lak nincs. A dolgozók a „Szocialista Vas
fűtési tömlő álljon rendelke- A Nyugati Műszaki Kocsi- úté1-t" útján is kérik a szer
zésre. Sikerült is ezt elérni, szolgálat dolgozói vállalták: a tárt: küldje1U!k nekik sürgősen 
mégpedig sokkal eredménye- eddig elkészített 1300 gőzfűtési megfelelő mennyiséget ezekből 
sebben, mint tavaly: 1953 őszén, tömlőn felül még ezer tömlőt az anyagokból. Jelenleg ugyan
október l-ig 3045 tömlőt javí- készítenek, hogy az elromlott is az a helyz�t, mivel nincs pa
tottak meg, és 815 új tömlőt tömlőket állandóan pótolni tud. lackozott gaz, a hegesztésre 
készítettek. Az idén 1880 új ják. Tömlőhiány núatt nem váró kocsikat ki kell sorozni 
tömlőt állítottak elő, s a tava- lesznek az idén fűtési zavarok I és be kell vontatni a műhely
lyinál máris nagyobb mennyi- ! a Nyugati-honos kocsiknál - be. Míg ha p::,lackozva áll ren
ségű tömlővel várják a fűtési 

I 
ígérik a dolgozók. De a tavaly delkezésre gáz, kisorozás nél

idény megkezdését. De a mun- télen oly gyakori világítási za-
1 

kül. a vágányok között lehetne 
ka tovább folyik, s mivel férfi varokat is ki akarják küszö- elvégezni a javítást. 

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

KULTÚROTTHONAINK ÉS A TÉLI FELKÉSZÜLÉS 
A te1i előkészületeket igen 

sok eszközzel segíthetik és kell 
is segiteniök a vasutas kultúr
otthonoknak, a kultúrnevelési 
bizottságoknak. Különösen so
kat tehetnek a mií.sza!ki 'köröJc. 
A téli felkészülés során szol
gálati áganként szervezzenek 
tanácsadó bizottságokat. A bi
zottság tagja; műszakiak, régi 
gyakorlott vasutasok legyenek, 
akik tapasztalataiklkal segítsé
get tudnak nyujtani a fiatalok. 
nak, különösen az elsőteles 
dolgozóknak. 

A felkészülést segíti a közel
jövőben körútra induló „téli 
forgalmi vándorkiállítás" is. 
Ezt a példát követhetik a kul
túrotthondk, az üzemek is, meg
felelő képanyaggal, maguk is 
rendezhetnek hasonló oktató
kiállítást. A fotókörök jelentős 
segítséget nyujthatnak ilyen 

kiállítás szervezéséhez. 

- Mi lesz a tamási vona.tkí
;ero lak/anyával? - kérdezi 
minden vonatkísérő hetek-hón.a· 
pok óta,, aki a Veszprémből Ta· 

másiba köz;ekedő vonaton uta
zik De a kérd'és,re nem kaptmk 
kielégítő vá,Lasm:. Panaszunk 
mindlen bJ-zonn�al a oiiirokráci,a, 
útvesztőjének lett á,Jd:ozarta. Pe
dig- mf 11gya11csak megelégel· 
tük, hogy padon feküd,;ünk, hogy 
az icleiglenesen beá.l!,ított n:ele
gedő-kocsi e!?)'SZer olyan legyen, 

A fkönyvtá.rak - különö.<;en 
a szakmai könyvtárak - olyan 
könyvanyagot válogassanak 
össze és adjanak a műszaki kö
röknek, a dolgozóknak:, ame
lyek segitségiikre lehetnek a 
téli felkészülésben. Eredmé
nyes letiet, ha a képkiállítás
hoz hasonlóan, kőn11Vkúillítást 
rendeznek. 

A téli fe1készülés és a téli 
forgalom időszakában a leg
hatásosabb kulturális segítség 
a szemléltető agitáció. A kul
túrotthonokban, a szolgálati 
helyeken, az üzemekben a kul
túrnevelési bizottságok 'helyez
zék el a téli forgalom hőseinek 
képeit. Népszerűsítsék azokat a 
dolgozókat. akik gondos felké
szüléssel helytállta'k az e!mult 
tél nehézségei idején is, a di
csőségkönyvben örökítsék mei: 
nevüket. A téli forgalom leg
jobb dolgozóit népszerűsítsék 

filmvetítések előtt. műsorszü
netekben, hangversenyeken 

ajánljanak nekik műsorszámot. 
A kultúrotJt.honoknak is fel 

kell 'készülniök, hiszen mun
kájuk télen éri el tetőfokát, az 
otthonokban és körökben a 
hosszú téli estéken zajlik leg
jobban az élet. A dolgozók ak
kor keresik fel legszívesebben 

a kultúrotthonokat. ha az ba
rátságos. kellemes légkörű. A 
kultúrotthonok jgazgatói gon
doskodjanak a kellemes esték 
megteremtéséről, a vasutas dol
gozók sokoldalú szórakoztatá
sáról. Az időjárás viszontagsá
gaival, a hóval, faggyal küzdő 
vasutas dolgozók fárasztó szol
gálatuk után találjanak igazi 
felüdülésre, hogy egy-egy kel
lemesen eltöltött este után 
újult erővel folytathassák ke
mény munkájukat. 

Kaszás István 

Higiénia - vagy bUrokr6cia? 

mint a gözfürdő, m.a,skor meg ték a mezőhidvégi laktanyáJb-an 
hideg, mint a ve�em. sem és mégis hasz,nál já,k a lak· 

Tudomástmk van arról, hogy tanyái: a vona·t,kís,érők. E:s te
a lakta,nva készen van, be is gyiÍ,k mey hozzá,: mi is szíve
rendezték már, c&ak éppen a seb.J>en Jakmá.nk - lega,J,íbb is 
vízvezeték hiányzik és emiatt idei,glenesen vízvezetélmél
nem nyiitj2lk meg a l�al'i)'iá!. kü1i laktanyában, amely még 
Mi megért jük azt, hogy a pécsá így is rokka! tkénye!meseb,b, és 
ig,azgatóság i,lletékes, osztálya egészségesebb, mint a mele
kén,yes a higiéniMa. De rruiért g-edókocsi, ahol szint-én nincs 
cs,a,k itt kényeskedí-k? Miért jó 

I 
víz. 

a mosáotál  a crombóvári von.at- Pálffy Lajos, 
kísérők száimára? Ni,ncs vizveze- kezelő, veszprémi vonatkísérő. 

Üres propaganda 

A miskolci igazgatóság III.

' 
a 31 forint = 248 forint + 39 lóan az üzemeklhez,_ ,.selejt 

osztálya meghívót küldött öt dolgozó munkaidő kiesése. utalványon" számolná el és a 
állomás részére melyben köz- Az üzemekben a hibás mun- felmerült költségeket a hibát 
li, hogy a KPM I. főosztály kadarabokat selejtutalványo- elkövetőkkel fizettetné meg. 
önköltségcsökkentési bízott-

, 
kon számolják el. Helyes vol- . . 

sága a Közlekedés és Mély- na, ha a KPM I 'főosztálya az 
I 

Juhasz Balazs, 

építéstudományi Egyesülettel ilyen felületes munkát hason- miskolci Igazgatóság 
karöltve november 2-án elő-
adást tart Hatvan állomáson, A SÖTÉTSÉG LEPLE ALATT 
melynek címe: ,,A bérfegye

lem megszilárdításának hatása 

a.z önköltség alakulására a 

vonatkísérői teljesítmények el
számolásánál". Előadó: Puskás 

János főintéző, KPM I/8/D 
osztály. ,.Elvárjuk - hang
súlyozza a meghívó - az ál
lomásfőnök és vezénylő-oktató 
tiszt elvtársak feltétlen meg
jelenését. Meghívásunkat kér
jük tolmácsolni a helybeli üze
mi, forgalmi pártszervezet és 
üzemi bizottság titkár elvtár
saknak is". 

November 2-án 39 dolgozó 
hiába várta az előadót, nem 
jött. Mit jelent ez az önkölt

ségcsökkentés szempontjából? 
Nyolc vidéki dolgozó napidíja, 

Ez év áprilisában 3-4 va-
gon brikett érkezett Lepsény 
állomásra. A he1ytelen táro
lás következtében elporladt. 
Ezt az ócska szenet kénytelen 
volt megvenni 40-42 fo
rintért, aki rászorult, mert az 
állomásfőnökség kijelentette, 
hogy addig nem rendelnek jó 
szenet, amíg az ócskát el nem 
hordják. Végre elfogyott és 
november 4-én megérkezett a 
várvavárt jóminőségű szén. 
Kedden és pénteken van a 
tüzelőanyagkiadás. Péllitek reg-

1 
gel többen jelentkeztek 1-2 

mázsa szénért, de legnagyobb 
megdöbbenésükre üres kézzel 
kellett távozniok, mert csü
törtök este a sötétség leple 
alatt elfogyott a két vagon 

.szállítmány. 
Nemcsak a minőséggel, ha

.nem a mennyiséggel is baj 
van. Gauzler István pálya
mun!{ás felesége 4 utalványra 
540 !kilogramm fát kapott 620 
kilogramm helyett. Miért? 
Szeretnénk, ha illetékesek ki
vizsgálnák . .  , 

Erdélyi István 
MA V műszaki tiszt. 

Lepsény 

-
----------------------
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Bebrits Lajos elvtárs közlekedés- és postaügyi miniszter beszél a 

ferencvárosi értekezleten. Mellette Arató Károly. a budapesti iqa;t.• 

gatóság vezetöje és Németh József vezériqazqatóhelyettes. 

··············································••'ll·•··········· .. ············--· 

KÖZÖS ERŐVEL A TÉLI SZÁLLÍTÁSI FELADATOK 
ZAVARTALAN VÉGREHAJTÁSÁÉRT 

- Megkezdődtek a téli gócponti értekezletek -
Az őszi nagy forgalom után zatot, amelyet a vasúti munká-I megfelelni, ha az időjárás vi

sincs megállás: a tél új fel- ra vonatkoztatva úgy értelmez- szontagságai nem állítanak 
adatok, fontos tennivalók elé hetünk, hogy a tél megnehezült bennünket mego:dhatatlan pro
állítja a vasutat. Örömmel tet- körülményei , k?zötf is �nfőb� blémák e::. ha a téli nehézsé-
tük magunkévá pártunk Köz- dol,gunk: szallitam, szal.htani k la f u, • z „ L „ k ponti Vezetőségének a népjólét és szállítani, mégpedig jól, ge re a p�san e ,"es u un · 
emelésére, a munkás-paraszt gyorsan, pontosan. Ez tette szuks�ges�e, hogy a 
szövetség kiszélesítésére, meg- Az elmult tél tapasztalatai vasutas �ol�ozok erte�ezle�
szilárdítására vonatkozó októ-1 megtaní,totta,k arra, hogy fel- ken beszel3ek meg a téli idő
beri határozatáit, azt a határa- adatainknak csak úrr,, tudunk szak különleges feladatait. 

BUDAPEST-FERENCVÁROS CSOMÓPONT ÉRTEKEZLETE 
A téli forgalmi értekezletek 

sorát Budapest-Ferencváros 

csomópont dolgozóinak megbe
szélése nyitotta meg. Az érte
kezlet előadója Bebrits Lajos 

elvtárs, közlekedés- és posta• 
ügyi miniszter volt. 

A kultúrház nagyterme zsu-

falásig megtelt a csomópont 
dolgozóival és a csatlakozó vo
nalak küldötteivel. 

Arató Károly elvtárs. a buda
pesti igazgatóság vezetője, 
megnyitóbeszédében hangsú
lyozta, hogy az értekezlet célja: 
a ferencvárosi csomópont téli 

forga1mi feladatainak megtár
gyalása, a hibák megvizsgálása 
és kiküszöbölése, hogy a vasút 
pótolhassa szállítási elmaradá
sát és a Munka Vörős Zászló 
Érdemrendjével kitüntetett 
csomópont méltó maradhasson 
jóhiréhez. 

Az emberről való fokozottabb gondoskodás jegyében 

Bebrits elvtárs azzal kezdte 
beszédét, hogy az idei télre 
solckal jobban fel kell készül
nünk, mint tavaly. nehogy is
mét meglepetések érjenek ben
nünket. 

- Az idén a téli felkészülés 
az emberi·ől való fokozottabb 
gondoskodás jegyében történik 
.:..__ mondotta, és felsorolta azo
kat az intézkedéseket. amelyek 
az utóbbi időben a vasutas dol
gozók életviszonyainak megja
vítása érdekében történtek. 
Példának ,hozta fel a fizetés
rendezést, amely leginkább 
azokat a kategóriákat érinti, 
amelyek a munka nehezét vég
zik. Ezután az egyenruha.kér
désről szólott. A pártnak és a 
kormánynak az a véleménye: 
annak ellenére, hogy a textil
lel való ellátást fokozott mér
tékben ki kell terjeszteni a 
falura. a vasutasoknak meg 
kell haizyni az ingyenes egyen
ruhaellátást. A pályafenntar
tásnál és a műhelyi szolgál.at
náL is megkapja mindenki az 
egyen·ruhát, de az ellátás tem
póját a szélesebb tömegek ellá
tása érdekében mintegy más
fél évre lassítani kell. Ezt az 
áldozatot meg kell hozni. A 
szabadjegy-kedvezmények meg
maradnak. A racionaJizálásról 
szól'1a megemlítette. hogy ész
sze:·ű átszervezés történt ugyan 
a vasútnál a takarékosság ér
dekében, de senki sem került 
az utcára. Határozottan cáfolta 
az ellenségnek azt a rosszindu
latú híresztelését. hogy a vas
útnál B-lista készül. 

-z egyes szakszolgálati ágak 
téli feladatait sorolta fel ez
után. Elsósorban a pályafen:n
tartási dolgozókhoz szólott, 
hangoztatva: nekik kell gon
doskodniok m·ról, hogy az ál
lomások, a vált.ók, a rakodóvá
gányok a legnagyobb hóban, 

fagyban is tisztáik legyenek, a 
pálya szabad zegyen. A táv
közlő és biztosító berendezési 
szolgálat dolgozóinak fokozott 
mérték.bt.n kell ügyelniök a 
jelzők jó állapotára. Vigyázni 
kell arra. hogy a szigetelt sí
nek be ne ázzanak. A vontatá
si személyzetnek a vonatok za-

vartalan továbbítása mellett 
elsósorban arra legyen gondja, 
hogy jól fűtött kocsikat adjon 
az utazóközönségneik. A forga
lom dol,gozóinak a kö.zlelwd.és 

akadálytal.an biztosítása me !
lett a várótermek., a csarnok.olc 
jó fűtéséről, világitásáról is 
-gondoskodni. kell. 

Nagyobb lendületet az őszi forgaloDJ. 

hátralévő heteiben 

Mik:ö2.1ben a télre készülünk, 
nem szabad megfeledkezni ar
ról sem, hogy hátra van még 
egy kemény hónap az őszi for
galomból - mondotta. Decem
ber 20-ig még sok-so'k millió 
tonna árut kell elszállítanunk, 
amelyekkel eddig elmarad
tunk. El kellene érnünk napon
ta a 14.000-14.500 rakott ko
csit, de jelenleg csak 12-13.000 
kocsinál tartunk. Ha december 
közepére nem tudjuk teljesí
teni őszi szállítási feladatain
kat. óriási felel6sséget vennénk 
magunkra, mert a szállítások 
elmaradása azt jelentené, hogy 
kevesebb anyag, áru kerülne 
rendeltetési helyére s ezzel 
akadályozJ11ánk az életszínvo
nal emelkedését. Nem tűr
hetjük, hogy az építőipar 
azért ne teljesítse tervét, 
mert nem szállítunk neki 
építóanyagot. Nem tűrhet
jük, hogy a cu korrépaszál!ítás 

ne fejeződjék be december 15-
re é.s az új cukor ne kerüljön 
idejében a dolgozóik asztalára. 
A mezőgazdaságot a tavas7J 
munkákhoz szükség€S vető
mag, műtrágya és gépek idejé
ben való elszállításával is se
gíteni kell. Nagy az adóssá
gunk az exportszállításo�nál. A 
bauxitnál például minden nap 
150 kocsival maradunk le. Ez. 
azt jelenti. hogy kevesebb tex
tilt, lábbert. és egyéb közszük-

ségleti cikket kapunk külföld
ről cserébe. A következő 4-5 
héten feltétlenül biztosítani 
kell a napi 14.500 kocsi megra
kását és 13.500 kocsi kiraká
sát. 

- Hogy ez megtörténhessen, 
a ferencvárosi csomópontnak 
is jobban kell dolgoznia. Uj 
Ferencvárost teremtettünk a 
legmodernebb berendezések
kel. A két modern guritódomb 
azonban nem teljesíti úgy fel
adatát. amint a2lt elvárjuk. A 

gurítódombok seperjék tisztára 
a fogadóutakat! 

- A vantatásnak is lényege
sen meg kel! Javítania munká
ját. Igaz, hogy a szén rossz, de 
ez még nem ok arra, hogy a 
mozdonyok másfél óra helyett 
4-5 órát időzzenek a fűtőház
ban két forduló között. És arra 
sem, hogy hiányosan adják ki a 
gépeket. Minaez méltatl.an Fe
rencvároshoz. Olyan munkát 
kell végezniök a ferencváro
siaknak. az őszi forgalom hát
ralevő szakában és az elkövet
kező téli időszakban, hogy az 
megfeleljen a párt és a kor
mány kívánságainak. A képes
ség és a tudás megvan ehhez a 
dolgozókban, munkára fel te
hát: dolgozzunk! - fejezte be 
beszédét a miniszter elvtárs. 

Vállaljuk. teljesítjük ... 

galom zavartalan lebonyolítá
sa érdekében. Kérte. hogy a 
vontatási szolgálat dolgozói 
jobban ügyeljenek a váltókra, 
a szigetelt sinelcre. Balázs Fe
renc mozdonyvezető rámuta
tott, hogy az igazgatósági sovi
nizmus még mindig nagyban 
gátolja a forgalom zavartal.an 

lebonyolításá.t. A ferencvárosi 
1 fűtőháznál az a legnagyobb baj, 

hogy gépeLk nem é1'keznek 
vissza idejében az idegen 

igazgatóságdk területéről. Az 
idegen igazgatóságok állomásai 
nem terhelik ki a ferencvárosi 
gépeket, így a nagy:teljesítmé-

nyű géipek kihasználatlanul 
futnak. Kovács József elvtárs. 
a szertár vezetője elmondotta, 
hogy a kocsikirakási időt nem 
minden esetben tudják betar
tani, mert a szertáirnak csak 
két vágánya van. emiatt nem 
lehet kellő időben fogadni a 
kocsikat. Pusztai Ede elvtárs, 
kereskedelmi oktató a helyte
len irányba továbbított kocsiik 
ügyét tette szóvá. Sipos Sán
dor, a BEV-dolgozók nevében 
megígérte, hogy az őszi és téli 
forgalomból rájuk háruló fel
adatokat hiánytalanul teljesí
tik. 

A napi 14.500 ko�siért 

Udvarhelyi István elvtárs 
állomásfőnök hangoztatta, 
hogy a pályaudvar két gurító
dombja ezen az őszön és té'.en 
tesz vizsgát. A vizsga nem in
dult biztatóan. Ennek azonban 
részben oka az is, hogy az 
irányvágányok szaporodásával 
nem tart lépést a fogadóvágá
m'ok szaporodása. Az okok kö
zött szerepel az �. hogy sok új 
felvételes van az állomáson, 
akik még nem forrtak össze 
sem szakmailag, sem fegyelmi
leg a régi dolgozókkal. Nincs 
azonban Ferencvárosban 
egyetlen dolgozó se, aki ne ér
tene egyet a miniszter elvtárs 

által elmondottakkal, éppen 
ezért nyugodt lelkiismerettel 
ígérheti, hogy a ferencvárosi 
dolgozók a maguk munkaterü
letén mindent elkövetnek a 

napi 14.500 kocsi megrakásá
ért. 

Zrinyi János mozdonyvezető 
johb dugattyú.gyűrűket kért. 
Nánási elvtárs, a kereskedelmi 
szolgálattól azzal indokolta a 
két gurítódomb hiányos mun
káját, hogy sok a számadásel
választás. A számadásokat a 
nyugati rendezőn kezelik, 
közben a kocsi átmegy a ke
letire, �zámadása azonban a 
nyugatin marad. Ezen a hely
zeten változtatni kell. -Rózsa

hegyi Fere= villamosmoz
donyvezető a Kandó-mouio
nyo.k jobb kihasználására tett 
javaslatot, Vörös János moz
donyvezető pedig a többterhe
léses-mozgalom problémáit 
bonco1gatta. 

Bebrits elvtárs a felszólalá
sokra adott válaszában kijelen
tette. hogy az értekezlet jól si
került, mert sok p·robléma 

megoldását elősegíti. Bejelen
tette, hogy kilátás van a szé'n
lielyzet javulására. A keleti- és 
nyugati-rendező összh{lngjának 
megteremtése érdekében meg 
kell teremteni a küldöncszol
gálatot a két gurítódomftl kö
zött, hogy ne forduljon elő 
számadárelválasztás. A két gu
rítódomb munkáját rövidesen 
az is javítja, hogy hat új fo
gadóvágányt építenek. 

Benkovics Dezső elvtárs, a 
budapesti politikai osztály ve
zetőjének felszólalása zárta be 
a !e1keshangulatú értekezletet. 
Hivatkozott a tanácsválasztá
sok tiszteletére indított mun
kaversenyre, amit a ferencvá
rosi dolgozóknak is lki ke!l 
használniok a téli forgalomra 
váló felkészülés érdekében. 
Helyeselte, hogy a dolgozók 
bírálják a is.zakmai vezetést és 
a -bürokráciát, észre kell azon
ban venniölk, hogy az ő mun
kájukban is vannak még olyan 
hibá'k, amik gá.tolják a jó köz
lekedést. Felszólította a moz
galmi szerveket, elsősorban a 
pártszervezeteket, hogy na
gyobb figyelemmel kisérjék 
ezeket a hibákat és segítsenek 
<1zo1' k.ijaivításánál. Még min
dig va;rmak olyan pártfunkcio
náriusok. akik látják a hibá
kat, de nem merik azokat fel
tárni. A pártvezetőségi tagok 
és a $1:a'kszervezeti vezetők fel
adata. hogy álljanak a dolgo
zók élére és egyesült erővel vi
gyék si:kerre a téli forga1mat. 

Az értekezlet Arató elvtárs 
zárósziavaival ért véget. 

ADÓSSÁG NÉLKÜL KEZDJÜK MEG A · TÉLI FORGALMAT 
TéU forgalnd értekezlet Pécsett 

milyen 
egyes 

elmult 
felada-

Pécsett már az értekezlet hogy megbeszéljük a téli fel- Részletesen ismertette. előtt kisebb csoportokban be- készülés feladatait. A téli far- hiányosságok voltak 
szélgették a dolgozók, idézget- galomra elsősorban az őszi fel- szolgálati helyeken az 
ték a tavalyi tél viszontagságait, adato'k. maradéktalan elvégzé- télen, majd rátért a 
a hősi harc tapasztalatait. Tóth sével készülhetün1k fel hogy tokra. József igazgató elvtárs is az adósság nélkül kezdjük' meg a - Számítanunk kell arr9, 
elmult tél viszontagságairól be- téli forgalmat. Ez biztosítja hogy a konmányprogram eredszélt bevezető szavaiban, mely azt, hogy télen is el tudjuk ményeként növekedni fog a 
után Csanádi György elvtárs, szállítani a felkínált árumeny- termelés és így a szállítás is. 
a MAV vezé�igaz�-�tója tartot- n�s�get._ Minden árut el /kell A télen erősödni fog a darab
ta meg h:sz�moloJat. 

1 

szallttam, ezzel kell hozzájárul- áru forgalom. Gond.:isan ép-- Az osz, forgalom csúcs- nunk az új szakasz politiká- · sé„ben és határidőre kell 'elJut-pontja idején jöttünk össze, jának végrelhajtásálhoz. tatni a gyárak termékét falura. 

Legfőbb feladat a jó felkészülés 
Ebben nem okozhat fennaka
dást a tél. Biztosítani kell a 
műszaki létesítmények, pálya, 

Ezután Csanádi elvtárs rész-
, 

nem segítjük, hanem gátoljuk· jármű, biztosítóberendezések, 
Ietesen kitért arra, hogyan a kormányprogram vé!!re- 1 rakodóeszközök tervszerű mi
függ össze a vasúti munka az hajtását. A meglévő .hibákba '

1 

nőségi karbantartását. A ked
új szakasz politikájával és ez- �gyetlen becsületes vasutas vezótlen időjárás kihatásának 
zel együtt a vasutas dolgozók sem nyugodlhat bele. Jelenleg n;egelőzés�re a . páJyafennta�
életszinvonalának állandó eme- naponta 1500 kocsival adunk tás1 szolgalat biztositsa a ho
lésével. A jó munkához. jó kevesebbet a szükségesnél. A v�d� .. �egjavítását, a me9lév_ó 
mun!kafeltételeket lke!l biztosí- kocsikiállítások hibája miatt vedosovenyek_ hosszabb,:tásat 
tani„ Felwl /kell viz.sgálni a qem jut el időben a rendelte- és _gon_doskod301; _el1;ge;1do ta;
szolgálqti helyek fűtését, 'ki kell tési !helyére az áru. A !követ- taleikrol. A hofuvastol vesze
ja.vitam az ajtéflcat. ablalkokat. k�ző hete'kben, legalább a hét lyeztetet_t hely��� me� kell 
Nem lelhet eltűrni az olyan ha- negy napján naponta 14.500 szervezm a figyel_oori sz'?.lg�atot 
nyagságot, mint Dombóvár fű- 'kocsit kell megra!kni. és � szoros egyuttműk_ödest a 
tőházban történt: két hónapig A hiba fő oka a lassú elegy- t�nac_sok.kal_. fi- ".?ntat_as �r�
nem volt melegvíZszolgáltatás mozgás, a rendezópályaudvarc;k le!rnlJon mmel tobb 36minőse
egy csőrepedés miatt. Az el- munJkájának fogyatékossága a gu szenet a legnehezebb na
múlt télen kevés gondot fordí- vontatottan folyó ki- és be;a- �kra: Gondosan elő_ lkel_l 'ké
tottunk a védőételek készíté- !leás és az indokolatlanul hosz- sz,tem a hóeltctkaritógepe'ket 
sére. Nem gondoskodtunk idő- szabb menete'k. Szembe 'kell é� nagy . körült!!<intéssel lk!l� 
ben védőmháról és egyéb né!- szállni azzal a nézettel, hogy ktdkU;tni lkezelö_:t .. A_ készenleti 
külözhetetlen felszerelésről mindez obje'ktív dkdk miatt szolgalatot kello 1doben meg 
sem. A télre való feDkészülés van. Valóban kevés a kocsi kell szervezni. 

A miniszter elvtárs felhívá
sáJnak lelkes fogadtatása vissz
hangzott a hozzászóláwkból. 
Ez csendült ki Kazári József 
elvtárs. a fiókműhely esztergá
Iyosának szavaiból, amikor 
hangoztatta. hogy a do!gozók 
val.amennyien magukévá teszilc 
az elmondottakat és megfogad
ják, hogy kiküszöbölik a hiá
nyosságokat. Felhívta a szak
mai vezetők figyelmét a védő
ruha-problémákra, a darabbé
res dolgozók jutalmazásának 
kérdésére és a tüzelöellá tás 
zavaraira, ame'yekre orvoslást 
kért. Klimos Béla blokkmes,ter 
a távközlő- és biztosítóberen
dezési szolgálat dolgozóinak 
nevében tett ie;éret.et, hogy 
minden tőlük telhetőt megtesz
nek az őszi, majd a téli for-

azt is jelenti, hogy fdkozottab- nem !hibátlan a pálya, gyeng� Rend�ív�l fontos az előírt, 
ban !kell gondoskodni az em- a , szén. De sok még a hanyag- te�szermt! �unka, a �zakok
berről. sag és a fegyelmezetlenség is. tatas megJav1t�s,a, els?so�ban 

A munka jelenlegi menetén Szívvel-lélekkel, több Jelkese- a D 4-es utasitás hely, viszo
javítani kell. A vasútüzemi déssel kell dolgoznunk és ak- nyo'krn a�ka!mazott ismertet�
értekezleten megszabott fel- kor úrrá leszünk a nehézsége- se. Az oktatasokon el kell ter
adatokat ezideig nam teljesí- ken. jeszteni a tavalyi tapasztalatok 
tettük minden részéqen. El kell Ezután Csanádi elvtárs a tanulságait. Különös gondot 
szállítani minden felkínált árut szállíttató felekkel való szo- kell fordítani az első telesek 
- ez volt a legfőbb feladat. Ha rosabb együttműködésről, és felkészítésére. 

A fe1rencvárosl értekezlet részvevőinek eqy csoportja. ezt nem tesszük meg, akkor a munkafegyelemről beszélt. (Folvtatás a 2. oldalonJ 
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A hocsil. s1:Sáradifsai 
gyorsitó készülék 

Alig pár nap választ már el 
bennünket november 28-tól, a 
tanácsválasztás napjától. Aho
gyan e választás napja köze
ledik, úgy fokozódik a népne
velők feladata, úgy növekszik 
a felelősségük. A választásig 
hátralévő idő alatt még min
den dolgozóval beszélgetni 
kell, hogy minden dolgozóhoz 
eljusson a párt szava és ugyan
ekkor • dolgozók észrevételei, 
javaslatai a pártvezetóségek
hez. Menjenek a népnevelők, 
adjanak őszinte választ a dol
gozók kérdéseire. 

zá8 módját, ma1111GTdzzák meg, 
h.0{111 a dolgozók a tanács gaz
dái és ezzel a joggal minden 
dolgozó éljen i&. Minden dol
gozó mint gazda, aki négy év
re előre tervezett, 28-án ezt a 
tervet hagyja jóvá és indítja 
be ennek a tervezetnek mun
káját azzal. hogy szavazatát 
leadja a jelöltekre. A négy év 
közben pedig a tanácsbeszámo
lókon, fogadóórákon keresztül 
ellenőrzi a tervek végrehajtá
sát. A népnevelőknek még job
ban meg kell ismertetni a 

dolgozókkal tanácstagjelöitjei
ket. Agitációs munkánkban 
ne csak a nevére hivatkozza
nak, hanem mondják el, hogy 
eddig hogyan dolgozott, mit 
tett a dolgozók érdekéért, mi
lyen kisebb-nagyobb problé
mákat intézett el, milyen ter
melési eredményei vannak, ho
gyan áll helyt a munkában, 
hogyan harcol a Központi Ve
zetőség határozatának megva
lósításáért, életszínvonalunk 
emel�rt. 

nézik és nem közömböa, hogy 
rajtad keresztül milyen véle
ményt alkotnak annak munká
járól. Valamennyi vasutas ta
nácstag tartsa ezt szem előtt 
és érezze azt a bizalmat, amit 
a dolgozó nép szavazata jelent 
számára. 

A tanácsválasztások 28-án 
megtörténnek, de a politikai 

Rosztovból jelentik: A kocsik 
mosás utáni száradásának elő
segítésére Matva szovjet mér
nök új készüléket konstruált. munk� egy percre sem sza- A készülék sűrített meleg lebad, hogy a toyábbiakban vegővel működik, amelyet a VlSS�essen. Ne� k1seb�. mun: mosásnál felhasznált mozdonykárol _v3:n szó, mmt a Kozponti tó! vezetnek a szárításra váró 

Vezetose� határozatá,nak_ a vagonhoz. Ezzel a segítséggel 

a nem ritkán 8-10 óra hos,,. 
szat tartó száradási időt felére 
rövidítették. 

A vasútügy! minisztérium 
kereskedelmi szakosztálya el
rendelte a� új készülék haSl:• 
nálatát valamennyi kocsimosó 
állomáson, 

A tanácsválasztás poli likai 
munkája népnevelöinktől azt 
követeli meg, hogy a vasutas 
dolgozók mozgósítása mellett a 
lakóterületen is végezzenek 
agitációs munkát. Szép ered
mények vannak már eddig is 
ezen a téren. Békéscsaba fűtő
háznál például már a népne
vel/AA; háromszor látogattak el 
a hozzájuk beosztott lakókhoz 
és több kisgyúlést tartottak a 
lakóterületen.. Az utolsó na
pokban szintén keressék fel a 
népnevelő elvtársak a család
tagokat, beszélgessenek el ve
lük, hívják fel figyelmüket, 
hogy 28-án tegyenek eleget ál
lampolgári kötelességüknek. 
Helyes az, ha a népnevelő elv
társak által elintézett panaszo
kat ismertetik a lakókkal, köz
lik az elintézés eredményél 

Legyen szoros kapcsolat 
a népnevelők és tanácstagok köziffl' 

gyakorlati megvalós1tásáról, 
melynek időszakára a vasúton 

l KÍNA. a téli forgalom sikeres végre- __ _ 
hajtása, az évi terv befejezése, , _.. az 1955. évi tervév beindulása A rilág lefJ!D agyobb h•••Jd 

Eddig népnevel6ink igen 

Ahhoz, hogy a párt szava j kél.'lni véleményüket,. meghall
minden dolgozóhoz eljusson, gatni problémáikat, ismertetnl 
fel kell számolni egyes népne- kell velük a párt politikáját. 
velők azon helytelen nézetét, A jó népnevelő tanácsokkal 
hogy értelmiségi dolgozókkal, látja el a jelölt tanácstagokat 
vagy vezetőkkel - kisebbségi is, tolmácsolja feléjük a dolgo
érzésre hivatkozva - nem be- :zók véleményét. Például Em

szélgetnek el, nam keresik fel ber Ferenc elvtárs a Landler 
őket, abból az elgondolásból, Járműjavítóból elmondotta a 
hogy "mit tudok én a vezető tanácstagjelöltnek: úgy dolgoz
elvtársaknak mondani". Nép- zá.l a tanácsban, hogy a te 
nevelőinknek ezeket a dolgozó- munkádon keresztül a dolgo
kat is fel kell keresni, ki kell zók az egész tanács munkáját 

esik. E feladata.le végrehajtása 
közepette a népnevelő elvtár
saknak olyan felvilágosító 
munkát kell végezniök, amely 
megérteti minden dolgozóval, 
hogy e határozat alapján mi
lyen feladatokat kell végre
hajtani a saját maga munka
területén. 

Tóth István, 
a vasútpolitikai főosztály 

munkatársa 

Az Utasellátó is készül a téli forgalomra· 
Az Utasellátó Vállalat a kolbász, sajt, pogácsa, mignon, 

zord téli időjárás idején meleg fasirozott stb. A forgalmasabb 
teával és meleg ételekkel áll vonalakon külön személyt ál
az utazóközönség rendelkezé- litanak be az ital, egy másikat 
sére. A vállalat központi rak- pedig az étel felszolgálására. 
tárában 200 kiló teát készítet- Ez azért szükséges, mert a 
tek elő a téli hónapokra. Hó- tavalyihoz képest kétszeresére 
fúvások esetén a vonatok és emelkedett a vonatokon a fo
távolsági autobuszok utasai gyasztás. Az ételválaszték te
részére záróra után is - te- vábbi növelésére és a minőség 
hát éjjel-nappal - fűtött ét- javítására külön konyhát szer
termet biztosítanak, ahol kü- veznek. Ugyanitt a söntések 
lönféle meleg italok és ételek részére is készítenek külön
- forralt bor, tea, bableves, féle büféárut, sülttésztákat, 
gulyás stb. - között válogat- pogácsát, rántotthúst és rán-
hatnak az utasok. totthalat. 

az étkezőkocsikban. Reggelire 
például tejszínhabos babkávé, 
tea, vaj, dzsem és méz között 
válogathatnak az utasok. A 
déli menü és a vacsorai étlap 
is ízletes, változatos ételeket 
tartalmaz. Mind az étkezó
kocsik, mind a mozgóétszolgá
lat árusait megfelelő mennyi
ségű italáruval is ellátják. 

Gondoskodnak arról is, hogy 
télen a hálókocsik utasai jól 
fűtött hálófülkékb@n tölthes
sék az éjszakát. Függetlenül 
a szerelvény fűtésétől, a háló
kocsikat külön is fűtik. 

A Kínai Népköztársaság je· 
1 

távolsága 1200 méter a folyam 
lenlegi ötéves tervének egyik fölött és a hozzávezető hidak 
lt:gjelentősebb alkotása _le�z a hosszúsága 13 kilométer, vagy
vtl�g lele:n�gyob� , ace�hidja, 
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is kétszerte olyan hosszú les;r. 
amit vasuti és kozuti kozleke- . . . 
désre a Jangce-folyón át épí- mint az ausztráliai Sydney ki-
tenek Wuhannál. A híd fesz- kötójének hídja, 

OLASZORSZÁG 

Pesaresi Lionelló esete 

A „La Tribuna Dei Ferro- Az igazgatóságok odáig me-
vieri" egyik száma vezércikket részkedtek, hogy bíróság elé 
szentel a szakadár szakszerve- vitték Pesaresi Lionello olasz 
zetek elleni harcnak. Elmondja, vasútast, röpcédulák terjeszté
hogy az olasz vasútigazgatósá- se miatt. Az olasz bíróság azon
gok a szakadár szakszerveze- ban felmentette a vád alól. A 
tekkel karöltve mindent elkö· bíróság ítéletében megállapí
vetnek a vasúti munkásegység totta, hogy szakszervezeti röp
meglazítására. a munkásmoz- cédulák terjesztése nem tör• 
galom letörésére. A lap felhív- vénybe ütköző bűncselekmény, 
ja a vasutasokat: álljanak ellen s ilyen cselekedetekért nem le
a vasútigazgatóságok ama tö- het senkit sem bíróság elé ál
rekvésének, hogy minden esz- litani. 
közzel bomlasztani igyekeznek Az igazgatóság válasza: pá
a szakszervezeti egységet. Mi lyázati hirdetmények útján 
sem mutatja jobban ezt, mint győztesként bekerült személye
az a tény, hogy megtagadták ket ültet vasúti állásokba és 
a szabadságok kiadását a szak- elbocsátja a már állásban lévő 
szervezetekben vezetőszerepet l aktivistákat csak azér�, hogy a 
vivő vasutasoktól, szakszervezetet gyeng1tse, 

eredményes munkát végeztek. 
Tudatosították a dolgozók kö
zött a tanácsválasztás jelentő
ségét, mozgósítottak a jelölő
gyúlésekre, maguk is áldozatos 
munkáról tettek tanubizonysá
got. Miskolc pártbizottsága 
például megbízott egyes nép
nevelőket, hogy a vonalon lévő 
vasuta., dolgozókat és család
tagjait látogassáik meg, beszél
gessenek el veWk. Ezek a nép
nevelő elvtársak nem egyszer 
kerékpáron, vagy; gyalog több 
kilométert megtettek, hogy a 
párt szavát elvigyék a község
től nagyobb távolságra lakó 
dolgozókhoz is. A népnevelő 
elvtársaknak továbbra is szí
vós felvilágosító munkát kell 
végezniök a vasutas dolgozók 
között. Ez a munka nemcsak 
a vasutas dolgozókra lesz ha
tással, hanem azok családtag
jaira is. A vasutas dolgozó 
gondolkozása, cselekedete ki
hat a feleségére, választójog
gal bíró gyermekére, aminek 
eredménye abban fog megmu
tatkozni, hogy 28-án együtt 
mennek el a szava:whelyiségbe 
és adják le szavazatukat a Ha
zafias Népfront jelöltjeire. A 
vasúton folyó politikai mun
ka azt bizonyítja, hogy népne
velöink munkáját áthatotta az 
a gondolat, hogy az ő munká
juktól nagyban függ, hogy mi
lyen eredménnyel dolgozik 
majd az újonnan választott ta
nács, hogy azok hogyan orvo
solják és intézik a dolgozók 
ügyes-bajos dolgait. 

Lényegesen megjavítják a trdekes újítást Is bevezet a 
távolsági személyszállító vona- közeljövőben az Utasellátó. 
tok utasainak ellátását is, Még ebben az évben Buda
Többféle árut kap a mozgó pesten és a nagyobb vidéki 
kosaras-étszolgá1at. Eddig ál- városok pályaudvarain tej- és 
talában csak perecet és sós- tejtermék-árusító büféket léte
kiflit lehetett kapni a vona- sítenek. 

Minden ágyhoz két gyapjú- BELGffiM takaró tartozik. de a fázéko-

tokon. Ezentúl lesz virsli, főtt Változatosabb lesz az étrend 

nyabb utasok egy harmadik 
takarót is kérhetnek a ka
lauztól. A fűtési idény alatt 
hideg-meleg víz áll rendelke
zésre a _ocsiban. 

Tíz eve vagyok párttag 

Most, amikor minden dolgo
zóval beszélgetnek ismét a 
népneveló elvtársak, felada
tuk: hogy ismertessék a szava-

Biztos!tani 'kell, hogy az em
berek megkapják, téli járandó
ságaiJwt, a ruhát, melegítő ita
!dkat. védőétele'ket és a lkaló
riapótlékot. Minden körül

mény közepette biztosítani kell 
a szénbányák és erőművek ki
szolgálását, rendkívüli esetben 
még kerülőúton is! Esetleges 
hosszabb akadályoknál az élő 
és romlandó árut még közúti 
forgalom igénybevétele árán 
is el kell szállítani ! A legzor
dabb téli időjárás alatt is hi
bátlanul !kell múködniők a jel
zöknek és hírtovábbítási esz
!közökne'k. Ennek érdekében 
szoros kapcsolatot kell kiépí
teni a postával. 

A tél folyamán kultllI"ált, 

A beszámolóhoz számosan 
szóltak hozzá, javaslatokat tet
tek s egy sor hiányosságra 
hívták fel a figyelmet. Sokan 
foglalkoztak a munkafegyelem 
megszilárdításának fontosságá
val. Erről beszélt többek kö
zött Dénes József elvtárs, a 
III. osztály dolgozója, aki el
mond0tta azt is, milyen fe
gyelmi intézkedéseket !hoztak 
a felelőtlen, lelkiismeretlen 

Emlékezem : , ,  1944 decem
ber 21-én napfényes, szinte 
tavaszias idő volt Debrecenben. 

A romoktól borított városon 
át ballagok apámmal a vagon
gyár felé. Mintha még halla
nánk az ágyúk hangját, a 
harckocsik dübörgését. A va
gongyár udvarán Tóth József 
elvtárssal találkozunk. Kemé
nyen szorítunk kezet. - Dél
után a szereldében - mondja. 
- Jó, majd szólok a többieik
nek is - feleli apám. 
_ Lapátot, csákányt veszünk a 
kezünkbe, romokat takarítunk, 
s közben a nácikat szidjuk. 
Lassan eljön a dél. Elővesszük 
szerény ebédünket. Apám arról 
beszél Bangó elvtárssal, kit le
hetne még elhívni a délutáni 
gyűlésre. tn arra gondolok, jó 
lenne elmenni, hátha felvesz
nek a pártba. 

A város felől harangzúgást 
hoz felénk a szél. Érezzük, 
hogy valami rendkívüli történt. 
A romolt között botorkálva jön 
boldog mosollyal az arcán 
Szatmári elvtárs, a Magyar 
Kommunista Párt egyik szer
vezője. - Elvtársak! Megala
kult az Ideiglenes Ko11mány! 
- Éljen! - tört fel a kiáltás 
sok munkástorokb61. Én neki
bátorodva fordulok apámhoz. 
Hadd menjek el délután én is 
a gyűlésre. Apám szemében az 
öröm fénye villan és csak any
nyit mond: Majd megbeszélem 

az elvtársakkal. 
Bátortalanul, dobogó szívvel 

ülök az apám mellett a gyű
lésen. Egy elvtárs az új kor
mányról beszél. A következő 
napirendi pont: tagfelvétel. 

(A pécsi tudósítás folytatása az J. oldalról) 

menetrendszerintl utazást kell 
biztosítani. Gondoskodjun'k a 
váTótermek és kocsvk fűtéséről, 
világításáról. Ez egyben a vas
utasok becsületbeli ügye is. A 

munkásvonatdk menetrendsze
Tinti lközlelkedését minden esz
közzel biztosítani !kell. A vona
tok fűtésének az előfűtés az 
alapja. A vonatkísérők a fűtés 
szempontjából is vizsgálják át 
a szerelvényeket, s amíg 'ez 
meg nem történik, addig nem 
lelhet a vonatot indítani. 

Nagy gondot kell fordítani a 
lépcsők, perronok. hótól és 
jégtől való tisztítására és ho
mokozására. A várólhelyisége
ket és éttermeket' ha szüksé
ges, egész éjjel nyitva kell tar-

11.z értekezlet �ltaJa 

vasutasokkal szemben. Fábián 
elvtárs (Pécs állomás) az üzemi 
bizottság és pártszervezet fel
adatáról. a vasutas felelősség
tudatról b�szélt. 

Szalai László (VI. osztály), a 
folyamatos áruszállítás, a 
darab_ és gyorsáru küldemé
nyek megjavítására tett javas
latot. Gerecs István (Pécs, á'
lomásfőnök) a felkészülés ered
ményeit ismertette, majd java-

tani, hogy az utas->k kényelme 
biztosítva legyen. Mindez csak 
akkor valósítható meg, ha vas
utasaink szívvel-lélekkel dol
goznak és a párt, valamint a 
szakszervezet lelkes felvilá
gosító munkával mozgósítják a 
dolgozókat a téli feladatok 
megoldására, 

Befejezésül a gazdaságosság
ról és a széntakarékosság je
lentőségéről beszélt, majd 
hangsúlyozta :  a tél leküzdhe
tő, ha időben és !kellő gondos
sággal fe1Jkészülü-n9<, ha min
den vasutas a tavalyi évhez 
hasonló hősiességgel, szívvel
léle'ldkel, vasutas becsülettel áll 

helyt a legnehezebb lköriL!mé
nyeik. között is. 

solta, hogy a vonatkísérőknek 
a felvonulási épületben bizto
sítsanak melegedőt és történ
jen gondoslkodás a fé!kbódék 
megjavítására is. Szentlkirályi 
Lajos (Pécsbánya-rendező) el
m,mdotta, hogyan biztosítják a 
bánya növekvő kocsiszükségle
tét. Gátai elvtárs (Pécs fűtő
ház) beszámolt arról. hogy 
többszáz tonna jóminőségú sze
net tartalékoltak a télre. 0 is 

Felállok; fejem zúg, szívem a 
torkomban érzem, amíg az ön
életrajzomat mondom. f:s hal
lom a tagság válaszát. Tóth 
elvtárs hozzám lép, kezetszo
rít. Ettől a perctől kezdve éle
temnek új szakasza kezdődött. 

Most, tíz év múlva azon gon
dolkozom, hogyan tudnám 
méltóképpen megünnepelni ezt 
a napot. Brigádtársaimrnal ver
senykihívást dolgoztunk ki. 
Vállaltuk, hogy 1954. évi terv
kiszabásunkat december 21-re 
teljesítjük, 100 százalékos mi
nfü,égi munkát végzünk, a naP
közi eltávozást megszüntetjük 
és tíz százalékban ócska anya
got használunk fel Ennek tel
jesítésére versenyre O:iívjuk a 
járműjavító összes brigádjait. 

Nagy VII. Imre brigádvezető 
Debrecen, Járműjavító ű. V. 

felvetette, hogy nincsen bizto
sítva elegendő téli rtllha a dol
gozóknak. 

Kun Dezső elvtárs (vasút po
litikai főosztály) felszólalásá
ban hangsúlyozta, hogy a párL 
szervezetek legfontosabb fel
adata minden dolg->zóval tisz
tázni a célt, megmagyarázni, 
hogy a júniusi út és a szocia
lizmus építése azonos, egyetlen 
módja a jólét emelésének. Ez
zel a problémával és a szak
szervezet feladatával foglalko
zott Pozsgai elvtárs is, a terü
leti bizottság elnöke. 

Farkas elvtárs a távközlő- és 
biztosítóberendezések karban
tartásáról, a postával kötött 

komplex brigád-szerződésről, 
Dobszai elvtárs. a fekbérek és 
kényszerkirakások bérének 
megváltoztatásáról, Szabó 
L,í.gzló a pályafenntartási dol
gozók téli készülődéseiről·, 
Horváth elvtárs a mellékvona
lak téli forgalmáról és Simon 

József a kenőanyagellátás pro
b'.émáiról beszélt. 

A felszólalásokra Csanádi 
György elvtárs válaszolt, majd 
Tóth József igazgató elvtárs 
zárszavával fejeződött be az ér
tekezlet. 

Kenettelje.<1 sIZaral; 

- és anai neögütte van 

A belga szakszervezetek szö
vetsége (FGTB) az elmult na· 
pokban hívta össze rendkívüli 
kongresszusát, amelyen meg
tárgyalták a szakszervezetek 
előtt álló politikai és gazda
sági feladatokat. 

A kongresszus felháborodás
sal tárgyalta, hogy a belga kor
mány, amikor kenetteljesen ki
jelenti, hogy harcot indít a 
munkanélküliség megszűnte-

tésére, letartóztatja azokat a 
szakszervezeti vezetőket és ak
tívákat, akik a munkanélküli
ség ellen harcolnak. A kon• 
gresszus követelte, hogy bo
csássák szabadon azokat a 
vasutas és a többi szakszer
vezetekihez tartozó harcosokat. 
akiknek egyéb bűnük nem volt, 
minthogy kiálltak a dolgozók 
jogainak védelmében, 

Üdvözöl iük a va súti rendőrséget 
Népgazdaságunk fejlesztésé-

1 
mutatkoznak az első eredmé◄ 

vel, a vasúti személy- és áru- nyek. Vonatokon, pályaudva
forgalom, valamint a posta fel- rokon csökkent a bűnesetek 
adatainak növekedésével szűk- száma, a jegyvizsgálóknak is 
ségessé vált, hogy a belügymi- számtalan esetben nyujtottak 
nisztérium új szervet állitson már segítséget. 
fel, a vasút: rendőrséget. E A vasutas dolgozók fogadják 
rendőrség tagjai azt a célt tűz- szeretettel és megbecsüléssel 
té.1< maguk elé, hogy megvédik állomásukon a vasúti rendőrség 
a bűnözők és kártevők ellen a őrszemét, akinek az a feladata. 
vasútpn szállított árut és a hogy dolgozóink munkáját se
vasút létesítményeit. gítse, személyi sérthetetlensé-

A vasúti rendőrség tagjai a gét biztosítsa. Az új rendőrségi 
vasutas dolgozók védelmezői, szervezet tagjai védelmezik az 
hú segítőtársai, akik fonto,; értékes vasú1i szállítmányokat, 
munkájuk végzése közben biz- megakadályozzák a fosztogatá
tosítják a vasutas dolgozókat sokat és kíméletlenül leleplezik 
felada1uk akadálytalan végre- azokat, akik a nép vagyonára 
hajtásában. törnek. Segítsúk és támogas• 

Néhány héttel ezelőtt hívták suk őket feladatuk végrehaj• 
életre az új szervet és már is tásában. 

A biztonságosabb munkáért 

Hafnovlcs János naqy qondossáqqal véqzl a zárlámpák és Jeqyvfzs· 
gálólámpák bádoqos Javítási munkálatait a Nyugat! pályaudvari 

M(l5zakl Kocslszolqálati Fönökségen, 
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A kirakási munkák hibái 
a Lenin Kohászati Mű vekben 

A Bük>k csúcsai beleolvadnak 
az alacsonyan járó felhőkbe, 
amelyek mintha folytatásai len
nének a Lenin Kohászati Mű
vek kéményerdejéből felgo
molygó füstnek. A dolgozók, 
kohászok, martinászok minden 
erőfeszf tése azért történik itt, 
a vas és acél birodalmában, 
azért kell a vasútnak is példá
san dolgozni a hatalmas gyár
kémények, az izzó kohók tövé
ben, hogy minél több és jobb 
anyagot adhassanak iparunk
nak, 

A megérfésbol is 
meg6rt a sok 

Hogyan tart lépést a vasút 
a hatalmas üzem életével és 
ugyanakkor hogyan küzd a 
kocsiforduló-idő leszorításáért, 
az őszi forgalom teljesítéséért? 
A kocsik gyors kirakása twn.to 
ebben a küzdelemben és 
rneg kell állapítani - ez a 
legfájóbb problémája a vasút
nak és az üzem kereskedelmi 
és szállítási osztályának egy
aránt. A közös probléma meg
értővé Is tette egymás iránt a 
két szervet, bizonyos vonatko
zásban annyira megértővé, ami 
mar megközelíti a megalku
vást. Abban például, hogy sok 
ihiba eredendő okát a KOKEV

csak egy-egy kocsit lehet be- re is megtévesztően hat. A 
állítani szúk rakodóhelyükre. szúk vasúti mozgási lehetőség 

Még egy példa a nem egészen és éppen emiatt a fokozottabb 
kívánatos megértésnek : a vas- óvatosság a tolatási műveletek
út. illetve a rakodási főnökség nél kétségtelenül megnehezíti a 
segíteni akart az üzem rakodó- munkát - de van más lkerék
munkáshiányán néhány kira- kötője ű a jó munkának: a fe
kodó-brigáddal. Ez arra veze- gyelmezetlenség. Mint Simkó 
tett, hogy az üzemben ma már elvtárs, a Lenin Művek keres
annyira természetesnek talál- kedelmi osztályvezetője meg
ják ezt a segítséget, hogy nem jegyezte, fizetés utáni napon 
is igen törekednek megfelelő vagy hétfőn a vasutasok törne
számú kirakodómunkás bizto- ge nem jelentkezik szolgálat
sítására. Idestova az a hely- ra, emiatt a mozdonyok nem 
zet, hogy a -rakodás! fonökség- tudnak kijárni, a tolatáshoz 
nek több embe-re dolgozik a nincsenek szakaszok. A fegye
gyárl -raV<odásdknál, mint ma- lem lazulásáért elsősorban a 
gána/k az üzemnek. Igaz, hogy gyár vasúti üzemfönöksége fe
még így is kevés a munkás és lelos, de felelős a pártszerve
kevés a rakodáshoz szükséges zet, a szakszervezet és az igaz
gép, daru, de mindezek a ne- gatóság politikai osztálya is. 
hézségek nem adnak kielégítő Az igazgatóság munkaügyi osz
rr:agyar�z�t�t a 30_ órás átlagos tálya sem törődik azzal, hogy 
kirakási icfo!e . . Milyen me�sze rátermett, jól dolgozók ke-rül
van ez az oszt forgalom ide- jenek a lemciisme-retes munJkát 
jén engedélyezett 12 órától, de igénylő lkohászati művekhez 
még az _év_ többi hónapjára elő- sót nem egy esetben bü•itetés: 
frt 18 oratól is. Hát még ha bál helyeznek át vasutasoltat 
hozz�vesszük az .,�!temetett" erre a rendkívül fontos, talpig 
k_?Cs1kat, amel_Yek neh:i 90, 120, embert kívánó helyre. 
sot 500 óra mulva kerülnek elő A vasúti munka alapja a fe
valahonnan a gyártelep labirin- gyelmezettség és a te-rvszerií.ség. 
tusábóL A jó együttműködés, a cikk 

Harcot a megtévesztő 
,,látszat" ellen ! 

re (Kohászati Készletező Vál- Az eddig elmondottakból 
Ialat) hárítják, amely, hogy esetleg úgy tűnhet, hogy a 
elkerülje a telepe zsúfoltságát, vasút, a vasutas dolgozók alig
sokszor közvetlenül az amúgy ha tehetnek valamit a kiraká
is zsúfolt, rakodólhelyhiánnyal sok meggyorsltásáért, a kocsi
küzdő gyárba irányítja a nyers.. beállítások és kihúzások üte
anyagot. Egyetértenek abban mének fokozásáért. Pedig ez 
is, hogy a gyá-r vasúthálózata csak látszat, amely azonban 
ko-rántsem fejlődött együtt a még a vasút illetékeseire, pél
gyár-ral: a rakodások legtöbb- dául Palágyi elvtársra, az igaz
ször a forgalmi vágányokon 

I 
gatóság VI. osztályának diós

történnek, vannak olyan üzem- győri e!óadójára, Hájas elvtárs 
részek, amelyeknek napi 10- kereskedelmi !önökre és Tóth 
15 kocsira van szükségük, de elvtársra, a KOKISZ vezetöjé-

elején emlegetett megértés a 
vasút és az üzem kereskedel
mi osztálya között, elsősorban 
abban nyilvánuljon meg, hogy 
együttesen dolgozzanak lki te-r
vet a gyáron belüli szállítási 
műveletekre, a kocsik be
állítására. a rakodómunkások 
helyes elosztására, az üzem és 
az egyes üzemrészek ütemsze
rinti anyagellátására, a gyak
ran túlzott anyagigénylések és 
felesleges anyagmozgatások fel
számolására. A helyesen értel
mezett együttműködés, a terv
szerűség ho:z!hat csak javulást 
a Lenin Kohászati Művek vas
úti kiszolgálásában. 

A PÉCSI VASUTASOK JELÖLTJEI 
fokozottabb gondoskodás. A tettel, türelemmel és nagy 
téli előkészületeknél elöljár szakmai tapasztalattal igyek
abban, hogy a vonatkísérők, szik elmélyíteni a fiatal vas
valamint a külsos dolgozók utasokban a haza és a vasút 
számára a lehető Jegkedve-- iránti szeretetet. A szocialista 

A TANÁCSVÁLASZTÁSOK SIKERÉÉRT 
------0-0-----

Három állomás versenyében Pécsbányarendező az első 

Komló, Pécsbányarendez6 és 104. a kocsitartózkodás csök- tet egy százalékkal. 
(Tudósítónktól.) 

1 
menetrendszerintl indításnál gatásban szárnyalta túl a szin-

Szt
_
álinváros állomás�k verse- kentésénél 1 16  százalékos tel- Komló és Sztálinváros dolgo

nyeneti: legutóbbi ertékel� jesítményt ért el. Komló egy zói nem nyugszanak bele lealkalmaval Pécsbányarendezo t • - -1 t ds · d · ukba é tö ek minden tényezőnél elérte, illet- en!ez_cme , a mene :en zerm- mara as . s arra r� , 
ve túlszárnyalta célul kítú- ti mditásnál nem erte el az 

I 
hogy a tanacsválasztások t1Sz• 

zött éJüzemszintet. A fajlagos élüzem.szintet, Sztálin város pe- teletére folyó versenyben min
kocsimozgatásban 113. a teher- di,g három tényezönél maradt den lemaradást felszámolja
vonatok terhelésénél 109, a le, csupán a fajlagos kocsimoz- nak. 

Az elsőtelesek patronálása a Hám án Kató fűtőházban 
' 

(Tudósítónktól). dekében Dudás János. :sztaha-
1 

galomban. Az elsóteles moz-
A Hámán Kató fútoház dol- noyista _mozdonyvezető _kezde- donyvezetók e�ókészí� �

gozói a november 7-i verseny menye�re patro_nál�1 _moz- ponta tervszeruen folfik. Tob
alkalmával elért eredményei� �alom rndult. Tobb 1�osebb ben a_zonban n:m értik_,m�. � 

. 
. 

1 
tapasztalt mozdonyvezeto vál- tanulas fontossagát. Gyongyosi ket_ a tanácsvalasztások tiszt�- lalta. hogy patronálja azokat János, Lendér István, Lovászi 

letere _folyó :7ersenyben m;'g a _;iatalokat, a,1?k az id�n elő- Pál fűtők állandóan hiányoz
fakozru akarJák. Ennek er- szar vesznek reszt a téb for- nak az oktatásról. 

A rossz tartalék gátol ia a munkát 
(Tudósítónktól.) Orosháza ál- rossz állapota A békéscsabai fű. 

, 
Ez a körülmény nag.ymérlék 

lomás _dolgo�ói közül többen jó tóház ál!al Orosházára küldött ben akad'ályozza a versenyt 
er�chnenyt ertek el a . noyembi;r gép olyan rossz á"llapotban volt, Orosháza állomáson. A dolgozók 7-! ver�enyben. lgy peldaul Le- hogy javításba kelleti adni. A , . . - . 
nart Jozsef forgalmi szolgálat- ·u . . k - ld-tt t I l'k .1 

arra kenk az 11letekeseket, ad1a-
tevö a sa:eméiyvonatok menet- p
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P nak megfelelő tartalékot, hogy 
re d · t· · d 't · · ·1 1 18 • u an szo g a ep e enne v n szerm I in I asana szru-

1 
. '. állomálsuk reális körülmén,yek 

za!ékos eredménnyel büszkélked- emiatt ezen a napon 25-30 kocsi 
het. Az állomás eredményeit beál lításánál 10-12  órá's. sót en- között vehessen részi a tanác� 
azonban lerontja tt tartalékgép né! is nagyobb késés volt. választási versenyben. 

Példamutató mozdonyvezetők 
Arató Ferenc elvtárs, a Szo

cialista Munka Hőse címmel 1<i
tünte!ett pécsi mozdonyvezető és 
brigádja a tanácsválasztások 
tiszteletére indított versenyben 
nagyszerű eredményekkel segíti 
az öszi forgalom sikerét. A bri
gá:d tíz tóbbterheléses vonattal 

2571 tonna túlsúlyt továbbltoll, 
ami 130 százalékos teljesítmény
nek felel meg. Ugyanekkor- szén
megtakarítási tervét 1 23, száz
e;egytonnakiloinéter tervét 116 

százalékra teljesítette. 
Szép eredmény született a 

dombóvári fűtőházban is. Mayer 

Károly mozdonyvezet5 ifi-bri• 
gá'd ja vállalta, hogy nyolc darab 
túlsúlyos vonatot továbbít öt
százalékos szénmegtakarítással. 
Ezzel szemben nyolc vonattal, 
34 száza;ékos súlytöbblettel, hat
százalékos s,zénmegtakarítást 
érlek el. 

Kocsirendező-hr igádok versenye 
Kobánya-felső állomás ko

csirendezóbrigádjai verseny
ben állnak egymással. A no
vember 7-1 versenyben külö
nösen Laba11,ez István kocsi
mester brigádja dolgozott jól. 

A fajlagos kocsimozgatásban 
109, a kocsitartózkodásl:>an 
102, a rendkívüli áthaladásnál 
1 10  százalékot ért el. De a 
Szabadszky- és a Benedek
brigád ellen sem merült fel 

kifogás. A Benedek-brigád, 
amely több alkalommal szin
tén volt már első, most azon 
igyekszik, hogy a tanácsvá
lasztási versenyben visszahó
dítsa első helyét. 

Tancslk Lajos intéz6, a pé
csi igazgatóság politikai osz
tályának munkatársa. Ha 
megválasztják, már nem lesz 
,,új ember" a tanácsban, hi
szen a X. körzetben eddig is 
odaadó, lelkes tanácstagként 
ismerték. A tanács, a lakosság 
érdekében végzett munkájá
ért, nemrégiben elismerésben 
részesítette. A vasutasok pedig 
bizalmukkal adják legbeszé
desebb bizonyítékát elismeré
süknek, naponta keresik fel 
ügyes-bajos dolgaikkal. Mint 
a politikai osztály munkatár
sa, a propagandistáknak is 
sok segítséget ad az oktatás, 
a nevelés munkájához. 

zőbben biztosítsák a pihenő- munkaverseny lelkes ébren-
E d 

, 
f 1 • k 

•• • ' 
és melegedőhelyiségeket. tartója, mert felismerte, hogy re menyesen O YI a vasgyu1tes 

Horváth GyöllgY főellenőr, a vasút nagy feladatait a ne-
vonatvezetöt fóként alapos, mes versengés viszi a megva- Fiatalok lelkes gyüjtóbri- hangosanbeszélő pedig állan- mázsát gyüjtöttek. A legjobb 
lelkiismeretes népnevelő mun- lósulás felé. 

1 
gádjainak vidám · zaja verte dóan közli az eredményeket. gyüjtőnek Hazafi István vil

kája révén ismerték meg Pécs Na,gy KároJy tanácsos, a fel az elmúlt napokban az A hónap közepére sikerült is lanyszerelö tapuló bizonyult. 
állomás dolgozói. Brigádjában pécsi igazgatóság VI. osztá- üzemek, múhe:yek, pályaud- összegyűjteni majdnem az A Hídépítő ÜV még messze 
úgy megszilárdította a munka- lyának helyettes vezetője, a / varok legrejtettebb zúgá� _is, egész tervezett mennyiséget. tart a tervezett 80 tonna ócs
fegyelmet, hc,;,,y hosszú idő vasuti szállítások zavartalan- ahol csak vashulladék reitoz- Az előirányzott 1200 tonna ko- kavas összegyüjtésétöl. No
óta a legkisebb késés, vagy ságának egyik Jegföbb őre. hetett. Nagy igyekezettel és vácsolt vasból 934, a 200 ton- vember közepéig 9 tonnát 
egyéb fegyelmezetlenség sem Az idei vasutasnapra „ltrde- helyenkint igen szép ered- na öntöttvasból 180, a 100 gyüjtött, ebből 3 tonnát a 
fordult elő. Szívvel-lélekkel mes vasutas" kitüntetéssel ju- ménnyel folyik a gyüjtés a tonna színesfémből pedig 93 központban kutattak fel. A 
vasutas és a pécsi vasutas dol- talmazták jó munkájáért. Kez- vasút egész területén. tonnát gyüjtöttek össze. Leg. hidász-lakatosbrigád, a híd
gozók, akik most tanácstag- dettó] fogva felismerte, milyen A Landler Jeno Já.rmú.javí- többet gyűjtöttek a VII, P. VII. szertári dolgozók, Kerepesi 
nak jelölték, bizonyosak ab- fontos a vasút és a tanácsok tóban a DISZ és az üzemi bi· és a XIII . osztály dolgozói. László, Horváth Gyula, Kok
ban, hogy ezt a megtisztelő együttműködése. Az idei őszi zottság helyesen szervezte meg A Szombathelyi Járműja.ví- szer Mária diszisták és Han
megbizatást is szívvel-lélekkel forgalomban az igazgatóság és jól propagálja a gyűjtést. A tóban is több mint felét &z- kisz Károly megfogadták, hogy 
tölti majd be. nem egy szállítási problémá- pártbizottság is megad min- szegyűjtötték már az elóirány- nem maradnak el az elöirány-

Somogyi l\Ubály föintézö, 

1 

jának megoldását segítette elö den segítséget. Az üzem egész zatnak. A tervezett 600 tonna :r.attól. 
oktatótiszt, az ifjú vasutas- azzal, hogy állandó kapcsolat- területén plakátok hívják fel kovácsoltvasból 342 tonnát A ferencvárosi fútoházban 
gárda odaadó tanítója, szere- ban állt a tanáccsal. a dolgozókat a gyüjtésre, a gyüjtöttek eddig, 1 50 tonna kovácsoltvasból az előirányzott 

öntvényből 146 tonnát, 25 tan- 50 tonna helyett eddig 60-at, 

SZTÁLINVÁROSI JEGYZETEK 

Bali János főellenőr, vonat
vezetőt a „Kiváló vasutas" ki
tüntetésben részesítették. Bali 
elvtársat a vasutas dolgozók 
egyhangú lelkesedéssel jelöl
télc tanácstagnak és nem ér
demtelenül : hónapok óta 100 
százalékon felüli teljesítményt 
nyujt szakvonall munkájában 
s a fiatal vonatkísérőket oda
adó gonddal tanítja, készíti 
elo a téli forgalom nehézsé• 

vasgyári vasutasok panaszát. 
Rossz a kocsiforduló, a gyárte
lepen 10-100 ó-rát is vá-rMllc 
a /kocsik kirakásra, A SZÁLL-

geinek leküzdésére. Elve: meit- AZ .. �!SZÜLÖT?,', �üszke vá
szerettetni a fiatal vr1sutasok- ros folott áttetszo fust gomo
kal a vasutat, hogv fegyelme-- l?'og. A vasg!ár kohója és '?�r
zett becsületes dolgozók vál- tm-kemencé1 teljes kapac1t:is
jan�k belolük. 1 sal dolgoznak. A gyárudv�on 

Balogh Imre ellenőr vonat- , hegyekben áll a vasérc es a RAK (Szállítmányozási és Rak-

het ezeken az örhelyeken. S 
ilyen szolgálati hely több is 
van a vasmű területén. A vas-
utasok hiába fordulnak pana
szukkal a SZALLRAK-hoz, 
állítólag nincs keret! Jogos a 
kérésük a vasúti főosztály il
letékes szervéhez: vegyék fel 
a /kapcsolatot a SZALLRAK 
vezetőivel, hassanak oda, hogy 
gondoskodjanak a vasutasok 
emberibb lkörülményet-rol, úgy, 
ahogy azt annalkidején váll.al
ta a SZALLRAK a megkötött 
szerzodésben. 

na színesfémböl pedig 23.2 öntvényből 30 tonna helyett 
tonnát. Legjobban dolgozott 36-ot, színesfémből pedig 2.1 
Szalai József és Dombián Já- tonnát gyüjtöttek. Kalász 
nos ifjúmunkás, együttesen Attila és Doro'gi István di
hat tonnát gyűjtöttek. szisták, valamint Csis�á.ri és 

A szombathelyi fűtőházban Ha-rangozó elvtárs gyüjtöttek 
Tóth üzemi bizottsági elnök legeredményesebben. 
elvtárs nem készítette elő elég Szép példáját adta a szor
gondosan a gyüjtést. Nem te- galmas gyüjtésnek Gödöllo ál
remtette meg kellő időben a lomáson Kőműves István for
):apcso'atot a DISZ•szervezet- galmi tanuló, aki egymaga 
tel. Később pótolta a mulasz- annyi ócskavasat gyűjtött ösz
tást és ma már öntöttvasból sze, amennyi az egész állomás 
jobb a gyüités eredménve, előirányzata. 

' _ . szükséges alapanyagok halmai, tározási Vállalat) nem gondos-
vezetö, Pécs állomás uzemt I s nap mint nap újabb és újabb kodik a kocsik kirakásáról. Pe
bizottsága munkásellátási bi- vagonok futnak be, új szállít- dig itt nem egyszerűen csak a 
zottságának tagja. Egy percre mányok érkeznek. kocsifordu!óról van szó, bár 
sem feledkezik meg an·ól, Jó érzés látni a vasgyár !ük- ez egymagában is fontos kér
hogy a jó munkateljesítmény tetését, a hosszú vagonsorokat, dés. Sztálínvárosban külföldi 
alapja a dolgozókról való de annál fájóbb hallgatni a kocsik tucatjai várják a kira-
..._....,.....,__, __ _.. ___ .,_,-,.,....,__-~-�-_,---~~-� kást, és az álló kocsikért álla-

200 százalékos teljesítmény 

Ko: mos Ferenc az tszakl JármOjavitö OV X, osztályának klválO 
eszterqályosa 200 sz,zalé!<o• ,uaqtelJesltménnyel dolqozn,. 

munk drága valutát kénytelen 
fizetni. 

A vasútnak megkötötte a ke
zét a SZÁLLRAK-kal kötött 
szerződés. A gyártelepen be
lül nem alkalmazhatnak kény
szerkirakást, kénytelenek te
hetetlenül túrni a kirakási 
huzavonát. Egyetlen számot bi
zonyságul: november 9-én 1 1 3  
kocsi várt kirakásra. 

* 

A VASMOBEN dolgozó vas-
utasokról - a szerződés ér
telmében - a SZÁLLRAK kö
teles gondoskodni. Hát erről a 
„gondoskodás-ró!" jobb nem 
beszélni. Az útbiztosító örök 
24 órás szolgálatukat például 
há-rom nádl.apból összedróto
zott lkalytbában látják el. Be
ver az esö, keresztül zúg a 
szél, fűtésre gondolni sem le-

A kocsiforduló és a többi 
hibák kijavítása érdekében pe
dig helyes lenne felülvizsgál
ni az egész szerződést - talán 
lehetne módot találni a hibák 
kijavítására. 

* 

AZ ALLOMASTOL nem 
messzire az ország egyik leg
korszerűbb vasutas laktanyá
ja épült fel. Ragyogó tisztaság, 
korszerű fürdő, mosdó, kony
hák. Csak egy a baj : még ta
valy elromlott a kazán, s így 
nincs sem központi fűtés, sem 
melegvíz-szolgáltatás. Az or
szág egyik legmodernebb lak
tanyájában fazékban melegí
tik a vizet a tisztálkodni vá
gyók. Nem lehetne ezen segí
teni? , , ;  

mint a legutóbbi gyüjtés al- Diósgyor fűtőház fiataljai 
kalT?.ával a végeredmény volt. eddig 75 tonna vasat gyüjtöt
Ontottvasból 1 56, kovacsolt- 1 tek az előirányzott 60 tonna 
vasból 46, színesfémből 2.75 helyett . 

A leadási raktRrhan 

Pécsell fstván sztahanovista raktá ... i munkás a Keletl pályaudvari 
leadási raktárban 105 százalékos teljesítménnyel dolqozlk. 



4 SZOCIALISTA 

Nagyobb megbecsülést a kocsivizsgálóknak 
A vasúti forgalom lebonyolí

tásában rendkívül fontos fel
adat hárul a kocsivizsgálókra, 
hiszen nagyrészt rajtuk múlik, 
ihogy a kocsik műszaki hiba 
nélkül, idejében érkezzenek 
rendeltetési helyükre, a rossz 
kocsik ne idézzenek elő elegy
ácsorgást, ne növeljék a kocsi
fordulóidőt. A téli forgalom
ban különösen megnő a kocsi
vizsgálószolgálat jelentősége. 
Munkáját mégsem becsülik 
eléggé, keveset törődnek a ko
csivizsgáló szolgálat, a kocsi
vizsgálók problémáival. 

Ezt a hiányt igyekezett pó
tolni a budapesti területi bi
zottság, amikor a szakszerve
zet központjának pár hónappal 
ezelőtt megtartott országos ko
csivizsgáló ankétja után most 
a budapesti igazgatóság kocsi
vizsgálóit hívta össze, hogy 
megbeszéljék felada.tai'kat és a 
téli felkészülés tennivalóit. Az 
értekezletre meghívták néhány 
nagyobb állomás térfőnökét és 
kocsimesterét is. 

Vonjuk le az elmúlt tél 
tanuls6gait 

Gróf József elvtárs, a szak
szervezet titkára. nyitotta meg 
az értekezletet. majd Laluska 
Mihály elvtárs budapest-fe
rencvárosi kocsivizsgáló tartott 
előadást a szolgálati ág problé
máiról, a küszöbönálló felada
tokról. Beszédét azzal kezdte, 
hogy le kell vonni az elmult 
tél tanulságait. Itt az ideje - . 
ha eddig még nem végezték el 
- hogy a 'kocsivizsgálók elvé
gezzék a szerelvények fagyta
lanítását, a járművek kormány
szelepeinek víztelenítését, az 
előfútőtelepek karbantartását. 
Különös gondot kell fordítani 
előtöltó állomások létesítésére, 
amelyek működése megrövidíti 
a fékpróba idejét és ez lé
nyegesen csökkenti a vonat
tartózkodást. Ferencvárosban 
már megtörténtek ezek az elő
készületek. Ismertette, hogy 
állomásukon sikerrel dolgoznak 
a segédmunkásból és lakatos
ból álló brigádok. A segédmun
kás keni a kocsik surlódó al
katrészeit, a lakatos pedig, 
ugyanakkor a kézüékek esetle
ges hibáit javítja, egyidejűleg 
a víztelenítést is elvégzi. Azo
kat a kocsikat, amelyeken eze
ket a munkákat elvégezték. a 
cseppgyüjtő felőli oldalon, a 
hossztartón kis fehér kereszt
tel megjelölik. 

Hasznos segítő munkájukban 
egy könnyű emelő alkalmazá
sa is. Amikor a kocsiknál fel
fedezik• a 'hibát, a kocsivizsgáló 
egy féklakatossal vagy csap
ágyvizsgálóval odaviszi a szu"k
séges anyagot és az emelőt, 
amelynek segítségével a javi
tást könnyebben el lehet vé
gezni. Az emelőt a munka el
végzése után a féklakatos visz
szaviszi a helyére, a kocsivizs
gáló pedig folytatja a vizsgála
tot. Ez nagy időmegtakarítást 
jelent. 

A tovább-iakban a kisorozás 
-nélküli kocsijavítási módszeT 
elteTjesztésének fontosságáról 
beszélt, melynek jelentősége 
abban áll, hogy még gazdasá
gosabban lehet megszervezni a 

munkát, mert ti javításokat 
nem közvetlenül a kocsivízs
gáléJk végzik, hanem a mellé 
beosztott lakatosok, kenók. 

Küejezte az előadó a kocsi
vizsgálóknak azt a kívánságát, 
hogy a mozgalmi szervek tö-

ródjenek velük többet, éTtékel- kisorozni. Kóczqn Dániel (Ceg
jék és hozzák nyilvánosságra léd) indítványozta, hogy a ma
eredményeiket, a felsőbb szak- gas rakományok miatt a rak
vonali szervek is többet törőd- tárnokokra is terjesszék ki a 
jenek ügyükkel. A fizetésren- felelősséget. Kérte: a felső ve
dezés sokat javított a 11oocsi,- zetés hasson oda, hoqy a fiata
vizsgá.lók anyagi helyzetén. de lak vegyék kamolyabba.n mun
a munkájuk iTánti eTkölcsi lk,á,jukat és a tanulást. 
elismerést is várjá.k. Többen kifogásolták, hogy a 

A társszolgálati ágakkal való vonatkísérőszemélyzet 
együttműködésről szólva, bí- =z részt fékpróbán. 

nem 

rálta a rakodási anaTchiát, A felszólalásokra Merényi 
amely abból ered, hogy a rak- ·elvtárs, az igazgatóság IV. osz
tárnokok számos esetben nem tályának vezetője válaszolt. 
tartják be az utasítást. Megállapította, hogy az érte-

A beszámoló felett széleskörű kezlet szánnos olyan problémát 

vita indult. Párkányi József tá.Tt fel, amelyekről. a szakveze

(Bodajk) bírálta azokat a for- tés eddig nem tudott. A IV. 
galmi dolgozókat, akik eltávo- osztály igyekszik ezeket meg
lítják a vöTös bárcát a kisoro- oldani, vagy megoldásukhoz 
zandó kocst"lkról, követelte az hozzásegíteni a dolgozókat. 
egyenlőtlen rakodások meg- A tanácskozás telJes értéke
szüntetését, mert ezek okozzák lését Gróf elvtárs adta, amikor 
a legtöbb hőnfutást. Egedi összefoglalójában rámutatott, 
Béla (Szolnok) arra hívta fel hogy az egyébként termékeny 
kocsivizsgáló társait, hogy ne vitából hiányzott az önbirálat. 

csak sétáljanak a vonat Ennek egyik oka az, hogy a 
mellett, hanem tüzetesen vizs- pártszervezetek, üzemi bizott
gálják az ágytokokat s az egyéb ságok nem foglalkoznak eleget 
alkatrészeket. DéT IA.jos (He- a kocsivizsgálókkal. De bizo
gyeshalom) a magas rakomá- nvítéka ennek az is, hogy nincs 
nyok ellen emelt szót. Sipos kitüntetett kocsivizsgáló, pedig 
József kocsimester (Szolnok) sok élenjáró dolgozó van k�z
kérte a kocsivizsgálókat, hogy tük. A mozgalmi sz_e1:vek_ i_s
már érkezéskor saruzáskor, merjék meg a kocs1v1zsgalok 
vagy tolatáskor jeientsék a ko- munkáj�t és adjana� n:igyo?b 
csíkon észlelt hibákat. hogy ne I támog'.1ta�t felelossegtelies 
a kész vonatból kelljen azokat munkaJukhoz. 

- ŐRIZETBE VETTEK ki
lenc vasutast Jászboldogházán, 
mert kulákokkal, · ü7,éreld[el 
összejátszva 1951 óta rendsze
resen dézsmálták az állomá
son átmenő vasúti kocsikat. 

- Húszágyas pályafenntar
tási laktanya épül Selyi:;en. A 
munkálatok a befejezéshez öi:ö
zelednek. 

- 4641 TONNA SZENET 
TAKARÍTOTTAK MEG Sze
ged igazgatóság ierületén a 
vontatási dolgozók a II. félév
ben. A munkában élenjár 
Csiszár Szilveszter mozdony• 
vezető és két fűtője: Urbán 
JóZllef és Kónya Géza. 

,,Megbecsült emberek" 
címmel színes elbeszélő gyüj
teményt adott ki a vasútpoli
tikai főosztály a vasutas ta
nácsta.gjelöltekról. 

- 400.000 forint költséggel 
új 16 személyes forgalmi lak
tanya épül Vámosgyörkön. Az 
átadásra december 15-én kerül 
sor. 

- ,,ELEGYRENDEZÉS GU
RlTúDOMBOS PÁLYAUD
VAROKON" címmel új ok
tatófilmet készített a MÁV 
filmcsoportja, melyet bemu
tattak a vezető szaikemberek 
előtt, A közeljövőben minden 
vasúti gócponton vetíteni fog
ják, 

A választások napján 
kultúrműsorral szórakoztatják 
az utazóközönséget Debrecen 
állomáson. 

- KI AKARTA JÁTSZA
NI a vasúti mérlegelőt Smi
dek József nyíregyházi ter
ményfelvásárló. A „Mezóker" 
részére, feladott burgonyából 
30 mázsát ellopott. A vasúti 
rendőrség őrizetbe vette. 

- A ,,Nem magánügy" cí
mű 3 felvonásos színművet ad
ja elő a· Miskolci Járműjaví!ó 
színjátszócsoportja a tanácsva
lasztások előestéjén. A darabot 
bemutatják a taktalharkányi 
gépállomás dolgozóinak is. 

- A LÉGRITKITASOS BE
TONÉRLEL:E:S UJ eljárását 
dolgozta ki Nyisztor Sándor, 
a MA V Épületszerelő és Elő
gyártó Vállalat dolgozója szov
jet tapasrlalatok alapján. f"-Z 
előregyártott betonelemek 1gy 
gyorsabban készülnek, mert a 
légritkítókészillékek kivonják 
belőlük a nedvességet. 

Helyesbítés. Lapunk novem
ber 1-i számában megjelent 
„Igy károsodnak dolg0zóink 
egyes szolgálati vezetők ha
nyagsága miatt" című cikkben 
Sarkad állomás helyett Karcag 
állomás értendő. 

A DISZ KÖZPONTI VE

ZETŐSÉG VANDORZASZLA
JÁÉRT folyó versenyben Mis
kolc Igazgatóság területén a 
diósgyőri fűtölház, Miskolc sze
mélypályaudvar és a sátoralja
újhelyi pályafenntartás fiatal
jai járnak az élen. 

TERMÉSZETTUDOMÁ
NYI KIRANDULAST rendez
tek Tokajba a budapesti igaz
gatóság DISZ-szervezetei. 

- AZ ELŐSZÖR SZAVA
ZOKNAK nagyszabású klub
nap keretében adták át az em
léklapokat a Keleti Műszak
nál. 

A Képességvizsgáló I ntézetben 

-A V ALASZTASOK TISZ
TELETÉRE indított verseny
ben 124 százalék áUagteljesít
ményt ért el Béres János és ü
júsági brigádja a Miskolci Jár
műjavítóban. 

A Képességvizsgáló Intézet készülékei segítenek a bonyolult fe_l
adatot követefö vasutl szakmunkák ellátására alkalmas dolgozok 

kiválasztásában, 
CA lapban megjelent képek Kovács G, felvételei), 

- A „KÉRI" ÉS „PAP" 
DISZ-BRIGAD a Keleti fűtő
házban a futójavíiási gépek 
mellett egy-egy részlegvizg.gás 
gép javítását is vállalták, me
lyet határidő előtt két nappal 
átadtak a forgalomnak. 

Laháscsere 

Elcser.élném Szombathelyen lé· 
vő főbérleti szoba-konyhából és 
mel\ékhefyleégekböl álló belvá
rosi lakásomat hasonló miskolci. 
,-agy budapesti lakással. Érdek
lődni lehet: Simon János. Szom
bathely. Kisfaludi Sándor -utca 21 . 

Elcserélném Budapest. VI. ke
rület Sztálin-út 88. földszint 3 
alatt Iévö nagyméretű egy-szoba 
összkomfortos MÁV lakásomat .  
BEV-vel. vagy vl11amossal megkö
zel!thető 2 szobás magánház6rt. 
Érdeklődni lehel: Ballia Béla. Bn
dapest, VI. kerület. Sztálin-út 88. 
földszint 3, telefon: 315-271 .  

VAS'OffRT 

Még egyszer szeretnék írni a 
gyomaiak problémájáról, Rossz 
a tetőzet. esős időben a viz a 
szolgálati helyiség kövezetén 
áll meg. Az aj-tók, ablakok nem 
záródnak megfelelően és csal, 
úgy süvít rajtuk keresztül a 
szél. Illetékesek már sokszor 
megállapították a hibát, határ
időt is tűztek ki a javítás el
végzésére. de nem történt sem
mi. Mi ilyen körülmények kö
zött is igyekszünk jól dolgoz
ni. A vonatforgalmi tervet és 
a f.ajlagos kocsimozgatást 106 
százalékra, a menetrendszerin
ti vonatindítást 110 százalék.ra 
teljesítettük. Megfelelő mun
kakörülmények között még 
jobb eredményeket érhetnénk 
eL Kiss Sándor Gyoma. 

* 

A vonatkísérőhelyiségben 
még januárban engedélyezték 
a mosdó beszerelését, azonban 
nyomócső hiánya miatt a mai 
napig nem történt meg. A rak· 
tárépületben az ősz elején lé
tesítettek mosdót. és WC-t. de 
szintén használhatatlan, mert 
nincs cső. A szennyvízderítö'k 
miatt felbontott kövezet veszé
lyezteti a raktárhoz jövő felek, 
járművek épségét. 300 dolgozó 
tisztálkodása és ivóvízzel való 
ellátása 40 méter feles és 40 
méter egész colos csövön mú
lik Tapolcán. Ezt sokszor fel
írták, megígérték, már egész 

irodalom szól róla. Most már 
cselekvésre len,ne szükség. 

Bognár Károly, 
tehervonati fővizsgáló 

* 

Negyven dolgozónk kirende-
lésben van, közülük sokan 
laktanyások. I.gen szomorú, 
hogy mikor hazatérnek Fehér
várra. nem tudják elhelyezni 
őket. Egy másik probléma, 
hogy Kővári Jenő főpályames
ter új lakásába nem vezették 
be a vízvezetéket. Harta épí
tésvezető elvtárs szerint az 
anyag és pénz megvan rá. Vaj
jon miért nem végztk akkor el 
ezt a munkát? Kérjük az ille
tékesek segítsé.e;ét. 

Erdélyi lstván pályamester 
* 

Megoldódott Kál-Kápolna 
állomáson a kisterenyei vonat
kísérők régóta vajúdó problé
mája, a laktanya k1bővítése. Az 
odaérkező vonatszemélyzet 
most már kulturált körülmé
nyek között töltheti pihenőide
jét. 

Egyes helyen nehézséget 
okoz a laktanyák és szálláshe• 
1yek fűtése. Hatvan ál:omáson 
például a kályhák javítása 
amyaghiány miatt nem történt 
meg. A munkavédelmi aktívák 
százai tevékenykednek Mis
kolc igazgatóság területén, 
hogy megoldódjanak a nehéz
ségek, könnyebben viseljék a 
dolgozó.k a téli viszontagságo
kat. Miskolc fűtóház munka-

1954 november 22. 

védelrrti bizottsága az üzemor
vos bevonásával üzemegysé
genként egész.ségügyi előadáso
kat szervezett. Követendő pél
da. 

Bodon11i József. 
Miskolc Területi Bizottság 

* 

A „Szocialista Vasútért" november 15-i számában üres propaganda" cím alatt cikk je
lent meg arról, !hogy november 
2-án Hatvan állomáson meg
hirdetett elöadást előadó hiá
nyában nem tartották meg és 
több dolgozó feleslegesen je
lent meg az előadás színhelyén. 

Közelebbröl megvizsgálva az 
előzményeket, megállapítottuk, 
hogy a hiba ott volt, hogy a 
miskolci igazgatóságnál az elő
adások előzetes megszervezésé
nek nem egy, hanem két 
gazdája voli, akik már több 
előadást sikeresen megszervez
tek. de ebben az esetben a 
kapcsolatot nem tartották.. Igy 
fordulhatott elő. hogy az egyik 
megbízott megszervezte az elő
adást, nem tudva arról, hogy 
az előadást elihalasztották. 

Köszönet illeti Juhász elv
társat, aki erre a figyelmet fel
hívta, s melynek nyomán a 
miskolci igazgatóságnál a jö
vőben nem két megbízott, ha
nem csak egy személy fog ezek
nek az előadásoknak előzetes 
megszervezéséről, gondoskodni. 

Kovács Lajos, 
a vasúti főosztály dolgozója, 

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

A tanácsok és a vasút ka pcso lata 
a misko lc i  igazgatóság területén 

A zajló, forgalmas miskolci 
utcákon megyünk a megyei 
tanács nagy, komoly épülete 
felé. A megyei tanács nincs 
messze a MAV-igazgatóság 
épületétől, mégis ezen a rö
vid úton is annyi jót tud mon
dani a vasút és a tanács kap
csolatáról Bakó elvtárs, az 
igazgatóság árufuvarozási cso
portjának vezetője, hogy alig 
győzünk mindent megfigyelni. 

építési anyagokat. A tanács in- , megszüntetni Mezókeresztesen, 
tézkedésére gyorsan elszállítot- Putnokon, Nyékládházán, Hort
ták. Csányon, Szerencsen és egyéb 

- A sajószentpéteri üveg- helyeken. 
gyár - folytatja Bakó elvtárs 

Hogyan szüntek meg 
a késedelmes rakocfások 

- munkaerőhiány miatt nem 
tudta idejében kirakni a ko
csikat, igen sok külföldi kocsi 
is 24-30 órát ácsorgott a gyár
telepen, Szeberényi elvtárs, a 
borsodmegyei tanács közleke
dési előadója háromízben 1s 
helyszíni vizsgálatot tartott és 
intézkedett, hogy több rakodó
munkást kapjon a gyár_ Azóta 
meg is szűnt a késedelmes ra-

- Azzal kell kezdenem, hogy kodás Sajószentpéteren. 
igazgatóságunk vezetője. Tur- A megyei tanácsnál S:i:eberé-
nai Lajos elvtárs, megyei ta- nyi elvtársat keressük feL 
nácstagjelólt - mondja. - Ha - A hatalmas borsodi me
megválasztják, még közvetle- dence élete el sem képzelhető 
nebb lesz a kapcsolat a vasút a vasút jó munkája nélkül -
és a megyei tanács között, azon- mondja. - Természetes tehát, 
ban az együttműködésben, a 

I 

hogy a tanácsoknak gyümöl
segítő szándékban most sincs csöző kapcsolatot kell kiépíteni 
hiány. Jellemző, hogy összes a vasúttal. A késedelmes áru
áruirányítónk - az igazgató- szállítás, a kocsifordulóidő nö
ság területéhez tartozó megyék vekedése, az ácsorgó kocsi nem
tanácsainak kifejezett kíván- csak a vásútnak fáj, hanem 
ságára - rendszeresen jelen- éppen olyan érzékenyen érinti 
tést ad a tanácsoknak a szál- bányáinkat, ipartelepeinket, 
tításról, rakodásokróL Ahol mezőgazdaságunkat. Ezért a· 
baj van, ott a tanács azonnal vasú tigazgatóságon keresztül 
közbelép. Például Szerencsen a felkértem az áruirányítókat, 
cukorrépaszállítások indulását hogy telefonon azonnal jelent
késleltette az, :J::logy a rakodó sék, ha valalhol zökkenő van. 
területekről nem vitték el az Igy már sok hibát sikerült 

A dolgozók jobb, 

gyorsabb el/6tás6ért 

- De a jó együttműködés -
folytatja - kölcsönösségen ala
puL Mi is nem egy esetben 
kértük a vasút segítségét. Pél
dául - mint a sajtó is foglal
kozott vele - zökkenők voltak 
a dolgozók friss zöldség- és 
gyümölcsellátásával, különö
sen Ózdon. A tanács arra kér
te a vasutat. hogy építsen ki 
jobb kapcsolatot a romló kül
deményeket szállító szervekkel, 
főként a MEZőKER-reL Kéré
sünket a vasút teljesítette, sőt 
a rakodáshoz is segítséget 
adott, úgy, hogy ma már csak 
a mult emlékei a 24-28 órás 
ózdí kocsiállások. 

A tanácsválasztások után az 
új tanácsapparátus még töb_b 
lehetőséget ad majd a Jo, 
gyümölcsöző kapcsolatok kiépí
téséhez. A vasútasok és első
sorban a vasutas tanácstagok 
egyik fő feladata, .hogy ezt a 
kapcsolatot minél jobban épít
sék és erősítsék. 

S P O RT 
Ismét az NB l-ben a · Lokomotív ökölvívói 

Jókedvű sportemberek vidám j A Budapest i  Lokomotív évek ök a jövö csapatának r�ényel. zajától hangos hetenként három- hosszú során át számos váJoga- Igen tehetségesek, öröm veJük szor a tatai•úti tornaterem. A zaj tott ökölvívót nevelt. A csapat foglalkozni.  A tizenötéves Pál ell<erűlhetetlen velejárója egy mindig versenyben volt a baj- Gyurka több figyelemreméltó ökölvívó edzésnek. Aki nem resl noki cfm megszerzéséért, aml eredményt ért el. Rajta kfvül arra. hogy e.gy ilyen edzést vé- számos esetben sikerült ís. Két Gárdos fgérkezik nagy tehetséggignézzen, hamarosan rájön ar- évvel ezelőtt azonban erös ha• nel<. Mi edzők azon igyekszünk, ra. hogy a zaj mögött mennyi nyatlás állott be a Budape�ti hogy a reánk blzott versenyzők· fegyelem rejlik. Lokomotfv munkájában. Ennek bői korszerti, támadósze1Iemü Farkas Ferenc és Mitterer Jó- !6 oka az ,-olt. hogy több igen ökölvívókat neveljünk. Reméljük, zser, a budapesti Lokomotfv nagyszerű képességü Yerseny- továbbra is haso?1!.é !elkesedés-
��jJr�rg1ia

k

et�eö� 
n

���� z�Jr �i{;;.er�:
s

��f:�ja1
1 

b�j��rr
a

�a:V ��
I 

a�����j�ól 
m

sci
1
i i:ö���

ó

�i:. hoz. Hol az egyik, hol a másik László, Sipöcz, Kovács Attila rezhet a csaoat a szépszámú homokzsál<nál dolgozó sportoló- pótlása csak nehezen sikerült. E vasutas szurkolótábornak. nak ndnak utasftást. Közben nem nagy vérveszteség több vezető· Mitterer edző helyesen láUa Celedkeznek me.o: azokról sem, ben Is kedvetlenséget idézett elő. meg. hogy a !iatalltás az egyik akik a szoritókban küzdenek, A megtorpanás arra vezetett, fő feladata a szakos::,;tálynalc. sőt azokra is gondjul< van. akik hogy a csapat 1953-ban kiesett Nem véletlen. hogy csak mosárnyékolással csiszoIJál< tudásu- az NB I-b61. De amint a közmon- tanában olyan n�pesek az edzékat. dás tartja; minden rosc::zban van sek, h iszen az elmult két évben Különösen az utóbbi hetekben valami jó is, űgy az 1953 évi nagy hiba volt az, hogy nem folyik nagy lelkesedéssel az ed- balsikerből is tanult a csapat. A volt a szakosztálynak ifjűsáJ?I zés. Az elmutt idény Igen szép szakvezetők levonták a tanUlsá- csapata. Igy aztán kevés remés1kert hozott a szakoszátynak. gokat és újult erővel láttak hoz- nyük tehetett a vezetőknek arra. Komoly harc árán vlsszavere- zá a szakosztály erösitéséhez. A hogy az idő eljártávat megfelelő kedte magát a csapat az NB két komoly tudású edzö Ielkese- utánpótlásról gondosk�dhassa-1-be, s jövóte ismét a� ország déssel fogott a munkához, s ez nak, Hogy a vezetők rrtost klleeJobbJaival mérheti ossze tu- meg ls hozta i,yümölcsét. vánják pótolni ezt a h1ányossádását . .. Az er_edmény azonban A jövő re1adatairól Mttterer got, ez :=trra mutnt. hogy nem még tobbrP- kötelez. s !gy nem József li,y vélekedik: szégyenlik az eredmény érőekécs<?.da, ha fokozott munl<ávat k�
_- - Jelenleg közel riegyvenert ben-feltárni edclisti Pibáikat. Ez a szulne� a csapat tagjai az elko- látogatják az edzéseket. Köztül< j helyes. bátor önMráiat biztoslté· vetkezo Celadatokra. tizenöt egészen fiatal ökö1'1vó. ka a remélhető sikereknek. 
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A VASÚTI FŐOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERV EZE TÉNEK HETILAPJA 

XLVII. �VFOLYAM, 48. SZÁM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 NOVEMBER 29. 
Di-. Balázs József, Budapest-Nyuqati pályaudvai- llzemorvosa ellen

llrzóvizsqálatot tart. 

A Népszava 1954 november 
2-i száma Déri Tibor elvtárs
nak, a Központi Szállítási Ta
nács titkárának tollából ve
zércikket közölt „Az őszi 
csúcsforgalom sikerének döntő 
feltétele. a kocsik gyors kira
kása" címmel. A cikk a fuva
roztató vállalatok, állami gaz

daságok és termelőszövetkeze
tek, valamint a vasút dolgo
zóinak körében nagy érdeklő
dést váltott ki. Ráirányíto'ta 
a figyelmet az idei őszi forga
lom egyik legfájóbb pontjára: 
a kocsik kirakása terén fenn
ál!J késedelmességre. 

A cikknek a kocsikirakás 
terén fennálló lazaságokra vo
natkozó megállapításai és ál
talában a fuvaroztatók nagy
részének hanyag munkáját bí
ráló hangja a fuvaroztató vál
lalatokon 'felül a gazdasági kö
zépszerveket és a minisztéri
umok illetékeseit is arra figyel
meztette, hogy ha el.hanyagol
ják a vasúti kocsik kirakását, 
saját termelési gondjaikat ni:i
velbk. A figyelmeztetés - ör
vendetesen - számos helyen 
elérte cé1ját, némi javulás két
�vül megállapítható az or-
5'<ágos rakodási helyzet terén. 
A fuvarozrl:atókinak körében 
azonban vannak olyanok is, 
akik körülbástyázzák magukat 
az elháríthatat!a.nnak mondott 
akadályokkal. s ebbe a „kár
tyavárba" húzódva próbálják 
visszaverni az őket ért állítóla
gos sérelmeiket. Vannak olyan 
fuvaroztatók is, akik „tovább 
altatják szunnyadó lelkiisme
,-etüket", mit sem törődve az 
országos érdekekkel, a jót 
akaró figyelmeztetéssel. 

A vasútállomások és vasút
igazgatóságok dolgozói közvet
lenül látják, isme1ik ezt a 
helyzetet. Elsősorban rájuk 
vár, hogy a nehézségekkel 
könnyen megalkuvó, a közle
kedés szerepét lebecsülő fu
varoztatók a felvilágosító 
munka és ha kell, a rendelke
zésre álló eszközök szigorú al
kalmazásának eredményeként 
változtassanak magatartásu
kon. 

Van azonban a kérdésnek 
másik oldala is. A cikkel kap
csolatban a Népszavához, va
lamint a vasúti főosztályhoz 
küldött levelekből árad a sok 
kifogás, bírálat a vasút felé. 
Sajnálatos, de ezeknek a bí
rálatoknak a túlnyomó több
sége helyes, igaz, ezekért csak 

köszönet illetheti a fuvarozta
tókat. - A vasutas dolgozók
nak becsületesen, nagy gond
dal kell foglalkozniok ezekkel 
a bírálatokkal, ha azt akarják, 
hogy minden lehetőséget meg
ragadva, sürgősen javítsanak 
a hibákon. 

A kifogások talán úgy fog
lalhatók össze, hogy a vasút, 
a vasutas dolgozók távolról 
sem tesznek m<?g mindent an
nak érdekében hogy az őszi 
nagy forgalom könnyebben, 
jobban, gyorsabban bonyolód
jon le. A szállítási feladatok 
végrehajtásában a vasutas dol
gozóknak kell példát mutat
niok, - ebben a fuvarozta
tóknak teljesen igazuk van. 

Hibát hibára halmozunk, -
sokszor magunk sem nyujtunk 
lehetőséget a gyors rakodásra, 
nem ügyelünk arra, hogy a 
fuvaroztatók számára olcsóbbá 
tegyük a szállítást, - a kö
v,:,tke?.mény azután az, hogy 
i�en sok fuvaroztatónak még 
a kedve is elmegy a vasúti fu
v,irozástól. Ez nem túlzás, ha
nem valóság; a fuvaroztatók 
szinte „kierőszakolják" a 
mgytávolságú gépkocsifuvaro
?ást, mert csökkent a vasút 
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iránti bizalmuk. 
gondolkoznunk! 

Ezen el kell I mozdonyszemélyzet felváltásá

A szénta·karékosságról tanácskozott 
a szakszervezet központi vezetősége 

Lassú az elegymozgás. Négy
öt, nem egyszer hat nap is 
kell ahhoz, hogy egy-egy ko
csirakomány átlagos távolsá
gon a feladótól az átvevőhöz 
jusson. A lassúság miatt a ne
lhézipar gépeket, gépalkatré
szeket, a könnyűipar nyers
anyagot, fonalat és egyéb fél
kész- és készárút sokszor gép.. 
kocsival szállít. Például a kö
zelmultban 14 gépkocsival 
gyapotot szállítottak Záhony
ból Budapestre és több vidéki 
városban levő textilgyárba, 
mert az öt-hat napos vasúti 
fuvarozás számukra elfogad
hatatlan. Ez a lassú elegy
mozgás nagymértékben rontja 
a kocsifordulót; naponta a ko
CJik százait veszí,tjük el a 
hasznos m unkából akkor, ami
kor arra a legnagyobb szükség 
lenne. 

A szi.nte általáJl1os lassúságot, 
lomhaságot levetkőzve, tem
pót, életet kell be!,evinni IH 
elegytovábbítás,ba. Ez elSÖ60r
ban a forgalmi és vontatási 
dolgozókon múl.iik. Az orszá,go
san szűk anya,ghelyzet is azt 
kívánja. hogy gyorsabban vi
gye a vasút az árut, mert a las
súság fékezi a termelést- Ha 
kiküszöböljük a sok vonatfel
tartóztatást, vona tfeloszlatást, 
- meglendül a forgalom. job
ban fogjuk kiszolgálni a lakos
ságot. az ipart és a mezőgazda
ságot egyaránt. 

Aitalában késői és megbiz
hatatlan a-z é1'tesítés, amelyet 
az érkező kocsilk.ról az áltvevők
nek adunk. Különösen tömeges 
befutásnál hogyan lehessen a 
rakodásra jól felkészülni, ha az 
átvevő nem előre, hanem ké
sőn, talán csak a kocsik beállí
tása után ka,p értesitést azok 
érkezésérőL Igy végezni az ér
tesítési munkát és azután 
esetleg egy óra mulva nagy 
.,hévvel" megkezdeni a kény
szer.kirakást. - nyilván ,-ossz 
vért szül, mert úgy tűnik. 
mint.ha a vasutasdk nem a 
szállítáro'k lebOinyolítására, ha
nem a fuvaroztatók bosszantá
sára, nehézségeÍlk és költségeik 
57x1porítására törekednének, -
Nem a kényszerkirakások ha
bozás nélküli elvég7kse e!Jen 
emelÜ!llk szót, mert az szüksé
ges, hanem az ilyen értesítési 
munlka ellen_ Tarthatatlan pél
dául a budapest-na.gyvásá,-te
lepi, pécSli helyzet. ahol az ér
tesítés pontatlansága miatt az 
átvevők a raikodómunkások 

hosszas várakoztatása követ
keztében felesleges kiadásokra 
kényszerülnek. 

Az értesftésl'e vonatkozó 
legjobb szabályozás is mit sem 
ér, ha az állomási dolgozók 
nem visznek lelkiismeretessé
get, becsü.lete8séget, jószánd�
kot -ebbe a munkába. Ezt elso
sorban az állomá�i, forgalmi 
és keresk.tdelmi dolgozóktól 
várjuk! 

A kocsík késői beállitása a 
kirakóhelyek1"e és az iparvá
gányokra további súlyos hiba 
a vasúti munkában. Buda
pest-Duna.parton és még 60k 
más állomáson 8-12 óra is el
telik, amíg a megérkezett ko
csi a helyére jut. Az amúgyis 
lassú továbbítást tehát késői 
beállítás is tetézi, teljesen ki
zárva azt, hogy a fuvaroztató 
reálisan számolhaison áruja 
megérkezésével. 

A késői beállítá:l mögött 
sokszor sze.-vezetlqnség van, 
sokszor pedig a forgalnu és 
vontatási szakszolgálat nem 
kellő összehangoltsága. Buda
pest-Nyugati pályaudvaron 
például a tolatómozdonyok 
gyakori meghibásodása, a 

ból eredő kiesések gyakran 
megkésleltetik a kocsik beállí
tását. Hiba az is, hogy gyak
ran cserélik a tolatómozdo
nyok személyzetét, nincs tehát 
idő arra, hogy az egy moz
donnyal dolgozó vontatási és 
forgalmi személyzet összeszok
jon. 

A Vasutas Dolgozók Szak- hogy az őszi forgalom lebonyo
szervezetének központi veze- lításában és a téli forgalomra 
tósége az elmult napokban való felkészülésben mkg nem 
megtartott ülésén a vasút tettünk mer, mindent. A feladat 
energiaellátási helyzetét és a az. hogy az őszi forgalom ered
széntakarékosság kérdését tár- ményes lebonyolításával bizto
gyalta. sítsuk a téli forgalom zökkenő-

Gáspár Sándor elvtárs el- mentes végrehajtását. 
nöki bevezetőjében beszámolt A központi vezetőség az el
a lel(Utóbbi központi vezető- nöki beszámolót egyhangúlag 
séEti ülésen felvetett problémák elfogadta. 
elintézéséről és a közben le- A vasút energiaellátásról és 
zajlott eseményekről. • a sz.éntakarékosságról Tölgyes 

A vasút tervteljesítéséről Lajos elvtárs, a 7. szakosztály 
szólva. elmondotta. hogy a har- vezetője tartott előadást. 
madik negyedévi terveket nem Abból indult ki, hogy a 
teljesítettük. A tonnakilomé- MAV összes energiaszükségle
ter teljesítése 2.7 százalékkal 

l 
tének mintegy 96 százalékát a 

alacsonyabb volt, mint a mult szén teszi ki. A villamosener
év hasonló időszakában. Ez- giaszükséglet mindössze egy 
után felhívta a figyelm�t arra, százalék, de még így is rend-

kívüli fontosságú. A Bzak
szervezeti funkcionáriusoknak 
az a feladatuk. hogy sel(ít
sék a gazdasági vezetőket a vil
lamosenergiafogyasztás rend
jének pontos betartásában és a 
bizalmiak segítségével arra 
neveljék az ipari szektorban 
dolgozókat. hogy gépeiket ne 
já,-assák üresen, ne fogyasz
szanak villanyáramot fölösle
gesen. A villamosmozdonyve
zetők, különösen a Budapesti 
Elővárosi Vasút dolgozói arra 
törekedjenek, hogy a szerelvé
nyek kifutásával a felhalmo
zott kinetikai energia nagyré
szét hasznosítsák, hosszú fék
utakat tartsanak és minél több 
áramot takarítsanak meg. 

Sokak megfigyelésén alapul 
az a megállapítás, hogy a to
latómozdonyoknál általában 
akkor megy igazán jól a mun
ka, ha ott van a főni:ik, vagy 
helyettese, vagy valaki a „fel
sóbbségtől". A forgalmi és 
vontatási dolgozóknak nem
csak ilyenkor, hanem mindig, 
minden körülmények között 
gyorsan és forgalombiztosan 
kell dolgozniok_ Gyors kocsi
beállítással, menetrendszerű 
iparvágány kiszolgálással lelhet 
csak rövid kocsifordulót elér-

Harc szazezertonna szen megtak arílásáért 

ni. 
A ,-aktámokok, kereski!del

mi hivatalnokok és főnökhe
luettesek pedig akkor tesznek 
jó szolgálatot, ha kapkodás, 
ideges intézkedések helyett, 
megfontoltan a fuvaroztató és 
a vasút érdekeit egyaránt 
mérlegelve intézkednek kicsi 
és nagy ügyekben egyaránt. 
Segítsék a fuvaroztatókat le
gyenek előrelátók és mi.ndenre 
kiterjedő figyelemmel teremt
sék meg az előfeltételeit a 
gyors rakodásnak. Szorgal
mazzák maguk is szívósan az 
elegy gyors beállítását az ipar
telepek pontos kiszolgálását
Ne maradjon egy nap sem 
gyüjtőkocsi az állomáson kira
katlanul és darabáru elszálli
tatlanul. Ne maradjon rakodó
vágány (mint például Székes
fehérváron) egy éjjelre sem ki
világítatlanul és őrszemélyzet 
nélkül. Ha kell, tárgyaljanak 
az állomási dolgozók a helyi 
Belspe·d és Tefu vállalatokkal. 
sőt ha szükséges, a helyi taná
csokkal is, de a torlódást min
denképpen kerüljék el. 
Ilyen szolgálatvégzést tapasz
talva, a fuvaroztatók nagyobb 
bizalmat fognak érezru a vas
út és a vasutasok iránt. 

Befe;ezésill: a szakszolgála
tok közötti teljes összefogás
ra és becsültttes, jó munkára 
van szükség ahhoz, hogy le
gyürjük az idei őszi forgalom 
igen nagy nehézségeit. A vas
utasoknak példát kell mutat
niok helytállásban a fuvaroz
tatók dolgozói felé. A fuvaroz
tatókkal szorosan együttmű
ködve, bírálataikat megfo
gadva, új erővel induljanak a 
vasutasok a munkába, hogy 
kiküszöbölve a csorbát, siker
re vigyék az őszi forgalom 
ügyét. 

Ezután a szénhelyzet ismer
tetésére tért át és elmondotta, 
hogy jelenleg a mozdonyok 
fűtésére használt szén 85 szá
zaléka aprószénből áll és csak 
15 százaléka darabos. Vannak 
fűtóházak, ahol darabos szén 
egyáltalán nem található. A 

va.sutas szakszervezetnek az 
egész vasutassággal egyetér
tésben az legyen egyik 1.egfon
tosabl> törekvése. hoo1/ a MAV 
széiiellátásában javulá.!t har
coljon ki. 

A kedvezőtlen szénellátás 
okait sorolta fel ezután. A bá
nyászat évről évre elmarad a 
MA V-val szemben vállalt szén
szállítási kötelezettségétől, 
mennyiségileg és minőségileg 
egyaránt. Jelenleg sem tartja 
be az Országos Tervhivatal ál
tal jóváhagyott keretszámot. 
Második félévi kiutalásunk ke
reken 32.000 tonnával keve
sebb, mint a keretszám. A ki
utalás elégtelensége és a bá
nyászat lemaradása összesen 
72.000 tonnával rövidítette meg 
a MAV-ot. 

Ez a helyzet arra indította 
a kormányzatot és a MAV-ot, 
hogy kiutat találjon. !gy szü
letett meg ew újabb szén
keve,-őtelep felállításának te.-
ve, amelvnek megvalósítása 
má,- folyamatban van. Ezenkí
vül mintegy 100 mozdonyt ál
lítunk be fűtőolajtüzelésre, 
oot a minisztertanács azzal 
foglalkozik, hogy újabb 100 
mozdonynak pakuratüzelésre 
való átalakítását rendeli eL A 
pakurás szénkeverékkel és a 
közvetlenül eltüzelt fűtőolajjal 
nagymennyiségű szenet takarf
tunk meg. A Rámán Kató fűtő
házban sor került porszénnek 
fűtőolajjal való permetezésé
re. aminek bevezetését 1955-
ben négy nagyobb fűtőházban 
tervezzük. 

Ugy számítunk, hogy paku
rás keverékkel 550.000, fútő
olajtüzeléssel 155.000, a többi 
széntakarékossági módszerrel 
pedig 100.000 tonna szenet ta
karítunk meg a népgazdaság
nak az előirányzatból. Ragasz
kodni kell azonban olyan szén
hez, amelynek legalább 50 szá
zaléka jó minóségű és átlagos 
fűtőértéke 4350 kalória. A 
hamutartalmat nem engedhet
jük 20 százalék fölé. Ennek ki
harcolásához a szakszervezet 
segítségére is nasor szükség 
van. A hangsú.!11 annak a 
100.000 tonnának a megtakn,-í
tásá,-a esik. amely tényleges 
megtakarítás kell hogy legyen 
az ismeri takarékossági mód
szerek kiterjesztése és tovább
fejlesztése, valamint új intéz
kedések útján. 

A széntakarékosság fontos 
kelléke az igazságos és taka
rékosságra ösztönző szénpré
míumrendszer. amelynek alap
ja a szénnormák helyes meg
állapítása. A jelenleg alkalma
zásban levó statisztikai szén
normákat. fokozatosan műszaki 
normálokal kell helyettesíteni, 
felhasználva a szovjet tapasz
talatokat. 

Külön foglaJkozott Tölgyes 
elvtárs a társszo].gálati ágak
ra és a szállíttató felekre há
ruló széntakarékossági felada• 
tokkal. Ezzel kapesolatban rá
mutatott, hogy a széntakaré
kossági mozgalom fő segítője 
a . töb!'terheléses és az „500 
kilomete1"es" mozgalom kiszéle
sítése. Az olyan többterhelé
ses mozgalom azonban, amely 
mögött a kiterheletlen vona
tok nagy száma húzódik meg, 
nem egyéb önámításnál. Ezért 
helyes a szakszervezetnek az 
a kezményezése, hogy a két 
mozgalmat úgy kapcsoljuk 
össze, hoflll az egy mozdonyra 
eső százelegytonnakilométe,-

------~-----�--�--------------� teljesitmény mindig növeked

Elsóévesek között 
jen. Ez a fokmérője a nehéz
súlyú és az .. 500 kilométeres" 
mozgalomnak. A 100.000 tonna 
szén megtakarításának tervé
nél ezt már komolyan :figye
lembe kell venni 

Hangoztatta végül. hogy a 
100.00 tonna szén megtakari
tása reális, megvalósítható 
terv. A szénért való harc be
csületbeli ügye kell legyen 
minden va.sutasnak. De minden 
vasu� óvc kell inteni attól, 
hogy a széntoknrékossáoot úw 
képzelje el, hogy az a szání
Iítási ten., teljedtésének ,-ová
sára törlénhet. Erről szó sem 
lehet! A 100.000 tonna szenet 
úgy kell megtakarítani. hogy 
minden fel:kinált árnt hiánvta
lanul e!szállítunk. A szaksze,-
v!lzeti bi.zalmiakna.k az a teg
fobb feladatuk, hogy ne tűrje

A Szeqedl Vas.:ittorqalml Technikum e1söéves növendékei n�;;)· ér• nek semmiféle közönyösséget 
cleklócléael tanulmányou6k a J•laólc mlnlatur p61d,nyalt. a szénta.karékossággal szemben. 

A nagy helyesléssel foga
dott előadáshoz Csanádi György 
elvtárs, vezérigazgató szólt 
hozzá elsónek. 

- Be kell látnunk - mon
dotta - hogy a magyar szén
vagyon nem képes több és 
jobb szenet adni a vasutnak. 
Pillanatnyilag a Tölgyes elv
társ által vázolt módon kell 
segítünk magunkon, ugyan
ekkor azonban a jövőbe kell 
néznünk és arra kell töreked
nünk. hogy 4 szé'lenergiáról 
más energiára, vagy ci szén
energia másféle te!h.a8ználásá
,-a térjünk át. Erre megvan
nak a terveink. Fokozott mér
tékben át fogunk térni pa
kura fogyasztására. A gépek 
30-40 száffllékát pakura.tüze
lésre kell átállítani. A példa a 
román vasút legyen. ahol a 
gépek 80 százalékát pakurá
val üzemeltetik. A távolabbi 
perspektíva a villamosítás mi
nél nagyobb fejlesztése. A leg
erősebben rá kell szorítanunk 
az ipart villamosmozdonyok 
gyártására. mert amíg a gőz
mozdony a felhasznált szénből 
csak 6-8 százalékot haszno
sít. addig a villamosmozdony 
ennek kétszeresét. vagy több
szörösét. A meglévő villamos
vontatású hálózathoz még 800 
kilométert kellene villamosí
tanunk, ez a jelenlegi szénfo
gyasztás 50 százalékának meg
takarítását jelentené. Rá kell 
térnünk a Diesel-vontatás fo
kozására is és a tolatási műve
leteket külföldi mintára Die
sel-gépe�kel kellene végezni. 
Ha ezeket a feladatokat sike
� megoldanunk. a jelenlegi 
ev, három millió tonna szén
nel szemben 1.2-1.5 millió 
tonna szénnel tudjuk vasutun
kat üzemben tartani. Persze 
ezek csak távolabbi kilátások, 
de a napi problémák mellett 
ezekről sem szabad megfeled
keznünk. 

Számos felszólalás hangzott 
még el és mindegyik arról ta
nuskodott: a központi vezetőség 
tagjai. az üzemi bizottságok, 
a doll(ozók és a szakvonali 
vezetők minden erejükkel arra 
törekszenek. hogy az energia
ellátási problémákat megold
ják és minél több szén meg
tak�rftását tegyék lehetővé. 

Tolgyes elvtárs a felszólalá
sokra adott válaszában elmon
dotta: a MAV vezetősége azt 
akarja elérni, hogy 1955-re na
gyobb kalóriájú szenekkel lás
sák el a vasutat. 

Gáspár elvtárs azt tette 
szóvá, hogy az előadásból, de 
a felszólalásokból is hiányzott 
az önbírálat. 

A vita befejezése után a 
központi vezetőség megbízta 
az elnökséget. hogy forduljon 
�elhívással a széntakarékossá� 
erdekében a vasút dolgozói
hoz. 



2 SZOCIALISTA VAS�RT 

A VASUTAS DISZ-SZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL 

V I D Á M A N, F I ATA LO S A N, L E L K E S E N  

Zenr;rv-e szád·! a dal a �oyal
kultúrtermében, a Himnuszt 
énekli 6ok-sok feszesen álló fia
tal. Arcuk átszellemült, a sze
mek�n forró hazafiság lángol, 
s mire elhangzanak az utolsó 
akordok, összeforrt, tettekre 
kész fiatalok várják a DlSZ
adctívaértekezletének útlnutatál
sát. Csodálatos erö, izzás van a 
Himnuszb.an - emlékeket tép 
fel, bal6orsot és remér.ytelensé
get, bukást és nélkülözést idéz 
,; aztán, végtelen jövöbe vetett 
bizalmat, cselekvö tettrevágyást 
vált ki: szépítsük meg népünk 
életét, hisz rászolgált az eltelt 
századok alatt. 

Erről beszéli az elöadó is, 
Szücs Zoltán. elvtárs a vasút
politikai főosztály ifjúsági al
osztáLyának vezetője. A júniu5i 
út az, mely népünk felemelkedé
séhez vezet, melyen együtt a 
néppel, a párt vezetésével, a 
fiataloknak is haladniok kell. S 
a DISZ-tagok készen állnak ar• 
ra, hogy fáradtságot nem is
merve, tüzön-vl:ren ált kövessék 
a pártot. A pártot, mely romok 
helyén virágzó országot terem
tett; a pártot, mely a fiatalok 
előtt is megnyitotta a tanulás, 
a felemelkedés sorompói!; a 

pártot, mely felismerte az elkö
vetett hibákat és a júniusi út
tal újabb távlatait nyito!ta meg 
a küzdelmes, de ragyogó jövő
nek. 

- Az új szaka5z politikája 
kifejezi a legszélesebb néptö
megek érdekeit, egyet jelent az 
ifjúság sajátos érdekeivel is -
mondotta az eléiadó. Szavait az 
eltelt hónapok eredmén.yei bizo
nyítják; a kétszeri béremelés, 

- A DISZ aktívaértekezletéről -

meLy közelröl érintett 6okezer akik nem vigyáznak a vasútra 
vasutas fiatalt, az ujonnan feladott árukra, mint az elöfor
épült szociális és kulturáJis lé- dult a Nyugati•ponkon; vagy 
tesítmények, melyek máris sok- lopnak, mint Vámosgyö(k áJlo
ezer fiatal életét tették 6zebbé, más néhány megtévedt fiatalja. 
vidámabbá. Szomorú ez, s tükrözi azt is, 

Brti-e, látja-e a fiatalok több- hoID" a DISZ csak a vasutas 
sége, hogy a kormányprogram fiatalok 50 százalékát tudta 
érte is van? Erre munkával ad- bevonni az ifjúsági mozga
ták a DISZ-tagok a félreérthe- !omba. 
tetten feleletet: jelentősen ja- Fokozni kell a neve!őmunkáll! 
vult a munkafegyelem, új mun- Ez vol� a legfonto�abb ú1mu1a
kahöstettek születtel<. Vonatki- lása az aktívaértekezlctnek. De 
sérö fiatalok 70-80 órás szof- mi ennek a feltétele? Szilárd 
gála! után 5-6 órát pihenve alapszervezeteket kell teremte
ismét vonalra �zál ltak, hogy ní, olyanokat, melyek á l landósi
idöben eljusson az áru és utas tani tudják a kampá,nlfíe!ada
rendeltetési helyére. Ország- tok nor án elért eredményeket. 
szerte ismerték meg Korontos Ez azonban nem könnyű fel
Vilmos mozdonybrigádja, Jakab adat. Ehhez nem elegendő 2-3 
Gyula moz;donyvezetö. S&tto vezetőségi tag aktivitása. Szé
András tolatásvezető és brigád- les aktivahá ióza!ot kell !étre
ja, Veres Imre ifi-!urja, Vaskó hozni és olyan DlSZ-csoporto
Veronika előmunkás, Erdélyi kat, ahol meleg baráti légkör 
Ibolya esztergályos nevét. S alakul ki, ahol közös r,rogram 
mögöttük ott sorakoznak a szerir:t dolgoznak, tanu!nak. 
DISZ-tagok ezrei, küzdve a szórakoznak, ahol száműzik a 
kormátnyprogram 5ikeréért. lcspe.dts�7.ct P..s az unalmat. 

Munk2ra és l,mulásra �er- Számos felszóla:ó adott az 
kentenek országszerte a DISZ· ilyen munka meg1eremtéséhez 
szl'rvezetek. Takarékossági ör módszereket, példákat. Tóth Jstsöket, minőségi elienörzö ör.sö- ván, a debreceni fűtőház  DISZ
ket hoznak létre. �polják a szol- titkára eimondo!ta, hogy nágálati á!gak közötti eiWültmti- luk a fiatalok résztvesznck a 
ködés!. t;;rjeszt,ik a.z é!en,iáró tánccsoportban és a szakszerve
munkamódsz1,reket, tevékenv zeti kullúrmunkában. Rendsze
munkát vállalnak a Hazafias res tanul ;ís folyik a .,Petőfi" 
Népfront mUködésében. iskolán, új DISZ-heLyiségükben 

Elhomályos:thatjá-k-e ezeket kellemesen tölthetik a fiatalok 
az eredményeket a hibák? szabadidejüket. Szemes Mária 
Nemi De elgondolkoztatnak, Miskolcról, beszámolt arról, 
figyelmeztetnek arra, hogy sok hogy fi.ataljaik versen�eznek a 
még a tennivaló. Akad még fia- .,DISZ legjobb szakmai dolgo
ta l. mint lvár.ko-cics István zöja" és a „Legfegyelmezettebb 
mozdonyvezető és fűtöi, akik DISZ-tag" c'mért. Papp Tibor 
elalszanak szolgálatban s vároalotai DlSZ-ti1kár elmon
hajszá!,Jtiján balesetet okoznak; dotta, mit tesznek a fiatalok 

műveltségének emeléséért Es 
szórakozásáért: 5zab.adnapos 
fiataijaink csoportosan Pestre 
járnak színházba. Szervezünk 
kirándulásokat, s a jövőben na
gyobb fiiwe'met fordítunk a fia
talok egyéni sérelmeinek orvos
lására. A Keleti Műszak Kocsi
intézöségénél - mondotta Hóka 
László - havonta egyszer kul
túrestet rendeznek és ezen leg
utöhb 150-an jöttek össze. Cell
dömölkön a kultúrműsorok 
mellett . ismeretlerjesztö filme
ket is bemutatnak a fiataloknak. 

Vadész elvtárs - a DISZ köz
ponti vezetősége képviseletében 
- is 5zámos útmutatást adott: 
va!l még sok olyan múzeum, 
melyet nem ismernek a fiata
lok. He!yes, ha  ide látogatáso
kat szerveznek. Lelkesítő, ha a 
fiataloknak elmondják öregebb 
elvtársak élettapaszta la'.aikat. 
Lehet beszélgetést 61.ervezni 
egy-egy élsportolóval, ösöze le
het hozni DISZ-zenekarol;at, 
énekkarokat. Jól beváltak a 
klub-estek és a fiatalok közötti 
sportversenyek. 

Megvan tehát e. lehetöség ar
ra, hogy a fiatalok fiatalosan, 
jókedvűen éljenek és dolgozza
nak. Beszéltek a fels1.ó!alók hi
bákról, nehézségekről, ba;okröl_ 
is. Ezek ellen küzdeni kell és 
itt sok tennivaló vár a politikai 
osztá,l,yokra és pártszerveze!t'kre 
is. De DISZ-szervezeteinkre 
már nemcsak a hibák, hanem 
az erPdmények és egyre inkább 
azok jellemzőek. Nincs tehát 
szég.yenkezésre ok. ha az elmult 
tíz esztendőről beszélünk és 
nagyszerű a jövö, melyet a párt 
elénk tárt. Menjünk tovább ezen 
az úton . . .  

A vasutasok lüzelőellálásáról 
Az utóbbi időben sok kér

dés és panasz érkezett szer
kesztőségünkbe a vasutas 
dolgozók tüzelöellátásáva! 
kapcsolatban. Felkerestük az 
anyagellátási igazgatóság tü
zelőcsoportját. ahol a követ
kezöket mondották: 

November végéig kereken 
1 00.000 tonna háztartási sze
net és brikettet osztottunk ki 
a vasutas dolgozók között. 
Tavaly az összes kiadott 
mennyiség 238.000 tonna volt. 
úgyhogy ezt alapul véve, azt 
mondhatjuk, hogy az igé
nyelmek mintegy a felét sike
rült eddig kielégítenünk. A 
tüzifával lényegesen jobb a 
helyzet, mert abból 68.000 
tonnái, tehát többet osztot
tunk ki, mint amennyi a 
szénmennyiséghez. járt volna, 

vagyis a tüzifát már csaknem 
teljes egészében megkapták 
az igénylők. Szénbányásza
tunk mintegy 500.000 tonnás 
adóssága a vasutas dolgozók 
tüzelöellátására is hatással 
van. A harmadik negyedév
ben 49.000 tonna szénnel :ke
vesebbet kaptunk a szüksé
gesnél. A helyzet októberben 
már javult, novemberben pe
dig a teljes kiutalt szénmeny
nyiséget át tudtuk venni. 
Több és jobb minőségű doro--

Eii brikettet is kapunk. 
Tüzelőcsoportunk állandóan 

járja a bány;íkat, igyekszik 
minél jobb minooégű szenet 
lekötni a vasutasok számára. 
Azonban, miután a bányák 
nem tudtak keretszámot ad
ni, csak a napi szénbeérkezé
sekre támaszkodhatnak és ez 

sokswr zavarokat okozott a 
szállítmányok irány(tásánál. 
Igy történt, hogy egyik vagy 
másik állomás egyáltalán 
nem, vagy megkésve kapta a 
részére kiutalt mennyiséget. 
A tüzelócsoport csekély léts_zá
ma miatt az ellenórzés nem 
volt megfelelö, így az állo
másfónökök sokszor nem 
arányosan osztották ki az 
lgénylók között a jobb és a 
gyengébb mlnóségű szeneket. 
Mondjuk meg őszintén, a ba
rátoknak, ismerösöknek ju
tott a jobb minőség. Az állo
mösfőnököket figyelmeztet
tük, nem egyszer meg is dor
gáltuk emiatt, de a dolgozók, 
az- igényjogosultak ébersége 
biztosíthatja csak az igazsá
gos, arányos elosztást. 

összegezve a tüze:őellátásí 

helyzetet, azt mondhatjuk, 
ho_gy jelentős a javuW.s. Ha a 

szénbányászat továbbra is 
úgy biztosítja igényeinket, 
mint novemberben, akkor de• 
cember vér1éig minden va&
utas dolgozó megkapja a tü
zelőmennyiségének felét. Ja
nuártól folyamatosan. de 
már gyorsabb ütemben szál
lításra kerül a hátralevő 
mennyiség is. Javult a buda
pesti tilzelö házhozszállítása 
is, 6000 igényló tel.ies egészé
ben, 2600 felerészben meg

kapta eddig a tüzelőjét, a még 
hátralevő 1700 igénylő rés?..é
re folyamatosan szárítunk, 
úgyhogy az eddig leadott 
utalványokra december vé
géig a teljes mennyiséget ha
zaszállítjuk. 

ESTI KÖRÚTON KÉT PÁLY AUDV AROM 
Késő este van, de a Keleti- hívatlan „vendégei". A környék

pá-lyaudvaron naITT" a forgalom. beLi kocsmáil< züL!ótt iszáikosai, 
A várótermek zsúfoltak, a per- kétes fogI,allkozású nők behúzód
ronokon hu!.lámzik a tömeg. nak a vá.ótermekbe és veszé
Ezekben az órákban sz.ivárognal< lyezteiiik az utasok csoma,gjait, 
be a várólermekbe az �Homá,s értékieit. 

Készül a védőital 

Imrei La]osn6 a Budapest Nyuqatl p.!lyaudvarl Maszakl Kocslszol
qálatl F6n0ks"1 szlkvlzt01t6 állom.!sán Jó munk.!J.!val seqltl a védó· 

IQI eló6111t6dt. 

A páiLyaud'vari va�úti ren<lör
örswbáln folynak a megbeszélé
sek. A rendőrök és nyomozók 
me�kapjáik a feladatot: mindien 
gy.a.nús személyt igaz;o,lta,tn.i kel,I. 
udvaria,san, de ha.\árnzottan fel 
kell szólítani öket személy
azonosságuk és munkahelyük 
i,g.aa:olásáa-a. 

Félóra sem tett bele, egy 18 
éves leányt vezettek é!ö a rend
őrök. Balassagyarmatról jött fel 
egy hete Pestre. és ,.még nem 
talált mun!kM", A rendőrszáza
dos elővette az újs¼[-0t és meg
mutatta neki a hirdetéseket, ahol 
dolgozná kivá!nó nők szárná.a 
munkál ajá,nla,nak. Nemsokálra 
kliderült, hogy a leányt már k-ét
srer büntették. 

- A pá.!yaudva,r nem szá,1-
loda, a·ki dol,gozni akar, ainnak 

· csak az újságot kell elolvasni, -
fig:yelmezteti a leányt H. rendőr
százados. - Most pedig men
jen, de reg.gel ál,Ljon munikába. 

Szomorú kép következik. Min
d.Jen emberi formájából lcivet
köz.ött rész.eget támoga,t be két 
rendőr. H. P. Berenléről jött 
Pestre. Egész héten dbl,gozott és 
Pesten elitta az utolsó fil lérjét 
is. Mivel megy haza a csaláJd
jáihoz? Hogy néz az i lyen a fe'.e
sége szemébe? De ezeket a kér
déseket most nem lehet feltenni, 
mert ö úl a sarokbian. vizenyős 
szemeit a semmibe mereszti és 
szidja a rendőröket, akiknek az 
volt a száaJdékuk. hogy meg-
mentsék, mert visszavonhafat
lanul csúszik lefelé a lejtőn. 

Fiatal lány követke:iik. M. 
Erzsébet. 1930-ban született. Egy 
évvel ezelőtt otth�ta a kis-

pesti textilgyárat, a,z6ta nem 

dolgozik. Ismeretségeiböl éL 
Hogy hány férfivel taTt ismeret
séget? Először számO'I, majd 
megadóan legyint Nem tud-ja. 
Ha többen vainnak, johban él, ha 
nem talál boa-rátot éhezik. 
Pedig senki sem zavarta el öt a 
texti!,gyárból., ö hag:yta ott az 
üzemet. Nem volna gondja M. 
Erzsébetnek, nem kefilett volna 
öt 1 8  éves korában gazdasága 
bűncselekményért elítélni, élhet
ne ö is úgy, mint sok tireze:r máis 
hasonlókorú leány és nem került 
volna szorosabb ismeretségbe a 

rerulőrsé.g.gel. 
Hajú!aUg tart az elöá!,füás. A 

Nyugati-páJlyaudvarnn egy 1-eá!ny 
azt áJl'IHj a, hogy do!,goz,ik, de 
igazolványa nJncs. Főnökét nem 
ismeri, ,,munkáfjá�ól" is zavato
san beszél. Nem fog áirtaini neki 
néhány hónapi javitó-nevelö 
munka. 

Vasúti rendőrségünk jól dol
gozik. Ezt bátran leszögezhet
jük, mert egyre kevesebb lesz a 
munkanél:kül csavargók, tolva
jok, betörök. züllött erkölcsű nők 
száma, akik veszélyeztetik a fő
város laikosságáJnak niyugalmát 
és a közbiztonságot. Nemcsa:k 
rendőri, de széleskörű társada,!mi 
mun,ka szükséges ahhoz, hogy 
ezeket az embereket visszaadjuk 
a do!,gos, becsületes emberek 
talrsad a lmátn,ak. Nem i,gaz az, 
hogy ezek az emberek annyira 
megrögzöttek volnáma;k, hogy 
nem fogna rajtuk a nevelés. 
Csak szívvel. hozzáértéssel kell 
bánni velük. 

A mi társadalmunk felelös f értük is. 

19M november %9. 

·111REK 
A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi 

Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának 
közleménye A • . J. Visinszkij elhunytáról 

Moszkva, nov. 22. (TASZSZ) 
A Szovjetunió Kommunista 

Pártjának központi bizottsága 
és a Szovjetunió miniszter
tanácsa mély fájdalommal tu
datja, hogy 1954 nov. 22-én 
New-Yorkban váratlanul el
húnyt Andrej Januarj,evics 
Visinszkij elvtárs, akadé
mikus, a kiváló államférfi, a 
Szovjetunió Kommunista 

SZOVJETIJNIO 

Pártja központi bizottságá• 
nak tagja, a Szovjetunió kül
ügyminiszterének első helyet
tese, a SzoYjetunJó Lei:felső 
Tanácsának küldötte. 

A SZOVJ ETUNIO 
KOMMUNISTA PART• 

JANAK KOZPONTI 
BIZOTTSAGA 

A SZOVJ ETUNIO 
MINI SZTERTANACSA 

A -,asuta.1' a gabonáért 

A szűdöldeken, amelyeket az 1956-ra 28.5 millió hektár föld 
idén nagyrészt gabonával vetet- bevetését irányozták elö. Eze
tek be, gyökeresen megváltozott ken a hatalmas területeken ter
az élet. Hatalmas területek ezek mő gabonamennyiségeket innen 
és edd'ig nem volt szoros kap- gazdaságosan már csak vasuttal 
csolatuk az ország többi részével. lehet szállítani. 
A nagyarányú termelés folytán Nemrégen egy expedíció járta 
már most, haladék nélkül új be ezeket a területeket és fel
vasutakat követelnek. 1954-ben mérték az újonnan létesítendő 
Kazahs�(ánbon. bela�arítottak 

\ 
va�útvonalak . helyét. A� ��ít�s 

9.2 milho hek!a,r gabona!, s en- elso szakaszainak megmd1tasa
nek el�zállitásához 5200 autói hoz már útban vannak az anya. 
vettek igénybe. 1956-ben itt 18.6, gok, exkavátorok, gépek. 

JIJGOSZl,,Í VIA. 

Jr a.s,iti n, egegye§és 

Magyarors!.6Úg és Jugos!Slá„ia hö!ISötlf 

A belgráidi „Politika" címü

l 

MurakeresztUT határállomások 
lap k'.5z_li; Magy�ro'._sz_ág és J_u- között helyreá!Htják és a

. 
vasuti 

goszl�via _ _ vas�ta1 kozott meg�!- forgalmat ú 'ból megindítJ'ák a 
lapodas . Jott letre, melynek er- • _ l _ .. 
telmé'ben a Mura folyón keresz- ket orszag kozo!t ezen a vona-
tül vezetö vasuli hidat Kotor és Ion is. 

.FllANCIAORSZA.G 

Francia és néntet ea.sntasoh 
bélietaláll,o!SÓja 

A német Kehi pályaudvar és a 
francia Slrassbourg állomás dol
gozói találkozót rendeztek, ame
lyen a francia vasutasok petíciót 
nyujtottak át német kartársaik
nak azzal, hogy juttassák el 
Adenauer kancelliirhoz, mint az 
egész francia nép kívánságának 
kifejezőjét. A petíció tiltakozást 

tartalmaz a bonni íegyverkezés 
ellen. Ugyanakkor a német vas.. 
utasok Nyugat-Németország fel
fegyverzése ellen tiltakozók ne
vével aláírt íveket nyujtottak á 
a francia vasutasoknak Mende0

-

France miniszterelnökhöz való 
továbbítás végett. 

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

,,Ebből eredően feltételezhető ... " 
„Ezen mulasztásával bűnpár- , pal az esemény megtörténte után 

tolóvá vált és ebból eredőe11 (?) !rta meg az eseménykönyvet. 
feltételezhető, hof[!/ műfeltőrést Kommentár helyett inkább né
hajlott végre . • .' hány ké.rdést leszünk fel: meny-

A levelet, amelyből a fenti s<>- nyí ideig tart a szegedi igazga
rokat idéztük, Samu József elo- tóságon egy akla útja - ugye, 
társ. a békéscsabai fűtőház moz- nem hét napig, mint ezt az itl 
donyvezetője kapta október 18-i leírt esemény időpontja és a le
keltezéssel, abból az alkalomból, vél keltezésének időpontja kö
hogy június 3-án ismeretlen tet- zötti több mint négy Mnap is 
lesek feltörték mozdonya szer- mutatja. Ki állapította meg. 
számláááját és abból 105 forint hogy Samu József műfeltörést 
értékű. szerszámot elvittek. A l�- hajlott végre, milyen vizsgálat 
vél, amelyet Blaskovits Zoltan alapján mondották ki ezt a 
elvtárs, a szegedi Igazgatóság megjegyzés/? Nem tehetett vol
vezetője írt alá, ezenkívül közli, '}ll _emberségesebb mó�on„ meg
hogy a „kárösszeget, 105 forin- '"!-'· hogy gondattar:sagaert, 

u
a 

tot vegyesek címén október havi nepv0;g!ton védelmenek elm -

·u t • •b-l l • b f 'uk lasztasaért anyagilag kell felel-
i e ��ye o evonas a ogJ nie? A fenti levél 1954-ben kelt 
hozni. és címzésében az áll, hogy „elv-

Miért vált „bü.npártolóvá" és társnak". Szabad így megcsú
.,ebből eredően" gyanu.síthatóvá falni az évszámot és a szót, 
Samu elvtárs? Azért, meri a lo- ameiy mögött ember van. aki 
pás felfedezéséről csak hét nap- joggal követel emberséget? 

Kép a Szovjetunióból 

Vasutas lakóház Moszkv_ábap a KrasznoprudnaJa utc>lban, 
(D, Solomovlca tetv.) 
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B eszámoló a gócponti tél i  forgalmi értekezletekről 

Zalaegerszeg lantos szerepe za. reumája, i:nrakran nemcsak 
a hide,,..,.el. hanem a disznótor
ral is ezybeesik. Az ilyeneket 
le kell leplezni, de vigyázva 
arra, nehogy összekeverjük 

őket a valóban beteg dolgozók_ 
kal. Végezetül hangsúlyozta a 
fegyelem, a példamutatás fon
tosságát a téli feladatok vég
rehajtása során. 

degben nem álltak helyt. Me� 
fogadták. hogy a hibák ee;y
másra .,kenése" helvett együt
tesen harcolnak a hibák kija
vításáért. 

Hideg, de napsütéses, derült 
I 

másfőnök üdvözlő szavai után részébe. A maszéntelep termé
ószi reggel. Zalaegerszeg állo- Németh József vezérigazgató- keit innen osztják szét az or
más tágas váróterme vasutas helyettes elvtárs ismertette a szág fűtőházainak. A város fej
dol"'ozókkal van tele. Azért téli forgalom feladatait. lődő ipara és a megye mezó
jött�k össze ilyen szép szám- Német� �!�társ r,ámutatott, gazdasága ugyanasak számot
mal Zalaegerszeg-csomópont és ��g:n 

az
! .
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tász
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i 
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forgalom tevő népünk ellátásában. Ezért 
_ 1 k k d  1 yo 1 an on os szere- t t tt ·· •--� k · t a köl"I!yezo vona sza aszo o - pe van Zalaegerszegnek. Egyik 

I 

ar o a szu""""gesne a vasu 

Az értekezlet vit6ja 
Harcos. bátor értekezletet 

tartottak a békéscsabai csomó
pont dr,l!(ozói és ez dicséretük• 

A beszámolót szenvedélyes- szor képtelenség pótolni ezy re válik. Kár volt azonban, 
hangú vita követte. A felszó- egyszerű alkatrészt is. Számo- hogy nem fo!(laltak elég éle
lalók többsége élesen tárta fel san hiányolták a téliruha, csiz- sen állást Tandi Lajos moz· 
a hiányosságokat, bírálta a ve- maellátást. mások a tuzeló- donyvezető felszólalása ellen, 
zetés hibáit. Elmondották, hogy ellátást kifol!'ásolták. amely aki nem élt. hanem visszaélt 
a nehé_l; szénhelyz_etért js m�r-már, me��ldhatatlan pro- a bírálat szabadsá!(ával és vaanya!(h1anyért a vasut vezetoit b!ema ele áll!t1a a vasutas csa_ l 'tl d t k k'" 1, • 1 kísér• 

gozói. hogy megbeszéljék a téli legfontosabb energiaforrásunk, vezetősége, hogy a zalaegersze
forgalom tennivalóit. az olaj, Zalaegerszeg á!lomá- gi dolgozókkal is megbeszélje 

LeU<.es László elvtárs állo- son át jut el az ország minden a téli feladatokat. 

Fokozottabb gondoskod6st a dolgoz6król 
is felelősség terheli. Az anyag- ládokat. Javasolták. hogy a téli O an a a O oz eseve 

Az új szakasz politikájának 
I 

termékeit. Feltétlenül gondos- tetése, a napi 14-14.500 kocsi 
a vasutas dolgozókat érintő in- kodni kell arról, hogy azokon megrakása. 13.500 kocsi kira
tézkedéseit sorolta fel ezután a vonalakon, ahol az olaitele- kása, a tolatási károk megNémeth elvtárs, így a többi kö-

l 
pek, ipari üzemek vannak, a szüntetése stb. után hangoztat_ 

zött a fizetésrendezést. De az forgalom minden rendelkezés- ta, hogy teljesen hel11telen az 
eredmények mellett Zalaeger- re álló eszközzel fenntartható a magatartás, amely egyes vas
szeg állomáson a dolgozókról legyen. Ennek érdekében fo- uta.s dolgozók részéről a nem.
való gondoskodásnak vannak kozni kell a munkaversenyt, rég felállított vasúti rendőrség
hiányosságai. A kocsitcndezők- amelv megvan ugyan Zala- gel szemben megnyiLvánul. A nek és a vonatkísérőknek nincs egerszegen. de az utóbbi idő- vasúti rendőrséget nem a vasmegfelelő melegedő helyiségük. ben visszaesett a �csiekkel és 

I 
utasok ellen állították fel, ha.

A vonatkísérők jelenlegi, szak a nagykanizsaiakkal folytatott nem valamennyiünk közös tu
helyiségébe nem lehet túzhe- párosverseny, lajdonána,k megvédése érdeké'-
!yet betenni. s ételüket nem Az országos !efodatok ismer-- ben. 

hiány miatt nem kellő ütemű forgalom után is kani•mak ju- tetet tette arra. hogy megza
a mozdonyok javítása. és ez gát- I talmat a dolgozók. melvból re- , varia az értekezlet hasznos 
ja a téli felkészülésnek. Sok- kesszék ki azokat. akik a hí- munkáját. 

Szénben kell gondolkoznunk 
A téli forgalmi értekezletek 

I 
az akadályok elhárítására. A sát jelenti egy-egy indokolat

során Sa,lgótarjánba.n Va.r11a. jövőben azonnal intézkedni és lan feltartóztatás, vagy lassú
Jenő elvtárs. a 7. szakosztály cselekedni kell. A g'I/OTS csP.lek- jel. 
helyettes ve?etőie ismertette a vés ala.pia a. jó e,n,üttmúködés A téli jó felkészülés feltétele 
téli felkészülés legfontosabb a pál11ofe-inta.rtás és a forga.- az őszi forgalom sikeres befe
feladatait. Beszámolójában rá- lom között. jezése. Az oozi forgalom fel
mutatott: minden vasutas dol- A forgalom feladatai között a adatait azonban még nem tel
!!ozónak azzal a tudattal kell legfontosabbaknak a vonat- iesítettük maradéktalanul. Ah
nekiindulnia a télnek, hogy a ácsorgások megszüntetését. az hoz. hogy adóssá!!' nélkül kezd
dolgozó nép életszínvonalának utazás körülményeinek meg- hessilk meg a téli forgalmat, 
emelése nem vála,ztható el a iavítását jelölte meg. Hangsú- gyorsítani kell az elegyáram

tudják megmeleg!teni. Saját 
költségükön vásároltak vilhny
rezsót, ezt azon ba.TJ. a szombat
helyi igazgatóság III. osztálya 
nem engedi használni. mert 
villanyáramot fc,�•aszt. Nagyon fontos a takarékosság, de nem 
igy ! A rezsó használatát engedélyezni kell és azt a 10-15 forintot, amibe az áram havonta kerül, az állomásnak kell fizetnie. Kevés a kalauz
kocsi. a meglévők sincsenek 
kályhával felszerelve. A fűtő
házi 250 személyes öltöző-mos
dó megépítése évek. óta csak 
ígéret. Az állomás dolgozói pe
dig megérdemelnék a fokozot
tabb gondoskodást, mert ki
váló munkát végeznek. 

Elénk vitq, hasznos javaslatok 

Hivatkozott arra, hogy a za
laegerszegi csomópont dolgozói 
az elmult télen nagyszerűen 
teljesítették feladataikat. Az 
idén is így kell dolgozniok. A 
mezőgazdaság megsegítésének 
prograrnmja elsősorban azt kö
veteli. hogy a leggondosabb 
épségben. határidőre juttassuk 
el a termelőszövetkezetek, ál
lami gazdaságok és egyéni pa
rasztok tízezreinek iparunk 

A hozzászólások során Péter KáLm.án elvtárs. a Zalae.((ersze
g1 Magasépítő OV dolgozói ne
vében kérte, hogy a Szombat
hely-Zalaegerszeg között ke
vés kocsival közlekedő motoros 
munkásvonat helyett állítsa
nak be gőzmozdony vontatású 
vonatot, hogy elkerülhetők le
gyenek a felszállás körüli bot
rányos jelenetek és a nagy ké
sések. Virág István vezénylő 
tiszt arról beszélt, hogy a for
!(a!mi szolgálattevők türelmet
lenül bánnak az elsöteles for
galmi dolgozókkal. Kovács László kereskedelmi főnökhe
lyettes az árukárokat tette 
szóvá. A vasút vezetői gondos
kodjanak arról, hogy a Nyu
gati-ponkon lelkiismeretesebben dolgozzanak. Kaszás elv
társ. a Zalaegerszegi Ruhagyár 
igazgatója a munkásvonatok pontosabb közlekedtetését kér
te. Szabó elvtárs, pályamester 
kérte. tegyék lehetővé. hogy a 

.v.édóéte-lül szolgáló szalonnát, 

kolbászt, esetenként vásárol- vasút .ió munkájától. lyozta: a von�t add.i<t nem me- lást, a kocsibeá!lítások és kihú
hassa meg, mert a raktárban Az egyes szolgálati ágak fel- het el az állomásról, amíg zások ütemét. · Ha nem oldjuk 
hosszú időre nagyobb mennyi- adatairól beszélt ezután. A D. nincs elófűtve. meg feladatainkat. vádlottak 
séget nem lehet tárolni. Perl 4-es utasítás betartása. alaoos A vontatás feladatairól szól- leszünk a dolgozó nép !téló
párttitkár elvtárs a rossz moz- ismerete minden vasutas dol- va. részletesen ismertette a széke előtt, mert hátráltatjuk 
dom•fordulót tette szóvá. ami gozó kötelessége - mondotta. szénhelyzetet. Rámutatott arra az életszínvonal emelkedését. 
miatt torlódnak az elegyek A téli forgalom alapja: a mű- is. hol!'Y a széngazdálkodás De ha legyőzzük a nehéZBége
Zalaegerszeg állomáson. Az, szak! berendezések, pályák, nemcsak takarékossági kérdés. ket. ha vasutas helytállással 
igazgatóságnak többet kellene mozdonyok minósé(li karban- Szénben kell gondolkoznunk - küzdünk meg az őszi forgalom 
ezzel törődnie. Allandóa.n öt tartci..sa. A téli forgalomban a mondta _ de nemcsak a fGtó- hátralévő feladataival és a téli 
igazgatósági ügyeletes van az dönt? _szó a pálva.fe�ntartásé. nek és mozdonyvezetőnek, ha- forgalommal. h� .. szívü�k 
állomáson, de az ügyeletes e/e- A hov1hamak. hófuvasnak so- f 1 , ál lesz az utazás korulményemek 
m;et továbbítani nem tud, csak hasem szabad váratlanul ér- nem a , orga om

ó.es 
k
a P �a-
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megjavítása. a dolgozó nép el-
a mozdony. nie a vasutat. Tavaly sokszor f�nntartas d�tgoz ma Is IY;m- ismerése és megbecsülése kf-

s . .1 t 1• . 1 t 24 órába is belete't, amíg meg- dig szem elott kell tartamok, séri munkánkat az idén is -zamO!S e e reva o Javas a l .. . 'zk dé k tö' té t k h h ,  kiló . l lá d tta b f . é ··1 hangzott még el. amelyeknek fe elo mte e se r n e ogy any szen e pazar - mon o e e1ez su . 
mindecyike arról tanuskodott, 
hogy a zalaegersze_gi csomópont 
dolgozóiban megvan az elhatá
rozás a téli forgalom ló lebo
nyolítására. Erre hivatkozott Németh vezérigaz..gatóhelyettes 
elvtárs is. amikor a felszólalá
sokra adott válaszában hang
súlyozta. hogy a vasút vezető
sége számít a zalaegerszegi vasutasok jó munkájára, az őszi 
forgalom hátralévő részében és 
a téli forgalomban. 

A salg6tarj6ni vízhi6ny 

hogy a vonatokat iól terhel- ellenére is bizakodóan nézhe
Jék ki. tünk a tél elé. mert egy év Kiss elvtárs (miskolci vasút- alatt igen sokat fejlődött a vas
politikai osztály) kifogásolta, utas dolgozók politikai tudása, 
hoe;y a beszámoló és a hozzá- öntudata és szakmai képzett
szólók is keveset foglalkoztak a sége. 

A szolgálati agak együttműködése fegyver a tél ellen 

A hozzászólások során szá
mos olyan hiányosság került 
fe!�zínre, amelyeknek orvos
lása javítaná a csomópont 
munkáját. Igen sok felszólaló 
foi.lalkozott a salgótarjáni víz
hiánnyal. (Október 25-i szá'munkba.n iS hangot adtunk en
ne k a súlyos, az egész vonal munkáját gátló körii.lmén1J'l'lek. 
A szerk.) Szücs elvtárs. rutó
házfőnök például elmondta, 
hogy a forgalom sokszor ma
gára haizyja a fútőházat a víz-
problémával. Kisterenye állo
más nem küldi vissza a víz
szállító kocsit, pedig több, Salgótarján felé haladó vooathoz 
hozzácsatolhatnák. Ilyenkor 
külön gépet kell küldeni az 
amúzy is géphiánnya! küzdő 
fűtőháznak a vízszállító ko
csiért. Szóvátette, hogy négy 
mozdonyukat ismét javításba 

kellett adni, mert a jármGja
vítók nem minőségileg végez
ték el a gépek fővizsgáját. 

dolgozók szociális ellátásával, Szárnya.si G111Lla elvtárs, a 
pedig ez döntő a téli forgalom- miskolci vasútpalitikai osztály 
ban. A kál-kápo!nai laktanya vezetőie a dolgozókról való 
például valóságos átjáróház, gondoskodás fokozására hívta 
minduntalan felzavarják a pi- fel a fü!velmel. majd arról be
henő dolgozókat. Nincs bizto- szélt. mennyire fontos a párt
sítva a nyugodt pihenés So- szervezetek ió mozgósító mun
moskőújfa!un sem. Igen sok a ká1q.  Guba János elvtárs (Mis
kívánnivaló a laktanyák tisz- kolci Területi Bizottság) a 
taságát illetően is. szakszervezet feladatait ismer-

A békéscsabai csomópant té- és a népgazdaságnak is. elsó
liforgalmi értekezletén Tölgyes sorban úgy. hogy szenet. anyaLajos elvtárs. a vasúti fóosz- got és megfelelő téliruhát biz
tály 7. szakosztály vezetője tosítsanak. Nem kisebb feladat 
tartott beszámolót. az sem; hogy a téli forgalom 

Bevezetőben elmondotta. lezajlása után zökkenómente-
hO"'" ezidáig csak az őszre ké- sen folytatódjék a munloa és ne 
szültek a vasutasok. nem vár- legyen olyan visszaesés, mint 
ták teljes harci készültségben például a tavalyi téli fol"galom 
a telet. Pedig a tapasztalat az, után volt. 
hogy a tél veszi legjobban Az idei felkészülésben már igénybe a vasutat. a. legna- vannak jelentős eredmények, gyobb helytállást, hősiességet de most sem vagyunk menteköveteli. ősszel nagy a forga- sek a hibáktól. De a hibák el
lorn, de Viszonylag enyhe az lenére van egy nagy előnyünk: 
idő; a forgalom azonban télen nem érhet meglepetésként a. hí
sem sokkal kisebb, ugyan- deg, számolunk a rossz szénnel 
akkor jóval nehezebb a szolgá- s tisztában vagyunk az anyag
lat. De ha szervezetten szál- hiányokkal. A tava.lYi tél meg-
lunk szembe a téllel, nem ma- tanított arra is, hO{lyan lehet 
radhat el a győzelem. ezeket a hiányosságokat leküz-

Az elmult tél számos tapasz- deni. A rossz szén következmé
talatot adott. Elsősorban azt, nyeit egyetlen körülmény eny
hogy bár évekig lehetnek eny- hítheti: a jól karbantartott gép. 
he telek, mégis fel kell készül- Számolunk a vasutasok 
ni a legkeményebb télre. mert helytállásával, hősiesregével 
akkor nem érhet me_!(lepetés. is, melyet meghatványoz a jú
Eddig enyhe teleket vártunk, niusi út nagyszerű célkitűzése. 
lényegében „átdrukkoltuk" a Javult a vasutasfegyelem, na-
telet. Ez tarthatatlan állapat. 

1 
gyobb a bizakodás, lelkesedés, 

A felkészülés azonban nem- mint az e!mult évben volt. Ta
csak a dolgozókra vonatkozik. valy szállítási hátralékokkal 
Készülniök kell a vezetőknek mentünk a télnek. Az idén is 

Salk János brigádja munkában 

A p�csl kereskedelmi szolqáJatnál véqzlk Jó munkil.Jukat 161 szá• 
zalékos átlaqteljesltménnyel Salk János, Ujvári Sándor, Csokona 

Dezs6 és Véqh József. 

van tartozásunk. de ha tovább 
fokozzuk a lendületet, akkor 
nem lesz hátralékunk. 

A téli felkészülés fontos fel
tétele. hogy a vasút saját ha
táskörén belül a téli forgalom 
lebcnyolításánalt Jobb feltéte
"Je1t biztosítsa. Ne Jegyen ablak
üvegnélküli helyiség, ne csu
rogjon a munkahelyre a víz, 
ne kínozza a füst a laka toso
kat. ne legyen fűtetlen iroda, 
fatetlen vonat. Minden szolgá
lati ág úgy dolgozzék, hogy 
kedvező munkafeltételt te- Harsádi Géza, a miskolci 
remtsen dolgozóinak, de a igazgatóság vonalbiztosa a téli 
társszo!gálati ágnak is. A ki- felkészülés eddigi eredményeit 
vülálió nem lát egyes szol- ismertette. Szabó Béla, Mis
gála ti ágat, a hibákért az kolc állomás helyettes főnöke 
egész vasutat okolja. Tehát ne hangsúlyozta. hogy sokszor az 
egymásra „toljuk" a hibákat, állomásfőnökök nem állnak hi
hanem ei:,-vüttműködve, közö- vatásuk magaslatán, nem jár
sen keressük meg ,a jó munka nak elől személyes példa.muta
lehetóségeit. Egy nyelven, vas- tással, ellenőrző munkájuk nem utas nyelven beszéljenek az elég szigorú. Javítani kell az összes szoigála.ti ágak! idén a hójelentő szolgálat mun-

- A legnehezebb feladat, káját is. A fGtést. előrutést 
anélkül, hog_y kisebblteném a csak Úl!l' lehet biztosítani, ha 
többi szolgálati ág fontosságát. a. vonatkís&-ők lelkiismerete
a vontatásra hárul - mondot- sebbe-n lát;ák el feladatukat, 
ta. - A jó gép az egyetlen ha nem engedlk befagyni a 
fegyver a rossz szén. a tél el- tömlőket. 
len. Ez a téli forgalom sikeré- Macska Istváit (Zagyvapá!• nek kulcsa. Egész télen át biz- falva) a keresztszállítások kértosítani kell a forgalom dina- dését tette szóvá. Elmondta, mikáját. Meg kell állapítani hogy állomásukon gyakran egyes állomásokon a „kritikus zagyvapálfalvi tél!'lát raknak időpontokat", amikor a megál- be békéscsabai rendeltetéssel. lás torlódást okoz, de az átha- ugyanakkor a másik vágányon ladás egyenesen főnyeremény. békéscsabai téglát raknak ki. Ilyenkor egy-egy vonatnaik át- Szunyogh László (miskolci haladást kell biztosítani. Egy igazgatóság) arra mutatott rá, ki jelölt, 100-150 méter hosz- hogy az utóbbi időben iSmét szú szakaszon, lehetőséget kell romlott a mozdonyok műhelyi biztosítani arra, hogy a moz- minősége, de a mozdonyszedonyvezető menetközben le- mélyzet karbantartási munkányomja a salakot és roboghas- ja sem eléggé lelkiismeretes. A son tovább. Az ácsorgások gépek gőzölnek. A salgótarjáni 
megszüntetése nemcsak a di- fűtőházban sem foglalkoznak 
namikát biztosítja, hanem szén- kellőképpen a gyengébb moz
takarékosság is. Télen különö- donybrigádokkal. 
sm fontos az ácsorgások, indo- Mocsári Ferenc (Somoskőúj
kolatlan feltartóztatások meg- falu) a KTG sokszor kapkodó 
szüntetése. Az ácsorgásnál munkáját kifogásolta. Nem 
tönkremegy a taz és fokozat- e,zyszer Somos·kőújfaluról irá-

Turnai Lajos elvtárs. a mis- tette, hangsúlyozva a jólszer
kolci igazgatóság vezetője ar- , vezett versenymunka je!entö-
ról beszélt. hogy a nehézségek ségét. 

A csomóponti verseny októbsri eredménye 
A csomóponti verseny októ- és az áruszál!(tási tonnaterv 

beri eredménye a kö·retkezó: teljesítésénél. 
1. Pusztaszabolcs 61 pont- 3. Szombathely 70 ponttal 

ta.l. Különösen jó az ered- A tehervonatok átlagos terhe
mény a pályafenntartási, vala- ltse, az áruszállítási tonnaterv 
mint a távközlő- és h1ztosít6- itt is jó. A vontatási szolgálat 
berendezési szolgálatnál. Jó az egy mozdonyra eső kilomé
eredményt ért el a vontatási ter teljesítmény növelésével 
szolgálat is a szénmegtnkarí- járult hozzá az eredményhez. 
tásban. A vonatok átlagos ter- A további helyezési sorrend 
helését 104.80, a kocsitartózko- a következő: 4. Pécs, 5. Buda
dást pedig 103.84 százalékra p�st-Ferencváros, 6. Dombó-
teljesítették. var, _7· Nyíregyháza, 8. Szeged, 

9. Bekéscsaba, 10. Szolnok, 11. Z. Debrecen 70 ponttal. Ki- 1 Hatvan, 12 Győr, 13. Ce!!dö-
váló eredményt ért el a kocsi-

, 
mölk, 14. Miskolc, 15. Komá

mozdításnál, az átlagos terhe- rom, 16. Rákosrendező, 17. Rá
lésnél, a kocsi kihasználásnál kos, 18. Székesfehérvár. 

A szegedi felépítnié nyí vasanyagjavítóban 

tan áll a lefagyás veszélye is. �yítanak vissza Kisterenyére _,,_,, .. ,,;..,, 
Töl,gyes elvtárs beszélt az idegen kocsikat. nem számol-

. tt • . 1 . k va azzal, mllyen tetemes szén-u:i;:neve_ze „ny�ri .  egenye - fogyasztásba kerül a kocsik fel- Kulai László mlntaasztalos klfoqástalan mlnő1éqtl munkával 1 20 
rol • akik az el�? hideg napon vontatása az erős emelkedésú 

I 
százalékos telJesítmt!nyt 6rt el a tanácsválasztásl maszakban. l<é· .. megbetegednek . n:m me�- 1 vonalszakaszon. Ke�csényi pUnkön Csorba Csaba lf/úmunkást tanltJa a mesterséqbell foqásokr, nek szolgálatba s akiknek csu- Ferenc mozdonyvezeto kérte, (A lapban közölt képek Kovács Géza felvételei„ 
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Mi megyünk a magunk útián Válasz az olvasók kérdésére 

Nemrég jelent mc'°"'t-": új- ságról nem lehetet, beszélni. 
ságokban a magyar kormány Azért kelt fel a nép hősi for
jegyzéke, amelyben tiltakozott radalomra, melyet akko le
a léggömbök segiségét:el ter- vertek, de amelyl!t - a Szov
jesztett röplapok ellen, ame- jetunió segítségével - közel 
lyeken nyugat. menc:.::,t 100 év után győzelemre mt
senkiháziak "_zítanak a ma- tiink. 
gyar nép eredményei ellen. Hát ez az! Ez fáj az urak-

Az egész léggömb-uszítás nak, a mi győztes forradal
nemigen érdemein, több szót munk, honfoglalásunk, egyre 
- hisz zagyvaságuk éppú_ ragyogóbb eredményeink. 1'7-

pukkan szét. mint a léggömb. van például az új tanácsvá
ame-llyel terjesztik - mégis lasztás, amely tovább erősíti 
írunk róla, hadd tudják meg demokratikus rendünket, még 
az urak, milyl!n érzést, gond�- jobban kifejez..:sre juttatja, 
latot vált ki belőlünk a::. ő ku- hogy nálunk minden hatalom 
tyaugatásuk, mely közmondás a dolgozó népé. Csoda-e, hogy 
szerint sem „hallatszik az ez a választó.s fogcsikorgásra 
égig". készteti őket? Az lenne cs:Jda, 

bankár a tanácsba. Ez l•cnne November 1-i számunkban 
.,demokrácia" a javából! Kö- ,.Dorozsmai és bandája" cím
szönjük szépen, volt már ré- mel besz�olt�� .  

_
a MAr 

szünk benne, kipróbáltuk már Debreceni Vasuteptto VV-nál 
az ilyen jelölteket. Sokat tet- történt sorozatos bércsalások
tek értünk, azt meg kel! hagy- 1 ró! és egyéb visszaélésekről. 
ni: kirabolták az országot, ·

, 
A cikk megjelenése óta több 

nyomorba döntötték a népet, ! levél érkezett szerkesztősé
bebörtönözték legjobbjainkat, günkbe közte Kékedi János J;US;fító há?orú.ba sodorta_k, s (Sáros�atak pályafenntartás) aztan - . illa bl!rek, nadak és TénL Ferenc (Landler Múerek - kilógtak nyugatra. Ha 

vek) elvtársaké. Valamennyi 
beérkezett levél írója elítéli 
Dorozsmai Lászlót és cinko
sait és kérik a szerkesztösé· 
get: ismertesse mi történt Do
rozsmai Lászlóval és bandájá
val. 

Ezúton közöljük, hogy a 
vasúti rend.őrség letartóztatta 
Dorozsmai Lászlót, Rózsahegyi 
Ernőt és Vereb Istvánt. A vas
úti főosztály Csomai Zoltán 

igazgatót és Csutl.ai Jenő fő• 
mérnököt alacsonyabb beosz
tásba helyezte. A vasútpoli
tikai osztály mellett működő 
párttizottság fegyelmi vizsgá
latot indított Csomai Zoltán 
igazgató felelősségének meg
állapítására és kizárta a Ma
gyar Dolgozók Pártjából. A 
rendőrségi vizsgálat még to
vább folyik. 

Miféle „szabad magyarok" ha nem így tennének. Tehetet
le11etnek azok, vetődik fel a len mérgükben mi mást tehet-
11ondolat. akiket dollárral fi- nének, mint egy .,kinyilatkoz
zetnek, s akik lassan már el is tatást": ,.A tanácsválasztás 
felejtik Arany, Petőfi, Jókai nem demoki·atikus. A Magyar 
nyelvét? De ne is errő. bl!szél- Nemzeti Ellenállási MozgaloT.'. 
jünk. Az ő „Magyarországuk" (tudniillik így nevezik magu
fővárosa - Bécs. Ott élne:.. kat) ezért nem állít jelölte
onnan lázítanak. Emlék ,tes- ket" - írják röplapjukban. 
sük talán őket arra, hogy jól Ezt azután jól megmondták. 
emlékezünk még irra az idő- 1 Más már nl!m is hiánvzik a 
re, amikor valóban Bécs �olt magyar dolgozóknak, csak né
az ország fővárosa? Csakhogy hány nyugatra menekült főis
akkor Magyarországon szabad- pán, gróf úr, csendőr, vagy 

most hazamerészkednén.i-k és 
megkísérelnének fellépni, 
mint „jelöltek", annyi és olyan 
,,szavazatot" kapnának, hogy 
azt sem tudnák, hogyan szed
jék az irhájukat, hogyan me
neküljenek a szavazatok „sú
lya" elől. 

Egyszót•al, kár a szót vesz
tegl!tni! Firkáljanat c.�ak az 
u· ak bécsi sakálbarlangjuk
ban, hisz valamivel - tudjuk 
;ól - ki kell érdemelni a dol
lár-alamizsnát. De azért, 
amíg önök vonítanak és szú
kölnek, - ne haragudjanak 
érte - mi megyü1,k a ma
gunk útján, s ha önökhöz ha
sonló férgek kerülnek a lá
bunk elé hát rájuk tip
runk • • .  

Kijátszották-e Nyíregyházan e, racionalizálást ?  
Nagy elvtárs, a debreceni 

politikai osztály vezetője az 
aktívaértekezleten bírálta a 
nyíregyházi fűtőházat, hogy 
kijátssza a racionalizálással 
kapcsolatos rendeletet. Füg
getlenített újítási előadót ál
lítanak be, hogy növelhessék a 
létszámot - mondotta beszé
dében. Ezzel a problémával 

lapunk november 6-i számá
ban is foglalkoztunk. Szücs 
Sándor elvtárs, az 1/7 szak
osztály újítási előadója közöl
te szerkesztőségünkkel, hogy a 
nyíregyházi fűtőház helyesen 
járt el. Ugyanis a 41/1953. 
NT rendelet 16. §. 1. bekezdé
se értelmében olyan szolgálati 
helyeken. ahol a dolgozók lét-

száma az ötszáz főt eléri, füg. 
getlenitett újítási előadót kell 
beállítani. Nyíregyházán a 
meglévő tnúszaki létszámból 
biztosították a függetlenített 
újítási előadót. (Sajnálatos 
azonban, hogy 1953-ban meg
jelent NT rendelet végrehaj
tása csak a közelmultban tör
tént mea. A szerk.) 

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

Kimagasló eredmények a választási héten 
A tanácsválasztáisokat megelő-

, 
udvar dol,gozói is. Kocsitat!óz

ző héten vasutas dolgozóink is kod<ási tervüket 1 14, a kocsimoz• 
meg,-endezték a „vá/asz:ási bé- gatási tervet 106, a menetrend
kemüszakot". A vállasztási mü- szerinti vonatind:ítáist l05 a terszak sok kiváiló eredményt ho- helési tervet 101  százal�a tel• zott. · ·t tték Kiernelkedo teljesítményeket Jes1 e · 
érlek el Miskolc szem.élypálya- Csörgő József kocsimester és 

brigádja a kocsitartóz.kodásnál 
1 1 1 ,  Kósa Jámos kocsirnester az 
elegytovál>bitásban u�ancsak 
1 1 1  százalékos eredményt ért el. 
Bálok Ferenc forgalmi szo�áliat
tevő és l,rigáldja terhelési tervé
nek 105 százalékos teljesítésével 
tünt kJ. 

Az évi terv határidöelötti hef ejezéséért 
( Tudósítónktól.) A Debreceni I 

zói a,z elsők között csatlakoztak 
Orvosi Műszergyár felhívást in- a felhíváshoz. A műszaki kocsi
tézett az ország valamennyi szolgálhatná! Papácsi Aladá,r fő
üzeméhez, hogy az ideiglenes művezető kezdemé�ezésére ki
kormátny debreceni megaladmlá- mondottáik, hogy már december 
sának 10. évford'lllójára. decem- 15-re befejezik az évi tervet. 
ber 2 1 -re fejezzék be évi tervü- A mozdonyszemélyzet arra 
ket. A deb-recenj fütőház dol,e;o- vállalkozott. hogy a második léi-

évre 1 1 54 tonna megtakarításra 
előirányzott szenet már decem
ber 21-re meg1:atkarítja. A fiók• 
műhely vállalta. hOl,(Y évi tervét 
december 21 -re teljesíti. 

Szombathely az élen 
az igazgatóságok versenyében 

1 Az igazgatóságok versenyében 

���-��(;{J�[a���� . 
az októberi eredmények alapján · 

• . ? � a helyezési sorrend a köve!kező: 
� 1 � /. SzomlJafhely 23 pont. 2. 

Pécs 25 pont. 8. Debrecen 38 

A vasúti rendörsél!' őrizetbe 
vette Rákos Imre kocsirendezöt, 
belsőbagondi lakost, mert hosz
szú időn keresztül sorozatosan 
dézsmálta a vasúti kocsikat 
Lakásán nagyobb mennyiségű 
cementet, deszkát. rönkfát, mű
trágyát találtak. Ezenkívül 280 
kg búzát, 192 kg árpát, 70 kg 
korpát és 5 hordót is ellopott. 

Osz Lajos mezölakl vasutast 
és ifj. Tamási Jenő földműves
szövetkezeti dol1?ozót a vasúti 
rendőrség őrizetbe vette, mert a 
nyitott vagonokban száll ít�tt 
szerszámgépekből 5 darab vrl
lanymotort és eiryéb alkatrésze
ket elloptak. 

- 368 TONNA TOLSOL YT 
továb,b,íto� Miskolc és Hatv.an 
között Juháis-z István mozdony
vezető hrig-á,di,a .a tanácsvála&Z· 
tás tiszteletér". 

- JUTALMAT TOZOTT KI 
a DISZ központi vezetősége a 
vas,gyüj,lésben !eyjobil> ered
ményt elért igaz:ga-tósá,,gi DISZ
szerveze(ek részére. 1. d!íj a 
DISZ köz·pan-li vezetősége dicsé
rő oklevele és, ew, zenegép, 11. 
díj diicsérő oklevél és egy le
mezi Mszógép, I l l. díj dicsérő 
oklevél és egy 30 kötetes könyv
tár. A versenyben jelen-leg első 
helyen a szombathelyi iga.zga
tóság DlSZ-sZE'!"vezeteí ál lanak. 

- KIRANDULAST SZERVEZ 
Kollár Endre: Az 0%eml kul- B _. ___ .__ 4 • túrotthonok munkája crma köny- udapestre ""'-""'""""' ·en a 

ve nemrég Jelent meg. A könyv- diósgyőri ffítöház DISZ-szerve
nek az a célja, hogy néhány Jól zete. A fiauilok meg-tekintik .az 

pont. 4. Budapest 39 pont. 5. 
Szeged 40 pont. 6. Miskolc 45 
pont. 

A szombathelyi igaz,gatóság 
céltud:atosan javitj.a eredményeit, 
ennek köszönheti, hogy a szep
temberi második helyről sz elsö 
helyre került. Kereskedelmi és 
anyagszerkezelési szakszol'1:álata 
a legjobb valamennyi igazg-ató
ság között. Elsö a kocsimeg
rakási terv teljesítésénél és az 
.,500-.a.s"-mozg-alomban is, jól
lehet az utól>bJná.1 összered
ménye csak 96.75 száza,Iék. Szep· 
!emberhez képest visszaesett a 
forgalmi szakszol,gát!at munkája, 
különösen a vonalforgalmi terv 
menetrendsrerűségi tényezőjénél. 
Visszaesett a vontatás-i szolgá,lat 
teljesítménye is, a fa.j l,ag-os ön
költségi terv és az átlagos ter
helés teljesítésénél 

m0ködö 0zeml kultúrotthon be· E lw S , h • 1· d · á,t · vált tapasztalatai alapján seglt- � 1 zm a,z e oa• as is. 
M T1'zenkéf ,•r·6nyvonof séget adjon munkamódszerek - Az IDEIGLENES NE · 

tekintetében az ozeml kultúrott- ZETI KORMANY megalakulása a v6/aszf6si héten honok munkásainak. A szerző 
1 0  , f d 1 „ f z-t I t ·  d Jó tapasztalatokat sorol rei a . ev or u_o1a IS :,e e .e� e-

któ ) kultúrotthonok tevékenységének oember 1 8-an nagy.sza.bálsu kul- (Tudósítón l. 
sokrét0 munkájáról. túrműsort rendlez Deocecen ál· Ajka forgalmi, kereskedel-

lom,á-s DISZ-szervezete. mi és vontatási dolgozói a ta-

A · +a,S�� • 
• • • nácsválasztások tiszteletére 

va,Sl!,,I",. • KDMl/401. a,,•ma Vállalat v1· tett vállalásukat már a hónap 
& ETÉ BÖL dék! munkahefye:�e december el- közepén teljesítették. A vá-

seJel belépésre keres vizsgázott ·tt 1 'ánlá ZAVA ratőket 1okomob!lfűtés,·�- Fizetés lasztási hétre po e aJ so-
AZ ELOSZOR S · a kollektlv szerződés szer::,• tör- kat tettek. A pótvállalás értel-

ZóK részére találkozót rendle· ténfk. t•zeml konyha. munk&;; mében a választási múszak . i ·t·k . osz szállás védc'!ltal. munkásruha biz- . á t t áll't tt k zett a debreceni Po I r olll · tosltva: Más terilleten lakók ré- alatt 12. 1r nyvona o 1 o a 
tály A fiata lok találkozóján egy szére kill0nél�sl pótlékot ftze-

1 
össze. a választás napján pe-

.á , gy idni ifjúmunkás tünk. Felv�tel: 8 vállalat Bp .. 1 �ii dig egy többterheléses béke-rom
. 
n es e F<:lszabach1lás-tér 1. szám a a 

irányvonatot indítottak útnak. is resztvett. kozpontjában. 

, • •  r ,- , 

A SARTENGERBE SULLYEDT RAKODO 

Nem mindennapi eseménye 
volt a multkoriban Rákosren
dezö-pályaudvarna:k. Fura „rnn• 
dégei" érl<eztek, méghozzá te
kintélyes számmal: 94 vasúti 
kocsit töllöt!ek meg. Oroszlánok, 
tigrisek, óriá,skigyók, elefántok 
és más hasonlóan szokatlan 
,.utasok" l•ármá,ja vegyült a pá
lyaudv.ar megszokott zajába. Bi
zony, az öreg áollomás a,l,igha l.á
lott még ilyen d:íszes felvonu
l.ás!, de az Aeros-cirkusz együt
tese. (lllfflhiszen a Német De
mokratilms Köztág-saság !eg
nagwol>b utazó cirkuözának ér
kezéséről van szó) sem raikodott 
még olyan viszonla,gságos kö
rülmények között, mint Rákos
rendezön, ped:ig- bejárta máir 
egész Kelet-Németországot. 

A rakodóhelyet és környékét 
olya,n venoogm.araszta,ló s�-

tenger borította, hogy a kocs,ikat 
csak tra..torrnl sil<erült k•iszaba
ditani, az  estébe nyuló kirakás
hoz a cirlcuuna;k saját reflekto
raJI és emelödaruját kellett 
basználniia, mert a ra:l<odóterü
leten nincs vHágitá:s és az öt
tonn.ás kézihajlású daru, amelyet 
mél? 1953 jú!Jusában állítottak a 
rakodó mellé, máig sincs meg
felelően felszerel'Ve, üzemképessé 
téve. 

Jó, ilyen rendkívüli rakodás 
riM<án akad Rá,koorendezőn. de 
naponta 17 nagy iparvá!,JaJ.i� 
hasznáilja az ell<épzelhetetlenül 
elhanyagolt rakodóhelyet, na
ponta a lova.skocs.ik sokasága 
ra;gaC: bele a sárba. Nincs olyan 
komplexbrigá:d-értekez.!et. ame
lyen a szál lítlató felek ne köve
telnék ennek a helyzetnek a 

megszüntetését, a kereskedelmi 
fönöksé,g �t év óta a panaszok, 
k�ések tömegével ostromolja az 
illerekeseket, köZllük a leréz
vácosj pályafenntartási fönök
séget, a 6. szakosztá,lyt, .az igaz
gatósá� I I .  osZilályát - ered• 
ménytelenül. És ami a legszebb: 
ugyaocsaik két év óta mintegy 
20 vagonnyi zúzott követ tárni 
a vasút néhány méternyire a 
raimdótól, ismeretben rendel,te
tésrel. Vajjon milyen kina1 fal, 
a bürokráiciána.k nülyen árt.tör
hetetlen gátja aikadályozza meg, 
hog,y ez a célta-Janul porladó 
kőtömeg néhálny méterrel odább 
vándoroljon, oda, ahol égető 
szükség lenne rá: a rakotlóhely
re, i lletve a hozzá.vezető úka. 
Intézkedjenek végire az iLletélke
sek, mi:nél előbb. 

� ÍRJAK 
A bürokráciáról 

A nyíregyházi állomás kultúr· 
várótermének rádióját közel 
fél éve javításba adták a 
RAFILM-hez. Néhány hét 
alatt elkészült és a rádióval 
együtt megérkezett a 97 fo. 
rintos számla. Itt kezdődött a 
bonyodalom. Bártfai állomás
főnök elvtárs tekintve, hogy 
nem tudta kifizetni a számlát, 
az igazgatóság III. osztályának 
küldte kiegyenlítés végett. 
Azonban ez mind a mai na
pig nem történt meg. A 
RAFILM értesítette az állo
mást, hogy amennyiben záros 
határidőn belül nem fizeti ki 
a tartozást, a rádiót elárverez.. 
teti. A debreceni igazgatóság 
III. osztálya végre intézked
hetne, hogy a rádiót nyugod
tan lehessen használni. 

Zubor István 

Így találta a tél 
Kunszentmiklóst . . .  

fala is bedőlt. A mosdóban 
rosszak a vízcsapok, állan
dóan folynak, de sajnos, nem 
melegviz folyik belőlük, mert 
ilyen nincs. Régóta ígérik, 
hogy a szénrámoló szállító'sza
lagja alá betonlapot építenek, 
de sajnos ez sem történt meg. 
A téli forgalomban a mi fútő
házunk dolgozóira is megfe
szített tnunka vár, ezért kér
jük a szegedi igazgatóságot, 
hogy velünk is törődjön egy 
keveset. 

Szabó Ferenc 
Kunszentmiklós fútőház 

Még egyszer 

Piknik 
Balassagyarmaton Romhányi 

Rezső vonalfőnök vacsorát ren
dezett a székesfehérvári tapasz• 
talatcsere átvevők, Igazgatósági 
kiküldöttek és az állomás néhány 
vezető-beosztású dolgozója rész
vételével. A gáláns vendéglátó 

az aszódi laktanyárol 
Pár hónappaÍ ezelót(meg

jelent a „Szocialista vasútért"
ben egy panaszos levél az 
aszódi laktanyáról. Nem kívá
nok most azzal foglalkozni, 
hogy a levél íróját az igazga
tóságtól kint járt „ügyvízs
gálók'' azzal „macerálták'', 
hogy kár volt mindjárt a 

Sokat hallunk és beszélünk sajtóhoz szaladru. Inkább ar
a téli felkészülésről, bennün- ról szeretnék írni, hogy még 
ket tnégis készületlenül talál a ma is sok baj van Aszódon. 
hirtelen beköszöntött hideg, Az ágynemű piszkos, a lakta
amelyet a szó szoros értelroé- nya hideg, ahol megbeteged· 
ben a bőrünkön érzünk. nek a pihenést kereső dolgo
Ugyanis a salakozó dolgozók-

, 

zók. Tudomásom szerint a ko
nak nincsen még védőruhá- rábbi levélben említett 
juk, a vonatkísérő laktanya „eszem-iszom" nem fordult 
üvegnélküli ablakain besüvít a elő. Ugylátszik, piszkos, hideg 
hideg szél, ugyancsak hiány- környezetben az sem esik jól. 
zanak az ablakok a fiókmú· 
hely csarnokában, de ítt az 
üvegezés sem sokat segítene, 
mert a csarnok egyik oldal-

dgy szervezte meg a vacsorát, 
hogy rábeszélte az állomási meg
hivottakat, hozzanak otthonröl 
egy-egy tyűkot, pogácsát, szóval, 
kJ mit tud. Olyan Is akadt, aki nagy 
buzgalmában édesanyja legjobb 
toJótyúkját áldozta rei a lakoma 
oltárán. Minden Jól ment, csak 
akkor néztek nagyot a vendég
látó helybeliek. amikor a !ize
tésnél még 66 forinttal kellett 
megtoldaniok a hozzájárulást. A 
pilmlk tehát úgy restett, hogy az 
állomáslal< hozták az áldozatot. 
a vonallón0k pedig a vendége
ket. 

Sült-tök 

Alföld! Ferenc rákosrendezöl 
sorompóőr elpanaszolta, hogy no
vember 4-én a tartalékmozdony• 
ról rákiáltott Vanyl János ratő: 

r,.ragy Lászl6, 
a Budapesti Területi Bizottság 

munkiatársa 

A Szombathely[ Lokomotlv NB I A Lokomotlv SE Debrecenben 
I-es labdarúgócsapata a szerdai rendezte meg az 1954. évi orszá
forduló során 1 :0 (1 :0) aránrban gos tornászbaJnokságát. A száz
vereséget szenvedett a Szegedi húsz induló között: Budapest, 
Haladástól. A mérkőzést Szom- Debrecen, Pécs, l\'yfregyháza, 
bathelyen Já1szották le, közel Miskolc, Mátészalka, Jászapáti é� 
4000 néző elölt. A vasutas csa- Tiszafüred vasutas tornásza, 
pat ezzel a vereségével továbbra mérték össze tudásukat. Ered· 
is bennmaradt a „veszélyes zó- mények: Férfiak. Felnőtt l. osz
nában ". Hátralévő mérkőzésein tály: 1. Héder (Pécs). 2. K. Var
azonban még elkerülheti a ki- ga (Pécs), II. osztály: 1. Gyulai 
esést. Ehhez természetesen a leg. (Debre :en), Ill. osztály: 1. Re· 

- öreg, kell !lik? - �s be sem 
várva a választ, űgy vágta hozzá 
a sült tököt, hogy percekig ne';!' 
látott, arca, ruhája beszennyezo
dött. Vanyl János hiába hivatko
zik arra, hogy csak tréfált a sült 
tökkel, oületlen tréfa volt ez. 

Cenfraliz616s 
utóbbinál Jobb és lelkesebb Já· vlczkl (Budapest), lfJűságl 1. osz- '.A kecskeméti állomás IV-es tlrlákra van szükség. tály: 1. Nagy J. (Rákospalota). II. helye a következ0 rendeltetési osztály: l .  Kovács (Debrecen). tölti be: elsősodban váltóállltó örNök. Felnőtt II. osztály: 1 . Puskás hely, amellett a kocsirendezők • 

Prágában vasárnap kezdődtek 
meg a Prágai Nagyd[Jért kiirt női 
kosárlabda-torna kUzdelmel. A 
A buáapestt válogatottban Taslné 
(Bp. Lokomotlv) is helyet kapott. 

A labdarúgó NB Il-ben már 
csak egy forduló van hátra. A tíz 
vasutas csapat közül három: a 
Budapest!. Kőbányai és a Szegedi 
Lokomottv már biztosan kiesett 
A soproni csapatnak és a szolno
kiaknak Is csak igen halvány rP
ményük van a bennmaradásra 
Rajtuk kívül veszélyben vannak 
még a ceglédiek Is. 

Két vasutas csapat k0zd az NB 
Il-be jutásért. Az osztályozó mér
k6zések során jelenleg a Komá
romi Lokomotiv is és a Debrece
ni Vasútépft6 Lokomotlv Is cso
portja utolsó helyén áll 

t:/1í�tc�rthl:lgf
s
e�r�t!i/'�: pihenőhelye, a mozdonyvezetők 

��:zl�:f:fii��orlt��::::: 
1 
,�l�����l��/t kötöttfogású birkózó egyéni- m, 1� / ll I l csapatbajnokság k0zdelmelt a LO- w. . r 

I
' 

komotlv SE a Landler Jen1l edz(l. 
�

' ' o • termében rendezte meg. Hat -'! �• 
sportkör ötvenkét versenyzője ,..� , 
kil7dött a bajnoki clmekért és he- · � ///, � j lyezésekért. A legjobban a bud!-· j lh \;_\\ T. pesti és debreceni versenyzok 

/� :; (J) � �-szerepeltek. Felt1lnö volt az edzés- � )::;, hiányra hivatkozó ceglédi blrkó· 
zók távolmaradása. belróhelyfsége, a gépklsérók tar-• tózkodóhelye, lámpakezel6helyl• 

Befejeződött az 1954. évi orazá- ség, kerékpártárolóhely és öltöző. 
gos kosárlabda-bajnokság. A fér, Másra nem használják. Legalább 
rlak csoportjában a Budapesti Lo- Js még eddig nem. Majd csak 
komotlv a negyedik. a nők cso• , akad egy leleményes ember, 
portjábao a tizenharmadik he• aki kitalálja. mire jó még a vál• 
lyen végzett. tóállftó őrhely. 

_ ,. Va<Ott "llc�dAI• h a Vasutaook Suks.� ••totén•lr hetllapfa. - Me«iel�nlk minden oznmbaron. S.erkes:df • ""' k,sztl!blzottsá�. La11tulatdonos: • K0,lekerlé..._ � Po•taDgyl "llntszt�rlu111 szoc,,..LIST-4 VASl'Tf'RT Vasutasok Suktizerv•tt1e. szerkesztO�g: 8uda 11 ... 1. Vl .. Sztalin-1\t 113 ••· - Telefon: 228-'!95 4-317. �28-332. 01em! telefon: 16-7fi S9-19. Kiadóhivatal- vn .. llikóczl-út 114. - 18.000 példinJ. 1. VasúU Fllosllélya 8 • &:alkr• Laoavomda. Bud•oest. Vll l_ Rllklr Szllárd-u. II. Felelös nyomdavezető: Kulcsár /l\ih4br. 



A VA S Ú T I  F Ő O S Z TÁ LY É S  A VA S U TA S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E T I L A PJ A Az tszaki JármúJavitó OV munkaügyi osztályán dolqozlk a 17 �ves 
Gyuricza Eszter, a Lokomotiv maqasuqró bajnoka. Nemcsak a sport• 

ban, hanem a munkában Is Jó példával Jár elöl, 
XLVII. EVFOLYAM, 49. SZ AM. ÁRA 40 FILLÉR 1954 DECEMBER 6. (Kovács Géza felvétele.) 
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A termelés pártellenőrzése 
1 vasút valamennyi szol

gálati ágánál hösies 
munka folyik az őszi feladatok 
sikeres befejezéséért, a téli 
forgalom megfelelő előkészí
téséért. E hatalmas munká
ban, mely minden vasutastól 
helytállást, szaktudása legja
vát követeli, 'gen nagy felada
tok várnak a vasutas pártszer
vezetekre. 

A vas1ti munka, de álf'a
lában a termelés segítése, 
pártellenörz.ése, nem új fel
adata a pártszervezeteknek. 
A párt szervezeti szabályzatá
nak több ponti� is foglalkozik 
ezzel a kérdés.,el. A 32/b pont 
kimondja: ,,politikai felvilágo
sító munkával mozgósítsa a 
dolgozókat az üz<tmben . . . a 
termelőmunka minden terüle
tén, segltse a terv teljesítését, 
a termelékenység fokozását, az 
önköltség csökkentését. a mi

nőség ja"L•ítását, a munkafe
gyelem megszilárdítását. a 
munkaverseny és az élenjáró 
dolgozók mozgalmainak fej
lesztését . . . " A szel'vezeti sza
bályzat a pártszervezetek fel
adatául állítja az emberekrfü 
való gondoskodást. a dol·wzók 
mozgósítását, az üzem vezeté
sének ellenőrzését, a tapasztalt 
h ibák feltárását. 

A szervezeti szabályzat te
hát kötelességév.; teszi a párt
szervezeteknek, hogy a terme
lés kérdéseit ellenőríz7..ék. elő
segítsék a tervek teljesítését. 
Az üzemi párt.szervezetek rend
kívül fontos feladatai ezek, s 
különösen fontosak a kor
mányprogramm, a párt III. 

kongresszusa, az októberi ha
tározat óta A termelés párt
ellenőrzésének naizy szerepe 
�·an eddig elért eredményeink
ben. abban, hogy számos ne
hézségünl. ellenére is a vasút 
ellátja feladatát, több szolgá
lati hely túlteljea;íti tervét, 
nem egy élüzem-szinten dolgo
zik. 

E sikerek elsősorban az 
alapszervezetek érdemei, hisz 
az üzemi alapszervezetek al
kotják a párt alapját, ők kap
csolják össze a pá1iot a töme
gekkel, az alapszervezetek tag
jai közvetlen kapcsolatban 
vannak a termelő munkával, 
közvetlen módon mozgósíthat
ják a pártonkívüliek széles tö
megét a ,.júniusi út" célkitű
zés�i megvalósítására. Ezért 
fordul pártun., elsősorban az 
üzemi pártszervezetekhez, ha 
nagyobb erőfeszítésekre, foko
zott nehézségek leküzdésére 
kell mozgósítani. 

M 
égis sok pártszervezet 

előtt nem világos, mit 
jelent tulajdonképpen a terme
lés pártelle�,őrzése. Pártsze. -
vezeteink - különösen június 
előtt - a termelés pártellen
őrzését csak a s7.a kvezetők be
számol tatásában látták. A jú
niu<; t táro0:it rámutat arra, 
nogy a termelés pártellenőrzé
se rendkívül sokoldalú. Külö
nösen fontos feladat, hogy a 
termelés ellenőrzése közben 
ne feledkezziink meg a terme
lés legfőbb tényezőjéről - az 
emberről. Valljuk be, szám • .:; 
párttitkárunk jól ismerte a 
termelés kü!ö'.'lböző adatait, de 
nem ismerte a vasutasok reál
bérének alakulását, a kereset 
mutatószámait és szemet 
hunyt a sokszor lehetetlen 
mu nkaviszonyok előtt. Pedig 
ezek ismerete, a szociális kö
rülmények megjavításáér<: 
folytatott harc, az emberekr61 
történő gondoskodás egyik 
legfontosabb feltétek a ter
melés állandó emelésének, az 
önköltség csökkentésének. 

Az emberekkel való törő
dés kifeileszti az alulról iövő 
ellenőrzést, felszínre hozza a 

dolgozók alkotó, kezdeményező gások, indokolatlan feltartózta
és kivitelező erejét, mely leg- tások elleni harc, a gyors ko-
főbb emelője a jó munkának. csifordulóra, a rossz szén okoz
A termelés pártellenőrzése lé- ta nehézségek leküzdésére 'L"a
nyegébl!n nem más, mint az ló mozgósítás, hogy a jelenie

Példamutató munkájukkal az élre kerültek 
alapszervezetek, pártbizottsá- gi legfontosabb feladatok kö- .,Az őszi foraalom leajobb. 
gok sokoldalú tevékenysége, a zül is csak néhányat említ- dolaozója" és „az öszi foraalom 
munkásolc, értelmiségiek szí- sünk. legjobb brigádja" címért fol,yó 
vének és eszének megnyerése Nagy figyelmet kell fordíta- versenyben az októberi teljesít
végett, a tervek teljesítése és ni a termelési értekezletekre, mények alapján az egyes mun
túlteljesítésl! érdekében, mely az ott elhangzott javaslatok kakörökben az alább felsorolt 
alapja az életszínvonal állandó megvalósítására. De e felada- dolgozók kerültek az élre: 
emelésének. tok végrehajtása során nem MENETIRANY/Tó: Naat1 Er-

Ez azonban a termelés párt- feleclkezhetik meg a pártszer- n.ő (szombaihelyí igazgatóság) 
ellenőrz<ésének csak egyik ol- vezet arról, hogy a pártellen- mint a cell dömölk-székeslehér
dala. Nem kevésbbé fontos, őrz.és nem jelenti azt. hogy a vári vonal menetirányítója már 
hogy a pártszervezet vezetői, a gazdasági vezetők helyett cse- három hónapja tartja a sztaha
pártbizoltság tagjai tanulmá- lekedjék, intézkedjék. A párt- novista szintet. 

nyozzák az üzem termel ő  tevé- ellenőrzés mindenekelőtt azt FORGAU..JJ SZOLGALA T
kenységét egés?.ében és részle- jelenti, hogy a pá-rt min- TEVO: Aiajorosi Imre (Pécs
teiben is. Helyes módszerrel denben segítségére van a gaz- báinya-rendező) terhelési tervét 
teszi ezt például Békéscsaba dasági, műszaki vezetőknek. 106, mene'.rendszerínli vonatin
fütöház pártszervezete. Itt a akikre rábízták az állomások, dítási tervét 1 16. kocsilartózko
vezetőség 3-4 nappal a ,·eze- fútőházak, műhél.yek vezeté- dási tervét l l 2  száza lékra telje

tőséei ülés előtt megbeszéli a sét. A termelés helyes pártel- silette. 
fűtőházfőnökkel. hogy a mun- lenörzése az együttműködést, !í.OCS/MESTER: Pásztor /st
ka melvik részével !,íván fog- a szoros kapcsolatot jelenti a vári (,\\iskolc-gömöri pályaud
lalkozni, hogyan készüljön el gazdasági és műszaki vezetők- var ) .  Esküdt Sá11dor (Komló) 
a főnök beszámolójára. A cin- kel. A pártellenőrzés segíti a a sztahanovis!a feltételeket há
kotai góc pártbizottsága még vezetést, éppen ezért a jó ve- rom hónapja tel jesítik. 

MOZDONYLAKATOS ES PAL YAJ\1UNKAS: Oláh Jó-
MOTORLAKATOS: Naf!..11 Ill. zsef (1'<yíregyháza pft.) 1 23 szá
József (Dombóvár fűtőház) 216 zalék, Kondor Endre (J\\áté
százalék, Oláh Sándor (Debre- sza!ka pft.) 1 3 1  százalék. 

A fen.ieken kívül még számo-cen fűtőház) 164 százalék. san vannak, akik kiváló telje-
FlóKMDHELYJ ESZTERGA- sítményeikkel, példamutató mun

L YOS: Golyán István (Budapest kájukkal jó helyezést értek el 
-Ferencváros fűtőház) 201

, 
, .az ószi foraalom leajobb dol

száialék, Maklári János (Rákos aozója" címért fol1Yó verseny-
fűtöház) 2 18  százalék. ben, 

Jól dolgozó állomások 
Kazincbarcika á l,lomá,s dolgo· 

zói kiv.'.,'ó eredményeket érnek el 
az őszi forg;a Imi versenyben. 
Kc.csit�rtóz,kod<á i tervüket 1 43. 
mer!,,1rendiszerinti vonatindíWsi 
terYüket 1 1 1 ,  kocsimozdítási ter
vüke: 1 19 százalékra teljesítet
ték a tanácsvá.!asztási műsza<k
ban. 

Nyireay!táza á llomáoon Bucz
kó Ferenc forgalmJ s,wlg-ál,attevő 
n.agy mértékben hozzásegíti az 
á,!,lomá,s.t jó ered<nén,yek elérésé
hez. Buczkó elivt·á.rn a vá.Iasztás.i 

mfiszakban kocsi!artózkodá,si ter
vét 1 08, m,c,netrendiszerinti vonat· 
ind :iá,si tervH l 07, terhelési ter· 
vét 1 28 súlzalékra teljesítette. 

Sóstóhef!.y á ll-0máson Cseraö 
István ,í,llomásvezető és brigá.d
ja v,a,lamennyi váll.al-ását túltel
jes,ítette. Kocsitartózkod'ási ter
vüket 1 28 száizalékról 1 30. kocsi
kihaszná,lá•s.i tervüket 1 10-ről 
124, á-rusz:i,l,lítáis.i tonnatervüket 
1 08-.rói 1 1 6 szá.za,Jékra emelték, 
Ezzel a �z"!aha,novista szintet i s  
tú1szálrnyalták. 

ezen is túlmegy. A szakvezető zető maga is igényl i, elvárja a VALTOI(EZELO: Vincze Ber
berzámolója előtt egy műszaki pártszervezet ellenőrzésH. A talan (Kazincbarcika ) .  Kocsi
vezetőkből alakult brigád se- termelés hozzáértő ellenőrzése mozdítás 1 1 2, menetrendszPrinti 
gítsé;;ével megviz.sgálja az azt jelenti hogy a pártszerve- rnnatinditás 1 1 5, kocsitartózko-
adott üzemrész munkáját. 7.et magas követ,elményeket ál- dás 1 1 8 százalék. 

E'v•1 tervte11·es'1te's a va'llalt hata'r"1do" el'o'tt Mindezekkel együtt természe- lít a gazdasági és műszaki ve- GBPl(JSERO: Varf!.a !!. Já-
tesen rendszeresen tanulmá- zetés elé. de ugyanakkor a nos (Sopron-GYSEV) .  Faj lagos . . . . . 1 . • • 
n,·ozni kell a dolgozók kerese- kommunisták é'l pártonkí,·ü- kocsimozdítás 100, terhe'és 1 24, I , (_Tu�os,tonktol. )  A Af.�� ÉP_'· z1k. Mmden d-0lgozo arra töre
tének, egészségiigyének. körül- liek elé, s kivtltva azok leg- 1 kxsitartózkodls 107 százalék. tesi Geple'Pp 0\/ dol,gozo1. llikL\; k�éelt. hOl!Y a- ril>ta-lást túl telje• 
ményeinek hel�•zetét is, mert jobb képességeit, lelkesih·e D.- lRABARUS R. 11\ TARNOI(: a vasútépítő gépeket javítjé,k és sl.�ék. Ez si-kerül,t is, november 
csak így tud a pártszervezet őket nagyszerű eredményekre. Ré;i-Oszkó Ferenc (Budapest- üzemel.telik. • !anáe9,·álasztáwk 

határidő 
megfelelő intézl;:edéseket, ja- A termelés pártellenörzése, Józsefváros) .  Az egy főre eső tisziteletére vá,l la l.ták, hogy évi 20· á,n, tíz n,ap-prul .i 

vaslatokat hozni, melyeknek mint minden oártmunka, em- havi tételek emelésénél 1 48 szá- tervüket novemboer 30-ig befeje- előtt b,efejez'.bk az évi tervet. 
végrehajtására aztán legfőbb berekkel folytatott munka za!ékos teliesi:mén,yt ért el. 
mozgósftó erő a taggyűlés. De amely alckor válik eredmé- /\JOZDONYVEZETO eS F D
a ;felsoroltak még közel -.em nyessé, ha a vezetőkkel, a TO: Alátrai Ferenc mozdonyve
meritik ki a termelés pirtel- kommunistákkal együtt. rés�t zetö, Seres Jstvcin, Illés János 
Ienőrzé•ével összefüggő vala- \·esz�:k benne a dol_�ozok sz�- fűtők (Hámán Kató fűtőház) 1 
mennyi kérdést les tomel{e1, ha a tomegek 1s sztahano\'ista feltételeket teljesi-. ellenőrzik a vezetőket. rámu- teLék, 30 százalékos szénmeg-
M 

ost. az őszi és téli forga-
, 

tatnak hibáikra. segítséget takarítást érlek el. Simo11 Lajos . lom s_?rán különösen elő- n�·ujtanak a fogyatékosságok mozdonyvezető, Rafiai János. 
terbl! kerul a mozdonyácsor- kijavítás lhoz. , Kiss Pál fűtök (Bud:apest-
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Ferencváros fűtőház) 25 6Záza• 
lékos szénmegtakarílás mellett 
\'Onatjaikat átlagosan 21 szálza
lékos túlsúllyal továbbították. 

Közel 10. OOO forintos megtakarítás 
Az Eszaki Jármújavító UV jelent népgazdaságunknak. Vala

dolgozói 10 1 .29 száza;ékra telje- mennyi dolgozó nagy igyekezet
sítették a tanácsválasztás tis;.- tel járult hozzá ehhez a jó erej
tele'.ére telt válla lásaika.t. Nem• ményhez. A legjobbak közül is  
csak teljesítményeik fokozását kiemelkednek : Bánhidi Oszkár 
je�e�ti. e:';, hanem_ azt_ is. hogy ió marós 240, Balázs Mihály marós mmosegu _m_un.�at ertek el e_s 254, Horváth János tüzikovács és nag.ymenny1segu anyagot takan- 1 brigádja 1 38, Kormos Ferenc esz. tot��k m�g._ . . , . 

1 
tergályos 205, Szegedi Pál kárpi-\ a l lalasa,k tu ltelies1tese pon- tos és brigátd:ja 1 60 száza,lékos tos.an 67. 7 l I forint megtakarítást teljesítményükkel. 

A Gyót-Sopron-Ebenfurli ünnepélyes üzemi értekezle'et 
tartottak. 

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

\lasút az elmult napokban ünne
pelte fennállásának 75. évfo,. 
dulójá-t. A GYSEV dolgozói va
lamennyi szolgálati he·yen meg
emlékezlek az évfordulóról. 

A termelési beszámoló után 
Götz elvtárs. a politikai osztá-ly 
és a vezérigazgató elvtárs elis
merését tolmácsolta a fertő
szentmiklósi dolgozóknak és az 
élenjáróknak pénzjutalmat osz
tott ki .  

A S I K E R  K U L C S A  

Fertőszentmiklós ál lomáson 
a vezérigazgató képviselőjének, 
Götz elvtársnak részvételéve,l 

Megnyilt a hatvani vasutas bölcsőde 

Lobog a p!-

il 

ros jelzőzász- t 
!ócska, dohog-

0 

ex,. 
va tolat a tar- :::. . .  \ 
talék. szaporán � 
gurulnak a ko- .:: 
esik a pécsi : 
pályaudvaron, 

A fékáilláson olt á l lnak, a ko-
Bensőséges ünnepség kereté-

, 
konyhát építet'.ek és általában esik mellett fürg<!n és ügyesen 

ben avatták fel kedden a hat- a legkörültekintőbben gondos- dolgoznak a Reith-brigád tag
,·ani . vasut�s bölcsődét. Az_ ün- kodtak a gyermekek egész. éges jai, mozgás közben kapcsolják nepsegen resztvettek a vasutpo-

1 

neveléséről. szél a kia,kasztó dorong segít
li:ikai osztály. a városi párt- -~�����-��~-��~-~�~-~�~�~�~ bizot!s2,g, a tanács, a szakszer-

��:
! 

;���.?1;
ei, 

;���o���
t a

n�;i� A számadáselválasztás megakadályozásáért 
számban. 

A vasúti főosztály nevében 
Várhegyi elvtárs adta á t  az új 
bö'csődét. Beszédében ula lt ar
ra, hogy kormányzatunk közel 
egymill ió forintot ford:tott a 
bölcsőde felépítésére és beren
dezésére. A szakszervezet részé
ről Parti elvtárs üdvözölte a 
megje'enteket. Rámutatott be
szédében. hog;y a bölcsőde az új 
szakasz politikájának az ered
ménye s újabb bizonyítéka an
nak, hog.y népi demokráciánk 

milyen szerető gondoskodássa, 
fordul gyermekeink felé. A poli
tikai osztály részéről Kiss elv
társ üdvözölte a hatvani vasu
tas dolgozókat, majd a bölcsőde 
vezetője, Lakatos eh· l ársnő vet
te át az új létesítményt. 

ségével a kocsik •t. Pécsett már-
, már ellele_jtik a kocsirend·ezés 

régi módját, eg:i:re szélesebben 
alkalrr.azzák a megál lásnélküli 
lökéssoroza!tal történő szovjet 
síktolalás móds·zerét. 

Aki a pécsi elegyrendezési si
kerek kulcsát keresi, könnyen 
megtalá lhatja az Archipou-Lucs
kov módszer alkalmazásában. 
Egy vonat szélrendezésének ide
jét 50, de nem eayszer 75 szá
zalékkal is csökkentették az úi 
síktolatás alkalmazásával. A 
gyor�abb munka nemcsak mint
egy 520 forint óránkénti megta
karítást jelent, hanem egy sor 
más előnnyel is jár. Nézzük csak 

sorjában: a pályaudvar tipikus 
példája az Úl!Ynevezett ,. •zúk ke
resztmetszetű'' á,!lomásoknak. 
Rendkívül megnőtt forgalma le
bonvolításához nincs �em ki
húzó. sem csurgaió vágánytL1< és 
hiányzik ecry sor bizto:;,rtóberen
dezés is. Ho!<Y még-is folyik a 
munka és iól fol,yik. ezt a szov
jet módszer alkalmazásának kö-
rzönhetik. 

Az á 'adási ünnepség után a 
je!e,nlévök meg!ekinte!lék az új 
szociális intézményt. ame'.ynek 
berendezése a legkorszerűbb. A 
helyiségeket orvosi elöírfsok 
szerint helyezték el, külön tej-

A \'Ona!szétszedés meggyorsu• 
lása lerövidítette a kocsibeál lítá
sok idejét is, ug,Yanakkor megja
vult a ki- és berakás. jobb lett a 
kocsiforduló. Pécs állomás egy 
év alatt kétszer lett élüzem és az 
idén már 64-en nyerték el a szta
hanovista címet. A jó munkának 

eg,yéb jutalmai is voltak : Barna A vasúti mlnös�gi munka eqvik fontos feltétele, hogy a feladott J , f k 
• t ' ld • 1 1 árul<üldem":'nvek eqyütt érkezzen„k meq a számadással rer.deltetési 

I 
ozse oc5,mes er pe au e �  

�elyUkre. Balogh 1 .  Mihály raktárnok és Jáka Károlv, Budapest- nyerte az érdemes vasutas jelNyugati pályaudvar k�resked�!ml szolg�latá11ak élen 1áró dolgozói vényt és megkapta a Munka Ér
t- edményesen harcolnak a sz��é��selval(����:;t Gé�:Q;e�!ft!lre�ta• demrendet. 

A szovjet sik
lolatás tehárt 
nemcsak a mun
kát gyorsította 
meg, hanem di
csőséget is 
S-lerzett az ál

lomás dolgozói
nak. Igaz, megküzdöttek embe
rül az elismerésért. Például a 
szovjet síktolatás elterjesztésé
nek az egész igazgatóság terüle
tén ők voltak a „tanárai". Jár
tak Dombóvárott, Sárbog,kdon, 
Sztálinváro&ban. Gyékényesen 
és még mintegy tiz állomáson 
adták át  munkamódszerüket, 
győzték meg a kétkedőket a 
helyszínen az új munkamódszer 
előnyeiről. 

Uj módon harcolnak a pécsiek 
a vonatok minőségi összeá llítá
sáért is. Régebben sok bosszúsá
got okoztak más á l lomásokn3k a 
kocsik rossz besorolása miatt. 
A hiba oka abban volt. hogy a 
tolatóbrigádok tagjai nem ismer
ték kellően a vasúti földrajzot. 
Néhány hónapja önkéntes tanfo
lyam indult, vezetését társadalmi 
munkában Szalai fe;ügyelö elv
társ. az igazgatóság dolgozója 
vállalta. A tanfolyam keretein 
belül megi5merték az ország va
súti hálózatát, a munkájuk szem
pontjából legfontosabb csomó
pontokat, az átmenő nag,Yállomá
sokat, s mindezek segítségével a 
kocsi besorolás helyes rendjét. 

Készült egy ten·ezet is a súlv
pontí vonatok összeál l ításának 
rendjéről. melyet megkaptak a 
kocsimesterek. to'atásvezetök és 
valamennyi érdekelt dolgozó. 



SZOCIALISTA VASűTtRT 1954 december S. 

M E G H I T T  B E S Z É L G E T É S 14�11/REK 
AZT HISZEM kevés ember 

van, aki ne szeretné a hazáját. 
Erre a szóra, hog.y „haza". 
minden ember szíve egy kissé 
felmelegedik, s jóleső érzéssel, 
6okszor elhomályosuló szemmel 
gondol arra. ami neki a legked
vesebb. Ezeket a drága, szívet 
melegítő gondpla!okat azonban 
nehéz szavakba önteni. S ez az 
oka .annak, hogy a Keleti Mú
szaki Kocsiszol}!álal DISZ-is
koláján, am,kor hirtelen oLvan 
kurtán-furcsán elhangzik a kér
dés: mi a haza? - zavart, néma 
csönd áll be. 

A szeminárium hallgatói, 
négy böszoknyás, nagykendós 
falusi kislány. s a kollektíva 
�gyetlen •:férfi" tagja, a 16-17  
e ,  c s  labach Lajos lesütik sze
müket és bizonyára azon gon
d?lkodnak, hogy erre a komoly, 
h,_rtelen _feltett kérdésre hogyan 
valaszolianak, hogyan mondiák 
el érzéseiket. ' 

Az előadó, lajtos II. István, 
.aki élete első szemináriumát ve
zeti, azt várja, hogy a lenini 
megfogalmazás kötött szövegét 
mondják el. Ezért van csönd. 
Az itt ülő fiatalok így még nem 
tudnak beszélni és emiatt rosz
szuJ érzik magukat. hisz az ö 
sz.vükben a haza nem idézet. 
több, 6okkal több annál. Száraz 
Erzsi ebben a l}éma csöndben 
bizonyára a falura, a kis ház
ra, a· csalá<lra gondol - ö még 
csak ennyit lá,t a hazából. Kil
ka Erzsi talán többet, de nehéz, 
nag;yon nehéz a gondolatot sza
vakba önteni. Ezeknek a fiata
loknak nem brosúra a haza -
s a kérdés, vall juk be, nem na
gyon sikerüit, nem i s  volt elég
gé bevezetve. 

A lesütött szemek íjedtségről 
beszélnek, a gondolatokon talán 
újra keresztülfut, amiről a sze
minárium előtt már egymás
között beszéltek. Száraz Erzsi 
azt kérd·ezte: mi hasznunk az 
egészból? A kis /(irka meg azt 
mondotta: 20 deka savanyúcu• 
kor a tanköttyu ára . . • , 

Az e,öadó vár. kicsit ijedten 
nézdegél körül, még nem tudja, 

1920 máso-
� dik felében egy 

·M sötétszöke, kö-
. �- zépmagas, ke-

. ..,, mény, kissé fér-
� � ,:la {úis arcvonású 

✓'1( ' = pénzlárkezelö
.,-+ "·' nő á/11 a M.4 V 

. '<'.. -7 budapesti köz-
� . · ponti úzletve-

zelöségéné/ ala
kított fegyelmi bíróság efőtl. 
Bár meggyötörte a közel egy 
évi intemálás és az ellenforra
dalmi bandák kínzása, mégis el
só látásra felismer/ék vádlott 
társai és a fára!lalásra me{!
idézetl ta.,uk Hámán Katót, 
Budapest-Nyugati pályaudt,ar_ 
pénztárkezelöjél. A Hámán Kato 
felelt ítélkezó fegyelmi bíróság 
elnöke Hieronymi Pál vawU és 
hajózúsf föfelügyeló, - annak 
a Hieronymi kereskedelemügyi 
miniszternek a fia, akinek neve 
az 1904-es narw vasutas sztrájk 
brutális letörésével váll gyülö/1-
té a vasutasok tlzezrel körében. 
A vádirat - melyet alapos gon
dossággal á/1!/ottak össze - fel
sorolja Hámán Kató „bűneit": 
,. . . .  a Tanácsköztársaság fenn
állása ideién a kommunista 
rendszer lelkes hít•e. Saját be
vallása szerint a kommunista 
tanokkal körülbelül két éve fog
lalkozik . . . mint a l X. kerületi 
munkás és katonatanács tagja 
részt vett a mwzkásla11ács-ülé
sekett . . . A kommunista esz• 
mék érdekébe11 rryakran bocsát
kozott uitába . �- A vizsgálat 
fenti megá//a,pífásal azt ígazol
jáll, hogy Hámán Kató a fenn
állott kommunista rendszer gIIa
korlati harcosa volt . . .  " Há
mán Kató a kihallgatás so
rán nem la{!adfa a tanács
hatalom érdekében végzett 
ténykedését. A fegyelmi tár
gyalá.<on épp úgy, mint késöbb 
a statáriális bírósá{! elölt, - az 
el11ók kérdésére bátran je!entelte 
ki: .. Me!1{!//ÖZödéses kommu
nista t•agyok . . .  nevelésem 
hozta magával, hogy hajlolla_m 
a szocialista. illetve kommunis
ta tanok felé . . . módomban áJ. 
/ott a �zegénységet és a nyo
mort látni. s ígq é•lelódött meg 
ben11em /assa11ként az a meg
g11özödé<, ho;m a komm!lnista 
elve� a leaszebbrk és csak azok 
bo!doaitják igazán az emberi
séget." 

- Jegyzetek egy DISZ-isk.oláról 

hogyan segítsen. S ekkor „men
tó angyal" jön a �gítségére. A 
két városi kislány közül az 
egyik, Elek Klári, majdnem szó
szerint elmondja a lenini meg· 
fogalmazást a hazáról. Közben 
kissé bizalmasan mosolyog. 
egy kicsit fontoskodik, hadd 
l átszódjék, hog;y ő, ha nem js 
mindent, de már igen sokat tud. 
Egyszóva 1 . teljesült a propa• 
gandis:a kívánsága, ,.kipipál
hatja" jegyzetéből ezt a té
telt . . .  

De most hogyan tovább? A 
falusi kislá,n,yok e lenini té!el 
után még zárkózottabbak, még 
csöndesebbek lesznek és az 
egyik meg is Jegyzi halkan: 
.. Buták vagyunk mi ide, nem ér
tünk mi ehhez". 

S A PROPAGANDISTA, aki 
szin_tén közülük való, érz.i hogy 
ez 1gy nem jó. Már ideges is 
egy kicsit. Bosszankodik .azon, 
hogy ellenőr is  van a szeminá
riumon, s az mégsem úgy 
meg;y, mint .ahogy szeretné. A 
megoldás pedig eg;yszerü, egy
két perc mulva ő maga jön rá. 
,\\inden klasszikus idézet mel
lőzésével beszélgetést kezd ha
zánk neveze/ességeiró/. Rövid
del ezután megtörténik a „cso: 
da". feloldódnak az eddig szo
rosan lezárt ajkak. a szemek 
csillogni kezdenek, e!N'IDás sza
vába vágva, egymás szájából 
véve ki a szót, beszélni, emlé
kezni kezdene!< vaiamenn;yien. 

Egyszerre el !ünik az imént 
emelkedett válaszfal, a falusi és 
városi kislányok, a hallgatók és 
az előadó közül. Most má.r min
denki tud beszélni, s hangjukból 
csak úgy zeng a hazaszere!et. 
Erdekes ez a beszélgetés. Szó 
van haladó hagyományainkról, 
szocializmust épilö munkálko· 
dásunk nagyszerű alko�ásairól. 
hazánk nevezetességeiről. Az 
egyik rajongva beszél az egri 
vár szépségeiről, de a másik 
már a fiatal Szlálinvárost em
legeti. (,Wi/yen jó lenne, ha eze. 
ket a helyeket térképen Is meg• 
mutatnák). Büszkén mondják 
el falujuk nevezetességeit, s 

közte említik a gépál lomás!, a komoly feladat áll elölte. Elérte, 
szépen fejlődő tenuelószüvelke- hogy hallg.i[ói megismerték a 
zetel, a sok szórakozást nyúj- mai hazát, de az év sorá,n arra 
tó új kultúrotthont és a mozit. is  meg kell t anítani öket: ho
Ezekben a szavakban már az gyan jutottunk el idáig? !gy 
új ember hangjá.1, büszkeségét még jobban tudják majd érté
lehet érezni. Azoknak az em- ke,!ni elért eredményeinket, még 
bereknek a hangját, akik magu- szebbnek látják majd egyre több 
kénak érzik a kultúrházat, a boldogságot és derűt nyújtó ha
moi:it, a termelöszövetkeze!el, a zánkat. 
magános gémeskutat, a zöldelö Meg kell ismertetnie h allgamezőt és mindent, mindent, wh·.al azokat a szenvedéseket ami ebben az országban van. és harcokat, melyen hazánk ke-

FE LOLDODOTT A HANGU- re�ztül men!. kezdve Dózsán, 
LAT, már járja a tréfa is. Mind- Hunyadin, folytatva a szabad
nyájan jót nevetünk, amikor az ságharc hösein, a Tanácsköz
eg;yik elvtárs hazánk nevezetes- társaság vérlcnuin, egészen 
ségei között a !UTai ká,posztát pártunk győzedelmes harcáig, a 
()mJegeti. A propagandista Tu- szocializmus ép:téséig. Ha ez 
rán lakik és elérti a célzást. sikerülni fog, (és biztos, hogy 
Vidáman együtt nevet velük sikerül, biztosíték erre a propa
érzi, hogy megtalálta az utat ; gandista lelkesedése és a hall
hallgatók szívéhez. Most már gatók tanulnivág;yása ) .  akkor 
nem mereven ülő propagandis- Elek Klári, Kiika Erzsi, Labách 
ta, hanem műveltebb. how. úgy Lajos és a többiek mind-mind, 
mondjuk, képzettebb barátja, azok is, akik most nem voltak 
munkatársa a vele e.gyűlt ta- itt 1;zen a f�glalkozá�on, még 
nuló fiataloknak. Lajtos II. Jst- (�rrobban, r:neg _odaado�ban fog
t•án megnyerte a propaganda-

, 
Jak szeretni dra,ga hazankat. 

munka első CEatáját, de még lleringer Józsefné 
--------------

Táppénz megvonással büntettek 
több fegyelemlazító vasutast 

A Vasutas Dolgozók Szakszer· 
veze.te a társadalmi aktívák se
gitségéveJ javított a társadalmi 
beteglátogatás munkáján. En• 
nek következtében fokozott méT
tékben érvényesülhetett az elv
társi seg:tségnyujtás. 

Amíg a becsületes dolgozók
nak örömet és érezhető iámoga· 
tást jelentettek ezek a Játoga'.á
sok, nem úgy néhány magáról 
megfeledkezett vasutasnál. So
kan az orvosi utasításokkal el· 
lentétben jártak el, visszaéltek a 
táppénz nyujtotta előnyökkel. 
Ez-ért az üzemi bizottságok 
mellett működő társadalombiz• 
tosítási vitásügyi bizottságok 
több esetben a tá.ppénzek meg
vonásáról hotlak határoza!ot. 
A debreceni fűtőház létszámába 

tartozó KGvér Gyula esetében 
- aki rendszere�en elmulasz '.ot
ta .az orvosi vizsgálaton való 
megjelenést - hat napra a táp
pénzének 50 százaléká.t kapta 
meg, mig nyo'c napra teljesen 
megvonták tőle a táppfozt. Gy. 
lakatos Imrénél például megál
lapították, hogy nem tartja be 
az orvosi utasításokat és ezzel 
késlelteti munkaképességének 
helyreállítását. A bizottság hét 
napra csupá,n fe!ét engedélyezte 
táppénzének. 

Türhe'.etlen, hog.y eg.yes, ma
gukról megfeledkezett do'gozók 
a munkából való kiesésükkel is 
fékezik előhaladásunkat. A bi
zottságok határozatai legyenek 
intö példák azok számára, akik 
akarva-akaratlanul ártanak a 
közös ügynek. 

EGY HARCOS ÉLET 
1924-bm Hámán Kató az el

sók közölt volt, a.�i� Rákosi 
Mátyás elvtárs irány'tásával 
met.kezdfék a Kommunis1a Pári 
újjászervezését. Az i!l0gáfis 
Kommunista Pári és a legális 
t.fogyarországi Szocia!is!a 
Munkáspárt megszert•ezése te
rén kifejlett iá m,mká_.ának e '
ismeréseként 192.5-be11 a KMP 
e{sö kongresszusán beválasztot
ták a párt Központi Biwttságá· 
ba. 1925 szerJ/emberéhen a pá•/ 
több vezelö;ét•el együtt öt is fe
tarlóztat'ák, Is statririá!is b '
ró�ág efé állílolták. A lárgyalá
so.� m!nden szava vád volt a 
horthysta-rendszer és az áruló 
szo,:iá!demokra/a vezére.� e/fen 
Az el/en 'orradlllmi b"róság 32 
hónapi börlönbünfe/ésre ílé'te. 
Kiszabadulása után teljes eró
vel /otiább do1gozolt a Vörös 
Segélyben.. 0 szen·ezle meg 
1929-ben a fpsiszlák börtönében 
meggyi/folt lówy Sándor elv
társ temetését, a szegedi Csil
lag-börtönben szenvedó Rákosi 
Mátyás e/clárs leveleinek ki
csempészésél. Ezért ismtt lel!Jr
lóztatták. Elete utolsó 10 iué
ból többet töltött börtönben, 
mini szabadon. 1934-ben történ! 
letartóztatása a/ka'máva/ a 
csendórpribékek anny 'ra meg
verték, hogy scl/uos sérüléseket 
szenvedelf. s 1936-ban. 52 éves 
korában meghalt. Virágokkal 
borított koporsóiál fájó szír:vel, 
szomorúan áll{ák körül az elv
társak • • •  

Hámán Kat6 szUlelésének 70. évlordul6jára 

1884 december 4-én. a Heves 
megyei Kompolt községben szü
letett. Korán megismerte a ke
nyérkereset gondjait. Még isko
/ásgyermek a rosszemlékü 
Bánffy-korszakban, de már a 
Hafu(Jjzi-Deu/sch uradalomba 
járt riapszámba a vakáció ide• 
jén. Gazdag szülök gyerme/ui
nek tanítását vállalta. kézimun
kázott, hogy megkeresse a po'
gári isko'af taruti,·at, mert apfá
nak, a MAV pályai,rnek csekély 
fizetése még kenyérre is kevés 
volt. Szülei korán e/ha!lak, s 
mivel ó volt négy testvére kö
zúl a legidősebb, kénytelen t·o!t 
megválr1i az iskola padjától, s 
magára válla!11i a csa 'ád e/.'ar
tásának minden gondját. 1908 
november l -én fe:vellék pénz• 
tárkeze/önck a hatvani állomás
ra. flámán Kató rövid idő alatt 
nagytudásá, lelkiismeretesen 
dolgozó, jó vasutas lelt. Mun
katársai becsüllék kiváló szak
tudását, széleskórü olvasottsá
gát. Szerették ór..zellenségéérl 
és szeré11ységéé:rt. 

Landler Jenő e/ulárssal, a bal
oldali vasulasmozgalom k.'vá'ó 
vezetöjével, akinek egyik feg• 
megblzhatóbb munkatársa /ezt. 
Hámán /(aló szorgalmasan ké• 
pezte magát, hamar fe!!smerle 
a szociáldemokrata párt veze· 
tőine.lz áruló politikáját és ami
knr 1918 novemberében meg
alakult a Kommunisták Ma
gqarországl Pár/ja, e/sók között 
lépett soraiba és haláláig h!isé
pes, fárculhalatlan katonája ma
radi a pártnak. 

Mint lelkes propagandista és 
agitátor szüntelenül harco'I a 
vasutas do.'gozók öntudatának 
növeléséért. Számla.'an kisgya
lésen beszélt a szoc ·atzmusról, 
a Kommunista Párt céikitüzé
seiröl, a vasutasok feladatairól. 
Közvetlen hangú, mé'y meggyö
zödéssel fűlött beszédei, helyes 
meglátásai hamar rtépszerúvé, 
ismertté és szeretetté te/lék a 
vasutas dolgozók közölt. Az 
1919-es tanácsválasztások ide
jén munkatársainak 1,iza/mából 
került a IX. kerületi Munkás- és 
J(atonalanácsba. /íámán Kató 
mini tanácstag fáradha/alfanul 
munkálkodott a IX. kerületi 
dolgozók érdeke 'ért. Másfél év
vel a tanácsvá/a$z/ás után, 
az et!enforradalom dühöngi,se 
idején, - a MAV fegyelmi bí
rósága ália/ megidézett tanúk 
sem tagadhatták: .,Kartársainak 
nem ártott, hanem használt a 
munkás tanácsbeli beosz/ásá
var'. 

* 

Amiert Hámán Kató életét 
adta, - a dolgozók szebb. jobb 
élete, gyermekein.� boldog jövő
je, - valóra váll. A felszaba
dult mac1t1ar vasutasok szíuükbe 
zárták Hámán Kató elvtársnól. 
s hálájuk, szeretetük, megbecsü
lésük jeléül síremléket emeltek 
siria fölé, em 1ékm('vet álrto·t�k 
fel a Nyugati pályaudvaron s 
róla nevezték el a! ország egyi,' 
legnagyobb fülóházát. Hámá11 
Kató harco� élete pé/d�kép min
den hazáját, népét sze•elő ma
gyar uasu/asnak, akik a kó/tó 
szavaival így emlékeznek rá: 
A párt piro� virága volt. 
. . .  Példája felgyújt s szárnyat 

A Sr,aa1'11,:;erve2eti Világs�övctség 
J?űtanácsánaA ülése előtt 

A Szakszer
vezeti Világ-
szövetség Fő-
tanácsa de-

cemberben 
tartja VII. 
ülésszakát Var· 
sóban. Aligha 

szükséges ennek fontooságát 
hangsúlyozni. Két jelentés té
nyező játszik itt közre: Egyfe
lól az, hogy a III. Szakszerve
zeti Világkongresszus óta a 
dolgozók és a népek gazda_sá-

gi és politikai egységharcának 
és győzelmeinek következté
ben jelentősen megváltozott a 
nemzetközi helyzet; má.cfelól, 
hogy a Fótanácsnak - mint 
két kongresszus közötti legfel
sőbb szervnek - olyan hatá
rozatot kell !hoznia, amelyek az 
új helyzetnek m�gfelelöen le
hetóvé teszik a dolgozók szá
mára, hogy tovább halad;anak 
előre az egység és a gyózel• 
mes akciók útján. 

.1. Cseredny;csenko elvtárs levele 
J. Cserednyt

csenko elvtárs, 
a Szovjetunió 
vasutas szak-
3zervezete köz
,onti bizottsá
gának elnöke 
az elmult na

pokban levelet irt Gáspá1' 
Sándor elvtársnak, a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezete elnö
kének. 

- Nagy érdeklődéssel is
merkl!dtünk 1neg azokkal a 
kérdésekkel, amelye1cne1' 
megoldásán a magyar vas
utasok fáradoznak. A ma
gunk részé1'ól ismertetn. kí
vánjuk azokat a problémá
kat, amelyek szakszerveze
tünket a mostani idószak
ban leginkább foglalkoztat
ják - írja levelében. 

A szakszervez� központi 
bizottsága értékelte az évfor
duló tiszteletére rendezett 
szocialista munkaverseny 
eredményeit és a vasúti köz
lekedési vállalatok számos 
kollektíváját jut.alomban ré
szesítette, valamint " minisr.
tl!rtanács, a Szovjet Szak
szervezetek Központi Taná-

csa és a Közlekedésüayi Mt. 
nisztérlum vörös vándorzász
l.óival tüntette ki. Szakszer• 
vezeti szervezeteink most 
nagy munkát végeznek, biz
tosítják a �·asutak időben! 
gondos előkészítését a téli 
idényre. A szakszervezet ko
moly m11nkát végez az ezévi 
kollektív szerződések teljesí• 
tésével, nemküUinben az új 
kollektív szerződések meg
kötésével kapcsolatban. 

November 16-án kezdte 
meg munkáját szakszeroeze
tünk központi bizottságának 
rendes plénuma. Itt meuvi
tatták a vasutasok feladatait 
hazánk vasúti közlekedésé
nek további, nauymértékü. 
fellendítése érdekében. vala
mint a vasutas dolgozók 
euészségüuVi ellátásával ösz
szefüggö kérdésl!ket. 

Kedves Gáspár elt>trírsf 
Kérem, tolmácsolja a Ma
gyar Népköztársaság vas
utasainak meleg testvéri üd
vözleteinket és új sikereket 
kívánunk hazá_iuk ja.vára vég
zett munkájukban - fejezó
dik be Cserednyi.csenko elv• 
társ levele. 

A BEV a¾ Ós¾i forgalom sikeréért 
Kicsi, barát- maijában nem lehet tudni, 

rágos állomás. hogy panasz. vagy dicsekvés Ha tavasszal, van-e a hangjában. Mert úgy vagy nyáron van vele ó is. mint az ízig-utazunk át raj-
ta, kectvünk ke- vérig vasutasok (,.apám, nagy-
rekedik kiszáll- apám is �•asutas volt" - mond

ni a vonalból, ta beszélg, tésünk közben), nem 
amikor megpillantjuk a feliratot: is érezné jól magát. ha nem 

Békásmegyer-Pünkösdfürdő. kellene nagy feladatokat meg-
Persze. ilyenkor télen sokat oldani, ha nem látná munkája 
veszít vonzó hatásából, sz.ürké- fontosságát és éppen ezért ne 
nek és kihaltnak tünik. Pedig tartana szükségesnek egy-két 
az ilyen kis BEV-állomás élete javítószándékú panaszt is meg
is ilyenkor, a téli forgalom ereszteni. 
küszöbén, az ószi for11alom _ Az egyik vasárnap három uto'só heteiben a legélénkebb. gyüjtót kaptunk _ folytatja -

Koszt.a József állomás�ónök nekiláttunk a forgalmi dolgoelvtárs - miután elpanaszolta, zókkal, egy-kettőre kü-akituk. A 
hogy éppen az őszi forgalom kocsifordulóidö leszorításáért 
leg oehezebb idejében szinte mindent meg kell tennünk, de egyedül volt az állomáson. így is e.,,"Y kis baj volt a kocsimer „elracionalizálták" az tartózkodással, egy százalékkal árupénztárnokát, a raktárno- túlléptük az előirányzott időt, kát és csak november 16-án de azóta kiköszörü!Lülc a csorlátta be az igazgatóság. hogy ez bát. A ko si ki- és berakásnál mégsincs rendjén s engedélye- állomásunk elérte az élüzem
zett k::t kisegítő dolgozót - szintet. November elsö 10 naparról beszél, milyen nagy fel- jában 4.2 óra volt az átlagos adu toka� ,rótt a, vonalra és _ez: kirakási idó. a második  10 napzel egyut az ál ?más�a az osz1 ban már 3.1 órára szorítottuk forgalom. Az allom.as árufor- le, a aerakási idö pedig átlagalma luiro'!'!Szorosára �mell.e- gosan három óra. A vonal állodett, egy honap alatt kozel 700 másai köztük mi is azért dolfuyarleveles tétel vo�t. nem is 

I 
gozunk az őszi forgalom hátraszolv�. a darabár1;1rol, amely Jevó idejében még körültekinmegkozelítette a haromezret. többen, hogy a szentendrei 

- Még a takarítónők is érte- vonal a mostani második hely
síteni jártak - mondja s ha- ró! az elsőre kerüljön. 

KÉP A SZOVJETUN IÓBÓL 

Onérzete, oszlá/ytudata ha
mar kifejlódöll. Már gyermek
korában látta és hallotta, ho
gyan lőnek Bánf;y és Tisza pa• 
rancsára a cse11dörók a nagyobl, 
darab kenyérért harcoló mun
kások és parasztok közé. Ké
sóbb a hatvani vasúti csomó
ponton átfutó meriefszázadokat 
és seóesü/feket szá'litó vonatok 
hozták közel hozzá az imperia
lista háború borzalmait. Mély 
nyomokat hagyott benne a be
vonultak fzozzáfortoz1>inak nyo
mora. a lwdiga?dagok dózsölö 
életmódja. A háború gyűlölete. 
az emberek iránti swrete·e és a 
béke vágya vitte a munkásmoz
aalomba. Belépett a Vasutas 
Szövetségbe , al:OfW hazánkba 
értek a Nagy Októberi Szocia
lista Forrada!cm diadalma.< esz
méi, úgy oá!/ Hé.mán Kató a 
munkti•mo-fla'om tevékenr1 har
cosává. 1918 júniusában a 
,Vyugali pá1yaudvarra he1yez
lék' Mint kit•áló szónok és lel
kes agitátor tevékenyen részi 
t>e/1 a /918 ;únlus 20-l orszá
qos mu.nká$szfrájk elók�•zí'é
<!be.� é• irányrtós-íban Ebben 
az id&ben Ismerkedett meg 

A MA V több mint 10 évi ki• 
váló szolgálat után minden 
nyu{!dijigény nélkül bocsátotta 
el. Küzdve a nyomorral és nél
külözéssel, tovább do'gozot/ né
pünk, - s köztúk a bilincsbe 
t•ert vasutas dolgozók - felsza
badításáért. Mini a szociá'de
mokra/a párt tagja több ba'o'
dali elutársáual együtt harcolt 
a hírhedt Belh/en-Peyer paktum 
ellen. Másodiknak írta alá azt 
az 1924 áprilisi szociá'demokra
ta pártkongresszus elé terjesz
tett határozati iavas/alol, amely 
többek közölt követelte. hogy a 
párt indilson harcot a földmun
kások és a vasuli m•mkások 
egyesrilési és gyüfe.�ezési sza
badságának kivívásáért. 

ad, 
Hog11 úg11 kövessem 
Miként Hámán Kató/ 

A Vasúti K!.'zleked.S• M,!;rnökelnek Moszkvai !ntézet�ben GeorqlJ pártomat, Grinyevtcs. a mfü;zaki tudomán�ok doktora. d'i:kán� a fakultás hall• 
qatólnak bemutatja a vasúti b'!'• t!s kirakómunkákat e•óseqítő UJ 

szénarakoclóqép modelljét, 
Gadanecz Béla (Folo Agentszvo.) 
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Záhony vasutasai a gyors, gazdaságos átrakásért és szállításért 

Egy pillanatra sem áll meg a 
munka Záhonyban. A téli for
galmi értekezletet mint kísérő 
zene festi alá az ország leg
nagyobb átrakó pályaudvará
nak zaja, s azok is átérzik az 
i tteni munka jelentőségét és 
szépségét, akik csak az értekez
let napjára érkeztek Záhonyba. 
És nemcsak megértik, hanem 
át is érzik Tóth Sándor kocsi
mester szavainak mély értel
mét: .,Mi szeretjük Záhonyt, az 
itteni munka minden mozzana
tát és Úfl11 érezzük, hogy itt 
váltunk igazán ízig-vérig 
vasutassá." 

Milyen hibákat kell 
megszüntetni 

- Téli forgalmi értekezlet Záhonyban -

A téli forgalom - mondotta donyvezetó, Tóth Sándor 
befejezésül Déri elvtárs kocsimester. valamint Papp 
igen sok feladatot ró Záhony elvtárs, állomá.;főnökhelyet
állomás dolgozóira is. A záho
nyi vasutasoknak teljes súly
JyaJ át kell érezniök munkájuk 
felelősségét, szépségét, hiszen 
az ő kezükön megy keresztül 
először az a sokféle, gazdag 
küldemény_ amelyet a Szov
jetunió küld hazánknak. 

Vita az együttműködés 
megvalósításáról 

A beszámolót élénk és t.-r
mékeny vita követte, amely
nek azonban árnyoldala is volt. 
a forgalmi és a vontatási dol
gozók valóságos szóharcot vív-

hatóbban kell foglalkoznia a 
zahon-yi vasutasok. főként a 

fiatalok. az elsőtelesek nevelé
sével. Jakab Ferenc, a párt
bizottság titkára az agitáció, 
munka megjavításának szük
•égességéről beszélt. Borsodi 
János, a debreceni igazgató
ság vezetője arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a téli forgalom 
idején egy percre sem szabad 
megfeledkezni a dolgozókról 
való gondoskodásról. Záhony
ban például sürgősen be kell 
üvegezni a me'.egedőhelyisége
ket. sokkal körültekintőbben 
kell gondoskodni a védőételek
ről és italokról, mint tava,Jy. 

Záhonynak a többi állomás- tak. ,mnak bizonyítására, hog) 
tói, pályaudvartól elütő szerepe 

I 
a másik fél a hibás. Ilyen 

szabta meg az itteni téli forgal- ba1 átinak és elvtársinak 
ml értekezlet mondanivalóját kevéssé nevezhető légkörben, 
is. Déri Tibor elvtárs, az 5.

1 
arr.ely az értekezlet folyamán 

szakosztály helJ;ette� vezetője !� gyakran érződött. nehéz 
tartotta a beszamolot, amely- megteremteni az annyira szük 
ben a vasút általános tenni- séges egy:.:ttműködést. Pedig d 
valói mellett bő teret adott a beszárr.oló és a felszólalók 
he!yi problémák tárgyalásának. többsége is hangsúlyozta az 
Az utóbbi évekre vetett vissza- egységes munka fontosságát, 
pillantásában szemléltetően azonban lényegében ezt nem 
mutatta meg, milyen hatalmas segítette elő az értekezlet. Az 
ütembe,1 fejlődött a régi, öt- együttműködés megjavításáról 
vágányos állomás legkorsze- beszélt Polgár István moz
rúbb, legjobban gépesített, leg-

tes. aki 1>Zóvátette, hogy d 
mozdonyvezetők sokszor 5-10 

perces munka elvégzése miatt 
20-30 perces vitákat rendez
nek. Igazuk van azonban ab
ban, hogy a kocsirendezók 
sokszor hanyagul, felületesen 
adják a jelzéseket. Szücs Sán
dor állomásfőnök arról a se• 
gítség:-ól beszélt, amelyben a 
Szovjetunió  részesíti iparun
kat. Az idén az őszi forgalom• 
ban mintegy egyharmadával 
több kocsi lépett be. mint ta
valy, beszédes bizonyítékául 
annak, hogy a Szovjetunió köz
szükségleti cikkeket gyártó 
iparunk fejlesztéséhez is a 
legmesszebbmenő segítséget 
nyujtja. 

Hutás József kocsimester 
azt fejtegette. hogy mennyire 
a záhonyi vasutasok munká
ján múlik. hogy olcsóbb es 
gyorsabb átrakással. gazdasa 
go, szállítással mindjárt a kez
det kezdetén, hozzájáruljanak 
az iparcikkek önköltségének 
csökkentéséhez. Szükség van 
azonban a nevelőmunka foko 
zasa-ra, szakn1ai és politikai 
téren egyaránt. A felsőbb ve
zetésnek, elsősorban a politi
kai osztálynak az eddiginél be-

Nagy János, a debreceni 
vasútpolitikai osztály vezetője 
rámutatott, hogy a nevelő
munka gyengesé,e;e tükröződik 
a szakmai sovinizmusban. Ezt 
meg kell szüntetni ,  elsősorban 
a �zakmai vezetőknek kell 
megteremteni maguk között az 
egységet. Fridik Lajos. a terü
leti bizottság elnöke a szak
szervezet feladatairól beszé'.t. 
A versenyszellem fokozásával 
kell az őszi forgalom lendüle
tét megtartani a téli forgalom
ban is és állandóan figyelem
mel kísérni a dolgozók 
igényeit, kívánságait. Végül 
Déri elvtárs válaszolt az érte
kez'et során felmerült kérdé
sekre. 

nagyobb átrakó · pályaudva
runkká. 

A korszerú gépesítés nagy 
mértékben megkönnyítette a 
munkát Záhony állomáson -
mondotta Déri elvtárs - ép
pen ezért még eredményesebb 
munkát várhatunk a dolgo
zóktól. Mindenütt, de kivált
képpen Záhonyban egységes 
egésznek kell lennie a külö-n
bözo szakszolgálati ágaknak, 
mert hiába dolgozik jól az 
egyik, ha a másik munkájá
ban hibák vannak. Sorra is 
vett néhányat a hibák közül. 
Igy a forgalomnál a munka
teljesítményt fékezi az, hogy 
a dolgozók - · különösen a 
gépkísérők már a váltás 
ideje elótt abbahagyják a 
munkát, készülódnek a haza
menetelre. Az is előfordult, 
hogy a gépkísér •k váltás elől, 
rná)- nem hajlandók a szere,
vényre rákapcsolni a moz� 
donyt. Rontja az együttműkö
dést az, hogy az állomásirányí
tók, a kocsimesterek nem 
veszik figyelembe az átrakás
vezetó kocsibeálJítási kérelmét. 
A pályafenntartásról szólva 
kifogásolta a XI. szakasz mun
káját. A szakasz nem gondos
kodott időben a kályhák rend
behozásáról, a melegedőhelyek 
ablakainak beüvegezéséről. 
Megállapította a továbbiakban, 
hogy a legtöbb kívánnivalót a 
fútoház munkája hagyjá maga 
után. Sok a géprevárás, a 
mozdonyvezetők közül sokan 
megtagadják a forgalom ki
vánságait, vagy csak hosszas 
viták után teljesítik. Ennek 
oka elsősorban az, hogy a fe
gyelem igen gyengi! lábon áll 
a fűtőházban. A kereskedelm1 
szolgálatnál is nagy szüksé� 
lenne a fegyelem megszilárdí
tására, mert a dolgozók későn 
jelentkeznek munkára és jóval 
a munkaidő lejárta előtt már 
sietnek a vonathoz. A vágá
nyos raktárnokoknál különö
sen a szakképzettségben van a 
hiba 

Biztosítsuk megfutamodás ellen a járműveket! 
I 

Minden vasutas jól tudja -
d'e sajnos egyes he1yeken elha
nyagolják •- hogy a kézifékek 
behúzásán kívül a kocsi-csopor
tokat, vagy egyedül á l ló jármű
veket a hiztonsági határjelen be
lüli elmozdulás el len a látétfákkal 

is biztos.tani kell. Alátétfá,t kel l 

haszná lni a 2.5 ezreléknél ki
sebb emelkedés felé szalasztott 
féketlen kocsik visszagördülés 
el leni biztosítására is. 

Az alátétfát akkor helyezzük 
a kerekek a Iá, amikor a kocsik 
már á llnak. Az elhelyezésnél na
gyon fontos, hogy mindkét sín
szá lon szorosan simuljanak a 
kerekekhez. Az így elhelyezett 
a lá tétláik az elmozdulás és meg
futámodás el len biztos védelmet 
nyujtanak. Az olyan alátétfák, 
amelyekre a járómüveket rátol
ták, amelyeket szabá lytalanul 
mozgó kocsik megá l l ilására 
akartak felhaszná,Ini és a durva 
beh<1tás következtében megron
gálódtak, nem illeszthetők szo
ros,an mindkét kerék alá, nem 
nyujtanak biztos alátámasztást, 
ezért i lyeneket megjavítás előtt 
haszná !ni nem szabad. 

Az alátélfák leggyakrabban 
azért rongálódnak meg, mert a 
tolatás megkezdése előtt a járó
művek alól nem távolitják el . 
Az utasítás szerint ezeket még a 
vágányon á l lva maradó, tehát a 
rájárás után nem mozgatott ko
csik alól is ki kell venni s az 
á,llva maradó kocsikat kézi/ékek 
behúzásával, annak hiánya ese
tén fékdorong a lkalmazásával 
kell az élmozdulás ellen bizto
sítani. Az alátétrára húzott, 
vagy rátolt kocsi legtöbbször 
kis.iklik, megrongálódik. Ezért 
nem szabad azokat mozgó járó
művek megá,l lítására sem hasz
nálni. 

A szolgálati vezetők az a lá
tétrák helyes felhaszná lását és 
megóvását azzal segítik elő, ha 
azokat a vá ltóőri, váltóke.zclői 
szolgá,lati helyeken dolgozók, a 
raktárban, rakodó vágányok 
munkakörébe tartozó dolgozók 
felügyeletére bízzák, az a l átét
fák fatuskóit rendszeresen me
szeltetik, foggantyuit olajos 
ronggyal tisztittatják. Ezzel az 
élettartamát növelik. Az alátét-

fák azért rongá lódnak meg, vagy 
vá<lnak idő előtt haszná lhatat
l anná . mert a haszná laton kivüli 
darabokat ;i vágányok között 
hevertetik. Az a látétfákat a fel
ügyelettel megbízott dlJlgozók 
szolgá lati helyisége közelében 
á llványon kell tárolni. A tola tó
személyzet innen kéri el meg
futamodás el leni biztosításra. A 

fe!Űgyelettel megbízott elvtár
sak a felhasználást is figyelem
mel tudják kísérni, megfigyel
hetik, szükség esetén figyelmez
tethetik a tolatószemélyzetet ar
ra is, hogy azokat a tolatás meg
kezdése előtt a kocsik alól távo
lítsák el. 

A szolgálati főnökök, váltóke
zelők, vá ltóőrök és a felügye
lettel megbízott dolgozók, va la
mint a tol atószemélyzet nagyobb 
gondot fordítsanak ennek az  
i génytelennek IMszó munk2esz
köznek előírt használatára, tá
rolására és karbantartására, 
mert az sú lyos balesetektől óvja 
vasutunkat. 

Konrád Józs-ef, 
a Vasúti Főosztály dolgozója 

A kocsik ki- és berakásának meggyorsításáért 
Régebben a 

I 
nagy forgalmára tekintettel ren-

, 
szerinti kiszolgálást. Huszon-

-� �ap_ . bármely .öelkezésünkre . boc��tott egy. gé- nyolc iparvágányon 32 ipartele-
'. orai�ban ke-

, 
pet, am_ely . ,nga!aratot . i•egez_ pet szolgál ki az állomás, ezek 

restuk f_el Bu- Angyalfold allomas és V,zafogo közül 1 1 -nek naponta háromd�pest-y,zafa;-
t 

között. �l l�ndóan _hozza-vis_zi szor, egynek négyszer. a többi-go átllomas , a rakott es ures kocsikat. Eddig I k ' t  " I l "t b k •t A b zsúfolt vágá- a legnagyobb mér'.ékben Ferenc- �e� . e.szer_ �- 1 • e ocs, .: �-
nyok . megszo- város, Rá.kos, Rákosrendezö for- all ,tasok korul nmcsen zokkeno. 
kott kepe fo�a- galmától függött a helyze!ünk. a v.állalatok száll ítási osztályai 
dott . bennun- Ha ez;ek az á llomások torlód- szinte kivétel nélkül elégedettek 
kel. Nehá:ny nap tak ná lunk is torlödás keletke- az állomás munkájával. lg,y nyi

óta megváltozott a kép, az á l- zeti, mert nem fogadtak vona- Iatkozik dr. Varga elvtárs, a 

lomás többnyire üres. tot, de ők sokszor hármat-né- Ferroglobus Há llitási osztályá-
- A változás november 12-én g;yet idezúditottak egyszerre. nak vezetője, Körösi elvtárs, a 

következett be - mondja öröm- Ennyi vonattal  természetesen VAFÉM telepvezetője és a Láng 
mel Antal á l lomásfőnök elvtárs. á llomásunk adottságainál fog- Gépgyár szá ll .tási osztáli)"a is. 
_ Felsőbbségünk az  őszi forga- va nem tudtunk megbirkózni A kereskedelmi szolgá lat dol
lomTa, a várható erős téli lorga- Az ingajárat egyszeriben meg- gozo1 ,s általában elégedettek 
lomra és á ltalában az á llomás oldo!ta ezeket a problémákat a vállalat munkájával . Különö-Feleslegessé teszi például , hogy 

a feladási kocsikkal 6-7-8 sen a Ferroglobus dolgozik jól 

A BIZTONSÁGOS UTAZÁSÉRT 
órát várjunk a rendes fordák- együtt a vasútta l. Vándor Tibor 
ra, mert mihelyt 20-25 kocsi igazgatónak valósággal szív
összegyűl ik, a gép a kihúzástól ügye a szá llítás. Éppen most 
számított 4 órán belül felviszi három új darut szereltetett fel 
Angya lföldre, onnan pedig a az ipartelep öt rakodóvágányá 
rendes fordákkal hozza az ide- nak kiszolgálásához. 

Ványl Péterné, a Budapest-Nyugati pályaudvari Müszald Kocsiszol
Qilatl Fónökséqen dolgozik, Surlórész-ken6 munkájának lelkiisme

retes ellátjsával segíti a vonatok biztonsáqos közlekedését. 

(Kovács Géza felvétele.) 

irányuló elegyet. Tóbb vonata'. A Láng Gépgyárral, .sajnos. 
tudunk tehát meneszteni, ennek nem ilyen harmonikus a viszony. 
köve'.keztében többet is tudunk Legutóbb november 20-án for
fogadni. dult elő, hogy a 1 1  óra kor be

állítoH kocsit, amelyben egy 
�agy turbina volt, csak 23-án 17  
órakor rakták k i ,  amikor az á l
lomás máT a gépipari 1J1iniszté
rium és a kerületi pártbizot!ság 
segí'.ségét is igénybe vet'e. De 
má�kor is történtek harnnló 
esetek. 

A kocsitartózkodási erwséaidö 
iay állandóan ;avul, az októberi 
93 százalékról ma már 100 szá
zalék fölé emelkedett. Ez per,sze 
azt jelenti, hogy a rakodás is 
meggyorsult az állomáson, ami 
szükséges is, mert eddig a ke
reskede,Imi szolgálat nem min
dig tudta teljesíteni a berakási 
kocsinormát. Októberben csu
pán 96 ,;zázalékos volt a bera
kási teljesítmény, novemberben 
már 100 százalék fölé emelke
dett. A kirakás októberben el
érte a 100 százalékot. A rakodás 

Ezek azonban az á llomás 
iisszmunkájába-n - szórványosak 
és nem zavarják a napi 60-90 
heLyi feladási kocsi meg-rakását. 
a körülbelül ugyanennyi leadási 
kocsi kirakását, ame1yek így biz
tosítják a rakodások egyensúlyát 
és azt, hogy Budapest-Vizafogó 
állomás eredményese� vegyen 

á ltalában rendben megy, amióta részt az őszi forgalom sikeres 
júniusban bevezették a grafikon- lebonyolításában, 
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A VASUTASFEGYEL EMRÖL 
A mikor ű'.raindulás előtt t-ére, va-gy Jegalábol>is a z,sebére. 

beoakoltam a táská,t, a És itt kel l b,eszélní arról a 
kenyér és az üres fözelék l iberál i s  állálspontról, amelLy,el 
mel-lé mindlig b,ecsoma,goltam egyes sukvonali vezetők „meg. 
egy nagy adag gondot, félelmet engedlhetönek" tartják a munka• 
is. Ma !dnem négy évtizeden fegyelem la;,;a�á,g·ait. Ennek 
keresztül cip,eltem ma-gamma ! ,a gyökere a-b-bian a helytelen feJ.
nag;y fekete t áskát és vele a fogool>an van. amely a;,; új s�a
retteg-ést a munkanélkülis,égtöl. kaszban szinte kizá.óla1s a cel!: 
a büntetésektől. A minap mon- a-z életszínvonal emelését látja, 
dotta ezeket a szavakat a s figyelmen kívü l hagyja, hogy 
73 éves Filiszár György nyug- csak azzal uethet;ük ,ne,;,: tar
cldas mozdonyfűtő. Nem mon- tósan az életszínvon.al emeJésé
dott újat, a mu!tb,an nemcsak Mk anyagi alapját, ha a m.un
őt. de a dolgozók s;,;á,zezreit ka termelékenqsége szüntelenül 
kísérte sötét árnyék.ként a mun- emelkedik, ha az önköltség 
kanélkülis,ég réme. A munka- rendszeresen csökken. ha me[!• 
feg;y;elem a kap-ital i�'a társada- ,•alós<tiuk a szil!ortl takarékos
lomb,an ugyanis egyet jelent a ságot, s harcol folytatunk a pa,. 

kényszerrel , a munka-nél-küliség· zarlás ellen a vasút egész te
tői való félelem1111el. A legki- rületén. A liberaliz,mus má,s.ík 
sebib sz,ab,á,!ytalans,ág, a tőkés oka ,az, hogy egyesek hel,y,!ele
munkaread legcsekiélyeb,!J. meg• nül édelmezik p,á.,-tuirnk eröfes.zí· 
sérié5"-' miatt a munk2,st eloo- téseit ,a tömegekkel való kap
csátják. A kapitaliZ'lnusb,an te- csola1 erö&itését iHetéíen. Ugy 
hált a munkafegyelem az éhsé- gond:ol,ják, ho�y a tömegekkel 
gen alaps.zik való kapcsolat megszilárdí!ása 

Nem á,rtott e lől ;áról>an ídé2:c- nem egyeztethető össze aual, 
ni egy idős. nehéz idöket ki· hogy szig-orúan megköveteljék a 
szolgá,I! vasutas szavait és nem munkafegyelmet. 
á.;�,ana. ha az idös.el>b, va;;uta- Egyik Jegfor.tosab,l> elöltünk 
�ok időnkint rász.ánnána•k né- �Jl-ló feladat éppen a z, 
bán,y percet, hogy megmagya- hogy megszilárdítsuk a munka• 
rá,zzák a fiata loknak: mit jelen- fegyelme! a vasút egész terüle
tet\ a munkafe-gyelem az ő ide- tén. Fel kell ú j ítanunk a mun
iükben és mit je:ent ma . .,Leg- kafeg,y,elem megszilárdításáért 
feljebb máshová meayek do/· vívott harcot, amelyet az utói>
aomi" - ha llhatjuk nem egy• b,i időben biizony eléggé elha
szer, főként fia1.af dk>l,gozóktól, nyagoltunk. Ebiben a munkában 
ha valamiért fimel-meztetik -a nevelés. a felvi lá,gositáis esz
őke!. Eb•ben a vá,la,szl>an peJig közei á ll janak előtérben. A 

az is benne van: nem szeretem vasutasok döntő töb,b,s.ége tudia 
a vasutat, nem érzem hivatá,- s a kevé�I:,é őntud1a tos dolgozók 
somnak. Mert megmásíthatatlan is vis.zonylag hama� megér'.ik, 
igazsá.g az, hogy aki szereli a hog,y a fegyelmezett munka 
mu.nkáját, az szereti a fegyel- nemcsak a uasútna.k és nép
met is. A sztahanovistá,k, a bie- aazda.sá1<unkMk, hanem saját 
csületes dolgozók ered'ményeí ma,zuknak is jól felfogott ér• 

eléréséhez az is nagymértékben deke. 
hozzá,já,rul , hogy nem türik a A;,; őntud'atos vasu•a sok zöme 
lazasáf!,ot önmaauknál s-em és meg,értette, magaeva tette a 
feltétlenü.l en{fedelmeskedrwk ve- kormányprogram meg-valósítá,
ze/öiknek. sának ezt az alapvető eszkő-

ma·r zét, elöl jár a fegyelernl>en, a Közhelyszerűnek tanik munkaidő tel-jes kihaszná.lásá,. annak em legetése, hogy mii je- l>an. A munkafegyelem laz,a,sá•
lent a vasútnál! a selejt: mill ió.s ga ugyanis nemcsak az igazoért-ékek megsenm1isülés,ét, em- tatlan távolmaradások miatt boe-réletek pusztulását. E7!'e!le? kiesett munkaórák számáb,3111, vá,Uóel lenörzé.s elmulasz .a,sabol hanem a mur.kaidő alatt; kioekovetkezett l>aleEet 64 .000 f�- hasznáilaHan percekben ;9 mu-rinlos _kái:_t okozott Komi?- _ jaUmzík. Az Eszal<i Já,rmüjaví• ,K�n?erfol�_on. Pokecz !_stva.n tól>an szeP'!emherben és októ-válltokezelo !egy_elmezetlenu l v-e- berben összesen 328 óra esett gezte �wlga,l�tait. _A feg,y;elm�- ki a termelésből az i,gazolatlan zetlens,e� _elooo-ut_ot.bi mincl!ig hiányzások és a munkaidő kimeg-bo�zul!a m,aga,t, nem e�y- h-aszná l at lansá,:z,a miatt. A dolszer kozve.le.nul . a . dk>l'!:own: gozók Ié:számá.hoz vis,zonyítva 
Ih:>5 � Fe_renc valtokezel�, akt ez nem magas szálm. Mégis a mar t�b,l> _,z-tien kiapott figye)- való9á,gban az,t felen·tí, hogy meztet_est 1gaz_ol!tla!1 mul_�sz!a- eza-latt az ido al,att egy mozsa, _m,�tt, az iden <;v el:1en ) 0 donyt pakur.a-iüzelésre lehetett !1ap1 N,_azol,a!lan tavollet_ utan volna á,talakítani. ittasa_n 1elentke,ze!t �zol�a,latr�. A feg;y,elmezés _ a mi társaTenn�sizete� haz.ak�ldtek. M1- dlalmunkbian - a dolgozók önkor at�!or�alt a ".�gány.?kon. !ud!atá,naik fokozásával, a neve• nem vet.e eszre a. kozeledo vo- !és eszközeivel történjék. Mind�-at?t. amely leva,gta az egyik amellett azonl>an a szakvona li ,abai. vezetők a notórius fegyelem-

A fegyelmezetlen,ségért, az bontókkal szemben alkalmazzák 
utasítáls megszegéséért a fegyeLmiezés egyél:,, törvényes 

nem bűn,hődík mindien eseubien eszközeit is, a szóbeli dlorgáilá.s
!esti épség,ével va-g,y életével tói kezdve - ha kel l - akár 
a d-0!.gozó, de kivétel néllkül, a fegyelmi úton való e]boc&á
mind'en esetben kcirt okoz a nép- táisig. A kemény. de igazs,ágos 
{!azdaságna.�. emeli a ua.sút rendszal>á,lyok a dolgozók döntő 
önköltséaét és ez véaeredmény- töb,b,ségének helyeslésével ta lá l
ben visszahat az ö anyagi hely- koznak. Hiszen a feJ!yelemboritó 
zetére is. A vasu-tas dvlgozók- nemcsak ma.aának okoz kárt, 
nak mind!en-napos tapasztal.a- hanem na,ryon sok becsületesen 
ta ikon keresz'.ül eg-yre jobl>an  dol_gozó tbsát is meakárositja. 
fel kell ismernfok, hogy a S<ZO- A Budapesti Magas,épitö OV. 
cialista társada lomban maguk- veszprém-kü!&íí épít-ésveretős,é
nak dolgoznak. munkájukk-a l az gének dol,!"ozói l)élc!ául eltávo
egész. iársad•almat gazdJag'tják l ítottá,k maguk közül Szom,b,atí 
és ezáltal  a maguk jólétét is Albertnél, aki töb,b-5zör 4-5 
növelik. Ennek ;g.azsága egé- napi,g ig-azolallanul távol ma
szen közvetlen formé,b,an mu- rad! és ezzel veszélyeztette a 
tatkozik meg a havib-éres d'ol- tervek teljesítését. érzéken,y 
gozók új. egyéni fut.a lmazá,si veszteséget okozott munkatáir
mód ;áná l. A 9zakvona l i vezetők sainak_ 
közvetlenül jutalmazhatják a A legfonlos,abl> feladat a 
dolgozókat s, a ju:almazá,s munkafegyelem meg,szi 14rd:ítá
a-l,apia elsősorba.n a fegiY,elme- sábian, m indenekelőtt a kom
zett, utasítás szerinti szolgá la•t, munistákra, a pá,rt- és s,zak
a minöségi munka. A ,szakvo- szervezetek legjob,b, ak!iváira 
nal-i vezetők egy része a pénz- hám!, h� - a dolgozókat 
bnintetések e ltörlése utáln a-rról maguk mel lé á,!Htva - olyan 
nanaszkodott, hogy ezzel kivet- légkört teremtrenek a vasútnál! 
ték kezükből a !eghatáoosa,bob és a vasút üzemeinél, amely 
fegyelmező eszközt. Mint má,r meg-vetés tárgyává teszi a fe
leszögeztük, a pénzbírsá,g a ka· gyelmezetleo,ség-et, a mulasz
pital izmus feE.1Velmező formáj-a tást. De nagy feladat vár a 
- a szocialista társadalomban régi, hivatá,sukat szerető vas
a fe{fyelem a dolaozó öntudatán, utasokra is. Nevelniök kell az 
a dolaozó nevelésén alapszik. új vas.ut-asokat. meg kel l sze
A szolgá lati vezetők azzal, hogy rettetniök velük a vasutat A 
sza-l>a,d kezet kaptak a jutal,ma- munkafe1<yelem measzilárdUá
zásra, egyúttal új, a réginél sáb(lf! személqes pé/damutatá
még hatáososabb, fegyelmező sukka! és közvetlen seaitsét.ük
eszközt is kaptak - ha heLye- kel a réai, az öntudatos, a ta
serr élnek vele. A jutalom fo- pasztaU vasutasok iaen sokat 
kozza a dolgozó ön'udJatá,t, le- tehetnek. A mulföan 8 vasutas 
gyen serkentő hatású, fejezze .útilárs,a a fé'elem, a rettegés 
ki a megbecsü lési a jól dolga- volt - ma Jegyen a munka 
zók iránt s ezzel egyúttal has- őszinte szere'ete, amel lyel együtt 
son a fej;[yelemlazítók, a ló· já,r az építő. a nehézségeket 
gásra haj lamosak lelkíismere• legiyőző. öntudatos feg,ye'em. 
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a 
Hogyan készültek fel a télre 

szombathelyi igazgatóság területén 

Mi múlott Borbíró István éberségén 
Hajnali fél négy. Vácról az kelteo-ették az álmos gyerekeket, j lig megtöltötték és a gépet az 

utolsó, élelmet szállító tehervo- Sűrű"füst terjengett már a szo- égő ház alá vitték. A kiérkező 
nat is kihaladt. Borbiró Is/váli bákb3n, a letöröl a „vöröska- tűzoliókat kés,zen várta a viz. 
váltókeze'ő szokásához híven kas" már átugrott a második órákon át folyt a harc a tfiz
kitekinte!t az ablakon. Innen a emeletre. A lángnyelvek be'ehc- zel. Már kivilágosodott, a köd 
toronyból könnyen áttekintheti raptak a bútorokba, meggyul- is felszállt, amikor a tűzoltók, 
az ál lomást és környékét. A to-- ladt a lépcsőház is. katonák és vasutasok még vív
ronnyal szemben az öntőipar i Néhány gyerek benn szorult a táik harcukat a lángokkal. A 
szakiskola kétemeletes épülete második emelet egyik szobájá- vasuti menetiranyitó hívásán 
nem a megszokott szürkeségben ban és kétségbc,esve kiáltozott megérkezett budapesti tűzoltók 
állt. A hajnali ködön át baljós- ki az ablakon. A kegyetlen lán- a vasuta�okkal együ!t fektették 
latú vörös fény hatolt a váltó- gok már az ablakpárkányokat le a tömlőket az éoülettöl másíél 

A szombat- rendb,ehozták, számos he,,yen os,;totta szét. Hasonlóképpen helyi igazgató- ú:akat épít,ettek. Néhol azooban �gazdáhkodott" a I I. osz•tály 24 
i!l 

ság területén b,aj van a berendlez.ések'kel, kü- esököpennyel. vannak a téli !önös,en olt. ahol az üze,mi bi- A védő&�lek nyersanyagainak �Jl J;,-� 'l időjárás 
. 
. . vi- zottsáJ, nem tö,ődött elét!J[é a eló1<észíté&éről, valamint a v-édő-/4- szontags,agai- téli elők�születekkel. Taoolca é:elek főz�éről a:i Uta�el látó •' / fo nak leginkább lűtőháznál rosszak a vízcsa- segltség,éve-1 cs,aknem min,:lienütt • ·""' kitett vonalak, pok, d ·• ·"" ' d k d' k, k 1 vona!részek. Ezért fokozottab-

a moz onyszeme,vi=,ne>< gon, os, 0 •,a egy· ·ét he yen 
nincs melegedő helyisége. awnban mint p-é,!,dául a ban fontos, hogy a szolgáJa!i Szombathelyen nincs me!egvíz, szombathelyi pá,lyafenntarWsi helyek, elsősorban a csomópon- mert az igszga(óság cem ké- főnökségnél - !'em biz·'.osíiottok „teljes fegyverzettel" ve- szi!te:!e el a kazánok2t. Tüze• tá:k ,a véd!öéfolek főzéséhez szükgyék fel a küzdelmet a téllel. 1öröl á,ltalíb3n rnind:enü�t gon· séges ediényt és a személyzeier. 

őr szemébe. nvaldos!ák. Három harcos,, tisz!- kilométerre folyó Dunáig. 
Te'.efon után nyult s izgatot- jük vezetésével behatolt az égő Késő délelőttre járt az id5, 

tan jelentette: házba, átugrálva a zsarátnokká mire sikerült me,!akadályozni a 
A téli felkészülé� alapja doskod-ta<k, dle nem mind!enütt Meg len.e! állap,1ani, ho..v az mindienütt az öwi forgal001 fel- szerencsés a tüzelőanyag kisza- idlén alaposabb és előrelt,'.ób') adatainak tel-;esítése. Igen .ie· bása. Szombathely t,llomáson a felkészülés, mint tava'y volt, J.entösek ez-ért azok a !örel<V'é· például egy 5xl2  méteres he- úgyhogy a szakv,ezetés-. val-a-1Sek, hogy ,a november 7-re és lyiség fű,t-ésére 15 ki l<lgnaman mint az üzemi bizott.sá,go,k még 

- Ugy 121!om Gyurcs,ik elv- égett gerendákon, betörtek a tűz terjedését. Borbíró Mihály 
társ, mintha az. öntöipari isko-- szobába. s az utolró pillanat- váltókez.e!ő, Gyurcsik Mihály 
lában vörös függöny lenne az ban, amikor már azt hitték. forgalmi tiszt éberségének, gyors 
rbl2kokon. Azt hiszem, tűz van... nincs mer>iség, kivitték őket a c,elekvésiének. a váci alakulat 
Az iskolában peáig gyerekek al- sza'had levegőre. Néhány perc harcosai és tisztíei hősi önfel
szanak! mulva nagy robajjal bedőlt az t,ldozásának és a kivonult tüz-

a tanácsválasztások tiSLZte!etére szenet adfak 24 órára. töbib erőt ford!ítha,tniaik a kiseb') ind!:tott ver-senvt összek,apcsol- h:áinyok pótlásá,.a. A pár!Js,,;e,r. 
A máskor nyugodt forgalmi épületnek "ez a szárny�. oltók becsületes, lelkiismeretes 

tiszt a postai telefon után lm- Az állomás, vasulasai szolgá- munkájának köszönhető, hogy 
pott. Előbb az iskolát, majd a latban Yoltak, l1elyüket nem az iskola növendékeit megmcn
tűzoltóságot, a rendőrséget, a hagyhatták el. de ök sem ak2r- tették az éleinek, s gátat velet-

lák .a téli felkészüléssel. Jó Vl,DöRUHAK, veDOeTELEK. vezetek, ams!yek jól i,,rneri-k a eredményt értek el e_ ver�ny- A védfüuh21ka:t a szol-gálaH tél-i felkészülés feladatait, ellensza-ka,nb,an Sopron allomason, helyek ide;ében ig,ényelté'k és őrizzék a szakmai és a sza:k
�h?l a ra:kodási i d�t � órfról 2.6 1 meg is k-apt@�. van azornb,an né- szervezeti seerve·kre háruló felorara csokken,te!ték es Tapolca hány hely ahol a felsőb,b, szer- adatok eiklé_{[zését. A területi fűtőháouíl, ahol a 327.1 43-ais vek helyt�len int<'z.ke-dése mia-!! bJwtlsiá.gokn,aik é.s a s,z.a1wrermozdony részlegviz&gáját ter- még nem juloltak védőruhához vezet közpcmtjá,rrnk, valamin: a ven felül elvégezték és a moz- a d:ol,e-ozók. A szombathe!ifi poliUkai osztá lyoknak j-0b':,an donyok kijavítva vá.rjá!k .a telet. igazgatóság III .  osztá,l.v,ának ve- ki kell ter:esz�eniök az ellenőT-

De a leg;töb,b helyre az jel· zetője, Szabó elvtár,s 16 bundlt,: 
1 

zést, �egi-rséget kell nyúj,!a,niok 
lemző, hog,y a munkaverseny és véte!eztetet! ki a.z á,1-lomá,ssa·I és a sza,kvonalnak és az üzemi 
a versenyn,yn l,vfoossí,g gyenge. awkat osztáily.a d1olgozói közöl'! biizot:ságoknak. 

katomi laktanyát kérte. tak ·kimaradni a hősi munkából. tek a tűz JYUsztításának. A meg-
Néhány perc mulva egy ka- Arányi István kocsimesfer és mentett gyermekek szüle,inek és 

tonai egysiég futólépésben in- brigádja az égő épü'et közelé- Vác lekosi,inak hálája, elisme
d•ult az égő házhoz. Berohantak ben lévő vt•gányokról perce'< rése száll azok felé, akik oly 
az ajtón, fel a lépcsőházon át / alatt kihúzatta a kocsisort. Egy bátran. odaadóan ,·ették fel a 
a 1o·1yosókra. Itt-ott még ők gőzmozdony viztartályát színül- harcot a lángok ellen . • •  

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

Pá.pa á//omcíson és• Celldömölk 
fűiőluí.znál pél-dáiul a verseny· 
ttib,'a még az auguw!usi ered'
ményekröl „tá jékoz;!,atja" a dol
gozókat. 

Fontos !ennivaló. hogy a 
vasút a szál l íttató felekkel 
ee-yüttmükcdw• úg-v stervez.ze 
meg a munkát, hog,y télire csak 
a le[[szü.ksé,[esebb áruk elszál
lítása maradion. Azonb,an edldig 
csak Sopron,b,a,r, é.s Sz-0mb,aibe
Jyen t-2dottak ennek érdekében 
komplexb,rigá!d mel/)b,eszélés-ei<et. 

AZ ELSÖTELESEK 

ELöKl,SZITl,SE. 

A téli fore-alom e'engedhe'et
len feltéte'e a doi,gozók, első
sorbLqn az elsőtieJesek jó elő.ké· 
szitése, o.�iatása. A tapolcai 
fűtőhá,zná,I komolyan yeszik  ezt. 
i\1att Béla elvtárs a most fel
szab,adult fiatal lakatosokka,1 
megis,rr;er'.'eti a mozdonyj.av;tás 
legjob,b módszereit, a íű(őház 
műszaki vezclői peodig az első
teles mozd•onyvezetök előkészf'. 
tési,! vá!,JaJ.tál.c De a tapolcai 
ffüőház. ió péJj,,i,',a másutt a l ig  
talált eddig követésre. Egyetlen 
á!!om:íson sem fo,gJ.a lkoztak 
még küiii<n az el9ö'el�ekkel, de 
a szomhathelyi fűtöház;náil rem 
külörnb a heLy.zet. 

HöVf.DMOVEK. 

A legtöb,b heiyen javult a 
kapcsolat a tanácsokka 1. a köz• 
mun,kaeröt elöreláitóan biiz;tosí
tottáik. A téli forga,Jomhoz szili<· 
séges any,a,gok m in<lenütt ren· 
delk-ezésre á !lnak má.r, azonha-n 
korántsem g,ondoskod'..ak i lyen 
elörelá.tóan a hóvédművek fel· 
ái'lításé,ról .  Az élősövény• és a 
földlművelcre előirányzott összeg. 
nek ohióber végéig csak e';{;!_·' 
harmadá,t ha,s,ználták fel. A leg-, 
vesrelyez;tetettebil1 területeken, 
így a 1uda•ri és az a•j,k,a,i vona•  
lon még igen héz.a,gooak a hó·  
védművek. 

GONDOSKODAS A. DOLGO-

ZöKRöL 

Jelentősen előrehaladt tavaly 
ó:a a dolgozókról való gondos
kodlás. Az öltözó1<et. mos.diókat. 
laktany�llrnt, melegedő helyeket 

Felhívás olvas6inkhoz 

Orosháza. állomás dcl,gozói 
I 

tett levelem mozdított eló. ban szóvátette, hogy az oros
őrömmel olvastuk la.punk no- Nem kell már a 600 főnyi oro.s- házi személy,pénzt,át·os..>1&kinek 
vember 22-i számában a házi igényjogosultnak fcg- munkáju,k .kedvezőbb kör-ül
munkánkat gátló rossz tar-

1 
orvosi rendelésre és ellenőr- ménye.1<: között való végzéséhez 

tartalékról szóló tudósítást. ző vizsgálatra Békéscsabára szü'kségük lenne forgószékre és 
M-ég na,gyo,bb volt afeletti uta;,;gatni. De lenne ezzel kap- egy dobogóra. Oros.háza á-Llo
őrömünl, hogy a cckk nyo- csolatban még egy kérésünk. más .főnökének értesítése sze
mán Bebrits miniszter elv- December l-én me,myílt Oros- rint a kérést te'jesitettéik. 

Vezércikkünk a pártszervezetek egyik fontos feladatáTa, 
a termelés pártel!enőrzésére hívja fel a figyelmet. A termelés 
pá-rtellenőrzésének módsze·rei Tendkívül sokrétűek, s változnak 
a különböző szolgálati ágak feladatai szerint is. Ezért lapunk
ban segítséget kívánunk nyujtani pártszervezeteinknek a ter
melés pártellenőrzése módszereinek kialakításához. 

társ awn:nal intézkedett és házán az SZTK-Ten�előintéz�t. ,,v·•t1·"zo-" r·c,�atun•-'---n me=-Jó lem1e. ha ,;,zü,1<.s.e,q c.•ete:,1 � = :: 
25�n már állomásunkon volt itt is megvi7Sgálhatnák és első- írtuk. hogy az úttörővasút 
az új, második tartalé.1<:. Jól- segélyben részesítenlk a vas- ala,gútőrei.ne.k nem áll rendel
esö és megnyugtató érzés, hogy utas i.gényjogosultak.at, pél- kezwükre megfelelő faköpö
felsőbhs,égüonk a hiányosság dául baleset alkalmával, ami- nye,t ami megviédeiné őket 
feltárása után azonnal in- kor gyors segítségre va.n a tél viszonta,gságaitól. Papp 
tézkedett. szük,;ést. Bízunk benne. hogy elvtárs. a 6. szakosztály veze.. 

Kérjük olvasóinkat, a pártszervezetek vezetőit és vala
mennyi kCAmmunistát, hogy a szerkesztőségünkhöz írt hozzá
szólásaikkal, kialakult módszereik ismertetésével segítsék elő 
egy termékeny vita kialakítását a termelés pártellenőrzéséről. 

- UJ fogászati rendelőt kap
tak a Déli-pá lyaudvar dolgozói. 
Ezzel régi kívánságuk va 1ósult 
meg. A rendelőt olajpumpás 
műtőszékkel, rön'gennel és 
nagyszámú kéz.iműszerrel sze· 
relték fel. 

- NAGYSZABASU tarka es· 
tet rendeznek december 1 8-á,n 
Békéscsaba fiataljai, me'yre 
meghívják a szegedi i gazgató
ság többi DISZ-szervezetét is. 

Más,ilk öröm is ért bennün
ket: megvalósult Orosházán a 
fogszakorvooi rendel.és és az 
ellenőrző orvosi swlgálat, 
a.melyet ueya,ncrn'k a „Szo
cialista Vasútért"-ban kfuzé-

az illetékesek ezt a kérésünket tője értesHette szerlkesztösé.. 
is kedvezően intézik e' . (Pa-

1 
günket, , h_o�y- az ala,,(úti_ őr

taki József Orosháza állomás.) helyeik ep1tesehez szükse,::es ' 

* hitelt biz!ooítottá:k é, utasítot-

1 
ták a budapesti igazgató:s§,got, 

Két·i elvtái-s, szegedi le,·ele- h ogy a munkát st>ronkívül vé-
;zönk október 9-i számunk- gezt=é'k el. 

A. komárnmi összekötő 
vasúti híd december 19-re elké
szül. A hídon már az utolsó 
munkálatokat végzik a csehsz.!o
vák és a magyar hidá.szok. Az 
új hidat a két baráti ország dol
gozóinak közösen végzett mun
kájára és a csehszlovák-magyar 
barátságra való tekintettel, Ba
rátság-hídnak nevezik el. 

- KLUB.'IAPOT TART de
cember 1 5-én a Kele!i Műszaki 
Kocsiintézőség iÍjúsági sze,ve
zete, mel,yre meghívja a buda
pesti vasutas ííaialokat. 

Egyesül a Lokomotív, az Előre 
és a Postás sportegye sület 

- Ujjáépítik a Béke útí vasú
ti aluljárót, több mint 50 mi llió 
forint költséggel. A jelenlegi 8 
méter széles nyílást, 30 méterre 
bővítik ki. 

- Háromemeletes, 12 lakásos 
házat adtak át Budapesten. a 
Róka utcában a vasutas dolga• 
z.óknak. 

A uf a.r ii.ata.'4-/e � 
,rl){/,S ÉfETÉEJÖL 'f1I/ 

- KÉT MAZSA VAS hely�tt 
20 mázsát gyüjlötlek. egyetlen 
napon Dombóvár állomás fia• 
!aljai. 

- AZ. IDőSEBB dolgozók 
részére műsoros esttel egybekö
tött ismerkedési estet rendez de
cember 4-én a zalaegerszegi pá
lyafenntartás ifjúsági szervezel e. 

- A „JÁNOS VITÉZ" c mu 
daljátékot mutatta be nagy se• 
kerrel a Szombathelyi Jármű• 
javító kultúrcsoportja. 

LAKASCSERE 

Elcserélném MÁV-házban lévő 
agyszoba összkomfortos, Yilágos. 
udvari lakásomat lehetőleg belte
rülefen léYő kétszoba összl·omfor
tos magűnlakásTa. �rdeklődni le
het: Perl Sándorné, Budapest, Y. 
kerület, ll,Iúzeum-körút :J:7. \-. 
emelet 1. Telefon: 381-480, 

Nagyfontosságú választmá
nyi ülést tartott a Lokomo
tív Sport Egyesület, melyen 
megvitattál< a SZOT elni:lke,é
gooek az OTSB-vel egyetértés..
ben hozott határozatát a Lo
komotív, az Előre és a Postás 
S. E. összevonásáról. A hatá
rozatot Feleki elvtá,f"' is
mertette, majd Mrovcsák elv· 
társ. a Lokomotív elnőke tar
tott beszá.mo!ót a vasutas 

t-······································ .. ········································� 
. . 

: : 
: Ö R Ö K S É G  : 
. . 
. . • Apám gyári mun- vet, fiam. öri.zd amint a sorok fölé : kás volt. Nehéz, me1; féltő aondaal. haja!, ősz haia ki.s- : 

gondaJoka!, meg· Vigyiizz rá nagyoJt. sé a h0,n!okába 
próbáltatásakka.J. te. 0{[tt, mint én, a.�i- ltttll, árnyékot vet a 
li életút után tért nek valamikor rei- mély, f<Ondoli-szém- • 
most őrök pih.enö- teaetnie .kellett, aki tv/la 'ba,•ázdákra. 
re. Halála után né- éinek ideién. elsöté- Hála na1,.y ívben • 
há,n,u nappal kis líiett ablakú külvá- meghajlik, mintha • 
vasládát kaptam. rosi házakban olva. most is nehéz ua- : 
Azt a kis vasládát, sott belőle elv/ár- suk súlya {[Örnyesz- : 
amelyről már több- saiM[. t'a,f<Y bar· tené. /lliéct [!ör· : 
szőr beszélt nekem, lan{[akban. mécs- n11edt, miért küz- : 
amd.ttben össze- vilá[!ná! ha.iolt a dött. m/éJ·t őrlődött • 
uyüjtötte kedves, könttv fölé. Tanulni, az évtizedek nehéz 

sportegyesület eddigi műkö
déséről, az elért eredmények
ről és a klijavítás,·a vá:ró hi
bákról. A beszámolót követő 
vit.a során számos kórdés tisz
tázódott az egyesüléssel, a 
:sportkörök működésével és a 
vezetéssel kapcsolatosan .  majd 
a Yá1asztmány felhívás5al for
dult a vasutas dolgozókhoz. 

Vasutas Dolgo,-,:ók! Spor-
tolók! Spo,·tvezetők! 

sportegyesületek ös-szevoná
sának helyes végrehajtása le
hetőséget nyujt az anyagi 
eszközök gazdaságosabb Jel
haszná.Zá.sához. a tömegsport 
tot,ábbi kiszélesítéséhez, az 
érintett szakszervezetek 
sportjának minőségi javí
tásához. 

Ahhoz. hogy az összevo
nással a kitűzött célt elér
jük. biztosít.ani kell a közle
kedési és positás dolgozókkal 
1:aló szoros együttmú,ködést, 
ae: egészségtelen szakmai, il
letve sportegyesületi soviniz
mus felszámo!,á.sát. 

Az átszervezés komoly 

Példamutató tüzikovács 
szfoél,ez nőtt em- tanulni aJwrfwtk és kövei között? 
lek:tárgya.if. ezért vállaltuk a kérdezem maaam• 

Várakozásteli iz- Horfh11-'börtönök /ól s a nyitott 

Az Országos Testnevelési 
és Sport Bizotts,.ig Elnöksé
gével egyetértésben, olctóbeJ' 
25-i ülésén a SZOT elnöksé
ge határozatot iwzott a ,köz
lekedési do!gozó:/c sportjának 
összevonására. A luz,tározat a köi•etkezőket mo1idj..:i lci: .,A 
Lokomotív Sport Egy:zsület a 
vasú.t dolgoiói mellett a jövőben szervezze a közlelcedé
si és szállíttú;i dolgozók, 
( eddig Előre SE) é� a postás 
dolgozók (eddig Postás SE) 
sportját is. A Lokomotív 
Sport Egyesület országos 
vezetőszerve tooábbra is a 
Vasutas Dolpozók Sza,/cszer
vez:zte elnöksége mellett 
mi'ilködjön." 

Ebből az alkalomból szere
tettel iidi-özöljük az Egyesült 
Lokomotív Sport Eg·yesüle-t
ben a köz!e kedési- és szál
lítási. valamint a postás dol
gozókat! 

munkát igényel, amelynek 
végrehajtá.sa a, swllcszerve
zete k e ln.ökségei által ki
jelölt szen-ezö irodák t.11.g
jaiTa hárul. A szervező iro
dák feladata az ősszev,:mást 
úgy végrehajtani. hogy a 
sz:ikszerveze-tek sportirányí
teísában. a fol11amatos mun
kában semm-iféle zökk,e-nő ne 
kfü•etkezMn be. Biztositanio•k 
kell a.z 195.5. éz:; sportfeilesz
té.si terv és költséq1>eté.s el
készítését. a d,emol1<.Mtik11s 
út,,,,, törtinó választá.mk 
előkészíté•ét. homt azok 19,55 
március 3 1-ig le bonyolítá.s
ra k.erillienek. 

Kovács Lőrinc a Keleti Műszaki Kocsiszolqálatl Főnökség . tűziko
vácsa 1 59 százalékos átlaqteljesitménnyel mutat példat. 

(Kovács Géza relv.) 

!!.alommal nyitol· fen//e{[ető árnyékát. kütiljV válaszol: • 
tam fel a ládikót. Voltak, akik é!elii- Ezért , . .  ezért . .  • 
Sok kisebb-11agyo!Jb ket kockázla!/ák Ot betii s benne 

=: • 
.emléktárgy, levél ezért a könyvért. van minden. a mi 
alól eJ{Yszerre csak A/ennyivel 1ná< <? ti é!etünk, a mi k-o
f'!f!..1/ erősen foszla- h.el11zetetek! Békés, rimk. amiért ök 
dozó, gyűrött könyv szabad orszál[ban küzdő/te�. apáink. a 
került a kezembe. tanulhat/ok, dol{[oz- könyv fegyveréve,l, 
Vajjon hán11 évtize- hattofi. Tanul; fiam de ha ke!iett, vas
dcn keresztül őrizte ellböt a köntJvből, sal, acél/a./. 
apám ezt a ki11sejé- meríts erőt, bála"- I\Ie_f!J'G,{[asztgatom, 
'ben me{[viselt, de sáf[ot, önlttdafo/ 'be�somago!om a 
tartalmába,i diadal- belőle . liön.ut•et s in.áulck a 
masan élő könyve.t A kön11v lapjain politikai iskotá,a. 
- a Bolsevik Pá,•/ ného! olajfoltok sö- Velem a könyo és 
tör/éneiéf. Ahogyan tétlenek apám aJ)ám fo!!ia a keze
óvatosan lapozgat- do!{[OS, munkás ke· mel. Erős, acéios 
1am a könyvben, zének nyomai. kéz. E.s tudom, scha 
szin.te haftani vél- Munkában cserzett nem en{[edi el. Kö
tem a,pám szarvait: kezében a kön11v - szönöm, apám, az 

- Fogadd örök· mintha élő valósit- örökséf[el. 
sé;!űl ezt a köny- gában látnám. Kricsfalussy Gyö,rgy 

.................................................................................... 

A Lokomotív Sport Egye
sületnek eddig is nagy szere
pe volt a magyar sport világ
viszonylatban is elismert si
kerének kivívásában. Az új 
sportegyesü!et egyike !esz a 
legna.gyobb sportegyesaletek
nek. amely még narmobb 
eredmények elérésére ké
pes. 

Nem célja az összevo
násna!k, hogy sportköröket 
szakosztályokat szüntes,se� 

1 
meg. Az élebképes sportkö
rök. Jlzakosz•á lyok önálló működése továbbra is mesz-

, szemenően biztosítva lesz. 
Meggyőződésünk, hogy a 

Vasutas Dol,gozók! SpMto
Zók! Sportvezetők! 

Támogassátok a szervező 
irodák tagjait az összevonás
sal knpcsoLatos feladll,tok 
végrehajtásában. az új eqye
sület ala.pjain.a:k lerakásában! 

Legyen az össz?vont Loko
motív Sport Eqyesület � 
magyar soo-rt újab? nany 1,,;_ 
zisa, érien el sok rekord�• 
és ner;lien mfanl több él
vo��'b�li spo,·tolót! 

Előre, az ú.í sporteqyesület 
111,;nél nry71Jobb ered1t>P,n,ini
n.01, si1wres meg�,alósiítá
sáért! 

LOKOMOTIV 
SPORT EGYESÜLET 
Ors,zágos Választmánya 

• Vasuta901t szakst.e, vez�ténelt h�tflapfa - Megtel.,.nfk rninc!en �znmbafol) Szerkes:ctf t :;;zer kF�ztóblzott-=áe Lariruhndonos: 4 Kö1 lek2rl,é,;. é� Postaűgy1 �linlszthfir:11 
szoct�LlliiiT4 VASL'l ERl - /II. Vactítt C'�%tUv 

� Si.erkef-17.tö<:é�: 8uda oec.f VI.. Sd�lin-út � "Z. - T�lefon: 728-- �95 42�317 42B-:n2. Oiem'. telefon: 16-76 39-49. Kiadóhivatal: Vl l •. U:ikóczl-út 54. - 18.0CO oéldáoy. 
1. Va•úti Föoszt41ya � • Va9utasok Szak..cizerve,pte. 
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T I LTA K O Z U N K !  
z hnperialisták agresz

szív politikájának nap
nál fényesebb bizonyí
téka: a ll(yugat-Német-

ország újrafelfegyverzésére, a 
hírhedt Wehrmacht feltámasz
tására irányuló törekvés. A vi
lág becsületes közvéleményét, 
a békeszerető emberek millióit 
mélyen megrázta az a felisme
rés, hogy nan sokJkaJ a hitleri 
seregek leverése után újból 
életre akarják kelteni Európa 
népeinek sírásóját. A moszkvai 
értekezleten részvevő hatal
mak, a békeszerető á.llarndk 
igaz képv:iselői méltó választ 
adta'k e1Te a galádságra. Vilá
gos: az emberiességet megcsú
foló, az esztelen háborúra ké
szülést igazoló politika, ame
lyet az USA világhatalmi tö
rekvései irányítanak, minden 
békére vágyó ember szívében 
ellenállásra találnak. 

A béke harcos akarásában, a 
béke őszinte szeretetében 
egyetlen szívdobbanás a kílenc
szá2rnilli6s béketábor, a nyu
gati és ázsiai imperialista ál
lamok minden becsületes dol
gozójának kiállása. Egyetlen 
szívdobbanás jellemzi drága 
hazánik: dülgos népének. s kö
zöttük a magyar vasutasok tíz
ezreinek érzését, harcos k iállá
gát, amikor a béke megvédésé
nek szent _!igyé_r,;il v.ip s� .... 

Van-e a hazában olyan em
ber, aki ne emlékezne arra az 
á,llati vandalizmusra, amelyet 
a náciseregek követtek el a 
„szövetséges" Jyfagyarország 
népével, kulturális műkincsei
vel, egy évszázad alatt felépí
tett in,·áraival, üzemeivel, mc
ző)?azdasá_!{á val és nem utolsó
sorban vasútjával. Kinek szí
vébe ne gyűlne keserűség, ha 
látja a hömpölygő Duna felett 
az Erzsébet-híd szörnyű ron
csát, amint a pesti hídfönél 
épen maradt pilonjának lánc
karjával vádlón mutat nyugat 
felé. Kinek szívében nem vált 
ki gyűlöletet és keserű indula
tot, ha visszaemlékezik fómű
tielyeínk, állomásaink üszkös 
romjaira. a barbár módon fel
szaggatott pályáínkra, közel 
tízezer vasúti és · közúti hi
dunk felr.:>bbantására, egy dol
gos nép évszázadokon át han
gyaszorgalommal gyűjtött va
gyonának elprédálására, ki
burcolására az országból 

J;:s amikor megráz bennün
ket a visszaemlékezés fájdal
ma, amikor ökölbe szorítja ke
zünket az évszázadokig tartó 
német elnyomás keserve, Hit
ler ,,übermensclheinek" az em
beri jogokat, szabadságot sár
batíDró gyalázatossága, meg
újuló erőt érzünk izmainkban, 

szépséget új életünkben. Mert lesz rá, !keményebb 1:áuiszt tud 
nemcsak a mult gyű!öletP act adni a hazánk ellen irányuló 
nekünk legyőzhetetlen erőt, támadó qdsér1,etekre. A jól vég
hanem az is. amit az elmult tíz zett munka hazánffcban ma 
év alatt a szovjet nép segítsé- nemcsa:k egyéni érdek, hanem 
gével, a magunk lelkesedésé- ·közé!'Ciek is. Nemcsak saját ma
vel és hősi munlkájával megal- Qána:k és családjának ha.sznál. 
kottunk. Ki tudja lemérni : vaj- hanem a közjón ts munká�ko
jon a mult gyötrelmeinek em- dik az, a,ki a tehet.ségéhR-z mér
lékezete, vagy az újjászületett ten a 1,egjobb mtm'kát végzi, 
ország hősi éposza. a még szebb bá.Thol is dol.gozzé'k: gyárban. 
és jobb jövőbe vetett törhetet- "agy szánt„földön, hivatalban 
len hit acélozza meg inkább íz,.. vagy is!frolában. Ezért ma sal,
mainkat, telít bennünket aka- 'k.alta in!ltább, mint bá.rmikDT 
raterővel. A kettő együttvéve 1<ddig, szü:kség van arra, hogy 
azonban felmérhetetlen Iendü- 11épü11:k helytállása megmutat
letet. elszántságot jelent abban qu,zzé<k a jobb minőségű, lkultú
az eltökéltségünkben, hogy a TIÍ!tabb termelésben, a be
mult rémeit feltámadni nem gyűjtés pontos teljesítésében, 
engedjük, s a jelen alkotásait takarékosabb mul11ká.ban, az 
szétrombolni nem hagyjuk! · állampolgári fegye"lem megszi-1& z az elszántság, a béke láTdításában". Ezzel minden 

ügyén�� igaz szeretete. bPCSületes, a hazáját szerető, 
a háborút akarók út- a béke ügyét szíYén viselő vas
jába olyan bástyát ké- utas egyetért. A va úti munl<a 

pes állítani, amely keresztül- jó végzése valóban nemcsak 
húzza minden erőlködésüket és egyéni érdek, hanem közérde..1< 
egyben biztosítja békés mun- is. A közjón, népe, és sajátma
kánk folytatását, a szociaUz- ga felemelkedéséért küzd az, 
mus felépítését a mi szép ha- aki a tehetségéhez mérten Ieg
zánkban. Vajjon Szabó elv- jobb munkát végzi bárhol ls 
társat. az ];:szaki Járműjavító dolgozzél,. Ha valaha szükség 
vonali osztályának dolgozójat volt a vasutas dolgozók he!yt
nem-e ez a felismerés késztette állására, a szállítási feladatok 
ezekre a bátor szavakra: ,,Elv- maradéktalan elvégzésére, az 
társaik, nern hiszem, hogy vol- olcsóbb, gazdaságosabb szállí
na valakt 'közöttfütlk, aDd nem tásra. a széntakarékosságra

1 
az 

a méregtől eltelve, erélyesen anyag_ és energiatakarékosság
tilta7ww.a. <i nyugatném.eteJk ra, a minőségi munkára, a ter
ha.rci jelsurelésul való eilátá- melékenységi mutató emel�é
sa miatt. Mi, a, magunl, bőrén re. akkor ma sokkal inkább 
ism,ert-ü'k meg Oket. Nem V<é- szükség van erre, amilwr 
rün'k be!őlii!k, és mindent elkö- mindez a legszorosabban ösz
vetü111k, h-0/11.J ezt megakadá- szefügg a gazdaságilag eros 
lyozz'Uik. Kécre-m az osztály do!- Magyarország további fejlődé
gozóit, hogy fogjun!k össze. A sével. a békéért való helylál
mi q,is területwn:Jwn jobb mi- lással 
nőségíl munkával, az osztály Ezekben az időkben, amikor tervénelk, az ötéves tervnek a békeszerető emberiség fi
túlteljesítésével, takaré'lcosság- gye!ő tekintete Moszkvára és a 
gal és a baleseti százalé1k esők- vele baráti nél'.)ek országaira 
kentésével biZonyitsúk be, hogy tekint, amikor nem közömbös 
eg11ségesen, szorosan láncba fo- az, hogy erő és akarat. jóindu
nódva harcolunlk a békéért!" lat és lendület egvazon célt: a 
Hány ezer és ezer ilyen meg- béke ügyét szolgálják, nekünk 
nyilvánulás, a béke harcosai- vasutasoknak is minden alkal
nak spontán feltörő érzését mat meg kell ragadnunk. 'hogy 
tudnánk itt felsorakoztatni. egymásllioz közelebb kerüljünk. 

asutas dolg.:,zóink a röp- Vizsgáljuk meg lelkiismeretün
'1}� !(yulések ezrein egyem- ket, hogy megtettünk-e min
\!/ berként mély együttér- dent ezért a gyönyörű célért. 

::r.ésüket fejezték a mosz,.. Nem ólálkodik-e a szakmai s.:>
kvai értekezlet határozataival vinizmus ördöge jószándékaink 
tiltakozásukat juttatták kifeie� körül, nem gyöngít-e bennün-
7.ésre az amerikai imperialisták ket ilyesmi nagyszerű elhatá
és csatlósaik eszeveszett fegy. rozásaink idején. Kötelessé
verkezési hajszájával szemben, günk, hogy pártunk és kor
ugyanakkor a munkapadnál is mányunk köré még szorosabb
bebizonyítják: a magyar vas- ra fűzzül, a szeretet, a bizalom 
utasdk 1:álasza egyező a ma.- és a segítőkészség gyűrűjét. Eh
gya·r nép válaszával. Hegedüs hez az eddiginél is nagyobb fe
An<lrás elvtárs ezt röviden és lelősségérzettel kell végezni 
közér1Jhetően így foglalta öszo munkánkat. Ne felejtsük el, 
sze: ,,A ga.:daságilag erős Ma- hogy a béke millió mozaikból 
guarország !könnyebben tud

l 
tevődik össze és megvédéséért 

szembeszállni az imperial-ista mindannyian felelősek va
törelkvések!kel, és ha. szükség gyunk. 

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

Miért megy gyo rsan a fékpróba Rákos állomáson 
12 óra 03 perc. A 323.021 -es zetes nevelő és oktató munká-

, 
séröknek még nagyobb gondot 

mo�dony most járt r� a 7653 vail, a Scseblikwi módszer a!• kel!epe forditaniok a tömlő pon· 
számú vonatra. A következő pi!- kalmaz_ásával_ v�lt�!�attunk_�ze'.1, tos, jó összei ltlesztés.ére. Sajnos. 
la'llatban már a szere!vénynél d� a_ k�oorozasnel(<ult _kocs:1av1- még sokszor akadályozza a gyors 
vam:iak Maróczki, Hugyecz és ta_sna,l ,1obb er.�dm�yt ,s elerh�t- fékpróbát a rosszul összerakott 
Tóth 1\Jihály kocsivizsgálók. 15 nenk J_ob� muszak1 . _fels7;e�eles: tömlő, gyakran találunk még el
perc mulva jelentik is: ,,Fékpró- sel. �eldaul a koc�1v1z�alok 2o dobált tömlőgyiíriíket a vágá
óa kész." t?nnas rako� ½?c:1.k�t 1s r�_s,:'z nyok között. Mint a vasuti mun-Rákos állomáson átlagosan allapotban levo kez1 emelo\el kánál mindenütt, a gyors, az 
15-20 perc a fékpróba ideje, emelnek. üzembiztonságot elősegítő fik
mint erről Ma:rócz.�i elvtárs nap- A forgalom a vonat kitétele próbánál is a legfontosabb az lója is tanu&:;:odik. 

_ Nem volt ez mindig így az után azonnal értesíti a kisérő· együttmtíködé::, az egybeha1 ,golt 
állomásunkon _ mondja Szé- személyzetet és a lakatosokat, munka. Tudjuk, hogy a téh for

csényi elvtárs, forgalmi sozolgá- hogy minél gyorsabban m-.,g- galomban a mi feladataink is. 
lattevö. _ Még a nyáron is törtfu->J1essen a tömlők összera- megnőnek, éppen ezért rossZ'lll 
gyakran· vártak az indulásra kása é� a ve�ekkek feltö(tése. esett. hogy a téli forgalmi érte
(ész vonatok fékpróbára, mert E,:edmeny az 1�• h�gy az erke- kezleteken csak alig foglaH<oz· 
amikor előkerültek a féklakato- zo v<lll:atokpt vizsga).0 _ lakat?SO.-- tak a kocsivizsgáló l akatosok és 
lok, akkor kezdődött a kocsik kat mar �em kell kul_�� _k�rn!, a féklakatosok munkájával. A 
lebáircázása. kisorozása. Miért? ho� seg,!

.�
en,ek_ 8 • fe,-pi:obanal birála(ot is szívesen fogadtuk 

Mert az érkező vonatokat vizs- akk�r, amikor t�bb mctulo sze- \'Olna, mert az is elősegítené a 
t�Ió lakato�k nem egysUT le· relv�ny va� _az a;llom�son. 

. munkánkat. Jl\i a téli forgalom
Jule(esen ve-gezték munkájukat.

/ 
. Tol� _/\lihalY_ el_vtars, kocsi- b

. 
an is teljes értékű, jó munkát 

lgy gond'Olkoztak, hogy indulás• vizsgalo hozzatesz1 : akarunk végezni, de az a kéré
llál úgyis átnéz:k mégegyszer a - Nálunk, ahol n incsenek kü- �ünk. hogy a felső vezetés is 
\-onatot. Azóta szívós, követke- !ön tömlőösszerakók, a vonatkí• többet foglalkozzon velünk. 

1954 DECEh\BE� 13. 
Elszántsiq, er6, • haza szeretete csendü,f ki a r!lpqyúlések ,-ész• 
vevőinek felszólalásaiból szerte az országban. Képünlcön Kornios 
Ferenc. az �szaki Jármüjavitó dolgozója dolq-ozótársal nevében tii• 

takozást Jelent be Hyuqat-Németorszáq felfegyverzése ellen. 
-"-••n••••••--•-••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••-n 

Közel 12.000 tonna töhhterhelés naponta 
Budapest-Ferencváros állo- Lemaradtak azonban a me-

más dolgozói dicséretes módon netrendszerin.ti fokozzák munkájuk tempóját, 1:onatindítás· 
hocy adósság nélkül térhesse- ban, teljesítésil!c csak 88 szá
nek át a téli forgalomra. Az zal.éTws. Lemaradásuk oka el
állomás dolgozói novemberben 

sősorban a sok {Jéprei;ár,is. A 
fűtőház dolgozói segí.tsenek. a. 
forgaimi dolgozóknak a le111a.

radás mielöbbi fe!szánwlásá
ban. 

kocsüartózkodási tervüket 101, 
terhelési tervüket 103. kocsiki
használási tervüket 126, szál
lítási tervüket 101 százalékra 
teliesítették. Jó eredményeket 

Amin m'ég iavítaniok kel l  
a dombováriaknak 

értek e l  az országos célkítűzé- Do-m.1..�vár állomás d l -· 
sek teljesítésénél is. Túlsúly- "" 0 goz01 

továbbításban a nap-i 8000 néhány szép ere�ényt értek 

tonna előirányzattal szemben el noven1berben. Kocsitartóz· 
1 1.670 tonna többterhelést in,.. kodási tervüket 101. kocsiki
dította,k útnak. ami 146 száza- használási tervüket 1 10 szál
lékos te!jesitménunek __ feU;l Jítási tervüket 106 s�lékra 
meg. Iranyvonati tervuknel 
- · napi 23 irányvonat közle-

1 
teljesíte"ték. Dicséret illeti 

kedtetésével - 115 százalékos Gócza Rezső tolatásvezetőt és 
eredményt értek el. brigádját, a fajlagos kocsimoz,.. 

dítás 100, az 
terv 104, és 
dási terv 103 
sítéséért. 

átlagos terhelési 
a kocsitartózko
százalékos telje-

Van azonban olyan terv
tényező. amelyen még sokat 
kell javítaniok a dombóváriak
nak: a meneh-endszerinti vo
natíndítást cs'3.k 67 százalékra 
teljesítették. 

Évi tervteljesítés 11 hónap alatt 
(Tudósítónktól.) Az őszi for· 

ga lomban a mezőgazdasági ter
mények szállítása szempontjából 
fokozott jelentöségü a kisvasúti 
fütőházak javí!órészlegein,ek 
munkája. A békéscsabai Alföldi 
N,isw:rsút ftltöháza ennek tudatá
ban végez:e munkáját és a te!• 

jesítmény fokozásával sikerült 
elérniök, hogy november 30-án 
jóminőségű munkával befejezték 
évi tervüket. 

Az évi terv befejezése után,, 
vállalták egy darab rész!e��izs. 

--gás· és-ltét-daub--flatl!a-vi viugá. 
latos mozdony munkáinak el· 

végzését, a naponta felmerülö 
futójaví:ások meilett. 

A tervteljes;tésben Csoii:os Jó
zsef müvezetö, V alkusz János 
csoportvezető, Kaucsik Sándor 
sztah2novis!a kazánkovács, Eg
resi Sándor iíjúmunkás, Vincze 
Zoltárrés 'Bokor József mozdon,y. 
lakatosok járnak az éien. 

AHOL ALSZIK A VERSENY 
Egyes szolgálati he'.yek veze. 

töi még mindig nem fordítanak 
kellő gondot a dolgozók teljesít• 
mén,yeinek értékelésére, nem 
hajtják végre a szocialista mun
kaverseny továbbfejlesr.és-ére 
vonatkozó minisztertanácsi és 
SZOT határoza'.ot. llyeCiek első
sorban Mezőhegyes és Vésztő 

állomás vezetői, akik az év már 

sodik felében teljesen elh.anya
gollák a m!.mkauNse1tyf, nem 
értékelték a dolgozók te/jesílmlr 
nyeit. 

Tiszalök állomáson a verseny 
nyilvánossága körül v,an baj. A 
versenytáblán kéthónapos ered• 
mények vannak kiíüggeszt\'e. 

Tiszaecseg állomás versenyvál
lalási lapjai is arról tanuskod
nak, hogy az á llomásvezető és 
a szakszervezeti funkcionáriusok 
nem foglalkoznak a munka\'er
sennyel. A legsürgősebben fog
jana-k hozzá mulasztá-saik pótlá
sáihoz. 

Nyerso/ajtüzelésű mozdonyok 
A szénfogyasztás csökkenté

se érdekében a MA V veretőí 
régóta foglalkoznak azzal, 
hogy hogyan használhatja fel 
a MA V a nyersolajat a vasúti 
szerelvények ·továbbításához, 
hogyan lehet aránylag kis be
ruházással a nagyhatásfokú 
nyersolajat elégetni gőzmoz
donyok kazánjaiban? 

A vasút történetében nem 

olaj. A hideg nyersolajat 
azonban nem lehet befújatni 
a mozdonykazánba, mert az 
hirtelen lehülést, �setleg cső
folyást okozhat. Ezért egy spi-
rálisan hajlított csövet helyez
nek a tartályba és ebbe gőzt 
vezetnek. Ez a füstcső átmele
gíti a tartályban lévő nyers
olajat. A felmelegített nyers
olaj folyékonyabb, könnyeb
ben jut csővezetéken a ka
zánba. A tartájyból a n)·ers
olaj még egy ei'ömelegítő be
rendezésen át érkezik a moz
dony tüzelő ajtaja alatt elhe
lyezett porlasztóba. A porlasz-

tó egy többfelé ágazó csőrend
szer, amelybe gőzvezeték is 
csatlakozik. A l'.)Orlasztott 
nyersolajat gőz segítségével 
permetezik a mozdony tüzte
rébe, 

A nyersolajtüzeléses mozdo
nyok alkalmazásával előrelá� 
hatólag naponta 300 tonna sze
net takarítunk meg a nép.. 
gazdaságunk számára, köny
nyebbé válik a fűtők munkája 
is, akik néhány gőzcsap segít
ségével szabályozhatják, hogy 
mennyi nyersolaj jusson a ka
zánba, 

új a nyersolajtüzelésre beren
dezett mozdonyokkal történő 
vontatás. A román vasutak 
mozdonyparkjának nagyobb 
része például vegyestüzelésű 
mozdonyokból áll, melyek egy
aránt alkalmasak nyersolaj és 
szén eltüzelésére. A mi mozdo- � 
nyaink széntüzeléstiek. Ossz� 
sen 24 olyan mozdonyunk volt, 
amely alkalmas nyersolaj, 
vagy pakura tüzelésére. Ez a 

Készülnek a vizsgadarabok 

24 gép sem tisztán nyersolaj• 
jal vagy pal-.."\lrával működik, 
hanem úgynevezett „fűtőolaj 
póttüzeléses" rendszer alar>
ján. - a meglévő alapszén 
tűzrétegre porlasztott nyers
olajat, vagy pakurát fujnak be 
gőz segítségével a tűztérbe. 

A nyersolaj felhasználásával 
nagymennyiségú szén szabadul 
fel, ezért elhatározták, hogy a 
meglévő 24 pakura-tüzeléses 
mozdonyon kívül még száz 
gőzmozdonyt átalakítanak 
nyersolajtüzelésre. A jármű
javítókban most folyik a száz 
mozdony átszerelése. Egyide
jűleg a Dunántúlon tíz nyers
o!ajtöltő állomást állítanak fel 
a vasúti csomópontokon. 

A mozdonyok szerkocsijaiba 
egy öt köbméteres tal'tályt he
lyeznek, ebbe kerül a nyers-

Most za!lanak az ipari tanulók' negyedévi vizsqáf. Képünkön az 
Északi Járműjavító taninúhetyében a� ipari tanulók vizsqadarab� 

jalkat készítik. 
(Kovács Géza felv,1 
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A vasutas pártszervezetek 
harcban a téli forgalom sikeréért IREK 

Az idEi ősz, a megnövekedett 
darabáru- és ,;zemélytorgalom 
lebonyolltása komoly erőpróba 
elé állította a vasutas dolgozó
kat. A munkát nehezítő mű
szaki hiányosságok, a gyenge 
minőségű szén ellenére a vas
utasok beeslllettel helytálltak 
az eddigiek során, 1954 novem
ber hónapban. a megnöveke
dett .szállltási igény kielégíté
sére 10.788 vasúti kocsival ad
tunk többet, mint az elmult év 
azonos hónapjában, és 730 ton
nára emeltük a vonatok átla
gos ter'l'lelését. De az eredmé
nyek ellenére egyes árucikkek
nél - különösen a kavicsszál
lítmányoknál, melyek nagyje
lentőségűek a télí építkezések
nél - mutatkoznak szállítási 
lemarad�sok. Ez, valamint a 
gyára!;, üzemek várható évvégi 
termelési emelkedése arra 
figyelmeztet bennünket, hogy 
az őszi forgalom sikeres befe
jezésével sem lesz idő a pihe
nésre. 

Az új feladatok során első-
sorban a vasutas pártszerveze
tekre számítunk, amelyek ed
dig is lelkesítették a csüggedő
ket, mozgósították dolgozóin
kat, melyek eredményeként 
zömében elszállítottuk a mező
gazdasági termékeket, építő
anyagokat és iparc'ikkeket. 

Pártszervezetein,k zöme az 
őszi forgalom befejezésére 
mozgósítva, eredményesen ké
szül a téli feladat.ok megoldá
sára. Közel egy hónapja már, 
hogy a pártirodákon szinte 
egymásnak adják a kilincset a 
kommunisták és pártonkívü
liek, hogy megbeszéljék a párt
vezetőséggel a téli forgalom 
helyi feladatait. Jgy született 
meg a tapolcai fűtőházban az 
kezdeményezés, hogy a tapasz
talt mozdonyvezetők szabad
napjukon elltisérik az elsőtele
seket, gyakorlatban adják át 
tapasztalataikat. Hasonló pél
dákkal számos pártszerveze
tünknél találko�hatunk, de van 
még J)ártszervezet, ahol nem ez 
történilt. Sátoraljaújhely áll0-
máson és fűtőházl>an a párt
szervezet a téli felké�zülést el
intézettnek tekintette azzal, 
hogy tartottak egy értekezle
tet. A gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy az értekezlet egymagában 
nem oldja meg a felkészülés 
feladatait. Sátoraljaújhely állo. 
másról november 15-én a 
419-es számú vonat fűtetlenü! 
indult el. Lcing GizeH,o, forgal
mi szolgálattevő a In-Ozdonyla
pon mégis e!őfűtést igazolt. Az 
ehhez hasonló hanyagságok 
arra figyelmeztetnek, hogy 
nem elég feltárni a hibákat, a 
pártszervezeteknek következe
tesen kell harcolniok a hib-ák 
kijavításáért, mindennapi mun
kájukat kell hogy képezze a 
vasúti munka segítése. 

A tél, az új szakasz politiká
ja fokozottabban figyelmeztet 
arra, hogy pártszervezetein;k 
törődjenel{ az <apró-munka
val» a vasutasok ügyes-bajos 
dolg�ival, nyerjék meg a vas
utas dolgozók eszét és szívét. a 
sok fáradságot követelő téli fel
adatok lebonyolításához, mely 

nem e��rúen a szállítások nincs üvegvágója. Létezhet az, 
elvégzését jelenti, hanem hoz- hogy egy üvegvágó miatt fa
záji!ruLás a nép jólétének ál- gyoskodni kelljen az emberek
\andó emeléséhez is. Ezt csak nek? Csak ott, ahol nem értik 
egy módon valósíthatja meg a meg, hogy a téli forgalom si
pártszerve?..et, ha l>izlosítja, kere az embereken múlik. 
hogy magasan lobogjon a kom- Világosan kell látni pártszer
munista példamutatás. ha a vezeteinknek. hog:v a téli fel
kommunisták járnak élen a készülés nem mindig valami 
termelésben, a nehézségek le- nagv és óriási problémák meg
küzdésében. A legjobb agitáció oldását jelenti. Sőt, legtöbbs2ör 
az olyan kommunista példa, nem. A téli felkészülés apró 
mint amilyent a Rámán Kató munkáinak elvéinése az. amely 
fűtőházban Dudá.3 Já.nos, H. összesítve a jó felkészülést je
Tóth István és fűtőil< mutat- lenti. Mégis van olyan párt
nak, akik kiválóan karbantar- szervezet. ahol a kommunis

- AZ IGAZGATOSAGOK SZOVJETU NIÓ 
között folyó fémgyüjtési ver-
senyben a pé�si igazgatós�g 

Arcl,ipo-,. Lueslsoa, DISZ-szervezete1 vezetnek, ma- , , 
sodik a budapesti igazgatóság, ét1 Pletnyev eletarsals i,alas!6a 
harmadik a szombathelyi igaz
gatóság. 

* 

- ASZTALITENISZ egyéni
és csapatbajnokságot rendez az 
Északi Járműjavító DISZ-bi
zottsága az alapszervezetek 
között. 

* 

tott 424.050 számú mozdo- ták és néonevelők csak áltulá- - A DISZ KÖZPONTI VE
nyukkal 27 nap al!iltt 5082 kilo- ban beszélnek a téli feladatok- ZETŐS:ÉG vánclorzászlajáért 
métert tettek meg. ró!, technikai előkészületekről. folyó versenyben a Budapesti 

Miért mutatnak példát a A jó munka titka a me�ontolt Vasanyagjavító DISZ-szerve
Hámán Kató fűtőház k.ommu- szó és a mindennapi tett egy- -zete jár az élen. Második a 
nistái? Mert itt a pártbizott- sége a dolgozók érdekében, a debreceni fűlőház, harmadik a 
ság nemcsak megvitatta a téli helvi nehézsé'(ek leküzdésében. Szombathelyi Járműjavító, ne
felkészülés feladatait, hanem A t.él már itt van. Leesett az gyedik az Északi Jánnűiavító, 
mindennap ellenőrzi és segíti első hó, az időjárás naoról ötödik a diósgyőri fűtőház 
azok végrehajtását. Javaslatuk- napra hidegebbre fo1·dul. Nincs DISZ-szervezete. 
ra gyorsult meg a szénszerelés, idő késlekedésre. Ma már tu- * 

A közehnultban Temesvári utasok kérdéseire é;l tüzetesen 
Henrik és Aszódi József, Bu- leírták munkamódszereiket. 
dapest-J'özsefváros állomás Az élenjáró szovjet va utadolgozói és Pécs állomás mun- sok levelük végén kérik barákaközössége levelet kapott 
Archipov, Lucskov és Pletnyev taíkat. hogy adják át testvé_ri 
elvtársaktól. Az élenjáró szov- üdvözletüket Magyarorszag 
jet vasutasok ebben a levél- , valamennyi vasutas dolgozó
ben válaszoltak a magyar vas- jának. 

Í!jla,ita. távíró és l.éptá..,író•berendetJSé• 
hisérletei a tnso„Jet „asutahon 

Mos,zkvából jelen!ik: 
A moszkva-rjazani von.aloo 

újfajta távíró és képtávíró beren
dezéssel folytatnak kísérletet. Az 
újn;,ndszeríí kénülék lehetővé !e

szi fotökópiák továbbítását kü-

lőnleges papíron, anélkül. hogy 
a képe! előhívni és fixírozni kel
lene. A képtávírónak külő11leges 
jelentősége van a számadások 
másolatának gyors továbbitásá
ban, 

amellyel csaknem teljesen fel- la,idonképoen nem is tél, fel- _ BUDAPESTRE UTAZ-s7.ámolták a gépácsorgásokat. készülésri'i!, hanem téli felada- NAK a Szolnoki Járműjavító ALBÁNIA öntevékenyen oldották meg a tokról kell beszélnünk, hisz fiataljai. Múzeumlátogatáso-
fiókmúhe!y fűtését is, használt nem a naptár. hanem az id6- kat és a hazánkban tartózk.o-
füstcsövekből készített fútőtes- j,.\J:·ás jelzi a telet. Álljanak n dó Aeros német cirkusz mű- 1l#agyar t.,-O.t11itas dolgo;;sól, údtö2lete 
te!, segítségével. Az ilyen pél- p�r!sze':'ezetek élére a feltá1·t sorának meg,ekintését vették dák nöYelik a pártonkívüliek h1bálc k1,1avfü1sá;1,:,k, vezessék tervbe. Amint az al-
párt iránti bizalmát, de csök- a dolgo7,6kat a teli forgalom s1- * .

• 

bán hírszolgá-
kenti az olyan eset, mint ami- k;.:es J�bonyolftá:�.á�a, mer! -� - JÓLSIKERŰLT KULTúR- ' lati iroda je-lyen Szerencs fütóházban tör- e.ore v1sz1 a l}ép10Ie� emeleset. . •�nti, Albánia tént, ahol a _mo_z1onyszi1;- abl�- : �erko . h!,•a� - 1 

MúS_OR�AL sze�e.peltek a pé-
felszabadulá-kainak megJavttasa azer_t ke- a vasutpolit1ka1 foosztály c�, f:'_tőház f1a!al1_a1 a harkány- ;ának lO. év-sik, mert a pályafenntartásnak I munkatársa furdo1 termeloszovetkezetben. fordulójára a 

Csehszlovák-magyar komplex.brigád értekezlet 

magyar vas-
utnsok meleg szerencsekívá
nataikat to'..mácsolták a test
vér albán vasuL5oknak. Meg-

BR.AZILIA 

emlékeznek a debreceni fűtő
ház dolgozóinak bimsőséges 
leveléről és a Vasutas Dolgo
zók Szakszervezete elnöksége 
által küldött üdvözlő távirat
röl. 

Az albán vasutasok orom
mel vették az üdvözleteket és 
sok sikert és szerencsét kíván
tak viszonzásul a magyar vas
utasoknak. 

December 3-án Lénártfalván 
tartották a pe,sőc-miskolci 
csomópont, Lén.ártfalva-Bán· 
réve állomások között fol�•ó 
szocialista verseny értékelését 
A bensőséges ünnepséget. 
a k'edves ismerősök szívé-

elvtárs mondott köszönetet � 
szívélyes fogadratásért és tol
mácsolta a felszabadulásukat 
ünneplő miskolci vasutasok 
údvözletét a csehszlovák vas
utasoknak. 

következi'\ neg-yedévbe!l (:�v 
dolgoznak, hogy még jobb 
eredményekkel ismét vi:ssza-ke
rúljön hozzájuk a győztesnek 
:<ijáró vándorzászló. Az érté
kelést követő megbe�zélésen 
megállapodtak abban, hogy va
lamennyi szolgálati hely a jö
vőben még nagyobb eredmé
nyekre törekszik és Ruttkovsz-
1ci, elvtárs, Miskolc fűt.őház 
üB elnökének javaslatára 
olyan értékelési Pontokkal egé_ 
�zítették ki a sz�rzódést, amely 
"l jóval nagyobb létszámú mis
·wlci csomópont dolgozói ré• 
szére sem jelent hátrányt. 

A leopoldina.i r.asutasoli gyó-:sel,ne 

lyes üdvözletét rövidesen 
felváltotta az értekezlet 
igazi célja: megállapítani, 
hogy a nemes versengésben 
a harmadik negyedév során 
melyik szo!gd?ati hely dol
gozói nyerték el a vii1·ös oá ,i

dorzászl6t. i\z értekezletet llo
oonyec elvtárs, a kassai 1gazga 
tóság kiküldötte nyitotta meg 
Megemlékezett a moszk.va, 
konferencia je!entőségérúI é;, 
arról a figyelemről, amely�i 
ezzel kapcsolatban a csehszlo
vák vasutasok i.s tanus!taau�. 
Vrenyíca elvtárs a békeharc 
jelentőségét ismertetve h?ng
súlyozta. hogy az 1953-han 
megindult verseny megerősíti 
a két nép SZÖYetségét, olydn 
kötelék ez a két nemzet között, 
amelyről a multban álmc,clni 
sem lehetett. 

A magyar vasutas küldött· 
ség nevében Kisvárdai Jáno-, 

Az értékelés e1·edmények6nl 
a harmadik negyedévben a 
verseny győztesei a pelsőci, il· 
lelve a Iénártfalvai csehszlo· 
vák vasutas dolgozók lettek. 
Különösen a betegszúzalék le· 
szorításában, a szervezett dol· 
g0zf.lk létsz:'i:-nának emelésében 
az igazolatlan mulasztások 
�sökkentésében mutattak jó 
példát, ami követésre méltó a 
m::.-n·nr vasutasok elótt is 
Bánlaki István, :Miskolc állo
tT1[!sfCl1ökc, Lengyel Gyula 
Miskolc íűtóhiizfőnöke, és Ha
va.3i J' ... ndrás Bánréve állon1cíq
f,'ínöke a vánrlorzúszlók átadá
sa alkalmával hangsúlyozták. 
hogy bár fájó szívvel valn:.ik 
?neg a szol;;:álati helyük cltc�ö
,:;égét jelző zá:,zlótól, de DÜ�Z
:�ék arra, hoi;y a neme, v,•!P.1-
kedésnek legnagyobb haszná1 
:, szocializmu,t építő b�ketá· 
bor látja, 

Egyben megfogadták, hogy a 

Lepis elvtárs, a csehszlovák 
központi szakszervezet kikül
döttének beszL'de, valamint 
Kisvárdai elvtárs zárószavai 
után a b ráti légkörben lefolyt 
értekezlet az Internacionálé 
�!éneklésével ért véget. 

A baráti vacsora elfo�asz
tása után el:ünt minden m•elvi 
nehézség, táncraperdültek a 
párok és hosszas maraszt�Iás 
után a magyar határ felé szá
�!dó vonatról r,,ég sokáig hal
lottuk a felénk áradó szeretet 
megnyilvánulásának hangjait. 

Nagyielentősegű úi ítás a szenpor eltüzelésere 
ll:rdekes napló fekszrk előt

tünk a Ilá-mán Kató fii.tóház 
músza:ki irodájának egyik asz
talán. A napló kezdési napja: 

lánggal égnek, jol>b a hőátadás, 
jó parazsat ad, salaktartalma 
mintegy 15 százal�al csök
ken. 

A közelmult
ban 14.000 Yas
utas sztrájkolt 

Leopoldiná
ban. Amint a 
délamerikai je
lentésekből ki
tűnik, már hó

napok óta követelik a szolgá
lati évek után járó illetmények 
kifizetését. A vasúttársaság 
két év óta hitegeti öket. A leo
po1dinai vasutasok már au
gusztusban 24 órás sztrájkot 
rendeztek tiltakozásul, majd 
szeptemberben ismét sztrájk
ba léptek. A katonaság és a 

rendőrség ekkor megszállt i a 
vasut.at, a szakszervezet veze
tőit őrizet alá helyezték, míg 
a szakszervezet irányítását 
egy miniszteri tisztvi.se,ől'e 
bízták. 

A sztrájk oly határozottság
gal és szoros egységben folyt 
le, hogy a kormány öt napi 
sztrájk után végül is tárgyalá
sokba kezdet• és most elren
delte az illetmények rendezé
sét, s visszamenőleg� kifi7.e
té�t. A nyomás akkora volt, 
hogy a kormány kénytelen 
volt a szakszervezet bebörtön
zött vezetőit ·s szabadon bo
csáta.'li. 

Oszt1·ák ,rasutas küldöít§ég 
hazánkban 

A napokban ötta,:ú osztrák héz a munkások életkörülmé
vasutas küldöttség 11togatott nye, Csorbítják a vasutasok el
hazánkba a Vasutas Dolgozók ért jogait, gyakori, ho;zy meg• 
Szakszervezete meghívására. vonják az öreg vasutasok 
Hermann Lichte11.egger. Ferdi- nyugdíját. 

KÉP A SZOV JETUN IÓBÓL 

1954 október 14. Ezen a napon 
helyezték üzembe a fűtőház
ban a szénkeverőberendezést, 
s Rmner Alfréd műszaki taná
cws, a kísérletek vezetője az
óta mindennap lelkiismeretes 
pontossággal feljegyezte a kí
sérletek menetét. Ma már a 
napló jobbára csak az eredmé
nyeket. a termelt szénkeverék 
mennyiségét rögzíti, jeléül an
nak, hogy a kísérletek sikerrel 
jártak, az újfajta keverési mód 
várakozáson felül bevált, 

Különösen fontos a szénta
karékosság szempontjából, 
hogy a nagylengyeli nyersolaj 
fütőértéke 9600 kalória, az át
lagos szénféleségek kalóriatar
talmának töl>b mint kétszere
se. A kísérletek rorán olajos 
keverékkel utazott a 132-es 
számú, 34 tengelyes személy
vonat mozdonya, A 328.655-ös 
gép Szobig mindössze egy és 
negyed csille keveréket hasz
nált fel Pernyéje alig volt, az 
egyéb,,ént összesi.ilésre hajla
mos szénpor sala,kja ezúttal 
nem sült össze. A napló több, 
hasonló sikerű kísérleti uta
zást említ. A H5mán Kató fű
tőház szénkeverője mind na
gyobb kapacitással dolgozik, az 
elsőnapi két csille keverék he
lyett ma már 140--170 csillét 
termel. A mozdonyvezetők, fű
tők hamar megkedvelték az új 
keveréket, úg�ogy e. szén-ke
verő dolgozói elhatározták, to
vább emelik a teljesítményt, 
még az év végéig naponta 200 
csille keveréket akarnak elő
állftani. A vasúti főosztály 71a. 
osztályának tervei szerint fo
lyamatosan még öt fűtőházban 
szerelnek fel hasonló keverő-
berendezést. A szénkeverő dol
gozói azonban nemcsak a szén
takarékosságot ktv:í.niák szem 
előtt tartani, hanem a keverék 
előállítási költségét is szeretnék 
csökkenteni. A termelés eme
léséhez és az önköltség csök
kentéséhez Igen jelentős mér
tékben hozzájárulna, ha az 
anyagmozgatáshoz hosszabb 
szállítószalagot kapnának, 

nand Bera.n, Wi!!i Ho/zinger, Elmondották. hoio, az osztrák 
Leo Makovec és Wi!H Fellner nép, az osztrák vasutasok a 
megnézték a főváros neve- béke hívei, harcolnak a német 
zetes.regeit és egy sor vasutas militarizmus feltámasztása, az 
létesítményt, Ellátogattak a új Anschlu'.ss ellen. De har• 
Lokomotiv sporttelepre, utaz- cuk nehéz. A Szociáldeme>
t.ak az Uttörő Vasuton. megte- krata Párt megtéveszti a tö
k intették a Rámán Kató fűtő- megek.et, békéről beszél. de a 
házat, a ferencvárosi keleti valóságban elősegíti. t.ámo
i(Urítót, az E.szaki Járműjaví• i;atja Nyugat-Németország fel. 
tót, a Benczur utcai napközit fegyverzését. 

Moszkvában meqkezdődött a nagy feny6faváaM. 
(Folo A, Aqanova.) 

De nézzük, miről is van szó. 
Jelenlegi szénhelyzetünknél 
nem elegendő, hogy a nehezeb
ben égő szeneket könnyebben 
égbetővé tegyük, aoú a paku
rás keverék célja volt. Ma az 
a cél, hogy minél kevesebb 
szenet használjunk, i lletve 
megfelelő keveréssel az eddig 
felhasználatlan szénport is cl
tüzelhetővé tegyük. EtTe a cél
ra a legmegfelelőbb keverő
anyag a nyersolaj. 

Az eljárás lényege, hogy a 
porszenet szállítószalaggal egy 
kever&dobba vezetik, ahol az 
porlasztott olaj!elihőn halad 
keresztül. A porszén az olajat 
magába szívja. Az olajjal át
itatott porszénnek igen sok elő
nyét lehetne felsorolni, de ez
úttal csak a leglényegesebbe
ket nézzük. Téli forgalomról 
lévén szó, említsük először azt, 
hogy az olajos keverék derme
dési foka mínusz 13, szemben 
a pakurás keverékkel, amely 
már O fok körüli hőmérséklet
Ml dermed. A nyersolajos ke
verék könnyen kezelhető. te
rillhető, vékony tűzzel lehet 
utazrJ, az egyébként rövidlán
gú szénféleségek is hosszú 

és bölcsödét és iszámos más A mi eredményeink erőt ad-
intézrnényt. nak az ő harcukhoz is. Láte>-

Az osztrák elvtársak nagy gatásailt során az osztrák vas-
elismeréssel nyilatkoztak a utasolc tapasztaltak nehéué
magyar vasút fejlődéséről, geket is, látták hlbáinkat. de 
vasutasaink szociális körülmé- mel!';nrőződésük - mondották 
nyeinek Javulásáról. Hel'1nann - hogy a népi demokratikus 
Líchtenegge-r elmm1dotta, hogy rendszer felszámolja a hibá• 
Ausztriában nem növekednek kat és Magyarország a béke, 
a szociális létesítmények, ne• a jólét or$zái(a lesz. 

Osztrák vendéqelnk eqy csoporlJa 
beszélget. 

az úttörövasutasol<kal 

(Kovllc:s G6za tolv,> 



1954 december 13. SZOCJALISTA VASOTtRT 

Segítsük a mezőgazdaságot ! 
A Va.mtas Dol,gozák Szak- Felhívjuk patronáló üze- nál azonban ne az leeyen 

11ze·rvezeténe'.k Elnixksége leg- meink dolgozóit. vezetőit, a cél, hogy a javítandó gé
utóbbi ülésén fog1afkozott a üzemi bizottságait, hogy egy- pet saját üzemükbe szállít
mezógazda.�ág patronálásával éves tapasztalataik birtokában va, avagy a gépállomáson el-
lkapcsolato3 feladato1ólcal, s el- nyujtsanak az eddiginél mély- különítve brigádban végezzék 
határozta, hogy a mezőgazda- rehatóbb segítséget gépállomá- el a munkát, hanem az, hogy 
sá,g eredményesebb megsegíté- sainknak és termelőszövetkeze- a gépek kijavítását a helyszi
se érdelkében az alábbl felhí- teinknek, hogy megnövekedett nen úgy szervezzék meg, h0gy 
vással fordul a vasutas dolga- feladataik elvégzése mellett je- a patronáló brigádok jólképzett 
zák, vezeták és ib.zemi bizott- lentős előrehaladást érjenek el szakmunkásainak fejlett mun
ságdk fel.é: gazdasági, politikai és ku!turá- kamódszereit, a munka egyes 

Pártunk III. kongresszusa el- Jis téren egyaránt. üzemi bi- fogásait a gépállomások do!go
ismerte és eredményesnek nyil- z.:ittságaink legyenek szervezői zói elsajátíthassák. 
vánította azt a hatalmas se- a patronáló munkának. A párt- Rendkívül komoly felada
gítségnyujtást, amelyet üze- és DISZ-szervezete'k segítsé- taink vannak a termelőszövet
meink, a vezetők és munkások gét kérve, politikai nevelőmun- kezetek patronálása terén is. A 
ez év során a mezö�azdaság- káva!. a patronázsbrigádokba gyenge termelőszövetkezeteket 
nak nyujtottak. Ebből a mun- való mozgósítással segítsék az átlagos színvonalra kell 
kából becsülettel kivették ré- elő, hogy a patronáló munka a:nelni. Ennek érdekében a 
szüket a vasutas dolgozók is. újabb lendületet kapjon, ál- patronálást úgy kell végezni, 
A vasutas dolgozók jól tudják, landóvá és rendszeressé váljon. hogy ezek a termelőszövetkeze
lhogy a mezőgazdaság megse- Tapasztalataikat átadva nyujt- tek konkrét gazdasági segítsé
gítésével saját életszínvonaluk sanak az eddiginél nagyobb se- get is kapjanak az üzemektől. 
emeléséhez is hozzájárulnaik, gítséget a gépállomások és ter- Segíteni kell a termelószövet
mert a gépállornásokon, terme- melőszövetkezetek mozgalmi kezeteket a gazdasági épüle
Jószövetkezetekben időben és munkájának, kulturális és tek, berendezések és felszerelé
jól elvégzett munka több bú- sportéletének fellendítés0hez. sek kijavításában, iizeml{épes 
zát, cukrot, zsírt és egyéb élei- A jövő évi terméshozamvk állapotban tar1 ásában stb. 
miszert jelent egész dolgozó növelésének egyik legfontosabb Emellett t;ivábbra is Jegfonto
népünknek. feltétele a gondos téli gépjaví- sab feladat a vezetés. a szer-

1955. évben a mezőgazdaság tás. Ennek érdekében a patro- vezés, a munkafegyelem és a 
fejlesztéséről szóló határozat nálás főleg a műszaki szervező politikai munka megszilárdí
végrehajtása tok.:izottubb fel- és irányító munka megja,·ítá- tása. 

Dolgozóink röpgyűléseken tiltakoztak Nyugat-Németország 

felfegyverzése ellen és tettek bitet a moszkvai 

határozat melh�t 
A vasutas dolgozók szerte iz: vasúton. Magam is részt vet- ború rémét. A vattázott me'eg

országban röpgyűléseken foc;- tem az újjáépítés munkájá.- ruhától kewve az új szeIT\ély
laltak állást az európai kollek- ban. Látom. hiszen a vonatab- pénztárakig, az új kultúrterem
tív biztonság megteremtése, a lak solc mindent elárul, men,;- tői a pénztárkezeléík fürdői,Hg 
moszkvai határozatok mellett nyi gyár, mennyi új, szocialista mindent hálás szavakkal kö· 
és pártkülönlbség nélkül, szinte alkotás jött létre tíz esztendő szöf'.nek meg . . . 
egyemberként tiltakoztak Nyu- alatt. A széke�fehérvári vona t És amikor sok-sok aja.lt•·.:il 
gat-Németország fe!fegyve,.,,é- nagyarány1, pálya..bpitése az ú1 egyfelől a tiltakozás, másfe:öl 
Se ellen. A felszólalásokból ki- fehérvári állomá.s, a nyíregyhá- a hála me:eg szavai röppen
csendült: minden erejükkel -zi állomás, a záhonyi és nyír- nek szét a teremben, elmond
azon lesznek, hogy megakadá• egyházi új vasutas la'ktanya, és ják azt is. hogyan akamak az 
lyozzák Európa tűzfés-z:ke, né- egész sor új létesítmény, mind- új háború v�zélye ellen küz
pünk ósi ellensége_ a német mind arra késztet. hogy ne deni. Egymásután születnek a 
militarizmus feltámasztását. A hagyjuk országunkat mégegy- felajánlások a késések csök
magyar vasutasok felháboro- szer odáig siiUyedni, ahová kentésére, az árukár meg
dottan tiltakoznak az ellen, Hitlerék nyomták. P:s ez a fel- szünteté5ére, olyan cselekede
hogy a Wehrrnachtot, az euró- ismerés elég ah.hoz, hogy a ma- tekre. amelyek takarékoss,;g
pai népek, a2. európai kultúra gunk mód.jón akad.á.lyolcat gör- gal erősítik a hazát. Nem pusz
pusztítóját újra talpraállítsak. dítsünk egy újabb őrület, a ta szavak ezek. Alig néhán:v 
A felháborodás hangja meg- nyugatnémet.ek fe!fegyver:éu nap telt el azóta, hogy a fel
mutatta, hogy egyetlen becsli- elé. háborodás han.11ia felváltotta a 
letesen gondolkodó vasutas r• Keleti-pályaudvar dolgu- megdöbbenés csendességét, de 
sincs. aki közönyösen menne zói még élénken emlékeznek már emelkedik a raktári mun
el an1e!lett, hogy félmillió nyu- a szinte rombadö.ntött felvé- kások teljesítménye, az áru
gatnémet férfit újra katona- te'i épületre. a felszaggatott mozdítás eléri a 140 százalékot 
ruhába akarnak bújtatni. pályaudvarra. Jámbor Istv:ín és néhány na:p leforgása alatt 

A Nyugati-pályaudvm m raktárnok, Nagy II .  Ferenc és már 12 OOO forint önköltség-
Bartus István jegyvizsgáló eze- Béres lstván kereskedelmi dol- csökkentéssel büszkélkeclhet-
ket mondotta: gozók egyszerű. keresetlen sza- nek. 

vakkal tilta.ltoznak a felfeey- Hosszan sorolhatnánk a va-
- P:vek óta járom az orszá- verzés ellen. Békét akarunk - sutas dolgozók megnyí!atkozá

got. Ismertem a borzalmas se- hangoztatják és egymás után 
I 

sát. állásfoglalását. Dol<:(ozóink 
beket, amelyeket a német mondják el mlndazt, amiért tá- harcba lndulnak életünk meg
militarizmus csi,;?:má.ja taposott j vol akarják tartani a hazától. védéséért jövőn,k akadálytalan 
az eurápaszerte híres magya,· a szocializmus orsTágaitól a há- építéséért, a békéért. 

„Ö T S Z Á Z  A S O K'� K Ö Z Ö T T 

adatokat ró tennelőszövetke- sára, a helyes javítási techno- A vasutas dolgozók eddig is 
zeteirukre, gépálloanásainlcra. lógia kialakítására, az admi- számtalan tanújelét adták, 
Mint ismeretes, jelentősen nö- nisztráció és számvitel megja- hogy egyemberként támogatják 
velni kell az egész országban javítására irányuljon. pártunk és kormányunk cél
a gubona vetésterületét és a Patronáló üzemeink műszaki kitűzéseit a mezógazdaság fej
tem1éshozamokat. Ennek egyik dolgozói, mérnökei, művezetői lesztéséve! kapcr.olatban. A 
elengedlhetetlen feltétele, !hogy és könyvelői igyekezzenek a patronált gépá1lomások é;; ter
a vasút a mezőgazdaságnak helyszínen segíteni a gépállo- melöszövetkezeteii: eredményei. 
szánt árut, valamint a mező- mások műszaki és adminisztra- elismerő levelei tanuskodnak 
gazdasági termékeket minden- tív dolgozóit a gazdaságos gép- erről. Patronáló üzemeink dal
kor időben és veszteség nélkül javítások megszervezésében, a gozói, vezetői é, üzemi bizott
elszállítsa. A mezőgazdaság minőség megjavításában, a ságai kövessenek el mindent. 
fejlesztése tehát egyaránt harc- munkafegyelem megszilárdítá- hogy az eddigitiirnél mélyre
ba hív minden becsületes vas- sában. Nem az a cél, hogy a hatóbb és eredményesebb mun- A szolnoki fütöház 19 mozdo
utas dolgozót. Az eddigieknél gépállomások dolgozói helyett ká,iukkal továbbra is hozzáJá- nyán díszeleg az „500"-as fel
nagyobb gondot kell fordítani végezzék el a munkát, azonban ruljanak a mezőgazdaság irat. A mozdonyok személyzete 
a mezőgazdasággal kapcs0latos ha a szükség úgy kívánja, a gyors fejlesztés�hez, a · mun• szívvel-lélekkel híve a moz
komplexbrigádok munkájára. patronálóbrigádok tényleges kás-paraszt szövetség megerő- galomnak, megtenne mindent a 
Fokozottabb tevékenységet kell munkával is nyujtsanak se- sítéséhez! jobb teljesítményért. Elbeszél-
kifejtenünk a mezőgazdaság ,gítséget a javításokhoz. Az Vasutas Dolgozók Szakszer- gettünk Köt·esdi János, Házi 

órakor már űtra-készen álltunk. 
Akadályt nem láttam, mégis 10  
óra 40  perckor indítottak el. 

Házi Imre hasonló fordulór� 
indult december 4-én két órakor 
és december 6-án tizenöt órakor 
(ér vissza. Jegyezzük fel e 60 
órás út legjelentősebb ácsorgá
sait. Rákosról 8 óra 10 perckor 
elindultak és 1 1  óra 45 perckor 
értek Ferencvárosba] Emiatt má
sik gép vi tte el vonalukat. Visz
szafelé a Keleti rendezőből csak 
délután kaptak vonatot. Ceglé
d'en 0. 10  perctől 8 óra 36 percig 
!crlóztatták fel őket. 

vállaltak. A mo�alom nem fej• 
!cdik, egyhelyben topog, vi:gy 
vissza-visszaesik. Még mindig 
gyakori a gépmenet és ez rontja 
a . mozdonykihasználást. Csak 
egy p�ld'át a mozdonykihasznái
lásról: tavaly a nagyobb forgal
mat nyolccal kevesebb géppel 
bonyolították le és jóformán so
sem volt géprevárás. ellentétben 
a mai helyzettel. Átlagos kíler
helésük novemberben az előirt 
726 tonna helyett 7 13  tonna volt. 
É$ még egy példál: a fűtőház 
mozdonyai október hónapban 
több mint 9000 órát ácsorogtak 
� vonalon (fütöhll•zi ácrnrgás 
1 30 óra.) Emiatt többtízezer fo
rintra emelkedett a tú'órákérl 
kifizetett összeg. Nem kétséges 
- ezt az elvtársak is megálla
oitják - van náluk is hiba, 
sokszor ők sem tesznek meg 
mindent. De a külső körülmé
nyek is fékezik munkakedvüket. 

patronálása terén is. ilyenirányú segítségnyujtás- vezele Elnöksége, Imre, Kiss Gyula mozdonyveze• 
-----------~-------------

tökkel. Szinle egymás szavába 

A Keleti fútóhh villamo&- és 
motorszitién.ek .. oktaiótermé�n 
termelési értekezletre jöttek ösz
sze a dolgozók. Látszott az ar
cokon, hogy ké.szültek e napra, 
megrakták tarsolyukat monda
nivaióval. 

takarítást ér el voltaképpen a 
százalékos szénmegtakaritáss"l 
seg.ti népgazdaságunkat. 

A beszámo'ó kendőzetlenül 
tárta fel az együttműködés hiá
nyosságait a forgalommal. Az 
elmult termelési értekezlet ja
vaslataina,lc teljesítéséről és nem· 
teljesítéséről is tájékoztalta az 
elvtársakat. 

vágva magyarázlák: elvtárs, mi 
csökkenteni akarjuk az önköltsé
get, tudj1<k, ez a mi jobb életünk 
alapja. Ezért is veszünk részt 
az „500"-as mozgalomban. 

- Atlag 200 ki lométert le
szek meg naponta. Vá Ila ltam. 

natok menetrendszerinti köz'.e- hogy 424.023-as mozdonyomma! 
kc.désé-ben. mosástól-mosásig megteszek 

Sok felszólalás hangzott el 36.000 ki '.ométerl. Jelenleg 
még ezután. Többségében a hí- 26.000 ki lométernél tartok, tel· 
bák eredőjét a forgalmi szak- jesíteni fogom felajánlásomat. 
szolgálat dolgozóiban látták és - Egy kis szünetet tart Köves

igen kevés szó hangzot! el a di el,táTs, és aztán szomorúan 
von:aWs hih,.föól. Szefledi Nándor hozzáteszi: - ha h2gyjákl Mert 
elvtárs, a bud:apesti Hl .  osztály ez nem mindig sikerült. Decem
főnöke mutatott példát, hogyan ber 2-án a 659-es vonattal 4 óra 
kell az együttműködés kérctés�- 04 perckor értem Pestre. Azt 
rei szakmai elfogultság nélkül mondták, hogy a 690-sel megyek 
beszélni. Kiss elvtárs, az Bszaki vissza. Negyvenöt perc a latt elő-

készítettük a gépet. és átmen· Járműjavító OV vill amosmoz- tűnk a Keleti rendezőre. A vo• dony-osztá lyának mérnöke a nat  nem volt kész _ elvégeztük mozdonyvezetők kérésére meg- a tolatá9!, a fékpróbát és hat ígérte, hogy olajkapcso!ó-tarta-
!ékot küld az üzembe. 

A fülőházfönök és a mozdony
vezetők együttesen á"

f

!'itják, hogy 
ezek nem kirívó esetek. Nzponta 
fordulnak elő hasonlóak. Az 
tcs.c,rg3�ok ked"vét sze,gik .az 
embereknek, megölik az „500"
as mozgalmat. A latöház moz
donyainrk egy-egy fordulója át
lag 20-30-36 óra. A mozdony
személyzet fáradt. nirc�enek ki
pihenve, cs,aládjuk körében ·alig 
vannak. 

Októberben még 22 mozdo
nyuk ,·ett részt az .,500''-as moz
galomban, d'e novemberben m�r 
cssk 19. Napi teljesítményük át
lzg 1 65 kiioméler, bár 1 75-öt 

Az „500"-as mozgalomnzk a 
hibák ellenére is vannak kisebb 
nagyobb eredményei. Es ami 
legfontosabb, vannak lelkes, ál
dozatkész mozdonyvezetők és fű
lök, akik erejüket megfeszítve 
küzdenek a nehézségek ellen. 

Országszerte tudják, hogy a 
Keleti fűtöház derék dolgozói 
már november 27-töl megtaka
rított szénnel továbbítják vona
laikat, hogy ki lométerlervüket 
december 1 3-ra szándékoznak 
befejezni és most került nyilvá,
nosságra, hogy a vi! lamosmoz• 
donyok kílométertervét decem
ber 5-re becsülettel teljesítették. 
Érthető tehát a kiváncsiság: mit 
ad a további mU11káftoz ez az ér
tekezlet. 

Endrédi László kissé túl hosz� 
szúra szabta a nemzetközi hely
zet ismertetését. Ehhez képest 
mondJnivalója kevés volt a 
munkáról, amit beszéde végén 
azza I indokolt, hogy nyilván 
ami h iányzik belőle, elmondják 
a doli;;ozók. Ami legérdekesebb 
Endrédi elvtáirs beszámolójában: 
az ónbírálat öszinle hangja. 
Szinte követel! az együttműkö
dést a szakszolgálalí ágakkal, 
hisz csak az együttes jó munka 
szülhet jó eredményeket. A gaz
daságos szállítás a másik. vesz· 
szőoaripája és kit nem gondol
koztat el, mikor arra figyelmez
tet, hogy amikor a villamosvon
tatás egyszázalékos árammeg-

Sajnálatos, hogy a hozzászó· 
1ások során közel más/a órán 
keresztül olvnn probJ.émiíkról l>e
széltek a dolgozók, amelyek fon. 
tosságát vitatni nem lehel, de 
amelyet Imamalom módjára so
kan végigpergettek: a vízvétele
zö hid:rancsok ügyéről. Gyimesi 
elvtárs kifogásolta, hogy Fe
rencvárosban 4-5 órát ácso
rognak a gépek. Pintér elvtárs 
javasolta, hogy ugyanitt az 
irányvonatok reszére tartsanak 
fenn szabadvá,gányt, hogy az 
5-6 órás ácsorgást elkerülhes
sék. Sándor elvtárs több javas
l atot terjesztett elő. Kérte az 
utasítás módosítását. Szerinte 
ne szóbeli ér .esitéssel utasítsák 
a bejárati jelzőnél megfogott 
vonatok személyzetét. hanem 
minden esetben írásban, mert 
baleseti veszélyt rejt a szóbeli 
értesítés. Kérte, hogy az illeté
kes szervek ellenőrizzék a me
netlevelek szigorű vizsgá<latát és 
tegyék a forgalmi szolgálatte
vőket anyagilag érdekeltté a vo-

Csapó eh·tf.rs. a vasúti fő
osztály 7/a os,ztályának vezetője 
a fe!szól3lásokra adott válaszá
ban helyesen, keményen. segítő
készséggel bírálta az értekezle
tet. Hibáztatta, hogy a dolgozók 
a hidrancsok ügyét félóráig tár
gyalták, holott az érdekelt fütő
há·zfőnökök egy-két órai munká· 
val fel tudják szereltetni. Elren
de'te a hibakönyv vezetését két 
példányban, hogy a járműjavító 
is figyelemmel tudja kísérni a 
javított mozctonyok sorsát. Nem 
helyes az - mondotta - hogy 
olyan ügyekkel, amelyet helyileg 
is meg tudnak oldani, mindjárt 
a minisztériumhoz fordulnak. 
Csapó elvtárs hangsúlyozta. 
hogy mozdonyt kiadni cs.ak ak
kor szabad, ha az a forgalmi 
igényeket teljesen kielégíti. Az 

Köves elvtárs hazatért Leningrádból 

=------~--���---.,.,__,..,..,.,._�.,_,.,.__,.,....,.__�� értekezletet értékelve azt mon-
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dotta, hogy jobb munkát végez
tek volna, ha a hihá,k mel
lett a hibák megszüntetésének 
módját is elmondták volna a 
felszólalók. Kiemelte végül, hogy 
a vontatásnak az együttműkö
désre való törekvése mindinkáibb 
találkozik a forgalmi szolgálat 
d-0lgozóina,k hasonló törekvései· 
vel. 

A. termelési értekezlet közel 
négy óra hosszat tarlotl. Néhá
nyan nagyon jó, hasznos javas
l2tokat tettek, de voltak olyanok 
is, akik szakmai ellenszenvüket 
öntötték ki, és ez a termelési 
értekezletre rányomta bélyegét. 
Az igazság az, hogy mindkét 
szakszolgálatnak van bőven ja
vítanivalój a. A termelési érte
kezlet · végsö tanulsága: 11em 
elég termékeny javas,!atokkal 
jönni. nem elég harcosnak len
ni, ha erönk egy részét még min
dig szakmai viszá lykodásra for
dítjuk. Lépjünk végre egyet e'ő
re az összefogásban! 

A NvU!!'ati-pá ly.aud,,M üve� 
crnrnoká,I:,an izg-a tolt csoportok 
!�sík a nemze,,közi gyors. érke
z.ését. Vasutasok. pos,:2.sok, ka · 
tonil'.< . . . a lrezekben vi r á,gcs,o
k.or . . . a Ieningrá,di rá,dtiótáv
irá$ZVer&en,y ré.szvevöit várják 
munkatársaik, barátaik, hozzá. 
t,artozóik.  A gyorsvonat feltűnik 
az üvevkupo!a ala:t. Es.zembe 
i•utnak Köves János vasúti rádlió· 
távírász szavai, amellvel néhány 
nappal ezelőtt búcsúzott tőlünk 
az indulá1SJ1ál: 

- Remélhetólef! nem okozok 
csalódast. Szerelném bebizonyí
tani, hOJ!!J a maaqar vasúti táv
írászok rne,!állják helyüket a 
/ef<jobbak versenyében is . . •  

Bebízonyl!otta. Köves János 
és a töb,biek, Borbély László, 
Gyimesi Gqör{(!J a néphadsereg, 
Szabó laios, Tóth István és 
Fornai Mihálq a p,oota tá.viráiSzai 
,;z erős nemzetközi mezőnyben, 
me,gelőz\'e Románia, Bulgária, 
/,enf{ye/orszáf< és Csehsz/or.>áJlia 
csapará.l, a Szovjetunió möi:?Ött 
a máls-Odlik helyen végeztek a 
rá;:liótá.virász csapatversenyben. 

A foi;radtatás örömteli percei 
Lltátn megkértük Köves elvtársat, 
beszéljen útjáról, é!Jményeiröl, a 
na i;ry w,rsen,y,ről. 

- Tatán az útfat kezdeném, 
mely nla,!!cbban is Mf!!JSZerú él
mény volt, hisz a szocializmus 
orszá,lál!an jártunk • . •  

Rág-yuj,t egy cl:rarettát!',a, te
kintet� ,oégi.gsimogatja felesé-
1!:ét. aki velünk ei;ryütt fig;yeH 
szavá.t. A mosz.kvai fogadtaiáls
ról beszél, a figyelmes vendég-

t1zeret�-röl, a Metróról, a lenin• 
he!,yi na,zyszPrű felhökarco'ó· 
<)gyetemről s az'.án a legcsodár 
latosa.bi, moszkvai élmén,y,röl. a 
lenin-Sztálin mau1..oleumról. 
/(öves János,, az egykori pálya
munká,s ott állt Lenin é� Sztálin, 
az emberis,ég két halhatatlan 
alakjá,nak üvegkoporsó;a elölt. 

A vers,e,nvl - melynek meg
nyitójá,n résztve!! Popovnak, a 
rádió feltalá.lójának lánya is -
a DOSZAF (ná!:unk hasonló 
szervezd a Szab.adság·harcos 
Szöve!,s,é.g) központi székhfaá
ban tartották. A \'erseny el-sö 
napj,án kiesett Románia és Bul
gá,ria csapata. J<emén.y. küzde
lem folyt. A kézicsopon 220-
280-as iel•sebességgel vett és a 
11:épicsoporlnak még rn.agasab<b 
volt a kö�:elménye: 250-280 

:elsel>ess,ég. (A mag-yar posta 
másodlosztálvú nemzetközi v1z.s. 
!!át;fo percenként 100--a•s fe1€e· 
!:,ess.ég vétele a kéíve'e1mén!)'.) A 
versenyszámok között szerepelt 
l>e!ű- és számsifre, valamint 
köi,értelmü anyanyelvű szöve� 
véte'e. A magyar csapat .az elsö 
napon sikeresen szerepelt és 
má&nap is folv:atta sikerét. Ek
kor e5elt ki Lengyelorszá)g és 
Cseh:;zlovákia csapata és a dön
tőbe !gy a Sz;ovjetunió é.s Ma• 
gyarország csapa!a került. A 
szov:et e!vtársakat na12wt0bb ver
seny!apasz'.a!atuk, �udásuk, meg. 
érd'emel4en juttatta az elsö hely
re, de a mag-yar csapat második 
helye is kitűnő eredméll\Y, hi�z 
a népi demokratikus országok 
között ö,k �zerepeltek a leg$ike
resebben. 

M "qvarorszáq cs�pat.a (balról Jobbra az ál lósorban harmacHI< 
Köves elvt.irs) meqlátoqatta a rádió felt�lálóJá11ak, Popov szovjet 

tudósnak ldi,yát. 
(Foto Aqentpre11.) 



SZOCIALlSTA 

ALBERTI GYULA - TANÁCSTAG 
Vaksötéfség van még haj

nali 5 óra 16 perckor, arni;koi· 
a 4449--es számú vonat lassan 
kigördül Fót állomásról. Az 
egyik fülkében minden nap 
egy őszülő, kemény arcvonású 
férfi utazik, legtöbbször könyv 
fölé hajolva a gyér világítás
ban. 

elvtárs élete együtt lükt.et a 
község életével, kis házán és 
kertjén túl magáénak érzi az 
egész községet. De különÖ6en 
szívügye, éltető eleme a köz
ség lrultúrélete. Nincsen olyan 
este amelyiken ne találna va
lami tennivalót a kultúrotthon
ban. Színműveket rendez, dísz
leteket fest, ha kell, jelmeze
ket varr. 

- A kultúra forrasztja ösz
.sze legerősebben az embere
ket - mondja Alberti elvtárs. 
- 1936--ban, amikor megala
kítottuk a helyi kultúrcsopor
t.ot. úgy igyekeztünk összeállí
tani a kultúrgárdát, hogy lt
gyenek benne parasztok és 
munkások is. 

feleli. - A négy év előtti vá
lasztásnál bizony még eléggé 
sógor-koma alapon történt a 
tanácstagok jelölése, ipari 
munkás nem is került az ak
kori községi tanácsba. Ma a 
dolgozók, munkások és pa
rasztok állították saját jelólt
jei•ket. 

M6sodik hete tagja a ta
nácsnak Alberti elvtárs, s et: 
a két hét még fokozottabb 
munká� jelentett számára. A 
község lelkes örömmel készül 
december 19--ének_ felszabadu
lása évfordulójának megünnep
lésére. További terveiről eze
ket mondja:  

Igy kezdődik a napja immár 
évtizedek óta ALberti Gyul,a 
elvtársnak, a Landler Jenő 
Járműjavító háromszoroo szta
hanovista, Munka érdemrend
del kitüntetett esztergályo
sának. ll:s november 28-a 
óta még egy megtiszte!ő cím 
birtokosa Al.berti elvtárs: Fót 
község tanácsának tagja. Reg
gel hat órától délután két 
óráig az abroncsesztergapad 
fölé hajlik, keze és kése alól 
szinte kígurulnak a kerékab
roncsok - egész évben szta
hanovista szint felett dolgo
zott, s számítása szerint 1955. 
január 14-re befejezi második 
ötéves tervét. 

- Az alakuló tanácsülésen 
elhatároztuk, minden erőnkkel 

A felszabadulás után is AZ- azon leszünk, hogy a fóti bertí elvtárs volt a kultúrcso- tanács mintakép legyen J)OTt lelke, mozgató ereje. Már a járásban. Községfej-
1945 januárjában e'őadást ta!"- lesztési programunkban az 
tottak. Vasúti közlekedés még elsők között szerepel a 
nem volt, Alberti elvtárs kis :strandfürdő helyreállít:ísa. 

A délut6n már ismét Fó
ton találja a járműjavító ki
,•áló esztergályosát. Negyven 
éve, hatéves kora óta él a köz
ségben, nem úgy, mint a Pest 
környéken lakók nagyrésze, 
akilk csak kis kertjüket ápolni 
és aludni térnek haza. Alberti 

kézi szánkóval. gyalog szállí- úiabb utak kövezése. artézil;.út 
totta a Landlerből a jelmeze- ftirllsa. Az új tanácstestület 
ket, a díszleteket a 10 kilomé- bizonyosan az eddiginél köz
ternyi távolságban lévő falu- vetlenebh kapcsolatba kerül a 
ba. Ilyen önzetlen, odaadó kö?.Ség lakosságával_ még !,;e-
munka láttán önkénteienül vesehh bürokráciával intézi 
adódik a kérdés: miért csak majd ügyeiket. Segíteni. ahol 
most választották tanácstaggá csak lehet és amilyen gyorsan 
Alberti elvtársat? csak lehet: ez a célunk és 1,z-

- ll:ppen ez mutatja új ta- zel az elhatározással indu:ok 
nácstörvényünk helyességét, 11 1 maid első tanácstagi fogadó-
tanácsválasztások sikerét - órámra. • 

'J:..ép.e.tlap., JJlát,-aházár-ó l 
�-rkezhettank vol11a jobb hír-

I 
be eredeti hivatásukat; mond

rel, mint azzal, hogy Pesten juk meg kereken: összetörték 
havazilk? A havat vá-rja itt őket a v1dámkedvú üdülők. 
Mátra.házán minden és minden- Igaz, még mindig jobb, mint
ki, a szárazcsantú fák, a .köd- ha sajátmagukat törték volna 
lepte völgyek, a. Kélkes nevé- össze, mégis, az az igaz..<Oág, 
hez méltó csúcsa, � elsősorban hogy aki óvatos, aki igazán a 
az üdülők, nem-re és korra. va.ló sport kedvéért ül ródlira, az 
tekintet néllkül. Lábulk a!att vigyáz is rá Remélhetőleg az 
most még a. dú.s ószi ava.-r süp- idén a szakszervezettől kapott 
ped, ha elindulnalk kisebb-na- nyolc új ródli már j obb bánás
gyobb k!rándulásailkra, a Kecs- módnak örvend majd. A téli 
kebérc-re, Mátrafüredre, Galya- sportok híveit egy kellemes 
tetőre, Pa-rádf·ürd&re, de őszin- meglepetés is várja: a röplab
tén kívánjulk, hogy mire ezek a dapá_lya hel:i;én az idén korcso
sorok megjelennek, már szép lyapalya ny1llk. 
fehér hószőnyeg borítsa az uta
kat, és f&ként a síterepeket, a 
ródLipályákat. 

A tavalyi tél alaposan meg
viselte a mátraházi vasutas
üdülő téli sporteszközeit. A 
raktárban látható néhány mu
zeális értékű ródli - azért 
muzeális értékű, mert szegé
nyek sCJha többé nem tölthetik 

• 
Legszebb tél-! üdillőhel·yii,n

kön aligha van igaza a !költő
nek a.bba.n, hogy a boldogság 
a barátságos meleg szobában 
van, mégis jólerik a. nagy sétálk 
után megpihenni a társalgóban, 
amelynek kellemes melege úgy 
ölel körül, mint a kényelmes, 

Gazdag műsort, vidám hangulatot ígér 

a hagyományos vasutas DISI-bál 
Az idén is megrendezik a tavaly oly nagy sikert a-ra.tott 

vidám tarka.estet, az ifjú vasutasok bálját. Decem�er 18�á?1 
az li;szaki Jármú.javító kultúrotthonának va.la.menniJt he!yise
gében szórakozhatnak, táncolhatnak a vasutas fiata.l?k· A 

vasutas bálan a legjobb fővárosi m-ú.vészek vendégszere
pel·nek. 

A nagyszabású kultúrmúsorban fellépnek Bordi Bella, 
Zentai Anna, Máté Jolán, Fekete Pál, Mindszenthy Ödön, 
Kabos László, hogy csak néhány nevet említsünk a.- gazdag 
műsor szereplői közül. Konferál Heged-ús Jáno$. Múso-ron 
szerepelnek a legnépszerűbb operettmelódiák, vidám dalok. 
énekek. A műsort hajnalig tartó tánc követi. A megjelent 
vasutas dolgozók szórakoztatását a tánczeMn kívül eg,J Mpi 
zenekar is biztosítja. 

- Kitüntetés. A SZOT javas- - Századik születésnapi4n 
latára a népművelési miniszter virágcsokorral köszönötték Ku
a .,Szocialista kultúráért" jel- runczi Antal nyugdíjas raktári 
vénnyel tüntette ki kiváló szak- dolgozót a hatvani vasutasok. 
szervezeti kultúrrnunkájáért - 300 millió forintot fordítot
Galaschek Ferenc elvtársat. a tak az idén a vasúti pályák 
Landler Jenő Járműjavító 0V korszerűsítésére. Ebből Buda
kultúrfelelősét. pest és Cegléd között kicserél-

- A MÁV ANYAGELLA- ték a régi síneket. Nyíregy
TASI IGAZGATOSAG veze- háza és Debrecen között 28 ki
tésével Harmati Sándor elv- lométer hosszúságban végzik el 
társat bízta meg a közlekedés- a felépitménycserét az idén, s 

jövőre újabb 22 kilométeres és postaügyi miniszter. szakaszon fejezik be a munkát. 
- Magyar gyártmányú mo- Budapesten a Ferencvárosi-

ton•onatot helyeztek üzembe a pályaudvll.r bővítése során 14 
Német Demokratikus Köztár- ú j  irányvágány készült el. 
saságban. A motorvonaton 198 _ Ocska anyagból öt darab 
ülőhely van, 96 méter hosszú és kályhát készítettek a műszaki 
125 kilométer óránkénti se- dolgozók a pécsi fűtőház moz
bességet tud elérni. donyszínének és négy műhe-

- A Dlósgyör létszámába lyének fűtésére. A külső iro
tartozó Nyitrai Ferencet hat- dákba bevezették a gázfűtést. 
hónap\ börtönre és 500 forint. - Szakszervezeti hír. A bu
Kiss Árpádot négyhónapi bör- dapesti területi bizottsá!l Ró��a 
tönre és 400 forint pénzbünte- Ferenc utca 22. szám alol elkf)l
tésre ítélte a bíróság. táppénz-

1 

tözött a Fi�mei út 19/B épület! 
csalásért. A börtönbüntetés le- II. emeletére. (Szakszervezeti 
töltését háromévi próbaidőre Társadalombiztosítási Központ 
felfüggesztették. épülete.) 

puha lkarosszi1kelk. Beszélgető 
csoportokhoz csa.tlakoztunl�. 
még a. sa.kllcozökat, lkártyázókat 
is megzava.rt-u.k, hátha hallunk 
valami panaszt. Nem halwt
tunk. ,.Jó lenne karácsonyig itt 
lenni, és utána megint vissza
jönni" - ezt felelte a délelőtti 
asztalitenisz-verseny másodi'k 
helyezettje, Gál József, a Deb
receni Já-rműjavító 0V dolgo
zója. Mégis. na.gynehezen talá
lun!k !két panaszt. Az egyi'k: az 
Utasellátó sajnálja. a bort a 
Mátraházán üdülő vasutasa1,
tól, hétszámra egyetlen litert 
sem küld. A más-,k: az üdülő
vendégek kö,;ül sct'üln nem 1d
mélfk a szép új berendezést. A 

tá-rsalg6 nagy perzsas?őíiy2gén 
például három tekintélyei; 
nagyságú tintapccni ár-ulkodik 
arról, hogy -:,claki le�•éUrás köz
ben -rázogatásscl próbálta. jobb 
belátásra birni makacskodó töl
tőtollát. 

Az elégede!tség, a n)>ugodt 
pihenés légköre tölti be a nagy 
társalgót_ az éttermet, a kris
tálytiszta szobákat. A megszo
kásból panaszkönyvnek neve
zett füzetben is dicséret dicsé
rejjhez kapcsolódik, ha nem is 
mindegyik olyan költfö formá
ban, mint Cserni Ilonáé, a Bu
dapesti Vasútépítő ŰV dolgo
zójáé. Ez a nem kevesebb mini 
négyoldalas vers azokról a dol
gozókról sem feledlrnzik meg, 
akiknek az üdülök méltán kö
szönhetik a kényelmet, a jó 
konyhát, a változatos szórako
zást, a tisztaságot: Szil.ágyi 
Sándor üdülővezetőről, Vida. 
ll-ona szakácsnóről, Máthé Ró
zsi kultúrfelelősről, Megyeri 
Anna felügyelő takarítónőről. 

• 
Több mint száz t,asutas dol-

gozó üdül jelenleg Mát-raházár.., 
közüliilk m·integy harmincat az 
őszi forgalomban elért lkitúnő 
eredményülk jutalmául utalt be 
a szaikszervezet. Két fiatal t:as
utas, Nagy József és Strenner 
Vilmos veszprémi vonatkíséről, 
'kettős fáradalmukat piheni",-:  
mindlketten !kiváló teljesítmény
nyel álltak helyt az őszi for
galomban, eienkívül Nagy elv
társ a. !kezelői, Strenner elvtárs 
pedig a vonatvezetÓi, vizsgát 
tette le kiváló eredménnyel. 

• 
Az este lassan elnyeli az 

óriási hegyeket, csak a vasutas
üdülő épülettömbje világít a 
sötétben, mint valami sziget. 
A pihenés, az öröm, a szóra
kozás szigete. Az étteremben 
színpadot díszleteznek. A Falu
színház készül a Két úr szol
gája előadására. Néhány napja 
irodalmi est volt, előtte a Ter
mészettudományi Társulat ren
dezett előadást, januártól pe
dig rendszeres mozielőadások 
is lesznek. Hát csoda, hogy 
olyan rövid a két hét? 

VASűTtRT 1954 december 13. 

Megbízhatóbb adatszolgáltatást a kocsihelyzetról 
Szinte szüntelen.ül csörgő te

lefonok közö�t dlo!goznak a b,u
daoesii ie-az,g-alósáig kocsiintézö
soée-éne.k do'l!!"ozói. Az asztalok.on 
hatalmas ive.�. kimu!aH,sok. me
lyekre ú;a:bb és újabb bejegyzé
sek kerüh.�ek az ál lancf:ó.an v�ll
t-ozó kocsihelyzetröl. Csak egy 
kis fantá,zia kell, hogy a számok 
metrelevenedjenek. -� mögöt!ü1< 
teherkocs,ikal, rakod,ó esz-közöket 
láss,unk; kocsik.at melyeh,be a 
föld. a l!o\·,ára·k kincseit rakj& az 
igazgatóság állomásain. 

A kocsiinlézősétr rend'cívül 
fontos szen<-e a vasú31•ak. Mun
kájuk. P'Qntos helvzetje'entésiik 
a berakások zavartalansá,gá,t 
biz:osíti,a. A munka az állomá
sokon kezdődik. Mennyi a szá,1-
lítóképesség, a mozgó kocsi áiHo
m fuy, mennvi a kocsi(,zénylés, 
kellenek-e újab-!J, va.g-onok. va,zy 
felesleg-g-el rend,elkrnnek. A bie
érkező jelentésekből gyor·s ki· 
mutatást készítenek. s máris 
m,e,.g-y a jelentés a föosztáJyra, 
�hol ezek a!aojá:n „kiegyenlítik" 
a kocsiigényekJet. 

tás �l!Jessé,rén, pontossá_l!án és I szolgálattevők végzik „félkéz
:worsasá_l!án múlik. All-omáson- zel" a1, el'!ész �,b,er! ig,énylő 
kéni cro!< ef!Y-ezy helvte!en je- feladatokat. Lényegesen meg 
ler.t-és, nem a való helyzet köz- !ehe�e j,avítv.ni a kocsi·szolgál,at 
l-ése, s mtc-•.s a kocsik sizi1zai mur.k{Jj�t akkor is. ha a.z állo
hiányoznak a berakásoknál, kés- mások u=töi és forl!aT71i sw!
nek a s,z:í llítmáinyok, akadozik a gálatlevői a kocsiszo!gálat fe/4 
\'asút ee-ész-ének mun,kája. Gy,ak- adatát több szívvel, nagyobb 
ran nem pontos és nem gyors fele!ússégérzettel látnák el. 

az a dalszo!-gáMat:í:s. Az i\J:,:o- Kocsit tartalékolni �milyen 
máisj RTG-!'ek és az á-llomások körülmények között nem szabad. 
\·ezetöi között sokan s,zeret1:,el; Az üres furá,,o.k cookkentése. a 
kocsit tartalékolni, nem gon- g:azchság-os kocsikiha-szn.ái!ás, a 
diolva arra. hogy az á!lomt,su- r�kva-rak-ott moZ!j!alom ki�éle· 
kon kihasználatlan,u] áiló ko- s ít.,ge e!;i\'ik fontos fe:Céte!e a 
csih.Ta mt,siJ< helyen é,ire!ö szúk- gyors, o!csó és pontos vasúti 
s,ég lenr.e. s,z,í,llítáisnak E na'<Vielentös-...g,ű 

Helyes vonatelemzést 

A kocsiintéws� sok-sok b'rá
latot kap, de azért ne ha,;wjuk 
szó né!kül a kocsiintézőség pa
naszai� -sem. 

- Mi csak a.Mor tudun.� ko
csit adni, 1-ta jól do[J<ozik a von
tatás és a for!{alom, s /,a a ke

reskedelem. időben kira„li - ma· 
gyarázza Sziklai elvtárrs. - A 
kereskedelem kéri a kocsikat, de 
rzrról sokszor me!!ieleákezfk, 

Pontos és gyors jelentést ho!!t/ ha éi.li késlekednek a kirn-
kcíssal. nincs rm'ből adni . . .  

U,tszatra eg;i·szerii „kö.rfor- F. tény igazsátrwt rem lehet 
flás". Jelent az áillomás, öss-Le- ,dtatni. s ez csa.1( ism-ét atáitá
sít az igazgatóság, s a föos�- masztja  azt a r-é,gj igazsá.got : a 
lá:iy, felmérve az orszá,z helyze jó va.sú!ii munkának a ,.;w!gáJati 
tét, elosztja  a k-ocsikat. De. hogy b.;rak együttműködése, kölcwnös 
milyen e körforgás, a:tól a vas- jó munká:a az alapja. 
úU munka füg-g: folyamatosan Van más hib,a i6. A kocsöszo1-
indulhalnak-e a szénnel leli 

I 
g-ála,t fejlesif.ése elma-radt a kö

szerelvények, megkapja-e a me- v�elménye.1ctöl. Számos fontos, 
ző:g-azdas.ág a várvavárr! gépe- ! nag-y forgalmat !eoonyolító ál-lo-
ket. a vá,ros az é'e'misz�rt. A mföson ni'l1Cs (ügge�Jeni(ett 
munfla siflere az a.da/szolgálta- KTG-s. RaktMnokok, kühsős 

Fel asi eges huzavona 

Nehéz volt bejutnom a MÁV 
kórházba. Hogy miéct? Me�t 
.,csak" a személyazonossági 
igazolvány volt nálam. Nem 
vizsgálatra mentem, hanem 
édesanyámat alrartam megvár
ni. aki rendelésen volt. Az iga
zolványban íel van tüntetve, 
hogy l\IA V alknlmazott vagyok, 
de mindez kevéa volt ahhoz, 
hogy Veres elvtars. az ügyele
tes altiszt beengedjen, süt az 
időközben odaérkezett párttit
kár elvtársnő i.s elégtelennek 
tartotta az igazo)ásomat. \'égül 
dr. Oó Lajos igazgató főorvos 
elvtárshoz fordultam, aki ter
mészetesnek találta, hogy be
engedjenek a kó:•házba. A hu
zavona közel egy órát. vett 
igénybe, a főo�vos elvtársnak 
is feleslegesen raboltuk "!l ide
jét, de úgy látszik, ezzel egyes 
bürokráciát ked,;elő dolgozók 
nem törődnek. 

Urbán Eta 
MÁV Fatelítő ŰV 

A forgalommal 
akarunk foglalkozni ! 

Késnek a vo,:,atok! Rossz a 
kocsibeállítás! Baj van az uta-
zási sebességgel! halljuk a 
dörgedelmeket és sajnos 
mind igaz. De kérdez-
zük, mikor foglalkozzon 
mindezzel a végrehajtó for
galmi szolgálat dolgozója, ami
kor ki sem láts�ik az adminiszt
rációs munkából. Vácon a for
galmi szolgálattevőknek 1 8  (!) 
féle kimutatást kell vezet11iok. 

A vezetett kimutatások nagy 
része csak arra jó, hogyha ki
Jon egy ellenő�, legyen mit 
megnézni, e-sel!e� meghiányol
ni és azt írásban közölni ve
llink. Az Mmenesztöknél még 
rosszabb a helyzet. 27 nyilván
tartást vezetnek. Többek között 
e7ért is van az a sok menetle
vélből való kocsb'elírás és ha
sonló szabálytalanság. 

Szeretnénk többet . foglalkoz
ni a forgalommal é8 sokkal ke
vesebbet az adrc_mszlrációval. 

Bon-átb Pál 
intéző 

Vác állomás 

Erős akarattal 
Ez év m:\jusában alakult 

meg úszószakosz�ályunk. Nem 
volt sem pénzúnk. sem fel�ze
relésünk, csak nagy sportolási 
kedvünk és lelk.lliedésünk. A 
fiatalok társadalmi munkában 
helyreállítottá:c a város két 
fürdőjét.' Ezért a. fürdóváll.ilat 
igazgatójától 35 uijmentes bér
letet kaptunk. A rendszeres ed
zés eredménye�ent 24-en vet
tek részt a Lukomotiv orszá
gos versenyén. Nmcs a város
ban fedett uszoda. de az edzé
seket tornateremben folytatjuk 
télen is. Fi!m,·etítésen, szak
előadásokon, versenybírói tan
folyamokon tam.;lnak tovább 
sportolóink, aki'.r példamutal.ó 
munkájukért. sportszerű maga
tartásukért minden dics�retet 
megérdemelnek. 

Solt György 
Kaposvári Lokomotiv SK 

úszószakosztályvezető 

A Budapesti Lokomollv kaja- 1 
Az elmult héten rendezték meg 

kozói az Idei évadban 1632 pon- az 19ü4. évi országos tisLóbaJ
!ol szere,tek. Ezzel huszonnyo:c noksti_golcat. A nagy �r;deklő?�s-
sportkör t<özül a lizenegyedlk �l� k�s�k�:iJ�f�1 

v��;�,�l
r�t-- �(t 

helyen végeztek. tünüen megálltál, �,clyüfr�l. h.ü-
. Hata�mas harc ro_l,yik 8 labd�- te�?;kn

n:g��1e;a���
n

yi
ők

v::�r:� r:1gó NB I-ben a kiesés elkeru- versenvzók eredményei� 
\:fi�?

t
·a \;;�t]1i�!1y�6

1tt��n��: 100 m nll1 Plllanrró: BaJnok: Llt-
vot is. A nagi•multti vasútas csa- i����'.czkv Mária 1 :18.8, 2. Garai 
oatnak meg négy mérkőzése \'3n 200 m nl!i olllanl!ó: Bnlnok• hátra. Ellen.felel: a Budapesti Yö- Székely eva 3:03.5, 2. Garai 3:14: rös Lobogó, a Dorogi Bányá�z. 400 m női 11vors. Ba.inok: Gvena s,.erredl Haladás és a Bud�- l!e Valéria 5:19. 1 .  pesti Honvéd. 4x100 m nű! rrvorsvá.ltó. Baf-

nok: Lokomottv SE (Székelv. Garai, GyenJ:?e. LittomericzJn,·) 
4:44.7. 

100 m női l!\·ors. 2. Gven.o:e 
1 1 :07.2. 3. Llttcmericzky 1:08. 

4xfoo m nűl vegyesv:1.ltó: 2. 
Lokomotiv SE (Llttomerlczky, 
Gye:rige, Székely. Garai) 5:24.0. 

rno¼!'�lom alapfelté'.-e-!e a jó vo
na.telemz,és,, an:el!yel ma � 
rengeieg hib,a van. A:o indító 
�Homás ne mulas,sza el a kocsi
in1-ézöségnek, a vonali átlilorná• 
soknak pon!os \'onafelemzés 
meg:a tláls á,t. a von.a 1.5za·k asz áJ !-o
m ásai peGJig jó egyiitt'működés
sel seg-ítsék egymást eb!J...-n a 
munkáo,an. 

Jo,re-al p,anaszkodnak érte!{e
zés,i lehetöEég-ei.kr-ől is  az igaz
g-a!ós2,g1 1'-oc�iin�-éz,őség,énél. A-r, 
értekezö eszközök túlzsúfoltak. s 
a kocsiir.lézö�gnek nincs a leg
f ontosr.•1:b éil !omásokkal kö2,·et• 
len te!iefoOO.sszeköttetése. EIB!att 
iyakran késve kapjál{ a 1elenlé
seke1'., illetve ach'wtjá..lc intézke
déseiket. 

A fo:-g-,alom zavarlalansá,f<a ér
del:éb,en nagy je!enf.ő� van 
a kocs.r-elvzetröl .sw'ó gi;·,ors, 
megi:>ízhaió act-itszoig�l!atásnak. 
Sokat sezi!ene, ha az ille!él<e$ 
s-zen·ek megvizsgálnák .a kocsi
tn�,é:úís-ég panasz&it és ahol le
het. minél e'.őbb segítenének. 

Otk� 
•;;_ .;-� s Á 

-- = 

A ny6rfa 
A Lardolln-gyár dolgozói te!flgyeltt'lk arra. hogy a gyal'udY&ron 

Jé,.-ö 30 métl:res nyárfa átnyulik 
a kerítés melletti BIN-pályára és 

veszélyeztet! ll magasfeszültségű 
,•eaetéket. A budapesti Jgazgató
t:i:Ai!hoz fordultak, hogy a vasút 
,•rdekében vi�>1gá!Ják meg a hely. 
zetet és ha szükségesnek tartJ1k. 
vágassúk kf a tát. A budapeetl 
fgazgatóság nem rea,2'i!lt erre. 
:-;em ag_�ódnak a veszélyeztetett 
vezeték miatt. Ug-/ goncto:Ják. rá
�rnek. ElvégPc most tél van és 
�sak egy �•;ir!áról van szó. 

Szomorú történet 
A 6. szakosztály elrendelte, 

hogy 27 E•kocsit s:zereljcr.ek fel 
ctgyakkal, mos<.Zókkal. szalmazaa
kokkal és küldJé�{ e! l'\agykapor
nokra. Ez megtörtént- Néhány 

nappal késllbb elrendelték, hogy 
a kocsn, térjenek vissza és sze
reljék le azokat. Ez is megtö,•
lt'nt. UJabb három nap mulva 
1negint rendelkeztek: 15 E-koc-sit 
ismét retszereln1. Az fs megtöt�
tént. S:r01nor1.\ do!og a tejeüen.• 
ség. De !gy történL 

Furcsa dolog 
A 699-es vonat vezetöje fe!hlv

ta Monorról úllőt azzal, h�gy 
nem ,·tsz oda kocsit és ha u1ncs 
ott más dolguk. esetle(! áthalad
hatnának. Várkon)i szolgálattevd 

Forró Mihály. a Vastitépltl! Lo
komoUv teni�zezőle az országa� 
<:rölfstán a 18. hel)·en végzett 
na fizyeJemoc Yesszi.ik, hogy P 

!<i+ünö fátékos hosszú betegs�ge 
miatt csak kevés versen)if'tn ve• 
heteit részt, akkor hel:;ezését jó 
nak mondhatjuk. l 00 ra fér(! hát: 2. K!lment megszidta a vonatvezető!: hagvja 1 :1�;_5. öt békében, nem ér rá vele rog-Szenes István (Vasűtépftó Lo
komot1v), a tehetsép.es. fiatal n,ú-
t�:,

so
r1;;;�os11��b

t:

;�
lt 
�ei;��re= 

zésre keri\lö Európa-bajnokságra 
készülő v/llogalott keretbe. 

l\o1 ponh·erseny: 2. Lokomottv talkoznf. Ez furcsa. A szolgálat• SE 127 pont. teY6 nem ér rá a forgalom!T1!1l 
_ Férfi pontverseny: 1 1 .  Lokomo- ro�lalkoznf? Ez olyan, mintha egy t1v SE 7 pont. középcsatár kijelentené. boey öeszetett po�tverseny: 3. Loko- e.i:n�Pb eJfosrlaltcíga m!att nem _. motlv SE 169 ponL rá foglalkozni a labdával. 
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A szolgálati ágak együttmüködéséröl AZ ÉVI TERV TELJESÍTÉSÉÉRT 

Írta: Tölgyes Lajos, a 7. szakosztály vezetője 
,,Tíz koreai kismozdonnyal tettünk pontot évi munkánk végére" B vasút multjában lapoz- vasutasságot és nagy tömegé

gatva, sok dicsóiséges, de vel egységesen, lelkesen állt az 
�ég több sötét lappal találko- újjáépítés oldalára. f:s aki to
zunk. Az idősebb vasutasok vábblapozza a vasutasság tör
még tudják például, hogy az ténetét. ezektől a napoktól 
1929-33-as évek idején a leg- kezdve mind több és több di
jobban képzett mozdonyveze- csőséges fejezettel találkozik. 
tők 5-6 évig, nem egy esetben Ahogy azonban az újjáépí
ennél is tovább tüzeltek. Leg- tés első hónapjai elmultak. a 
feljebb annyi „kedvezményt" megt,eremtett egységben újra 
kaptak, hogy „választha,ttak'' felütötte fejét a széthúzás. 
maguk111ak fordát. A fiatal la· Szították a jobboldali swciál
katosokat tömegével bocsátot- demokraták, valaanint a sulyok
t�k el. Kínosan ügyeltek arra, pártiak és nem volt nehéz dol
hogy egy munkás egyhuzam- guk. De ahogyan nőttek a fel
ban el ne érje a három évet, adatok, úgy kovácsolódott is
mert akkor véglegesíteni kel- mét szorosabbra és szorosabb
lett volna. ra az egység. Vagy elképzel-

Dícsőséges lapokkal is talál- hetőnek tartja bárki is egysé
kozunk mint az 1904-es nagy ges erőfeszítés nélkül elérni 
vasutas sztrájk. mely először olyan eredményt, mint amit az 
mutatta meg a vasutasok ere- elmult évek osz1 szállitásai 
jét, figyelmeztetve a tőkéseket, alatt elértünk? Ennek bizonyí
hogy sok bajuk lesz még a ma- tására elég egy példa : 
gyar vasutasokkal. hogyha ezt A mozdonypark 1938-tól 
az egysé2es szervezett erőt me.g 1954-ig 19.5 százalékkal nőve
nem bontják. Hozzá is fogtak kedett, a teljesítmény viszont 
az egység megbontásához és ugyanebben az időben több 
ezen a téren sokkal precízebb ln.int 230 százalékkal nőtt. Pe
munkát végeztek, mint, mond- dig az 1938-as mozdonypark 
juk a vasút műszaki fejleszté- 16 évet öregedett. A 19.5 szá
sében. Arra is gondjuk volt, zalékos mozdonyparknöveke
hogy még a segédtiszti csopo_r- dés alatt sem valami korszerű 
ton belül is megkülönböztesse- vontató járművekre kell gon
nek kétféle embert. Milyen dolm. hanem nagyrészt a hasz
ne�tségesen �angzi�;;-�z-n:3 ná:!tan vásárolt idegen gépekre. 
mar: ,.k. p. v. 1· s. t. 3. Ha mar Vajon mivel érhettük el ezt a 
nem tudnár..k, kibetűzzük en- teljesítménynövekedést, ha 

nek a hat betűnek a jelentését: nem a vasutasság egyesült ere
,,karpaszomány viselésére jO- jével. 
aosult segédtisztjelölt''. Mégis, A vasuti munka természete 
hogy meg ne sértsék az érett- összeforrasztja az embereket. 
1'él\izett segédtiszteket, karpa- egyik a másika nélkül semmit 
szotnánv viselésével megkü· nem ér és erre Sztálin elvtárs 
lönböztették őket középiskolás megállapítása a legklassziku
társaiktól, no meg a tisztektől sabb magyarázat: .,A vasutnál 
1s. a fegyelem lényege, valameny-

Ennek a módszernek köszön- nyi résznek az egyiittmü,ködé
hették. hogy a 20-as évek elr· se. valamennyi vasutasnak az 

jén egység · hiányában meii- összedolgozása szigorúan meg
buktatták a mozdonyveZ,/"tők határozott rendben folyó mun
szirájkját és később is lehetet- ka, mivel a szállítás olyan futó
lenné tettek minden megmoz- szalag, ahol minden munkás
dulást. Szakcsoportot szakcso. nak, minden egyes csavarnak 
porttal. kategóriát kategóriá- a munkája fontos." 
val, embert emberrel állítottak Hiba volna azonban azt hin
szembe és a sok súlyos örök· ni, hogy a vasutas egység terén 
ség közül talán ez volt a leg- ma már nincs semmi tenni• súlyosabb, amit átvettünk " való. Lépten-nyomon visszaüt 
felszabaduláskor. a mult. Visszaüt fent is, visz-i vasút történetének leg- szaüt lent is. Rendkívül fon

keserűbb napjai mégis tos feladatunk, hogy ne hagy-
1944. október 15-től a felszaba- juk visszatérini a széthúzás. a 
,.Iulásig voltak. Pusztították. szakmai sovinizmus ördögét. 
tönkrezúzták a vasutat, amit A.fiataloknak könnyebb hely
egyébként sem fejlesztettek zetük van ezen a téren, az ő 
túlságosan magas színvonalra. vállaikat nem nyomja a mult 
a széthúzA!'I a felszabadulás „öröksége". Az öregebb vasuta
utáni hetekben szinte teljesen soknak kell vigyázniok arra, 
eltűnt. Mintha a felszabadító

\ 
hogy a fiatal generációnak 

Szovjet Hadsereg sugárzó eszébe se jusson úgy gondol
ereje egybekovácsolta volna az kozni, hogy a vasutat elkezd
ezernyi darabra szaggatott jék parcellázni. lajstromozni, 

A szombathelyi járműjavítóban 

Az iizem valamennyi osztálya és ilzemrészleqe röpqyülésen 
tiltakozott a német militarizmus, a nyuqatnémetek újYafelfeqyver
zése ellen. A felszólalók uqyanakkor keresetlen szavakkal tettek 

hitet a moszkvai értekezlet határozatai mellett. 
(A Szombathelyi J. J. OV. Fotoszakkö�ének felv.) 

hogy melyik szolgálati ág fon
tosabb, azt tartsák szem elött, 
hogy a magyar nép csak vas
utast ismer. 
N agy a kísértés az együtt

működés megrontására, 
különösen akkor, ha valahol 
baj van. Ilyenkor. sajnos, nem 
az egyimáson való segítés ügye 

kerül előtérbe, hanem elsősor
ban a felelősség áthárítása. 

(Tudósítónktól.) 
Az F:szaki Járműjavító VV 

dolgozói hónapokon át nagy 
szeretettel és szorgalommal 
dolgoztak a háborúsujtotta Ko
reai Demokratikus Népköztár
saság részére készülő gazdasá
gi vasúti vontatókon. Az első 

tízet október végén adták át. 
A választási verseny kezdetén 
megfogadták, hogy a második 
tízet évi tervük befejezésével 
egyszerre, december 31. helyett 

már december 15-<'m elkészítik. 
IgéretüJket valóra váltották: 
évi tervülket december 15-én 

délben, két héttel a ha.tá·ridő 

előtt befejezték. A gazdasági 
vasúti műhely dolgozói büsz• 
kén jelentették a vállalat ve
zetóiségének: ., Tíz koreai kis
mozdonnyal tettünk pontot évi 
munká-n,k végére. Mind a tíz 
kismozoony átadásra készen 
Ml, hat darabot már üzemi 
futópróbá.ra is kiild,tii.nk''. 

��Y v!� !!;Y m;;Ji�
zs

!r;;;�?, Teljesítették évi tervüket 
hogy miért· volt például gépre- A tervüket határidő előtt várás. Azért-e, mert a fűtőház teljesítő üzemek között korai nem tudott gépet adni és nem tervteljesítéssel büszké1kedhettudták a rendezőből kihúzni a nek a Szombathelyi Jármújavonatot, swbad vágányt bizto-

vitó ÜV dolgozói: december sitani a feltartóztatott vonatok G-án jelentették, hogy befejezszámára, vagy azért nem tu- ték az évi tervet. A kocsioszdott a fűtőház gépet adni. mert tály 936 teherkocsival és 68 a vonalon a forgalom elverte a személykocsival teljesítette túl vonatot és a gép nem érkezett tervét. Ez a szám az év időben vissza a fűtőházba? Az végéig még nő. A termelé
az ember, aki a gépen áll és kenységi tervet 103,6, az önmozdonya jó erőben, rohanás- költségi tervet 167,3 százalékra készen száguldana és váró- ra teljesítették. Ez azt jelenti, jelet kap, elkezdi szidni a for- hogy a tervezettn.él két miUiógalmat, mert nem tudja, nem val többet takarítottak meg. is tudhatja_ hogy mi történt s l előtte. Nem igen i·ut eszébe, A járműjavi�ók közül a zo -

A tervbefejezés ünnepélyes december 10-én 102,3 száza
bejelentése röpgyűlésen tör- lékra teljesítették. Az állomás 
tént meg. A dolgozók megfo- felkészült a téli forgalomra és 
gadták, hogy tovább harcol- december 15-től 22-ig felsza
naJk a szénbányák, az inotai badulási műszakkal ünneplik 
alumíniumkohó, a November Szob község felszabadulásának 
7. Erőmű és a péti gyártelep 10. évfordulóját. 
zavartalan kiszolgálásáért és a Vámosgyörk állomás for
té!i forgalom lebonyolításáért. galmi és kereskedelmi dolgo-

A tapolcai fűtőház fiókmű- zói évi tervüket december 9-én 

helyében december 14� tör- 101,6 százalékra teljesítetté.s:. 
tént meg az évi terv befejezé- Az állomás egy évvel ezelőtt 
se. Zsi.kl.a J áinos és bri.gádja a baleseti gócok közé tarto
a 22 125 sorozatú mozdOillY zott. A baleseteiket az eltelt 

részlegvizs,gáját már 10-én el- es�t�d,.S alatt teljesen kikü
végezték, holott ennek a gép- szobölté!-,, , a 1:1unkafegyelmet 
nek a javitását csak 1955. ja- megsz1lárditottáik. 
nuárjábain kellett volna elké-

1 

A békéscsabai fűtőház de
szíteni. A Sá.rközi-bri,gád cember 13-án teljesítette évi 
ugyancsak jövőévi tervén dol- kilométer-tervét. Ennek kere
goziik. tében százelegytonnakilomé-

Szob álW1J1!ÍS dolgozói öröm--, 
ter:-tervét . 11 .. hónap alatt 

mel jelentették, hogy 1954. 204 318 százelegytoimakilomé
évi elegytovábbitási tervüket terrel teljesítette túl. 

Jól halad a mozdonyok átalakítása 

noki Jármúja·vító VV telje,;;íhogy talán valamelyik moz- tette elsőnek évi tervét: nodonyvezető társa rosszul kar- vember �án. Azóta teljes eróbantartott mozdonyával kec- vel folyik a terv túlteljesítése. mereg a vonalon és üti agyon ,e. kocsiosztály. a raksúly!el= egész -vonal vonatforgalmi emel<§ses kocsik átalakításán dinamikáját. A forgalmi szol- dolgozik. Eddig 250 darab kogálattevők hányszor és hány- csi átalakítá..�t végezték el. szor nem értik meg a moz· Szolnok sze mélypályaudvar donyvezetők és a fűtők bajait. kereskedelmi részlege 22 ·napA szolgálattevő idegesség�ben pal korábban, december 9-én Mint ismeretes, a sz.énitaka-
1 

kítottak �t pakur_at�lé�re. 1:-ne,m _látja a két �agy harom fejezte be év,i tervét. A rakodá- rékOS&ág és a gyengeminooégű k11;1ag;,slo telJesitm0;wert díkuZ?o eh1ber vereJtékes hom- si idő teljesí.tésénél 119, a ko- szenek hatásfokának javítása cseret . illeti a_�. osztaly valalokat, akik talán t;1relmetle-
csiikihaszm.álásonál 103. a szál- érdekében sok mozdonyt pa- meIJJlly1 dolgozoJa:. 

, • . , nebbek, mi';'t ?· Talan egy P
1
!· 

1 
lítási terv teljesítésénél 105 ruratüzelésre alakítanak át. A Landler Jeno Jarmu1av,-lanatra ónaJS_'.'- nőne a szem�- százalékos teljesítményt értek . • . tó VV dolgozói vállalták, hogy ben az a futo. akit „keme- 1 Ez a munka telJes erovel folyik 

':!e:'" gyor�b�. munkára. ősz-
r

e 
·Várpalota áUamás for,galmi járműjavítói,nkban. december 31-ig 30 mozdonyt 

t�kelt. s akt fel�Je fordu,t izza- és kereskedelmi dolgozói de-
1 

Az t:szaki Járműjavító VV alakítanak át pakura tüzelés
do homlok_kal, es azt 1:iondot-

1 

cember ll-én végezték el erre mozdonyosztá!yának dolgozó, re. Eddig már 21 mozdony á.t
ta: ,,Menn;k en. szolgal.aUevő az évre kiszabott munkájukat. edili,g 22 darab mozdonyt ala- alakítását végezték el. 
elvtars meg gyalog is, hiszen 

ma várom a fiam születését.'.....-----------------------------------------
lwgyne rohannék haza.'' 

1 
teség kedvéért. hogy nehezebh 

A forgalmi és a kereskedel- körülmén.vek között. mint ta
mi szolgálat között talán még valy. A nehezebb körülménye
több javítani való van az ket elsősorban az ielentette. 
egylittműködés terén, mint a hogy megnőtt az áruszállítási 
vontatás és a forgalolm között. távolság. Másodsorban új gaz
A fő téma: mié,·t nincs megfe- daságpolitikánlt következtében 
lelő kirakás'/ Nem volt beál- az áruszállítás a mezőgazdaság 
lítva elég kocsi, vagy nem volt felé tolódott el, elaprózódott.. 
elél!' kirakóm1;1nk_ás? M_ié�t ?em úgy történt, ahogyan vártuk, 
lehetett k1huzni, a kira,,asok sokszorosává nőtt a darabáru
elégtelensége, vagy a kirakási forgalom. Harmadsorban nag_v 
front szűk vol�a mi_at!"I He- építkezéseink befejezése, vagy 
lyes kielemezm a h,bakat. de félbehagyása szűkítette az 
a kielemzés célja az legyen, irányvonatképzésnek a lehető
tudjuk meg,_ h?gy . hol kell ségét. ami pedig a kocsifor
azonnal Javitaru. Sainos, n'.1· duló leszorításának egyik nagy gyon sokszor a luba.kerese.s emelője. 
ne_m _ azért történik, �o

.
gy azt Az őszinteség kedvéért hozkiJavit.s1;1k, hanem azei_t: hogy zá kell tenni azt is, hogy rosz-1e:azolás1 okul szolga!Jon a bb k"' •·1m • k 1 ·· ···t d J 1 t · f d , • . A mi- sza oru enye rnzo, o -

mu asz .as e
. 

ezese1e.,, . . goztunk. mint tavaly. hiszen mszter elvtárs f,gyelolap.1a 15 
öreaedett kocsi. és mozdony-

arra figyelmeztet, hogy „a ve- b 

.,. • , • 

zetők sokkal több erőt fordít- I?ar�u':k, erzek_enye�b<; , válik 
sanak a hibák kijavítására. e".rol-evre a novekvo 1genyb�
mint a felelősséo áthárítására. v:tel:kkel szemben. Ez a ko
Hiszen. ha a hibákat kijavítot· rulmeny n_agyon ,kom�lyan fi
ták. akkor a felelősséarevonás �elmezteti az egesz ne�gazda
már csak másod- vagy harmad,. sagot _a:r'.1,. hogy a ".as1;1t re
rendű kérdé.s ,, <;>rgaruzálasanak az 1deJe el· 

az idei tél eddigi termé- erkezett. 
szete ne tévesszen meg A vasút műsza'ki fejlesztése 

senkit, még nem jött meg a nagyon sok kívánnivalót hagy 
hideg. Nagyon helyes az a ré- maga után. Mennyi mindent. 
gi jó magyar közmondás: ,,A kellett pótolnunk a felszaba
farkas nem eszi meg a telet." dulás óta és tengernyi sok van 

Ez a tél is, mint minden még hátra. Olyan alapvetőlnű
tél, a vasutasság nagy erő- szaki fejlesztés is az új vasu
próbája. Az idei őszi for- tassá.gra várt. mint a légfékkel 
galom nem hozott olyan ki- való tehervonati közlekedés 
mae:asló napi rakodási ered- megteremtése a magyar vasu
ményeket. mint a tavalyi. nem takon! Atvettünk egy olyan 

értünk el 15.600-as rakodást. kocsiparkot, amely csak kézi
de a napi rakodásunk általá- fékkel továbbított tehervona
ban egyenletes volt és az őszi tok közlekedtetésére volt alkal
for,galmat végeredményben si- mas. Ezer és ezer teherkocsit 
keresen bonvolítottuk le. Eh- kellett újjáépítenünk és ellát
hez hozzá kell tenni az őszin- nunk légfékkel. A felszabadu-

lás után került sor Magyar
országon a tehervonatok lég
fékkel való közlekedésé.re. 

út minden vasutas együttmű
ködésének az útja. Ha soha 
nem, de az elmult évek során 

megtanulhattuk, hogy ered
mény csak közös erőfeszítés 
árán születik. Az idei télnek 
szegezzük szembe egységes 
akaratunkat annak tudatában, 
hogy a vasúti munka feltéte
lei nem jobbak, mint tavaly, 
mert ha ennek tudatában va
gyunk, akkor ez már fél si:kert 
jelent. 

Megoldotta a MAV a több 
évtizede húzódó problé

mát: a kazánkő-elháritást, 
amely az egész vasút feszaba
dulás utálni technikai intézke· 
déseinek egyik legjelentősebb
je. A mozdonyok telje.sítmé
nyét fokoztuk, a régi Me
netrend Függelék terhelési 
táblázatát 18-22 százalékkal 
megemeltük. _ Új szervezési Ezidén nem szabad megis-
módszerek honosodtaik meg: métlódni annak. ami ta-
diszpécserszolgálat, irányvona- valy történt, hogy nem szállí
tok képzése, 500 kilométeres tottunk el mindent. amit felki
moz,galom és még ezenkívül se náltak a tél folyamán. Most 
szeri, se száma azoknak a szer- mindent el kell szállítani, mert 
vezési és technikai intézkedé- pártunk azt akarja, hogy az 
seknek. amelyeket hazánkban egész nép, köztük a vasutas
alkalmazunk és amelyeknek ság életszínvonala is mind 

gyorrebban emelkedjen, gondgyökerei a szovjet vasutasok 
talanabb, derűsebb élete és taoasztalataiba nyúlnak. gondtalanabb. derűsebb öreg-Vasutasságunk megértette. kora legyen. A vasutasok jó 

hogy népgazdaságunk ma még munkájukkal kiérdemeltéi< nem képes azt nyujtani, amit mindkettőt, de hogy népgazdaszeretne. Azt is megértette, hogy ságunk az anyagi bázist is lneg nem tud annyi es olyan anya- tudja teremteni, szükség van got a munka elvégzéséhez ren- a vasutas dolgozók serény, odadelkezésünkre bocsátani, mint adó munkájára. 
amennyire szükségünk volna. Számoljuk fel azokat a hiá· A vasutasok szíve és lelkesedé- nyosságokat, amelyek útját áll· se pótolta és pótolja ezeket a ják még ma is az együttműköhiányosságokat. Minden egyes désnek. Minden vasutas leember a téli idők folyamán gyen egymásnak a segítségére hőssé válik a gépen, a műhe- és teremtsenek olyan légköl"l Lyekben, a fűtőházakban. a gu- a vasút minden szolgálati herítódombokon és a for11almi lyén. amelyből sugárzik az irodában. Segítsék egyfmást egymásiránti bizalom, megérvállvetve abban. hogy minden- tés és az egységes akarat. Ha ki a maga posztján munkájá- így lesz, akkor vasutunk az 
nak a legjavát tudja adni. idei téli forgalom lebonyolítá-

Eddi!ti eredményeink arra sában is dicsőségesen megállja 
tanítanak, hogy haladjunk to- a helyét és tovább folytatódik 
vább azon az úton, amelyen 

I 
a felszabadulás utáni győzel

eddig jártunk. Ez az út a to- mes szép napok, évek hosszú 
vábbi sikerekhez vezet, ez az sora. 



, SZOCIALISTA VAS-OTtaT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

,,Melyet egy sz� fejez ki : párttag" 
- PETOFI-ESTET RENDE· 

ZETT Sátoraljaújhely pályafenn
tartás DISZ-szervezete. Egy pe
dagógus ismerette Petőfi életét 
és munkásságát, utána a költő 
legszebb verseiből szavaltak. 

Egryszerre emelkedtek fel a pi· 
ros tagságli könyvek é6 ebben az 
ünnepélyes pillanalban megsz:ó-
1.a lt az elnök nyugodt hangja: 
Megállapítom, hogy a taggyúlés 
egyhangúan tagjelöltnek vette 
fel Török Julia elvtársnöt. Az 
alacsony, barna lány ott állt a 
magasba emelt piros tagsági 
könyvek között, nehezen kereste 
a szavakat, rne,yekkel kifejezhet
né gondolatait. Török Julia hg
jelölt lett, s hogy ebben az 
egiész életére kiható pillanatban 
nem talált szavakat, az termé
szetes velejárója ·n ilyen ünnep
ségndc. 

Készült 5 régen, nagyon régen 
erre a .kéthónappal ezelött le
folytatott tagro-űlé6re. 1949 6\a 
tagja az ifjúsági szövetségnek 
és lassan már két éve, hogy ve• 
zetőségi tag K.iskunhalas- állo
más DISZ-szervezetében. Nehéz 
lenne összeszámolni, hogy ez idő 
alatt hány fiatalt szervezett a 
DISZ-tagok közé, hányszor vett 
részt népnevelő munkában, hány 
fiatalnak magyarázta lelkesen ·t 
píirt szavát, a párt tetteit. 

Munkatár6ai a pénztárban dl• 
csérik S,?erénységéért, segílő
készség,éért, a DISZ-titká.r lelkes 
ifjúsági munkájáérl A vélemé
nyek azt bizonyítják, megfontol· 
ták ·3z elvtársak, kivel erősítik 
soraikat. Török JuJi3 már két 
hónapja tail'jelölt. De több mi_nt 
két hónapja annak, hog;y beszel
getett vele a p ártvezetőség. fa 
még akkor volt, mielőtt felvéte
lét ,a taggyűlés elé terjesztették. 
Bár Török Julia ma is lelkesen 
végzi munkáját a DISZ-ben, de 
nem érzi - éppen a beszélgeté3 
híjján - hogy ez pártmegbiza
tás. Pedig a pártmegbizatás 
szükséges, hogy gyorsabbá vál
Í°" feilödése, felemelkedjen a 
párttagok szfnvo11alára.. 

Adjunk píírtmegbizatast 
a tagjelölteknek 

A tagjelöltek neveléséröl 

arra, hogy tagja Jegyen annak a 
pártndk, mel;y a nép szabadsá
gáért olyan \-értanuk.at adott, 
mint Lőwi Sán,dor, Schönherz 
Zoltán, Hámá11 Kató, Ságvári 
Endre. Alkalmas-e arra, hogy 
tagja leg;yen az élcsapatn�k. 
mely vezetője a szoci.alista át
alakulásnak hazánkban. 

A kommunistákkal szemben 
m igasak a követelmények és ezt 
ál landóan érezniök kell a tagje
lölteknek, hogy fokozódjék akti
vitásuk, tanulási kedvük, hogy 
élenjárjanak a termelésben, az 
új szakasz polilikáj a végrehajtá
sáb.m. Mindezt ébren t.artani a 
pálrtszervezet feladata, de még 
fontosabb feladata, hogy hozzá
se�ítse a tagjelölteket elsősorban 
a pártcsoportok segítségével e 
követelmények eléréséhez első
sorban úgy, hogy mind nagyobb 
pártmegbiz.atássdl látja el az 
elvtársakat és állandóan értékeli 
munkájukat. 

l'tfi ösztönzi a tagjelöltet 
nagyobb aktivitásra ? 

!izmus uralkodik és még fel sem 
vetődik .az a gondolat. hogyha 
a felvilágosító, nevelő szó nem 
használ, akkor érvényesítsék a 
párt szervezeti szabá:Lyzatának 
azt a pontját, mely kimondja : 
azt a pár/tagol, aki nem telje
síti vagy elh.anyagolja a párt 
iránti kötelességeit, pár/bünte
tésként egy évig terjedö . időre 
tagjelöltté lehet visszaminösiler:i· 

A tagjelöltek nevelése, de el�
sorban a párt.szervezetekre ha·  
ruló nehéz feladatok, harcos, 
élénk szervezeti életet követel
nek. Sem komoly pártmunkáról, 
sem a tagjalöltek helyes nevelé
séről nem lehet beszélni olyan 
körülmények között, amikor a 
kommunisták kél taggyű!és kö
zött lényegében csak szakm 3i 
munkájukat végzik. 

A kiskunhalasi I I I -as alap• 
szervezetnél i lyen a helyzet. 
Ezért g;yenge a pártmunka, ezért 
nem kielégitő a tagjelöltek ne
velése sem. A vasuton m i  ke
mény munka, nehéz harc folyik 
az évi terv leljes:téséért, a szál
lítási feladatok maradéktalan el· 

De ez a tagjelöltek nevelésé- végzéséért. A győzelem a kom
nek csak egyik oldala. A tagje· munjsták kezébe van l<é>téve. !ölteknek példát kelt maguk előtt Minden kommunista felelős 3 
látni, hogy legyen mihez mérjék maga területén a munkáért és 
saját fejlödésüket. Ezen a téren 

I 

feladata, hogy új sikerekre lelke
is súlyos hibák v.annak a I I I-as sítsen szóval és tettel. Szavaival 
alapszervezetnél. Osztönözhel-e tárja a pártonkívüliek elé az új 
nagyobb aktivitásra, ha azt lát- sz ikasz nyomán elénk táruló ra
ják a tagjelöltek, ho@' ·a tag- g;yogó jövőt, tetteivel pedig mu
giyüléseken a párttagok többsé- tassa meg, hogyan kell küzdeni 
ge nem jelenik meg? Ha hón.ap- a cél eléréséért E munka a leg· 
ró! hónapra 18 párttag helyeit jobb alkalom arra, hogy a kom-
5-6 és mindig ugyanaz az 5-6 munistá.k mellett a tagjelöltek is 
elvtárs jelenik meg a laggyülé- gyorsan fejlődjenek, s mielőbb 
seken. Ha azt látják, hogy a bebizonyitsák, hogy ·3lkalmasak 
párttagok i lyen elemi kötelesség- arra a megiisztelő címre, melyet 
mulasz!ásáv,d szemben is libera- eg;y szó fejez ki: párttag. 

- SPORTBALT rendez az 
üzem sportolói és fiataljai részé
re december 18-án a Szolnoki 
Járműjavító DI SZ-szervezet�, 
együttműködve a • Lokomobv 
sportkörrel. 

- KlVALO MUNKA TEWE
S!TMBNNYEL tiltakoznak Nyu
gat-Németország újrafelfegyver
z.ése eilen a Keleti-Műszak fi3. 
tal1ai. Juhász Erzsébet fúrós 184 
százalékot, Vajda Feremc 1 40 
szá!zalékot. Elek Klára Lakatos 
1 4 1  százalékot ért el. 

- AZ OSSZES FIATALT be· 
szervezik az I fjúsági Szövetség
be - ha{árnzták el Nagykanizsa 
állomás fiataljai a legutóbbi tag
gyűlésen. December 15-ig már 
tíz fiatalt vettek fel. 

- DIA-FILM VETITBSSEL 
kötik össze a Petőfi iskola fog
lalkozá.sai t a kaposvári fütónáz
ban. Az ifjúság érdeklődését bi
zonyítja, hogy az előadásokról 
nincs hiányzó. 

- A D!SZ KOZPONTI VE
ZETOSBGE vasgyüjtési díjaiért 
folyó verseny befejeződött. Első 
a szombathelyi, második a bu
dapesti, harmadik a pécsi igaz. 
gatóság DISZ·szervezetei. 

- AZ „ALMASKERT", Dar
win, Szökőár és más kedvelt 
művekkel egészítették ki könyv
tárukat a Landler Járműjavító 
fia !aljai a vállalatvezetőség 

támogatása révén. 
- KAZANKOVACS !FJUSAGI 

BRIGAD alakul a Szolnoki Jár
müjavítóban. A fiatalok ver
senyre hívják az idősebb kazán. 
kovácsokat. 

A l,udapesti területi J,izottság téli ankétján 
A budapesti terü.leli bizottság f[ozók vonatmentes időben a fú· 

1 
új beruhá,zások építése egész lé anké!:ra hívta öss,ze a pá,Jyafenn- tölt örbódéból téf/en.iU és M- len át folyik. Rákosi Antal elö

tartáls.i tSZOi,g-álat legkiválóbb zönnyel nézték a munMt. munkás (Ferencváros) szóvái-I(iskttnhalas Allomás I Il..as dbl�zóit. hog;y meg'bes�éhj& a Az élénk és alapos vita során 1 �tte, �v. a Felép!tményi Vas-ahpszervezetének 18 párttagja téli rermivalókat, a m� meg- Moharos pá,lyamester / Kelen- a11yag1av1tu sok esetben ha.nyaés két tagjelöltje van. Az egyik vallc5sitáaa váro feladatokat föld) beszámolt szaka,szának fel- gul végzi a csúcssínek hegeszTörök Julia.. a másik K.irály Gy. Gróf József eivtá,rs, a területi készüloésiről. )(ért<"". ho,zy az ipa· té-5,ét és az.ok ross.zul úrnak. István. Király elvtárs felvétele bizoltsá1{ veze!ojének meg-nyi- rosoknak is adljan,1k esőköpenyt. Több feLszólaló k;ifogárol1a, ho,giy elölt eredményes népnevelő töia utáJ!l Bócsa József előmun- Bán!fai András pá,Jyamesler (Fe· a male{!itő italok ügyében már munkát végzett nemcsak a vas- ká,s vázolta azokat a félada:okat, rencváro.s) a töbl>i között szóvá- né[<y rendelet ;eten,t mel(, de mél( úton, hanem ,a. területen i5, sok- amelyek a t,él küszöbén a pálya- lelte, hoinr 3 forg-alom nem for- mindi!( nem tisztázták pontosan, ,szor járta a tanyavilágot, m l• fennta,rlá&i dolg-ozókra várnak. ctít elég- e:ondot a kéziállHtáisú kinek jár és milyen. mdel(ílő gyarázva a földműveseknek a ElsősOf'l>an a hóeltakarító ,szer· vá,Jiók tisztitfoára, a rorezul itaJ. párt politikáját. Ma is népneve· számok készenlétben tartására 
lő, nincs kifogás munkája el lc.-n. hívta fel .a fígyeLmet. A v izel]á,. zá:ódó csúcssínek miatt a vál- Telek elvtárs, a II. osztály ve
De az: ő fejlődésére sem fordita- lás biztosításáról, a víz-daruk és tök helytelen ábrát mutatnak. A zetője egyenként válaszolt a fel
nak különösebb gondot a part- a csövezetékek fag;yás elleni vé- váltókezeló'k soksror erőszakkal �zólalásokra. Közöl'e: me�vál
i;zervezetnél. Pedig másképpen 

I 
c.!elméről, az aMaJrok. a jtók meg- verik ,a csúc9Sinl a tösínhez. ami tozlalták a védöruharendelete/. 

kell lemérni egy hgjelölt, vagy javít.reá.ró! a J�sür,gösebben megrövi·díti élettartamukat Ezek Pufajka és esőköpeny továbbra 
egy pártonkívüli népnevelő mun- gondos,kodnj kel,!, Beköszön- a vewélyek télen fokozottan is elsősorban a pályamunkások
kájának erectmér.yességét. Be tött a hi<leg, a hó és a ce�!édi fenn.állnak. A váltótisz.tiiök, nak iá!r, dle ha van 'belőle eJe
kellene számoltaltti taggyalésen. fűtőháznál mé1< mináir:t 180 tö- vál1tóörök vég'('zzenck lelkiisme- aendó, ki kerJ adn.i az iparosok· 
hogyan végzi pártmegbizatását, röit ablak va.n. Hasonló bajok reteseb,b munká,t. Simon elvtárs nak is. Gróf elvtárs az el,han�
hogy érezze mwikája fontossá- vannak sajnos más helyen is. (Józsefváros) javaoo!ta, h� té- zo!takat összee:ezve nre,:-álLa�i
gát. De ugyanakkor szigorúbban Vérrül hanrroztatta: a téli for• len álla11dóan két ember ü�l- totta. hogy az ankét ook meg,, 
kellen� bírálni_ . magatart�sál. aa�t csa.� � szol!fá/ali áf{ak jó jen a váltókra. Drasnó elvtárs old-á,s-ra váró kérdésre ir'1.nyís?.Ya1t és tetteit 1s, hogy lass 1 : együttmúködésével lehet sikere- (Ráli<0spalota-Uí'!)eSl) elmondot- tolta rá a figyelmet. Hi2J1JYOS· 
tor�dnek vele, magas!'bbak a sen lebonyolítani. Az idén nem la. hog;y az állomátSOn a kijaví- sága vol.t. hog-y a felszólalók 
tag1elolltel szemben tamasztott szabad előfordulnia. annak, ami tott tárg;y,akab sroai.a !-ista meg-- nem fog/alkozta.� a munkaverigények. t.a,valy wkszor me!!!.őrt-ént. h<1g,y őrzésre a-diák á,t a forg-alomn.ak. sennyel, pedil( a verseny tél'&! 

Mindez nem történik meg en• amí1< a ,páígafen.nfartási doígo- Vércse pályamester ( I:-:püle:.fenn- sem szüneteJhel, söt fokozását-al 
né! az alapszervezetnél. Gondo- zók pihenö nélkül, naay nehéz· tartá•s.i Főnökség-) beie'.entette, a pályafenntartási szoll(áJ!at 
Ban, lelkiismeretesen választot- séJ?di között t•é1<ezfék a hó- hogy .a vasutas-lakások rend'be· na{l:ymértékben hozzájárulhat a 
tálk ki ·izokat, a-kik tagjelöltek eltakaritást, ertYes állomási do!- hozása b,eie!ezéshez közeled;ik. az féli forf[alom si'keréhez. 
lettek. de további nevelésükre ------------------------
már jóval kevesebb gondot for-

Jól halad az Északi vasúti híd 'építése dítanak. A tagjelöltség csak pró
baidő, olyan. próbaidő, TMly alatt 
azt kell bebizonyítania a jelölt• 
nek: alkalmas-e arra, hogy tagja 
legyen a pártnak, melynek ala
pítója Lenin volt. Alkalmas-e 

Tíz évvel ezelőtt, 1944 de-
, 

Bsz&ki vasúti híd karcsú acél
cemberének egyik ködös napján teste összeroncsolódva zuhant a 
hatalmas rc.bbanás rázta meg jeges. Dunába. 
az óbudai Hajógyár falait. Az 

I Kilenc évvel ké5őbb, 1953-ban 
...,..,_._.,,..,...,.,,...,..~._..,_...,,....,..,_ __ ..,..~�---~�----~ megjelentek a hidépílök. Allvá-• •• • 

nyozlak. búvárok tapogattak a 

tunk - mondotta. - Ntmcsak 
behoztuk a lemaradást, han.em 
határidő elöit teljesítettük 1954. 

évi tprvü11ket is. Az év végéig 
még 50 méteres hidszakasz épí
tését vállalják . 

... e'tszolga' lat dolgozo'·1 az utasok 1·0' ellátásáért folyó medrében az összekúszáilt A téli időjárás nem ke_ctvez a 
HL acélroncsok között . . .  hidászoknak. A váirosokban, a 

A. MAVAG és a Hfdépítö Vál- széltől védett utcákon is fázósan 
Jalat dolgozói az idén kezdték sietnek az emberek. A Duna fö
meg a vasszerelési munkát. Egy- Jött, semmi sem védi a hidász! 
szerre két irányban haladt a a hidegtől. Dc ők szeretik a mun
munka. Obuda és u:�est irá- kájukat, fel sem veszik a hide
nyában egyre nőtt a híd, amely gel, fagyot. Elhaiározták, hogy 
hazánk egyik leghos,szabb Duna- télen megépítik a Kis-Dunaág 
hídja lesz. Jeges szélben. köd· fölötti hidat. Máris megkezdték 
hen, esőben, vagy perzselő na- a cölöpözési és a vasszerkezet 
pon lankadatlanul dolgoztak a e'őkészílését. Január elején meg
hidászok. Tavasszal az áradás indul a szerelés is. 
fenyege!te a hidat, de mindenki !955 május l -re elké(>Zitik a 
a helyén maradt. vasúti pá,Jyát és ezután már az 

A7. árvlz vísszavete!te őket az új hídon át bonyolítják le az 
építésben, de behozták a lema- esztergomi vonal forga'mát. Az 
radá9t. Most újabb állomáshoz újpesti vasúti hídon át gyorsab
érkezett a híd építése: Nagy ban érkezik majd a dorogi bá
László iöbbszőrösen kitüntetett nyák szene Budapestre. 

�54 december ff. 

·111REK 
lt(ekis József ••lvtá.-s felszólalása 

az SZVSZ főtaná�sának VII. iilésszakáa 

Amint már beszámoltunk támogatnia a nemzetközi béke-
róla, a Szakszervezeti Világ- védelmi mozgalmakat. Nap. 
szövetség Fótanácsa december jainkban újra a háború, a pusz-
9-14-ig tartotta VII. üléssza- tulás veszélye nehezedik Euró
kát. pa és a világ népeire. A Ion-

A magyar küldöttség veze- doni és„ a �árizsi egyezmé�yek 
tője Melki3 József elvtárs, a kE:reszt_ulhaJSZ?lása,. a nemet 
SZOT elnöke a magyar szak- militarizmus es _fasizmus feltá
szervezetek nevében szeretettel masztása mélysegesen aggaszt... 
köszöntötte a Fötanács tagjait ja � felháborítja a munkás
és a nagyjelentöségű üléssza- osztalyt. 
kot. A kibontakozás útját, a meg-

A magyar munkás.>k - mon- oldás útját világosan megmu
dotta többek között - növekvő tatja az európai béke és bizton
aggodalommal és együttérzés- ság kérdéseivel foglalkozó 
se! látják, hogy mind több or- moszkvai tanácskozás deklará
szágban üldözik a szakszerve- ciója. 
zeteket és hogy ez az üldözés A magyar dolgozók testvéri egyre hevesebb. A magyar do!- szolidaritására bizton számítgozók mélységes együttérzés� ihat mindenki aki a béke a tolmácsolta mindazoknak a ne- . .. ' . • . 
peknek, amelyeknek vére pata- nemzeti fugge:lenseg, . a n�JÓ
kokban ömlik a külföldi elnyo- lét, az emben haladas ügyét 
más következtében. amelyek- kívánja elöbbrevinni. 
nek demokratikus szervezeteit Célunk világos, nézeteink 
betiltják. legjobb szakszerve- egységesek, el vagyunk szánva 
zeti harcosait bebörtönzik és arra, hogy tovább fokozzuk erö
megkín0zzák. feszítéseinket a béke védel-

A továbbiakban rámutatott méért. A felelősségünk - a 
arra a hidegháborúra, amelyet munkásosztály felelössége -

számos nyugateurópai ország- nagy, de büszkén kell vállal
ban és az Egyesült Allamokban nunk ezt a felelősséget. A nem
folytatnak a szakszervezeti zetközi munkásosztály é9 a 
mozgalom ellen majd így foly- munkásmozgalom magyaror
tatta beszédét: A magyar szak- szági harcosai készek teljes és 

szervezeteknek az a véleménye, feltétel nélküli segítséget nyuj
hogy a Szakszervezeti Vi!ágszö- tani ehhez a küzdelemlhez -
vetségnek az eddiginél még ha- fejezte be beszédét MElkís elv
tékonyabban és aktívabban kell társ. 

Elufazott 
a hazánkban járt osztrák vasutasküldüt"tség 

Előző számunkban megírtuk, szervezet központjában, a ,,Szo.
hogy a Vasutas Dolgozók Szak- cialista vasú_tért" szer,kesztősé
szervezetének meghívására öt- gében, megnézték a fövároo ne
tagú osztrák vasutasküldöttség vezetességeit. 
lát0gatott hazánkba. A küldött- Az osztrák vendé,gek - akik 
ség tagjai. Lichtenegger elvtárs december 13-án este utaztak 
vezetésével gazdag tapasztala- vissza Ausztriéba - nagy el
tot gyüjtöttek több vasúti üzem- ismeréssel nyilatkoztak a lá· 
ben, látogatást tettek a szak- tottakróL 

szov J ETIJNIO 

Egy,nillió 1'ilo.neter 
nagyjavitás néllaül 

A tomsiki állomás kiváló 
mozdonyvezetője, G. E. Ku.• 
csu.rin két társával együtt 
módszeresen növeh mozdo
nyuknak a két javítás közötti 
kilométert.eljesitm&i,yét. Moz
donyuk már harmadik esetben 
éri el a százezer<kilométeres, 
nagyjavítás nélküli futást, 

holott a nonna 65.000 kil� 
ter. 

Néhány évvel ezelőtt Ku
csurtn elvtárs vállalást tett: 
egymillió kilométert tesz meg 
mozdonyával nagyjavítás nél
kül. Szavát meg is tartotta: 
70.000 kilométerrel már túl is 
teljesítette. 

Harnainelolms hidegben is 
12.'i SJ/6Ú$/SOléh 

A szovjet vasutasok minden na'k át. Különösen font.os ez 
tartalékot igyekeznek felhasz.. most, amikor a hömérő sok� 
mini a téli szállítási terv túl- helyen 30 fokra süllyed. 
teljesítésére. Az uzlovai kör- Különösen kiemelkedő a zet k?llE:ktívája -�un.kaver- cseljabinszki vasutasok teljesenyt ll1d1tott az 1ranyvonat- '

tmé k'k hirtel be-ktpzés növelésére. Sok vona- �, nye, 3, 1 a . en 
tot ú,gy állitanak össze, hogy a

l 
allott 30 _fo-.tos hideg . ellenére 

nagy rendezöpályaudvarokon is, 125 százalékra te!Jesítették 
is ácsorgás nélkül haladhassa- tervüket. 

Ki haladás közben is figyeljük a szerelvényt 

A MAY Utasellátó étszolqilatának dolqozói arra t!Srekszenel<, 
udvarias, elozékeny kiszolgál�ssal, Jóminóséqü áruval láuák el az 
utasokat. Képünkön Illés Ferene (Jobboldalon) elszámol Kiss Péter 

étszolq41atossal a vo11at beérkezése után, a Déli-pályaudvaron. 
CKováca G6za felvétele) 

sztahanovista brigádvezető sze- Az Eszaki összekötő vasúti Hám Irén állomásfelvigyázó, forgalmi szolgálattev6 Buda• relöbrigádjával kedden elérte a híd a most elkészült komáro- Császárf0rd6 állomáson. A. vonat meneszt,se után Is naqy flgye• 
Nagy-Dunaág-ban az utolsó óbu-

, 
mi Barátság hídjával a magyar lemmel elle11éSrzf az elotte elhúzó kocsikat, hoqy rendellenesstQ dai mederpillér!. - Nem voít nép újabb győzelmét jelenti a j esetén azonnal fntézkedhesoen. könnya feladat, amit megoldot- háborús pusztitáis felett. (Kovács Géza felvétele) 



1954 december 20. SZOCIALISTA VAS'OTfRT s 

a miskolci csomóponton Látogatás ferencvárosi állomásirányítóntil 
,,Üdvözöljük a 402-es avors- elegyünk. hogy túlsúlyos v� 1 Kisfalvi Béla külsős moz

oonat mozdony• és vonatsze- natot továbbítsunk. A teher- donyfelvigyázó elpanaszolja, 
mél11zetét, amely Füzesabony- vonatok menetrend.szerinti in- hogy a fűtőház dolgozóinak 
tói 10 perc késést beho:zott és dítását a sok „becsatlakozás'• többsége vidékről jár be és 
pontosan ét'kezett a.z á!lomá.s- miatt nem tudjuk teljesíteni. természetszerűen a helybeli 
ta.'' - Ez úti meg fülünket, Hiába akarjuk időben elindí- állomásról végzik, illetve vé
amikor megérkezünk Miskolc tan; a tehervonatot, ha az geznék az értesítést. De sok 
személypályaudvarra. Mindjárt elegy más irányból késve ér- állomásfőnök szívességnek nézi 
el is gondolkoztat, hogy a cso- kezik. Hiába szabtak meg 2400 a fűtőház értesítési kérelmét. 
móponti versenyt kezdemé- kocsit a gurító napi teljesítmé- Arra hivatkozva, hogy nagy a 
nyező, a kongresszusi venseny- nyének, ha nem fut be az ál- sár és a fűtőház a málházó
ben győztes állomás, ahol ilyen lomásra ennyi elegy. És még- nak nem ad bakancsot, gyak
élő az agitáció, míért áll jelen- egy, ami egészen újszerűen r:a� elm�a.sztják . az ér_te
leg a csomóponti verseny 14. hangzik: dolgozóink elvégzik a s:tést. Emodon az 1s megtör� helyén. . tént, hogy csak a politikai 

Efelől érdeklődünk Simon mun�áJukat, de nem . olyan osztály vezetőjének közvetlen 
elvtárs állomásfónökhelyettes- lendulE;ttel,_ mmt korabban. utasítására voltak hajlandók 
né!, aki gyors egymásutánban Ugy nez ki a dolog, hogyha két fűtőt értesíteni. Székely 
sorolja az érveket. A személy- több a munk:i, akkor nagyobb János mozdonyvezető amikor 
csoportból csak a délutáni a a lendület és most hogy meg- kifogáis tárgyává tett� a me
,rendes. Sokszor órákig elhúzód- csappant a forgalom, ráérők netirányítónál, hogy 35 percet 
nak a fékpróbák, Nincs annyi módjára dolgozgatnak. késett, mert a gyorsvonat előtt 

G 
helytelenül elengedtek egy te-

éprev�rás. vonatravárás hervonatot, a menetirányító 
azt felel te. hogy a jelző azért 

Ez így egyszerűen érthető is tespedésböl, ez ma még hiány- van, hogyha „megálljt'' mutat, volna, de ha tovább böngész- z.ik. akkor a mozdonyvezetó meg-
szük az állomás munkáját, A fútőháznál is szóvátesszük álljon. 
másként fest a dolog. Ve- a lemaradásokat. Ruttkovszki 
gyünk egy napot, mondjuk elvtárs, üb-elnök is a laza A mozgalmi szerveknél is 

december 10-ét. Ezen a napon kapcsolatot kifogásolja. Meg- látunk hibákat. Elmaradnak a 
kérdezzük az egyik dolgozót, szakszervezeti hizalmí csoport-

1 1  vonat 1875 percet várt mi a véleménye a vezetésről. értekezletek. Maguk a bizal
gépre. Mintha meg is talál- Meglepően azt válaszolja, hogy miak sem tesznek vállalásokat, 
nánk a hibák eredójét a fútó- nem ismeri a szolgálati fónö- a dolgozók nem fordulnak ké
ház munkájában. De a mérleg két, mert az még nem járt réseikkel a bizalmihoz. Kese
nyelve azt muta•tja, hogy munkahelyükön. rüen mondják, hol van az a 
ugyanezen a napon négy gép Egész kis csoport alakul versenylendiilet, amely koráb-
500 percet várt vonatra. A körülöttünk és amíkor a for- ban jellemezte a miskolciakat? 
géprendelés időben megtörtént, ga!om és vontatás kapcsolatát Azt a hatalmas erőt pedig, 
de egyetlen vonat átszámo- feszegetjük, csak úgy árad a ami 103 szakszervezeti és a 
zá.sa, a vonatkésések, egy gép szó. 'Zalán Ferenc mozdonyve- pártbizalmiak munkája együt
kiesése felbo1itotta a moz- zetó tipikus példáit sorolja a tesen jelent, nem szabad ki-
donyvezénylést. rossz együttműködésnek. Az használatlanul hagyni. 

Érdekesen megfordul a be- állomáson például nem kap Tovább kell látni a szűk 

A ferencvárosi sínrengeteg 
közepén magányos. kopottas 
épület áll. Az egyik széles
ablakú szobájában, melyből 
odalátni a „rendezői tordkra", 
dolgozik az állomásirányitó. 

K. is tulajdonképpen az állo
másirányító? 0 az állomás 
oarancsnoka. mondhatnánk, 
közoonti alakja valamennyi 
nagy állomásnak, aki kezét 
:állandóan a vasút ütőerén 
tartja. Ismeri az érkező vona
tok elemzését, összeállítását s 
ennek alapján intézkedik a 
vonatok fogadásáról, az induló 
vonatok összeállításáról. Gon
doskodik az induló vonatok 
gépeiről, vonatkísérő szaka
szairól. a tartalékok munkájá
ról. a gurítási sorrend meg
szabásáról. NagyméMékben 
rajta múlik az egész állomás 
jó vagy rossz munkája, kihat 
az ácsorgási idökre, befolyásol
ja a gégrevárást, a vonatra
várást. 

Nem könnyű ez a feladat 
egyetlen csomóponton sem. de 
kü�önösen nehéz a vasút szívé
ben, Ferencvárosban. Ha egy 
mozdonyvezető ácsorgásról 
kezd panaszkodni. akkor Fe
rencvároson kezdi a sorolást. 
rle Ferencvároson kezdik pa
naszaikat mindenütt. ahol 
bírálni kezdik  vasutasok a 
vasutat. Hogy mennyiben jo
gosak ezek a panaszok, azt 
nehéz lenne eldönteni, de 
annyi bizonyos, hogy a tárgyi 
nehézsegek mellett sok 
hiányosság van az állOIIlá.s,, 
irányítók munkájában. 

Az állomásirányítók hibáiról 
Az állomásirányítók �eg

nagyobb hibája az. hogy nem 
váltak ténylegesen parancsno
kaivá az állomásoknak. Sok
szor nem látnak túl saját all� 
másukon és emiatt nem töröd
nek az érkező vonatokkal, 
melynek következménye, hogy 
azok nem egyszer órákat ácso
rognak engedélyre várva. Gya
k01 i, hogy nem ismerik az ér
kező vonatok e.lemzéseit és 
nem készítenek azok fogadá
sára, feldolgozására megfelelő 

ütemtervet. Nem törődnek az
zal. hogy menetrendszerinti 
ídóre össze legyen állítva a 
vonat és nem ellenőrzik, kü
lönösen a tolatós vonatok ösz
szeállítását. Az irányvonatok 
tisztaságára sem fordítanak. 
gondot, legtöbbször csak egy 
cél lebeg előttük : mielóbb el
menjen tőlük a vo,wt. 

És ami nem az állomásirán}ilón 
mílik 

Sok a panasz amiatt is, hogy 
nem tartják kézben az all� 
mási tolatásokat és a gurítást, 
melynek következtében gyak
ran előfordul. hogy nincsenek. 
szabad vágányok az érkezó 
vonatok számára. Jogosak 
azok a panasz.ok is, melyek a 
gép- és szakaszrendelések 
miatt érik az állomási irányí
tókat. .t!:lőfordult például 
Ferencváros állomáson, hogy 
az állomásirányitó a 480-as 
számú vonat szakaszát már 
l órakor kikérte, holott a vo
nat csak reggel 6 órára lett 
kész. A szakaszt emiatt 2 óra 
40 perckor újra visszaküldték 
a laktanyába azzal hogy csak 
reggel 5 óra után jöjjenek ki. 
Hasonló eset volt az is. amikor 
az 1298. számú vonat szakaszát 
19 órakor kikérte az állomás
irányító a vezénylettól. holott 
a vonat gépe csak reggel 5 
órakor járt ki a fútőházból és 
a vonat 7 órakor indult el. Ez 
a szakasz teljesen feleslegesen 
12 órát töltött sz.olgálatban. 
Nem kisebb mulasztás volt az 
sem, amíkor a 70-es számú 
győri vonatot Gubacs már 0.30 
perckor kitette az induló
vágányra, de erról az állomás
irányítónak nem volt tudo
mása és nem rendelt időben 
izépet a vonathoz. V�ül 1 óra 
30 perckor szólt a villanymoz
dony menetirán:vítónak, aki a 
késői géprendelés miatt csak 
reggel 7 órára tudott gépet 
biztooítani. 

Mindez az állomásirányító 
munkájának hibája. Azonban 
ha szobájából kitekintünk a 
,,1'endezm torokra.". akkor lá-

tunk ol.Yan hibákat is, mely 
nem mmdig rajta múlik. Azon 
" bi.7,on.vos két angol váltón 
megy keresztül szinte minden 
vonatmozgás. Ha tolatás van. 
vagy a gurítóba húznak -
akkor várnak az érkező és in
duló vonatok. Lehetne folytat,
ru a különböző „variációkat", 
melynek következménvei sú
lyoo teherként nyomiák az 
állomásirányító vállait is. 

Mindezt figyelembevéve ne 
hagyjuk szó nélkül azokat a 
hiányosságokat sem. amelyek
nek kijavítása a többi vasutao 
dolgozón múlik és pillanatnVi
lag igen sokat segít.ene nem
csak az állomásirányitónak. 
hanem az egész állomásna� 

l''erencvárosban minden perc 
drága, s ezt sokan méa: nem 
érti': meg. Előfordul, h°'1!/ a 
bejárati ,elző szabadra állítása 
után sokszor csak 15-20. sót 
30 perc muiva indu.L el a. vonat 
a mozdon11- és vo11atvezető 
figyelmetJ.enséae következté. 
ben. A felesleges vitatkozás 
miatt sokszor drága percek 
vesznek el. melyek aztán be
hozhatatlan következménvek� 
kel járnak. Mennyivel egysze
rúbb lenne várakozás és vita 
nélkül azonnal végrehajtani a 
kapott rendelkezést! 

Hasonló a helyzet a tiOll4.,_ 

átvevőkkel. Gyakran felülete
sen dolgoznak és elírják a 
kocsin a 11urítóvágán11 számát. 
Ennek következménye : aL 
induló vonatokból kocsik.isoro
rozás. hosszú percekig szük
ségtelen, egyéb munkát gátló, 
túlmunka. Gyakran közönyö-
sek a vonatvezetőik. is. Nem 
igyekeznek a vonatot időben 
felírni és emiatt a számadá
sok átvétele órákig tart. Le
hetne folytatni a felsorolást, 
de nem szükséges. Ennyi is 
bizonyítja, hogv az együttmű
ködés. a lelkiismeretesség, u 
utasításszerinti munka és az 
állomásirányító nagyobb gon
dossága. körültekintő intézke
dése enyhíthetné a ferenc
városi hibákat és megkönv
nyítené a sok nehézség köze
pette dolgozó csomópont mun• 
káját., 

szélgetés menete, amikor gépkisérót. Emiatt gyakori a szolgálati érdekeken. A párt
Keszthelyi elvtárs forgalmi parázs vita, közben áll a moz- szervezetek feladata, hogy kő
szolgálattevő arról beszél, hogy dony, aminek a vasut vallja zelebb vigyék egymáshoz a ve
amikor mozgósítanak a jobb kárát. zetóket és dolgozókat. Keres

munkára, akkor a vonatok el- A beszélgetés keretét nem sék a kapcsolatot a csatlakozó 
mennek rendesen, 15-20 perc tudjuk csupán miskolci vi- vonalak vezctóivel, dolgozói
alatt megtörténik a fékpróba szonylatra korlátozni, de nem val, beszéljék meg a teendő
is. Ebből a gondolatból kiin- Is baj, hiszen a csatlakozó v� ket a jobb. gyorsabb, olcsóbb 
dulva kérdez.zük meg, hogy nalakon történő késések nagy- szállítás megteremtése végett. 
milyen a visz.ony a csomópont ban befolyásolják az egész Hiszen dicsekedhet a miskolci 
szolgálati főnökei és a moz- csomópont munkáját. Olyan csomópont példás együttmú
galmi szervek között. És sze- egyszerű dolog lenne például ködéssel, országraszóló ered
rintünk itt a hiba gyökere. a berakásra kerülő árut ké- ményekkel Í'!!. Elevenítsék fel 
Korábban szinte naponként ta- nyelemszeretetböl nem a for- a kongresszusi verseny tapasz
lállrozott az állomás és fűtő- galmi irodával szemben berak- talatait, a párttagok, az akti
házfőnök és megbeszélték a te- ni, ami 5-6 perces késést je- vák legyenek mozgatói, előre
endóket. Az utóbbi időben ha- lent egy-egy a1[01náron. Az lendítői a jobb munkának. A 
vonként egyszer tartanak cso- utasok már megszokták, hogy pártszervezetek követeljék 
móponti értekezletet. amelyre meddig szokott fel.szaladni a meg,, hogy problémáikkal for
gyakran meg sem hívják a vonat, ki az elején, ki a végén duljanak hozzájuk a szolgálati 
mozgalmí szerveket, csak ke- akar helyet foglalni. Igen ám, vezetők, segítsék őket. tegye
sei,egnek a bajok felett. kon- de a mozdony sokszor 50 mé- nek meg mindent együtt a ter
gatják a „t>észharangot" a terrel előbb áll meg. Ismét vek teljesítésére és akkor - a 
s:za.kmai vezetők, de hogy a vita a két szolgálati ág között, miskolci dolgozókat ismét pél
mozgalmi szervekkel karöltve az utasok zúgolódnak, késik a daképül állithatjuk dolgozótár
kizökk:entenék az állomást a vonat. saik elé. • 

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

Szívvel� kedvvel� lelkesedéssel . • •  

A Sztálin út 88. számú ház - Elvem - folytatja - Ezekből talán csak két 
mindhárom emeletét csaknem hogy mJJnden,kor azok szab- datot írjunk ide: 

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

kivétel nélkül vasutas dal.go- ják meg az elvégzendó fel
zók lakják. A környew házak- adatokat, akik megválasztot
ban is nem egy lakás ajtaján tak. A VI. kerületi tanács ala
találjuk a vasutasok névtál>- kuló ülésén, mínt mérnö1rem-
1áját. Mennyi prob1éma, kí- bert. a terv- és mÜSZRki állan
vánság, panasz születik akár dó bizottság titlkárává válasz
egy :nap alatt is egy ilyen tottak. :Máris sokirányú fel
nagy épületben. És mílyen jó, adattal bíztak meg. amelyek 
ha van valaki, akinek azon közé tartozik az épületek kar
melegében elmondhatjuk ami bantartása, a lakások szapoTí
a szívünkön fekszik, vagy a tása, úgy, hogy a használatlan 
kedélyünket nyomja. A ta- hivatali, vagy raktá.rbelyisége
nácsválasztás óta van már ket mielőbb változtassuk laká
ilyen valaki a 114-es körzet- sakká, továbbá a tervek ellen
ben, a vasutas háztömbben. őr-dse, fő.ként olyan szempont
rnégpedig, ahogyan mondják, ból hogy a kerületi beruházá
az ó ,,�ládjukból": Martina- sok határidóre, költregtúllépés 
vu:h lst;van tanácstag. nélkül elkészüljenek. Ne tart

- Nem szabad előfordulni, 
hogy akár a legkisebbnek lát
szó kérést, vagy kérdést is 
megválaszolatlanul hagyja a 
tanács, mert nincsen lényeg
telen probléma őszintén 
mondjuk meg azt i:s, ha vala
mit nem tudunk megvoalósí
tani. 

Ha sz n á l j u k ki jobban a kocsik rakterületét 
Lassan, óvatosan tolja az rendelésénél sokszor nem jár 

öreg 326-os az élővel rakott el körültekintően. Elosztják 
hosszú kocsisort. Egyik része a a meglévő mennyiséget a ren
marhavásártérre szarvasmar- delkezésre bocsátott kocsikban 
hákkal rakva, a másik sertés- és így sok esetben 180-200 !� 
szállítmánnyal telve gördül a rint fuvardíjjal megússzák a 
Gubaesi úti sertésvágóhíd kihasználatlanul feladott ko-
felé. esik költségét. Tudják, hogy 

Ahogy nézzük a kocsikat, ha a vasút rendelkezésére bo
feltűnik, hogy némelyikben csátják az üres kocsit, 300 fo
zsúfoltan. szinte tömötten áll- rint „büntetést" fizetnek. 
nak az állatok, másutt nagy A sertésvásártéri látogatá
rakterületű kocsikban csupán sunk csak alátámasztja ezt a 
néhány éló érkezik. Ez annál tapasztalatot. Miskolci András 
furcsább, mert valamennyiünk pénztárfőnök és Kereszti Já
érdeke a kocsik kihasználása, nos számadópénztáros elvtár
útjának meggyorsítása, hogy sak az éppen most befutott fu
újabb rendelésnél a felek ren- varleveleket mutatják. Bizony 
delkezésére bocsáthassuk. van hiba bőven. Az állomások 

Cseh Etelka. Intéző, a sertés- és a felek együttes hibája, 
vásártér számadópénztárosá- hogy az „M"-jelzésú, emeletes 
nak megfigyelése szerint az szállítókocsikat rosszul hasz
Allatforgalmi Vállalat az élő nálják ki. Kiskőrös állomáson 
felhajtásán?l és a kocsik meg- 1 december 8-án feladott 18 813 

és a 199 500 számú „M" kocsik 
míndegyike kétemeletes az 
egyik 33, a másik 36 négyzet
méter rakterületú. Mindkét ko
csinak csak egyik emeletét 
rakták meg sertéssel, tehát 
egy kocsi is elég lett volna, ha 
kihasználják mindkét emele
tet. 

Az elmult napokban a mi
niszter elvtárs már rendelke
zett, hogy vizsgálják felül az 
élőállatok fuvarozásánál fenn
álló � állapotot, hogy minél 
elóbb kiküszöbölhessük a hiá
nyosságokat. A Vasúti Főosz
tályon Auer és Hajdu elvtár
sak ki\zel 40 OOO fuvarlevelet 
vizsgáltak felül, hogy megfe
lelő képet alkothassanak a k� 
esik kihasználásáról. Megálla
pftották, hogy az elmult 1 1  hó
nap alatt a Vágóhíd részére, 
szarvasmarhával és juhhal ér
kezett kocsik 16.7 százaléka ki

DizaloJD JDost 
son például egy három hétre 
tervezett üzletátalakítás fél-

- de négy év mnlva is évig. Aztán Ltt van a környék 
egy1k legfájóbb problémája: 

- Nem tudok mé.g érdemle- kevés az üzlet, míelőbb kel
geset mondani tanácstagi mun- lene rövidáru és textilüzlet, 
kámról - ezzel fogad a fiatal illatszerbolt, de nincs a kör
tanácstag és a következő pi!- nyéken mozi, játszótér sem. 
lanatban már meg is cáfolja Egyszuszra mondja el mind-
kijelentését: megnyílnak a M · · h 1 · 

ak .1. J . • •~-•--"· ezt artinovic e vtars, sőt 57..av m1 1p cl es a = •= a f 1 tat • kkal te e'k manka. a tennivalók valóságos O Y Ja azo . a rv -

áradatában találjU'k magun- kel. amelyekkel_ meg szorosah
kat. Csak az tud így, ilyen bá akarJa tenm a kapcsolatot 

Próbáljuk meg most még 
egy-két mondatban beml.lltatni 
Marttnovich elvtársat, mint a 
7 C. osztály mérnökét is. Ezen 
a helyen is éppen olyan leltkes, 
odaadó munkával áll a kö:z.ös
ség szolgálatában, mint a ta
nácsban. A villamos vontatási 
alállomások ügyeinek előadó
ja. ezenkívül a 11-es rszárnu 
kohó- és gépipari technik!um 
tanára, a vasúti mérnöki to
vábbképző tanfolyam elóadó
ja. Hogya,n osztja be az idejét 
ilyen elfoglaltság mellett? 

- Antit az ember szívvel, 
kedvvel, lelkesedéssel csinál, 
azt negyedannyi idő alatt el 
tudj a végezni . , ." 

Bizonyoo, hogy nem fognak 
csalódni új tanácstagjukban a 

--~--~---~-� használatlanul futott. l!:s ami a 
lelkesen, ilyen örvénylő bele- a lakooság és a tanács körott. vasutas-tömb lakói . , , 
feledkezéssel beszélni, a/kinek 
szavait az emberek és a munka 
szeretete, a fiatalság akadá
lyokat legyőző lendülete fűti. A gondos vonatvezetó 

Molnár Imre tapolcai vonatvezet6 az 1 2 1 4-es tndulásánál ellen-
6,·zl ;i Jeqyvl;i:sqátó lámpak ál lapotát. Fokkl Mária Jeqyvlzsc,iáló 

bUszkén ,nut;itJA be a qondosan karbantartott lámpát. 
(Kovács Gén felvétele) 

legérdekesebb: a. feladók a kí
használatlantil futó kocsikban 
fuvarozott állatok után majd
nem félmillió forinttal többet - Amikor tanácstaggá jelöl
fizettek szállítási költségként, tek, estéiliként végigjártam 
mintha ;ól kihasználták vol11a. körzetemet minden lakáshan 
A sertésvásárté1Te érkezett ko- eltöltöttem negyedórát, fél
esik 7 százaléka futott kihasz- órát kezdi. Igaz, a 
nálatlanul ugyanezen idő alatt ház la,kóit már többé-kevésbbé 
és közel 200 OOO forintjába ke- ismertem, ők is engem, hiszen 
rült a gondatlanul eljáró vál- születésem óta. harmlncegye
lalatoknak. Vidéki viszonylat- dik éve itt lakom. Nos. egyik 
b•m még rosszabb a helyzet. ilyen körútam során azt 
Itt a marhát szállító vagonok mondja egy idősebb néru: .. Mi-
41 százaléka, a sertést továb- lyen jó, hogy maga lesz a ta
bító kocsik 1 5  százaléka futott nácstag1mk. Mégis, vasutas." 
kihasználatlanul, mintegy Én en·e a,it válaszoltam. hogy 
150 OOO forint többlet fuvardi- örülők a bizalomnak, de sze
Jat olmzva. retném ha egy év, vagy négy 

Tanulság: a vasút legyen év multán mondaná, amíkor 
szemfülesebb az ilyen eljárá- már csaik.ugyan ismeri a mun
sok felfedésében. s a felekkel kámat. Hát ezért úgy akarok 
együtt nemcsak a vállalat, ha- dolgom.i, hogy ne változwn 
nem az egész népgazdaság ér- meg senkinek a véleménye, aiki 
dekeit nézzék, amikor a kocsik bizalommal V8ll1 irántam és 
rakterületének kihasználásáról 

I 
rajtam keresztül a tanács 

van szó. iránt, 

Úi szoviet vi l l amosmozdony 

A novoc!'ierkaszkl . .  Bugyonij'' vii1:1mosmozdonyqyártó Uzem most 
bocsátotta etsó utjára „ váltóárammal müködö N-0-001  új villA• 

mosmozdonyt,. 
(Foto Aqe'1t,,..._, 
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A beteglátogatási albizottság munkája Békéscsabán 
A beteglátogató feladata, amelyeken az albizottságok ve- ·szükségét láttuk, a beteg külön tegségére" nem kapott táp

hogy öszekötő kapocs legyen zetői beszámoltak a végzett kérése nélkül segélyt utal- pénzt. 
a beteg dolgozó és munka- munkáról. tunk ki. Az eredmények mellett van-
helye között, segítségére legyen A rendszeres, tervszerinti Az elvtársi segítségnyujtás nak még hibák is az albizott-
a betegnek esetleges prnblémái munka a beteglátogatási al- szép példái mellett a beteg- ság munkájában. Nem elég jó 
elintézésénél, de feladata az is, bizottságnál is hamarosan látogatók éberségéról is több a kapcsolat az igazgatósági fő
fwgy leleplezze a dolgozókat megmutatta hatását. Kiss Ká- példa tanúskodik. A dolgozó- orvossal, nem ismertetjük min
megkárosító táppénzcsalókat. roly elvtárs ;ó aktivahálózatot kat m,:,gkárosító táppénz- den esetben a dolgozókkal, 
Az alábbiakban Va;da János szervezett. Minden szolgálati csalóktól az utóbbi hónapok- milyen segítséget nyujtott a 
elvtárs, Békéscsaba állomás helyről, minden brigádból ki- ban 21 esetben vonták meg a beteglátogatási albizottság a 
üzemi bizottságának elnöke választott egy-egy beteglátoga- táppénzt a beteglátogatók je- beteg dolgozónak, ugyancsak 
arról számol be, hogyan oldat- tót. A kiválasztásnál figyelem- lentése alapján. A vidéki bete- nem ismertetjük elég behatóan 
ták meg ezeket a feladatokat be vettük a helyi adottságokat. gek látogatására többször te- a társadalombiztosítási tudni
állomásukon. A vidéki dolgozók látogatását hervonattal, vagy kerékpárral valókat, e,-ért előfordul, hogy 

Amikor a TT az üzemi bi- úgy oldottuk meg, hogy a bete- utaznak a beteglátogatók, ne- egyes dolgozók nem tudják, mi 
zott�ági elnök irányítása alá gek látogatásával a helyben hogy az álbetegek - ismerve a teendőjük megbetegedés ese
került, sok vonatkozásban nem lakó elvtársakat bíztuk meg, de a személyvonatok érkezését - tén. A hibák kijavítását úgy 
volt kieJé;gítő a munkája. több esetben a helyi üzemi bi- ki tudják játszani őket. A igyekszünk elősegíteni, hog:v 
Magam sem fordítottam elég zottságok segítségét is kértük. ,,szombati betegeket" vasár- társadalombiztosítási faliujs� 
gondot a TT munkájának el- Az év első negyedében a naponként rendszerint kétszer got létesítettünk, s tervbe vet
lenőrzésére, a tagok nem is- beteg dolgozók 40-50 százalé- látogatják meg. Ez volt a tük, hogy esti társadalombiz
merték feladataikat, munka- kát látogattuk meg, a harma- veszte a Gyomán lakó Zs. Ti- tosítási tanfolyamot rendezünk 
terv nem volt. A területi bi- dikban már 95 százalékát. -még- már Mihály gépkísérőnek, akit az aktívák továbbképzésére. 

Különlls qonddal véqzik a kocsiszolgálatl fönökségek AKKU:sz@- zottság ismételt bírálata után 

I 
pedig 24--48 órán belül. Az 

I 
a beteglátogató vasárnap dél-

1 

ezenkívül ankét.okon tájékoz
rel6mühelyében az elemek töltését. KépUnk a Nyugati pályaudvari munkatervet készítettünk, két- aktívák jelentése alapján az előtt sportversenyen, este pe- tatjuk a dolgozókat társada-

mühelyt ábrázolja. 

I 
hetenként rendszeresen meg- üzemi bizottság több dolgozót dig táncmulatságon talált. Ter- lombiztosítási jogaikról és 

(Kovács Géza felv.) tartottuk a tanácsüléseket, utaltatott gyógyüdülésre. Ha mészetesen háromnapos „be- kötelességeikről. 

Előfűtött, tiszta, kivilágított vonatokat Miért keII a fényezőműhely dolgozóinak 
egészségét rontani 

Kora reggel óta esik a cson
tigható hideg téli eső. A nyir
kos hideg áthatol cipőn, ruhán. 
A Nyugati p,ilyaudvarról kora 
délután induló munkásvonatok 
utasai sietve szállnak be: jól 
esik ilyenkor a fűtött kocsi si
mogató melege. Illetve jól es
nék, de . • •  

Ne folytassuk tovább, mert 
a „de" után az következnék, 
hogy az otthonukba igyekvő, 
fázós utasok esetleg fűtetlen 
kocsikra találnak. Lássuk in
kább, miként követnek el min
dent a nyugati műszaki kocsi
szolgálat dolgozói, hogy ne le
gyen fűtetlen kocsi és tiszta, 
meleg, jól világított vonatok 
vigyék az utazó közönséget. 

udvar napi 89 vonatjából 
82-őt minden esetben elő
fútenek. Hét rövid vonatot a 
mozdony is könnyen fel tud 
melegíteni. 

A csarnok első vágányán már 
készen áll a 14.20-kor induló 
veresegyház-váci munkás
vonat. Czeitler Ferenc gőz
fűtési lakatos és Lassány Já
n-0s segédmunkás a 11.30-kor 
beállított vonaton 13.05-kor, te
hát jó idejében, elkezdték az 

előfútést, de nincsenek meg
elégedve munkájuk eredmé
nyével. Czeitler elvtárs csak a 
fejét csóválja, amikor a fesz
mérőt nézi. - Nincs nyomás 
- mondja bosszankodva. -

A tárolóvágányok között ilyen- Tessék megnézni - mutat a 
kor a déli órákban nagy a sűr- feszmérőre - másfél légkört 

jelez. holott legalább 5--6 léggés-forgás. Seprűkkel, vedrek- köri nyomásnak kellene lenni, kel, törlőruhákkal felszerelve hogy jó meleg legyen a kocsikállnak a kocsitisztító brigádok ban. Másfél óráig majd a lelés ha kitolnak egy-egy nemrég künket tettük ki, még sincs érkezett szerelvényt, megroha- olyan meleg, mint szeretnénk. rnozzák takarító szerszámaik-
kal. Bönm művezető elvtárs Valóban, a hátsó három ko
személyesen ügyel a munkára, csiban elég- kelleme.s,_ 18-20 
közben elmondja, mik � a fok a hőmérséklet, a tobbiben 
problémáik. Elsősorban:  kicsi azonban legfel;ebb 15-16 fok. 
a létszám, a munka meg sok. Ez bizony nem sok, pedig a 

34 tengelyes vonatnál középen - Bizony sok - kapcsoló- is be volt kapcsolva a gőzdik a besz.él2etésbe Erdősi vezeték. Az utasolc nagyAnna brigádvezető - és külö- kabátban, fázósan húzódnak nösen a távolsági vonatok össze a padokon. Pozsgai Gásolyan piszkosan érkeznek visz- párné, KőZ:tRT-dolgozó, aki sza, hogy sokszor 4--5 vödör Fótra igyekszik hazafelé, elszemetet is kisöprünk némely mondja, hogy majd mindig így kocsiból. A jegyvizsgáló elv- van ez, amikor kissé hűvösebb társak ;obban ügyelhetnének, az idő. hogy az utasok ne szemetelje-
nek. Oktassák, figye/,meztessék Megnézzük még a 14.30-kor 
Őket a tisztaságra. De így is induló ócsai vonatot is, nagy
elvégezzük munkánkat és a jából ezen is hasonló a hely
Ny11,gatiból nem megy ki zet előfűtés szempontjából. J\ 
egyetlen takarítatf.an kocsi kazánházban Boris János fűtő-
sem. ről szakad a veríték, olyan 

buzgón rakja a tüzet, fesz-Alig hagyják el 11 „tisztába mérője mégsem mutat többet tett" kocsikat a takarító brigá- három légkörnél. 
dolc, a lakatosok veszik munká-
ba a szerelvényeket. 12 órától - A legnagyobb igyekezet-
15 óráig öt induló vonata van te! sem lehet nagyobb légköri 
az állomásnak, ezek legalább nyo?"ást kiho�ni �b��I a bor
egy órával előbb már az in- sod: da,:abos es pec_s1-1szap ke
driló vágányon vannak, ami a verekbol_ -. rnon�Ja; , -: Van 
forgalom jó munkáját dicséri. 

! 
eifY keves Jobbmmose�u s_ze: 

Először a vezetékek sűrített mmk, de_ • azt tartalekolJuk 
levegővel való feltöltése tör- hidegebb 1dore. 

féklakatosok, megkezdődik az lll e O _u �SI e t'le tehát _nem 
ténik meg. Alig végeznek a 

1 
• l"f •t . • h I t 

előfűtés. A két elófútőtelep ál- a legrozsasabb a Nyugatiban, 
landóan dolgo:;::tk és a pálya- de nem is kétségbeejtő, mert 

Babakiállítás 
A Szolndki Jármtíjavító ÜV 

kultúrotthona_ még nem látott 
ilyen !kiállítást. HajasbabáJk, !ki

sebbek, nagyobbak, szákék és 
barnáik ülnek egymás mellett 
a polcokon. Népviseletben az 
egyvk, divatos ruhában a má
si!k. Uttörófiú apró táslkával a 
hátán, síelő baba ízléses siru
hában, pilótaruhás legény 
ejtő6rny6vel a hátán. Mellettük 
mackólk - fehérek, melegen 
csillogó, fényes gambszemeflc-
1<.el. Felvidul az ember láttu
'kon, hátha még arra gondol, 
hogy e kedves játé!kok hány 
gyermekarcra csalnak majd 
mosolyt a !karácsonyi ünnepe
ken. 

De hogyan lkeriilne!k a babá!k, 
mackók, a jármű;avítóba? V. 
Kovács Jánosné, az üzemi 
MNDSZ elnoke ad;a magyará
zatát. 

- Októberben játek- és ba
balkészítő tanfol11amwt szervez-

tünlk. A ta.nfolyam sikerét Leg
jobban bizonyít;a ez a !kiállí
tás. A bab&kat, mackókat ?7UlSt 
elad;'Wk (elárulom, már ma;d
csak mindre van vevő) és a 
nyereségből egyrészt napkij
zinlk apró laJkói kapnak !kará
csonyi a;ánd{!lkot, másrészt be
teglátogatásaink során nyuj
tunlk anyagi segítséget azokna!k, 
alkik szükséget látnak. 

- Kilk voltak legtevéllcenyebb 
részesei a ;átélkkészítésnek? 

- Szabados Anni, Magyari 
Lászlóné, Leidekker Ferencné ... 
de felírhatnán/k mind a 30-35 

nevet, mert minden asszony 
igazán szívvel dolgozott, !külön 
talán nem is lehet senkit 'ki
emelni . . .  

A napokban tartja félévi be
számwlóját az MNDSZ vezető
sége. Büszkélk lehetnek a többi 
eredmény mellett a baba!kiállí
tás sikerére is. 

a vonatok 
17-20 fokra 

általában azért 
felfűtött kocsik-

kal indulnak és ez útközben a 
mozdonytűtés következtében 
hamarosan 20-22 fokra, vagy 
még magasabbra emelkedik. A 
távol.sági vonatoknál ennél 
jobb a helyzet, mert ezeket 
egész úton kazánkocsi fűti. 
Jelenleg hét vonat közlekedik 
kazánkocsival. 

Ha a Srombathelyi Járműjaví-
16ban az üzem prol>lémái után 
érdeklődik a l átogató. az első 
percekben szób,a.kerül .a fényező
műheJy üJwe. A vezetöfk.� és a 
műhely dolgozói egyaránt kese
rííséggel b,eszélnek róla. 1'·1i a.z 
oka ennek a keserűségnek? 

A régi fényező-épület a háAz akkumulátor telepre lá- ború alait elpusztult. Elöször 
togatunk még be., Va;da Béla idieiglenesen állítottá\k he�rt'. 
telepkezelő elvtársnak az a majd mintegy e,gy évvel ezelőtt 
fájdalma, hogy ,  kevés az korszerűsítve teujesen újjáépítet
akkumulátor, emiatt rövid idő ték. A régi fatetö helyett beton
jut a töltésre, a telepek hamar szevkezetű tetőzet kerüLt a beton
kimerülnek és egyes kocsik az oszlopos, betonpacl:ióz,atú csar: 
út végét sötétben teszik meg. nok fölé. A régi tetövilá,g,tá.st 

d I meg-szüntették és az új előírá-A telep dolgozói min ent e - soknak megfelelő oldaivilá!�ítást követnek, hogy leküzdjék ezt a építettek vas!ag, homáilyos. drót
bajt és jól világított kocsikat betétes üveggel. A fűtést úgy ol
adjanak az utasoknak. ctott{;k me-g, ho� k,i,dobták a 

Most, a ik.arácsonyi forgalom beloo tüzelésű „ágyú"-ká1yhákat 
előtt különösen fontos mindez. és alacscmynyomású gfü,fütést, 

úgynevezett levegő áramlásos Karácsonyra nagyon sok dolgo- módszerű fűtést alkalmaztak. 
-zó utazik haza családjához. A • . . , Az épités fővállalkozója a M�� �ocs�lgálat dol- fvlA V MaJrasépítö volt. de a rész-
g�zo1 �egyék �eg kellemeseb-

1 munkáikat, [gy a fűl�!. világ_í· 
bé a viszonitlátast azzal, hogy lálst, a lvállalatb,a .ad•:a. A nya 
jó utazási körülményt biztosi-

1 
ron készült el .a munka és a� 

tanak a dolgozóknak a kará- első volt ami kiderült, hogiy nem 
csonyi pihenőnapak.ra. jó a világítás. Ol'dalabilak csak 

Szelecsenyi István: 

j'X_;u:JdC.f011{/Í 
,,� fiipfenet 
Huszonhét évvel ezelőtt tör

tént • • •  
A reggel ködbeburkolt elő

őrse lassan poroszkált végig a 
pesti utcákon. A ha.;nal távoz
ni készült a végtelenség kapu-
3an. Szinte egyszerre nyHLak 
meg a bérházak és ontották a 
munkások, a kisemberek ezreit, 
mint kémény a füstöt. Munká
ba menőket és munkát ke,·esö
ket. Férfiakat, nőket, vézna 
gyermekeket egyaránt, akik
nek nagyrésze a ködben úszó 
villamosmegálló felé sietett. 

Ebben a mindennapos ébre
désben. a véletlen fiqyelemre 
méltó szeszélye folytán, ketten 
léptek ki a bérházrengeteg füs
tös kövei közül, hogy végülis 
olyan körülmények között is
mer;ék meg egymást, amit 
mindketten szívesen elkerül
tek volna. Az egyik munkás 
volt, a másik mérnök. 

A dunaparti teherpálya,-
udvar raktári munkása. egy 
szimpla név koldus tula;dono
sa, három apró gyermek apja 
volt. Tagbaszakadt, izmos, 
nagy ere;e ellenére is jóindu
latú, csendes embernek ismer
ték. Kevés beszéde azonban 
súlyos felhőnek tünt a zápo
rozni induló égen. Amit mon
dott, annaJc éle volt, hasított. 
vagy hirtelen felvillanó fény, 
amely ismeretlen mélységekbe 
világított. Azt mondták róla, 
hogy komimunista. őt éve már, 
hogy az állomáson dolgozott. 
Sok nélkülözés, gond, meg
feszített mindennapi munkci 
töltötte ki az esztendő napjait. 
Két nap;a., hogy közölték vele: 
januárra rendszeresítik. Bol
dogsággal töltötte el. A gyere
kekre gondolt, akiket így talán 
könnyebben nevel fel. is teg-

nap, karácsony előtt egy nap
pal . • •  

Megborzongott. Vékony. 
nagykockás kabát;án felgyűrte 
a gallért. zsebredugta a kezét, 
miközben gond-01.a.tai kava
rogva, rendezetlenül szálltak a 
valóság és révület mesgyé;én. 
A házak gyorsan húzódtak 
mogeJe. Már a Soroksári út 
széles macskakövein ;árt. Sze
meteskocsik végtelen sora dö
cögött befelé a városba. A 
pál·yaudvar mell.etti kőfal a 
vágóhíddal szemben végetért. 
Itt felkapaszkodott a vasuti 
töltésre. Tehervonat rohant el 
mellette. Narancssárga, zöld, 
ma;d vörös fények hatoltak a 
szemébe, idegesítő za;, majd 
ismét csend . . . 

Atment a vágányokon. Eb
ben a pillanatban egy férfi ha
ladt el mellette. A másik. Fia
tal, munkanélküli gépészmér
nök, aki egész éjjel havat la
pátolt. Az úton ment, sietős 
dobogása felkeltette a munkás 
figyelmét. Megfordult. Allig 
begombolt malaclopót viselt, 
kalapján felszakadt a szalag s 
lobogott utána, mintha üdvöz
letet tolmácsolna. Fejét kónya
dozva hordta, arcából semmit 
nem láthatott. Nem figyelte 
tovább a siető embert, mint 
atwgy az sem vett róla tudo
mást. 

A Spódium-gyár felöli ,-é
szen lement a kislépcsőn. Le a 
híd alá, a végeláthatatlan viz, 
a ködbevesző Duna partjára. 
Leült, hogy gondolkozzék. 
Messziről tompán, vontatottan 
hallatszott az éledő város za
ja. Sirályok keri.ngte1, víj;ogó 
szálldosással a habok felett. 
Ezüstös testük összeolvadt a 
víztü1wrrel. Elmélyülten szem
lélte mindezt és szeme meg
fátyolosodott. Am.i tegnap tör
tént, nem kerülhette el. 

* 

Az állomás főnöke, a min-
denható főfelügyelő a központi 
vásárcsarnokban éj;eli ellen
őrzést tartott és e !vágódott egy 
elhullajtott narancshéjon.. A 

a keleti falon va,n, de kevés, a 

nyugati falon egyáltalá,n nincs 
ab!:ak, a tetőzet oldalvilálgítá,sú 
ablakai sem árasztanak e legen
d!ő viláigoss5,go!. A vHlanyvilá
gítás árnyékos fényt ad. má.r 
pedig köztudomású: festeni. fé
nyezni csak jól világíiott mű
helyben lehel 

Já,gítá,s m� nem javult meg. 
1-'iHana·tnyilag arról folyik a 
vita a vállalatokkal: tervezési, 
vagq kivitelezési hiba történt-e 
a fűtőberendezés építésénél. A 
tervező vá,I,lalat szerint 3000 ka
lóriájú b,arnaszénnel 18 fokon 
felül kellene lenni a hőmérsék
letnek a fényezői>en, a tény ezzel 
szemben az, hoi& .a december 
6-tól 1 2-ig terjedií héten. a:mikor 
az átlagos külső hőmérséklet 6 
fok volt, 4000 kalóriájú szénnei 
sem tudtak 10-14 foknál maga
sabb 'belső hőmérsékletet el
érni. 

Az üzem vezetősége a vilá.g1· 
tá,st igvekszik a s,aj.át erejéből 
m�ol,dand. Fénycsöveket szerel
tet fel a falakra és a mennye
zetre. Most várják az összes ér
dekellekböl áJló „na[<ybizottság" 
láloffalását. 

A fűtés k•ipról>álása nyáron 
természetesen nem sikerülhetett, 
éppen ezért csak most. a hitt.eg 
idlö beá!Hálval derült ki. hogy 
a fűtéssel is 'baj uan. Nem si
kerül 10---15 fokná,I magasabb 
hőmérsékletet elérni a műheiy
ben, máirpedig tudott d!o!og, 
hogy festéshez. fén3/ezéshez 1eg
aláJbil> 18, de inká,Ji,t. 20---24 fokos 
hőmérséklet sz.ükséges. mert ala
csonyabtb hőfokon -a festék, a fé
nyezŐaTlifag rosszul kenőd:ik. De 
.az .sem utolsó szempont, hogy a 
jéghideg bet-0népületben ilyen 
alacsony hőmérsékletnél 
fáznaJ, a dolgozók. 

Az üzem vezetöséi,,;e mar löbl:!
ször jelentést te•t ezekről a hi

Dákró1 az igazga,:ósá.g és a mi
n!isztérium iUeték.eseinek, járt is 
vagy öt biZDt!sáig a fényezőmü
helyboen1 d.e ettől a fű�s és, a vi-

N-OS, a „nagybizottság" ne so

kat habozzon, hanem tartson 
minél előbb szemlét a fűtcJbemea- rendezés felett és hozzon mi
előblJ hathatós határozatot a 
jobb munka lehetövététeJe és a 

doLJrozók ef{ésrz.ségének megvé
dése érdekeben, mert a fényező
műhely megfelelő fűtése nem. tűr 
halasztást. 

vérmes, nagydarab embert el
öntötte a düh és őt, aki leg
kevésbé volt okozó;a baleseté
nek, kétszer arculütötte. - Ki 
van rúgva! - ordította magá
ból kikelve a hirhedt pancso
vai főnök. - Szed;e azonnal a 
sátorfá;át! Hiába magyarázta, 
hogy neki semmi köze a csar
nok tisztántartásához. Ezzel 
még jobban felbőszítette a 
Közalkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége vasúti csoportjá
nak elnökét, a had'idíszítmé
nyes Ferenc József-rend lovag
keresztje és a másodosztályú 

"Ebben a pillanatban egy férfi 
haladt el mel lette" 

német vaskereszt tulajdonosát, 
a későbbi kormányfőtanácsost, 
aki nem átallotta a Vasutas 
Családgondozó Egyesület el
nöki tisztségében a beszerve
zett tagok után nyolc pengőt, 
közel negyedmillió pengő ;uta,
Zékot felvenni. - Hiába pró
bálták jobb belátásra bírni. Az 
egész csarnok hangzott az or
dítá.sától. - Kommunistát nem 
tűrök az állomáson - zengett 
a felvételi épület és ki mert 
vele szembeszállni? Ki mert 
abban az időben megvédeni 
egy munkásembert, aki még 
kommunistagyantís is volt. 

Mindössze egy napja volt 
kenyér nélkiil és m.áris ezer 
kétség gyötörte. Pá.rtfogó nél
kül elhelyezkedni lehetetlen
ség. A Tanácsköztársaság bu
kása után két évig munka
nélkül lézengett. Nagy keser
vesen lett pályamunkássá, 
majd raktári munkássá. Aztán 
megnősült. Boldog családi éle
tében a szegénység sem tudott 
foltot ejteni. De mi lesz most, 

amikor még a mindennapi ke• 
nyeret sem tud;a előteremteni. 
Rágta a. keserűség. Felesége 
még az este elment a híres 
íróhoz, ahol mosni szokott. Első 
hallásra ki;ezentette, hogy 
megírja az esetet a Budapesti 
Hírlapban, de amikor kiderült, 
hogy a MÁV-elnök ;övendő
beli sógoráról van szó, vissza
húzódott. 

Köpött egyet. - nyenek az 
urak mind - mormogta a fo
gai kö;ött, és is.mét az elveszett 
kenyérre gondolt. Verébcsapat 
szállt le körülötte. A madarak 
borsnyi szemüket várakozás
teli kife;ezéssel fordították fe
lé;e. Pár perccel később a 
szürke társaság, mintha zsine
gen rántották volna fel őket, 
egyszerre a levegőbe surrant. 
E:rthetetlennek látszott előtte 
az i;edt rebbenés. Körülnézett. 
Már világosodott. A sirályok a 
pillér ormán tollászkodtak. A 
híd mind élesebben ra;zolódott 
a víz tükrére. tszrevette, 
hogy a vaskorlát szürke színé
től valami sötét tömeg vált el. 
Elmozdult és kimászott a 
mellvéd szélére. Megismerte. 
Az az ember volt, akivel a 
hídon találkozott. Felugrott, 
kiáltani akart, de már elkésett. 
Csak annyit látott, hogy meg
billen a fekete árnyék és zuhan 
i;eszt6 suhogással a mélységbe. 
Köpenyét szétbontotta a lég
áramlat és lebegtette, mintha 
őskori denevér elevenedett 
volna meg egy szörnyű láz
álomban. A férfit elnyelte a 
Duna. Mintha ostorral verték 
volna végiq, akkorát csattant 
a víz, millió és millió hab
labda pattant a levegőbe. 

Ennyire közel még sohasem 
volt hozzá a halál. Pár méter
nyire volt a parttól és átfútta 
leheletével. Ideje se volt arra, 
hogy gondolkozzék. - Osszes 
búja-bánata elhagyta ebben a 
pillanatban. A segítés ösztöne 
volt az egyedüli, mely a,-ra 
sarkalta, hogy az öngyilkos se
gítségére siessen.. A víz m.et• 
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A SZOMBATH ELYI  IGAZGATÓ SÁG ANKÉTJA A iegypénztárnál 
A szombathelyi területi bi- natolkat tervezni. A pápa

:rottsá,g és az igazgatóság meg- bánhidai vonal „500-as" moz
beszélésre hívta össze a súly- galma - amely a legjobb volt 
ponti szolgálati helyek legjobb az igazgatóság területén. -
doJ,gozóit és a mozgalmi �- azóta lanyhult el, amióta Kis
velk vezetőit. hogy megbeszél- bértól a budapesti igazgatóság
jék, miért lanyhult el az igaz- hoz tartozik a vonal. Ha er.re 
gat.óság terület.én az „500-as" a vona!részre kerülnek a, gé
mozgalom, mi a teendő, hogy pe!k, Kisbérnél mintha „vas
a mollga].om ismét a szállítás függönyt" bocsátanánq.k le 
hajtóereje legyen. 

1 
mögöttük. 

Smbadfi József elvtárs. a Kenyeri elvtárs menetirá-
területi bizottság elnökének nyító a zalaegerszegi szerelé
pámzavas megJnyitója után 

I 

sí nehézségeket i;;mertette. 
Pánti Béla elvtárs, az igazga- Két-három óra, am.í.g a gé
tósá,g vezetője kérdéseket in- pek szénJkészletüket kiegészí
t.ézett a ;elenJ.évókh.öz a tárgy- tik. majd „pipa" alá kerülnek 
ra vonatkozólag. pakura felvétele végett. Ez 

gálattevőnek nagyjából két- ,,500-as" vonatok összeál!ítá3á
féle típusa van kialakulóban. ért. úgy látszik, nem harcol 
Az egyik, amelyLk teljesen ön- eléggé_ mert erről kevesen 
á!lót!a-. és mindent a menet- beszéltek. Eoból az a tanulság, 

irányítótól vár, a másik, arne- hogy erre a kérdésre az igaz
lyik annyira önfejű, hogy sem- gatóságnak is több gondot !kell 
mit sem teljesít a menetirányí- fordítani. Megmutatta az érte
tó rende!kezéseibó!, azt tartva. kezlet azt is, hogy az „500-as" 

hogy egyedül ö parancsol az gépek személyzetét nem sza
állomáson. Mi-ndkét ma,gatar- oad cserélgetni. :tlesen el kell 
tás téves és káros. harcolni határolni a menetirányító és a 

,kell e llene. Különösen az utób- forgalmi szo].g:álattevő hatás
bi típus a gyakori. Elhangzott körét, ami meglehetősen ösz
ennek a kérdésnek a tárgyalá- szekeveredett. Bebizonyoso
sánál a javaslat: a, forgalmi dott hogy a vonatprémiu-n 
szo1gálattevók és a menetirá- nem e!őmozdító;a, hanem aka
nyítók látogassák meg egymást d-ályozója a menetrendszerinti 
kölcsönösen munkahe!yiilkön. közlekedésnek, de a miniszté-

A menetir6nyít6k 
idegenkedése 

Az első kérdés: mil>1't idegen
kednek a menetirá:nyító!e attól, 

hbg-y egyes -vonalakon átadják 
nelcik a gépeket és legjobb be
látásuk szerint ők rendelkez
zenek veWk? 

nagy időveszteség, mert a 
kanizsai gépek minden for
duló után „pipa" aJá mennek. 

Novák elvtárs celldömöl!k
fehérvári menetirányító el
mondotta, hogy a szomlbat
helyi mozdonyfelvigyázó gyaik
ran kiveszi az „500-as" gépe
ket a fordulójuIDból. Pápa elv
táns, az igazgatósági menetirá
nyító cs�rt vezetője rámuta
tott, hogy Győrön túl képte
lenek ellemőrimi gépeilket. 

A válaszok összefoglalása so- rium már készíti az új pré
rán Pánti elvtárs elégedetlen- miumrendszert. Az igazgató
ségét fejezte ki amiatt, hogy ság gondoskodjon arró�. h� 
nem kapott kie!égitő választ a tanulságokat haszin051tsa es 
arra, hogyan harcol a térfó- azt ";, ka�lt mozgalrn_on k:· 
nök, a forgalmi szolgálatte- lresztul a Job_b_ munka érdeke
vő és a tolatószemélyzet az ben felhasználJa. 

A qyorsan, klfoqástalanul és szolqálatkészen dolqozó feqy�nz
tárosok sokat tehetnek az utazóközönség és a vasút kapcsolatainak 

szlvélyesebbé tételéért. 

KisJJ-Mihók elvtárs (cell-
dömölki :fűtőház) rámutatott, 
hogy az idegenkedés kölcsönös, 
legtöobször a mozdonyvezetők 
se v� szívesen, ha a me
netirányító rendeLkezi.k a gép
pel, mert ha valahol „szorít a 
cipó", kiveszi!k a gépet a for
dulójából és ennek rendszerim.t 
a gép „eltemetődése" a vége. 
A mozdonyi±-ányftók sem m1n
dig látják el jól feladatukat, 
néha azt sem tudjáik, hol a 

gép. Enúa tt a rnozrlo:ny!elvi
gyázók nem tudnak tervemi. 

Abrahám István mozdony
vezető azt kérte a menetirá
nyííóktól, hogyha Celldömölk
ről jövet Szombat.hely nem 
tudja fogadru a vonatot és sok
szor 5� órát ácsorogtatja, 
fordítsák vissza a gépet másik 
vonatért. ő ezt próbaképpen 
már többször megcsinálta, és 
így 12 ára alatt egy vonat lw
lyett kettőt hozott. 

Hrabéczi László elvtárs, 
veszprém-külsói menetirányító 
arról beszélt, hogy sok nehéz
séggel kell megkűzdeniÖlk, az 

idegenkedés javarésze ebből 
származik. Nagyan solk baj 

va,n például a darukikal. Zirc 
állomáson a víHainydaru n.errl 
működik, emiatt Dudaz;ra, Ba
konyszentlászlóra kell járni 
vízért. A dudari bánya terv
szerűtlen rakodása i.s nagy 
akadály: nem tudnak irányvo-

szó hideg volt, felh6gomo1ykák 
csatangoltak a tetején s elta
karták a küzdelem helyét. A 
Duna. sodra fékevesztett iram
ban uszonyzott és sokáig elté
rítette a helyes iránytól. Füle 
zúgott, szemei előtt egymásból 
kilépő ezüstkarikák táncolta/e. 
C.�ontig ható hideget érzett, 
mely lassan átjárta minden 
porcikáját. Pillanatig ana 
gondolt, hogy életével játszik 
és mégis • . • Hatalmas karcsa
pásokkal úszott, megkerülte a 
pillér felé húzó örvény ö!e!é

sét és a felbulkkanó f �rfit igye
kezeU úgy elkapni, hogy az 
hozzá ne férhessen. Látta, 
hogy eszméletlen, hogy a test 
rángása, feltűnedezése a sod
rás és az örvény kacérkodásá
na,k eredménye. óvatosan az 
életunt közelébe jutott. Az ön
gyilkost zöld vadászköpenye 
békanyál módjára vette körül, 
nem engedte elmerülni. Elkap
Ut és lassan húzni kezdte, majd 
mikor meggyőződött róla, hogy 
vele mozdult a test is, nagy 
erővel vonszolni kezdte a part 
felé. Erős küzdelem kezdődött 
most az ár erejével, míg végül 
is partot ért az emberrel. Ha
sonlóan a, halászhoz, ki bevon
ja hálóját, húzta a nagy fogást, 
az alélt embert a part homok
jára. Didergett, fogai összeve
rődtek. Magára kapta kabát
ját és nekilátott az élesztésnek. 

Az öngyilko·s magas, jóvágá
sú fiatalember volt, csanzott 
fekete ha;a durva, csomókban 
lógott az elkeseredett arc fölé. 
Keze ökölbeszorítva, gémbere
detten meredt a, l2Vegóbe. lté
letidó hosszúságúnaTe tetszett 
az élesztés. A férfi az élet 
egyetlen biztató jele nélkül, el
kélcült arccal, fagyos tagokkal., 
élettelenül feküdt előtte. 

- Mit csináljak ezzel az em
berrel - tűnődött pár pilla
natig, majd felá!lt. Szakadó 
ízzadtságát száraz télikabátja 
u;jába tcrölte. Ekkor éserevet
te, hogy ae: állomásról tolnak 
kifelé a Spódiumba, a FZórá-

A tolat6személyzef 

és az „500"-as mozgalom 
b k · t t"lt •· k • ,.Békét kiált a dolgozók milliós 

Leg"'enek atkozottak 
I 

em er en ' ':r:0�n !2' ne-
hada •• ., met hadsereg uibolt feltamasz-

a Wehrma�ht tása ellen - hangzik a makói s rettel!I te háborús uszltó. 
e y ,., • • • • 

k á Te, kinek minden J?arasodért 
feliámasztói ! .. 

I 

LUtóhaz dolgozomak tllta oz • Százezrek ártatlan vére folyt" 
sa. _ Szép jelenünket és még 

í . Pál' k '  F lvt · k t f 'lt - rJa in as erenc e ars 
Hangzik a kiáltás ezer é� �oldo?abb holnapu_n a . e ve 

Gödöllőről. Harcoa hívja dol-
ezer hazáját szerető, családjá, orizzuk. F:ppen ezert mindent . , , . • 
féltő vasutas dolgozó ajkáról. elkövetünk hazánkért, csalá-

, 

g_ozo,arsait es_ 8:2 egész eml>e
dunkért, békés, boldog jöven- rISég�t a legadazaob ':llens�g, 

A hozzánk érkezett levelek 
dőnkért. Nem akarjuk, hogy a fasizmus ellen, amikor 1gy 

tömegei is bizonyítják, hogy az Ú]·abb háború legyen!" szól: anyák és apák, fiúk és testvé-

(Kovács Géza felvétel•) 

.. AllJ ellen és Ultakozz te Európa. 
Kit ei,:yszer már tloort fasiszta 

csizma. 
Klnek reménye el(Vszer már 

elveszett 
Az emberisé,:ben s a civll!zá• 

cióban." 
ts hangja nem puszta kiáltás. 
„Mi békét akarunk, amit a 
moszkvai értekezlet tilzött 
elénk - írják a békéscsabai 
fűtőház dolgozói. - Mi építeni 
és alkotni akarunk. Megint el 
akarják pusztítani vas-utunkat, 
szénszerelónket, laktanyánkat, 
most épülő korszerű fürdón
ket, öltözónket. Nem enged. 
;ük!" 

A következő kérdés ez volt: 
harcol-e a tola,tószemélyzet az 
.,500-as" vonatdk elegyének 
összeállításáért. Abrahám elv
tál'S feleleté'ből az deriilt ki, 
hogy nem nagyon, mert pél
dául CelldömöJikön a legtöbb
ször nincs készen a vonat. Az 

á:hlomás állandóan zsúfol-t. a 
gépek rendszerint 2--3 órát 
vesztegelnek a deltán. 

rek nem felejtettek. 
.,Háború dúlt. ál!Yú dör.l!ötl, 
Hazánk és otthonunk fölött. 
Mint pusztítás vészmadara 

Zúsr repülök sokasá2a. 
Amerre megy, ahol elszáil. 
Nyomában a dermedt halál" 

Amikor Szombathelynek egy nap alatt több mint ezer halottja volt 

Krizw..a.1iics elvtárs, a fOl'.gal-
mi csoport előadója azt java

solta: menjenek el Komárom
ba és Győrbe, kössenek szo
cialista merzödé:st az ottani 
dolgozókkal. hogy a szcxmbat
helyi igazgatóság „500-as" gé
peinek elegyét biztosítsálk.. 

A menetirányít6k 

és a forgalmi szo/g6/attev'ók 
viszonya 

- írja Nagy Gyula elvtárs, a 
mátészalkai pályafenntartási 
főnökség dolgozója, akinek a 
háborús gyujtogatók elleni 
gyűlölet adta kezébe a tollat. 
Versének továboi részéoen 
hálatelt szívvel emlékezik a 
szabadságot hozó szovjet ka
tonákról. 

A felszólalásokból kidetiilt, ,,Azért hulll a hOsök vére. 
hogy a m�neit;ir:ányítéxk. még �ő!t����1�fi

t

ol;:!�f�k.
b
é
ke. 

; nem gazdái egeszen a vonal- Néo szívében tovább éltek. 
nak, a fo.l'galmi szolgálattevők 

I 

Sll'oloknál ':"e1?fo2adJuk. . .. 
pedig, mivel wvesen hárítják Azt a zaszlot el nem ha1?Y1uk. 
a felelősséget a menetirányító- Nemcsak a mult gyűlölete, ha
ra, már nem gaz.dái teljesen az nem a sokat ígérő jövő féltése 
állomá:;.n.ak. A fo,,galn,i szol- is kicsendül a levelekből: ,,Egy-

ba. A két (J1Jár fparvágányaira 
ilyenkor szokták beállítani az 
érkező nyersanyagokkal rakott 
kocsikat, s húz'.ák ki az eny·v
vel, szappannal, gyertyáva! fel
a,dásra kerülő va:7onokat. Lein
tette a, szerelvényt. A többi 
már gyorsan pergett le. Egy
kettőre rendőr került elő, 
mentőautó érkezett és magá
hoz térítették a szerencsétlent. 
Mikor látta,, hogy az embert 
beteszik a mentókocsiba, fel
kérezkedett a tartalékra. 
Mindnyájan segítettek neki. A 
vén 326-os nkcmyháján" hama-

,.Szeméból kicsordult a meq• 
hatottsáq könnye" 

rosan megszárította ruháit. A 
rátörő . események szinte elfe
lejttették a vele történteket. A 
mozdonyvezető is jó! ismerte: 
ó is, a kocsirendezők is vigasz
talták. - Ne hagyd magad! -
mondogatták, de ennél tovább 
nem is jutottak. A XXIV. rak
tárhoz toltak be, amikor elbú
csúzott és leszá!lva a gépről a 
raktárfőnökbe ütközött. 

- Hát maga mit keres itt? 
- kérdezte szigorúan, majd 
félrevpnva a, kíváncsi tekinte
tek elől így folytatta: - Saj
nálom magát, de itt nem ma
radhat, jó! tudja. Hanem azért 
majd csinálunk valamit. Jöj
jön fel este hétlcor a lakásom
ra. De vigyázzon, ne lássa, meg 
senki. Ezzel útnak indította, 
reményt gyujtva a, szívében. 
Még utána is szólt: - A na
gyobbik legényt hozza, magá
val. 

* 

Milyen különbség ember és 

ember között - gondolta ma
gában, miközben meg-megállt 
a Ferenc körúti üzletek kira
katai előtt. A többi szegény 
emberrel együtt. Szinte itták a 
fényt, a, csillogást. Néha, öntu
datlanul a, zsebükhöz nyúltak, 
néha nyeltek egyet, aztán szo
morúan tovább mentek. Kará
csony este van. F:s ahogy látta, 
mint sietnek haza az emberek, 
hogy ezt a kedves estét családi 
körben boldogan eltöltsék, s 
látta, hogy mennyire távol 
esett tőle ez a szívet-lelket 
gyönyö,·ködtetó érzés, ismét 
elfogta a kétségbeesés. Az el
vesztett kenyérre gondolt. Tisz
tában volt vele, hogy a ke
nyér problémája, izzó kielégi
tetlenségével őt is elhamvaszt
ja. F:s ezzel máglyahalált szen
ved benne a becsületes törek
vés arra, hogy felkutassa régi 
elvtársait, hofl1/ nyomára jus
son a földalatti m:JZgalomnak. 
Süllyedni fog, s mocskos em
ber, elzüllött lump lesz belőle, 
aki nem restel gyomra rabj:i
vá lenni, aki felfogását, tisz
tánlátásá.t végülis az urak 
morzsákat bi.ztositó ;ármába 
kénytelen fogatni. Fájdalom 
hasított lelkébe. Igen, ma este 
karácsony van. A gyerekek 
hiába várják . . . Kis, ványadt 
testük, nagy esdeklő tekinte
tük jutott az eszébe és csak 
arra eszmélt, hogy könnyei 
meg:surrannak a kezefején, 
meg-megresz'(et a bensője és 
sír, mint gyermekkorában tet
te, rábornl·va élete emlékeire, 
amelyek mind az urak marta
lékai lettek. Egy sötét kapu
aljba ment be, míg valahogy 
rendbejött. Egész nap egy da
rab kenyéren volt, haza, nem 
ment, hogy több jusson szeret
teinek. Holna-o már hiányozna 
az, amivel többet ó eszik meg 
ma. Az Ol!ói úti óra fél hetet 
mutatott. Ennyire elszaladt az 
idő. Hazament a gyerekért. -
Most hagyj, képtelen vagyok 
bármit is mondani szólt 
asszonyának. - Öltö.,.tzsd Gá
bort, hci vissza.jövünk majd be-

A Szombathelyi Járműjavító 
ÜV dolgozói is egyeml>eJ.1ként 
állottak talpra, hogy tiltakoz
zanak a párizsi szerződések 
ratifikálása és a német mili
tarizmus feltámasztása ellem. 
A kocsiosztály tolópadjárásá
ban megtartott röpgyúléren 
Molná-r Ferenc elvtárs csere
javító lakatos megindult han-

Baja állomás dol�ozói ol
vasták a „Szocialista Vas
útért" november 1-i számában 
,.Ne váuuszuk eL a száma-

szélgetünk. Ezzel már indult 
is, a, kapuban várt kisfiára. 
Tele kíváncsisággal indult az 
ál!omásra. 

A pályaudvari kapus félre
hívta és megsúgta neki, hogy 
az „öreg" máshol ünnepel. 
Most már nyugodtabban ment 
fel az emeletre. Csengetett. 
Megsápadva gondolt arra, ki 
jön ki. Maga a raktárfónök 
nyitott a;tót: - Már vártuk 
magukat, csak jö;;enek bátran. 
És bent a lakásban leültették, 
meg-vendégelték őket, ;ócskán 
jutott karácsonyi csomag is. Az 
egyszerű munkás szívéből és 
szeméből kicsordult a megha
tottság könnye: - Hát ilyen is 
létezik?  Egysz1rcsak levelet 
hoztak. A főnök felbontotta, 
aztán átadta volt munkásá
nak: - Olvassa csak! Bizony
talan kéztartással fogta a le
velet és lassan végigbetűzte. 
A Gize!w.-malom cégvezetője 
közölte benne: boldognak érzi 
magát, hogy kérését teljesít
heti és pártfogoltját azonnal 
alkalmazza. 

* 

Karácsony napján felkereste 
a Rókus-kórházban az ifjú. 
mérnököt, aktt megmentett az 
életnek. Azóta is elválasztha
tatlan barátok . • •  

* 

gon kért szót és a többi kö
zött a következőket mondotta: 

- Emlékezzünk arra, ami
kor Szombathelynek, eau nap 
aJ..att több mint ezer halottja 
volt. De nem volt az e>rszág
ban talán egyet,Len város, 
e.gyetien csailád sem, a,kit ne 
érintiett 1,-olna tíz évvel ezelőtt 
a második világháború. Ar-

dásokat a küldeményektőZ" 
cúnú cik'ket és abbal!l a reájuk 
vonatkozó bírálatot. A bírálat 
jogos, teljes egészében elfogad
juk. Csakugyan gyakori jelen
ség volt nálunk az utóblbi hó
napokban a szárnadáselválasz
tás és a késedelmes továbbítás. 
Az volt a baj, hogy rosszul 
szerveztük meg munkánkat. 
Hozzájárult ehhez a m.in,i:;.z
tériumnaik az a helytelen In
tézkedése is, hogy jól bevált 
darabárus vonatainkat be
SZÜl!ltette. Mindezeket az októ
ber 3-i pártaktíva értekezlet 
útmutatása alapján a dol
gozókkal részletesen megtár
gyaJtuk és a kommunisták l>e
vonásával 'l hibákat fol•7ó_. 
mcltu1r. (Keresztes Gyula, 
Baja állomás vezetője.) 

* 

Lapunk október 2-i számá
ban „Miért álfaak a gépek?" 
címen közöltük Garaba István 
e'vtárs, Szob állomru; dolgozó
jának levelét. Garaba elvtárs 
szóvá tette, hO/!.Y a tavasszal 
Szob-ra vittek egy szénszerelő
szala,got. de még nem helyez
ték üzembe. A mult év de
cemberében kapott telefonköz
pont üzemoehelye:rese is ké
sik 

A gépészeti :szakosztály vá'a
s:zában közli, hogy a sz...6-nsze
relőszalag üzembehelye�e 
villamos anyagok hiád'lya miatt 
késett. A hiányzó anyagokat 
beszerézté'k és a szalagot mű
ködésbe helyezték. 

A budapesti i!taz-ratóság vá
l�za szerint a távbeszélő köz
pont felszerelése megfelelő 

vák, özvegyek, romba.dőlt csa.
ládi házak maradtak utána. 
Nekem is kis c.rolá.di há.za,mat 
bombáztálk le. Valamennyiünk
nek a béke ügye mellé lkeil 
álZni és a leghatározottab
ban állást keit foglalni a pá
ri.zsi szerződések ratifikálása 
eilen, amelyek a harmadik vi� 
!á.g,háború veszélyét ;e!enti.k. 

helyiség hiányában késett. 
Most a 9/a szakosztály ú,gy 
rendel:kezett. hogy a jelenlegi 
távbeszklő központ helyiségét 
bővítsék ki és ott állftsá:k fel 
u2 új készi.i.léket. A munkát rö-
videsen me.gkezdi!k. 

* 

„TETŐ KELLENE . . .  " cím 
alatt lapunk november 6·i szá
mában bíráltuk a Rákosvárar 
állomás építése körüli huza
vonát. A vasúti főosztály 8 
szakosztálya közölte szenkesz... 
töségünk:kel, hogy az építés
ügyi minisztérium az építke
zés ügyében helyszíni vizsgá
latot tartott és elrendelte a 
munkálatok l>efejezését legké
sőob december 31-ig. A ren
delet végrehajtását a MAV 
Beruházó Hivatal ellenőrzi. 

* 
,.MfG EGYSZER AZ ASZÓ-

DI LAKTANY ÁRÓL" cím 
alatt közöltük Nagy Lá,szló 
elvtárs írását. Levelezőnk 
most arról értesíti szerkesztő
ségünket, hogy a hiányosságo
kat nagyrészt megszüntették. 

* 

GYORS INTl!:ZKEDltS. Szer-
kesztooégünk fe:hívta a MAV 
Budapesti Magasépítő ŰV ve
zetőjének figyelmét Szuhánsz
ki Zoltánné nehéz helyzetére. 
Az elvtársnő 14 órától 22 óráig 
teljesített szolgálatot, így nem 
tudta kisgyermekét ellátni, 
emellett lakóhe·ye sem volt. 
Pálmai elvtárs dícséretes gyor
sasággal seg iiett. Lakást de
cember 2-től idei!,lenesen a 
Péceli-úti !akt.anyában biztosí
tott Szuhánszki elvtársnő szá_ 
mára, ugyancsak ide osztotta 
be nappali szolgá"atra. Az idő kereke azóta 27 évet 

fordult. F:s csodálatos igazság
tételként egy legyűrhetetlen 
erő kivetette a régi világot 
sarkaiból. F:s nem csodálko Ú jobb bölcsődét ava.ftunk 
zunk rajta: a raktári munkás Régi kérésük teljesült a 
ma egy hatalmas vállalat ve- Cinkotán szolgálatot teljesítő 
zetöje, a f1,G,tal mérnök őszülő szülőknek. A napköziotthon 
hajjal, de kitünó életkedvvel a mellett megnyitotta kapuit a 
legnagyobb kitüntetés birtoká- 44 személyes bölcsőde. Az ün
ban egyik szocialista üzemünk nepélyes megnyitón megjelen
főmérnölce, s annak az ember- tek a társszolgálati ágak dol
nek a fia, aki embernek bi.zo- gozóinak képviselői, a moz
nyult az embertelenségek ide- galmi szervek és a tanács kül
jén, a fia is talpig ember - döttei. A VIIISÚti főosztály ré-
szakosztályvezetőhelyettes a széről Bocskai elvtárs adta át 
vasú!on. a bölcsődét. Beszédében hang-

Karácsonyi történet, de hét- súlyozta, hogy az új szakasz 
köznapokon is elgondolkoz- politikájának sikerét hirdeti a 
Lató • •  , vasutas csöppségek új otthona 

Is. Parti elvtárs, a szakszerve. 

zet elnöksége részéról üdvözöl
te a megjelenteket. Rámuta
tott, hogy a bölcsőde a cin!l:o-
1.ai vasutasok jó munkájának 
er�dménye és kérte a BEV 
dolgozóit, hogy további mun
kasikerekkel segítsék a kor• 
mányprogram. végrehajtását. 

A bölcsődét Tátrai elvtárs
nő, az otthon vezetője vette át 
és ígéretet tett, hogy a leg
nagyobb gonddal és szeretettel 
fognak foglalkozni a gondjlllk• 
ra bízott i,Yermekekk:el. 
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Védekezzünk a hüléses megbetegedések e l len 
�indannyian tudjuk, hogy 

milyen gyakoriak a késő őszi 
és kora tavaszi időben a hűlé
ses betegségek. Tünetei első
sorban a felső légutakban fel
lépő hurut formájában jelent
keznek, de továbbterjedve hu
rutos tíidőgyulladás is fellép
het. További szövödménykéht 
fül-, arc-, homloküreg-gyulla
dást is okozhat. A mandulák 
gyulladása révén pedi� későbbi 
szövődményként reumás láz
nak, !zületi gyulladásnak 
esetleg szív-, vese-megbete"e-'. 
désnek válhat okozójává. "A 
betegség előidézésében kétség
kívül szerepe van a hideg ha
tásának és más meteorológiai 
tényezőknek. 

Az elmondottakon kívül ki
váltó ok még - (őleg a szö
vődmények fellépésénél - a 
fertőző csírák, baktériumok 
vírusok jelenléte. A fertőzé� 
köhögésnél, tüsszentésnél ter
jed csepp-infekció formájában. 
Körülbelül 100 OOO-re becsülik 
egy tüsszentéskor szétrobbanó 
cseppecskék számát s ezek 
egy-két méterre, sőt öt-h?.t 
méternyi távolságra is elszáll
hatnak. 

Miután a védőoltások és a 
csupán megelőzésképpen sze
dett gyógyszerek nem vezetnek 
teljes eredményre, ezért min
denkinek saját magának kell 
védekeznie a hüléses megbe
tegedések ellen. Kerülnünk 

Téli forgalmi 
értekezlet után 

A pécsi fütőhá?J pártszervezete 
a műszaki dolgozók bevonásával 
megbeszélte a legfontosabb ten
nivalókat. Legnagyobb gondot 
az elsőtelesek képzésére ford'ít
ják. Szigeti oktatótiszt elvtárs 
külön foglalkozik azokkal, akik 
most néznek szembe először a 
téli idöjá-rás okozta nehéz-ségek
kel. Ezekre az oktatásokra m�g
hívja a tapasztalt „öregeket'; is, 
akik gyakorlati tudásukat, vonal
ismeretüket átadják az elsőtele
seknek. Sokszor feláldozzák sza
badidejüket, mint ahogy Gyimesi 
Ernö főmozdonyvezető is tette 
és elkísérik első útjukon a fia
ta lokat. Az eredmény nem ma
rad el. Verne, János például 
szívesen tanul az idősebbektöi. 
Felhasználja tapasztalataikat és 
így hiba nélkül látja el szolgá
latát. Sajnos többen semmibe ve
szik az „öregek" "iáradozásajt, 
Jebecsüldk szakmai tapasztalatai
kat. I lyen volt Kerner Adám is, 
aki tudatlanságával súlyos anya-
11:i károkat okozott népgazdasá-
11:unknak. 

Várnai László 
Pécs i11:az11:atóság 

Nagyobb gondot 
a fiatalság nevelésére! 

kell a meghűlés lehetőségét, gítö és főleg vitamundús. Fo
a fertőzés veszélyét. Oltözköd- gyasszunk lehetőleg sok gyü
jünk az időjárásnak megfele- mölcsöt, friss főzeléket. Túl
lően, kerüljük a hirtelen hő- hűtött ételek és italok fogyasz
mérsékleti változásokat, át• tás? káros! 
ázott cipőnket, ruhánkat cse- ügyeljünk a helyes légzésre 
réljük ki szárazra. is! Egészségesebb az orron át 

Az emberi szervezetnek nagy való légzés, mert így hosszabb 
az alkalmazkodási képessége, úton, jobban megszűrve és fel
jól működik a hőszabályozása melegedve jut a levegő a tü
- ha van idő az átmenetre és dőbe. Az ártalmas anyagok 
nem túl hirtelen történik a nagy része már a légutakon le
változás. Az egészséges szerve- rakódhat. Ha valakinek orr
zetnek is szüksége van ar.ra, polipja, vagy krónikus mellék
hogy hozzászokjon az időjárás üreg-gyulladása van, annál 
viszontagságaihoz, tehát ha te- akadályozott az orrlégzés, 
hetjük télen is sportoljunk, könnyebben fázhat meg, tehát 
tartózkodjunk sokat a szabad mielőbb kezeltesse magát! Iz
levegőn. Edzzük magunkat ész- gató gázok, gőzök, por, füst 
szerűen ! Az edzett ember rit- belégzése is ártalmas, mert 
kábban fázik meg és hamarább ezek egymagukban is gyulla
gyógyul, mint az, aki ki sem dást okozhatnak a légutak 
mozdul a fűtött szobából. Meg- nyálkahártyáján és a nem ép 
felelő időben · történő napfür- nyálkahártya nem nyujt véde
dővel, úszással, légfürdővel kezést a fertőzéssel szemben. 
készitsük elő magunkat foko- Járvány idején kerüljük a 
zatosan a beálló hideg időre. meghűléses betegségben szen
Ne menjünk forró fürdő után, vedók társaságát és a tömeg
vagy nedves hajjal hideg le- összejöveteleket. 
vegóre. Rosszul táplált, le- A meghűléses betegségben 
gyengült, vagy más betegség- szenvedőnek is emberbaráti 
tői megviselt, operációt átvé- kötelessége, hogy ne terjessze 
szelt szervezet érzékenyebb a betegséget, lehetóleg zseb
a mezhü'"ses bete�s.:gekkel kendőbe tüsszentsen és köhög
szemben. Az ilyeneket és a·ter- jön, ne beszélien embertársai 
mészetesen érzékenyebb gyer-

1 

arcába és kerülje azokat a he
mekeket különösen védenünk. lyeket. ahol a fertőzést ter
ke!l a meghűlés és a fertőzés jes?Jtheti. 
veszélyétől. Dr. Keserű Bálint 

A táplálkozás legyen kielé- főorvos. 

ezt nálunk sokan nem értettél< 
meg. Az utóbbi ié�&en több fia
talt kellett felelösségrevonni, 
mert dol11:ozó!ársaiktól szerszá
mokat és egyéb tárgyakat el
tulaj doni toltak. 

A hiba gyökerének kutatásá
nál rájöttünk, hogy a nevelők 
nem ismerik eléggé a gondjaik
ra bízott fiatalokat, nem tudnak 
bajaikról, problémáikról, nem 
foglalkoznak velük meg:felelően. 

Ha ait akarjuk, Hogy fiatal: 
ságunk nevelése eredményes le
gyen, fordítsunk uagyobb gon• 
dot az ipari neveló'k kiválasz
tására, segítsük munkájukat! 

Gellért László 
Debreceni Járműjavító OV 

Az épülő bék.evárosért 

A l(azincbarcika mellett épülő 
békeváros nagy és nehéz feladat 
elé állítja nemcsak az építőipari 
vállalatok, hanem a vasút dol
gozóit is. A vasutasok becsüle
tesen helytállnak ebben a mun,
káiban. Erről tanuskodik az a 
távirat, melyet a miskolci igaz
gatóság VI. osztálya kapott az 
építkezést végző f:. M. 31/6. szá
mú építőipari vállalattól: 

odr Jenő forflalmi szolgála/levő, 
Sinkó József gócponli áruirányí
tó, valamint Lenperfler Sándor 
tolatásvezető". 

A távirat buzdítsa további jó 
munkára az állomás dulgozóit. 

Bakó János 
Miskolc i11:azgatóság 

Segítő ellenőrzést! 

A helytelen ellenőrzés sok fe• 
lesleges munkai ró a killszolgá
lat dolgo�ira. Dezsényi főin
téző elvtárs, a budapesti igaz
gatóság I I I/4. csoportjának el
lenőre kiküldött Vácra egy 
hiáJnylatöt, amelyben elrendelte, 
hoiw az állomásfőnök jegyzö
könyveztesse a szolgálattevőt, 
mert a 108. számú gyorsvonatot 
megállította Vácott. (A 108-as
n,ak menetrendszerinli megállá
sa van ezen az állomáson) .  Egy 
másik hiánylaton Vác állomás
tól kéri annak megállapitá,sát, 
hogy a 424-013 számú gép me
lyik fütőházé. (A mozdony szá
mát tudvalevően csak liZ in
d'ító állomás ' írja be.) Az ilyen 
és hasonló „hiánylatok" sok 
bosszuságot okoznak. 

Nagy László 
Budapest Területi Bizottság 

Ajkai vasutasok. 
a gazdaságos szállításért 

„ Vállalatunk a I !I. ne{!_qedévi 
uersenyben elnyerte az élüzem 
címet, melyben szállítás vonalán 
nafl.ii se{!ilsé{!el nyujlottak a ka

Váljon közüggyé ifjúságunk 

I 

zincbarcikai vasútállomás alábbi 
nevelésének Üf!Ye - hangzott a dol{!ozói: Hortobáflyi János ál
követelés a Hazafias Népfront lomásfőn.ök, Kállai Zoltán és 
kongresszusán. Dgy érzem, hogy Sere{!i József raklárnokok, Ods-

Allomásunk munkája naiwban 
segítheti a bányászok erőfeszí
téseit. Voloscsuk Antal állomás
főnök elvtárs a reggeli eliflaZí
tásokon állandóan foglalkozik a 
termelékenység fokozásá.val, a 
gazdasá11:os szállítással és hasz
nos tanácsokat ad. Fáradsága 
nem vész kárba. A november 
28-i 24 órás műszakban Var1<a 

Imre elvtárs, forgalmi szolgá
lattevő és brigádja 1 860 tonna 
túJ,súlvt továbbítottak. A rendes 
terhelés és a vállalt túlsú!,y ősz
szege e,._oyüttesen 5605 tonna 
volt. Ezt a súlyt három irány
vonat továbbította. Varga eLv
társ a szo!gálatátvételnél, mi
kor bejárja az á llomást, a ko
csirendezőkkcl megbeszéli a 
tennivalókat és tervet dolgoz 
ki egész napra. Jó kapcsolatot 
tart a bányával és Aika-Csin
gervölgy szolgálattevőivel, akik 
nagy segítséget ny1titanak mun
ká.jához. 

Kocsivizsgálók 

Sarkadi Gyula, sztahanovista fókoeslvlzsq"ó Budapest-Nyuqatl pá

lyaudvaron. ltber: k!lrDlteklntó szolqálattal kDszöböll ki a már be

állított szerelvényekből való klsorozásokat. 
(Kovács Géza !elv.) 

Példáját igyekszünk követni, 
hogy a népgazdaság számára 
oly fontos szenet ne csak iwor
san, hanem gazdaság'Osan 15záJ
lítsu.k el. 

Németh Gyula 
• Ajka ál lomás 

December 28-an ünnepélyesen felavatják 

a komáromi Barátság-hida-t 
A komáromi Barátság-híd 

határidő el&tt, december 1 5-
ére elkészült. A csehszlovákiai 
Komarnot és a magyar Komá
romot összekötő vasúti hídon 
mintegy 1 40 napig dolgoztak a 
csehszlovák ,;s a magyar híd
építők. A csehszlovák pálya
építő munkások, akik a híd 
csaknem 500 méteres testén 
lerakták a vágányokat, szer
dán érték el a magyBr partot. 
Ebból az alkalomból ünnepé
lyes munkaverseny-konferen
dát tartottak a legjobb cselh
szlovák és magyar szerelők, 
múszaki és pályaépítési dolgo
zók. A csaknem öt hónapig 
1:Artó lelkes munkaversenyból 
a,; osztravai vasművek hidá
sz;ii k�rültek ki győztesen, de 
a verseny értékelésénél elis-

meréssel emlékeztek meg a emelték be az öt-tíztonnás 
MAVAG-gyáriak munkájáról vasvázakat. 

Az új híd műszaki átvételét 
a vasúti főosztály hídépítési 
szakosztályának mérnökei, 
köztük Papp Tibor elvtárs, a 
10. E-osztály Kossuth-díjas ve

zetője, valamint a csehszlovák 
hídépítő mérnökök hétfőn 
kezdték meg és pénteken fe
jezték be. Ezután került sor a 
próbaterhelésre, amit négy da
rab nehéz csehszlovák moz
donnyal végeztek. Az úgynevc 
zett á l lópróba, valamint a se
bességi próba egyaránt a leg
kielégítőbb eredménnyel járt. 
Az új vasúti hidat, a csehszlo

is. 
A hídalkatrészeket, a vágá

nyokat a csehszlovák vasutak 
.egészen a ba'.parti hídfőhöz, 
közvetlenül a munkahelyhez 
szállították s a vasúti szere!l.
vényeket már a gyárban úgy 
állították össze, ahogyan a 
s:eerelésnél az alkatrészek be
helyezési sorrendje megkí
vánta. A magyar hídépítők 
állványnélküli, úgynevezett 
szabad szereléssel dolgoztak, 
az alkatrészelcet nagyteljesít-
ményű daruval előbb motor- vák és magyar dolgozók együt
csónakra rakták, azrol szállí· 

1 
tes kiváló alkotását december 

tották a mup.kahelyekhez, 28-án ünnepélyes keretek kö-
ahol ugyancsak darukkal zött adják át a forgalomnak., 

S P D H.-T 
Az NB 11-es labdarúgó idény után 

Be!ejezödtek az NB II. Iabda
rúgóbajno!<Ság küzdelmei. A négy 
csoportban tíz vasutas csapat 
szerepelt. Az elért eredmények 
alapján retá!lilott .,mér:eg'" szo
morú képet mutat. öt csapatunk 
továbbra is az NB II-es bajnok
ságért küzdhet. öt sportkörünk 
labdarúgói viszont a kiesés sor
sára jutottak. A .. mérleg· • ,  te
hát ötve:1 sziiznlékos. :E:rdekes 
megnézni. hogy va,ijon ml is van 
az „ötven százalék'' mögött. 

végzett szegediek és a tizenötö- között küzdhetnek a bajnok! 
dik he!y-,n végzett budapestiek pontokért. 
igen hullámzó te!jesltményt nyu]- Elkeseredésnek nincs helye tottak. A győri és szolnoki csa- Hiszen senki sem szAndékozik '. pat a nyolcadik hPlyen végzett. sikertelenséget bűnként felró,· s bármennyire igyekeztek is. a A magyar vasutasság csak egye kiesés sorsára jutottak. Nagy- kér ezektöl a sportköröktöl: az részt nem rajtuk múlott. hogy hogy továbbra is becsületesc ebből az ádáz harcból vesztes- dolgozzanak, fokozzák az űj taként kerültek ki. pasztalatok Jeszürése útján mun-

A következő évben az idei 
négy csoporttal szemben csak 
l<ét csoportos NB II tesz, ezért 
egy�egy csoportból kilenc csa� 
pat esett ki .  Az OTSB labdarú
gó osztálya már a bajnoki idény 
mee:kezdése előtt közölte a sport
egy-esütetekkel. hogy milyen cé

Az idei bajnokság küzdelmei- kájuk iramát. széles!tsék ki te
böl igen sok tanulságot lehet le-

, 

vékenységüket. Ha ezt megteszi!, 
vonni. Ha ezeket hasznositani akkor az idei sikertelenség csal
tudják az aleóbb osztályokba ke- átn1eneti időszalu1ak számft é!' 
rült csapatain!<. akkor hamaro- alapja lehet a késöbbi állandó 
san ismét az NB 11-es csapatok sikernek. 

Felhívás a vasutas fiatalokhoz 

lok vezettek ilyen megszigori- A MAV Sportrepii.ló Szervetásra. A k!írá5t akkor va!ameny- zet fellhívással fordul a vasutas nyl érdekelt tél tudomásul vette. 
Most mégis számtalan oiyari fiatalokhoz. A repülősport -
��t�:l� ;:,���en 

a
;;:���an 

kl���s

st mondja a fellhívás - nemcsaik 
csak végzett munkája elégtelen• felfrissülést jelent a heti mun
ségében nem. Kétségtelen, hogy ka után, hanem nagyban hoz:ztá-
��a�ot

kle:gff 
r
c
e
s':.�';.��-�. ór�!��t�<;:e já.rul a szehlemi és fizikai 'ké-

egyaránt. De aL Is biztos . hogy pességek fejlesztéséhez, fo'kozza 
több helyen nem növekedett a bátorságot, a gyors elhatáro-

�f y:
n

t'lí�:i�r�:�y:ki�f. z•:�1 ��g: zó- és cselekvő 'készséget. A 

motiv országos elnöksége igye- Ma.gya.r Repülő Szövetség Lo
kezett segftségére lenni a sport- lwmotív Klubja. tagjainak 

���
k
o���at�ft �:;

g
�f;Je��ons�':;: 57.SJma nincs a.rányban a vasutas 

kal nagyobb öntevékenységre lett fiatalok tömegével. A Landler 
volna szükség. Jenő Járműjavítóban mindössze 

A tíz NB II-es vasutas csapat 2-3 tagja van a 'klubnak, Fe-

��;��l<;t Pt�J'JT�. ';:��g��rJa:�t rencv:áros csomópontról egyet-
todik. a ceg!éd iek hetedik és a len fiatal sem vesz részt a re

miskolciak negyedik helyen vé-
, 

pülősportban. Rákosrendezőn ge
��t0;:lt:��-O

l
�rcs!r�/;;!
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Jitó egyenes= akadályozzák Bakó 
A tizedik helyen végzett köbá- lstván „!kiváló ejtőernyős" sz�·
nyaiak, a tizenharmadik helyen vezo munlkáját. 

- A MÁV UTASELLÁTÓ 
KEZELÉSÉBEN, a Nyugati
pályaudvar felvételi épülete 
pincéjében december 15-én át
adták rendeltetésének Buda
pest legújabb szórakozóhe
lyét. A „Hangulat"-ban esten
ként ismert fővárosi színészek 
lépnek feL 

* 

- A MOSZKVA-PEKING 
VASÚTVONAL Belsó--Mongo
liát a kínai-mongol határral 
összekötő új szakasza elké
szült. Ezáltal 600 mérfölddel 
lett rövidebb a vasúti közleke
dés útvonala a szovjet és kí
nai fóvároo között. 

* 

KARÁCSONY! KONYV-
V ASART rendezett a Szolnoki 
Járműjavítóban a szakszerve
zet. Már az első délelőtt �OOO 
forint értékű könyv talált gaz
dát. 

* 

ÜZEMBEHELYEZT:EK a 
Keleti Műszaki Kocsihivatal 
akkumulátortöltő műhelyében 
az új nagy,teljesítményű hi
ganygőzös egyenirányító ké
szüléket. Az új berendezés 
üzembeállításával nagyban 
meggyorsul a kocsik akkumu
látorjainak töltése. 

* 

- KERTÉSZ JÁNOS :ES 
KISS ENDRE, a szolnoki va
sútállamás pályafenntartási 
fónök.<sége raktárának vezetői 
a kezelésükre bízott ruhane
müekból 140.000 forinton fe
lüli értéket elsikkasztottak. 
Segítségükre voltak Soltész 
László és Petényi Mihály 
MAV alkalmazottak is. A 
szolnoki megyei bíróság Ker
tész Jánost 12 évi, Kiss Endrét 
9 évi, Soltész Lászlót 4 évi, 
Petényi Mihályt pedig másfél 
évi börtönre ítélte, 

- F'ELHIV AST INTÉZETT 
a Nyugati-pályaudvar MNDSZ 
szervezete az összes vasutas 
nőszervezetekhez, hogy segít
sék az évi terv sikeres befeje
zését, a fegyelem megszilár
dítását, a nódolgozóJc nevelé
sét. A felhívás nagy visszhan
got keltett. 

* 

- VASUTAS ROKI<:ANT-
OTTHON ÉPÜL Pécelen. .az 
egykori Grassalkovich-kas• 
télyban. Az új létesítményt 
1955 őszén adják át rendelte
tésének. 

* 

- KőSZŐNETtT FE.JEZ'l E 
KI a mezőnyárádi gépállomás 
a miskolci fűtőház dolgozói
nak. me1'1: hozzásegítették ok• 
tóber havi tervelmaradásuk 
behozásához. December o-á.n 
egy nap alatt három darab 
32 soros vetőgépet javítottak 
ki a vasutasok szabadidejük
ben. A munkában élenjárt 
Aradi Gyula művezető és 
Polgár Ede lakatos. A segít
ség eredményeképpen decem
beri első 10 napi tervét már 
túlteljesítette a gépál,omá�. 

* 

- SCHUBERT: ,,HÁROM 
A KISLANY" című dalművé
nek próbái befejezéshez köze
lednek a gyöngyösi MAV Ki
térőgyár ÜV-nél. A bemutatás
ra �lőreláthatólag január ele
jén kerül sor. 

* 

- 2.314.8 TONNA HULLA-
DÉKVASAT szolgáltatt1rk be 
népgazdaságunknak a vasúti 
fóosztá 'y 6/D osztályához tar
tozó vállalatok. Ezzel a fém
gyüjtési tervet 122 százalékra 
teljesítették. 

A repülósportot űző fiatalok 
a napi munkában :is joboain 
megál!já,k a helyüket, mert a 
i;zaf.�elmélet.i oktatás nagy se
gí.tséget nyujt az üzemi munk� 
végzéséhez is. A repülő spor
toló fegyelmezettebbé válit·. 
elvtársibb, bajtársrbb lesz vi
szonya a munkatá.Tsadhoz. 

Felhívásunik: elsősorban .a 
nagy vasúti üzemek és hivata 
!dk ifjúságához szól - fejezó
diE-c be a felihív;is. - Felhívju! 
és kérjük a vasúti DISZ-sze1 
vereteket, hogy minél jobba11 
segítsék elő az üjúsá,g részvé
telét a „bátrak sportjálban·' 
Fiúk, lámyok vegyetek részt „ 
vit�rlá:z,órepülő, ejtőernyös, sze
relo, modellező, rád:iés. motoros 
repülőgépvezető tanfolyamo
kon. 

:..... JÓL SIKERÜLT KtPZO
MÜVÉSZEI KIALLITAST 
rendezett a Közlekedési és 
Pootaügyi Minisztérium gazda
sági vasúti főosztálya a gazda
sági vasútüzem életét megörö
kítő festőművészeti alkotások
ból. A kiállított képek Radna; 
József alkotásai. A kiállítás 
megtekinthető december 23-ie, 
a minisztérium zenetenmében 
Budapest, VII., Dob-utca 75. 
sz. alatt. 

* 

- RENDSZERESEN LOP
KODTA a vasúti szénszálr:t 
mányokat Borsódi Dezső, Se
bestyén László vasutas és if.i 
Maros István fuvaros. Töh1 

mint ezer mázsa lopott szene 
értékesiteLtek. A tiszalöki jt 
rásbíróság Borsódit négy ev: 
Sebestyén Lászlót egy évi é 
nyolc hónapi, ifj. Maros Is� 
vánt pedig egy évi börtönn, 
ítélte. 

* 

- ,,A KÉPESLEVELEZő-
LAP TÖRTÉNETE" címmel 
kiállítást rendez a Képzőmű
vészeti Alap Kiadóvállalata. 
A kiá:litás december 18-tól 
január 3-ig a Magyar Bélyeg
gyüjtők Országos Egyesületé
nek Budapest, VI., Sztálin-ú! 
3. I. emelt-ti kiállító helyiség:' • 
ben minden nap délelőtt 1 1  
órától 19  óráig tekinthető meg. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném MAV házban !( 
�!�•z0!tŐszi����mJ�rtis

o;��f� 
b!ró lakásomat, lehetőleg V 
VII.. vm., kerO!etben lévö ké 
szoba összkomfortos MAY vag 
magánlakásra. J;;rdeklödnl lehet 
Eeyüd József. Budaoest. VI. 
Sztálin út 83. I. 27. Telefon: , 
220-660 55 mellék. üzemi tele
fop, 13--1� 

Miskolctól kilenc kilométerre 
a vasútállomástól egy kilométer• 
re lévő kétszoha konyhás (pince. 
istálló, disznóól van) MAY laká· 
somat budapestire elcserélném. 
Clm: Szabó László - ómlskolcl 
pályafenntartási tönökséJ? IX., 
pályamesteri szakasz, Miskolc. 

SZOCIALI STA VASllTl!Rt _ A Va•ól• "bztál, 61 a Vasutaook Szaksieaezet!nek heUl■oJa. - Mel(Jel-,nlk minden stornbaton. Sterkesztf • szerk,szlöbltottsá<!. Lar!ulafdonO!, • K1'» 1ek,dé&- � Po<laQgyf M!nlsztlriu:u 
I, VHúU Pllo9lt,ll'• .., • Vasutasok Szaknerve1.ete. Szerk-t1!ség: 8uda p„t. Vl� Sttahn-ú1 113 ••· - Telefon: ?28-'l95. 428-317. 428-:132. O,em! telefon: 16-76. -9. Kiadóhivatal: VI I •. Rákóczi-út 54. _ J!.000 példiQ, 

&allna Lapnyomda. 8udaotst. VIII. Rökli Szllárd-11. 1. Fe!elös nyomdavezetö; Kulosár Míhálf. 
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As e,nber a ter,nelés ,notorja 
A napokban Réfi-Oszkó Fe- felelő szállást kapjanak mun- ételt kell kiszolgál!tatni. A debre

renc elvtárssal, Budapest- ka<helyükön. Csupán a bu- ceni pályafenntartási főnökség 
Józsefváros darabárus raktárno- dapesti igazgatóság területén 40 a hivata los rendelkezéssel, a 
ká.'val beszélgettünk, aki ,a,z őszi szolgálati he1yen létesítettek 4- Munka Törvénykönyvével hom
for11:.almi versenyben első helye- 8 ágyas téli szálláshelyet. Kü- lokegyenest ellenkező utasi(áso
:r:ést ért el. A beszélgetés hosszú lön elismeréssel kell szólni il> kat adott ki a v�dőilalellátás
ra nyult, mert az ünneptáji tor- GYSEV i_g;azgatóság-áról, amely ra vonatkozóan a pályamesterek
g-alomban eg;ymást érték a fel- alapos körültekintéssel g-ondos- nek. A melegítő ital, védőétel ki
.adók és bizony már úgy éreztük kodott arról, ho!W � szállásh"'- szolgáltatásának bűnös elh•nya
• huzatos, betonos feladási rak- lyek, munkahelyek egyaránt jól golása miatt folytattak tavaly 
tárban, mintha bokáig jeges víz- előkészítve, rendbehozva állja- tavasszal fegyelmi eljárást a 

�Jfe;}JJtn�'cííy�r�t
r

:O<!,:tt :::nkív��
1

!����nü�f�1:f�:ti!�f��� székesfehérvári és a miskolci tű-
rők, meg a tőbbi sokezer szabad- védőételek, ille!ve melPgítöitalok töház akkori főnökei ellen. 
ban dolgozó vasutas mit szól- kiszolgáltatá.sált. Kényelmes, jól 

H ibák, mulasztások, félrema-
jon? - fe lelte szinte rossulóan fűtött, nyolcágyas szálláshelyet gyará,zások _ mint a gya-
Réli-Oszkó elvtárs, amikor szó- rendezett be Dombóvár állomás- korlat mutatja - főként o'.t for
vá tetitük hideg, huzatos munka- főnöke is á llomása dolgozói dulnak elő, ,a,hol a szakveze\és 
heLyét. - En néha bemehetek az számára. nem kéri a pártszervezet, az üze-
lrodába melegedni, de mit tegye- sokkal Jobban felkészült� mi bizottság seg,ítségét, illetve 
nek ők? Ilyenkor télen nagyon az idén az egyes szolga- ahol ezek a szervek sem töröd-
•okal gondolok rájuk . - .n lati helyeken a védőételek, nek az il,yenirányú feladatokkal. 

R,éfi-Oszkó elvtárs egy a wk- illetve melegítö italok kt.szol- A dolgozók téli ellátásánál ép
P.zer vasutas közül, s bár egyike gáltatására is. Ahol kezdeti pen úgy nem lehet nélkülözni az 
• legjobbaknak, .ag;gódó, szere-

nehézseg' ek mutatkoztak, ott együttműködést, mint a vasú�i 
tetteljes együttérzését nem tud- munka minden egyéb területén. 
hatja gyakorlati gondoskodásra a S2lakszolgálat együtt oldot- Csak egyetlen példa eml.tése is 
fo,lváltani. Nem is ez a felad ita, ta meg a problémákat a moT.- aláhúzza ezt a tényt: Veszprém
SMvait azért idéztük cikkünk g,almi szervekkel. Például Nyír• külső fűtőház a multban igen el
elején, hogy olvassák azok is, egyházán nem láltszott biztos[- h,a,nyagol t  volt munkásellátási 
akiknek viszont kötelességük a tottnak a melegítőitalok éj6zia•kai szempontból. Az idén, Gerő elv
gondoskodás. V,a�on bennük mi- főzése és kiszolgá.lta!ása. A táirs emlékezetes cikke nyomán, 
1ven húr pendfi l meg, ha maguk pártszervezet oldotta meg 3 kér- a mult évi tapaszta latok haszno
elé idézik a téli tájat, a dérülte sitásával idejében hozzáfogtak 

tá.'viróhuzalokat, a havas messze- déSt ·o1zzal, hogy rendelkezí',;re az előkészítő munkfüitokhoz, 'A 
ségbe futó vonatok fekete csík- bocsátotta • népneveléíszobát, műszaki vezetőség, a párlszer
ját? Látják-e a tél nyomasztó ahol egész éjszaka ég .a tűz és a vv.et, az üzemi b izottság a pá
világában az embert, átérzik-e, dolgozók nemcsak a melegito !yafenntartási dolgozókkal szo
hogy a természet kegyetlenségé- italt k.apják meg, hanem pihen- rosan e�üllműködve, egészen 
v.el .bő.sie.sen .har.co!4 v.awtas.. -.. betnek is. Ugyancs.ak K�lr.i:g�. • .. '=ázsolta, a ffiliíháut. 
vasút szállítási fe1a,da!ainak za- ház�n a . P�rtszer.vez�!• val.a.m_int Ha az elmondottak alapj.in le 
varto1lan lebon;yolításáért, a do!- a� �zem1 b1zot_!s�g. kozben1arasa akuJuk szürni a végsö következ
rozó nép jó áruellátásáért küzd. reven m_el�gedobod<!ko1t _kaptak a tetést, arra a megállapításra kell 

Arra, hog;y az illetékesek szív- c�rgatovagány dolg;ozoi, jutnunk, hogy azokon a munka-
figyüknek tartják-e a dolgozók- Ez a példa is bizonyítja, hogy helyeken, ahol a Jegikörültekin
ról való gondoskodás fokozását a dolgozók Jobb munkakörülmé- többen gondoskodtak ,a, dolgozók 
a téli iclöszakban, általánosság- nyeinek biztosítása, ,a, messzebb- téli ellátá-sáról, ott ez a munka 
ben igennel vá!laszolhatunk. A menő gondoskodás nem lehet eredményességében is tükröző
tavalyihoz képest javult a dolgo- egyedül a szakvonal feladata. dik. A favalyi tél rr:érlep.-e is így 
zók téli ellátása. Sokk.a,! jobban És különösen nagy szükség van �lakult: ahol nem volhk komo
sikerült biz!ositani a védöruh3- a pártszervezet, a szakszervezet J;yabb zökkenők a forgalomban, 
ellátást. A miskolci igazgatóság megmozdulására ott, ahol a ott az eredmények mögött meg
lerületén valamennyi szabadban szakvezetés vagy kényelmi, vagy találhattuk a törőd'ést, a gondos
dolgozó vasutas megkapta már a tehetetlenségi okok miatt elha. kotlást. A kettő szoros összefüg-
bundabéléses kabátot, illetve a n,yagolta a gondoskodálst. Saj- gése, vagyis a szeretetteljes bá-

. f" · k · k 1 · t nos, még vannak olyan szolgái- násmód és ,a, munkatel'esitmé-rakodasi onó sege • va amin a lati vezetök, akik a sai'át áolao- nyek felfelé fvelése tel,ie;en ért-jármííj 1vitó szabadban dolgozó „ 
munkásai a vallaruhát. De a zóikról való gondoskodást is te- hető és emberileg, fizikaila(;( �s 
többi igazgatóságnál sincsenek hernek tekintik, .,objektív" aka- lelkileg egyarálnt kézenfekvő 
már nagiyobb megoldatlan prob- dá.!yokra hivatkoznak. Iváncsa Ahol a dolgozó lehetőleJ11 min
lémák .a melegruhaellátássa l kap- állomásfőnöke például utasítást dent megbp, .amire szükség� 

cso!a!ba>n. Nagyban hozzájárult k
1
_apott, hogy ideiglenes téli szál- van. aminek segítségével köny

ehhez, hogy az idén már kisipari ast ren_dezzen ?e, .azonba� ezt nyebben fel tudja venni a h.a,rcot 
szövetkezeteknél is rendelhetett nem haJtotta vegre, ·arra h1vat- a természet zordságával, ott ke-

v sút bekecset vattaruhát. A ko�va, hog;y seh?I sem kap �zal- vesebb lesz a gondja, vid'ámabban a a • . :k . 1 
mat ,a, 6zalmazsakokba. Az igaz- megy a munka. Ebből nem kö:vontatálsi dolgozo eppen az e · gatóság ellenörzésre kiküldött vetkezhet az, hogy minden egyes mult nap_ok�_an _ e';er darab .b�ke- dolgozói két órán belül a köz- esetben csupán .a gondoskodás, eset. 8, t�vkozlo es �iztosit�be: sé�ben megfelelő me�nyiségií ·3 jó bánásmód a rúgója a jó rendiez�J szakszolgal�! kulso 

I 

szalmát tudtak vásárolni. Ha- eredményeknek. Nem, a lendületes dolgozo_, _ 72� v�ttakaba .ot �ap- sonlóképpen egyes vezetők ké- munka. a felfelé ívelő eredméjak a kisipari szovetkezetektol. nyelmességére, nemtörödömségé- nyek különösen a vasútnál szám. 
Időben gondoskodtak arról is, re, vagy felületességére vall az, f,a,lan tényezőből tevődnek össze. 

hogy a hazautazásban esetleg hogy nincsenek tisztában azzal, De különösen a vasútná.l e té
akadályozott dolgozók meg- mikor és milyen védőitalt, vagiy nyezők legjelentösebbje a meiz-

A vonat indulásáig 

IIIIJtl Má•la. Horv5th Márfa, Szedmárk Piroska qlmnázluml tanulók 
az Iskolai feladatok nac;::•Y�zét elvéqzlk a Von;1tlnduláslq Budapest• 

Déli pályaudvar barátságos kultúrvárótermében. 

(Kovács Géza tolv.) 

felelő gondoskodás, a munkakö
rülmények állandó javítása, hi
szen a telet a vasutas dolgozó 
érzi leginkább a mag;a bőrén. 

A 
v.a,sút felsö vezetes<itöl 
egészen a legkisebb szol

g-álati helyekig más, na,wobb 

köteleze!tségeket ró .a tél a veze
tőkre. A kicsinyeknek tűnő kö
rülmények - például az, hogy a 
védőitalt megfelelően elkészítve, 
forrón, nem pedig kihülten kap
ják meg a távolabbi munbhe
lyek dolgozói is - döntő befo
lyást jelenthet a munka egész 
menetére. Az ember a termelés 
motorj,a, az ö jó munkáija nél
kül nincs eredmény, nem születik 
termelési siker, nincs téli forga
lom. A termelés motorja - de 
nem gép, hanem érző ember, aki 
szeretetre szeretettel, gondosko
dásra gondos munká.val felel. 
Gondoljunk az időjárás kemény 
megipróbálto1tásaival küzdő vas
utas dolgozókra, �nnál többet, 
minél lejjebb száll a hőmérő hi
ganyszála. 

1954 DECEMBER Z'?, 

Csatlakozzunk a Rákosi Mátyás Művek 
dolgozóinak kezdeményezéséhez 

- A Debreceni J6rmújavít6 felhív6sa -

A vasút szolgálati helyei kö
zül elsőnek a Debreceni Jár
műjavító VV dolgozói csatla
koztak ahhoz a felhíváshoz, 
amelyben a Rá.kosi Mátyás 
Művek dolgozói azzal fordul
tak az ország népéhez: indít
sunk felszabadulási munka
versenyt nagy nemzeti ünne
pünk 10. évfordulóján,ak ,rn,itó 
megünnepiésére. A debrece
niek csatlakozása és felhívása 
a többi között a következőket 
mondja: 

Mi, a MÁV Debreceni Járr
műjavító ÜV dolgozói, miután 
az Ideiglenes Nemzetgyú'és 
megalakulásának 10 éves év
fordulója tiszteletére tett 
munkafe!ajánlásainka>t teljesí
tettük, reszortonként megtar
tott röpgyűléseken elhatároz
tuk, hogy csatlakozunk a Rá
kosi Mátyás Művek dol.gozói
nak országos felnívá.sához, 
szcb<t<l hazá.11.k tizedik évfo-r
du!ójának megünneplése aLka-l
máva l. 

Mi is jól tudjuk, mit hozott 
nekünk a felszabadító hős 
Szovjet Hadsereg. Neki kö
szönhetjük szabad hazánkat, 
eiért eredményeinket. Neki 
köszönhetjük, hogy 10 évvel 
ezelött városunkban megala
kulhatott az I/:leiglenes Nem
zetgyűlés és helyet foglalhat
tak abban üzemünk kiváló 
dolgozói is. 

A mi ilzemOnk volt az, ame
lyet az országban az elsök kö-

zött ért bombatámadás, amely
nek alkalmával 45 dolgozótár
sunk vesztette életét, számo
san megsebesültek, üzemünk 
nagy része pedig a földdel vált 
egyenlövé. Az elmúit 10 év 
alatt újjáépítettük üzemünket 
és előbbre haladtunk, mint az
előtt 25 év alatt. Továbbra is 
békében kívánjuk építeni az 

országot. Tudjuk azonban, 
hogy a béke megvédéséhez 
elsősorban a termelésben el
ért JO eredményekre van 
szükség. Ennek érdekében fel
szabadulási munkaversenyt in
dítunk nagy nemzeti ünnepünk 
tizedik évfordulójá.n,ak ,méltó 
megünneplésére. 

Ebből az alkalomból vállal
juk: 

Termelési tervünket 103 szá
Z!Llékra teljesítjük. A túltel
jesítést arra használjuk fel, 
hogy 320 darab teherkocsi kö
zépjavítással vagy hat darab 
gözmozdony nagyjavítással, 
vagy 170 darab teherkocsi fö
vi1.sgáva1 adunk többet nép
gazdaságunknak. Vállaljuk ön
költségi tervünk 103 százalékos 
teljesítését. Ennek érdekében 
az anyagfelhasználás gazdasá
gosabb megszervezésével 24 
ezer forintot takarítunk meg. 
TE!Olle.lékenységi tervünket a 
munka jobb megszervezésével, 
a munkaidő jobb kihasználá
sával, a munkafegyelem meg
szi lárdításával, az állásidő, a 
pótmunkák és túlórák csök-

kent.ésével 102 százalékra tel• 
jesítjük. A selejt és jótállási 
költségeknek az összes költ
ségekhez viszonyított. 0.2 szá• 
zalékra elöfrt szintje alatt a 
jelenlegi 0.058 százalék érté
künket megtartjuk. 

A munkavédelmi beredezé
sek 30 karbantartó.sava!, a 
dolgozók fokozottabb nevelésé
vel 1955 első negyedévében 
csökkehtjük a balesetekből 
szár>mazó munkaóra kiesést. 
1955. évi forgóeszközcsökken
tési tervünkben 1954 negyedik 
negyedévéhez viszonyítva 1955-
ben 2 százalékos megtakarí
tást érünk el. 

A mezőgazdaság megsegítés� 
és fejlesztése érdekében az ál
talunk patronált két gépállo
mást, két termelőszövetkezetet 
és egy állami gazdaságot az 
eddiginél még jobban segít-
jük. 

Felhívjuk az ország vala
mennyi járműjavító üzemi 
vállalatát, valamennyi szolgá� 
lati fönökségét, csat'akozzanalt 
a Rákosi Mátrás Művek dol• 
gozói nak !{ezdeményezéséhez 
és közösen i nduljunk harcba 
a felszabadulási verseny sike
�rt. 

A debreceniek felhívását 
J6,vo-r Nándor vállalati főnök, 
Sz<nnMtt István pártbizottsági 
titkár, Gellért László üzemi 
bizottsági elnök, Pa.lotai János 
DISZ-titkár é6 Ko-roknai Jenő 
főmérnök írta alá a dolgozók 
nevében. 

Pé�s került az élre 
az Ígazgatóságok versenyében 

Az igazgatóságok versenyé
ben a novemberi eredmények 
alapján a következő helyezési 
sorrend alakult ki:  

1. Pécs 22 pont, Z, Buda
pest 32 pont, 3. Debrecen 34 

pont, 4. Szombathely 36 pont, 
5. Szeged 36 pont, 6. Miskolc 50 
pont. 

A pécsi igazga,tósá,g eredmé
nyeinek állandó fokozatos ja
vításával került az első hely
re. Forgalmi, távközlő és biz-

tooítóberendezési, valamint Valamennyi i{TaZga.tósá,g tt/
anya,g�zerkezelési szakszo1gála- kintse elsőrendű feladatának 
ta legjobb valamennyi igazga- a VÓM.tforgalmi terv menet
tósá,i között. Ezenkívül első a rend_sze,7-í!,sé<ri té-n• •?1:01énelc 
kocsiforduló-idő csökkentésé- meg3avttasá,t, mert ebben a. 

, versenypontban valamennyi ben es az „500-as"-mozgalom- igazgatóság visszaesett. Ugyan
ban. Legkedvezöbb az eredmé- csak visszaesett .az önköltségi 
?Ye a béralapgazdálkodásban terv teljesítése is, Ennél a té-
'�· Októberhez viszonyítva 

l 
nyezönél a szombathelyi igaz

v1ssza�tt azon:tian a �<>csiki- gatóság kivételével egy igazga• 
rakodási, valamint az aruszál- tóság sem tudott 100 százalé--lítáisi terv teljesítésében. kos eredményt elérni. · · 

TELJ ES ÍTETTÉK ÉVI TERVÜKET 
A z  elmúlt héten i s  számos 

szolgálati hely jelentette, hogy 
határidö előtt sikeresen befe
j ezt e évi tervét. 

A Landler Jenő Jármú.ja
vító ÜV dolgozói oecember 
13-án évi kiszabott eti-tervü
ket 104.47 százalékni teljesí
tették. A Debreceni Jármű;a
vító ÜV dolgozói december 
15-én fejezték be évi tervüket. 
Nem volt könnyű dolguk, mert 
állandóan anyaghiánnyal küz
döttek. Különösen kitűntek a 
tervteljesítésben jóminőségű 
munkájukkal Szilágyi Károly 
gázlánghegesztö, Tasnádi Jó-

A mátészalkai fűtőház dol
gozói is kiváló eredményt ér
tek el évi tervük november 
30-i befejezésével. Mozdony
kilométer bervüket 107, száz. 
elegytonnakilométer tervüket 
108, s:zéntervüket 106,5 száza
lékra teljesítették. A püspök
ladányi fűtőház sem maradt el 
az élenjárók mögött: évi ter
vük december 21-i befejezése 
V munkájukat bizonyítja. 

Komló állomás dolgozói évi 
termelési tervük december l-re 
való teljesítésével végeztek JÓ 
munkát. A Gysev dolgozói be
csülettel teljesítették szállítási 

tervüket. Decem�r 15-ig 
1 328 OOO tonnát továbbítottak. 
A MÁV Felépítményi Vas
anyagjavító már november 
29-én elérte az 1954. évre ki
szabott tervet. 

A Déli-fűtőház december 
7-én 12 óráig év:i széntervét 
112  százalékra teljesítette, s 
ezzel 3 922 tonna szenet taka
rított meg. Százelegyt.'>nn-a,. 
kilométer ter"ét 99. haszonkilo
méter tervét 104 százalékra fe
jezte be. A vá.ci fűtőház dec,em
oc,· 8-án fejezte be évi tervét. 
Szérunegtakarítása 2228 tonna. 

zsef ívlánghegesztö, akik ál
landóan 160-200 százalékot 
teljesítettek. Nem sokk.a! ma
radt el 1>1ögöttük Szabados 
Sándor fúrós, akinek teljesít

Felszabadulásának megünneplésére készül 
Budapest-Keleti pályaudvar 

m�nye 150-160 százalék. Kes- (Tudósítónlctól.) Január 13-án 
keny Károly művezetö helyes lesz 10 éve, hogy megjelentek 
irányítással járu1t hozzá a terv-
teljesítéshez. A debreceni fűtő- állomásunkon, Budapest-Keleti 

ház dolgozói évi tervüket a de- pá.lyaudva.ron a felszabadító 
cember 19-i értékelés alapján szovjet csapatok. Miközben 
103,8 százalékra teljesítették. la.nGcadatlan lendülettel harcoÖsszkilométer tervüknél 104,3, lunk tér f al sik éért szérunegtakarítási tervükné: a I org om er , 
111,8, átlagos temelési tervük- arra· készülünk, hogy méltóatl 
né! ped�g 101,5 százalékos ered- , ünnepeljük ezt a nevezetes év
menyt ertek el, fordulót. Jó munkánkooal akar-

juk emlékezetessé termi fel
szabadul ásunk dátumát, vala
mint egész hazánk fe's7.abadu
!ásának 10. évfordulóját. Ezért 
január 7-től 15-ig, majd már• 
cius 29-tól áprlli.$ !l-ig fel.$:uz,I 
badulási .műszakot szervezü.nJa 
Ezzel is kifejezésre a,karjuW 
iuttatni tilta,kozásun,kat a � 
met militarizmus feltámas:iil 
tása ellen. 



, SZOCIALISTA VASOTtRT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A termelés pártellenőrzéséről A FOVAROSI KISSZIN
PAD múvészgárdája 1955 ja
nuár 19-én a vasutas fiatalok 
előtt játszik. A budapesti po
litikai os2'Jtály ifjúsági csoport
ja erre a napra kibérelte a 
színházat a vasutas fiatalos. 
számára, akik kedvezményes 
helyárakkal 1-gtekinthetik a 
.,Télitalálat" cfmú műsort. 

- Houász ólások a december 6-i vezércikkhez -

A júniusi párthatározat óta 
a mi pártszervezetünk is lénye
gesen többet foglalkozik 
bár még mindig nem elég sok
oldalúan - a termelés párt
ellenőrzésének kérdéseivel A 
párthatározat óta javítottuk 
meg a főnöki beszámolókat is. 
Ma már ezek a beszámolók 
nem általánosságban vetik fel 
a kérdéseket, hanem kiválaszt
t'<i a legfőbb problémát, az 
úgynevezett „döntó lán.esze
met", melynek megoldásával 
az egész állomás munkáját 
elQbbre lehet vinni. Az ilyen 
téma kiválasztása nem köny
nyú feladat, és éppen ezért ki
választását és összeállítását 
nem tekintjük a főnök egyéni 
feladatának. A pártbizottság 
tagjai segítik a téma kiválasz
tásánál az állomásfőnököt és 
el is mondják az azzal kapcso
latoo észrevételeiket. Ennek 
nemcsak az a haszna, ho:n, 
alaposabb, ,.ondosabb a főnök 
beszámolója, hanem az is. hogy 
a pártbizottság tagjai mielőtt 
észrevételeiket megtennék. ta
nulmánuozzák a termelés eg11-
eg11 területét, jobban megisme
rik a problémákat és így hasz
nooan tudnak a vitában részt
venni. 

Legutóbb, december 2-án 
számolt be a pártbizottság 
előtt az állomásfőnök elvtárs a 
már említett közös előkészület 
után. Megállapítottuk, hogy a 
forgalom zavartalan lebonyo
lításának jelenleg a legfőbb 
akadálya : lassan haladnak ki 
a.z állomásról a vonatok és ez 
akadályozza a2 újabo vona,tok 

befogadását ls. A hiba kijaví
tására javasoltam, hogy toljuk 
ki az állomásból az induló vo
natokat. A szolgálati vezetés a 
javaslatot elfogadta s alkal
mazása nyomán mintegy 4,5 
százalékkal emelkedett a vo
natforgalm! teljesítmény. 

A termelés pártellenőrzésé
nek nálunk ezyik legnagyobb 
hibája az, hogy a feltárt hi· 
báknál keveset foglalkozunk 
azzal : milyen feladatokkal blz
zuk meg a kommunistákat a 
hibák kijavítása céljából. Fel
tárjuk a hibákat, de nem moz
gósítjuk kijavítására kellően a 
kommunistákat. I,gy természe
tesen nem is kísérheti kelló si
ker ezt a tevékenységünket. 
Különösen vonatkozik ez az 
alapszervezetekre, ahol a leg
többször éppen csak említést 
tesznek a termelés kérdéséról, 
ahelyett, hogy mélyrehatóan 
elemeznék azokat és határoza
tokat hoznának kijavítására. 

Előfordult például, hogy 
Háver József elvtárs, a III. 
alapszervezet titkára egyik éj
jeli szolgálata után elmondta, 
hogy rosszul ment a munka, 
sokat ácsorogtak a gépek, há
romszoros idő alatt került gép 
az induló vonatra. A hibák 
egyré5zét el lehetett volna ke
rillni. ha Nar111 Lajos térfelvi
gyázó körtiltekintébben végzi 
munkáját. Mi javasoltuk Rá
ver elvtársnak, hogy ezt a pro
blémát vitassák meg pártcso
portértekezleten, amelyre hív
ják meg Nagy Lajos pártonkí
vüli térfelvip\yázót is. Háver 
elvtárs helyeselte a javaslatot, 

de pártcsoport.értekezletet még
sem tartottak, mert a pártbi· 
zalmi nem tartotta fontosnak 
ezt a kérdést. Pedig biztos, 
hOIJII ha a kommunisták meg
vitatták volna ennek az éjsza
kának tapasztalatait, az már a 
következő éj;elen javíthatott 
volna a munkán. 

A ml állorná�unkon a ter
melés pártell�nőrzésének köz
ponti kérdése: hogyan mozgó
sítsuk a pártcsoportokat és a 
kommunistákat a feltárt hibák 
ki;avítására. Itt van a legtöbb 
baj, hisz jún:us óta már Pagy
iából me<!tanuJtuk a hibák fel
tárását, de nem tanultuk mé'l 
meg a kommunisták mozgósí
tását a hibák kijavítására. Ez 
szerintem a termelés pártel
lenőrzésének legfontosabb so
rontévő feladata. 

Ki'IS Béla 
Szolnok állomás 

pártbizottságának titkára 
* 

Állomásunkon a termelés 
pártellenórzésének jó módsze
re alakult ki. Naponta a párt
szervezet két vezetőségi tagja 
jelen van, amikor az állomás
főnök mei;!beszélést tart a re
szortvezetőkket. A tapasztalta
kat a pártvezetőségi taf!0k 
megbeszélik az állomásfőnök
kel, javaslatokat tesznek a hi
bák kijavítására. A hónap �o
rán össze,;(ezett tapasztalatokat 
vezetőségi ülésen - melyre az 
állomásfőnököt is meghívjuk 
- és taggyűlésen vitatjuk meg. 

Pataki József 
vezetófóetlenőr, Oroshá7.a 

ÜNNEPI KöNYVVASART 
rendeztek a veszprémi pálya
fenntartási fónökségnél A 
vásárral kapcsolatos minden 
munkát a fiatalok végeztek. 

A V AROSI BAJNOKSAGON 
első, a megyei bajnokságon a 
második lett a veszprémi pá
lyafenntartás DISZ-szervezeté
nek röp'.abdacsapata. 

HAROM HÓNAPJA nem 
volt 100 százalékon alul telje
sítő fiatal a szegedi fűtőház
ban. Koltó Lajos és Boldog 
István géplakatosok átlagos 
teljesítménye 135 százalék. 

400 DARAB JATÉKOT ké
szítettek társadalmi munká
ban karácsonyra a Szombat
helyi Járműjavító DISZ fiatal
jai az üzemi dolgozók gyer
mekei részére. 

MŰSORRAL EGYBEKÖ-
TÖTT teadélutánt rendeznek a 
szegedi vasutas I:'ISZ-szerveze
tek, melyre meghívják a 
D ISZ-en kívüli fiatalokat is. 

KARÁCSONYI KULTÚR
MŰSORT tartottak Kiskun
fé1egyháza és Hódm.:zóvásár
hely fiataljai, melyre meghív
ták munkahelyük valamennyi 
dolgozóját. 

ÖTVENHÉT, Kétegyházán 
épült vasutas lakásba vezette 
be határidő előtt két nappal a 
villanyt Bank Sándar, a S7ef!edi fútőház fiatal villany3zerelője. 

Tiltakozunk az új háborús lűzlészek 
lellámaszlása ellen 

Nem felejtünk ! 

Bánhidán történ1. 1944 októ
ber 13-at írtunk. Napsütéses 
őszi reggel volt. Egyszerc:sak 
felbőgtek a szirénák és nyo
mában megjelentek a halált
hozó gépek. Mi soha nem fe
lejtjük el annak a napsütéses 
reggelnek sötétbeborult delét. 
Hány gyermek siratta szü:eit 
és hány szüló zokogott gyer
meke teteme felett. Boldog
ságra vágyó jegyespárok ter
vezgetését temették el a be
omló pincék. Nem akarjuk, 
hogy állomásunkat, szépülő 
vru-oounkat újra a bombák 
szántsák végig. Mi azt akar
juk, hogy ebben az országban 
kacagó gyermekek, vidá.-n if
júság, boldog nép éljen. Ezért 
csatlakoztunk a stockholmi 
békefelhíváshoz és ezért támo
gatjuk minden erőnkkel a 
moszkvai értekezlet célkitűzé
seit - írja választói nevében 

Pöld.e.tt Mártonné tanácstag, négy családtagját vesztette el 
MÁV kocsife!író. a második világháborúban. 

„Lefogjuk a h6borús 

gyuifogat6k kezét !" 

Egy r111ermekem maradt élet
ben - mondja - s már van 
két kis unokám. Amikor rájuk 
nézek mindjobban erősödik 
bennem az elhatározás: min-

Néhány percre megpihennek den erőnkkel mea kell akadá
a szerszámok az Északi Jármú- l11ozni egy ú;;bb háború bor
javftóban. A gépek zenéjét ne- zalma�t, n<;m e;1-ge_djük meg
héz, súlyos szavak váltják fel. s_emmis!tem «: tiz ev alatt el
Sarbó Tamás a gazdasági vas- ert „ eredmenye�et. Erm:� 
úti műhely fiatal reszortvezető I k_ezunkben szerszammal, a ma
mérnöke beszél. ,,Még csak 14 sikban, ha kell f�gyve_r__reJ . 

7!<;r• 

esztendős voltam, mikar meg- colunk gyermekeink 3ovo3eert. 
ismertem a háború rémségeit. 
Láttam, hogvan lőtték agyon 
a Dunapa,·ton az ártatlan em
berek egész sorát. Amíg élek 
nem fogom elfelejteni. ts Ko
reára is gondolok, ahol a, fa,
siszta pusztítást az amerikai 
fegyverek okozták. A népek 
összefogása megáUjt kiáltott a 
g11ilkosoknak. Uzemünk dolgo
zói egyemberk,lnt kiált;ák: 
,Megvédjük a békét, lefogjuk 

� háborús gyu;togatók kezét". 
Sopron; József művezető 

Tiltakozunk ! 

Rövid néhány nap alatt kö
zel száz szolgálati hely juttat
ta el hozzánk tiltakozását 
Nyugat-Németország felfegy
verzése el'.en. 

,,Mi. pályafenntartási dolgo
zók épító munkánkon keresz
till, a baráti népek sokszázmil
liós táborával együtt, elszakít
hatatlan kapcsolatunk biztoo 
tudatában több és jobb mun
kával válaszolunk a béke el

ségét, a német fa.sf:zmmt. Ml, 
Tatabánya-alsó összes dolgo
zói egyemberként csatlako
zunk a Béke-Világtaná �s stock
holmi felhíváscihoz és mtn
den erőnleket támo(}atjuk 11 
moszkvai értekezlet céll<itúzé
seit" - írják a tatabányai 
vasutasok. 

* 

„A béke őszinte szeretetével 
egyetlen szívdobbanással tilta
kozunk az esztelen háborús 
politika ellen, amely az USA 
viláP,hata'mi törekvéseit mu
tatja. Allomásunkon nincs 
olyan ember, aki ne emlékez
ne arra, az állati vandalizmus
ra, mélyet a náci hordák kö
vettek el. Elítélve Nyugat
Németország felfegyverzését, 
harcoo he:ytállással, a tervek 
teljesítésével és túlteljesítésé
vel válaszolunk a háborús po
litikára" - szól Miskolc sze
mélypályaudvar dolgozóinak 
tiltakozása. 

* 

A jobb uta?.�si ! eltételekért 

lenségeinek. �vi fenntartási Pesterzsébet-felső állomás 
tervünket - az árvízvédelem dolgozói tiltakozásul Nyugat
és a mezőgazdasági munkák Németország felfegyverzése el
okozta lemaradás ellenére - Jen és felszabadulásuk 10. év-
100 százalékra teljesíteni fog- fordulója alkalmából december 
juk. Az ön,�;öltségcsökkentés 16-tól, egy hónapon keresztül 

terén 2 százalékoo megtaka- felszabadulási műszakot tarta
rítást érünk el" - hangzik a nak. Vállalták, hogy rakodási 
debreceni pályafenntartási fő- tervüket 100 százalékról 105 
nökség dolgozóinak fogadalma. százalékra, a kocsikihaszná-

Rakó József q6ztatésl lakatos, a Keleti mOszakl kocslttolqálat d<>I· 

qozója mln6séql munklinl litlaq 1 50  1zázaf6kot telJealt. 

(Kovács Géza !elv.) 

lást 94 százalékról 98 száza-
* 

I 
lékra növelik, a menetrend-

,.Felháborodá.ssal figyeljük, szerinti vonatindítást és a vo
hogy u imperialisták fel akar- natforgalmi tervet 100 száza
ják támasztani népünk ellen- lékra teljesítik. 

Úi gépek segítik a rakodást 
A vasúti forgalom gyors le• 

bonyolítását nagyban akadá
lyozza a késedelmes és ne
hézkes kirakás. A vasút a na
gyobb csomópontokon új gé
pek beállításával kívánja 
meggyorsítani ezt a munkát. 

Záhonyban az elmúlt he
tekben 5 nagyteljesltményű 
szovjet és csehszlovák gyárt
mányú kotrógépet állítottak 
üzembe, melyekkel naponta 
200 kocsirakomány vasércet 
tudnak kirakni. Még ebben a 
hónapban 4 emelővillás tar
goncát készít a györi Wilhelm 
Pieck-gyár, amelyek alkalma
sak arra, hogy segítségükkel a 
kocsi belsejében elvégezrek 
az; árumozdítá&t, Eddig ezt 

kézierővel végezték a rakodó
brigádok. Az emelőtargonca 
naponta 12 ember munkáját 
helyettesíti. 

Az idén több mint 1100 darab 
szállítótartályt kapott a vas
út. A tartályok védik az árut 
a megrongálástól. dézsmálás
tói, s ezenkívül nagymennyi
ségű csomagolóanyagot takarí· 
tanak meg alkalmazásukkal. 
A tartályok használatával az 
év 8 hónapjában tízmillió fo
rint értékű csomagolóanyaggal 
használtak fel kevesebbet. 

A kiskunfélegyházi Bányá
szati Berendezések Gyárában 
38 darab 5 tonnás vi' lamos
hajtású daru készül, amelye
ket január közepén vidéki 
gócpontokon állítanak fel. 

1954 DECEMBER t,. 

·111REK 
SZOV .JETIJNIÓ 

Baráti talállio!ZSÓ. 

Darnyícban, a vonal kultúr-
, 

ményeir_ől: _mely:ket a, szocla. 
házában találkoztak a fiatal !izmus ep1tese kozben ertek el. 
vasutasok a kievi egyetemi Elmondották, hogy milyen ha
ha!Igatókkal, akik a népi de- tás t váltott ki bel(>lük a Szov• 
mokratikus országokból jöttek jetunió megismerese. 
tanulni a vá�osba. Szoboljeo Az estet koncerttel tették 
komszomol-titkár az est meg- még emlékezetesebbé, maJdl 
nyitása után szívélyesen üdvö- szovj:t ts _né1;>i dem.o�a.tikus 
zölte a hallgatókat. A baráti szerzek muvemek kozoo enek
talál:<ozó keretében a vendé- lése után ért véget a kedves 
gek beszéltek országaik ered- találkozó. 

Túlsúlyos „onatol. e!JSers!JSánara 

Zlatouszt villamosvezetői 11  
hónap alatt több mint 26 OOO 
túlsúlyos irányvonatot vezet
tek. Ez a szám az egész mult 
évi teljesítménynek kétszerese. 

AUSZTRIA 

A szerelvények átlagosan 300 
tonnával több rakományt vit
tek a normánál. Voszkoboje'll 
mozdonyvezető 250 túlsúlyos 
irányvonatot juttatott az idén 
rendeltetési helyére. 

700 oss:stral. �sutas a!IS utcán 

Karlsruhéból jelentik: A 
durchlauchi vasúti javítómú
ihelyt végérvényesen bezárták 
és ezzel 700 v.u.utas dolgozót 
ismét az utcára tettek. 

* 

A „Betriebs�eitung" decem-
heri számában olvassuk: 

Az osztrák vasutaknál to
vább folyi'k a személyzeti ál
lomány csökkentése. Ebben az 
évben a mozdonyszemélyzet 
kereken 600.000-rel több túl
órát, a vonatkísérók pedig több 
mint félrnilló túlóró.t voltak 
k.énytelenek végezni, nem is 

szólva a meg nem adott pl„ 
henőnapok százezreiról és az 
elmaradt szabadságolások egy
re nóvekvő tömegéről 

Mindinkább gyakoribbá vál„ 
nak awk az esetek, amiikor a 
swlgálatát reggel a!::ioahagyó 
fáradt vasutas dolgozókat a 
déli órákban ismét szolgálatba 
állítják. 

A lap végül megjegyzi, ho,gy 
ezek a jelenségek is azt mu
tatjak, hvgy az osztrálc vas
utak igazgatóságának személy
zeti politikája teljes csődöt 
mondott. 

Nagyszerüen sikerült 
a vasutas DISZ-bál 

A terem már elsötétült, csak • re! - mondja egv nvurga l,4,-. 
a szin.pad úszik a reflektorok na fiú, s miközben üTiti poha„ 
va.kitó fényében. Vidáman rát, szeme a lány pillantáaát 
száll a dal, az ismert operett- keresi. 
melódiákat egy-egy lelkes nézö Amerre tekintünk, mindenütt 
együtt dúdol;a Gencsi Sárival. a vidámság ::i fiatalos kedv 
Egymás után peregnek a szá- ütött tan11át. Az egyik a.sztai,
mok: Mindszentht/ Ödön, Máté n,íl ferencváro.ri diszesek� Tas
Jolán, Fekete Pál, Bord11 Be!- nádi Erzsi Juhász Ferenc és 
la, Kabos László és a többiek sokan más�k. Nem messze tó
előadása arat osztatlan sikert, lii.k Bánhegyi elvtárs, a NVU• 
terem! vidám ha�gulatot �r gati párttizottság titkára ne
a musor kezdetének percei- vet együtt az állomás flataljaí
től. val, Az emeleten, a táncterem 

Aztán kigyullad a fény a egyik sarkában debreceniek 
nézötéren, kiürülnek a szék- álldogálnak, latolgatva, kit 
sorok s a táncteremben meg- kérjenek táncra. úgylátszik 
kezdődik a tánc, a lampionok 

I 

Nemes Sándor kerékesztergá
sápadt hangulatvilágitásában. lyos és Tóth István DISZ-tit
ltt-ott feitűnik egy-egy estélyi k.ár, fűtőházi mérnök a „teg
ruha a lányokon, ahogy kipi- bátrabbak" - pillanatok mul
rulva, siklanak táncosukkal a va már táncolnak is, Amott ti 
zene pezsdítö ritmusára. záhonyi Szabó Edit kacag 

Az tszakt Járműjavító táncpartnere tréfáján. 
,.Pierre Semard" kuLtúrottho- Telis-tele a nagyterem, fó
nának ma minden terme a városi és vidéki vasutas fiata
fiatalclké. A földninten népi lok szórakoznak a jó munka 
zene szól, az asztalokon meg- megérdemelt jutalmául ci 
csördülnek az aranysárga bor- nagyszerűen sikerült, ha;nalig 
rat teti poharak: egészségünk- tartó va8Utas DISZ-bálon . • •  

A dolgozó ember védelméért 

Korszera porszívó-berendezés védi a dolqozók eqészséqét n 
!!szaki JlirmüJavltóban. 

;(� J.!íall .WW)) 



!954 DECEMBER 21. SZOCIALISTA VAS'()ffRT 

Beszélgetés az őszi forgalmi verseny 
legjobb darabárus raktárnokái,,al 

Amíg gyors egymásutánban csodálkozva, két zsák kukori- az állomás megrongálódott bú
mérlegre rakják az árukat, ki- ca és egy konyhabútor lemé- torait. - Jutalmat is kaptam 
csit elgondolkozom azoknak a rése között. - Percek alatt érte - emlékezik mosolyogva 
szavaknak és mondatoknak szinte beutazom az egész orszá- - konzervet, burgonyát, fe
az értelmén, amelyeket né- got. Hová szól a küldemény? hérnemút, ruhaféléket . . .  Tud• 
hány pe.ccel előbb jegyeztem 11:s látom, amint a vona'on ke- ja, elvtárs, milyen nagy do'og 
le: .,Két mérlegen dolgozom . . .  ze!ik a küldeményeket, amikor volt ez akkor? Ma meg, látja 
Szoros ka.pcsolat a fizikai do!- sietne a mozdonyvezető, siet- ez a hannincnyolcadik gyer
gozókkal és az állandó feladók- tetné a kirakást a forgalmista, mekkocsi, amit felveszek . . .  
/ro,l . • . Az egész dara.báros for- a vonatvezető, amikor az áru- Meg kell-e még külön kér
ga!om gyorsasága, pontossága kezelők, a kirakók erejüket dezni Réfi-Oszkó elvtárstól, 
a fel.adáson mú!ik . . .  Szere- megfeszítve dolgoznak - és hogyan érte el a tavalye;őtti 
tem a v�uta.t, 

,t;e
hát szeretem ilyenkor milyen jóleső az el- őszi versenyben az első, ta

a munkámat . . . ismerés, amit a multkor hal- valy az országos második he-

kívülről ismeri, ismeri az or
szág valamennyi állomását, 
kilométertávolságát, tudja, me
lyik vonalon fekszflt a kérdé
ses állomá<;, s nem esik-e kor
látozás alá? 

- Sok?t kell ta-nulni. nem 
szabad elmaradni a rendele· 
tek. rendelkezések meP.iS"T'eré
sével - mondja búcsúzóul. -
Azon kel' l"nni, rogy a raktár 
ne tömndiön el, Úl!Y kell 
e<rvüttmiiködni a rakodási 
d0laozóltkal. hogy az �rut ....,;_ 
előh1:> kocsikb"'l raki:ík. ��•
múl•'t a7on i�. hoe:v az áll"'""" 
szálEtht,:, faleket győzzük 
meE(: lehetóle� ne az ut"'"Ó 
ni1lanatban. hanem már r1,.;1_ 
e1ii'.t hr-zzák ki az áruikat. Ezt 
sikerült i5 elérnem. mé.r a kis
ioarosnk is id"ib<?n fehrli/ík az 
árut. !,zv az ünnep előtti hR
t� lmas fnr<>�1omban fa elkerii!
tiik a torlódást. 

Hideg, barátságtalan a Jó- lottam egy vonatvezető+ő! : .,A lyezést, hogyan tartja 1951 óta 
,sefvárosi pályaudvar feladási jóuefi áru kezelése könnyen a sztahanovista szintet, h0gyan 
raktára. A bejárati ajtón át a megy, mert pontos, jó a fuvar- lett a szakma „kivál6 dolgo
sáros, elhanyagolt kocsifeljá- levei.e". zója.". Nem, mert válasza a 
róra látni (nem lehetne kikö- - :€s - folytatja később, munkájában van: 15 perc alatt 
vezni '/ - elvégre a város szí- egy újabb „túzsziinP.tben" - a 13 különböző tételt vett fel, 
vébeo- vagyunk!), a másik ol- forgalomnál is dolgoztam én, közvet'en munkatársai. a szín
dalon az ajtó a rakodóvágá- ismerem annak. a munkáját is. tén kitúnő teljesítményt nyuj
nyokra nyílik. S mindez, az 1938 óta vagyok vasutM, a tó Vámos Boldizsár, Csorba 
egész látvány mintegy bevoh- fel�zabadulás óta raktárnok. Bálint és Orso1Ja.i lllihálu alig 
va a téli délután szürkeségé- Azóta sokszor kínálkozott vol- győzik a mérlegre tenni a 
vél. ,,Szeretem a vasutat . . .  " na már nagyobb kereseti lehe- szüntelenül érkező árukat. 
- de mit Zát a vasútból Réfi- tőség, mert a tanult szakmám Réfi-Oszkó elv! ,b; c�"k ránéz . Am;kor e_1búcsúznnk a '<:"· 
Oszkó Ferenc elvtárs, az őszi asztalos. De eszembe se jutott, az árura és már tudja, hogy :obb_ darabarus ::aktámoktol, 
forgalmi verseny legjobb da- hogy itthagyjam a vasutat. a kétféle fuvarlevél közül rne- ,srnet be'lzPl<retéSunk kezdeté
rabáru.s raktárnoka? Mesterségemnek is akkor örül- Jyiket kell kitöltenie, a gyak- re kell e-ond,;:Inunk: ,,Szeretem 

- Az egész országot, az I tem a legjobban, amikor a fel- , I"clbban előforduló vállalatok / a 00sutat • · · 
egész vasúthálózatot - feleli szabadulás után kijavítottam címét, sót egyszámlaszámát Bisztray Kálmán 

H ogyan folyik az iparváganyok 
grafikonszerinti k iszolgá lása Budafok-H ároson 

Jól benne vagyunk a dél
előttben. Az olyan állomás, 
mint Buda.fok-Háros, amely 
grafikon szerint szolgá!ja ki 
!partelepeit, Ilyenkor már 
rendszerint csendes, hiszen a 
reggeli kocsibeállítások idő
szaka elmúlt, a déli pedig még 
nem érkezett el. Most azonban 
csupa mozgás az állomás, fo
lyik a tolatás, a rakott kocsik 
csoportosan gurulnak az ipar
vágányokra és csoportosan 
jönnek az üresek. 

Ra.kk Kálmán állomásfőnök 
elvtárs, aki maga is ott áll a 
vágányok között és irányítja 
a tolatást, kérdő tekintetünk
re így válaszol: 

- Nem, nem késtünk el a 
reggeli beá'lításokkal. Minden 
kocsi idejében befutott az 
!parvágányokra. A köriilmé
nyeink azonban olyanok, hogy 

ban az emelke<lők mi;itt nem 
bírja a terhelést. Budafok
Háros állomáson ugyanis 25-
30 ezrelékes emelkedőben és 
lejtőben do1gozik a tartalék. A 
jelenleg szolgálatot teljesítő 
kézifékes 326-os gép ilyen 
lejtviszonyok mellett 4-5 ko
csinál többet nem tud bevinni 
a telepekre. Sokszor előfordul, 
hogyha a 333-as szerel, jófor
mán áll a kiszolgálás. Ezért 
kell ahhoz a módszerhez folya
modni, hogy ha összegyűlik 
2-3 kocsi és kész a tartalék, 

a. gra.fikonszerinti rendtől elté- tárnok()kból, kocs!rendezőkból, 
rően beviszik azokat az ipar- akik éjszakai szolgálat után 
telepre. Tennészetesen ilyen elvégzik a szükséges rakodáso
esetben mindig idejében érte- kat. 
sítik a vállalatot, hogy gon- A kocsirendező-brigádok is 
doskodhasson a rakodáshoz derekasan küzdenek a gyors 
munkaerőről. Ha nem tudják kocsimozgatásért, a kocsifor
vállani a rakodást, akkor az duló megrövidítéséért, a szál
állomás nyomban megrendeli líttató felek hiánytafan kiszol
a kényszerkirakócsapatot a ra- gálá.-sáért. A négy tolatócsapat 
kodási főnökségtől. közül Andráskó Ferenc tola-

A darabáruk kirakását úgy tásvezető brigádia jár az élen, 
oldják meg az állomás dolgo-

, 
de a Berkesi-, Béres- és a 

zói, hogy maguk szerveznek Szabó-brigád is becsLiletesen 
kényszerkirakó-brigádot rak- elvégzi a munka ráeső részét. 

A tartalék munkája Pápa állomáson 

kapott. Szántó Lajost idehelye- ket. 

,,A vett rendelkezéseket 
szószerint ismételd !" 

3 

Az őszi forgalom ideje alatt szinte minden vasutas dolgozd 
érezte, hogy gyorsítani kell a szállítások technológiai follJ{L11Ul,o 
tát, hogy valamennyi felkínált árut rendeltetési helyére száZ
líthassuk. Ezt mindenki becsül.ette! akarta. is. Azcnban ez a.z 
akarat nem mindenütt párosult gondosabb, körültekintőbb szol,. 
gálatellátással. Sok helyen úrrá lett a kapkodás. A rendelkezé
sek adása. és vétele nem volt pontos. Sokszor félreérthetően 
adták a. rendelkezéseket és gyakran még akkor is félreértették 
azt, ha szabatos volt. A balesetek - váltófelvágások, alá
váltások, tolatási egységeknek egymást, de nem ritkán közle
kedő vona.tokat veszélyeztető mozgásai rendkivüZ elszaporodtak 
az ős.zi forgalmi idósza!kban. 

Az események vizsgálatánál szinte kivétel nétlciil megálla• 
pított elózmény az volt, hogy nem értették meg, vagy félre
él"tettélc az adott rendelkezéseket. 

Ha az érdekeltek betartották volna az utamtás azon ren• 
de!kezését, amely elóírja, hogy a „Vett szóbeli rendelkezéseket, 
anna:k. szószerinti megismétlésével nyugtázni kell" - a legtöbb 
nehézményt elkerültük volno. A vasutas dolgozók tudatában ott 

él a nyugtázás fogalma, de nem az utasításban pontosan elóirt 
módo?i. Különböző helyeken különbözőképpen leegyszenlsítil:, 
behelyettesítik „vettem'", ,,értettem" szavakkal. Hogy ki mit 
.vett" és mit és hogyan „értett", az legtöbbs.zör csak a baleset
vizsgálatnál de1'Ül ki és ter-rnészetesen nem úgy, a,hogy a 'kiadott 
szóbeli rendelkezés elhangzott. 

Számos balesetet és méginkább azoknak a forgalmat aka
dályozó 1/.:övetkezményeit akadályozták meg olyan rendeletek, 
amelyek már szinte jelszóvá vá,Ztak a. vasutas dolgozd/e között. 
„Szemed a pá.Lyán legyen", ,,Tartózkodj a téren" már o.tt élnek 
kitörülhetetlenül a becsül.etes vasutas dolgozók tudattiban és 
mind jobban éreztetik kedvezó hatásukat. 

Ha ezekkel a jelszóvá vált rendeletekkel szép eredméni,e
ket lehet elérni, vajon nem lehetne-e rendelet nélkül, mindjárt 
harmadik jelszóként meghonosítani és tudatosítani a budape,ti 
igazgatósági FEO javaslata alapján, hogy félreértések elkerü
lése végett „A vett rendelkezéseket szószerint ismételd!" 

Lehetne és kell is! Ahhoz azonban, hogy ez r&vid idán belül 
eredményes legyen, szükséges a szakvonali és a. mozgalmi szer
vek teljes lendületű hozzáállása. Ha megfeleló irányítás mellett 
a végrehajtó szol.gátat pártszervezetei és szakszervezeti szervei 
magukévá teszik és segitséget adM!k a sza.kszclgálatnak. a.hcl 
oktatásokon, a szolgá!atadások alkalmával és mindenütt, 
ahol arra mód és alkalom kínálkozik, tanítják, tudatositjtik és 
alkalmazását szigorúan mer,'Jrovetelik, végrehajtását ellenőrzik. 
akkor 1'övid időn belül megvalósul „A vett rendelkezéseket szó
szerint ismételd·' jelszó gyakorlati alkalmazása.. Ha ez is vérévé 
válik dolgozá'inknalk, akkor másik 'két. a forgalom biztonságát 
szolgáló jelszó eredményeivel párosulva egész biztosan tovább 
csökken a forgalmat akadályozó események száma. 

A cél mielőbbi elérése érdekében szükséges, hogy a politi
kai osztályok és a. szakszervezeti területi bizottságok fokozot
tabb mértékben tegyék kötel.ességükké a párt, ill.etve szakszer
vezeti alapszervezeteknek, hogy nagyobb mértékben támogassák 
ezt a cél.kitűzést. A tapasztalat ugyanis a „Szemed a pályán 
legyen" és „Tartózkodj a téren!" rendeleteik kibocsátása alkal
mával a.z történt, hogy azok tudatosítását és azok betartásáb6l 
fakadó eredmények kialakulását késleltette, hogy a mozgalmi 
szervek későn ismerték fel azmc jelentóségét és a magára ha
gyott szal..--vonal nehezen tudott megbiT'kózni a. jelentkezó ellen
áramlatok-kaZ. Később az eredmény annak arányában jel.ent
kezett, a.hogy a mozgalmi szervek fokozták a támogatá.st. Ez i, 
mutatja, csak kőzfü erőfeszítéssel tudunk gyorsan eredménye
ket elérni. - Küzdjünk hát együttes erővel a balesetek ellen. 

Fehérvári József, 
a FEO vezetője 

-mégsem tarthatjuk be ponto
san a tervszerinti kiszolgálást. 
De nem úgy térünk el tói.e, 
h.ogy lemaradunk a grafikon
megszabta kocsimemtyiségtól, 
hanem előre dolgozunk, hogy 
mentesítsük az állomást a zsú
foltságtól és ezzel biztosítsuk 
iérségünkben a forgalom za
vartalanságát, s tartalékjain
kat, amelyek korlátozott telje
sítöképességüek, a csúcsidók
ben megkíméljük az esetleges 
torlódó munkától. Inkább több
ször járunk be, mintsem fenn
akadás legyen a kiszolgálás
ban. Mindig ruga:masan alkal
mazkodunk a pillanatnyi hely
zethez. A felek eleinte priisz
költek, de aztán belátták, hogy 
amikor' az ismeretes szénhely
zet következtében hosszabb 
időbe telik a gózfejles,tés és 
a tüztisztítás, rendkívüli esz
közökhöz kell folyamodnunk. 

A pápai csomópont júniustól 
négy hónapon át első volt a góc
ponti versenyben a szomba:he
lyi igazg.alóság szolgálati helyei 
között. Büszke is erre >&z állo
m4._. és a filtöház v.alamennyi 
dolgozója. Annál jobban fáj ne
kik, hogry- novemberben már 
kénytelenek voltak megelégedni 
a második hellyel. 

rült hozzánk Szép János, aki tar- munka. Amikor aztán megindul
talékszolgálatban ké!szer felvá•g- hatna, rendszerint vonalcsopor
ta a váltót. Jelenleg már más he- tok jönnek. kezdődik a késés, a 
osztásban van. Az ugyancsak torlúd.ís. aminek következménye 
fegyelmileg idehelyezett Sági Jó- a beálllíttatlan kocsik tömege. 
zsefet is tartalékra tették, míg Még szer.encse, .hogy ,a, vonat(!é· 
végre kérésünkre más beosztást pek sokszor kisegítenek bennün-

, 
zése után a legkisebb helyisme- . . • , •------------·----------------
ret nélkül a legelső 3 lkalomm&I . :-- Anyag,�,g is érfe�enien 

A tartalékok korlátozott tel
jesítő képességét említette az 

Ha érdeklődünk, mi okozta a 
visszae<Sést, az egybehangzó vá-
1 asz: a tartalék. Az állomásnak 
eizye(len 1 7-es sorozatú tartalék
ja, van. Nyáron .aránylag jól vé
gezte a dolgát, azóta a forgalmi 
szolgálattevők és a tolatócsapa· 
tok már többször szóvátették, 
hogy a tartalék nem felel meg 
az állomás követelményeinek, 
főleg személyzet tekintetében. 

- Az a hiba, hog.y a szeméú;
zefet sarún uá/toz/at/ák - monff
ja Varga István forgalmi szolgá
lattevő. - Az a gyakorLa-t a J 3. 
kult ki, hogy a feg,yelmi okokból 
áthelyezett mozdonyvezetőket 
tarta,lékokra osztják be. lg,: ke-

éjszakai szolgála!ra osztották be, enn,; e'.'= bennun�et: me:. �.esunk 
persze, hogy nem ment neki A az ?s,1 fo:ga,1�1 iuta l_ektol -
munka. Miért n.em lehel a lar-

1 

t:rn ho:z a  II emeth Jozs�! tol�
lalékra állandó személyzete/ UP-

tasvezeto - de nem ez faJ. elso• 
zényelni? Hiszen így szól a mi- sorban, hanem a�, . h?g.y �enyt�
niszter elvtárs rende!ete is. A jó le_nek vagyun,k orak1g olbe.te,t 
személyzet még g;yenge 6zénnel, k�z-:el nezni a sok rendezesrf 
kisteljesitményü géppel is jó varo eleg,yet. 
munkát tud végezni. Adjanak Mit mond erre a fűtőház? Szí
megfelelő tolatási gyakorlat/a[ vesen adna jobb tarialékot, meg
és helyismerettel rendelkezö sze- felelőqb személyzetet, de nincs, 
mélyzele/, akkor nem fordul eln i l letve meg van kötve a keze. 
annyi késedelmes kocsibeá!lílás mert a vonalon szükség van ,a, ió 
és kihúzás, mini mostanában. személyzetre. Az igazgatóság IV. 

. osztálya t•izsgá/ja meg a pápai 
- �saknem �,�de? m�za_kban tartalék ügyét és intézkedjen, 

legalabb 2-8 oran. at gozfe1/esz- hogy ez a kérdés kielégítő meg
tés és taztisztítás miatt áll a oldást nyerjen. 

Gondolatok utazás közben 
előbb az állomásfőnök. Lássuk A napokban sokat utaztam 

I 
hogy az itt dolgozó vasutasok mi itt a probléma? a Veszprém és Veszprém-külső jól készültek fel a téli forgalom 

Az állomásnak két 333-as so- csomópontok által továbbított lebonyolítására. Mindezt látva, 
rozatú tartalékja van, de szerelvényeken. Az utazás igen eszembe jutott, hogy az ilyen 
mindkettő meglehetősen rossz kellemes volt a meleg, jólvilá- utazás sajnos nem jellemző 
állapotban, úgyhogy az egyik g!tott kocsikban, az utasok egész vasútunkra. Egy átszál• 
rendszerint javítás alatt áll, is elismeréssel adóztak a lással a pápai csomópont vona
mint jelenleg is. Egy 326-os f vasutasoknak. Már ezekből a laira kerültem és egyszerre 
gépet adtak helyette, ez azon- küls<'j jelekből is látni lehetett, olyan érzés fogott el, hogy nem 

kal jobb a helyzet. Nemcsak 
gázpalack, hanem külön gáz
kocsi áll rendelkezésre és a vi
lágítás ügyét egy kizárólag ez
zel foglalkozó munkás intézi. 
:€s az utazási körülmények 
mégis romlottak. 

Kiváló ta rtalékos 

lzekeres Ilona tiszt, Budapest-Déll pályaudvar tartal6kosa, minden 
munkaterllleten meqál!Ja a hely�. 

(Kovács Géza te!T.) 

egy másik vonatra, hanem má
sik vasútra jutottam. Világí
tatlan, barátságtalan szerelvé
nyek, melyekben a sötétség 
miatt az utasok bukdácsolva 
keresik helyeiket, miközben 
dicstelen megjegyzések özönét 
ontják a vasútra és vasutasok
ra. Miért ez a nagy változás? 
Itt talán mások a vasutasok, 
vagy mások a korszerű sze
mélyszállltás követelményei? 
Nem hiszem! A kényelmes, biz
tonságos utazás lehetőségei 
ezen a vonalon is megvannak 
és jobbak mint nétlány éve 

Az utazóközönség bosszúsá
ga i lyenkor a vonatszemélyze
tet éri. akik pedig legtöbbször 
nem sokat tehetnek a hibákról. 
Az igazgatóságokhoz beküldött 
menetlevelekból kiderül, hogy 
a vonatkísérők jelentik a vilá
gítási zavarokat. Lencse Pál, 
Lakos József, Pozsgai Béla vo
natvezetők menetleveleinek ál
talános megjegyzési' 1 ovatában 
szinte mindennap a következő 
bejegyzés áll: ,,A szerelvényt 
kiViZágítani nem lehet." Tegyük 
hozzá, nem azért nem lehet, 
mert nincsenek meg az előfel
tételei, hanem azért, mert még voltak. • mindig sok a lelkiismeretlen, 

Az elmult évek?en Tataba- gondatlan, közönyös munka. 
nya-als?--Páp�. Papa_;--Csorna, De tegyük hozzá azt is, hogy a 
vonalreszen kozlekedo 732�/2�,

, 
vezetők gyakran elmulasztják 

7323/20, 8144/41, 8120/27. szamu az ellenőrzést, a felelősségre
vonatcrmál - és még sorolhat- vonást. Ez az oka legtöbbször 
nék példákat - nem volt baj annak, hogy sötét, és hideg vo
a v!lágítással, !ütéssel Pedig natok szállítják az utasokat, 
az elmult években a többség- akik ilyenkor jogosan szidják 
ben gázvilágítással közlekedő a vasutat. 

vonatok szerelvényeit egyetlen 
lámpakezelő gondozta, egyéb 
elfoglaltsága mellett, Ma sok-

Németh Istv4n, 
a vasútpolitikai fóosztáty 

munkatársa. 

8600 mil lió ka lória megtakarítás 
A bánya- és energiaügyi 

mmisztérium jutalomban ré
szesítette Soós Ferenc elvtár
sat. a Szombathelyi Jármú.ja
vító ÜV energeti.lkusát, mert 
üzeme élenjár az energia meg
takarításban. 

- Az egész üzemnek szól ez 
az elismerés, amit én kaptam 
- mondja Soós elvtárs. - Si

energetilkustól kapott szempon
tok szerint kidolgozzák a kö
vetkezö hónap takarékossá:;(i 
tervét. Legjobban dolgozik a 
megmunkáló osztály energia
brigádja, ifjú Fodor Sándw 
esztergályoe. DISZ-titkár veZl'
tésével. Szép eredményt értek 
el az üresjáratok kilküszöbölé
sével. 

l<eriilt elérnünk, hogy ma már A vállalat vezet&ége ezlvén az üzem csaknem valamennyi viseli az energiatakarékossáii dolgozója részt·,esz az en.ergia- ügyét, minden segítséget megtakarékOISSági mozgalomban. ad a dolgozóknak a takarékoo• Ennek a tömegmozgalommá sághoz. A műhelyekben mell(• 
v;ílt együttes munkának kö- szüntették a közös kapcsolású szönhetjük eredményei.ln!ket. lámpacsoportokat, !gy mlnd!J[ 

Hozya,n jutottak el idáig? csaik az a lámpa é", amelyi,ltre 
Korán kezdték. Két évvel éppen szükség van. A klterhe

rzelőtt a legelsók között fogtak letlen motorokat kicserélték, 
hozzá a tervszerű, szervezett kisebb teljesítményű moto-
t'TIE>rgiatakarékossághoz. Ez- rokra. 
alatt az üzem minden részére A takarékosság nemcsak a kiteriedő e,nergiafelelös-háló- villany, hanem a gőz- és olaj-
7,atot építettek ki. energiára is kiterjed. Az elsó 

A legtöbb energiát fogyasztó háromnegyedévben mindhá-
üzemrészekJben külön energia- rom energiaforrást (villany, 
brigádok ügyelnek a gazdad- gőz, olaj) figyelembevéve, 8600 
goo gépkihasználásra. A brigá-

, 
millió kalória az üzem energia.. 

dok minden hónapban beszá- megtalkarítása. ami minte{lll 
molnak az eredményekről és az. 2700 tonna szénnek felel meg. 

Kézihaitányok iavításában az élen 

Varqa István, a szegedi Felépítmény! Vasanyag)avító lakotoaa .lit· 
lagos�n 1 70 - 200 százalékkal dolCtOzik, 

(Kovács G6za felvJ 
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Az ú j ítömozgalom ál lása ÉRDEMTELEN JUTALMAZÁS 
a miskolci igazgatóság területen 

A miskolci te-riileti bizottság esetben készíttetnek pontos 
f!lnöke, Ha.jdu József elvtárs gazdasági számításokat az 
részletes jelentésben számolt újítás értékéről, ,.eszmeileg" 
be l\1isko!c terület újítómoz- díjaznak, mint például Mis
galmáról. A jelen tés a!apjá·n kolc fűtőháznál. 
közöljük az alábbi cikket. Az újítók a legtöbb helyen 

Területünk újítómozgalma "7171; loap�� ke(lő műszaki . s�-
1954 első három negyedévében, gitseget. UJttásaik _k!do_lgoza.sa
összehasonlitva az előző év h<?z, . r:ii�amak, leirasamak el
hasonló időszakával, az elfo- k�zite�hez. A_ �isk<?lci Jár
gadott újítások számát tekint-

1 

�uJavitoban P_:ldau_l igen so� 
ve visszaesést, a gazdasági i,olképzett m_uszaki dolgozo 
megtakarítást nézve viszont tan. � _dolgoz?k

. meg.��-m ��."
fejlődést mutat. 1953 első há- nak toluk segit�get UJitás1 ot
rom évnegyedében 1994 be- lete1k k1dolgozasához. 

Az újítómozgalom 
ló akad6lya: 
a bUrokr6cia 

kezletek nem foglalko�nak kel
lő súllyal az újítómozgalommal, 
az újítási előadók sokszor túl 
vannak terhelve ·mas1ranyú 
munkával. Az el nem fogadott 
újításokról nem kapnak ér
demle!(es választ a dol!!ozók. 
;v. újítókat nem nép,szerú<,ítik. 
Mindez abból is fakad. ho!!V 
a pártszervezetek, a területi 
bi?Ottság, az üzemi bizott�á
!!ok nem e'lenőrz;k merrlele
lóen az újítómunkát. a SZUEB 
elnököket nem stimoltatiák be 
rendszeresen. de a S7.UEB-�1< 
munkája is sok kívánnivalót 
hagy maga után. 

Ahhoz, ho,tr úiítómoz2'al
munkat feileszte<ni tudiuk. 
több segítséaet keTlenl? kap-

A 1eadási kocsik gyors kira
kása igen fontos népgazdasági 
érdek, hiszen csak így tudunk 
kocsit biztosítani a felkínált 
ámk időbeni ,lszállításához. A 
vállalatok, a szállíttató felek 
nagyrésze be is látja ezt, de 
sajnos vannak olyan vállalatok, 
amelyek nem törődnek u ko
csik kirakásával. Ezekhez tar
tozik a miskolci Kohászati 
Készletező Vállalat, ame!yről 
november 22-i számában már 
ír'. a „Szocialista Vasútért", de 
véleményem szerint nem fej
tette ki eléggé, mih•en nagy 
károkat okoz a vállalat rossz 
munkája a vasútnak. 

A vállalat részére állandóan 
igen nagymennyiségű áru ér
kezik, azonban a kocsik hosszú 
ideig állnak a telepen kirakat
! nul, mert nincs elég kirakó
munkás. A hibát még tetőzi, 
hogy a vállalat természetesnek 
veszi ,  hogy a MAV Rakodási 
Főnökség dolgozói rakják ki a 
kocsijait. A miskolci igazgató
ság többízben figyelmeztette a 

vállalatot. de semmi javulás mint kétmillió forintot kaptak 
nem mutatkozik, napról- napra vissza méltányossági a'.apon, 
100-150 között van a vállalat anélkül hogy igazgatóságunk 
kirakatlan kocsijainak száma, VI. osztálya tudott ,olna Lrről. 
van úgy, hogy ilyen kocsi- Az ilyen „jutalmazás" esetmennyiséghez mindössze 4-5 Jeg helyénvaló lenne akkor ha saját rakodómunkást ad. A a visszakapott összeget a �ál. miskolci igazgatóság VI. ooz- lalat a rakodások megjavításátálya többször kényte'.en volt ra, a rakodóhe'.yek kivilágítákocsiálláspénz-bírságot kivetni sára, munkáslétszáma emeléa vállalatra. sére stb. fordítaná. Valószínű

De hogyan érhetné el ez a leg a vasúti főosztály is ezért 
bfJ"\Ságolás a célját, azt, hogy alkalmazott méltányossági el

jobb munkára kényszerítse a járást. De korántsem így tör
vál:alatot. amikor a vasúti fő- tént, mert az érdemtelen jutal

osztáoly visszatéríti a bírságot. mazástól a vállalat csak vér
A legut bbi bírságkivetés szemet kapott a további még 
előtt ismét figye'.meztettük a rosszabb munkára. 
vállalatot, mire az igazgató- Kérjük a vasúti főosztály helyettes, dr . . �ümegi Ferenc illetékeseit, ne így gyakoroljamosolyogva k1Jelentet:_ :  .,Te- nak „méltányosságot". Helyén
het _a� i17ifZ.ílat6sáp, 1;tmit _akar, val?nak tartanánk azt is, ha a mmiszterium ugyis vissza-

, 
az illetékesek ilyen vagy h 

té íti a kocsiáLláspénzt". És sonló esetben mindÍg megk -�: sajnos igaza is volt, mert ok- deznék a �zóbanlévő igazga� tóberben például kétízben térí-
1 

ság vé'.eményét is. 
tettek vissza számukra kocsi-
álláspénzt s az 1953. évi kO<'Si- Bakó János 

álláspénz-bírságokból több . miskolci igazgatóság, VI. oszt. 

nyujtott újításból 550-et fogad
tak el. 2 036 910 forint érték
ben, az idén a háromnegyed 
év alatt 1783 újításból 49!kJt 
fogadtak el, értékük 2 422 241 
forint. Az adatok azt bizonyít
ják, hogy az újítások minősé
gileg javult;a,k, s a.z idei újí
tások nagyobb mértékben se
gítették elő az anyagtakaré
kosságot. Az anyagtakarékos
ságot elősegítő újításoknál a 
legszebb eredményt a fűtőhá
zak érték el, újításaik értéke 
mintegy 200 OOO forint. Ezz.el 
szemben nem lehet kielégítő-. 
nek mondani a pályatenntar
tási szakszolgálat 70 OOO forint 
értékű anyagtakarékossági újí
tását, mert ennél a szolgá!ati 
ágnál sokkal nagyobb lehető
ségek kínálkoznak az ész.szerű 

Foglalkozni kell még azzal nunk a politikai on:táh,tn1. o 
az igen jelentős gátló körül- szakszervez1>t központjától, 
ménnye!. hogy a beadott újitá- mert az eddigi gyakor'at azt 
sok elbírálásánál düh&ng a. n-11tatja. hoav a termelési o-,z
bürokrácia. hónapokig húzó- tálvon kívül a többi o,,ztálv 
dik egy-egy újítás Ü!',ye, ami vaimi keveset fog1all<oz'1< a·z 
érthetően e·veszi a kedvét a újítómozgalommal. úiítómoz
dolgozóknak továhbi újítások galmunk Pddigi eredmén,rej
beadásától. Ugyancsak hosz- n� fokozás�ért tltbb intézke
szas huza-vona előzi meg a dést szándékozunk vél!1'ehaj
köte1ezően elrende1.t tíiítások t?ni, a többi l<0zöt+ feWlvi75-
bevezetését iS. A miskolci Jar- gáltat.iuk a? elft>,s,adott. de be 
műjavító fömémökének. Nagy nem vezetett úiításQk üqyét. a 
I11;re elvtársnak burokcső nyo- ré"(óta húzóc!ó úiítási .iavas'a
m:isr� szolgáló �iítá�át már 

I 
tokat. szorgalmazzuk az újítási 

két eve el_for,adtá.k, de máig feladattervek küüggesztését, sem v�zette_� be. az újítók fokoz-0ttabb népsze-

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

takarékosságra. Legtobbszor a termelési érte- rúsítését. 
Miért logyatkozfak meg 

az újít6sok Kétmillió forint megtakarítás 
Hiba lenne, ha csupán a 

minőségi javulást látnánk és 
nem keresnénk a. mennyiségi 
vissza.esés okait. Az okok kö
zött csaknem azonos arányban 
találhatjuk az üzemi bizottsá
gok és szakszolgálati vezetők 
újítási munkájának hibáit. A 
szolgálati vezetők egyrészt 
nemtörődömségből. másrészt 
hozzá nem értésből, vagy 
ahogyan ők szokták mondani, 
,,idő hiányában" csak felülete
sen bírálják el az újításokat 
és csak nagyon ritkán foglal
nak határozott álláspontot az 
újítások díjazásának kérdésé
ben. Hasonló hiányosságokkal 
találkozunk az igazgatóság 
egyes osztályainál is, különö
sen a II. és IV. osztálynál. A 
díjazást illetően sokszor kellő 
ellenőrzés nélkül jár el a vas
úti főosztály is. A szolgálati 
vezetők csak a legritkább 

(Tudósítónktól.) A Rámán. 
Kató fűtőház mozdonybri<•ád
jai a Nagy Októberi Sz�ia-
1:sta Forradalom tiszteletére 
megfogadták. hocy ötéves száz
elegytonna.kilométer tervü
ket december 9-én befe.iezik. 
A tanácsválasztás tiszteletére 
ir.dított versenyben elhatároz
ták. hogy a tervteljesítési ha
táridőt e!!y nappal előrehoz
zák. Derekas,,,n állták is sza
vukat és ötéves száze legy
tonnakilométer teruüket de
cember 8-án, a határidő előtt 
23 nappal befejezték. 

ötéves tervük diadalmas be
fejezése után a fűtőház von
tatási dolgozói hálás szfovel 
gondolnak a hős szO'Vjet moz
donyvezetakre, akiknek ta
paszta.lata.i segítették hozzá 
őket ehhez a nagyszerű telje-

•ítményhez. Abban az idő
ben, amikor az ötéves terv 
végrehajtása megkezdődött, 
hazánkban járt Panyin elvtárs, 
a kiváló szovjet mozdonyve
zető. Az ő útmutatása nyomán 
indult el a magyar vasúton a 
túlsúlyos mozgalom. A Há
mán Kató fűtőház mozdony
vezetői közül Dudás János és 
brigádja, Fődi Sándor és bri
gádja, Labát Sándor és bri
gádja ismerték fel elsőnek a 
mozga)om je!entősé!(ét és csat_ 
lakoztak hozzá Sikereik lát
tán aztán mind több mozdony
brigád továbbított többterhe
léses vonatot. Hogy milyen 
eredménnyel, azt mutatja most 
az ötéves százele.!!ytonnakilo
méter terv határid.►-lőtti befe
jezése, amely mintezy kétmil
lió forint megtakarítást ered
ményezett. 

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

.\������.�--�� tl.��� 
Rákospalotán a vasutas dolgo- étel, ital nélkül az á1lomáso
zóknak. A modern lakások 60 /..:on. A nagyobb pályaudvaro
felnóttnek és 105 gyermeknek kon tej- és tejterméket árusí-
nyujtanak otthont. tó büféket is létesitenek. 

- KULTÚR.V ARóTERMET - HAMIS MÉRLEGELÉSI 
AVATT AH: Barcs állomáson.. KÖNYVEKET állítottak ki hu
A pécsi MAV kultúrotthon fú- zamosabb időn keresztül a fel
vószenekara és a barcsi általá- adókkal összejátszva Mészáros 
nos iskola táncegyilttese jólsi- Lajos nyírbátori állomásfőnök 
került kultúrműsort adott. és Gavallér Gábor raktárfő-

- ,,HARGITA" TIPUSÚ nök. Az ebből származó több-
VONATOT KÉSZITENEK jö- ]etet saját .c�ljaikr� hasz�álták 
vőre a MA V részére a Ganz fel. A vasuti rendorség onzet-
Vagongvár dolgozói. b„ vette a bűnösöket. 

- KARÁCSONYFA VN- - 424-ES F:S 375-ŐS T[PU-
NEPStGET RENDEZETT a SÚ MOZDO�?KAT KtSZIT 
Déli tömb MNDSZ sze•rvezete. a MAV reszer': 19�5-ben a 
A jólsikerült műsorra meghív- MAVAG. A mus�ak,:a!k _most 
ták az utasok mtermekeit is. dolgozna!k a �OO? !oeros �se�
Nagy örömet keltett az iinnep- m;o�dony _f!_YO;_rt�sana.k elokes;,.1.
ségen megjelent „ Télapó", aki t�sen. s 1ovo e� veg�:e „ez a 

cukorkával ajándékozta meg a gepmonstru_m is kigordul a 
kicsinyeket. MAV AG-bol. 

- AZ ELSŐTELESEKET - UJONNA� ÁTAL�KI-
nal!Y gonddal segítik az ,.öre- TOTT korszeru fe�szerelesek: 

«ek" deb ·e en· f 't -h. b kel berendezett uzemorvos1 
,- . a I c 1 u O az an� rendelőt adtak át decémber Het tapasztalt mozdonyvezeto 7 . d 1 'k k Pé áll patronál hét fiatalt, akik most -en a O gozo na cs o-
!11éznek �zembe elóször a téli máson. 

KITtlNTETtSEK zord időjárás okozta nehézsé
gekkel. 

- MEGNYILIK A BŐL-- A Népköztársaság Elnöki Ta-
CSÖDE is a Benczur utcai nácsa kiváló munkája elisme
napköziottho-nban január 3-án.  réséül a ,.Mun ka trdemrend" 
ahl)'l)á már 6 hetes ko.-uktól el kitíintetést adományozta Gás
lehet helttezni a g;1ermekeket. pár Sándornak, a Vasutas 

- ŐRIZETBE VETTE A Dolgozók Szakszervezete elnö
V ASUTI RENDŐRSÉG Szabó kének; ugyancsak jó munkája 
Sándor váltókezelőt és Fodor elisme,-éséül a ,.Munka trdem
Ká!mán ,·f, l'óé'-rt. mert fol�·a- érem" kitüntetést kapta Szabó 
rr,atosan dé?.Smálták a vasúti József, a Vasutas Dolgozók 
6zállítmáTJvo!:at.  Szak-�zervezete főkönyvelősé-

Ez azt6n a meszelés 

A kaposvári pályafenntartás! főnökség ll-es pályamesteri szakasza a Baté-állomáson lévő se• 
gédtisztJ lakás konyhájának me-

szelése elmén 215 négyzetmétert 
számolt el. Jó lesz vigyázol a 
házigazdának, mert a Jelek sze
rint ételgyárrá szándékozzák ki
nevezni a takaros kis konyhát. 

Termelési értekezlet 

A pécsi távközlő- és blztosltó• 
berendezési szolgálatnál egyes 
dolgozók örömmel Járnak a ter
melési értekezletre. A lelkesedés 

- MEGJAVUL A TtLI gének vezetője. 
UT ASELLATAS a vonatokon, • ':: ... �zoci�liSta Kultúrá-_ oka, hogy az értekezletet munka
autóbtt.<zokon. A MAV Utas-

1 

el'! k1tuntetest kapta Gáb?r1 Időben tartják. !gy aztán lehet 
pJJá.tó Vállalat tovább �ye!i Gézáné._ a szom.�ath,elyi �ultur_ 

1 

értekezni. Az aktivitással sincs 
nz éte1rá1aszték menn1nseget otthon 1gazgat0Ja es Kiss Já- hiba, hiszen pénzért beszélnek 
f.< minőségét. gondoskodik ar- nos. a sze.gedi gócpont könyv- Csupán az a kérdésünk, korlá
tó! !s. hogy a hideg időben az tárosa. tozzák-e a hozzászólások Idejét? 

Nagyobb gonddal kezel iék az exportkocsikat 
Gyakran járok a kocsik százai 

közőtt, a vasúti páhyatesteken a,z 
ország közepében és a v-égeke,n 
egyaránt. Jól ismerem a vasút 
gépezetének bonyolult szerkeze
tét. őröm hallani a vasutasok 
nagyszerű munkasikereiről, azok
ról az, emberekről, akik becsüle
tesen küzd'enek az évi terv .sike
res befejezéséért. 

Azt hiszem azonban, hogy 
nemcsak ,a, dlícséret .ad újabb len
dületet a további munkához, h J 
nem a bírálat is. Azért hozok fel 
e,g;ynéhány példát, ami nem 
öregbíti ugyan a vasutasok jO 
hírnevét, de bizonyára segi't a 
hibák felszámolálsá,ban. Láttam 
olyan kocsit I<elebián, amelyik 
16 1  órája állt Budapest-Ferenc
város nyugati rendezőjének ha• 
nyagságából. November 21 -től 
3 1 -ig  ácsorgott p,a,píráruval meg-

Ha több a vonat, 

jobban vigyiizunk 

Régen úgy tartották - de 
akadnak még ma is, akik azt 
vallják, hogy „objektív tör
vényszerűség" a forgalom nö
vekedése mellett a balesetek 
számának növekedése Ezek 
- régen és most - opportu
nista módon lemondtak és le
mondanak a biztonságos köz
lekedésért folytatott harcról. 
Igaz az, hogy a forgalom nö
vekedésével nő a baleseti ve
szély, de nem okvetlenül ma
ga a baleset. 

Igazgatóságunk területén a 
forgalom nagymértékben emel
kedett, a balesetek s2lá.ma pe
dig 24.4, míg a baleseti károk 
összege 51.2 százalékkal csök
kent az elmult év hasonló idő
szakához viszonyítva. Hogyan 
lehet ez? Ahogy a vasutasok 
mondják, .,ha sok a vonat, jop
ban vigyázunk". Nem igaz te
hát a kishitűek állítása, de 
igaz az, hogy a forgalom nö
vekedése fokozott éberséget, 
odaadóbb munkát, nagyobb 
szaktudást és nem utolsó sor
ban szigorúan utasításszerin1i 
szolgálattételt követel. 

Várna.! László 
pécsi igazgatóság 

Szoros, 
de reiilis tervsziimokat ! 

"Vissza.szerezzük a második 

negyedévben elvesztett élüzem
zászlót" - fogadkoztunk az 
utolsó negyedévi felkészülés
nél. A szavakat tettek követ
ték. Megmozdult a párt- és 

szakszervezet. Párosverseny 
indult, csatlakoztunk Vesz
prém-külső felhívásához, egy
szóval nem volt hiány lelkese
désben. 

A kocsik átlagos tartó7Jko
dásánál sikerült az egy kocsi
ra eső átlagos tartózkodási időt 

rakva a 1 42 192. és a 164 837 
számú kocsi két társával, csak 
azér!, mert vétkes könnye:mű
séggel elválasztották a kocsikat 
a számadástól. November 22-én 
négy JDZ kocsi már 48 órája 
á 111, 23-á.n érkező hálrom CSD 
kocsi pedig 34 órát várakozott 
számadás elválasztá.s mi l'.t. 

A 062 360., a 050 720 és a 
032 801. számú átmenőkocsik 77 

órát vártak újabb fe!,a,dásra. De• 
cember 3-tól 60 órát várt a DR. 
062 382. számú átmenő kocsi új
rafeladásra. A vé!keseknek nem 
jut eszükbe, hogy ezekért az 
ácsorgó exportkocsikért drága 
pénzt fizetünk. 

Szüntessük meg a drága valu
táiba l<erülo kés,éseket az ideyen 

kocsik be· és kilépteléséné!. Az 
átmenő kocsikat a belépéskor 
azonnal jelentsék és teg;yék lehe-

november folyamán 9.85 órá
ról 7.66 órára csökkenteni. Az 
időjárás okoZ'ta nehézségek el
lenére is leszorítottuk az egy 
kocsira eső tolatási időt. A 
vontatási szolgálattal jól 
együttműködve 12 190 tonna 
túlsúlyt toV'ábbltottunk. Az 
odaadó munka mégsem hozta 
meg a kívánt eredményt, mert 
a menetrendszerinti vonatin
dítás, a kocsikihasználás és a 
szállítási tonnaterv teljesítése 
meg sem közelítette a kitűzött 
szintet, 

tővé, hogy mire az átmenő kocsi 
a határállomásra érkezik, újr.ar 
feladási számadása mind'en vá• 
rakozás nélkül egyesülhessen ·, 
küldeménnyel. 

Nag;yon .sokat tehetnek a ke
reskedelmi szolgálat dolgozói, a 
vona.tvezetéík, a kocsirendezők a1J 
idegen kocsik gyors és szabály
szerű továbbilása, kezelése érde
kében. Nem úgy, mint ahogy a 
kiskunhal.a,siak tették, akik a sze• 
gedi kocsit a kele,bi.ai kilépősze
relvénybe 6orozták. Hosszan le
hetne ilyen és h ,sonló hibákról 
beszélni. A vasutas dolgozók ol
csóbbá tehetnék a szállítást a 
jobb minőségű munka révén -
az idegen kocsik kezelésével, irá
nyítálsáivaJ és szabályszerű to

vábbításával is. 
l(ovács János, 

határőr, I<elebia. 

A gyakor1at bebizonyította, 
hogy a tervszámok nem vol
tak reálisak, azok megállapítá
sánál nem vették figyelembe 
az állomás sajátosságait. Ez 
nagymértékben csökkentette a 
dolgozók lelkesedését Most 
már a menetrendszerinti vo
natindításra és kocrikihaszná
lásra megkaptuk a módosítást, 
de ei!l nem elég, A mi felada
tunk, hogy megszüntessük a 
hibák következtében a dolgo
zóknál előállott elkedvetlene
dést és biztosítsuk a szoros, de 
reális tervek teljesítését. 

Görbe ZoMá.n 
Komló állomás 

A Szombathelyi Lokomotív váratlan gyözelmet aratott 

a többszörös bajnok Bp. Vörös Lobogó felett 
Csupán néhány mérkőzés van I gát multa !elül. Elveszett !ab• 

hátra az Idei NB I. bajnokság- dát nem ismertek, úgy harcolt 
ban, de még mindig rendklvUl mind a tizenegy Játékos. amint 
kiélezett a helyzet a helyezése- azt a vasutasság már régen 
kért. Elsősorban a táblázat végén várta tőlük. A mérkőzés - a 
folyik ádáz harc. nagy tét miatt - helyenként 

A SLombathelyl Lokomotlv - Igen kemény volt. A vasutas 
az NB I. egyetlen vasutascsapata csapat végeredményben Kole
hetek óta a „veszélyes" zónában sánszky és Papp góljával 2:1 
tanyázik. Pár nappal ezelőtt vá· (1:1)  arányban győzött. 
ratlan vereséget szenvedett Sze
geden, s ezzel sorsa megpecsé
teltnek látszott. A szegedi vere
ség után azonban olyan gy/Jzel· 
met aratott a vasutas csapat. 
melyre még a legvérmesebb 
szurkolók sem gondollak. Szer
dán délután a többszörös baj
nokot, a Bp. Vörös Lobogó együt
tesét !cktette két vállra. s ezzel 
a győzelmével hatalmas lépést 
tett azon az űton, mely a bent· 
maradáshoz vezet. 

A Szombathelyi Lokomotlv
Bp. Vörös Lobogó találkozóra 
Budapesten, az Oilól úti pályán 
került sor. Négyezer néző volt 
szemtanúlA a szombathelyi lab
darúgók régen látott nagyszerú 
slk�rének. A vasűtas csapat min
den tagja lelkesedésben önma-

A Lokomotlv ezzel a gy15zel
mével a 12. helyre került, meg
előzve a szegedi és sztálinvárosi 
csapatot. A szombathe!ylek"Oek a 
bajnokságban még két mérkőzé
sük van hátra. A Bp. Honvéd 
és a Dorogi Bányász együttesé· 
vel játszik még a vasutas csa• 
pat. Mindkét mérkőzésre Szom
bathelyen kerül sor. 

Reméljük, hogy a szombathe
lyi csapat legutóbbi sikere nem
csak szalmaláng volt, hanem tu
datos munka és töretlen lelke-
se.dés eredménye. Ha a szerdán 
mutatott lelkes Játékát folytatni 
tudja a csapat, úgy Jövőre Jsmét 
NB I-es csapattal büszkélkedhet 
a vasutas sport. 
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